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Anticorruption City Toolkit (ISFP- 2017-AG-CORRUPT-823791) είναι ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο 
από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Αστυνομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Το ACT! είναι ένα ευρωπαϊκό σχέδιο που 
επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη 
δεδομένων και εργαλείων διαχείρισης 
κινδύνων που επιτρέπουν την αστική εποπτεία 
περιοχών με υψηλό κίνδυνο διαφθοράς 
και με σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό 
αντίκτυπο (προϋπολογισμοί, δημόσιες 
συμβάσεις, νομοθετικές διαδικασίες) και στην 
προώθηση της εφαρμογής ορθών πρακτικών 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το έργο στοχεύει στην πρόληψη της διαφθοράς 
σε δημοτικό επίπεδο, προωθώντας μια 
διαδικτυακή πλατφόρμα εξοπλισμένη με 
χρήσιμα εργαλεία για τη βελτίωση του 
εντοπισμού και της αναφοράς υποθέσεων 
διαφθοράς, καθώς και την παρουσία αστικής 
εποπτείας σε ευάλωτους τομείς (νομοθετικές 
διαδικασίες, προϋπολογισμοί και δημόσιες 
συμβάσεις), κυρίως σε τρεις χώρες, την 
Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα και με τη 
συμμετοχή των τριών κύριων ευρωπαϊκών 
πόλεων σε αυτήν την περιφερειακή περιοχή: 
Μιλάνο, Μαδρίτη και Αθήνα.
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ΜΑΔΡΙΤΗ

ΜΑΔΡΙΤΗ

Η πόλη της Μαδρίτης στηρίζεται σε μια στρατηγική 
ανοικτής διακυβέρνησης που βασίζεται σε 
τρεις άξονες: Διαφάνεια, ανοικτά δεδομένα 
και συμμετοχή και συνεργασία των πολιτών. Το 
Δημοτικό Συμβούλιο έχει ως στόχο την προώθηση 
της διαφάνειας στη διαχείριση των δημόσιων 
πόρων, τη διαφάνεια των δεδομένων σε ανοικτό 
μορφότυπο για περαιτέρω χρήση και την 
παροχή περισσότερων ευκαιριών στους πολίτες 
για να συμμετέχουν στις δημόσιες υποθέσεις 
και τη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της 
διαχείρισης της πόλης.

  Το 2016, η πόλη της Μαδρίτης ήταν η πρώτη που 
συμμετείχε στην πρωτοβουλία Open Government 
Partnership ως τοπικός συνεργάτης.

ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ 
ΤΟΥ 
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ΜΙΛΑΝΟ 

 ΑΘΗΝΑ

 ΑΘΗΝΑΜΙΛΑΝΟ 

 Ο Δήμος του Μιλάνο , πεπεισμένος ακράδαντα ότι 
η αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς 
επιτυγχάνεται όχι μόνο με κατασταλτικές 
ενέργειες, αλλά και με προληπτικές δράσεις, ήδη 
από τον Ιανουάριο του 2014 ενέκρινε ένα Τριετές 
Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και 
για τη Διαφάνεια, το οποίο ενημερώνεται κάθε 
χρόνο. Ο Δήμος επενδύει πολύ στην εκπαίδευση 
του προσωπικού του τόσο σε συγκεκριμένα 
ζητήματα κατά της διαφθοράς όσο και σε αυτό 
των ηθικών αξιών, έχοντας επίγνωση ότι η 
καταπολέμηση της διαφθοράς προϋποθέτει 
πάνω από όλα μια διαδικασία πολιτιστικής 
ωρίμανσης.

Ο Δήμος του Μιλάνο πρόσφατα ενίσχυσε τα 
Σύμφωνα Ακεραιότητας στις διαδικασίες 
προμηθειών ενώ έχει προωθήσει τη βελτίωση, 
πάντα μέσω των Συμφώνων Ακεραιότητας, του 
επιπέδου γνώσης του θεσμού της αναφοράς 
παράνομων πράξεων ή αλλιώς κατάδειξης 
δυσλειτουργιών (whistleblowing).

Ο Δήμος Αθηναίων, με τη θερμή και ενεργό 
συμμετοχή του σε αυτό το πρόγραμμα 
επιβεβαίωσε και πρακτικά την πρόθεσή του 
να αγκαλιάσει καινοτόμες προσεγγίσεις στην 
πρόληψη της διαφθοράς, την προώθηση 
της διαφάνειας και την καλλιέργεια της 
δημοκρατικής συμμετοχής. Ως ο μεγαλύτερος και 
με τον μεγαλύτερο πληθυσμό Δήμος στην Ελλάδα, 
μέσω της συμμετοχής της στο έργο ACT, η Αθήνα 
φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πρωτοπόρος και 
κατ’ επέκταση να εμπνεύσει άλλες πόλεις στη 
χώρα να τολμήσουν τη μετάβαση σε ένα πιο 
ανοιχτό, διαφανές και συμπεριληπτικό μοντέλο 
διακυβέρνησης. 
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ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 

ΔΕΣΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Η δέσμη εργαλείων Πρόσβασης στην πληροφορία έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους φορείς της  
τοπικής αυτοδιοίκησης (δημοτικές, επαρχιακές και περιφερειακές αρχές) για να αξιολογήσουν  
τα πλαίσια διαφάνειάς τους. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η δέσμη εργαλείων παρέχει στους δήμους 
γνώση σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφορία, αξιολογεί αν οι κανόνες για την 
πρόσβαση στην πληροφορία συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα, αξιολογεί την εφαρμογή του  
δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφορία από τους δήμους, παρέχει εξατομικευμένες συστάσεις  
σε κάθε δήμο για να βελτιώσει.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 
Η διαφθορά έρχεται σε πολλές μορφές, από την καταβολή δωροδοκίας έως την κατάχρηση  
λειτουργιών. Επηρεάζει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ως τροχοπέδη στην οικονομική ανάπτυξη,  
μειώνοντας τις επενδύσεις και τη δημόσια χρηματοδότηση. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι εξαιρετικά  
σημαντικό οι τοπικές διοικήσεις να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να αξιολογούν σωστά τα 
επικίνδυνα γεγονότα που ενδέχεται να προκύψουν εντός αυτών. Το ACT! θέλει να υποστηρίξει 
τα ιδρύματα σε αυτήν την πρόκληση: μέσω μιας σειράς συγκεκριμένων ερωτήσεων - με τη μορφή  
λιστών ελέγχου - και ειδικά καταρτισμένων κατευθυντήριων γραμμών, τα ιδρύματα μπορούν να  
αναγνωρίσουν τα στοιχεία, τα βήματα και τα θέματα που πρέπει να εμπλακούν προκειμένου να  
αναλύσουν σωστά τους κινδύνους ή να βελτιώσουν αναλύσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί.
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ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

Η καταγγελία δυσλειτουργιών (ή whistleblowing) αναφέρεται στην αποκάλυψη επιλήψιμων/
παράνομων συμπεριφορών ενός ατόμου ή οργανισμού στο πλαίσιο μιας εργασιακής σχέσης. 

Το εργαλείο ACT! WB απευθύνεται κυρίως σε δήμους οι οποίοι αναζητούν ένα αποτελεσματικό 
σύστημα για την αναφορά επιλήψιμων συμπεριφορών καθώς και για την παρακολούθηση των 
αναφερόμενων περιπτώσεων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλή προστασία και το απόρρητο 
των καταγγελλόντων (των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος). Κάθε άτομο που απασχολείται από 
τον δήμο ή συνεργάζεται με αυτόν ή ιδιόκτητη/ελεγχόμενη εταιρία του ή προμηθεύτρια εταιρία 
του μπορεί να αναφέρει επιλήψιμες συμπεριφορές που έχει βιώσει ή στις οποίες υπήρξε μάρτυρας 
σε έναν από αυτούς τους οργανισμούς.

 Η τεχνική πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για να διασφαλίσει την τεχνολογική εμπιστευτικότητα 
λέγεται Globaleaks. Είναι ένα δωρεάν και ανοικτού κώδικα λογισμικό καταγγελίας δυσλειτουργιών 
που δέχεται μηνύματα και έγγραφα από το web και τα κρυπτογραφεί για ασφαλή αποθήκευση. 

ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν μεγάλο μέρος των προϋπολογισμών για τη δημόσια διοίκηση. 
Η παρακολούθησή τους, η διαχείρισή τους και η χαρτογράφηση ολόκληρης της διαδικασίας, από 
τον ορισμό της σύμβασης έως την ολοκλήρωση της εργασίας, είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Για να 
καταστεί διαφανής η ανάθεση συμβάσεων και να προωθηθεί ο ανταγωνισμός, είναι σημαντικό 
να δημοσιεύονται τα δεδομένα σωστά και διαλειτουργικά. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει στους 
δήμους να: κατανοήσουν πλήρως το κανονιστικό σενάριο σε διεθνές επίπεδο και να γνωρίζουν το 
διεθνές πρότυπο της ανοικτής σύμβασης. Μετατρέψτε μια δοκιμαστική σύμβαση σε μορφή Open 
Contracting Data Standard (OCDS). Καταλάβετε πώς από αυτό το τεστ είναι δυνατή η μετάβαση 
σε μετασχηματισμό όλων των δεδομένων προμηθειών σε OCDS για να καταστούν τα δεδομένα 
προσβάσιμα σε όλους. Στην περίπτωση του Δήμου του Μιλάνου, έχει επίσης δημιουργηθεί ένα 
εργαλείο που περιλαμβάνει δεδομένα ήδη σε μορφή OCDS και τα καθιστά προσιτά στους πολίτες 
μέσω μιας απλής γραφικής διεπαφής, η χρήση της οποίας δεν απαιτεί τεχνολογικές δεξιότητες.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Το εργαλείο νομοθετικής διαδικασίας είναι ένα ανοιχτό κυβερνητικό σύστημα το οποίο ως έχει 
ως στόχο να καταστήσει τη δραστηριότητα των εκλεγμένων πολιτικών εκπροσώπων πιο διαφανή. 
Στόχος σε αυτήν την περίπτωση είναι η παρακολούθηση διαδικασιών πίεσης για την καταπολέμηση 
της διαφθοράς στις διοικήσεις. Για να γίνει αυτό, αυτό το εργαλείο καθιστά δημόσιες και 
προσιτές, όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την ημερήσια διάταξη διορισμού εκλεγμένων 
πολιτικών υπευθύνων λήψης αποφάσεων και τα οικονομικά τους συμφέροντα. Συγκεκριμένα, οι 
χρήστες μπορούν να γνωρίζουν ποιος συναντάει ποιον, πότε και για ποιο λόγο και μπορούν να 
περιηγηθούν στις ατζέντες ανά διαχειριστή, ανά θέμα ή ανά εταιρία. Έχουν επίσης πρόσβαση, 
για κάθε εκπρόσωπο, σε πληροφορίες σχετικά με δηλωθέν εισόδημα, ιδιοκτησία και θέσεις που 
κατέχουν εντός των εταιριών. Μια διαισθητική διεπαφή συνοδεύει τους χρήστες: συγκεντρωτικές 
και συνοπτικές πληροφορίες εμφανίζονται στην αρχική σελίδα, παρέχοντας μια άμεση γενική 
εικόνα. Κατά την περιήγηση στις άλλες ενότητες θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για τις 
συναντήσεις, για τις εταιρίες που συμμετείχαν σε αυτές και για τους μεμονωμένους διαχειριστές.
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Το Transparency International Italia είναι ένας ιταλικός οργανισμός που 
έχει δεσμευτεί για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς. 
Διαχειρίζεται μια πλατφόρμα καταγγελίας για τους πολίτες (ALAC) και 
έχει πολυετή εμπειρία στη μελέτη και ανάπτυξη εργαλείων κατά της 
διαφθοράς για δημόσιους φορείς.

Το OnData έχει μια ισχυρή εμπειρία στην πρόσβαση σε πληροφορίες και 
στην εμπλοκή των πολιτών. Έχει συμφωνίες με δημόσιους φορείς για την 
αύξηση της ποιότητας των ανοιχτών δεδομένων και συνεργάζεται με την 
Ιταλική Ψηφιακή Υπηρεσία για τη δημιουργία αποτελεσματικότερων 
προτύπων δημοσίευσης για δεδομένα δημοσίων συμβάσεων.

Το Openpolis διαθέτει εμπειρία στον τομέα της διαφάνειας των 
διαδικασιών λήψης πολιτικών αποφάσεων και των προϋπολογισμών των 
τοπικών δήμων χάρη στο σχεδιασμό και τη διαχείριση δύο κύριων έργων: 
του openmunicipio, μιας πλατφόρμας για τους πολίτες να παρακολουθούν 
και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες των τοπικών κυβερνήσεων και 
το openbilanci, μια πλατφόρμα για τη συλλογή δεδομένων ισολογισμού 
από περισσότερους από 8.000 δήμους της Ιταλίας.

Η Access Info Europe, που ιδρύθηκε το 2006, είναι ένας εξειδικευμένος 
οργανισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σημαντική πορεία στην 
προώθηση του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφορία ως εργαλείο για 
τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και για την καταπολέμηση 
της διαφθοράς.

Το Vouliwatch είναι ένας οργανισμός κοινοβουλευτικής παρακολούθησης 
και διαφάνειας, που ιδρύθηκε ως απάντηση στην αυξανόμενη 
απογοήτευση του ελληνικού πληθυσμού με την κοινοβουλευτική 
δημοκρατία και την ανεξέλεγκτη διαφθορά. Είναι πρωτοπόρος στη χρήση 
τεχνολογιών για τη δημοκρατική συμμετοχή, έχοντας αναπτύξει μια 
σειρά ψηφιακών εργαλείων.

ΕΤΑΙΡΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

www.access-info.org
www.ondata.it
www.openpolis.it
www.vouliwatch.gr
www.transparency.it


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Transparency International Italia 
 www.transparency.it  
 info@transparency.it 

OnData 
 www.ondata.it  
 info@ondata.it 

Avviso Pubblico (in collaborazione con Re-Act) 
 www.avvisopubblico.it 
 www.re-act.it  
 info@re-act.it 

Openpolis 
 www.openpolis.it 
 fondazione@openpolis.it  

Access Info Europe 
 www.access-info.org 
 info@access-info.org 

Vouliwatch 
 www.vouliwatch.gr 
 info@vouliwatch.gr  

http://www.transparency.it
mailto:info%40transparency.it%20?subject=
http://www.ondata.it  
mailto:info%40ondata.it%20?subject=
http://www.avvisopubblico.it 
http://www.re-act.it 
mailto:info%40re-act.it%20?subject=
http://www.openpolis.it
mailto:fondazione%40openpolis.it%20?subject=
http://www.access-info.org 
mailto:info%40access-info.org?subject=
http://www.vouliwatch.gr 
mailto:info%40vouliwatch.org%20%20?subject=
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