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ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ  
 

 ΕΥΡΕΤΗΡ 

 

   1. Τι ειναι ενα συστημα ανοικτης διακυβερνησης; 2 

2. Ποιοι ειναι οι πιο ευαλωτοι τομεις στους οποιους πρεπει να εστιασει αυτο το 
συστημα/εργαλειο; 3 

οι αποφάσεις 3 

οι αρμόδιοι λήψης αποφάσεων 3 

το χρήμα 4 

3. Ποια ειναι τα εμπλεκομενα ατομα/ενδιαφερομενα μερη; 4 

εκλεγμένοι αντιπρόσωποι 4 

πολίτες 5 

κοινωνία των πολιτών, δημοσιογράφοι και ερευνητές 5 

επιχειρήσεις και επενδυτές 5 

4. Διαδικασια ληψης αποφασεων, οι πληροφοριες που πρεπει να γνωριζουμε 6 

πράξεις 6 

συνεδριάσεις και ψηφοφορίες 7 

άτομα 8 

άσκηση πίεσης από ομάδες εκπροσώπησης συμφερόντων 9 

5. Προϋπολογισμος, οι πληροφοριες που πρεπει να γνωριζουμε: 9 

διαδικασία λήψης αποφάσεων 10 

εφαρμογή και απόκλιση 10 

προϋπολογισμός πολιτών 11 

εξωτερική εποπτεία 11 

6. Συλλογη και περαιτερω χρηση δεδομενων 12 

πώς πρέπει να συλλέγονται τα δεδομένα 12 

πώς πρέπει να δημοσιεύονται τα δεδομένα 13 

7. Περαιτερω συστασεις και τι συμβαινει παγκοσμιως 13 

τελικές παρατηρήσεις 13 

διεθνής διάλογος 14 

βέλτιστες πρακτικές και προτεινόμενοι σύνδεσμοι 15 
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1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ; 

 

Η ανοικτή διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα διαφάνειας που δίνει τη δυνατότητα στους 

πολίτες να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των εκλεγμένων αντιπροσώπων, των 

μελών της κυβέρνησης και των δημόσιων αξιωματούχων, καθιστώντας τους υπόλογους 

για τις ενέργειες και τις αποφάσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η συμμετοχή 

των πολιτών. 
 

Η σημασία ενός τέτοιου συστήματος είναι ευρέως αναγνωρισμένη σε πολλούς τομείς, 

και είναι ιδιαίτερα συναφής στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Όπως περιγράφεται 

στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς, πολλά από τα βασικά μέτρα 

που πρέπει να ληφθούν για την καταπολέμηση της ανάρμοστης και παράνομης χρήσης 

των δημόσιων και ιδιωτικών πόρων αφορούν τον μεγαλύτερο βαθμό διαφάνειας και 

δημόσιας λογοδοσίας στους πολιτικούς θεσμούς. 
 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την πολιτική σε τοπικό επίπεδο. Ενώ οι εθνικοί θεσμοί, λόγω 

της οικονομικής και πολιτικής σημασίας τους, είναι συνεχώς το αντικείμενο εξέτασης 

της κοινής γνώμης, αυτό δεν συμβαίνει συχνά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, οι 

τοπικοί θεσμοί, ιδιαίτερα οι δήμοι, καθώς είναι οι πολιτικοί φορείς που βρίσκονται πιο 

κοντά στις ανάγκες των πολιτών, συχνά λειτουργούν σε περιοχές υψηλού κινδύνου. 
 

Η ανοικτή διακυβέρνηση είναι μια αρκετά πολύπλοκη και ευρεία έννοια. Μπορεί να 

περιλαμβάνει πολυάριθμους παράγοντες, εργαλεία, στρατηγικές και εφαρμογές. Συνεπώς, 

προκειμένου να καταρτιστούν επιτυχείς πολιτικές ανοικτής διακυβέρνησης, πρέπει πρώτα 

να γίνει κατανοητό ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν. 
 

Για την επικέντρωση στην καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να ακολουθηθούν τρεις 

κατευθύνσεις: οι αποφάσεις, οι αρμόδιοι λήψης αποφάσεων και το χρήμα. Οι τοπικοί 

δήμοι πρέπει να κατανοήσουν ότι μόνο με την παραχώρηση πρόσβασης σε όλες τις 

σχετικές πληροφορίες που αφορούν αυτούς τους τρεις τομείς θα μπορέσουν να ληφθούν 

τα αναγκαία μέτρα για την αναδόμηση των προσωπικών και πολιτικών ευθυνών για 

παράνομες αποφάσεις και πράξεις. 
 

Από την άποψη αυτή, η σημασία των δεδομένων δεν πρέπει να υποτιμάται. Η ενημέρωση 

δεν ισούται με τη διαφάνεια. Τα απαραίτητα έγγραφα όχι μόνο πρέπει να διατίθενται, 

αλλά και να έχουν τον σωστό μορφότυπο προκειμένου να ενθαρρύνεται η περαιτέρω 

χρήση από τους πολίτες και κυρίως τους ακτιβιστές και τους δημοσιογράφους. Η ορθή 

νοοτροπία δεδομένων σε τοπικό επίπεδο σημαίνει να είναι εφικτή η δημιουργία 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
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ολοκληρωμένων εργαλείων ανοικτής διακυβέρνησης που μπορούν να χρησιμοποιούνται 

ανά πάσα στιγμή μόλις προκύψουν πράξεις ενεργοποίησης.  
 
 

2. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΣΤΙΑΣΕΙ 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ/ΕΡΓΑΛΕΙΟ; 

 

Όπως αναφέρθηκε, για την εφαρμογή επιτυχημένων πολιτικών ανοικτής διακυβέρνησης 

σε τοπικό επίπεδο, πρέπει να εξεταστούν τρεις τομείς: οι αποφάσεις, οι αρμόδιοι λήψης 

αποφάσεων και το χρήμα. Αυτοί είναι οι πιο ευάλωτοι τομείς, ο κορμός των 

αποτελεσματικών πολιτικών ανοικτής διακυβέρνησης για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς σε τοπικό επίπεδο. Μόνο αν εξεταστούν σωστά και οι τρεις τομείς θα 

μπορέσουν οι πολίτες να καταστήσουν υπόλογους όσους βρίσκονται στην εξουσία για 

συγκεκριμένες αποφάσεις. 

Οι αποφάσεις 

 

Ο πρώτος πιο ευάλωτος τομέας που πρέπει να εξεταστεί είναι οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται από τον δήμο. Αυτό που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι ότι εκτός από τη 

διάθεση στο κοινό των τελικών και εγκεκριμένων εγγράφων, πρέπει να δίνεται 

προτεραιότητα σε ολόκληρη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό συνεπάγεται την 

παραχώρηση πλήρους πρόσβασης σε όλες τις προκαταρκτικές εργασίες, στα σχέδια 

εγγράφων καθώς και στις τροποποιήσεις που συζητούνται και εγκρίνονται. Μόνο με την 

επανασυναρμολόγηση ολόκληρης της αλυσίδας των μεμονωμένων πράξεων που 

οδήγησαν σε μια τελική απόφαση μπορούμε να πούμε ότι είναι διαθέσιμα όλα τα κρίσιμα 

στοιχεία για τη σωστή παρακολούθηση της κατάστασης. Τέλος, πρέπει να αναγνωριστεί 

η σημασία της ορθής τήρησης αρχείων για τις αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Αυτή περιλαμβάνει: νομοσχέδια, ψηφίσματα, προτάσεις, τροπολογίες, κ.α. 

Οι αρμόδιοι λήψης αποφάσεων 

 

Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι και τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αυτοί που 

μπορούν να καταχραστούν την εξουσία τους και να προβούν σε παράνομες πράξεις. Αυτό 

δεν αφορά μόνο το γεγονός ότι αυτά τα άτομα μπορούν μόνα τους να συμπεριφερθούν 

ανάρμοστα, αλλά και ότι μπορούν να αποτελέσουν στόχο εξωτερικών δυνάμεων που 

επιχειρούν να τα διαφθείρουν. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να εφαρμόζεται επίσης απόλυτη 

διαφάνεια στις πληροφορίες που αφορούν τους εκλεγμένους αντιπροσώπους: τις 
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προτάσεις, τις ψήφους, τις αποφάσεις, την παρουσία, τις συναντήσεις, την περιουσία, τα 

έσοδά τους και τις ιδιωτικές δωρεές που έχουν λάβει.  

Το χρήμα 

 

Τέλος, κατά την καταπολέμηση της διαφθοράς, το χρήμα και τα οικονομικά συμφέροντα 

είναι προφανώς ένας βασικός τομέας που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δύο τομείς 

σχετίζονται στενά. Ο πρώτος αφορά τους προϋπολογισμούς των δήμων. Οι πρωτοβουλίες 

ανοικτών προϋπολογισμών είναι καίριας σημασίας προκειμένου οι πολίτες να 

κατανοήσουν καλύτερα πώς δαπανούνται τα χρήματα του δήμου. Αυτές περιλαμβάνουν 

επίσης τις δημόσιες συμβάσεις, που είναι προφανώς τομέας προτεραιότητας λαμβάνοντας 

υπόψη πόσο ευάλωτος είναι. Ο δεύτερος τομέας που πρέπει να εξεταστεί αφορά τα 

οικονομικά συμφέροντα των εκλεγμένων αντιπροσώπων και των στελεχών της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Αυτό συνεπάγεται την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το 

εισόδημα, την περιουσία, τις μετοχές σε εταιρείες και, το σημαντικότερο, τις 

συνεισφορές από ιδιώτες δωρητές κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών.  
 

3. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ/ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ; 

 

Τα πλεονεκτήματα εφαρμογής μιας πραγματικής στρατηγικής ανοικτής διακυβέρνησης 

σε τοπικό επίπεδο περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ατόμων. 

Εκλεγμένοι αντιπρόσωποι 

 

Τα πρώτα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη είναι, φυσικά, οι ίδιοι οι εκλεγμένοι 

αντιπρόσωποι. Η διαφάνεια συχνά θεωρείται ως μια στρατηγική που παρεμβαίνει στη 

δραστηριότητα των πολιτικών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμηθούμε ότι ακόμα και 

όσοι βρίσκονται στην εξουσία μπορούν να επωφεληθούν από μια ορθή στρατηγική 

ανοικτής διακυβέρνησης. Οι εν λόγω πολιτικές μπορούν, μάλιστα, να βοηθήσουν τα μέλη 

του δημοτικού συμβουλίου να κοινοποιούν στους πολίτες τα επιτεύγματά τους. Τα 

δεδομένα που δημοσιεύονται στις πύλες ανοικτής διακυβέρνησης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τους πολιτικούς ως βάση για υλικό αναφοράς, προκειμένου να 

παρακολουθούν καλύτερα τις προσωπικές τους δραστηριότητες και να επιδεικνύουν τις 

συγκεκριμένες συνεισφορές στους στις αποφάσεις που λαμβάνονται. Ταυτόχρονα, 

εργαλεία όπως οι πλατφόρμες ανοικτού προϋπολογισμού, που συχνά περιλαμβάνουν τη 

δημιουργία προϋπολογισμών πολιτών, βοηθούν τις διοικήσεις να έρθουν πιο κοντά στους 

πολίτες με πιο αποτελεσματικές εκστρατείες επικοινωνίας.  
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Πολίτες 

 

Στη συνέχεια, οι πολίτες είναι τα δεύτερα ενδιαφερόμενα μέρη που μπορούν να 

ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από τις αποτελεσματικές στρατηγικές ανοικτής 

διακυβέρνησης. Ένα πράγμα που επιτυγχάνουν αυτές οι πλατφόρμες είναι να 

ενδυναμώνουν τους πολίτες, βελτιώνοντας την ικανότητά τους να είναι ενεργά και 

ενημερωμένα άτομα. Το πιο προφανές επακόλουθο είναι η δυνατότητα των πολιτών να 

κατανοούν καλύτερα ποιος τους αντιπροσωπεύει στο δημοτικό συμβούλιο, ποιες 

αποφάσεις λαμβάνονται και τι συμβαίνει πολιτικά σε τοπικό επίπεδο. Ψηφίζοντας και 

εκλέγοντας αντιπροσώπους, οι πολίτες λαμβάνουν μέρος στον σπουδαίο κύκλο της 

δημοκρατίας. Παραμένοντας ενημερωμένοι και κατέχοντας τα εργαλεία για την 

αξιολόγηση των ατόμων που ψήφισαν, οι πολίτες μπορούν να καθιστούν υπόλογους τους 

εκλεγμένους αντιπροσώπους. Οι εν λόγω μηχανισμοί διασφαλίζουν τη δημοκρατία. 

Κοινωνία των πολιτών, δημοσιογράφοι και ερευνητές 

 

Το τρίτο εμπλεκόμενο ενδιαφερόμενο μέρος είναι οι ακτιβιστές, οι ερευνητές και οι 

δημοσιογράφοι. Αν και οι πολιτικές ανοικτής διακυβέρνησης έχουν την προφανή 

υποχρέωση να αποτελούν το σημείο τομής δύο στενά συνδεδεμένων ομάδων-στόχων, 

των πολιτών και όσων έχουν εκλεγεί από τους πολίτες, υπεισέρχεται ένας ακόμα βασικός 

παράγοντας. Ειδικά στον αγώνα κατά της διαφθοράς, οι ακτιβιστές της κοινωνίας των 

πολιτών, οι δημοσιογράφοι και οι ερευνητές αποτελούν πολύ σημαντικούς παράγοντες. 

Ο σκοπός τους εντός αυτού του μηχανισμού είναι να εξασφαλίσουν ότι δεν χαραμίζεται 

η τεράστια δυνατότητα των δεδομένων και πληροφοριών που δημοσιεύονται. Οι 

παράγοντες αυτοί όχι μόνο πρέπει να εμπλέκονται στην έκθεση των πολιτικών ανοικτής 

διακυβέρνησης, αλλά και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εφαρμογών και πυλών 

ανοικτής διακυβέρνησης. Αυτοί είναι που μπορούν να αναφέρουν τις παράνομες 

συμπεριφορές, να ερευνούν τις παράνομες δραστηριότητες, να ερμηνεύουν τα δεδομένα, 

να μελετούν τη δυναμική και να χρησιμοποιούν όλα αυτά για να υποστηρίξουν την 

ανάγκη για καλύτερη νομοθεσία.  

Επιχειρήσεις και επενδυτές 

 

Τέλος, οι πρωτοβουλίες ανοικτής διακυβέρνησης προσφέρουν τη δυνατότητα για τη 

δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και δίκαιου περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τις 

επενδύσεις. Οι πιο ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα σε 

τομείς όπως οι δημόσιες συμβάσεις, μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για επενδύσεις από 

εθνικές αλλά και αλλοδαπές εταιρείες. Η δυνατότητα για τις επιχειρήσεις να αποκτούν 
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πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες, τόσο για τον προϋπολογισμό όσο και για τη 

νομοθετική διαδικασία, διασφαλίζει ότι οι δημόσιες διαδικασίες και ενέργειες 

πραγματοποιούνται σωστά, νόμιμα και, πάνω από όλα, αποτελεσματικά. 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ 

 

Η διαφανής λήψη αποφάσεων είναι κρίσιμης σημασίας στην καταπολέμηση της 

διαφθοράς. Η δυνατότητα πλήρους πρόσβασης σε όλες τις πράξεις που βρίσκονται υπό 

επεξεργασία σε επίπεδο δήμου είναι σημαντική όχι μόνο για την παρακολούθηση της 

πολιτικής δραστηριότητας, αλλά και για να υπάρχουν τα απαραίτητα κομμάτια για την 

αναπαράσταση των συμβάντων που οδήγησαν σε συγκεκριμένες παράνομες 

συμπεριφορές. Χωρίς κατάλληλη τήρηση αρχείων, η διαφάνεια της λήψης αποφάσεων 

αποδυναμώνεται σοβαρά.  
 

Για να υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα κομμάτια, μια ορθή στρατηγική ανοικτής 

διακυβέρνησης πρέπει να αντιμετωπίζει το ίδιο θέμα από πολλές διαφορετικές πλευρές. 

Αυτό σημαίνει ότι κάθε μεμονωμένο συμβάν πρέπει να κοινοποιείται με τρία 

συγκεκριμένα εστιακά σημεία: τις πράξεις, τις ψήφους και τα άτομα. Μόνο όταν 

εξετάζονται όλες οι πτυχές αυτών των τριών στοιχείων μπορούμε να πούμε ότι 

αντιμετωπίζουμε σωστά το θέμα. 

Πράξεις 

 

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο έχει ως στόχο τη βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις μέσω της έγκρισης συγκεκριμένων πράξεων. Συνεπώς, 

το σημείο αφετηρίας μιας στρατηγικής ανοικτής διακυβέρνησης πρέπει να είναι η 

προσβασιμότητα σε όλες τις πράξεις και τα έγγραφα που παράγονται από το δημοτικό 

συμβούλιο και την τοπική αυτοδιοίκηση.  
 

Αυτό δεν σημαίνει μόνο τις πράξεις που καταλήγουν σε συγκεκριμένες ενέργειες, αλλά 

και τις προτάσεις, τις παρεμβάσεις επί της διαδικασίας, τις ανακρίσεις κ.α. Οι προσπάθειες 

ευνοϊκής μεταχείρισης συγκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων μπορεί να συμβούν με 

διάφορους τρόπους, επομένως ο περιορισμός της διαφάνειας σε περιορισμένο αριθμό 

εγγράφων μπορεί να είναι επιβλαβής. Υπό αυτή την έννοια, πρέπει επίσης να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στα προπαρασκευαστικά έγγραφα, σε όλες τις προκαταρκτικές 

εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθεί μια τελική απόφαση. 
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Η κατανόηση της σημασίας της παρακολούθησης ολόκληρης της διαδικασίας είναι 

βασική για την αποφυγή παράλειψης κομματιών. Αυτό περιλαμβάνει επίσης όλες τις 

τροποποιήσεις, όχι μόνο τις εγκεκριμένες. Οι προσπάθειες τροποποίησης νομοθεσίας προς 

έγκριση μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε παράνομες συμπεριφορές. Μια ορθή 

στρατηγική ανοικτής διακυβέρνησης, συνεπώς, πρέπει να παραχωρεί πρόσβαση σε όλα 

τα έγγραφα που παράγονται από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους και τους φορείς 

λήψης αποφάσεων, σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο. 
 

Τέλος, όταν συγκεκριμένα έγγραφα τίθενται σε ψηφοφορίες, και αυτές πρέπει να είναι 

επαρκώς τεκμηριωμένες και προσβάσιμες. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία, ως προς αυτό, 

πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της διαδικασίας. Συχνά οι δήμοι δημοσιεύουν 

μόνο μια σύνοψη των ψήφων για τις πράξεις που εγκρίνονται. Το ιδανικό, ωστόσο, θα 

ήταν η διάθεση ακριβών και ολοκληρωμένων πληροφοριών για όλες τις ψηφοφορίες 

που πραγματοποιούνται, με ακριβή στοιχεία για κάθε δημοτικό σύμβουλο. 

Συνεδριάσεις και ψηφοφορίες 

 

Όλες οι στιγμές, ακόμα και αυτές που δεν παράγουν εγκεκριμένα έγγραφα, είναι 

σημαντικές. Η δυνατότητα παρακολούθησης της καθημερινής δραστηριότητας τόσο του 

δημοτικού συμβουλίου όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πολύ σημαντική. Και 

πάλι, είναι ένα πεδίο όπου η δημοσίευση και ενημέρωση συχνά συγχέονται με τη 

διαφάνεια.  
 

Μια ορθή στρατηγική ανοικτής διακυβέρνησης δεν πρέπει να περιορίζεται στη ζωντανή 

μετάδοση ροής βίντεο των συνεδριάσεων και στη δημιουργία αρχείου βίντεο όλων των 

συνεδριάσεων του συμβουλίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι απομαγνητοφωνήσεις όλων 

των συναντήσεων και συνεδριάσεων είναι ουσιώδεις. Η διαφορά μεταξύ του βίντεο 

και της απομαγνητοφώνησης είναι η δυνατότητα γρήγορης ανάλυσης μεγάλου όγκου 

πληροφοριών, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για την αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, 

και έγκαιρης παρέμβασης όταν προκύπτουν συγκεκριμένες καταστάσεις.  
 

Εκτός από την τήρηση ενός πλήρους αρχείου απομαγνητοφωνήσεων όλων των 

συνεδριάσεων και συναντήσεων, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ψήφους. Και 

πάλι, τα σχολαστικά μέτρα διαφάνειας είναι ο μόνος τρόπος για την ακριβή 

αντιμετώπιση του ζητήματος. Η σύνοψη των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών (δηλ. ο 

συνολικός αριθμός των υπέρ έναντι του συνολικού αριθμού των κατά) για κάθε 

συνεδρίαση δεν δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής ενός μηχανισμού αξιολόγησης 

κινδύνων για την αναχαίτιση παράνομων συμπεριφορών. Κάθε συνεδρίαση ψηφοφορίας 
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πρέπει να περιλαμβάνει τον κατάλογο όλων των δημοτικών συμβούλων, αναγράφοντας 

την απόφασή τους για τη συγκεκριμένη πράξη. 
 

Επιπλέον, όπως συχνά συμβαίνει λανθασμένα, η διαφάνεια δεν πρέπει να περιορίζεται στην 

κοινοποίηση εγκεκριμένων εγγράφων. Ένας σημαντικός αριθμός πράξεων δεν 

εγκρίνονται από το δημοτικό συμβούλιο και την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να δοθεί, 

επίσης, προσοχή σε αυτές τις συνεδριάσεις ψηφοφορίας, καθώς ακόμα και μια 

αποτυχημένη προσπάθεια παρέμβασης στην τοπική πολιτική δυναμική αξίζει την προσοχή 

του κοινού.  

Άτομα 

 

Το τρίτο εστιακό σημείο μιας επιτυχημένης στρατηγικής ανοικτής διακυβέρνησης που 

επιτρέπει την πλήρη παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων είναι τα άτομα, 

δηλαδή οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, τα μέλη και τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.  
 

Οι πολίτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πλήρη δραστηριότητα 

όλων των δημοτικών συμβούλων: οι πράξεις που έχουν υποβάλλει, η παρουσία σε 

συνεδριάσεις, οι ψήφοι σε συγκεκριμένα θέματα και οι ομιλίες που έχουν δώσει. Αυτό 

συνεπάγεται ότι πρέπει να δίνεται η ίδια σημασία σε όλους όσους έχουν εκλεγεί για να 

αντιπροσωπεύουν τους πολίτες, καθώς και σε όσους έχουν διοριστεί στην τοπική 

αυτοδιοίκηση.  
 

Εκτός από την καθημερινή δραστηριότητα, οι στρατηγικές ανοικτής διακυβέρνησης 

πρέπει να θέτουν ως προτεραιότητα τη δημοσίευση οικονομικών και 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών για όλους όσους βρίσκονται στην εξουσία εντός του 

δήμου. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο τους εκλεγμένους αντιπροσώπους και τα μέλη της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και τους δημόσιους υπαλλήλους που εργάζονται ως 

στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό συνεπάγεται τη διάθεση πληροφοριών όπως: 

ετήσιες αποδοχές, περιουσία, καθώς και διορισμοί και μετοχές σε ιδιωτικές εταιρείες.  
 

Επιπροσθέτως, και αυτό αφορά μόνο όσους έχουν εκλεγεί, πρέπει να δημοσιεύονται τα 

στοιχεία για τις ιδιωτικές δωρεές που έλαβαν κατά την προεκλογική εκστρατεία, καθώς 

και μια δήλωση του τρόπου που δαπανήθηκαν πραγματικά αυτά τα χρήματα (π.χ. 

διαφημίσεις, αφίσες, συγκεντρώσεις κ.λπ.). 
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Άσκηση πίεσης από ομάδες εκπροσώπησης συμφερόντων 

 

Τέλος, πρέπει να εξεταστεί το έργο των ιδιωτικών ομάδων εκπροσώπησης συμφερόντων 

(λόμπι). Για να είναι εφικτή η ολοκληρωμένη παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων, πρέπει να μπορεί να κατανοήσει ο καθένας τι (και ποιος) συνέβαλε στη λήψη 

συγκεκριμένων αποφάσεων. Αυτό περιλαμβάνει, προφανώς, τις συναντήσεις με ιδιωτικές 

εταιρείες, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ: όλοι όσοι αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα 

συμφέροντα.  
 

Συνεπώς, πρέπει να καταρτιστεί μητρώο ομάδων εκπροσώπησης συμφερόντων. Αυτό θα 

αναγκάσει τα μέλη των ομάδων εκπροσώπησης συμφερόντων να εγγραφούν αν θέλουν 

να συναντηθούν με μέλη και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και του 

δημοτικού συμβουλίου. Η εγγραφή αυτή πρέπει να περιλαμβάνει διαφάνεια σε πολλά 

βασικά στοιχεία, όπως το κύριο πεδίο δραστηριοποίησης, τα ονόματα των εμπλεκόμενων 

ατόμων καθώς και τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό που διατίθεται για την άσκηση 

πίεσης. 
 

Μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανοικτής διακυβέρνησης πρέπει επίσης να καθιστά 

διαθέσιμη την ημερήσια διάταξη των συναντήσεων όσων βρίσκονται στην εξουσία σε 

τοπικό επίπεδο: μέλη του δημοτικού συμβουλίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς 

και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να περιλαμβάνει 

σημαντικές λεπτομέρειες, όπως: ημερομηνία της συνάντησης, ποιοι ήταν παρόντες, τι 

συζητήθηκε και πού πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.  
 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ: 

 

Η αναγκαιότητα μιας στρατηγικής ανοικτών προϋπολογισμών είναι διεθνώς 

αναγνωρισμένη. Ο ΟΟΣΑ εργάζεται εδώ και καιρό στο να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να 

κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα της διαφάνειας του προϋπολογισμού. Η UNCAC 

αναφέρει επίσης την ανάγκη «λήψης των απαραίτητων μέτρων για την προώθηση της 

διαφάνειας και της λογοδοσίας στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών» (Άρθρο 9). 
 

Ωστόσο, παρόλο που η σπουδαιότητα της φορολογικής και δημοσιονομικής διαφάνειας 

σε εθνικό επίπεδο αποτελεί θέμα συζήτησης εδώ και καιρό, το ίδιο δεν συμβαίνει και για 

τις τοπικές αυτοδιοικήσεις. Δεν έχει γίνει ιδιαίτερη πρόοδος για την κατάλληλη 

αντιμετώπιση του ζητήματος, και παρόλο που αρκετές μεγάλες πόλεις έχουν εφαρμόσει 

πλατφόρμες ανοικτού προϋπολογισμού, πολλά από αυτά τα πειράματα φαίνεται να είναι 

ανεπαρκή. 

https://www.oecd.org/gov/budgeting/best-practices-budget-transparency.htm
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Διαδικασία λήψης αποφάσεων 

 

Ένα από τα πολλά ζητήματα που φαίνεται να προκύπτουν κατά την ανάλυση 

παραδειγμάτων από πλατφόρμες ανοικτών τοπικών προϋπολογισμών είναι ότι διατίθενται 

ελάχιστες πληροφορίες για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
 

Αυτό το ζήτημα προφανώς συνδέεται στενά με την ανάγκη περισσότερης και καλύτερης 

διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ένα ζήτημα που αποκτά ακόμα 

μεγαλύτερη σπουδαιότητα όταν αφορά τους προϋπολογισμούς των δήμων, ίσως η 

σημαντικότερη πράξη που εγκρίνεται από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις. 
 

Οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται για ολόκληρη τη διαδικασία: την παρουσίαση του 

σχεδίου προϋπολογισμού, όλα τα προπαρασκευαστικά έγγραφα, τις τροποποιήσεις που 

υποβάλλονται, τις συνεδριάσεις συζήτησης και ψηφοφορίας. 

Εφαρμογή και απόκλιση 

 

Η διαχείριση μιας πόλης είναι μια πολύπλοκη υπόθεση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την 

εφαρμογή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Καθ όλη τη διάρκεια ενός δημοσιονομικού 

έτους προκύπτουν πολλά συμβάντα, και οι τοπικές διοικήσεις αναγκάζονται να αλλάξουν 

ό,τι είχε αρχικά εγκριθεί. Επιπλέον, απροσδόκητες περιστάσεις μπορεί να υποχρεώσουν τις 

διοικήσεις να λάβουν απρόσμενες αποφάσεις που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στον 

προϋπολογισμό. 
 

Συνεπώς, είναι σημαντικός ο προγραμματισμός της δημοσίευσης μηνιαίων (ή 

τουλάχιστον τριμηνιαίων) ενημερώσεων για τις αποκλίσεις από τον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό που απαιτούνται λόγω των γεγονότων. Μια διαδικασία παρακολούθησης 

που αφορά επίσης τον τρόπο που δαπανιούνται πραγματικά τα χρήματα (δηλ. δημόσιες 

συμβάσεις) και τον τρόπο που ο δήμος προχωράει για την επίτευξη των οικονομικών 

στόχων και σκοπών του. 
 

Ιδιαίτερα με τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι προσπάθειες 

ανοικτής διακυβέρνησης πρέπει να στοχεύουν στον συνεχή διάλογο με τους πολίτες. Οι 

πρωτοβουλίες ανοικτών προϋπολογισμών πρέπει να θεωρούνται ως ένας τρόπος που οι 

εκλεγμένοι αντιπρόσωποι επικοινωνούν καλύτερα με τους πολίτες, εξηγώντας γιατί 

ελήφθησαν ορισμένες αποφάσεις και επιδεικνύοντας τις οικονομικές επιπτώσεις 

συγκεκριμένων γεγονότων.  
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Προϋπολογισμός πολιτών 

 

Όπως επεξηγείται από το International budgets partnership, οι προϋπολογισμοί πολιτών 

έχουν ως στόχο να παρουσιάσουν στο ευρύ κοινό βασικές πληροφορίες για τα δημόσια 

οικονομικά. Συνήθως συντάσσονται σε προσβάσιμη γλώσσα και ενσωματώνουν οπτικά 

στοιχεία για να βοηθήσουν τους μη εξειδικευμένους αναγνώστες να κατανοήσουν τις 

πληροφορίες. Ο μορφότυπος πρέπει επίσης να εξασφαλίζει την προσβασιμότητα στο ευρύ 

κοινό. 
 

Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις πρέπει να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι να 

εξασφαλίζουν ότι οι πολίτες κατανοούν καλά τους διάφορους τρόπους με τους οποίους 

ο προϋπολογισμός επηρεάζει τη ζωή τους. Οι προϋπολογισμοί πολιτών πρέπει να 

συντάσσονται μαζί με τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και ομάδες προώθησης 

ειδικών συμφερόντων και πρέπει να στοχεύουν στη δημιουργία στοχευμένων 

εκστρατειών επικοινωνίας. 
 

Οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν ως ενημερωμένα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τον 

τρόπο διαχείρισης του δήμου. Οι οικονομικές πληροφορίες συχνά είναι πολύπλοκες, 

συνεπώς οι προϋπολογισμοί πολιτών πρέπει να έχουν ως στόχο την επίτευξη καλύτερης 

κατανόησης για τον τρόπο διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. 

Εξωτερική εποπτεία 

 

Η εξωτερική εποπτεία στον προϋπολογισμό είναι ο έλεγχος της νομιμότητας και της 

ακρίβειας των δημόσιων λογαριασμών. Αυτή πρέπει να εκτελείται από εξωτερικούς 

φορείς για να εξασφαλιστεί η σωστή αξιολόγηση του συστήματος (δηλ. εκθέσεις 

ελέγχου). Η εποπτεία του προϋπολογισμού περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες που 

έχουν ως στόχο να μετρήσουν αν η χρήση των δημόσιων πόρων έγινε με κατάλληλο, 

αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. 
 

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να διατίθενται στο κοινό ώστε οι πολίτες, και ιδιαίτερα η 

κοινωνία των πολιτών, να έχουν περισσότερα εργαλεία για την καλύτερη αξιολόγηση 

της διαχείρισης των δημόσιων πόρων. Είναι σημαντικό τα έγγραφα αυτά να 

δημοσιεύονται εγκαίρως, καθώς η καθυστερημένη δημοσίευση συχνά καθιστά αυτά τα 

έγγραφα άχρηστα. 

 

https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/resources-for-governments/citizens-budgets/
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6. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Οι στρατηγικές ανοικτής διακυβέρνησης είναι αντιπαραγωγικές αν όλες οι απαραίτητες 

πληροφορίες δεν δημοσιεύονται με τον σωστό τρόπο. Για αυτό αν η διοίκηση στοχεύει 

να εφαρμόσει πολιτικές για τη βελτίωση του επιπέδου πληροφοριών που καθίστανται 

διαθέσιμες για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τον προϋπολογισμό, αυτές πρέπει να 

γίνουν με συγκεκριμένο τρόπο. 
 

Η σπουδαιότητα των δεδομένων είναι εξαιρετικά μεγάλη, ιδιαίτερα η σπουδαιότητα της 

σωστής δημοσίευσης δεδομένων. Μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ της διάθεσης 

πληροφοριών για σκοπούς δημοσίων σχέσεων και της δέσμευσης για μια πραγματική 

και αποδοτική στρατηγική ανοικτής διακυβέρνησης.  

Πώς πρέπει να συλλέγονται τα δεδομένα 

 

Μια αποδοτική στρατηγική ανοικτής διακυβέρνησης απαιτεί αλλαγή της νοοτροπίας της 

ίδιας της διοίκησης. Πολλά από τα ζητήματα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο 

αφορούν πληροφορίες που ήδη συλλέγονται από τα στελέχη και τους εργαζόμενους της 

τοπικής αυτοδιοίκησης.  
 

Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές πολύ συχνά συλλέγονται με λανθασμένο τρόπο, 

χρησιμοποιώντας λανθασμένες μεθοδολογίες και κυρίως αγνοώντας τον σκοπό της ίδιας 

της πράξης. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που έχουν περιγραφεί έως τώρα δεν πρέπει 

να συλλέγονται μόνο για αρχειοθέτηση, ή απλώς για τη συμμόρφωση με τις σχετικές 

εθνικές νομοθεσίες.  
 

Τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να πληρούν τα πρότυπα 

της ανοικτής διακυβέρνησης. Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία υποδομών συλλογής 

πληροφοριών που επικεντρώνονται στα δεδομένα. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να 

εμπλέκει τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη 

που μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για τη διεξαγωγή εκστρατειών 

και πρωτοβουλιών για τη συμμετοχή των πολιτών. Η συλλογή πρέπει να πραγματοποιείται 

με τον σκοπό της πραγματικής συνεισφοράς σε χρήσιμες δημοσιεύσεις δεδομένων και 

περαιτέρω χρήση δεδομένων. 
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Πώς πρέπει να δημοσιεύονται τα δεδομένα 

 

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα πρέπει να συμμορφώνονται με τα βέλτιστα δυνατά 

πρότυπα ανοικτών δεδομένων.  

Η διάθεση μηχαναγνώσιμων δεδομένων είναι σημαντική προκειμένου οι δημοσιογράφοι, 

οι ερευνητές και οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών να δημιουργήσουν την 

κουλτούρα παρακολούθησης που είναι απαραίτητη για την αναχαίτιση παράνομων 

συμπεριφορών και της διαφθοράς. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα πρέπει να διατίθενται 

σε μορφότυπο που επιτρέπει την επεξεργασία από υπολογιστή και δεν απαιτούν ανθρώπινη 

παρέμβαση σε μεγάλο βαθμό για την ανάλυσή τους.  
 

Συνεπώς, τα δεδομένα πρέπει να δημοσιεύονται πλήρη, από τις πρωτογενείς πηγές και να 

διατίθενται εγκαίρως. Πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στον υψηλότερο βαθμό 

πιστότητας, και να μη δημοσιεύονται σε συγκεντρωτικές ή τροποποιημένες μορφές. Τα 

δεδομένα πρέπει να είναι κοινόχρηστα (μη ιδιόκτητα) και κυρίως να μην απαιτείται άδεια 

χρήσης. 
 

7. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 

Τελικές παρατηρήσεις 

 

Ο μόνος τρόπος ώστε μια στρατηγική ανοικτής διακυβέρνησης να αποτελέσει όπλο στην 

καταπολέμηση της διαφθοράς στους δήμους είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο 

περιεκτική. Τίποτα δεν πρέπει να παραληφθεί και όλες οι ενέργειες πρέπει να 

πραγματοποιούνται με συγκεκριμένο τρόπο. 
 

Ο στόχος είναι η δημιουργία υποδομής που μπορεί να επιτύχει δύο πράγματα. Πρώτον, να 

εξασφαλίσει ότι κάθε άτομο ή φορέας (ο ίδιος ο δήμος, οι οργανώσεις κοινωνίας των 

πολιτών, οι δημοσιογράφοι) μπορεί να χρησιμοποιήσει ό,τι δημοσιεύεται για τη 

δημιουργία των σωστών εργαλείων που θα επιτρέψουν στους πολίτες να παρακολουθούν 

πλήρως την καθημερινή δραστηριότητα των εκλεγμένων αντιπροσώπων, των μελών και 

των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκτός από τη δυνατότητα παρακολούθησης 

της καθημερινής δραστηριότητας, μια επιτυχημένη στρατηγική ανοικτής 

διακυβέρνησης πρέπει να επιτρέπει τις έρευνες ad-hoc όταν προκύπτουν συγκεκριμένα 

ζητήματα. Ιδιαίτερα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, είναι κρίσιμης σημασίας η 

ενεργοποίηση ακριβών ερευνητικών ενεργειών για την αναπαράσταση συμβάντων όταν 

προκύπτουν παράνομες συμπεριφορές.  
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Συνεπώς, αν η ορθή στρατηγική απαιτεί εργαλεία για τη συνεχή παρακολούθηση 

περιοχών υψηλού κινδύνου, οι δήμοι πρέπει να εξασφαλίζουν ότι όταν προκύπτουν 

παράνομες δραστηριότητες όλα τα εργαλεία είναι διαθέσιμα για να διευκρινιστεί η 

δυναμική που προέκυψε.     

Διεθνής διάλογος 

 

Όπως αναφέρθηκε, η ανοικτή διακυβέρνηση είναι ένα ευρέως αναγνωρισμένο εργαλείο 

για τη βελτίωση της σχέσης μεταξύ των πολιτών και των πολιτικών θεσμών, καθώς και 

για τη διαφώτιση της δραστηριότητας όσων βρίσκονται στην εξουσία, προκειμένου να 

αποφευχθεί η διαφθορά και οι παράνομες συμπεριφορές.  
 

Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος του έργου που έχει επιτελεστεί αφορά τις εθνικές 

κυβερνήσεις και τους πολιτικούς θεσμούς, μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί και στους 

τοπικούς δήμους. 
 

Το 2016, το Open government Partnership (Πρωτοβουλία για την Ανοικτή 

Διακυβέρνηση) έθεσε σε εφαρμογή το «Subnational Government Pilot Program» 

(Πιλοτικό πρόγραμμα υποεθνικής κυβέρνησης), αναγνωρίζοντας τη σημασία της τοπικής 

ανοικτής διακυβέρνησης. Η διαδικασία συνεχίστηκε το 2020 με την ανάπτυξη νέας 

στρατηγικής με βάση τρεις πυλώνες. Αυτό επιβεβαιώνει με έναν τρόπο ότι οι τοπικοί 

θεσμοί, που έρχονται σε πιο άμεση επαφή με τους πολίτες και διαχειρίζονται πολλές 

κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες, πρέπει να αποτελέσουν μέρος του κινήματος της ανοικτής 

διακυβέρνησης.   
 

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς παραθέτει σε διάφορες 

περιπτώσεις τη σημασία της διαφάνειας και της λογοδοσίας ως προληπτικές πολιτικές 

και πρακτικές κατά της διαφθοράς. Ορισμένα παραδείγματα που αναφέρονται στο 

έγγραφο είναι: πληροφορίες ιδιωτικής χρηματοδότησης για τους υποψηφίους για αιρετό 

δημόσιο αξίωμα, στοιχεία για δημόσιες συμβάσεις, λογοδοσία στη διαχείριση των 

δημόσιων οικονομικών και ενίσχυση της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση, 

συμπεριλαμβανομένων όσον αφορά την οργάνωση, τη λειτουργία και τις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεών της. Είναι στοιχεία που έχουν εξεταστεί σε μεγάλο βαθμό σε αυτές 

τις κατευθυντήριες οδηγίες. 
 

Κατά κάποιον τρόπο πολλές από τις αρχές που παρατίθενται στο «Declaration on 

parliamentary openness» (Δήλωση για το κοινοβουλευτικό άνοιγμα) που ανακοινώθηκε 

στο World e-Parliament Conference το 2012 μπορούν, και θα έπρεπε, να ισχύουν επίσης 

για τις τοπικές αυτοδιοικήσεις. Ειδικά όσον αφορά την προώθηση μιας νοοτροπίας 

https://www.opengovpartnership.org/
https://www.opengovpartnership.org/ogp-local-program/
https://www.opengovpartnership.org/ogp-local-program/
https://www.opengovpartnership.org/ogp-local-program/
https://www.opengovpartnership.org/ogp-local-program/
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
https://openingparliament.org/static/pdfs/english.pdf
https://openingparliament.org/static/pdfs/english.pdf
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«ανοίγματος», καθιστώντας τις πληροφορίες του συμβουλίου διαφανείς, με εύκολη 

πρόσβαση και με δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 
 

Το ίδιο ισχύει και για τη δημοσιονομική διαφάνεια. Πολλές διεθνείς οργανώσεις 

λειτουργούν σε αυτό το πλαίσιο: οι International Budget Partnership, Global Initiative for 

Fiscal Transparency, Partnership for transparency και πολλές άλλες. Επίσης, ο ΟΟΣΑ έχει 

εργαστεί εκτενώς πάνω στο θέμα, διεξάγοντας δραστηριότητες όπως η 

«Recommendation of the council on budgetary governance» (Σύσταση του συμβουλίου 

για τη δημοσιονομική διακυβέρνηση). Μια από τις 10 αρχές που εξετάζονται στο 

έγγραφο είναι «η εξασφάλιση ότι τα έγγραφα και τα δεδομένα προϋπολογισμών είναι 

ανοικτά, διαφανή και προσβάσιμα».  
 

Αυτό πρέπει να εξασφαλίζεται με τα εξής: α) διαθεσιμότητα σαφών, εμπεριστατωμένων 

εκθέσεων προϋπολογισμού που πρέπει να αποτελούν τη βάση για τα κύρια στάδια της 

διατύπωσης, της μελέτης και της συζήτησης των πολιτικών, καθώς και της εφαρμογής 

και επανεξέτασης τους, β) παρουσίαση των πληροφοριών προϋπολογισμού σε συγκρίσιμο 

μορφότυπο πριν από την υιοθέτηση του τελικού προϋπολογισμού, παρέχοντας επαρκή 

χρόνο για την αποτελεσματική συζήτηση και διαβούλευση σχετικά με τις επιλογές 

πολιτικής και, μετά το τέλος του δημοσιονομικού έτους, η προώθηση της 

αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων, λογοδοσίας και εποπτείας, γ) δημοσίευση όλων των 

εκθέσεων προϋπολογισμού σε πλήρη μορφή, εγκαίρως και τακτικώς και με τρόπο που 

είναι προσβάσιμος στους πολίτες, στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και σε 

άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, δ) σαφής παρουσίαση και επεξήγηση των επιπτώσεων των 

δημοσιονομικών μέτρων, είτε αφορούν φόρους είτε δαπάνες, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

«προϋπολογισμός πολιτών» ή η σύνοψη προϋπολογισμού, σε τυπική και εύχρηστη μορφή, 

είναι ένας τρόπος να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, ε) σχεδιασμός και χρήση των 

δημοσιονομικών δεδομένων για τη διευκόλυνση και υποστήριξη άλλων σημαντικών 

κυβερνητικών στόχων, όπως η ανοικτή διακυβέρνηση, η ακεραιότητα και ο 

συντονισμός των πολιτικών σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο διακυβέρνησης.  

Βέλτιστες πρακτικές και προτεινόμενοι σύνδεσμοι 

 

Πύλη ανοικτών δεδομένων της πόλης της Βαρκελώνης:  
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/en 
 

Πύλη συμμετοχικής κατάρτισης προϋπολογισμού της πόλης του Παρισιού: 
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/ +  
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/plugins/download/PB_in_Paris.pdf  
 

https://www.internationalbudget.org/
http://www.fiscaltransparency.net/
http://www.fiscaltransparency.net/
https://www.ptfund.org/
https://www.oecd.org/
https://www.oecd.org/gov/budgeting/Recommendation-of-the-Council-on-Budgetary-Governance.pdf
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/en
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/plugins/download/PB_in_Paris.pdf
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Πύλη ανοικτού προϋπολογισμού από τη Βόρεια Καρολίνα:  
https://www.nc.gov/government/open-budget 
 

Ρύθμιση των ομάδων εκπροσώπησης συμφερόντων στην Ιρλανδία:  
https://www.lobbying.ie/media/6025/guidance-for-local-authority-members-updated-jan-
2016.pdf 
 

Συστάσεις για τη διαφάνεια των ομάδων εκπροσώπησης συμφερόντων:  
http://lobbyingtransparency.net/lobbyingtransparency.pdf  
 

https://www.nc.gov/government/open-budget
https://www.lobbying.ie/media/6025/guidance-for-local-authority-members-updated-jan-2016.pdf
https://www.lobbying.ie/media/6025/guidance-for-local-authority-members-updated-jan-2016.pdf
http://lobbyingtransparency.net/lobbyingtransparency.pdf

