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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξνζεγγίδεη ην πεδίν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ δεκφζηα 

δηνίθεζε. θνπφο ηεο είλαη ε αλάιπζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο 

αδηαθάλεηαο ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε θαη πσο απηά κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηνλ 

αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηελ ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. ηελ θαηεχζπλζε απηή γίλεηαη κία εθηεηακέλε αλαθνξά ζηελ αιιαγή πνπ 

επηρεηξείηαη, ζηνλ ηξφπν έθδνζεο ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ απφ ηηο Τπεξεζίεο Γφκεζεο ζηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ελζσκαηψλνληαο ζηελ φιε δηαδηθαζία ηελ ρξήζε πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα επηηεπρζεί αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ πξνο 

ηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο, βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηειηθά 

παξνρή πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν.  

Ζ γξαθεηνθξαηία θαη ε αδηαθάλεηα έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ ηζηνξία, έρνπλ ηξαθεί κε 

ην πέξαζκα ην ρξφλσλ θαη έρνπλ κεηαιιαρζεί, εηζρσξψληαο θαη δηαβξψλνληαο πνιινχο 

ηνκείο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο κε απνηέιεζκα ε αληηκεηψπηζε ηνπο λα 

απνηειεί αληηθείκελν δηαξθνχο έξεπλαο παγθνζκίσο. Ζ ζεκαζία πνπ έρεη ν πεξηνξηζκφο ή 

θαη εμάιεηςε ησλ θαηλνκέλσλ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ πξναγσγή ησλ θνηλσληψλ ζε 

επίπεδν εζηθφ θαη ηελ επεκεξία ηνπο ζε επίπεδν νηθνλνκηθφ. 

Ζ ζεζκνζέηεζε λφκσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ειαρηζηνπνηνχλ ηελ πξνζσπηθή επαθή κεηαμχ ηνπ πνιίηε θαη ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο είλαη 

ζηελ ζσζηή θαηεχζπλζε γηα ηελ νξζή αληηκεηψπηζε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ. 

Οη πνιενδνκίεο αλέθαζελ ήηαλ νη ππεξεζίεο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

πνπ ήηαλ ζεκείν αλαθνξάο σο νη ρψξνη πνπ θπξηαξρεί ε αδηαθάλεηα θαη αλζεί ε δηαθζνξά 

ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Με ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ηξφπνπ έθδνζεο 

νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη κε ηελ ελζσκάησζε ηεο ρξήζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε 

απηή, ε δηαθάλεηα θαηά ηελ έθδνζε αδεηψλ δφκεζεο βειηηψζεθε ζεκαληηθά. Ζ δεκηνπξγία 

δηαθφξσλ ζηαδίσλ θαλεξψλ ή αθαλψλ ειέγρσλ απνζάξξπλαλ φζνπο ζέινπλ λα 

θαηαζηξαηεγήζνπλ ην λφκν θαη δηεπθνιχλνπλ ηνπο κεραληθνχο λα κε δέρνληαη παξαλνκίεο 

ζηηο θαηαζθεπέο. Θα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ νη λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ψζηε λα κελ 

δεκηνπξγήζνπλ (μαλά) εμαηξέζεηο, εξκελείεο θαη πεξηπησζηνινγία θαηά ηελ εθαξκνγή, πνπ 

λα πεξηνξίδνπλ θαη λα αθπξψλνπλ ηελ ηζφλνκε αληηκεηψπηζε πξνο φινπο ηνπο πνιίηεο. 

Ζ αζάθεηα ή ε αληηθαηηθφηεηα ησλ λφκσλ νδεγεί ηα πξάγκαηα ζηελ θξίζε ηνπ 

ππαιιήινπ, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη δελ είλαη θσδηθνπνίεζε ηεο 

λνκνζεζίαο ή ε κεραλνξγάλσζε ηνπ ράνπο, αιιά ε πεξαηηέξσ απινπνίεζή ηεο λνκνζεζίαο.  
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ABSTRACT 

 

This paper approaches the field of effectiveness in public administration. Its purpose is 

to analyze the phenomena of bureaucracy and lack of transparency in public administration 

and how these can be addressed by redesigning public administration procedures, using 

information systems. In this direction, an extensive reference is made, to the change that is 

being made, to the way the building permits are issued by the Building Services to the local 

government, incorporating in the whole process the use of an information system. This will 

increase citizens' confidence in political institutions, improve the efficiency of public 

administration and, ultimately, provide more quality services to the community. 

Bureaucracy and opacity are rooted in history, they have been fed over the years and 

have mutated, penetrating and eroding many areas of social and economic life so that their 

treatment be subject to ongoing research worldwide. The importance of limiting or 

eliminating the phenomena is crucial for the promotion of societies at morale and welfare in 

economic terms. 

The establishment of laws that promote the use of information systems and minimize 

personal contact between the citizen and the administration body is in the right direction to 

properly deal with such phenomena. 

The department of structuring has always been the service of the local authorities was a 

reference point as spaces dominated by opacity and flourishing corruption of the state 

mechanism. By redesigning the process of issuing building permits and incorporating the use 

of information systems in it, transparency in the issuance of building permits has improved 

significantly. Creating various stages overt or hidden controls discourage those who want to 

circumvent the law and facilitate the engineers not to accept illegal construction. You 

legislative interventions must be completed in order not to create (again) exceptions, 

casuistry and interpretations in the application, which restrict and invalidate the equitable 

treatment for all citizens. 

The ambiguity or inconsistency of laws leads things to the discretion of the employee, 

with all that this entails. What is needed is not a codification of legislation or the 

computerization of chaos, but further simplification of legislation. 
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Δηζαγσγή 

Ζ γξαθεηνθξαηία θαη ε έιιεηςε δηαθάλεηαο θαηαιχνπλ ηελ εκπηζηνζχλε αλάκεζα ζηνπο 

Οξγαληθνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) θαη ηνπο πνιίηεο, δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο πνπ 

επλννχλ ηελ εκθάληζε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο θαηαιχνπλ θάζε έλλνηα 

εζηθήο θαη λνκηκφηεηαο, αθπξψλνληαο ηνπο λφκνπο, νδεγψληαο ζηαδηαθά ζηελ απαμίσζε ηνπ 

θξάηνπο.  

ε εκεξίδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Μάην 2017, ζηελ Αζήλα απφ ην ψκα 

Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΔΔΓΓ) κε ζέκα «Σν ειεγθηηθφ έξγν ηνπ 

ΔΔΓ θαηά ηε δηεηία 2015-2016» αλαθέξεηε πσο ζην 25% ησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε 

δηαπηζηψζεθε παξαβαηηθφηεηα. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα λνκηκφηεηαο εληνπίδεηαη ζηνπο 

ΟΣΑ, θαζψο ην 58% ησλ ιεηηνπξγψλ γηα ηνπο νπνίνπο πξνηάζεθε ε άζθεζε πεηζαξρηθήο 

δίσμεο πξνέξρεηαη απφ ηνπο ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Οη θχξηνη 

ηνκείο παξαβαηηθφηεηαο, φπσο θαη ην 2015, ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο αθνχ ην 45% απηψλ ησλ ειέγρσλ έγηλε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο ζε 

ππνζέζεηο δφκεζεο, ρσξνηαμίαο θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ, ζε ππνζέζεηο δεκνζίσλ έξγσλ θαη ζπκβάζεσλ ζε δεηήκαηα πνιενδνκηθήο 

θχζεσο. 

Ο εηδηθφο γξακκαηέαο ηνπ ΔΔΓΓ, θαζεγεηήο Γεκνζζέλεο Καζζαβέηεο, ζηελ ίδηα 

εκεξίδα αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά: «…πποκύπηει ηο ζςμπέπαζμα όηι ενηόρ ηων κπαηικών 

θεζμών ςπάπσοςν παγιωμένα δίκηςα, πος παπάγοςν και αναπαπάγοςν θαινόμενα 

κακοδιοίκηζηρ και διαθθοπάρ και ηα οποία ζςνςθαίνονηαι με ηην παπαβίαζη από θοπείρ πος 

αζκούν δημόζια εξοςζία, ηων απσών ηηρ νομιμόηηηαρ, ηηρ σπηζηήρ διοίκηζηρ και ηηρ 

διαθάνειαρ». 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα πξνζεγγίζεη ηηο έλλνηεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο 

αδηαθάλεηαο σο ηξνρνπέδε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο ησλ νξγαληζκψλ 

ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο νηθνλνκίαο, ηεο αλάπηπμεο 

θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο θαη ηειηθά ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο.  

Ζ έξεπλα επεδίσμε λα δείμεη, ηεθκεξησκέλα, ηελ έθηαζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο αδηαθάλεηαο, θαη πσο απηά κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηνλ 

αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηελ ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζπλδένληάο απηά, κε ηελ αιιαγή πνπ επηρεηξείηαη κε ην Ν.4030/11, θαζψο δελ 
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έρεη εθαξκνζηεί πιήξσο κέρξη ζήκεξα, ζην ηξφπν πνπ εθδίδνληαη νη νηθνδνκηθέο άδεηεο, απφ 

ηηο ππεξεζίεο δφκεζεο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε 

ζπκπεξηιακβάλεη έξεπλα απφ βηβιηνγξαθηθέο πεγέο, ην δηαδίθηπν θαη ζπλεληεχμεηο. 

ην πξψην θεθάιαην νξηνζεηείηαη ε έλλνηα ηεο γξαθεηνθξαηίαο, παξαηίζεληαη νη ζεσξίεο 

ησλ Weber, Marx θαη νη λενθηιειεχζεξεο απφςεηο ησλ επηζηεκφλσλ θαη γίλεηαη πεξηγξαθή 

ηνπ θαηλνκέλνπ ζηε ρψξα καο. Αλαδεηνχληαη ηα αίηηα θαη πεξηγξάθνληαη νη ζπλέπεηεο θαη 

γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ πνιπλνκίαο – γξαθεηνθξαηίαο. Σέινο 

παξνπζηάδνληαη ηα κέηξα πεξηνξηζκνχ πνπ εθαξκφδνληαη θαη παξαηίζεληαη επηπιένλ 

πξνηάζεηο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην νξηνζεηείηαη ε έλλνηα ηεο δηαθάλεηαο, ε έλλνηα ηεο δηαθζνξάο 

θαζψο θαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο αθνχ ε έιιεηςε ηεο πξψηεο είλαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθδήισζε ηεο δεχηεξεο. Αλαδεηθλχεηαη ε δηαθζνξά σο ην 

θχξην απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο δηαθάλεηαο. Αλαθέξνληαη νη ηξφπνη κέηξεζεο ηεο 

παγθνζκίσο αιιά θαη νη ζπλέπεηεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. 

Παξνπζηάδνληαη νη θνξείο θαη νη νξγαληζκνί, ε δξάζε ησλ νπνίσλ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε 

ηεο δηαθάλεηαο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο ηφζν ζε εγρψξην φζν θαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν Γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ βαζκφ θαη ζηνλ ηξφπν πνπ έρνπλ αμηνπνηεζεί, έσο ζήκεξα, νη 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζηελ 

δεκφζηα δηνίθεζε, κε ηελ παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ πξσηνβνπιηψλ. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν εληζρχζεθε ε δηαθάλεηα ζηελ 

δηαδηθαζία ηνπ ηξφπνπ έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, κε ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηεο θαη ηελ 

πηνζέηεζε ζε κεγάιν βαζκφ ηεο ρξήζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχλζεζε ησλ βαζηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Η γξαθεηνθξαηία ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε 
 

 

Δηζαγσγή 

θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη λα αλαδείμεη ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο ζηελ Διιάδα. Να δηεξεπλεζνχλ νη αηηίεο θαη νη ηζηνξηθέο εμειίμεηο πνπ 

ζπλέβαιαλ ζηελ δηεχξπλζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε θαζψο λα 

θαηαγξαθνχλ ηφζν νη ζπλέπεηεο ηεο δηαηψληζεο ηεο φζν θαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηεο. 

ηελ πξψηε ελφηεηα νξηνζεηείηαη ε έλλνηα ηεο γξαθεηνθξαηίαο, παξαηίζεληαη νη ζεσξίεο 

ησλ Weber, Marx θαη νη λενθηιειεχζεξεο απφςεηο ησλ επηζηεκφλσλ. 

ηελ δεχηεξε ελφηεηα γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ ζηε ρψξα καο, αλαδεηνχληαη 

ηα αίηηα θαζψο θαη νη ηζηνξηθνί ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ 

Διιάδα. Δπηδηψθεηαη λα γίλεη ζπζρέηηζε ηεο πνιπλνκίαο κε ηελ γξαθεηνθξαηία. Αλαιχνληαη 

νη ζπλέπεηεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο θπξίσο κέζα απφ ηελ θαηάηαμε ηεο Διιάδαο ζχκθσλα κε 

ην Παγθφζκην Γείθηε Αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Ζ ηξίηε ελφηεηα επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο. Γηαηππψλνληαη κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο θαη παξαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα 

ηελ κείσζε απηήο.  

Σν θεθάιαην θιείλεη κε ηελ αλαθεθαιαίσζε ησλ παξαπάλσ. 

 

1.1 Θεσξήζεηο ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

1.1.1 Η έλλνηα ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

Ζ γξαθεηνθξαηία, πξνέξρεηαη απφ ηε γαιιηθή ιέμε γξαθείν (bureau) – γξαθεηνθξαηία 

(bureaucracy), είλαη ην θαηλφκελν ζην νπνίν κηα νξγάλσζε ιεηηνπξγεί κε ηεξαξρηθή 

δηνίθεζε θαη θάζε ζέζε έρεη απζηεξά πξνζδηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο. Δίλαη ν θαλφλαο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζ’ έλα γξαθείν θαη απεζηάιε απφ απηφ ζηα εθηειεζηηθά φξγαλα. ην 

γξαθείν ηεξνχληαη αξρεία ησλ επηθνηλσληψλ πνπ απνζηέιινληαη θαη ιακβάλνληαη. Δίλαη ν 

αφξαηνο αλψηαηνο ππάιιεινο ηεο θπβέξλεζεο, έλα κέζν κε ην νπνίν κηα κνλαξρία, 

αξηζηνθξαηία, δεκνθξαηία, ή άιιε κνξθή δηαθπβέξλεζεο, δεκηνπξγεί θαη εθαξκφδεη ηνπο 
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θαλφλεο. Μεηαθνξηθά φκσο είλαη ε θαζπζηέξεζε δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ, ε εκθάληζε 

πνιχπινθσλ -πεξίπινθσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ έθδνζε ελφο δεκνζίνπ - θξαηηθνχ εγγξάθνπ, 

ην ζχζηεκα δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ, ζην νπνίν θπξηαξρνχλ πεξηηηέο ελέξγεηεο ή 

ππεξβνιηθή πξνζήισζε ζηνπο ηχπνπο, επηβξαδχλνληαο ηελ φιε δηαδηθαζία. 

 

1.1.2 Η γξαθεηνθξαηία θαηά Weber 

Ζ έλλνηα ηεο γξαθεηνθξαηίαο δηαηππψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Max Weber
1
 θαη 

αλαθέξεηαη σο έλαο νξζνινγηθά νξγαλσκέλνο γξαθεηνθξαηηθφο κεραληζκφο ζηε 

ζπλεζέζηεξε κνξθή νξγάλσζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθεληξσηηζκφ, ηεξαξρία, 

εμνπζία, πεηζαξρία, θαλφλεο, θαξηέξα, θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, ζεηεία. 

Ζ λνκηθή –νξζνινγηθή εμνπζία πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε ελφο ζχλζεηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ην νπνίν ν Weber νλνκάδεη γξαθεηνθξαηία. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ 

γξαθεηνθξαηηθνχ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηνλίδνπλ φηη παξέρεη ζαθείο δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο, 

θαζψο θαη ζαθείο πξνδηαγξαθέο εμνπζίαο, αξκνδηφηεηαο θαη επζχλεο, απνθιείνληαο, ή 

ηνπιάρηζηνλ κεηψλνληαο ζε κεγάιν βαζκφ, θαηλφκελα επλνηνθξαηίαο, δηαθξίζεσλ θαη 

εμνπζηαζηηθψλ απζαηξεζηψλ. Ο Weber φξηζε ηε γξαθεηνθξαηία ζαλ έλα «ηδεαηφ ηχπν» πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

- κηα ηεξαξρηθή δνκή, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηελ επηηήξεζε ησλ θαηψηεξσλ αμησκάησλ 

θαη ηνλ έιεγρν ηνπο απφ ηα αλψηεξα θιηκάθηα, 

- ηελ ηζρχ ηππηθψλ απξφζσπσλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε 

εμνπζία ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πεγάδεη απφ ην αμίσκα ηνπο θαη φρη απφ θάπνηνπ είδνπο 

πξνζσπνπαγνχο πνιηηηθήο δχλακεο, 

- ηνλ ζαθή θαηακεξηζκφ αξκνδηνηήησλ ζχκθσλα κε επαγγεικαηηθά θξηηήξηα, φπσο 

εθπαίδεπζε, εμεηδίθεπζε, δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα, 

- ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ξφισλ ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλνπο γξαπηνχο θαλφλεο. 

Κεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Βεκπεξηαλήο ζεσξίαο είλαη ε νξζνινγηθφηεηα. Γηα ηνλ 

Weber, ε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία αληηθαηνπηξίδεη έλα αμηφπηζην ηερληθά άξηην θαη 

απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο. Ζ πνιππινθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ επηβάιινπλ ηελ χπαξμε κηαο θεληξηθήο δηεχζπλζεο θαη ηνλ ζπληνληζκφ 

                                                 

1
 O Μαμηκίιηαλ Καξι Έκηι Βέκπεξ,(21 Απξηιίνπ 1864 - 14 Ηνπλίνπ 1920) ήηαλ Γεξκαλφο θνηλσληνιφγνο 

θαη πνιηηηθφο νηθνλνκνιφγνο, νη ηδέεο ηνπ νπνίνπ επεξέαζαλ ηελ θνηλσληθή ζεσξία, ηελ θνηλσληθή έξεπλα θαη 

ην ζχλνιν ηεο επηζηήκεο ηεο θνηλσληνινγίαο. 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1864
https://el.wikipedia.org/wiki/14_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1920
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
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ηνπο. Έηζη ε γξαθεηνθξαηία είλαη ηερληθά αλψηεξε απφ φιεο ηηο άιιεο κνξθέο νξγάλσζεο 

θαη απνηειεί ινγηθή ζπλέπεηα ηεο αλάδπζεο θαη ηεο εμέιημεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

νηθνλνκίαο. πγθεθξηκέλα ν δεκφζηνο γξαθεηνθξαηηθφο κεραληζκφο ζπλδέεηαη κε ηε 

δεκηνπξγία ησλ ζχλζεησλ βηνκεραληθψλ θνηλσληψλ θαη ηελ απμαλφκελε πίεζε γηα 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη εθδεκνθξαηηζκφ. 

Ο Weber πίζηεπε φηη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ «εμνξζνινγηζκνχ» θαη ησλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ κνξθψλ νξγάλσζήο ηνπ, φιεο νη βηνκεραληθέο θνηλσλίεο, ηφζν νη 

θαπηηαιηζηηθέο φζν θαη νη θνκκνπληζηηθέο, ζα θηάζνπλ ζην ζεκείν εθείλν πνπ ζα κνηάδνπλ 

κεηαμχ ηνπο. Ζ άπνςε απηή εθθξάδεηαη απφ ηε «Θεσξία ηεο χγθιηζεο» (Convergence 

Thesis), ηελ νπνία αλέπηπμε ν Σδέηκο Μπέξλρακ (James Burnham,1905 - 1987), ζην έξγν 

ηνπ «Ζ Γηνηθεηηθή Δπαλάζηαζε» (The Managerial Revolution, 1941). 

Μεηά ηνλ Weber νη νπαδνί ησλ ηδεψλ ηνπ εμαθνινχζεζαλ λα εζηηάδνληαη ζηηο 

δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο θξαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηε ζεκαζία ηνπο γηα ην θνηλσληθφ 

θαη πνιηηηθφ ζχζηεκα. Παξάιιεια φκσο ππνγξάκκηζαλ θαη ηε κε νξζνινγηθή, 

αλαπνηειεζκαηηθή ηνπο πιεπξά. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ άπνςή ηνπο, νη 

δπζιεηηνπξγίεο ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ κεραληζκνχ νθείινληαη: 

- ζηνπο απξφζσπνπο θαλφλεο, ηελ επαθφινπζε ηππνιαηξία, ηελ απξαγία θαη ηελ 

αδηαθνξία ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ γηα ηα θαζήθνληά ηνπο, θαζψο θαη ην ράζκα κεηαμχ 

απηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο πνπ δεκηνπξγείηαη (R. Merton), 

- ζηελ ηεξαξρηθή δνκή ηνπ θαη ζην θφβν γηα ηελ πηζαλή δπζκελή θξίζε ησλ αλσηέξσλ 

(Blau/Meyer), αιιά θαη ζηνλ ελδνγξαθεηνθξαηηθφ αληαγσληζκφ (Crozier /Bendix/Baum) 

Ζ γξαθεηνθξαηία, κε ηελ ζεκεξηλή ηεο κνξθή, εκθαλίδεηαη ζηελ Δπξψπε απφ ηελ 

επνρή αθφκε πνπ αξρίδεη λα εδξαηψλεηαη ην απνιπηαξρηθφ θξάηνο. Γξαθεηνθξαηηθέο 

σζηφζν νξγαλψζεηο ζε ηεξάζηηα κεγέζε ππήξραλ θαη ζε πξνεγνχκελεο επνρέο, θάησ απφ 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Χο ηζηνξηθά παξαδείγκαηα κεγάισλ γξαθεηνθξαηηθψλ ζπζηεκάησλ 

ν Weber αλαθέξεη: ηελ Αίγππην ηεο επνρήο ηνπ Νένπ Βαζηιείνπ, ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ησλ 

Ρσκατθψλ Πξηγθηπάησλ θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο βαζηιείαο ηνπ Γηνθιεηηαλνχ, 

φπσο θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Βπδαληίνπ πνπ ηε δηαδέρηεθε, ζε ζπλδπαζκφ κε πάκπνιια 

θενπδαιηθά θαη παηξνγνληθά ζηνηρεία πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο θπξηαξρίαο, ηελ 

Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία, απφ ην ηέινο ηνπ δέθαηνπ ηξίηνπ αηψλα θαη κεηά, ηελ Κίλα απφ 

ηελ επνρή ηνπ Shi Huang Ti σο ηηο κέξεο καο. 
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ηελ Απζηξηαθή Απηνθξαηνξία απφ ην 18
ν
 αηψλα είρε θηφιαο αλαπηπρζεί κηα ελήκεξε, 

απνηειεζκαηηθή, ζπγθεληξσηηθή θαη ζρεηηθά εθζπγρξνληζκέλε γξαθεηνθξαηία, 

απαιιαγκέλε απφ πξνιήςεηο θαη ειάρηζηα δηαβξσκέλε απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία. ηε 

δηάξθεηα ηνπ επφκελνπ αηψλα έπαςε λα δηαηεξεί φια απηά ηα ραξίζκαηα. δηαηεξνχζε 

πάλησο αθφκα θάπνηα ζηνηρεία πνπ ηελ έθαλαλ πνιχ πην απνηειεζκαηηθή ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο γξαθεηνθξαηίεο άιισλ ρσξψλ. 

ηελ Γεξκαλία, ηελ παηξίδα ηνπ Weber, ηα πξάγκαηα είραλ εμειηρζεί επλντθφηεξα ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα. Ζ πνιηηηζηηθή αλαγέλλεζε πνπ ζπληειείηαη ζηε ρψξα απηή θαηά ην 19
ν
 

αηψλα θαη νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ εηζάγνληαη ζηα παλεπηζηήκηα δεκηνχξγεζαλ έλα πλεχκα 

αμηψλ θαη παηδείαο πνπ επεξέαζε ην πξνζσπηθφ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Αξγφηεξα ε ηάμε 

ησλ γξαθεηνθξαηψλ ζα ηαπηηζηεί ζρεδφλ κε ηα ζπκθέξνληα ηεο άξρνπζαο ηάμεο, ζε ζεκείν 

πνπ ε δηνίθεζε λα πάξεη ηε ζέζε ηεο θπβέξλεζεο. 

ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα θπξηάξρεζε κηα δηνηθεηηθή κεραλή πνπ 

ζεσξνχληαλ απφ πνιινχο σο πξφηππν ηάμεο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πεηζαξρίαο. Απφ ηελ 

επνρή εθείλε αξρίδεη λα εηζάγεηαη θαη λα εμαπιψλεηαη ε γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε ζε φιεο 

ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Δπηθξαηνχλ ζηαδηαθά ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ε ινγηθή θαη νη θαλφλεο 

ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ, εθηνπίδνληαο πξνυπάξρνπζεο αξρέο, ζρέζεηο θαη ζεζκνχο. 

Ζ εκθάληζε έηζη ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δνκψλ θαη ε επηθξάηεζε ηεο γξαθεηνθξαηηθήο 

ινγηθήο, ιεηηνπξγνχλ σο παξάγνληεο ζεζκηθψλ αιιαγψλ θαη θνηλσληθψλ κεηαπηψζεσλ, πνπ 

νδεγνχλ ζηελ πξφνδν θαη ηελ εμέιημε, ζχκθσλα κε ηνλ Weber. 

 

 

1.1.3. Η γξαθεηνθξαηία θαηά Marx 

Ο ρψξνο ηεο Μαξμηζηηθήο θαη Νενκαξμηζηηθήο θξηηηθήο θαη ζεσξίαο δέρεηαη ηελ 

θξαηηθή γξαθεηνθξαηία σο έλα εξγαιείν εμππεξέηεζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θπξίαξρεο 

θνηλσληθήο ηάμεο. Ζ ζεσξία ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζαλ ζπλέπεηα 

αιιά θαη ζαλ πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία θαη εδξαίσζε ησλ θαπηηαιηζηηθψλ θνηλσληθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ δνκψλ. 
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Ζ γξαθεηνθξαηία, γηα ηνλ Μαξμ
2
, απνηειεί εξγαιείν, έλα φξγαλν ηνπ θξάηνπο κε ην 

νπνίν ε άξρνπζα ηάμε αζθεί επηξξνή θαη εμνπζία πάλσ ζηηο ππφινηπεο θνηλσληθέο νκάδεο. 

Ο Μαξμ έβιεπε ηελ γξαθεηνθξαηία ζαλ έλα κεραληζκφ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ε αζηηθή ηάμε 

δηαηεξεί θαη ππεξαζπίδεηαη ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα. Χζηφζν, δελ ηαπηίδεη ηελ 

γξαθεηνθξαηία κε ηνλ θαπηηαιηζκφ, ηεο αλαγλσξίδεη έλα βαζκφ απηνλνκίαο, ε νπνία 

κάιηζηα ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ζπγθξνχζεηο κε ηελ θπξίαξρε ηάμε, νη νπνίεο φκσο δελ 

κπνξεί λα επεθηαζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ αθνχ ε γξαθεηνθξαηία δελ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ 

παξαγσγηθφ ηνκέα ηεο θνηλσλίαο νπφηε δελ θαηέρεη θαη πξσηαξρηθή ζέζε ζηνλ θνηλσληθφ 

ηζηφ. 

ε γεληθέο γξακκέο ε Μαξμηζηηθή θξηηηθή ηεο θξαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο ζηξέθεηαη 

θαηά ησλ απφςεσλ ηνπ Βέκπεξ θαη ησλ νπαδψλ ηνπ, ππνζηεξίδνληαο φηη απηέο 

επηθεληξψλνληαη ζηα εμσηεξηθά (νξγαλσηηθά θαη δηνηθεηηθά) κφλν ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

γξαθεηνθξαηηθνχ θαηλνκέλνπ θαη φρη ζην “πεξηερφκελν” ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, 

δειαδή ζηηο ηδηφηεηεο εθείλεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ δελ κπνξεί θαλείο λα ηηο 

παξαηεξήζεη εκπεηξηθά, αθνχ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ ηδενινγία ησλ θνξέσλ ηνπο. Έηζη ε 

δεκφζηα δηνίθεζε έρεη γηα ηνπο Μαξμηζηέο έρεη ζαθή ηαμηθφ ραξαθηήξα θαη απνηειεί έλα 

είδνο απηάξθνπο ζπληερλίαο, πνπ έρεη ηελ ηάζε λα απηνλνκείηαη απφ ηελ ππφινηπε θνηλσλία 

ε αληίζεζε κε ηνλ Βέκπεξ θαη ηνπο ζπλερηζηέο ηνπ, ε Μαξμηζηηθή θαη Νενκαξμηζηηθή 

θξηηηθή ππνζηεξίδεη φηη ε γξαθεηνθξαηία φρη κφλν δελ δηεπθνιχλεη ηελ θνηλσληθή, 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή, αιιά θξαηά ην θξάηνο ζε θαζεζηψο αηρκαισζίαο, 

δηαησλίδνληαο έλα θαζνιηθφ θιίκα κπζηηθφηεηαο γχξσ απφ ηηο δνκέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. 

Σελ άπνςε πσο ε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηνηέιεηα θαη δπζιεηηνπξγία 

επεμεξγάζηεθαλ θαη εκπινχηηζαλ Νενκαξμηζηέο, φπσο ν Ραιθ Μίιηκπαλη (1969), πνπ 

ηνλίδεη ηδηαίηεξα ηελ ηθαλφηεηα ησλ παιαηφηεξσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζην λα ιεηηνπξγνχλ 

ζαλ κηα ζπληεξεηηθή νκάδα, ε νπνία θηιηξάξεη ή θαη κπινθάξεη ξηδνζπαζηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ζνζηαιηζηψλ ππνπξγψλ θαη θπβεξλήζεσλ. 

 

                                                 

2
 Ο Καξι Υάηλξηρ Μαξμ (Karl Heinrich Marx) (Σξηέξε 1818- Λνλδίλν 1883) ήηαλ Γεξκαλφο θηιφζνθνο, 

θνηλσληνιφγνο, δεκνζηνγξάθνο, ηζηνξηθφο, πνιηηηθφο νηθνλνκνιφγνο θαη ζεσξείηαη ν ζεκειησηήο ηνπ 

θνκκνπληζκνχ. Δίλαη θαη' εμνρήλ γλσζηφο γηα ηελ αλάιπζε ηεο ηζηνξίαο ζε φξνπο ηαμηθήο πάιεο, ε νπνία 

ζπλνςίδεηαη ζηε ζεσξία φηη ηα ζπκθέξνληα ησλ θεθαιαηνθξαηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη δηακεηξηθά 

αληίζεηα κεηαμχ ηνπο. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1818
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/1883
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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1.1.4 Οη λενθηιειεχζεξεο απφςεηο γηα ηε γξαθεηνθξαηία 

Μηα άιιε ζεσξία, πνπ αλαπηχρζεθε θπξίσο απφ ηε λενθηιειεχζεξε ρνιή ηεο 

Βηξηδίληα ησλ ΖΠΑ αλαθέξεη ηελ θξαηηθή γξαθεηνθξαηία σο έλα κέζν δηφγθσζεο ηεο 

εθάζηνηε θπβέξλεζεο. Ο William Niskanen, ζην βηβιίν ηνπ «Γξαθεηνθξαηία θαη 

Αληηπξνζσπεπηηθή Γηαθπβέξλεζε» (Bureaucracy and Representative Gonernment, 1971), 

παξνπζηάδεη ηε δεκφζηα δηνίθεζε σο έλα δπλακηθφ ρψξν πνπ πξνζθέξεη ζηα αλψηεξα 

ζηειέρε ηεο εξγαζηαθή ζηγνπξηά, δπλαηφηεηεο γηα επαγγεικαηηθή άλνδν, θαινχο κηζζνχο 

θαη πνιηηηθή δχλακε. Ζ ηθαλφηεηα ησλ δηνξηζκέλσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ λα επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία ιήςεο θαη εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ, εμεγεί κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν γηαηί έρεη δηνγθσζεί ζε ηέηνηα έθηαζε ν θξαηηθφο κεραληζκφο. Έηζη ε 

δεκφζηα δηνίθεζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ππνζάιπεη δηαθζνξά, θαη απφ φξγαλν 

εμππεξέηεζεο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκθεξφλησλ έρεη κεηαηξαπεί ζε δπζιεηηνπξγηθφ κεραληζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ηδηνηειψλ ζθνπψλ. 

Πνιινί αλαιπηέο ππνζηεξίδνπλ φηη πιένλ ε γξαθεηνθξαηία, πνπ ν Max Weber 

ζεσξνχζε σο ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ κεραληζκφ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δεκφζησλ 

πνιηηηθψλ, δελ είλαη πηα απνηειεζκαηηθφο, ιεηηνπξγηθφο ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ θνηλψλ θαη 

είλαη επηπιένλ ππεξβνιηθά δχζθακπηνο γηα λα εθαξκνζηεί ππφ ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο 

ζπλζήθεο. 

Σα λέα δεδνκέλα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο κε ηελ ειεχζεξε θίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ, ηελ 

ειεχζεξε κεηαθίλεζε ησλ πιεζπζκψλ θαη ηελ χπαξμε ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ, πνπ 

ακθηζβεηνχλ γεσγξαθηθά φξηα θαη θξαηηθέο θπξηαξρίεο, απαηηεί ηελ χπαξμε κεραληζκψλ 

πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα αληεπεμέιζνπλ ζε λέεο ζπλζήθεο δηαρείξηζεο ηεο εμνπζίαο θαη λα 

παξνπζηάδνπλ επειημία απέλαληη ζηηο λέεο πξνθιήζεηο. 

Ζ θξηηηθή έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε δεκφζηα δηνίθεζε έρεη γξαθεηνθξαηηθνπνηεζεί, 

πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη δπζθίλεηε, απξφζσπε θαη εζηθά θελή κε απνηέιεζα λα θαηαιήγεη 

αλαπνηειεζκαηηθή. Ζ αλαδήηεζε γηα απνηειεζκαηηθή δεκφζηα δηνίθεζε, νδεγεί ζηελ 

επηρεηξεζηαθή δηαθπβέξλεζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επηρεηξεζηαθήο δηαθπβέξλεζεο, είλαη ε απνθέληξσζε ηεο εμνπζίαο, νη θαλφλεο ηεο αγνξάο 

θαη ε εζηίαζε πεξηζζφηεξν ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ πνιίηε, ηνλ νπνίν 

αληηιακβαλφκαζηε ηψξα σο «πνιίηε- πειάηε». 
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Ο θαζεγεηήο Paul Du Gay ζην βηβιίν ηνπ «Οη αμίεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο» (The Values 

of Bureaucracy, 2005) ππνζηεξίδεη πσο γηα λα πξνσζήζνπκε ηελ δεκνθξαηηθή 

δηαθπβέξλεζε δελ πξέπεη λα θαηαξγήζνπκε ηελ γξαθεηνθξαηία, αιιά λα ηεο δψζνπκε άιιν 

πεξηερφκελν θαη λα αληηκεησπίζνπκε ην παξάδνμν ησλ ζπλεπεηψλ ηεο. Αλ ζηε λέα 

επηρεηξεζηαθή δηαθπβέξλεζε ηεξνχληαη νη θαλφλεο θαη ε ηζνλνκία, δελ δηαθνξνπνηνχκαζηε 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ κεραληζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 

δεκνθξαηηθφο έιεγρνο, επηζηξέθνπκε ζε κηα επνρή φπνπ δελ εθπξνζσπείηαη ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ. 

 

1.2 Η γξαθεηνθξαηία ζηελ Διιάδα 

Με ηνλ φξν δεκφζηα δηνίθεζε ραξαθηεξίδεηαη ην ζχλνιν κέζσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πνιηηψλ ελφο θξάηνπο
3
. Ζ θξαηηθή γξαθεηνθξαηία είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ θαζεκεξηλή 

δξάζε ηνπ θξάηνπο. Απηή εθδειψλεηαη θπξίσο κε ηελ έθδνζε πξάμεσλ θαη ηελ εθηέιεζε 

πιηθψλ ελεξγεηψλ, επί ηε βάζεη θαλφλσλ δηθαίνπ. Ζ γξαθεηνθξαηία απνηειεί ην εθηειεζηηθφ 

φξγαλν ησλ απνθάζεσλ ηεο εθάζηνηε θξαηηθήο εμνπζίαο θαη ην δηακεζνιαβεηή αλάκεζα 

ζηελ εμνπζία θαη ηνπο πνιίηεο. Ο ξφινο ηεο εμεηδηθεχεηαη ζηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε θαη 

πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ε εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία κε ηηο απνθάζεηο ηεο. 

Ζ θξαηηθή γξαθεηνθξαηία πεξηιακβάλεη δχν επηκέξνπο έλλνηεο, απηή ηεο Κπβέξλεζεο 

(επξεία έλλνηα) θαη απηή ηεο Γηνίθεζεο (ζηελή έλλνηα). Ζ Κπβέξλεζε δηαθέξεη ηεο 

Γηνίθεζεο ζην φηη ελεξγεί κε λφκηκε πξσηνβνπιία θαη είλαη απηή πνπ ραξάζζεη ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Αληίζεηα, ε Γηνίθεζε πεξηνξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε 

ηεο θπβεξλεηηθήο ζέιεζεο. 

Παξά ηελ ηππηθή ηνπο δέζκεπζε ζηηο θαηεπζχλζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηελ εθηειεζηηθή 

εμνπζία θαη ηελ – ηνπιάρηζηνλ ζεσξεηηθά – νπδεηεξφηεηα ηνπο, νη γξαθεηνθξάηεο αζθνχλ 

πνιχ κεγάιε επηξξνή ζηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία. 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ηνπηθή θαη 

πεξηθεξεηαθή απηνδηνίθεζε είλαη ηέζζεξηο: α) Ζ δηεμαγσγή ηεο δηνίθεζεο, β) ν 

ζπκβνπιεπηηθφο ξφινο πξνο ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία, γ) ε έθθξαζε θαη δηαηχπσζε 

ζπκθεξφλησλ, δ) ε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο.  

                                                 

3
 Adam Kuper & Jessica Kuper. The Social Science Encyclopaedia. Routledge 2003 
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Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα ε γξαθεηνθξαηία 

είλαη «θαζεζησηηθνχ» ηχπνπ θαη πξνζνκνηάδεη κε εθείλε ησλ ζνβηεηηθψλ νηθνλνκηψλ θαη 

ησλ απνιπηαξρηθψλ θαζεζηψησλ ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηα 

παξαθάησ γηα ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο γξαθεηνθξαηίαο. 

Ζ νζσκαληθή θνηλσλία απφ ηελ νπνία αλαδχζεθε ε ειιεληθή πνιηηεία ήηαλ έλα 

θαηαπηεζηηθφ ηπξαλληθφ θαζεζηψο. Ζ κνλαδηθή επαθή ηεο κνπζνπικαληθήο εμνπζίαο κε 

ηνπο αξρφκελνπο ήηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπιινγήο θφξσλ ή θαηά ηε ζπγθέληξσζε 

ππνηειψλ γηα θαηαλαγθαζηηθή απιήξσηε εξγαζία. Σα παξαπάλσ θαηλφκελα επλννχζαλ ηνλ 

αηνκηθηζκφ θαη ηε δηαθζνξά. Οη δηνηθνχκελνη δελ εκπηζηεχνληαλ ηελ εμνπζία θαη 

επηδεηνχζαλ ηελ πξνζηαζία δηακέζνπ ηνπηθψλ «θεθαιψλ» θαη νπιαξρεγψλ
4
. 

Ζ πνιηηηθή ηεο πξνζηαζίαο δελ απνδπλακψζεθε κε ηελ απειεπζέξσζε αιιά 

δηαηεξήζεθε. Ζ δηνηθεηηθή κεραλή ε νπνία ζρεκαηίζηεθε ζην λέν θξάηνο ήηαλ απφιπηα 

ζπγθεληξσηηθή, βαζηδφκελε ζηελ απηνχζηα κεηαθνξά μέλσλ δηνηθεηηθψλ πξνηχπσλ. Λίγε 

πξνζνρή δφζεθε ζηε δηαθνξά θνπιηνχξαο, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηαθνξψλ θαη 

ηζηνξηθψλ εκπεηξηψλ. 

Δπφκελν ήηαλ νη «εηζαγφκελνη» γξαθεηνθξαηηθνί ζεζκνί λα κελ έρνπλ ηελ ίδηα 

θνηλσληθή ιεηηνπξγία κε απηή πνπ είραλ ζηηο ρψξεο πνπ αλαπηχρζεθαλ. Έηζη απφ ηελ αξρή, 

ε ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε δελ κπφξεζε λα εθθξάζεη δεκηνπξγηθά ην ραξαθηήξα ηεο 

λενειιεληθήο θνηλσλίαο. Παξάιιεια, δεκηνπξγήζεθε έλα ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα 

δηνίθεζεο κε απφιπηε θπξηαξρία ησλ θεληξηθψλ νξγάλσλ – Κπβέξλεζεο & Τπνπξγείσλ – 

πάλσ ζε φια αλεμαηξέησο ηα είδε λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

Ζ δηνηθεηηθή κεραλή ραξαθηεξίζηεθε απφ ζπγθεληξσηηζκφ θαη ε δεκφζηα δηνίθεζε 

έιαβε ην ραξαθηήξα θαηαιχκαηνο ν νπνίνο ήηαλ ππεξπιήξεο απφ ππαιιήινπο, νη νπνίνη 

αδπλαηνχζαλ λα βξνπλ εξγαζία ζηνλ αζζεληθφ ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο 

ζέζεο πξαγκαηνπνηνχληαλ πάληα δηακέζνπ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. Ζ έιιεηςε κνληκφηεηαο, 

νη ρακειέο ακνηβέο, ε έιιεηςε γνήηξνπ ηεο ζέζεο θαηέζηεζαλ απνηξεπηηθά ζηνηρεία ηεο 

ζηειέρσζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηηο “ειίη” ηνπ ηφπνπ. Οη δεκφζηεο ζέζεηο ήηαλ θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν ελέρπξα ζηνπο δηάθνξνπο πνπ είραλ ζθνπφ ηελ επαλεθινγή ησλ πνιηηηθψλ 

ππνζηεξηθηψλ ηνπο. 

                                                 

4
 Β. Αλδξνλφπνπινπ & Μ. Μαζηνπδάθε. Νενειιεληθή Γηνηθεηηθή Ηζηνξία. Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 1988 
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Σν 1870 νη δεκφζηνη ππάιιεινη ζηελ Διιάδα, μεπεξλνχζαλ ηηο 10.000 ρηιηάδεο. Σν 

1889 ην πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα ήηαλ ην πςειφηεξν ζηελ 

Δπξψπε, αθνχ αληηζηνηρνχζαλ 214 ππάιιεινη γηα θάζε 10.000 ρηιηάδεο θαηνίθνπο. ην 

Βέιγην αλαινγνχζαλ 200, 176 ζηε Γαιιία, 126 ζηε Γεξκαλία, 113 ζηηο ΖΠΑ θαη κφιηο 73 

ζηε Μεγάιε Βξεηαλία. Αλ ζπγθξίλνπκε ηελ νηθνλνκηθή θαη αζηηθή ζπγθέληξσζε ησλ 

παξαπάλσ ρσξψλ κε ηελ Διιάδα νη αξηζκνί είλαη ζπληξηπηηθνί. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε 

ππεξηξνθία ηεο δηνηθεηηθήο κεραλήο θαη ε αιινίσζε ηεο ηππηθήο θνηλσληθήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο
5
. 

Λίγεο κφιηο δεθαεηίεο κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ε ειιεληθή δεκφζηα 

δηνίθεζε ραξαθηεξίδνληαλ σο πνιπέμνδε, πνιπάλζξσπε θαη αλαπνηειεζκαηηθή. Δπφκελν 

ήηαλ, απφ λσξίο, λα μεθηλήζνπλ πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζκνχ ηεο. Ζ πξψηε πξνζπάζεηα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1880. Οη θπβεξλήζεηο ηνπ Υαξηιάνπ Σξηθνχπε 

πξνρψξεζαλ ζε δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πξνζπαζψληαο λα ζέζνπλ θξαγκνχο ζηελ 

παξάδνζε ησλ πξνζσπνπαγψλ θαη πειαηεηαθψλ θνκκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο 

δηακεζνιαβεηηθνί κεραληζκνί γηα ηε λνκή ηνπ δεκνζίνπ. Σαπηφρξνλα επηδίσθαλ ηελ 

απνδέζκεπζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο απφ θνκκαηηθέο επεκβάζεηο 

κε ηε ζεζκνζέηεζε θαλφλσλ γηα ηελ αληηθεηκεληθή ιεηηνπξγία ηεο. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο 

ηνπ Σξηθνχπε γηα νπδεηεξνπνίεζε θαη εθζπγρξνληζκφ, ην απνηέιεζκα δελ ήηαλ ζεηηθφ. 

Ο Σξηθνχπεο εθάξκνζε ηηο ίδηεο πειαηεηαθέο πξαθηηθέο θαη πηνζέηεζε ηηο ίδηεο 

λννηξνπηψλ πξνζπαζψληαο λα δεκηνπξγήζεη ηε λέα επνρή. Σαπηφρξνλα, ηα φπνηα κέηξα 

επηβίσζαλ, θαηαξγήζεθαλ απφ ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ αληηπάινπο φηαλ νη ηειεπηαίνη αλέιαβαλ 

ηελ εμνπζία κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα. Καηά ηελ δεθαεηία 1910-20 εθζπγρξνληζηηθέο 

πξνζπάζεηεο ηεο θξαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο αλέιαβαλ νη θπβεξλήζεηο ησλ Φηιειεπζέξσλ. Ζ 

ζπνπδαηφηεξε απφ απηέο ήηαλ ε κνληκνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ησλ κειψλ 

ηνπ δηθαζηηθνχ ζψκαηνο κέζα απφ ηε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε. 

Δπηπξφζζεηα ζεηηθά βήκαηα ζεζκνζεηήζεθαλ θαη ζην χληαγκα ηνπ 1925. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ, ρσξίο πνηέ λα εθιείςνπλ νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο, θαηά γεληθή 

νκνινγία ε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία έγηλε πεξηζζφηεξν απνδνηηθή, ελψ ν αξηζκφο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ παξνπζίαζε κείσζε. 

                                                 

5
 Κσλζηαληίλνο Σζνπθαιάο. Σν Πξφβιεκα ηεο Πνιηηηθήο Πειαηείαο ζηελ Διιάδα ηνπ 19νπ Αηψλα 
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Μεζνιάβεζαλ αξθεηέο πξνζπάζεηεο κεηαξξπζκίζεσλ θαη κεηά απφ ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηα κλεκφληα γηα εμπγίαλζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θηάλνπκε ζηηο 

κέξεο καο, φπνπ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηεη ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο
6
 (Ο.Ο..Α) ζε έθζεζή ηνπ

7
, ε Διιάδα έρεη έλα απφ ηα 

κηθξφηεξα πνζνζηά δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε ζρέζε κε φιεο ηηο ρψξεο κέιε ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

πγθεθξηκέλα, κέρξη θαη ην 2011, φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 1.1, – δειαδή 

ρσξίο λα πξνζκεηξνχληαη νη απνρσξήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ – ζηε ρψξα καο νη 

εξγαδφκελνη πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα, αληηζηνηρνχλ ζην 8% ηνπ ζπλνιηθνχ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, δειαδή ζρεδφλ ην κηζφ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 35 ρσξψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

Γηάγξακκα 1.1 

Απαζρφιεζε ζηε γεληθή θπβέξλεζε σο πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (2011 θαη 2007) 

Πεγή: Government at a glance 2013 -OECD 

Ο αξηζκφο ησλ δεκνζίσλ ππαιιειηψλ πνηθίιεη ζεκαληηθά, αλάκεζα ζηηο ρψξεο κέιε 

ηνπ νξγαληζκνχ, κε ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο λα απαζρνινχλ αλαινγηθά ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

θξαηηθνχο ππαιιήινπο ζε ζρέζε κε φιεο ηηο άιιεο. Σν 2011, ε Ννξβεγηθή θαη ε Γαληθή 

                                                 

6
 Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο είλαη δηεζλήο νξγαληζκφο εθείλσλ ησλ 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο αξρέο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο ειεχζεξεο αγνξάο 
7
 Government at a glance 2015 -OECD 06 July 2015. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
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Κπβέξλεζε απαζρνινχζε πεξίπνπ ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ ηνπο δπλακηθνχ, ελψ ε 

Κνξέα, ε Ηαπσλία ην Μεμηθφ θαη ε Διιάδα απαζρνινχλ ιηγφηεξν απφ ην 9%. 

Σελ πεξίνδν 2007 –2011, ζηηο ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α, ν κέζνο φξνο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ έκεηλε ζηάζηκνο ζε πνζνζηφ 

15%. πλνιηθά ηελ πεξίνδν απηή, ην πνζνζηφ κεηψζεθε, κφλν γηα ηελ νπεδία θαηά 1 

πνζνζηηαία κνλάδα ελψ ε Ηξιαλδία θαη ε ινβελία παξνπζίαζαλ αληίζηνηρε αχμεζε. 

 

1.2.1 Οη αηηίεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

ηελ ειιεληθή πεξίπησζε, ε γξαθεηνθξαηία απνηειεί πξαγκαηηθή ηηκσξία γηα ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία, παξάγνληαο ηαπηφρξνλα θαη δηαθζνξά. Ζ γξαθεηνθξαηηθή παζνγέλεηα 

ζην δεκφζην ηνκέα εκθαλίδεη ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε ηππνιαηξία, ε αδξάλεηα, ε δηνηθεηηθή 

αλαξρία, ε ζπάηαιε δηαρείξηζε, ε πνιηηηθή θαη δηνηθεηηθή αδηαθάλεηα. Δλψ ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη νη γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιψζεηο θαη ν δηεπζπληηθφο 

εθεζπραζκφο, νη ηδησθειείο ζπλαιιαγέο θαη κεζνδεχζεηο, ε εηαηξηθή δηαθζνξά. 

Σα αίηηα απηήο ηεο παζνγέλεηαο είλαη πνιιά. Σα πην ζεκαληηθά πνπ δηαθαίλνληαη λα 

γελλνχλ, λα δηαηεξνχλ θαη λα νμχλνπλ ην θαηλφκελν είλαη ε εμππεξέηεζε ζπκθεξφλησλ, ε 

ζπληήξεζε ηνπ πειαηεηαθνχ θξάηνπο, ε εμαζθάιηζε καχξνπ ρξήκαηνο γηα ηνπο επηηήδεηνπο, 

ε έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο, ε αλαμηνθξαηία θαη θπζηθά ε πνιπλνκία
8
 πνπ ζπλήζσο 

πξνθαιεί θαη θαθνλνκία
9
. Ζ γξαθεηνθξαηία ζε ζπλεξγαζία κε ην πνιηηηθφ πειαηεηαθφ 

ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί σο φπιν ηεο ηελ πνιπλνκία, γηαηί έηζη ζπληεξείηαη απφ ην 

θαηλφκελν, πθαξπάδεη ηα ρξήκαηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη απμάλεη ηα νηθνλνκηθά νθέιε, 

ηα πξνλφκηα θαη ηηο εμνπζίεο ηεο. 

Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε δηακνξθσκέλε θνπιηνχξα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζηελ 

νπνία θπξηαξρεί κηα ηππνιαηξία πνπ νδεγεί ζηελ ινγηθή φηη γηα λα γίλεη νηηδήπνηε ζην 

ειιεληθφ δεκφζην πξέπεη λα είλαη επαθξηβψο πξνβιεπφκελν απφ θάπνηα θαλνληζηηθή πξάμε. 

Σν πξφβιεκα κε ηνπο ππαιιήινπο είλαη φηη ελψ ζε κεγάιν πνζνζηφ είλαη εθπαηδεπκέλνη δελ 

είλαη αξθεηά επέιηθηνη θαη ελεκεξσκέλνη γηα λα παξάγνπλ θαηλνηφκεο θαη πξσηνπνξηαθέο 

ιχζεηο, ζηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο πνιίηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δεκφζηνη 

ππάιιεινη είλαη πξνζθνιιεκέλνη ζην εζσηεξηθφ ηεο ππεξεζίαο ηνπο θαη ζπάληα ιακβάλνπλ 

                                                 

8
 Πνιπλνκία απνθαινχκε ηελ ππεξπιεζψξα λνκηθψλ ξπζκίζεσλ ζε κηα ρψξα, δειαδή ην ζχλνιν ηεο 

ξπζκηζηηθήο παξαγσγήο ηνπ θξάηνπο, ηνπο λφκνπο, ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο θιπ. 
9
 Καθνλνκία απνθαινχκε ην πξφβιεκα ηεο ρακειήο πνηφηεηαο ησλ λνκηθψλ ξπζκίζεσλ, φηαλ απηέο 

δειαδή πεξηέρνπλ αζαθείο, δπζλφεηνπο θαθνγξακκέλνπο λφκνπο θαη αληηθξνπφκελνπο θαλφλεο. 
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ππφςε ηνπο ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη ησλ πνιηηψλ. Δπίζεο, ε ηεξαξρηθή θαη 

νξζνινγηζηηθή δνκή ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ γξακκηθή πξφνδν ζηελ 

παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ «πξντφληνο» απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ πξνψζεζε 

θαηλνηφκσλ απφςεσλ. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί αθφκε φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη 

δελ αλαιακβάλνπλ ην ξίζθν ηεο θαηλνηνκίαο, θαζψο δελ ππάξρεη λνκηθή θάιπςε θαη 

ζπιινγηθή επζχλε ζε πεξίπησζε πνπ ε δηεθπεξαίσζε θάπνηαο ππφζεζεο νδεγήζεη ζε κε 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

 

1.2.1.1 Γηαζχλδεζε πνιπλνκίαο - γξαθεηνθξαηίαο 

Οη έλλνηεο ηεο πνιπλνκίαο θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο δελ είλαη ηαπηφζεκεο, θαζψο ε 

γξαθεηνθξαηία αθελφο πξνέξρεηαη ελ κέξεη απφ ηελ πνιπλνκία θαη αθεηέξνπ δελ είλαη 

απνηέιεζκα απνθιεηζηηθά απηήο. Ζ χπαξμε κηαο πιεηάδαο ξπζκίζεσλ δελ ζεκαίλεη 

απαξαίηεηα θαη ηε δηφγθσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαηππψζεσλ ή ηελ αχμεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ θαη ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο, εάλ νη ξπζκίζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

απιφηεηα, εζσηεξηθή ζπλνρή θαη ζαθήλεηα. 

Ζ πνιπλνκία απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο πεγέο ηεο εκθάληζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο, 

εθφζνλ ν φγθνο ηεο λνκνζεζίαο ε νπνία απεπζχλεηαη ηφζν πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ή ηνπο 

πνιίηεο φζν θαη πξνο ηελ ίδηα ηε δηνίθεζε είλαη κεγάινο. Μάιηζηα, ζπκπεξηιακβάλεη, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, αληηθξνπφκελεο θαη αζαθείο δηαηάμεηο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη 

ε λνκηθή αλαζθάιεηα αθφκε θαη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ απφ ηελ ίδηα ηε 

δηνίθεζε. Μηα ηέηνηα αλαζθάιεηα νδεγεί ζε θαηαζπαηάιεζε, άξα ζε αχμεζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ θαη ελδν-δηνηθεηηθψλ βαξψλ, θαη θαη’ επέθηαζε ζε αχμεζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο. 

Ζ ηεξάζηηα λνκνζεηηθή παξαγσγή ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, πνπ θαηαηάζζεη ηε ρψξα 

καο ζε κία απφ ηηο πςειφηεξεο ζέζεηο παγθνζκίσο ζε ζέκαηα πνιπλνκίαο, ε νπνία αζθεί 

δηαιπηηθέο ζπλέπεηεο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ζηε δεκνθξαηία. 

Σν ηξίπηπρν «πνιπλνκία, θαθνλνκία, αλνκία» απνηειεί γηα εηδηθνχο θαη κε ηε 

ζνβαξφηεξε ίζσο παζνγέλεηα ηεο ειιεληθήο δεκνθξαηίαο, κε ζπλέπεηεο πνπ δελ αθήλνπλ 

αιψβεηε θακία πηπρή ηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο δσήο. Απφ ζπζηάζεσο ηνπ ειιεληθνχ 
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θξάηνπο έσο ζήκεξα, έρνπλ ςεθηζηεί 17.500 λφκνη θαη έρνπλ εθδνζεί 120.000 εγθχθιηνη
10

. 

Γηα λα αληηιεθζνχκε ην κέγεζνο ηεο ζηξέβισζεο, αξθεί λα αλαθεξζεί πσο ζηηο ΖΠΑ απφ 

ην 1776, πνπ θεξχρζεθε ε ακεξηθαληθή αλεμαξηεζία, έσο θαη ζήκεξα ςεθίζηεθαλ θαη 

ηζρχνπλ κφλνλ 10 θνξνινγηθνί λφκνη.  

ηε ρψξα καο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθέληξσζε ε πξφεδξνο ησλ 

Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηψλ Δηξήλε Γηαλλαδάθε, απφ ην 1975 έσο θαη ζήκεξα, ζε 40 ρξφληα 

δειαδή, ςεθίζηεθαλ 250 θνξνινγηθά λνκνζεηήκαηα κε άπεηξεο ηξνπνινγίεο δηάζπαξηεο ζε 

δηάθνξνπο άιινπο λφκνπο, ελψ δηάζηεκα 2012 - 2014 ςεθίζηεθαλ έμη ακηγψο θνξνινγηθνί 

λφκνη, ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηειήθζεζαλ 71 λέεο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο. Γηα ηηο δηαηάμεηο 

απηέο, παξάιιεια εθδφζεθαλ 111 ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη 138 δηεπθξηληζηηθέο εγθχθιηνη. 

Ζ ππεξπαξαγσγή λφκσλ, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνπλ θαη 

θσηνγξαθηθνχ ηχπνπ δηαηάμεηο (ξνπζθέηηα), είλαη θαλφλαο γηα φια ζρεδφλ ηα πξνο ξχζκηζε 

ζέκαηα. πλνιηθά απφ ην 1975 έσο ζήκεξα έρνπλ εθδνζεί 4.100 λφκνη, 107 θάζε ρξφλν, 

έλαο λφκνο θάζε 3,4 εκέξεο. Αλ φκσο ζε απηνχο ππνινγηζηεί, φπσο θαη πξέπεη, ην ιεγφκελν 

«δεπηεξνγελέο δίθαην», δειαδή ππνπξγηθέο απνθάζεηο, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, ηφηε ν 

αξηζκφο ηνπο εθηνμεχεηαη ζηηο 115.000, ζπλ 4.100, δειαδή ζηηο 119.000. Ο ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ λφκσλ αληηζηνηρεί ζε 3.132 θάζε ρξφλν θαη ζε 8,6 λφκνπο ηελ εκέξα. Σν 

28,5% πεξίπνπ ησλ λφκσλ ξπζκίδνπλ γεληθέο θαη αθεξεκέλεο ζρέζεηο ελψ ην 71,5% 

πεξίπνπ εηδηθέο ή έθηαθηεο. Σν 72% ησλ ηππηθψλ λφκσλ πεξηέρεη άζρεηεο δηαηάμεηο κε ην 

θχξην αληηθείκελν ηνπ λφκνπ. Σν 2012 εηζήρζεζαλ πξνο ζπδήηεζε ζηε Βνπιή 60 

λνκνζρέδηα κε θνξνινγηθέο δηαηάμεηο θαη ρξεηάζηεθε λα εθδνζνχλ 229 ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο θαη εξκελεπηηθέο εγθχθιηνη. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ππάξρνπλ ζε ηζρχ 27 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ νξίδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιψλ ρνξνχ θαη ησλ 

σδείσλ, ελψ ν Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο απνηειείηαη απφ 30.000 ζειίδεο. 

χκθσλα κε κειέηε
11

 ηνπ νξγαληζκνχ έξεπλαο θαη αλάιπζεο “δηαΝΔΟζηο” ηα 

ηειεπηαία 15 ρξφληα έρνπλ πεξάζεη 36 θνξνινγηθά λνκνζρέδηα ζηε ρψξα καο, ηα νπνία 

πεξηείραλ 714 εμνπζηνδνηήζεηο, αιιά επηπιένλ έρνπλ πεξάζεη 108 κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο, 

θαη άιιεο 238 ξπζκίζεηο γηα θνξνινγηθά ζέκαηα δηάζπαξηεο ζε άιια, άζρεηα λνκνζρέδηα. 

Γηα λα εμεγήζνπλ φια απηά, θάζε ρξφλν εθδίδνληαη πεξίπνπ 200 ππνπξγηθέο εγθχθιηνη. Σν 

                                                 

10
 Έθζεζε ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 2014 

11
 Πνιπλνκία, Καθνλνκία θαη Γξαθεηνθξαηία ζηελ Διιάδα / Γεκήηξεο Α. σηεξφπνπινο - Λεσλίδαο 

Υξηζηφπνπινο, Ηνχιηνο 2016 
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2014 πέξαζαλ 64 άξζξα ζε άζρεηα λνκνζρέδηα πνπ ξχζκηδαλ, άιιαδαλ ή δηφξζσλαλ ηα 

πεξηερφκελα ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ πνπ ςεθίζηεθε ην 2013. 

ηνλ πίλαθα 1.1 απνηππψλνληαη νη 36 ακηγψο θνξνινγηθνί λφκνη απφ ην 2002 κέρξη 

ζήκεξα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ζε κηα ρξνληθή δηάξθεηα 14 εηψλ (2002-2015) έρνπλ 

ςεθηζηεί 2,5 λφκνη θνξνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο αλά έηνο. Ο θάζε λφκνο ζπκπεξηιακβάλεη, 

θαηά κέζνλ φξν, 20 εμνπζηνδνηήζεηο γηα ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη ηξεηο (3) 

κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο. Ζ θνξχθσζε ηεο ςήθηζεο λφκσλ θνξνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο 

ζπλαληάηαη ζε δχν ρξνληέο, ην 2010 θαη ην 2013 (απφ 6 λφκνπο θάζε ρξνληά). Ζ πξψηε 

(2010) είλαη ε ρξνληά έληαμεο ζην πξψην Μλεκφλην, ελψ ε δεχηεξε (2013) είλαη ε πξψηε 

ρξνληά πινπνίεζεο ησλ βαζηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ δεχηεξνπ Μλεκνλίνπ, φηαλ 

ςεθίδνληαη θαη νη κεγάινη λφκνη, φπσο ν Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ν Κψδηθαο 

Φνξνινγηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη ν λφκνο γηα ηνλ ΔΝΦΗΑ. Ο ηνκέαο απηφο ραξαθηεξίδεηαη θαη 

απφ έλα ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ δηάζπαξησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ζε άιινπο λφκνπο. 

ηελ ηειεπηαία 14εηία κεηξήζεθαλ 238 ηέηνηεο δηάζπαξηεο δηαηάμεηο, πνπ ζεκαίλεη φηη ζε 

θάζε λφκν θνξνινγηθνχ αλαινγνχλ πεξίπνπ 7 δηαηάμεηο-άξζξα ζε άζρεηνπο λφκνπο ή 

πνιπλνκνζρέδηα. 

Πίλαθαο 1.1 

Η αλάιπζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θνξνινγία, 2002-2015 

 

Πεγή: Πνιπλνκία, Καθνλνκία θαη Γξαθεηνθξαηία ζηελ Διιάδα / Γεκήηξεο Α. σηεξφπνπινο -Λεσλίδαο 

Υξηζηφπνπινο, Ηνχιηνο 2016 
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Δμίζνπ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ πσο ε πνιπλνκία εμππεξέηεζε ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ πειαηεηαθνχ θξάηνπο αιιά θαη ελδεηθηηθφ ηεο έιιεηςεο πνιηηηθήο βνχιεζεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν λνκνζεηήζεθε ην αζθαιηζηηθφ 

ζχζηεκα αθνχ θάζε αζθαιηζηηθφ λνκνζρέδην απφ ηε δεθαεηία ηνπ '30 θηφιαο ήηαλ κηα 

πνιηηηθή δηεπθφιπλζε γηα επηκέξνπο νκάδεο εξγαδνκέλσλ θαη γη' απηφ κέζα ζε 75 ρξφληα, 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1.2, ε Διιάδα πέξαζε 884 αζθαιηζηηθά λνκνζρέδηα θαη 1.700 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο. 

Πίλαθαο 1.2 

Γηαρξνληθέο ηάζεηο πνιπλνκίαο ζηηο θνηλσληθέο αζθαιίζεηο, 1940-2014 

 

Πεγή: Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 2014 

χκθσλα κε ηελ ίδηα κειέηε ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα έρνπλ ςεθηζηεί 1.478 λφκνη κε 

22.800 άξζξα θαη έρνπλ πεξάζεη θαη 3.452 Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα. Σα ΦΔΚ πνπ ηνπο 

πεξηέρνπλ θαηαιακβάλνπλ ζρεδφλ 60.000 ζειίδεο. Σα ρξφληα ηεο θξίζεο έρεη εθηνμεπζεί ν 

αξηζκφο ησλ Πξάμεσλ Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (67 κεηά ην 2010, κφιηο 13 πξηλ), θαζψο 

θαη ησλ πνιπλνκνζρεδίσλ. Έλα ζηα πέληε λνκνζρέδηα, αθφκα θαη θπξψζεηο δηεζλψλ 

ζπκθσληψλ, πεξηέρνπλ κέζα ηνπο θαη άζρεηεο ηξνπνινγίεο πνπ αθνξνχλ άιια ζέκαηα -θάηη 

πνπ απαγνξεχεηαη απφ ην χληαγκα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα ηνπ Ν.4093/2012, 

ηνπ επνλνκαδφκελνπ "Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο", ην νπνίν 

ςεθίζηεθε ζηηο 9 Ννεκβξίνπ ηνπ 2012. Σελ ίδηα εκέξα, ζην ίδην ΦΔΚ δεκνζηεχηεθε θαη κηα 

Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ πνπ ηξνπνπνηνχζε δηαηάμεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ, 

επαλαθέξνληαο δηαηππψζεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ φπσο ήηαλ πξηλ ηηο αιιάμεη ην λνκνζεηηθφ 

ζψκα. 



18 

 

Σν απνηέιεζκα είλαη νη λφκνη ζηελ Διιάδα δελ εθαξκφδνληαη, θαηά θαλφλα, απφ ηελ 

ίδηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε πξηλ λα εθδνζεί ζρεηηθή εξκελεπηηθή εγθχθιηνο. Άιισζηε είλαη 

γλσζηφ φηη ππήξμαλ πεξηπηψζεηο φπνπ ρξεηάζζεθαλ δχν θαη ηξεηο ή θαη πεξηζζφηεξεο 

εξκελεπηηθέο εγθχθιηνη – αιιά επίζεο πεξηπηψζεηο φπνπ ε εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πεξηείρε 

δηαηάμεηο αληίζεηεο κε ην θείκελν πνπ είρε ςεθίζεη ε Βνπιή. Ζ πνιπλνκία πξνθαιεί έλα 

δπζβάζηαθην θφζηνο ζπλαιιαγψλ, πςειφ ιεηηνπξγηθφ θαη δηνηθεηηθφ θφζηνο, εκπνδίδεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη εμαηηίαο ηεο ξεπζηφηεηαο θαη αβεβαηφηεηαο ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ απνηξέπεη ηηο επελδχζεηο ζηε ρψξα, φπσο θαηαγξάθνπλ φιεο νη δηεζλείο κειέηεο κε 

πην πξφζθαηε απηή ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ (World Economic Forum –

W.E.F)
12

. 

 

1.2.3. πλέπεηεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

Οη ζπλέπεηεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο είλαη ε δεκηνπξγία δπζθνιηψλ – εκπνδίσλ ζηνπο 

πνιίηεο-ρξήζηεο ζηελ πξφζβαζε ηνπο, ζηηο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο, απμάλνληαο ην ρξφλν 

θαη ηελ δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπο. Οδεγεί ζπρλά ζε δηαδηθαζίεο θαη 

πξαθηηθέο νη νπνίεο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηε ζχγρξνλε απαίηεζε γηα δηαθάλεηα, 

ινγνδνζία θαη αλνηθηή δηνίθεζε. Δπλνεί ηελ θαθνδηνίθεζε ε νπνία, επλνεί ηελ αλάπηπμή 

ηεο δηαθζνξάο. Πξνθαιεί δπζθνιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ 

θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Οδεγεί ζε ζπάηαιε δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ. Δκπνδίδεη ηελ γεληθφηεξε 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαζψο δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα δηθαίνπ θαη θαζηζηά δπζρεξείο ηηο 

επελδχζεηο γηα ηελ ρψξα καο.  

ηα πξνβιήκαηα παξαγσγηθφηεηαο θαη ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγηζηεί, ηδίσο, θαη ην απμεκέλν δηνηθεηηθφ θφζηνο πνπ γελλάηαη, θαζψο θαη νη 

αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο ελφο πνιχπινθνπ κεραληζκνχ ππνζηήξημεο θαη ειέγρνπ, ρσξίο 

πξνζηηζέκελε αμία ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Γελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζπλείδεζε ζηελ 

Διιάδα ηνπ πφζν ζηνηρίδεη ε γξαθεηνθξαηία, φινη λνκίδνπλ πσο φια ηα πεξηηηά ραξηηά, νη 

πηζηνπνηήζεηο ηνπ απηνλφεηνπ, νη επηθπξψζεηο ησλ επηθπξψζεσλ, νη άδεηεο γηα ηα πάληα θαη 

                                                 

12
 Σν Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ (WEF) είλαη έλα ειβεηηθφ κε θεξδνζθνπηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη 

ζηελ Κνισλία ηεο Γελεχεο θαη ε απνζηνιή ηνπ νπνίνπ είλαη λα βειηηψζεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ θφζκνπ 

εκπιέθνληαο επηρεηξεκαηίεο, πνιηηηθνχο, αθαδεκατθνχο θαη άιινπο εγέηεο ηεο θνηλσλίαο γηα λα 

δηακνξθψζνπλ παγθφζκηεο, πεξηθεξεηαθέο θαη βηνκεραληθέο αηδέληεο. Σν Φφξνπκ είλαη γλσζηφ γηα ηελ εηήζηα 

ζπλάληεζή ηνπ ζηα ηέιε Ηαλνπαξίνπ ζην Νηαβφο ηεο Διβεηίαο. 
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ηα αηειείσηα ηξεράκαηα είλαη δσξεάλ. Σν θφζηνο είλαη θαη άκεζν θαη έκκεζν θαη πιήηηεη 

θαη ην θξάηνο θαη ηνλ θνξνινγνχκελν - ζπλαιιαζζφκελν. ε έξεπλα ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο (Δ.Δ) γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ην 2006 δηαηππψζεθε ε εθηίκεζε φηη αλ ζε 

βάζνο εηθνζαεηίαο κεησζνχλ ηα δηνηθεηηθά-γξαθεηνθξαηηθά βάξε θαηά 25%, ην ΑΔΠ ηεο 

Διιάδαο ζα απμεζεί θαηά 2,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο.  

χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ε γξαθεηνθξαηία ζηελ Διιάδα θνζηίδεη ζρεδφλ 7% ηνπ 

ΑΔΠ εηεζίσο. Δίλαη έλα πνζφ ηεο ηάμεο ησλ 15 δηζ. επξψ, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα 

εμνηθνλνκεζεί απφ ηα ηακεία ηεο ρψξαο θαη λα δηνρεηεπζεί ζηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Τςειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο κε γξαθεηνθξαηηθέο ζπλέπεηεο πξνθχπηεη θαη απφ ηε 

ζχλζεζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Ζ Κπβέξλεζε
13

, απαξηίδεηαη απφ 

ηνλ Πξσζππνπξγφ, ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Κπβέξλεζεο θαη 14 Τπνπξγεία κε 46 ππνπξγνχο, 

πθππνπξγνχο θαη αλαπιεξσηέο ππνπξγνχο, κε 76 Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Γξακκαηείο, κε 149 

πεξίπνπ Γεληθνχο Γηεπζπληέο, φινη δε κε δηθαίσκα γλψκεο, παξέκβαζεο, αληίξξεζεο, αιιά 

θαη κε 634 χκβνπινπο –Μεηαθιεηνχο ππαιιήινπο, πνπ ε θαηαλνκή ηνπο θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα 1.3, ζηνλ νπνίν πάλησο δελ έρεη ιεθζεί ππφςε ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Πνιηηηθήο 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο πνπ ζπζηάζεθε ζηηο 4.11.2016. Οη Γεληθνί θαη Δηδηθνί 

Γξακκαηείο ην 1974 ήηαλ 20 θαη ηψξα έγηλαλ 76, κε θφζηνο κεγαιχηεξν ησλ δχν 

εθαηνκκπξίσλ επξψ θαηά Γξακκαηεία θαη θαη’ έηνο. 

χκθσλα κε ηνλ Ν.4320/15 θάζε ππνπξγφο θαη αλαπιεξσηήο ππνπξγφο δηθαηνχηαη λα 

θαιχςεη 4 ζέζεηο γηα κεηαθιεηνχο ππαιιήινπο θαη 3 ζέζεηο γηα εδηθνχο ζπκβνχινπο θαη 

εηδηθνχο ζπλεξγάηεο. Δλψ γηα θάζε πθππνπξγφ νη ζέζεηο πνπ δηθαηνχηαη λα θαιχςεη γίλνληαη 

3 θαη 2 αληίζηνηρα. 

Ζ γξαθεηνθξαηία ε νπνία είλαη δηάρπηε ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αλσηέξσ ηνκείο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο έρεη βαξχηαηεο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη 

πξνθαιεί ηαιαηπσξία ζηνπο πνιίηεο, πνπ δπζηπρψο, είλαη θαη ν ηειηθφο απνδέθηεο ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο. 

 

 

                                                 

13
 http://www.ggk.gov.gr/?page_id=138 
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Πίλαθαο 1.3 

Καηαλνκή πκβνχισλ – Μεηαθιεηψλ Τπαιιήισλ αλά Τπνπξγείν, 2016 

Α/Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Αξ. Τπαιιήισλ ηελ 

31.12.2015 

1 ΤΓΔΗΑ 23 

2 ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 36 

3 
ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΛΛΤΛΔΓΓΤΖ 
54 

4 ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 18 

5 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 30 

6 ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 57 

7 ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 30 

8 ΝΑΤΣΖΛΗΑ ΚΑΗ ΝΖΗΧΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 9 

9 ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ 29 

10 ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 17 

11 ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ 57 

12 ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ  28 

13 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 41 

14 ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 34 

15 ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ – Γ.Γ ΠΡΧΘΤΠΟΤΡΓΟΤ- Γ.Γ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 171 

  634 

Πεγή: Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 2015 

 

Ζ έθζεζε “Global Competitiveness Report 2016 – 2017” ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Φφξνπκ απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε αμηνιφγεζε ηνπ Γείθηε Παγθφζκηαο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, αλαδεηθλχεη ηνπο πην πξνβιεκαηηθνχο ηνκείο γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο “βαξίδηα” γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο. Όπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ, νη παξάγνληεο - κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 

είλαη: ε αζηάζεηα ησλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη, νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο, ε 

αλαπνηειεζκαηηθή γξαθεηνθξαηία, ε αδπλακία πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε θαη ην 

θνξνινγηθφ πιαίζην. 

Ζ ίδηα έθζεζε, δείρλεη φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία ζπλερίδεη λα ράλεη πνιχηηκν έδαθνο 

ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, κε ηε ζέζε ηεο Διιάδαο ζηνλ παγθφζκην νηθνλνκηθφ ράξηε λα 

επηδεηλψλεηαη. Ζ ρψξα θαηαιακβάλεη ηελ 86ε ζέζε κεηαμχ 138 θξαηψλ ζηνλ θφζκν, απφ 

ηελ 81ε κεηαμχ 140 θξαηψλ, πνπ θαηείρε ζηελ πξνεγνχκελε αμηνιφγεζε (“Global 

Competitiveness Report 2015-2016”). Ζ πνξεία ηεο Διιάδαο ζηνλ παγθφζκην ράξηε 

αληαγσληζηηθφηεηαο φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1.4, δελ έρεη επράξηζηεο δηαθπκάλζεηο, κε 

ηελ ειιεληθή νηθνλνκία λα ράλεη έδαθνο έλαληη ησλ δηεζλψλ αληαγσληζηψλ ηεο.  
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Πίλαθαο 1.4 

Καηάηαμε ηεο Διιάδαο ζχκθσλα κε ην Γείθηε Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο, 2010-17 

 

Πεγή:The Global Competitiveness Report 2016 - 2017 | Δπεμεξγαζία ΔΠΔ, 9/2016 © 2016 W.Δ.F 

 

Ζ Διιάδα, κε βαζκνινγία 4,00 (κε αλψηεξε αμηνιφγεζε ην 7), έρεη λα δηαλχζεη καθξχ 

δξφκν γηα λα πξνζεγγίζεη επηδφζεηο αληίζηνηρεο, γηα παξάδεηγκα, κε απηέο ηεο 

“πξσηαζιήηξηαο” θφζκνπ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα -γηα 8ε ζπλερφκελε ρξνληά- Διβεηίαο 

(βαζκνινγία 5,81). Ηζρπξέο επηδφζεηο, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα 1.5, ζε φινπο ηνπο 

επηκέξνπο ηνκείο, ζπλερίδεη λα πεηπραίλεη δηαρξνληθά ε ηγθαπνχξε (5,72), πνπ 

θαηαηάζζεηαη -επίζεο γηα 8ε θνξά- ζηε 2ε ζέζε ηεο ιίζηαο κε ηηο πην αληαγσληζηηθέο 

νηθνλνκίεο ηνπ πιαλήηε. 

Ζ έθζεζε, δηαπηζηψλεη νξηζκέλεο κηθξέο βειηηψζεηο γηα ηελ Διιάδα, απφ 96ε ζέζε πνπ 

θαηαιάκβαλε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, θαη εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

θαη ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, φπνπ θαηαιακβάλεη ηελ 35ε ζέζε, ζηηο ππνδνκέο φπνπ 

βξίζθεηαη ζηελ 38ε ζέζε, ζηελ ηερλνινγηθή εηνηκφηεηα φπνπ βξίζθεηαη ζηελ 39ε ζέζε, 

ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε φπνπ ε ρψξα θαηαιακβάλεη ηελ 41ε ζέζε θαη ζην κέγεζνο ηεο 

αγνξάο, φπνπ βξίζθεηαη ζηελ 47ε ζέζε. 
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Πίλαθαο 1.5 

Η θαηάηαμε ηεο ρσξψλ ζχκθσλα κε ην Γείθηε Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο, 2017 

 

Πεγή: The Global Competitiveness Report 2016-2017|Δπεμεξγαζία ΔΠΔ, 9/2016 © 2016 W.E.F 

 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο βξίζθεηαη θνληά θαη ζπγθεληξψλεη 

αλάινγεο επηδφζεηο κε ην Μαπξνβνχλην (82ε ζέζε), ηελ Κχπξν (83ε), ηε Νακίκπηα (84ε) 

θαη ηελ Οπθξαλία (85ε), πεηπραίλνληαο ειαθξά ρεηξφηεξε βαζκνινγία απφ απηέο. 

Βξίζθεηαη δε ζε ειαθξά θαιχηεξε κνίξα απφ ηελ Αιγεξία (ζηελ 87ε ζέζε) θαη ηελ 

Ολδνχξα (ζηελ 88ε). Σελ 3ε ζέζε θαηαιακβάλνπλ νη ΖΠΑ (κε βαζκνινγία 5,70), ελψ απφ 

ηελ 4ε κέρξη θαη ηελ 7ε ζέζε ζηελ θαηάηαμε ηεο ιίζηαο κε ηηο πην αληαγσληζηηθέο 

νηθνλνκίεο ηνπ πιαλήηε θαηαιακβάλνπλ επξσπατθέο ρψξεο, ε Οιιαλδία (5,57), ε Γεξκαλία 

(5,57), ε νπεδία (5,53) θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία (5,49). Ηαπσλία (5,48) θαη Υνλγθ Κνλγθ 

(κε βαζκνινγία 5,48) αθνινπζνχλ, ελψ ε Φηλιαλδία (5,44) ζπκπιεξψλεη ηε δεθάδα ησλ 

πξσηαζιεηψλ θφζκνπ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα. Σηο επφκελεο δέθα ζέζεηο (11 - 20) κε ηηο 

πην αληαγσληζηηθέο νηθνλνκίεο ηνπ θφζκνπ ζπκπιεξψλνπλ ε Ννξβεγία, ε Γαλία, ε Νέα 

Εειαλδία, ε Κίλα, ν Καλαδάο, ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, ην Βέιγην, ην Καηάξ, ε 

Απζηξία θαη ην Λνπμεκβνχξγν. ηνλ αληίπνδα, ηε ρεηξφηεξε επίδνζε παγθφζκηα ζηε θεηηλή 

αμηνιφγεζε θαηέρεη ε Τεκέλε (κε βαζκνινγία 2,74) θαηαιακβάλνληαο ηελ ηειεπηαία ζέζε 

ηεο ζρεηηθήο ιίζηαο. 
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Γηάγξακκα 1.2 

Η θαηάηαμε ηεο Διιάδαο ζχκθσλα κε ην Γείθηε Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο, 2001-17 

Πεγή:The Global Competitiveness Report 2016-2017 | Δπεμεξγαζία ΔΠΔ, 9/2016 © 2016 W.Δ.F 

 

Ζ έθζεζε αμηνινγεί ηηο επηδφζεηο ησλ 138 ρσξψλ ζε ηξεηο βαζηθνχο Άμνλεο: “Βαζηθέο 

Απαηηήζεηο”, “Δληζρπηέο Απφδνζεο” θαη “Καηλνηνκία θαη Πνιππινθφηεηα”. Καζ’ έλαο απφ 

απηνχο αλαιχεηαη παξαθάησ ζε 12 ζπλνιηθά επηκέξνπο Ππιψλεο θαη εηδηθέο θαηεγνξίεο θαη 

γηα ηελ Διιάδα απηή ε βαζκνινγία απνηππψλεηαη ζηνλ παξαθάησ δηάγξακκα 1.3. 

 

 

Γηάγξακκα 1.3 

Βαζκνινγία ηεο Διιάδαο ζχκθσλα κε ην Γείθηε Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο 

ζηνπο 12 ππιψλεο, 2016-2017 

 

Πεγή:The Global Competitiveness Report 2016 - 2017 | Δπεμεξγαζία ΔΠΔ, 9/2016 © 2016 World Economic Forum 
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 1.6, απφ ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο, ηνπ Ππιψλα 1 

“Θεζκηθά Όξγαλα”, ε Διιάδα θαίλεηαη φηη δελ έρεη θαηαθέξεη λα αληηκεησπίζεη ηηο 

πθηζηάκελεο παζνγέλεηεο, πνπ ηεο ζηεξνχλ ζέζεηο αληαγσληζηηθφηεηαο. Έρεη κηα απφ ηηο 

ρεηξφηεξεο επηδφζεηο, ζηελ θαηεγνξία “Απφδνζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δηεπζέηεζε 

δηαθνξψλ”, θαζψο θαηαιακβάλεη ηελ 130ε ζέζε. Δπίζεο, ζηελ θαηεγνξία “Δπηβάξπλζε ησλ 

θξαηηθψλ ξπζκίζεσλ” θαηαηάζζεηαη ζηελ 129ε ζέζε, ελψ ζηε “παηάιε ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ” ζηελ 123ε ζέζε κεηαμχ 138 ρσξψλ. 

 

Πίλαθαο 1.6 

Καηάηαμε ηεο Διιάδαο ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ηνπ ππιψλα Θεζκηθά Όξγαλα, 2016-2017 

 

Πεγή:The Global Competitiveness Report 2016 - 2017 | Δπεμεξγαζία ΔΠΔ, 9/2016 © 2016 W.E.F 

 

Ζ απάληεζε γηα ηνπο ιφγνπο ηεο αδπλακίαο ηεο Διιάδαο λα εκθαλίζεη πςειφ δείθηε 

αληαγσληζηηθφηεηαο, απφ ην 2001 κέρξη ζήκεξα, δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί κφλν ζηε 

δηαπίζησζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο θξίζεο, πνπ βηψλνπκε. Αληίζεηα, νη δηαπηζηψζεηο θαη νη 

πξνηάζεηο κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζε κηα ζπζηεκαηηθή θαη πξνζεθηηθή κειέηε ησλ 

αλαιπηηθψλ βαζκνινγηψλ πνπ απέζπαζε ε ρψξα ζηνπο 12 ππιψλεο, πνπ ζπζηήλνπλ θαη ην 

Γείθηε Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο. ε απηέο ηηο βαζκνινγίεο βξίζθνληαη νη 

απαληήζεηο θαη νη ιχζεηο βειηίσζεο Οη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο είλαη θαηεγνξεκαηηθνί, πσο 

ρσξίο αληαγσληζηηθφηεηα δελ ππάξρεη νηθνλνκηθή επεκεξία θαη αλάπηπμε. Δπηρεηξεκαηηθφ 

Πεξηβάιινλ, Φεθηαθή Αηδέληα, Καηλνηνκία, Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε, Αγνξά Δξγαζίαο 

θαη Απαζρφιεζε, Κνηλσληθή Έληαμε θαη Πεξηβαιινληηθή Αεηθνξία είλαη νη επηά ππιψλεο 
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πνπ θαζνξίδνπλ ην Γείθηε Αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο νηθνλνκίαο. ε απηνχο ηνπο επηκέξνπο 

ηνκείο ε Διιάδα παξνπζηάδεη πνιχ ρακειέο επηδφζεηο. Σν W.Δ.F θαηαιήγεη, πάλησο, πσο κε 

ηηο θαηάιιειεο αλαπηπμηαθέο κεηαξξπζκίζεηο ε Διιάδα κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηεο ηα επφκελα ρξφληα.  

 

 

 

1.3 Αληηκεηψπηζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο  

1.3.1 Μέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο  

Πάγηνο ζηφρνο φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία είλαη ε θαηαπνιέκεζε 

ηεο γξαθεηνθξαηίαο - έζησ θαη αλ ε πνιηηηθή ηνπο απεδείρζε αηειέζθνξε- ζηε βάζε ηεο 

θνηλήο παξαδνρήο φηη ε γξαθεηνθξαηία είλαη ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Απφ ην 

1986, κε ην N. 1599/86 «ρέζεηο θξάηνπο – πνιίηε θαζηέξσζε λένπ ηχπνπ δειηίνπ 

ηαπηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», επηρεηξήζεθε ε καδηθή θαηάξγεζε πεξηηηψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο ηα πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο. Σα φπνηα σθειήκαηα φκσο 

αθπξψζεθαλ ζηελ πξάμε αθνχ, εθηφο ησλ άιισλ, δελ ιεηηνχξγεζε ηφηε νχηε έλαο 

κεραληζκφο ειέγρνπ. Ο N. 1892/90, «Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», απφ ηελ άιιε πιεπξά, κε ηνλ νπνίν επηρεηξήζεθε λα κεησζνχλ νη ππνγξαθέο ζηηο 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο, παξέκεηλε νπζηαζηηθά αλεθάξκνζηνο. Ο ιφγνο ήηαλ φηη νη ππεξεζίεο 

έθαλαλ «καδηθή ρξήζε» ησλ εμαηξέζεσλ πνπ πξνέβιεπε. Ζ ηειεπηαία θσδηθνπνίεζε απηνχ 

ηνπ λφκνπ έρεη γίλεη κε ηνλ Ν. 4170/13 «Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/16/ΔΔ, ξχζκηζε 

ζεκάησλ ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ, αλακφξθσζε Οξγαληζκνχ 

ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», (ΦΔΚ 163/Α/12-07-2013). 

Σν θαηλφκελν ηεο παξαβίαζεο ηνπ λφκνπ κέζσ «παξάζπξνπ» ζπλέβε θαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ N. 1943/91 «Δθζπγρξνληζκφο ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, αλαβάζκηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο», φπνπ κεηαμχ 

άιισλ επηρεηξήζεθε θαη ε θαζηέξσζε απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα 

απαληά ε δηνίθεζε. Αθνινχζεζαλ πνιπάξηζκεο εξκελεπηηθέο εγθχθιηνη θαη απαιιάρζεθαλ 

απφ ηε ζρεηηθή ξχζκηζε αθφκα θαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ζε 

πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ.  

Δμαίξεζε απφ ηνλ θαλφλα ππήξμε κφλνλ ν N. 2539/97 (Νφκνο Καπνδίζηξηα), 

«πγθξφηεζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», πνπ πξνέβιεπε ηελ έθδνζε 
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θνηλψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Δμεδφζεζαλ 15 θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο επήιζε πνζνζηηαία κείσζε σο 

58% ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Αθνινχζεζε ν Ν. 2690/99 «Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο Γηαηάμεηο», ελψ ψζεζε ζηελ πνιηηηθή απινχζηεπζεο έδσζε θαη ε 

ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ N. 3013/2002, «Αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο», ε νπνία επαλαιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα θαηάξγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ κε 

δηαδηθαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εληαρζνχλ ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ πνπ 

ζπζηήλνληαη κε ην λφκν απηφ. 

Με ηε δεκηνπξγία ησλ ΚΔΠ κέζσ ηεο ρξήζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

δεκηνπξγήζεθε κηα βάζε δεδνκέλσλ κε ραξαθηήξα «κεηξψνπ δηαδηθαζηψλ» πνπ νδήγεζε 

κε ηε ζεηξά ηεο, ζηελ ηππνπνίεζε ησλ εληχπσλ ζηα νπνία απνηππψλνληαη νη δηαδηθαζίεο 

απηέο. Έηζη αλαζρεδηάζηεθαλ θαη ηππνπνηήζεθαλ 879 ειεθηξνληθά έληππα πνπ βξίζθνληαη 

ζηα ΚΔΠ. Ήηαλ έλα κεγάιν επίηεπγκα αιιά δελ κεηεμειίρζεθε ψζηε ηα ΚΔΠ λα κελ 

παίδνπλ θαηά βάζε κφλν ηνλ ξφιν ηνπ κεζάδνληα κεηαμχ πνιίηε θαη γξαθεηνθξαηίαο.  

Πνιινί επφκελνη λφκνη έρνπλ κείλεη αλελεξγνί. Γελ εθαξκφδεηαη ν Νφκνο γηα ηελ Καιή 

Ννκνζέηεζε (Ν. 4048/2012) «Ρπζκηζηηθή Γηαθπβέξλεζε: Αξρέο, Γηαδηθαζίεο θαη Μέζα 

Καιήο Ννκνζέηεζεο», ν νπνίνο πξνέβιεπε αλάιπζε επηπηψζεσλ, κείσζε δηνηθεηηθψλ 

επηβαξχλζεσλ, νξγάλσζε θνηλσληθήο δηαβνχιεπζεο θιπ. Αλελεξγφο είλαη ν Ν. 3979/2011 

«Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο». Οη πξνβιέςεηο ηνπ Ν. 

3230/2004 «Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κε ζηφρνπο κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», (ζηνρνζεζία, απνδνηηθφηεηα) εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ πξναηξεηηθέο 

δέθα θαη πιένλ ρξφληα κεηά ηελ ςήθηζή ηνπ. 

Ο Ν. 3853/10 «Απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο ησλ πξνζσπηθψλ θαη 

θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ» εληάζζεηαη ζην πιαίζην κηαο επξχηεξεο κεηαξξπζκηζηηθήο 

πξνζπάζεηαο γηα ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ πνπ παξαθσιχνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζεζπίδνληαο ππεξεζίεο γηα απινπνίεζε θαη επηηάρπλζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο εηαηξηψλ κε ηελ εμνηθνλφκεζε δηνηθεηηθνχ θφξηνπ γηα ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε θαη ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο ρψξαο ζε 

ειθπζηηθφηεηα επελδχζεσλ. Αθνινχζεζαλ δηεπθξηληζηηθέο ΚΤΑ θαη πνιπάξηζκεο 

εξκελεπηηθέο εγθχθιηνη πνπ ππνδειψλνπλ ηελ πνιππινθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο καο, φπσο εηαηξηθφ 
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δίθαην, θνξνινγηθφ θαη αδεηνδνηηθφ θαζεζηψο, ζπλαξκνδηφηεηεο, εμαηξέζεηο, εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο θιπ. 

Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε έρεη δεζκεπηεί θαη βάζεη ησλ κλεκνλίσλ, λα κεηψζεη άκεζα ηα 

δηνηθεηηθά βάξε θαηά 25%. ηα ηέιε ηνπ 2012 πξνρψξεζε κάιηζηα γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζε 

ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ Ο.Ο..Α πνπ θαιχπηεη 13 ηνκείο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο 

εμήο: Γεσξγία θαη Αγξνηηθέο επηδνηήζεηο, Δηαηξηθφ δίθαην, Δλέξγεηα, Πεξηβάιινλ, Αιηεία, 

Αζθάιεηα ηξνθίκσλ, Φαξκαθεπηηθή λνκνζεζία, Γεκφζηεο πκβάζεηο, ηαηηζηηθή, 

Φνξνινγία, Σειεπηθνηλσλίεο, Σνπξηζκφο θαη ηέινο Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο θαη Δξγαζηαθέο 

ζρέζεηο.  

 

1.3.2 Πξνηάζεηο γηα κείσζε γξαθεηνθξαηίαο 

Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο απαηηεί κεζνδηθή, δηαξθή θαη ζπζηεκαηηθή 

πξνζπάζεηα θαη εξγαζία, εθδειψζεηο δειαδή πνπ δελ παξαηεξήζεθαλ κέρξη ηψξα ζην ρψξν 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ζ απνζπαζκαηηθή θαη πεξηζηαζηαθή αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ έθηαζε θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπο. Σα γεληθά 

λνκνζεηηθά κέηξα, πνπ εθθξάδνληαη κε απαγνξεχζεηο θαη επηηαγέο, είλαη ακθίβνιν αλ 

κπνξνχλ λα θαηαθέξνπλ θαίξην πιήγκα ζηηο γξαθεηνθξαηηθέο εθδειψζεηο ησλ νξγαληζκψλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο . 

Γηα λα ππάξρεη απνηέιεζκα δελ απαηηνχληαη ρξήκαηα αιιά πνιηηηθή βνχιεζε κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ ήδε ππαξρφλησλ λφκσλ κε κηα θαιχηεξε νξγάλσζε, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ 

κειέηεο πνπ ζπλέηαμαλ αλεμάξηεηεο αξρέο φπσο ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, ην Δζληθφ 

Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θ.α. ηηο κειέηεο απηέο ζπλνςίδνληαη πξνηάζεηο πνπ 

απεπζχλνληαη πξνο φια ηα ππνπξγεία θαη παξακέλεη ην εξψηεκα γηαηί δελ αμηνπνηνχληαη 

απφ ην θξάηνο. Οξηζκέλεο πξνηάζεηο, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο δεκφζηαο Γηνίθεζεο, κε θχξην γλψκνλα ηελ κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο είλαη: 

 απινχζηεπζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζία πνπ ζα δηεπθφιπλε ζηε 

ζσζηή εθαξκνγή ησλ λφκσλ. Ζ θσδηθνπνίεζε είλαη ζέκα δχζθνιν, ηφζν απφ ηε θχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο φζν θαη απφ ην γεγνλφο φηη πνιινί λφκνη πεξηιακβάλνπλ δηαηάμεηο άζρεηεο κε 

ην θπξίσο αληηθείκελν ηνπ λφκνπ, αιιά δελ είλαη θαη αθαηφξζσηε. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ’90, ε Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο θαηάθεξε λα θσδηθνπνηήζεη ηε 

λνκνζεζία γηα ηελ Πνιενδνκία. Ο Κψδηθαο δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 580/27.7.99 θαη έγηλε 
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Νφκνο ηνπ Κξάηνπο. Οη αξκφδηεο αξρέο, σζηφζν, ηνλ αγλφεζαλ πιήξσο θαη ν Κψδηθαο 

Πνιενδνκίαο αρξεζηεχζεθε παληειψο αθνχ δελ αλαλεψζεθε θαη έθηνηε έρνπλ εθδνζεί 

πιήζνο λέσλ λφκσλ θαη δηαηάμεσλ (Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο, Νένο ηξφπνο έθδνζεο 

Αδεηψλ Γφκεζεο, Ρπζκίζεηο γηα ηα απζαίξεηα, ηαθηνπνηήζεηο απζαηξέησλ, θ.ι.π.) 

 νξγάλσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ , έηζη ψζηε λα ππάξρεη απηνηέιεηα ηνπ θάζε θνξέα ζηελ αλάιεςε 

απνθάζεσλ θαη δξάζεσλ θαη ζηελ επηηειηθή ιεηηνπξγία απηψλ. 

 επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο. Να πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ πιαηθνξκψλ επηθνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Ο Ν.3979 πεξί ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο έρεη 

ςεθηζηεί απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2011 αιιά δελ έρνπλ αθφκε εθδνζεί νη πξνβιεπφκελεο 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

 αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ρξήζεο εθαξκνγψλ δηαρείξηζεο 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ. Σα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα 

ζε θάζε ελδηαθεξφκελν κέζσ δηαδηθηχνπ γηα ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

κεδελίδεηαη ε παξαδνζηαθή επηθνηλσλία κέζσ εγγξάθσλ, εληφο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ 

θαη πεξηνξίδεηαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ πνιίηε. 

 κεηεμέιημε ησλ ΚΔΠ ζε ππεξεζία κηαο ζηάζεο γηα φιν ην δεκφζην ηνκέα. 

Πξνυπφζεζε είλαη ε ςεθηνπνίεζε ησλ αξρείσλ, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δεκνζηψλ 

ππεξεζηψλ θαη ε θαζηέξσζε ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ψζηε λα εθδίδνπλ ηε δηνηθεηηθή 

πξάμε επί ηφπνπ θαη φρη λα κεηαθέξνπλ έγγξαθα ζε άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

 Αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ δνθηκαζκέλσλ κεζφδσλ πνπ καο 

ππνδεηθλχνπλ εθζέζεηο θαη κειέηεο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο ηνπ Οξγαληζκνχ 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α), ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Φφξνπκ (WEF), ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, θ.α.. Έηζη ζα αμηνπνηήζνπκε θαηά ηνλ 

θαιχηεξν, ηαρχηεξν θαη θπξίσο νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν ηελ εκπεηξία, ηελ ηερλνγλσζία θαη 

ηελ έκπξαθηε αιιειεγγχε ησλ Δπξσπαίσλ εηαίξσλ καο θαη ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ζηνπο 

νπνίνπο ζπκκεηέρνπκε αξθεηέο δεθαεηίεο ηψξα σο κέιε. Θα πξέπεη παξάιιεια ηε δηεζλή 

απηή εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία λα ηελ θάλνπκε θηήκα καο, λα ηελ νηθεηνπνηεζνχκε 

πξνζαξκφδνληάο ηελ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο δηνηθεηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

 ελίζρπζε ηνπ θχξνπο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ κε 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ αλάινγα κε ην αληηθείκελν πνπ αλαιακβάλνπλ, ε 

νπνία κειινληηθά ζα πξέπεη λα είλαη πξναπαηηνχκελε γηα ηελ αλάιεςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
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θαζεθφλησλ, αθφκα ίζσο θαη κε εθαξκνγή εμεηάζεσλ, θαζψο θαη εθπαίδεπζε 

ζπκπεξηθνξάο γηα θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Να εθαξκνζηνχλ θαη ζην Γεκφζην 

ηνκέα ηερληθέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ ζπλερήο επηκφξθσζε πξνζσπηθνχ ψζηε λα είλαη 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν κε ζπλερή ζεκηλάξηα θαη επηκφξθσζε φζνλ αθνξά ηελ 

ηερλνγλσζία αιιά θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο ζα βειηηψζεη ηελ απφδνζε 

ζηελ παξνρή δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Αιιά θαη νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ 

αλάινγα κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ εθπαηδεχνληαη θαη χπαξμε θηλήηξσλ 

απνδνηηθφηεηαο θξίλνληαη απαξαίηεηα.  

 

 

1.4 Αλαθεθαιαίσζε 

Ζ γξαθεηνθξαηία ππήξμε έλαο απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο. ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

γξαθεηνθξαηηθνχ κνληέινπ ζα κπνξνχζακε λα εληάμνπκε ηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπ 

έξγνπ, ην ζχζηεκα θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αμηνθξαηηθή επηινγή ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνπ ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δεκνζίνπ 

(Σεξιεμήο Παληαδήο, 1996). 

Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηνλίδνπλ φηη παξέρεη ζαθείο 

δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ζαθείο πξνδηαγξαθέο εμνπζίαο, αξκνδηφηεηαο θαη 

επζχλεο, απνθιείνληαο, ή ηνπιάρηζηνλ κεηψλνληαο ζε κεγάιν βαζκφ, θαηλφκελα 

επλνηνθξαηίαο, δηαθξίζεσλ θαη εμνπζηαζηηθψλ απζαηξεζηψλ. Υσξίο ηελ χπαξμε μεθάζαξνπ 

δηαρσξηζκνχ ξφισλ θαη θαλφλσλ ε δπζθνιία δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ζηε δεκφζηα 

δηνίθεζε ζα ήηαλ πνιχ κεγάιε (Realini, 2004) 

ηνλ αληίπνδα ησλ αλσηέξσ ζηηο κέξεο καο ε γξαθεηνθξαηία απνηειεί ην ηδαληθφ 

έδαθνο, φπνπ ελδεκνχλ, ε δηαθζνξά, ε απζαηξεζία θαη νη αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη 

βεβαίσο έηζη θαηαιχνληαη βαζηθνί θαλφλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο επλνκνχκελεο πνιηηείεο 

αιιά θαη ηα θξάηε δηθαίνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ 

πνιηηψλ ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ δεκνζίσλ ππάιιεισλ δελ πξέπεη λα επαθίεηαη 

ζηελ πξνζσπηθή βνχιεζε – επηζπκία ησλ ηειεπηαίσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Η δηαθάλεηα ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε 
 

Δηζαγσγή 

θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη λα αλαδείμεη ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

αδηαθάλεηαο ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε ζηελ Διιάδα. Να δηεξεπλεζνχλ νη αηηίεο θαζψο θαη 

νη άξξεθηνη δεζκνί κεηαμχ αδηαθάλεηαο θαη δηαθζνξάο θαζψο λα θαηαγξαθνχλ ηφζν νη 

ζπλέπεηεο ηεο δηαηψληζεο ηεο φζν θαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηεο. 

ηελ πξψηε ελφηεηα νξηνζεηείηαη ε έλλνηα ηεο δηαθάλεηαο, ε έλλνηα ηεο δηαθζνξάο 

θαζψο θαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο αθνχ ε έιιεηςε πξψηεο είλαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθδήισζε ηεο δεχηεξεο. 

ηελ δεχηεξε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε δηαθζνξά σο ην θχξην απνηέιεζκα ηεο 

έιιεηςεο δηαθάλεηαο. Αλαθέξνληαη νη ηξφπνη κέηξεζεο ηεο παγθνζκίσο αιιά θαη νη 

ζπλέπεηεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία αιιά θαη ζηελ ιεηηνπξγία ηεο 

θνηλσλίαο γεληθφηεξα.  

Ζ ηξίηε ελφηεηα επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ θνξέσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο 

ηφζν ζε εγρψξην φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 

ηελ ηέηαξηε ελφηεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ βαζκφ θαη ζηνλ ηξφπν πνπ έρνπλ  

αμηνπνηεζεί, έσο ζήκεξα, νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε, κε ηελ παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ 

ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα, πάλσ ζε απηφ ηνλ ηνκέα φπσο είλαη ε εθαξκνγή ηεο 

δηαχγεηαο, ε πξσηνβνπιία γηα αλνηθηά δεδνκέλα θαη ην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

Σν θεθάιαην θιείλεη κε ηελ αλαθεθαιαίσζε ησλ παξαπάλσ. 
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2.1 Βαζηθέο έλλνηεο 

2.1.1 Η έλλνηα ηεο δηαθάλεηαο 

Ζ δηαθάλεηα απνηειεί βαζηθή αξρή ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ε 

νπνία πξέπεη λα δηέπεη ην ζχλνιν ηνπ δεκνζίνπ βίνπ.  

Με ηε δηαθάλεηα, ηε δπλαηφηεηα δειαδή γλσζηνπνίεζεο ησλ πάλησλ ζηνπο πάληεο, πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, ζε φινπο ηνπο ρψξνπο θαη ηα επίπεδα 

δηνίθεζεο ηεο εμνπζίαο, κπνξνχλ λα απνθαιπθζνχλ θαηλφκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

θηλνχληαη ζην δηάθελν ηεο έλλνκεο ηάμεο θαη δηεπθνιχλνληαη απφ ηελ αζάθεηα ή ηελ 

αλεπαξθή θάιπςε ηνπ λφκνπ.  

Ζ δηαθάλεηα είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηε λνκηκφηεηα, ηελ αμηνθξαηία, ηε 

ρξεζηή δηαρείξηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο, ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ νξζνινγηθή 

δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ. Δίλαη επίζεο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα αληηκεησπηζηνχλ 

θαηλφκελα πνπ δηαζπνχλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή πιήηηνπλ ηελ αιιειεγγχε θαιιηεξγνχλ ηελ 

αζπδνζία αλαθφπηνπλ ηελ αλάπηπμε, δειεηεξηάδνπλ ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη νδεγνχλ 

ζηελ εζηθή θαη θνηλσληθή θαηάπησζε14. 

 

2.1.2 Η έλλνηα ηεο δηαθζνξάο 

Ζ έλλνηα δηαθζνξά είλαη πνιχ δχζθνιν λα νξηζηεί θαζψο πεξηιακβάλεη 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο. Σα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη αλ 

αλαηξέμεη θαλείο ζε ιεμηθνγξαθηθνχο νξηζκνχο, φπσο απηφο ηνπ ιεμηθνχ ηεο θνηλήο 

Νενειιεληθήο, ην νπνίν δίλεη δχν νξηζκνχο. Καηά ηνλ πξψην νξηζκφ ε δηαθζνξά είλαη ν 

αλήζηθνο ηξφπνο δσήο, ελψ θαηά ηνλ δεχηεξν νξίδεηαη σο ε ζπζηεκαηηθή παξαβίαζε 

φισλ ησλ εζηθψλ θαη λνκηθψλ θαλφλσλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ελφο 

ππαιιήινπ ή ιεηηνπξγνχ, ζπλήζσο κε ηελ κνξθή δσξνδνθίαο.  

Ζ Διιεληθή πνιηηεία κε ην Ν.3666/08 (ΦΔΚ Α΄ 105/10-06-2008) πηνζέηεζε ην 

ζεκαληηθφηεξν δηεζλέο λνκηθά δεζκεπηηθφ θείκελν, απηφ ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ θαηά ηεο δηαθζνξάο ηνπ 2003, ζην πνίν δελ δίλεηαη ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο ηεο 

δηαθζνξάο αιιά πεξηγξάθνληαη κέηξα θαηαζηνιήο ηεο φπσο πνηληθέο ηππνπνηήζεηο, 

κέηξα δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, δηνηθεηηθά κέηξα θ.η.ι. 

                                                 

14
 “ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ“ – Δζληθφ ρέδην θαηά ηεο δηαθζνξάο (Ηαλνπάξηνο 2013) 
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Όζν δχζθνιή θαη αλ είλαη ε απφδνζε ελφο νξηζκνχ γηα ην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο 

ηφζν αηζζεηή είλαη ε παξνπζία θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, αθνχ ε 

ζπζηεκαηηθή παξαβίαζε θαλφλσλ δελ είλαη θάηη απιφ, αιιά θηάλεη κέρξη ην επίπεδν ηεο 

θαηάρξεζεο εμνπζίαο. Ζ δε θαηάρξεζε εμνπζίαο, είηε απηή ιακβάλεη ρσξά ζην δεκφζην 

είηε ζην ηδησηηθφ ηνκέα, απνζθνπεί ζηελ απνθφκηζε ηδησηηθνχ νθέινπο. Δίλαη ζεκαληηθφ 

λα ηνληζηεί φηη ε έλλνηα ηεο δηαθζνξάο δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζην δεκφζην 

ηνκέα. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί φηη: «Γηαθζνξά είλαη ε 

θαηάρξεζε εμνπζία απφ πξφζσπα πνπ ππεξεηνχλ ηνλ δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε 

ζηφρν ηελ απφθηεζε ηδησηηθνχ νθέινπο». Ο παξαπάλσ νξηζκφο έρεη πηνζεηεζεί θαη απφ 

ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο. 

 

2.1.3 Γηαζχλδεζε θαθνδηνίθεζεο αδηαθάλεηαο θαη δηαθζνξάο 

Ζ έλλνηα ηεο θαθνδηνίθεζεο είλαη επξχηεξε κελ ηεο δηαθζνξάο αιιά απφ ηελ άιιε έρεη 

κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ηειεπηαίαο, δηφηη βξίζθνληαη ζεκαληηθά ζεκεία 

επαθήο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ. Έηζη φηαλ ε δηνίθεζε θαζπζηεξεί λα εθηειέζεη ηηο αλαγθαίεο 

ελέξγεηεο, δελ ππάξρεη δηαθάλεηα ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, ιείπεη ε ηεθκεξίσζε ησλ 

ελεξγεηψλ θαη δελ ππάξρεη ε απαηηνχκελε δεκνζηφηεηα θαη ν λφκηκνο έιεγρνο, ηα πεξηζψξηα 

γηα αζέκηηε ζπλαιιαγή ζπλεπψο γηα δηαθζνξά είλαη πνιχ κεγάια. 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή νξίδνπλ σο θαθνδηνίθεζε «ηελ 

πεξίπησζε θαθήο δηνίθεζεο πνπ ζεκεηψλεηαη, φηαλ έλα δεκφζην φξγαλν παξαιείπεη λα 

ελεξγεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ή ηηο αξρέο πνπ ην δεζκεχνπλ». 

Ζ θαθνδηνίθεζε ζηελ Διιάδα είλαη γεγνλφο, πνπ δελ επηδέρεηαη θακηά ακθηζβήηεζε θαη 

πεγάδεη ζπλήζσο απφ ηε αδηαθάλεηα πνπ ππνζάιπεη ηελ δηαθζνξά. Ζ έθηαζε θαη νη 

επηπηψζεηο ηεο δηθαηνινγεκέλα πξνθαινχλ έληνλεο αλεζπρίεο.  

Οη βαζηθφηεξεο αηηίεο θαθνδηνίθεζεο, πνπ απνηεινχλ πεγή δηαθζνξάο γηα ηελ ειιεληθή 

Γεκφζηα Γηνίθεζε, είλαη: α) πειαηεηαθέο αληηιήςεηο, β) θαηαζηξαηήγεζε λνκψλ – 

δηαθξίζεηο, γ) πνιπλνκία, δ) ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο, ε) αηηκσξεζία, αλνρή, αλαβνιέο. 

Δπνκέλσο ε δηαθάλεηα ηεο δξάζεο ηεο δηνίθεζεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ειεγμηκφηεηά 

ηεο, απνηειεί θξίζηκν κέγεζνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο15. 

                                                 

15
 Γεληθή Γξακκαηεία Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο (Δηήζηα Έθζεζε Μάξηηνο 2015 – Ηνχληνο 2016) 
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2.2 Η δηαθζνξά σο απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο δηαθάλεηαο 

2.2.1 Μέηξεζε ηεο δηαθζνξάο 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε αδηαθάλεηα ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εκθάληζε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο. πλεπψο εθηηκψληαο ηελ 

ηειεπηαία κπνξνχκε λα έρνπκε κία θαιή εηθφλα γηα ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Ζ δηαθζνξά πεξηιακβάλεη γεληθά παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζθφπηκα 

είλαη θξπθέο θαη έξρνληαη ζην θσο κφλν κέζα απφ ζθάλδαια, απνθαιχςεηο, έξεπλεο ή 

δηψμεηο. Γελ ππάξρεη θάπνηνο νπζηαζηηθφο ηξφπνο γηα λα αμηνινγήζεηο απφιπηα ηα 

επίπεδα δηαθζνξάο ζε ρψξεο ή πεξηνρέο, κε βάζε θάπνηα κεηξήζηκα εκπεηξηθά δεδνκέλα. 

Αλ κεηξεζνχλ νη δσξνδνθίεο πνπ αλαθέξζεθαλ, ν αξηζκφο ησλ δηψμεσλ πνπ αζθήζεθαλ 

ή νη δηθαζηηθέο ππνζέζεηο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε δηαθζνξά, δελ κπνξνχλ λα 

ιεθζνχλ σο νξηζηηθνί δείθηεο ησλ επηπέδσλ ηεο δηαθζνξάο. Αληίζεηα, θάηη ηέηνην, ζα 

έδεηρλε ην πφζν απνηειεζκαηηθνί είλαη νη εηζαγγειείο, ηα δηθαζηήξηα ή ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο πάλσ ζηελ δηεξεχλεζε θαη ηελ έθζεζε δεκνζηνπνίεζε ηεο δηαθζνξάο. Ζ 

εθηίκεζε ησλ αληηιήςεσλ γηα ηε δηαθζνξά, απφ φζνπο είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ 

αμηνινγήζεηο ηεο δηαθζνξάο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, είλαη κηα πην αμηφπηζηε κέζνδνο γηα λα 

γίλεη ε ζχγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ επηπέδσλ δηαθζνξάο ζε φιεο ηηο ρψξεο. 

Ζ δηαθζνξά ινηπφλ, απφ ηε θχζε ηεο, είλαη έλα κέγεζνο ην νπνίν δχζθνια κεηξηέηαη 

πνζνηηθά. Οη κεηξήζεηο πνπ είλαη δηεζλψο απνδεθηέο, πξνέξρνληαη θπξίσο απφ κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο αιιά θαη απφ παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη βαζίδνληαη ζε 

έξεπλεο εηδηθψλ, νη νπνίεο ζπλήζσο εμεηάδνπλ ηελ άπνςε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο ζε θάζε ρψξα, αιιά πεξηιακβάλνπλ θαη θάζε άιιε δηαζηαπξσκέλε πεγή 

πιεξνθνξηψλ. Οη πην γλσζηνί δείθηεο, βάζεη ησλ νπνίσλ πξνζεγγίδεηαη πνζνηηθά είλαη: 

 Ο Γείθηεο Γηεζλψλ Δπηρεηξήζεσλ (Business International -BI) ζπληάζζεηαη απφ ην 

Economist Intelligence Unit
16

, πεξηιακβάλεη κηα εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο δηαθζνξάο 

ζε δηάθνξεο ρψξεο. Σα επξήκαηα πξνθχπηνπλ απφ ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη απφ έλα 

δίθηπν αληαπνθξηηψλ θαη αλαιπηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη δεκνζηεχζεθαλ αξρηθά γηα ηελ 

πεξίνδν 1981-83. 

                                                 

16
 Ζ Economist Intelligence Unit (EIU) είλαη κηα βξεηαληθή επηρείξεζε ηνπ νκίινπ «The Economist» 

πνπ παξέρεη ππεξεζίεο πξφβιεςεο θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ κέζσ έξεπλαο θαη αλάιπζεο, φπσο 

νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο. 
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 Ο Γείθηεο ICRG (International Country Risk Guide) δεκνζηεχεηαη εηεζίσο απφ ηελ 

Political Risk Services Inc
17

. Ο ICRG είλαη κηα εθηίκεζε ηεο δηαθζνξάο ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, χζηεξα απφ αμηνιφγεζε εκπεηξνγλσκφλσλ. Οη ηηκέο ηνπ 

δείθηε απηνχ αλαθέξνληαη ζηνλ πνιηηηθφ θίλδπλν θαη πξνθχπηνπλ απφ ην άζξνηζκα ησλ 

επηκέξνπο βαζκνινγηψλ ησλ εμήο παξαγφλησλ: Κπβεξλεηηθή ζηαζεξφηεηα, θνηλσληθφ-

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. αλεξγία), επελδπηηθφ πξνθίι, εζσηεξηθέο δηαθσλίεο (π.ρ. 

εκθχιηνο, ηξνκνθξαηία), εμσηεξηθέο δηαθσλίεο (π.ρ. δηπισκαηηθέο πηέζεηο, απεηιή 

πνιέκνπ), δηαθζνξά, ζηξαηησηηθή επηξξνή ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο, ζξεζθεπηηθέο 

πηέζεηο, δηαθσλίεο, λφκνο θαη ηάμε (π.ρ. χπαξμε θαη αλεμαξηεζία λνκηθνχ-δηθαζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, εθαξκνγή λφκσλ), θπιεηηθέο δηαθσλίεο, δεκνθξαηηθή ππεπζπλφηεηα (π.ρ. 

βαζκφο αληαπφθξηζεο ηεο Κπβέξλεζεο ζηηο ιατθέο επηηαγέο), γξαθεηνθξαηία. 

Τςειφηεξεο ηηκέο ζηνλ δείθηε απηφ ππνδειψλνπλ ρακειφηεξν πνιηηηθφ θίλδπλν. 

 Ο Γείθηεο Υξεκαηηζκνχ (Bribe Payers Index, BPI) είλαη ε κέηξεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο 

πξνζθνξάο ηεο δηαθζνξάο ζηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο θαη βαζίδεηαη ζε 

έξεπλεο εηδηθνχ πιεζπζκνχ. Καηαηάζζεη ηηο ρψξεο απφ ηηο νπνίεο ηείλεη λα πξνέξρεηαη ν 

ρξεκαηηζκφο απφ ην 10 (ρακειή ηάζε ρξεκαηηζκνχ) έσο ην 0 (πςειή ηάζε 

ρξεκαηηζκνχ). Πξφθεηηαη γηα θαηάηαμε ησλ 30 κεγαιχηεξσλ εμαγσγηθψλ ρσξψλ 

ζχκθσλα κε ηελ αληηιεπηή πηζαλφηεηα ησλ πνιπεζληθψλ ηνπο επηρεηξήζεσλ λα 

δσξνδνθήζνπλ θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο φηαλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ. Οη 

ζρεηηθέο έξεπλεο πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ αλσηάησλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ, 

επηκειεηεξίσλ, ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ππνδνρήο θαη αθνξνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ 

πνιπεζληθψλ ζηε ρψξα ηνπο.  

 Ο Γείθηεο Διέγρνπ Γηαθζνξάο (Control of Corruption Index - COC). Ο δείθηεο COC 

είλαη έλαο απφ ηνπο έμη δείθηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Παγθφζκηα Γείθηεο 

Γηαθπβέξλεζεο
18

» (WGI) πνπ αλέπηπμε ε Παγθφζκηα Σξάπεδα (WB). Ο δείθηεο απηφο 

κεηξάεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αζθείηαη ε δεκφζηα εμνπζία γηα ηδησηηθνχο θέξδνο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ηφζν ησλ κηθξψλ φζν θαη ησλ κεγάισλ κνξθψλ δηαθζνξάο, θαζψο 

θαη ηνλ «εγθισβηζκφ» ηνπ θξάηνπο απφ ηηο ειίη θαη ηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα. Δπίζεο, 

κεηξά ηε δχλακε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κηαο 

                                                 

17
 Σν PRS Group, Inc., είλαη κηα επηρείξεζε ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ ηδξχζεθε ην 1979 ζηελ 

Νέα Τφξθε θαη ε νπνία αμηνινγεί ηνλ αληίθηππν ηνπ εζληθνχ θαη πνιηηηθνχ θηλδχλνπ ζηηο πνιπεζληθέο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
18

 Σν πξφγξακκα «WGI» θαηαξηίδεη θαη ζπλνςίδεη πιεξνθνξίεο απφ πάλσ απφ 32 ππάξρνπζεο πεγέο 

δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνπλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ πνιηηψλ, ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ ζηνλ δεκφζην, ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζε ΜΚΟ απφ φιν ηνλ θφζκν, ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα 

δηαθφξσλ πηπρψλ ηεο δηαθπβέξλεζεο. 
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ρψξαο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Ζ θιίκαθα θαηάηαμεο 

είλαη απφ ην -2,5 έσο ην 2,5 φπνπ -2,5 ζεκαίλεη “θαζφινπ δηεθζαξκέλνο” θαη 2,5 

ζεκαίλεη “εμαηξεηηθά δηεθζαξκέλνο”. 

 Σν Παγθφζκην Βαξφκεηξν γηα ηελ Γηαθζνξά (Global Corruption Barometer, GCB) 

απνηειεί κηα έξεπλα θνηλήο γλψκεο, ε νπνία δηεμάγεηαη απφ ην 2003. Απηή ε έξεπλα 

δηεξεπλά ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηεο θνηλήο γλψκεο αλαθνξηθά κε ηελ δηαθζνξά, 

ζέηνληαο εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην επίπεδν ηεο δηαθζνξάο θαη κε ηνπο ζεζκνχο πνπ 

ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν δηεθζαξκέλνπο. Ζ θιίκαθα θαηάηαμεο είλαη απφ ην 1 έσο ην 5, 

φπνπ 1 ζεκαίλεη “θαζφινπ δηεθζαξκέλνο” θαη 5 ζεκαίλεη “εμαηξεηηθά δηεθζαξκέλνο”. 

ην δηάγξακκα 2.1 απνηππψλεηαη ν δείθηεο GCB γηα ηελ Διιάδα ην 2013 απφ φπνπ 

πξνθχπηεη φηη ηα Πνιηηηθά Κφκκαηα, ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ην 

Κνηλνβνχιην/Ννκνζεηηθφ ψκα ζεσξνχληαη νη ηξεηο πην δηεθζαξκέλνη ζεζκνί ζηελ 

Διιάδα. 

ηελ ίδηα έξεπλα ην 70% ησλ Διιήλσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα 

αληηιακβάλνληαη φηη ε δηαθζνξά ζην δεκφζην ηνκέα απνηειεί έλα πνιχ ζνβαξφ 

πξφβιεκα, βαζκνινγψληαο ηε θαηά κέζν φξν κε 4.6 θαη επηπιένλ ην 54% ησλ 

εξσηεζέλησλ ζεσξνχλ φηη ην επίπεδν δηαθζνξάο ζηε ρψξα έρεη απμεζεί ηελ δηεηία 2011-

2013. 

 

Γηάγξακκα 2.1 

Ο Γείθηεο GCB ζηελ Διιάδα, 2013 

 

Πεγή: Παγθφζκην Βαξφκεηξν ηεο Γηαθζνξάο 2013 / Γηεζλήο Γηαθάλεηα –Διιάο 
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ηνλ πίλαθα 2.1 απνηππψλνληαη νη αληηιήςεηο ηεο δηαθζνξάο ζην δεκφζην ηνκέα ζε 

επίπεδν Δ.Δ, απφ φπνπ θαη δηαπηζηψλνπκε φηη ε θνηλή γλψκε ζε ρψξεο πνπ βηψλνπλ 

θξίζε (φπσο ε Διιάδα, ε Πνξηνγαιία θαη ε Ηηαιία) ζεσξεί φηη ππάξρνπλ πςειά επίπεδα 

δηαθζνξάο ζην δεκφζην ηνκέα. Ο κέζνο φξνο ηεο Δ.Δ είλαη 4.1, ππνδεηθλχνληαο φηη 

ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα ζην δεκφζην ηνκέα, θαηά ηελ αληίιεςε ηεο θνηλήο γλψκεο, 

ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Δπξψπεο. 

 

Πίλαθαο 2.1 

Η αληίιεςε πεξί δηαθζνξάο σο πξφβιεκα ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζηελ ΔΔ-28, 2013 

 

Πεγή: Παγθφζκην Βαξφκεηξν ηεο Γηαθζνξάο 2013 / Γηεζλήο Γηαθάλεηα –Διιάο 

 

 Ο Γείθηεο Αληηιακβαλφκελεο Γηαθζνξάο (Corruption Perceptions Index - CPI) 

θαηαγξάθεη ην επίπεδν ηεο αληηιακβαλφκελεο, απφ ηνπο πνιίηεο, δηαθζνξάο ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα κηαο ρψξαο, θαη δεκνζηεχεηαη απφ ηνλ δηεζλή κε-θπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ 

Γηεζλήο Γηαθάλεηα
19

 (Transparency International). Ο ελ ιφγσ δείθηεο πξνθχπηεη απφ 

                                                 

19
 Ζ Γηεζλήο Γηαθάλεηα (ΓΓ) είλαη ε παγθφζκηα κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε πνπ πξσηαγσληζηεί ζηνλ 

αγψλα θαηά ηεο δηαθζνξάο. Με πεξηζζφηεξα απφ 90 παξαξηήκαηα παγθνζκίσο θαη ηε Γηεζλή Γξακκαηεία 

εγθαηεζηεκέλε ζην Βεξνιίλν, ε ΓΓ ζπκβάιιεη ελεξγά ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ αλαθνξηθά κε 

ηηο βιαπηηθέο ζπλέπεηεο ηεο δηαθζνξάο. ε ζπλεξγαζία κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο, ηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θφζκν θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ε ΓΓ ζρεδηάδεη, αλαπηχζζεη θαη πξνσζεί ηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο. Ο ελ’ ιφγσ νξγαληζκφο, απφ ην 1995 ζπληάζζεη 

ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ Γείθηε Αληίιεςεο γηα ηελ Γηαθζνξά. 
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έξεπλεο πνπ θαηαγξάθνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ θαη εηδηθψλ 

αλαιπηψλ θαζψο θαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο αιιά θαη απφ κε θεξδνζθνπηθνχο 

νξγαληζκνχο. Ζ θιίκαθα θαηάηαμεο είλαη απφ ην 0 έσο ην 100, φπνπ ν βαζκφο 0 

ππνδειψλεη ηε κέγηζηε δηαθζνξά, ελψ φζν απμάλεη ν ζρεηηθφο δείθηεο ππάξρεη ε 

αίζζεζε φηη δελ ππάξρεη δηαθζνξά ζηε ρψξα. Ζ ζεκαζία ηνπ CPI είλαη κεγάιε θαζψο ζ’ 

απηφλ βαζίδεηαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ζην δήηεκα ηεο δηαθζνξάο θαη 

ζηελ ράξαμε δηεζλνχο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

ην δηάγξακκα 2.2 παξνπζηάδεηε ε εμέιημε ηεο δηαθζνξάο, ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε 

CPI ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 1996-2015, κε αλαγσγή ηεο θιίκαθαο απφ ην 1 έσο ην 10. 

Ο κέζνο φξνο ησλ είθνζη εηψλ είλαη 4,4 θαη ζπκπίπηεη κε ηελ ηηκή ηνπ δείθηε ην 2006. Ζ 

κεγίζηε ηηκή ηνπ δείθηε (κεγαιχηεξε αληηιακβαλφκελε δηαθζνξά) είλαη 3,4 ην έηνο 2011 

θαη ε κηθξφηεξε ηηκή είλαη 5,35 ην έηνο 1997. ε 9 έηε παξνπζηάζηεθε δηαθζνξά 

κηθξφηεξε απφ ην κέζν φξν 4,4 ελψ ζηα ππφινηπα 11 έηε ε δηαθζνξά ήηαλ κεγαιχηεξε 

απφ ηνλ κέζν φξν. Απφ ην 2011 θαη κεηά, εμαηηίαο ησλ επηδξάζεσλ ηνπ κλεκνλίνπ, ηεο 

κείσζεο ηνπ Α.Δ.Π θαη ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ, ε ηηκή ηνπ δείθηε παξνπζηάδεη αλνδηθή 

ηάζε, δειαδή έρνπκε ζηαδηαθή κείσζε ηεο δηαθζνξάο.  

Γηάγξακκα 2.2 

Ο Γείθηεο CPI ζηελ Διιάδα, 1996-2015 

 

 

Πεγή: Γηεζλήο Γηαθάλεηα -Διιάο 

 

Ο Πίλαθαο 2.2 απνηππψλεη ηνλ κέζν φξν δηαθζνξάο αλά δείθηε γηα ηα έηε 1995 έσο 

2014, ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ-28. Ο δείθηεο CPI είλαη ζε θιίκαθα απφ 1 έσο 10. Ο 

δείθηεο ICRG ζε θιίκαθα απφ ην 0 έσο ην 1 θαη ν δείθηεο COC ζε θιίκαθα απφ 0 έσο 5 

(αξρηθά απφ -2,5 έσο 2,5, αιιά έγηλε αλαγσγή ψζηε λα έρεη κφλν ζεηηθέο ηηκέο). Γηα 
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φινπο ηνπο δείθηεο ηζρχεη φηη φζν κεγαιχηεξνη είλαη ηφζν πςειφηεξν είλαη θαη ην επίπεδν 

ηεο δηαθζνξάο. 

Δίλαη ζαθέο φηη ε Διιάδα ζε φινπο ηνπο δείθηεο θηλείηαη πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο 

Δ.Δ. Παξαηεξνχκε φηη ην ίδην ζχλνιν ρσξψλ παξνπζηάδεη ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ ηα 

επίπεδα ηεο κέζεο δηαθζνξάο ζηελ ΔΔ-28 κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. ηηο ρψξεο απηέο 

πεξηιακβάλνληαη ε Βνπιγαξία, ε Κξναηία, ε Κχπξνο, ε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, ε 

Δζζνλία, ε Διιάδα, ε Οπγγαξία, ε Ηηαιία, ε Ληζνπαλία, ε Μάιηα, ε Πνισλία. 

Γεληθά, δελ δηαπηζηψλνπκε έληνλεο αιιαγέο, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζηηο 

θαηαηάμεηο δηαθζνξάο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. Σα θξάηε κέιε πνπ είραλ πςειά 

επίπεδα δηαθζνξάο ην 1995 εμαθνινπζνχλ λα ην θάλνπλ ην 2014. 

Πίλαθαο 2.2 

Η κέζε ηηκή δηαθζνξάο ζηελ ΔΔ-28, 1995-2014 

 

Πεγή: The Cost of Non- Europe in the area of Organized Crime and Corruption / EPRS, March 2016 
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Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζηηο πην δηεθζαξκέλεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, κε βάζε ηνλ δείθηε 

CPI, πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ αληίιεςε πνπ ππάξρεη γηα ηε δηαθζνξά ζε φιν ην θάζκα 

ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε εηδηθψλ νξγαληζκψλ γηα ηε δηαθζνξά 

ζην δεκφζην. 

ηελ έθζεζε ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο γηα ην 2016, γίλεηαη θαηάηαμε ησλ ρψξσλ 

ζχκθσλα κε τον "Γείθηε Αληίιεςεο Γηαθζνξάο", δειαδή ην πψο νη ίδηνη νη 

ελδηαθεξφκελνη αληηιακβάλνληαη ηε δηάδνζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηκήκα απηνχ 

απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα 2.3 απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη φηη ε Διιάδα έρεη ράζεη 11 

ζέζεηο ζηε δηεζλή θαηάηαμε ηεο δηαθάλεηαο ην 2016, θαηαιακβάλνληαο ηελ 69
ε
 ζέζε επί 

ζπλφινπ 168 ρσξψλ, παξφηη ην 2015 είρε βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο αλεβαίλνληαο ζηελ 58ε 

ζέζε. Γειαδή έρεη επηζηξέςεη ζηα επίπεδα ηνπ 2014. 

Πίλαθαο 2.3 

Καηάηαμε ρσξψλ ζχκθσλα κε ηελ Γηεζλήο Γηαθάλεηα, 2016 

 

Πεγή: Γηεζλήο Γηαθάλεηα, Ηαλνπάξηνο 2017 (Transparency International, January 2017) 

 

Με 44 πφληνπο βξίζθεηαη καδί κε ρψξεο φπσο ε Βνπιγαξία, ε Ηηαιία, ε Ρνπκαλία, ε 

Οπγγαξία, ε Κξναηία, ε ινβαθία, ε Μάιηα, ε Σζερία θαη ε Κχπξνο. 
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Ζ νκαιία, ην Νφηην νπδάλ, ε Βφξεηα Κνξέα θαη ε πξία ζεσξνχληαη νη 

πεξηζζφηεξεο δηεθζαξκέλεο ρψξεο ζηνλ θφζκν, ζχκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο 

Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο, πνπ βαζίδεηαη ζ’ έλα ζπλδπαζκφ επηρεηξεκαηηθψλ θαη 

θπβεξλεηηθψλ πεγψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ιίζηαο. Ζ νκαιία θαηέρεη ηνλ ηίηιν ηεο πην 

δηεθζαξκέλεο ρψξαο ζηνλ θφζκν γηα ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα. 

H πιένλ αδηάθζνξε ρψξα είλαη γηα ηξίηε ρξνληά ε Γαλία θαη ηελ πξψηε δεθάδα, ζε 

ζχλνιν 168 ρσξψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ζπκπιεξψλνπλ νη Ν. Εειαλδία, 

Φηλιαλδία, νπεδία, Διβεηία, Ννξβεγία, ηγθαπνχξε, Οιιαλδία, Καλαδάο. ηε 10ε 

ζέζε «ζπγθαηνηθνχλ» ε Γεξκαλία, ην Λνπμεκβνχξγν θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

Ο πίλαθαο 2.4 απνδίδεη ζε ρξσκαηηθή απεηθφληζε ηνλ Δπξσπατθφ ράξηε, ζχκθσλα 

κε τον "Γείθηε Αληίιεςεο Γηαθζνξάο". Με θφθθηλν ρξψκα εκθαλίδνληαη νη ρψξεο κε 

πςειφ βαζκφ δηαθζνξάο θαη κε θίηξηλν νη πην “θαζαξέο” ρψξεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ 

επεμήγεζε. Δίλαη επδηάθξηηε ε δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ επξσπατθφ λφην θαη ζηνλ 

επξσπατθφ βνξξά. 

Πίλαθαο 2.4 

Υξσκαηηθή απεηθφληζε ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο κε βάζε ηελ δηαθζνξά, 2016 

 

 

Πεγή: Γηεζλήο Γηαθάλεηα, Ηαλνπάξηνο 2017 (Transparency International, January 2017) 
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2.2.2 πλέπεηεο ηεο δηαθζνξάο 

Ζ έιιεηςε αμηνθξαηίαο θαη ε δηαθζνξά σζνχλ ζην εμσηεξηθφ ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην (Brain Drain) ηεο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πξσηνγελνχο 

έξεπλαο ηεο ICAP People Solutions
20

, εηαηξεία ηεο ICAP Group
21

. 

ηελ έξεπλα, πνπ δηεμήρζε ην 2017, γηα 3ε ζπλερή ρξνληά, ζπκκεηείραλ 1.268 

Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ, έλαληη 853 ην 2016, εθ ησλ νπνίσλ ην 68% είλαη έσο 35 εηψλ, 

ρσξίο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, κε πςειή εμεηδίθεπζε ζε πνζνζηφ 65% (θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθνχ ή/θαη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ), θπξίσο ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, 

ηεο Σερλνινγίαο, ηεο Μεραληθήο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ, πνπ απνθαιείηαη εθπαίδεπζε 

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) θαη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

κέηξν δηεζλψο, γηα λα δείμεη ηελ ηθαλφηεηα αλάπηπμεο κηα ρψξαο.  

Απφ ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ην 2016 ζηελ έξεπλα, νη νπνίνη απνηέιεζαλ ην 30% 

ηνπ δείγκαηνο ην 2017, κφιηο 5 άηνκα είραλ ελ ησ κεηαμχ επηζηξέςεη ζηελ Διιάδα γηα 

εξγαζία. Απμάλεηαη δειαδή ζπλερψο ν αξηζκφο εθείλσλ ησλ Διιήλσλ πνπ αθνχ έθπγαλ 

ζην εμσηεξηθφ αλαδεηψληαο έλα θαιχηεξν κέιινλ, δειψλνπλ φηη δελ ζθέθηνληαη ηελ 

επηζηξνθή ηνπο ζηελ Διιάδα. Δλδεηθηηθφ ηεο ηάζεο απηήο είλαη ην γεγνλφο φηη γηα ην 

2017 ην πνζνζηφ φζσλ ξίρλνπλ «καχξε πέηξα» απμήζεθε απφ ην 35% ζην 42%.  

Χο θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ηα άηνκα γηα εξγαζία ζην εμσηεξηθφ 

αλαδείρζεθαλ θαη γηα ην 2017 ε κεησκέλε αμηνθξαηία θαη ε δηαθζνξά ζηελ Διιάδα, κε 

πνζνζηφ 42%, ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε αβεβαηφηεηα ζηελ Διιάδα, κε πνζνζηφ 34% θαη 

νη πξννπηηθέο εμέιημεο ζηε ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε πνζνζηφ 33%. 

Σν Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ ππνινγίδεη ηελ δηαθζνξά ζε 2,6 ηξηζ. δνιάξηα, 

ζε παγθφζκην επίπεδν θαη εθηηκά φηη απμάλεη ην θφζηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαηά 10%. Ζ 

δηαθζνξά θνζηίδεη ζηελ Διιάδα 14 δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο θαη απμάλεη ην θφζηνο 

ηνπ επηρεηξείλ θαηά 12%, ζχκθσλα κε έξεπλα
22

 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. 

χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ζε επξσπατθφ επίπεδν ε δηαθζνξά ππνινγίδεηαη ζε 120 

δηζ. επξψ εηεζίσο θαη πξνζεγγίδεη ην κέγεζνο ηεο ξνπκαληθήο νηθνλνκίαο. 

                                                 

20
 Ζ ICAP People Solutions πξνζθέξεη έλα κεγάιν εχξνο Τπεξεζηψλ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε 

Διιάδα Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, εξβία θαη Κχπξν 
21

 H ICAP Group είλαη ειιεληθφο φκηινο 15 εηαηξεηψλ πνπ παξέρεη ππεξεζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
22

 The Cost of Non- Europe in the area of Organised Crime and Corruption / EPRS, March 2016 

http://newpost.gr/tag/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%AC
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Σν θφζηνο ηεο δηαθζνξάο ζηηο δεκφζηεο επελδχζεηο δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθφ, αιιά 

θαη ζεζκηθφ θαη πνιηηηθφ, κε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο θξαηηθήο κεραλήο 

αιιά θαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ εθιεγκέλσλ εγεηψλ θαη θπβεξλεηηθψλ ζεζκψλ λα 

ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά.  

Σν 2014 έγηλαλ 600 θαηαγγειίεο γηα δηαθζνξά ζηελ Γηεζλή Γηαθάλεηα-Διιάο, πνπ 

αθνξνχζαλ, θαηά θχξην ιφγν, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη δεπηεξεπφλησο ην ζχζηεκα 

πγείαο θαη ηελ αλαζθάιηζηε εξγαζία. Ζ «κηθξή δηαθζνξά», φπσο απνθαινχληαη νη 

κηθξήο θιίκαθαο δσξνδνθίεο, φπσο π.ρ. δσξνδνθία γηα απφθηεζε πνιενδνκηθήο άδεηαο, 

δίπισκα νδήγεζεο, ξχζκηζε νηθνλνκηθψλ βηβιίσλ θ.ιπ. ζηνίρηζε ζηελ Διιάδα 554 

εθαηνκκχξηα ην 2011. 

χκθσλα κε έθζεζε πνπ δεκνζηνπνίεζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζηνηρεία ηεο νπνία 

απνηππψλνληαη ζην δηάγξακκα 2.3 ην εληππσζηαθφ 99% ησλ Διιήλσλ πηζηεχεη φηη ε 

δηαθζνξά απνηειεί δηαδεδνκέλν πξφβιεκα ζηε ρψξα. Απηφ είλαη θαη ην πςειφηεξν 

πνζνζηφ, θαζψο ν κέζνο φξνο ζηελ Δ.Δ. είλαη πνιχ ρακειφηεξνο θαη βξίζθεηαη ζην 76%. 

πγρξφλσο ην 63% ησλ Διιήλσλ πηζηεχεη φηη ε δηαθζνξά επεξεάδεη ηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπ, έλα πνζνζηφ ζρεδφλ ηξηπιάζην απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζην 26%. 

 

Γηάγξακκα 2.3 

Αληίιεςε δηαθζνξάο ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2014 

 

 

Πεγή: Ζ Καζεκεξηλή / Δπξσπατθή Δπηηξνπή  

 

http://newpost.gr/tag/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%AC
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Ζ δηαθζνξά ζηελ Δπξψπε θνζηίδεη ζηελ νηθνλνκία ηεο Δπξσπατθή Έλσζεο 120 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζε εηήζηα βάζε, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Δ.Δ πνπ έγηλε ην 2014. 

ηελ έξεπλα απηή, ε Δ.Δ κειέηεζε ηε δηαθζνξά ζε φια ηα 28 θξάηε - κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη επηζήκαλε εη φηη νη εζληθέο θπβεξλήζεηο, θαη φρη ηα ζεζκηθά 

φξγαλα ηεο ΔΔ, έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηελ ΔΔ. Ζ 

κειέηε πεξηιακβάλεη δχν κεγάιεο δεκνζθνπήζεηο, νη νπνίεο έδεημαλ φηη ηα ηξία ηέηαξηα 

ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ ζεσξνχλ φηη ε δηαθζνξά είλαη δηαδεδνκέλε ζηε ρψξα. 

Οη βαζηθέο εζηίεο δηαθζνξάο πνπ εληνπίδεη ε έξεπλα είλαη νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

θαζψο ην 76% ησλ Διιήλσλ εξσηεζέλησλ επηρεηξεκαηηψλ πηζηεχεη φηη ε δηαθζνξά είλαη 

επξέσο δηαδεδνκέλε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Οη ππφινηπεο εζηίεο  είλαη α) ηεο Τγείαο, θαζψο 

ην 11% ησλ εξσηεζέλησλ Διιήλσλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο έδσζε 

«θαθειάθη», πνζνζηφ δχν θνξέο πςειφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ, β) ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. ε απηφλ ηνλ ηνκέα 86% ησλ εξσηεζέλησλ 

Διιήλσλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηελ Δπξψπε, ζεσξεί φηη δελ ππάξρεη επαξθήο 

δηαθάλεηα θαη επνπηεία γ) ε αλαπνηειεζκαηηθή δίσμε ηεο δηαθζνξάο πνπ παξεκπνδίδεηαη 

απφ θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθδίθαζε ηέηνησλ ππνζέζεσλ δ) ε θνξνινγηθή δηνίθεζε θαζψο 

κφλν ην 20% ησλ πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη γηα θνξνδηαθπγή θαηαιήγνπλ ζηα ηακεία 

ηνπ θξάηνπο, θαζψο ην 40% ζπλήζσο δηαγξάθεηαη, ελψ ην 40% θαηαθξαηείηαη απφ 

εθνξηαθνχο. 

ηηο ζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο βξίζθεηαη ε ζέζπηζε ηεο «Γηαχγεηαο», λφκνο πνπ 

πξνβιέπεη ηελ ππνρξεσηηθή δεκνζίεπζε φισλ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ ζην Γηαδίθηπν - πξαθηηθή πνπ γίλεηαη κφλν ζηε ρψξα καο αιιά θαη ε 

ζεζκνζέηεζε ηνπ Δζληθνχ χζηεκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

ηα δηαγξάκκαηα 2.4 θαη 2.5 απνηππψλεηαη ε ηζρπξή ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη, γηα ηηο 

ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α, κεηαμχ ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ πξνο ηελ εζληθή θπβέξλεζε 

θαη ηεο αληίιεςεο γηα ηελ δηαθζνξά ζε απηήλ. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθζνξά ηεο 

θπβέξλεζεο πνπ γίλεηαη αληηιεπηή, ηφζν ρακειφηεξε είλαη ε εκπηζηνζχλε. 

Δίλαη πξνθαλέο, απφ ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα, φηη ε Διιάδα ζηαζεξά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, θαηέρεη ηελ ηειεπηαία ζέζε, αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α, γεγνλφο πνπ 

ππνδεηθλχεη φηη ππάξρεη κεγάιν πεξηζψξην βειηίσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθάλεηαο ηεο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, θπξίσο κε ηελ ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ θαη πψο απηφ ζα γίλεη 

αληηιεπηφ απφ ηελ θνηλσλία. 
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Γηάγξακκα 2.4 

πζρέηηζε εκπηζηνζχλεο ζηελ εζληθή θπβέξλεζε θαη αληίιεςεο ηεο δηαθζνξάο ηεο 

θπβέξλεζεο, 2014 
 

Κπβεξλεηηθή δηαθζνξά 

 
Ζ εκπηζηνζχλε ζηελ εζληθή θπβέξλεζε % 

 

Πεγή: Curbing Corruption - Investing in Growth / OECD Integrity Forum, Paris, March 2015   

 

 

Γηάγξακκα 2.5 

πζρέηηζε εκπηζηνζχλεο ζηελ εζληθή θπβέξλεζε θαη αληίιεςεο ηεο δηαθζνξάο ηεο 

θπβέξλεζεο, 2012 

Κπβεξλεηηθή δηαθζνξά 

 

Ζ εκπηζηνζχλε ζηελ εζληθή θπβέξλεζε % 
 

Πεγή: Government at a glance 2013 
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Οη παξαπάλσ εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ην πφζν ζηνηρίδεη ε δηαθνξά ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε άιιαμαλ πξνο ην ρεηξφηεξν, ζχκθσλα κε λεφηεξε κειέηε ηεο RAND Europe
23

 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2016. Ζ κειέηε δηαπίζησζε φηη ε Δ.Δ πθίζηαηαη απψιεηεο ζην 

αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ ηεο, πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 179 δηο θαη 990 δηο επξψ 

εηεζίσο
24

. 

Ζ κειέηε δηαπίζησζε φηη ε δηαθζνξά πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο 

εθηηκάηαη φηη ζα θνζηίζεη πεξίπνπ 5 δηο εηεζίσο. Ζ δηαθζνξά ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

πεξηιακβάλεη ηελ ζθφπηκε απνκάθξπλζε επηρεηξήζεσλ απφ ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ ψζηε λα ππάξρεη κφλν έλαο βηψζηκνο ππνςήθηνο, πεξηνξίδνληαο παξάιιεια 

ηνλ ρξφλν πνπ κηα εηαηξεία πξέπεη λα απαληήζεη ζε κηα πξνζθνξά γηα έλα λέν 

ζπκβφιαην. 

Ζ RAND Europe, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε δηαθζνξά ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, πξνηείλεη ε Δ.Δ λα εθαξκφζεη έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζε 

επίπεδν Έλσζεο, ην νπνίν ζα κεηψζεη δξαζηηθά ην θφζηνο ηεο δηαθζνξάο θαηά πεξίπνπ 

920 εθαη. επξψ. Έλα άιιν κέηξν γηα ηε κείσζε ηεο δηαθζνξάο ζα ήηαλ ε ίδξπζε κηαο 

Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο, αλαθέξεηαη ζηε κειέηε. Έλα ηέηνην γξαθείν ζα δηεξεπλνχζε 

ππνζέζεηο δηαθζνξάο θαη ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ην θφζηνο ηεο δηαθζνξάο θαηά 0,2 δηο 

επξψ εηεζίσο. 

Μηα άιιε ζπλέπεηα εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε ζπζρέηηζε πνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη 

κεηαμχ δηαθζνξάο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Γηεζλνχο 

Γηαθάλεηαο, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο απνηππψλνληαη ζην δηάγξακκα 2.5. 

Δίλαη πξνθαλέο απφ ην δηάγξακκα 2.6, φηη ρψξεο φπσο ην Μεμηθφ θαη ε Διιάδα πνπ 

έρνπλ κηθξέο ηηκέο ζηνλ δείθηε CPI (30 θαη 44 αληίζηνηρα), δειαδή κεγάιε δηαθζνξά θαη 

έρνπλ βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 3,5 ζηνλ δείθηε θνηλσληθήο έληαμεο, δείρλεη φηη πνιινί 

άλζξσπνη πεξηζσξηνπνηνχληαη θαη απνθιείνληαη. Χζηφζν, ρψξεο φπσο ε Γαλία, ε νπνία 

βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ CPI, δειαδή κηθξή δηαθζνξά απνδίδεη επίζεο θαιά ζηνλ 

δείθηε θνηλσληθήο έληαμεο. 

                                                 

23
 Ζ RAND Europe είλαη έλα εξεπλεηηθφ ίδξπκα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζπκβάιιεη ζηε 

βειηίσζε ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ κέζσ ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάιπζεο. Απνηειεί κέινο 

ηεο κεηξηθήο RAND Corporation ε νπνία απνηειεί έλαλ ακεξηθαληθφ κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ γηα ηελ 

παγθφζκηα πνιηηηθή. Ζ RAND ζηνρεχεη ζηε δηεπηζηεκνληθή θαη πνζνηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο 

κεηαθνξάο ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ απφ ηελ επίζεκε νηθνλνκία θαη ηηο θπζηθέο επηζηήκεο ζε λέεο εθαξκνγέο 

ζε άιινπο ηνκείο, δειαδή κέζσ εθαξκνζκέλεο έξεπλαο επηζηήκεο θαη επηρεηξήζεσλ. 
24

 http://www.politico.eu/article/corruption-costs-eu-990-billion-year-rand-study-fraud-funding/ 
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χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο γηα ην 2016 αθφκα θαη αλ απηή ε 

αλαινγηθή ζπζρέηηζε νθείιεηαη ζην επίπεδν αλάπηπμεο κηαο ρψξαο αθνχ νη 

πινπζηφηεξεο ρψξεο ζα κπνξνχζαλ λα "επηηξέςνπλ" λα δαπαλήζνπλ πεξηζζφηεξα 

ρξήκαηα γηα ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ηελ αλαθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ, ελψ 

παξάιιεια ζα κπνξνχζαλ λ’ αληηκεησπίζνπλ ηε δηαθζνξά, είλαη πεξηζζφηεξν αζθαιέο 

λα δερζνχκε φηη  ε θνηλσληθή έληαμε είλαη πνιχ ηζρπξφηεξνο παξάγνληαο πξφβιεςεο ησλ 

επηπέδσλ δηαθζνξάο απφ ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. 

 

Γηάγξακκα 2.6 

ρέζε δηαθζνξάο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, 2016 

 

Γείθηεο Κνηλσληθνχ Απνθιεηζκνχ CGI 

 

Γείθηεο CPI, 2016 

 

Πεγή: Transparency International, January 2017/ Bertelsmann Foundation 

Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη ε δηαθζνξά θαη ε αληζφηεηα είλαη ζηελά αιιειέλδεηεο. Σα δχν 

θαηλφκελα αιιειεπηδξνχλ κ’ έλαλ θαχιν θχθιν αθνχ ε δηαθζνξά νδεγεί ζε άληζε 
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θαηαλνκή ηεο εμνπζίαο ζηελ θνηλσλία ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, κεηαθξάδεηαη ζε άληζε 

θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ θαη ησλ επθαηξηψλ. 

 

 

 

 

2.3 Φνξείο θαη νξγαληζκνί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο θαη αληηκεηψπηζεο 

ηεο δηαθζνξάο 

Ζ έιιεηςε δηαθάλεηαο θαη ε δηαθζνξά πνπ πξνέξρεηαη απφ απηήλ, δελ είλαη δήηεκα 

κηαο κφλν ρψξαο, αιιά δηεζλέο θαηλφκελν, πνπ επεξεάδεη φιεο ηηο θνηλσλίεο θαη ηηο 

νηθνλνκίεο. Ζ δηαθζνξά δηαβξψλεη ηελ εκπηζηνζχλε ζηε δεκνθξαηία θαη απνζηξαγγίδεη 

ηνπο πφξνπο απφ ηε λφκηκε νηθνλνκία, σο εθ ηνχηνπ γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε 

πξφιεςε θαη ε θαηαζηνιή ηεο ρξεηάδεηαη δηεζλήο ζπλεξγαζία. 

ηελ πξνζπάζεηα απηή εθηφο απφ ηελ πηνζέηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ απαηηνχληαη 

ηζρπξνί ζεζκνί θαη ζηήξημε ηνπο, ηφζν απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα, φζν θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ 

αιιά θαη ε ζπκκεηνρή αηφκσλ, νκάδσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ 

νξγαλψζεσλ.  

Οη θνξείο πνπ αζρνινχληαη ζήκεξα κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο 

ιεηηνπξγνχλ ζε: i) Παγθφζκην επίπεδν (δηεζλείο νξγαληζκνί), ii) Δπξσπατθφ επίπεδν 

(φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), iii) Δζληθφ επίπεδν  

Όινη νη δηεζλείο θαη επξσπατθνί νξγαληζκνί - ζην πεδίν δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ν 

θαζέλαο - έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο. 

Έρνπλ ζπζηήζεη ζψκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ απηψλ ζηηο ρψξεο πνπ είλαη 

κέιε ηνπο, θαζψο θαη κεραληζκνχο θαζνδήγεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ αλά 

ρψξα κε ηελ επηβνιή πνηλψλ ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ή κε εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ 

απηψλ.  

Σα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη ζηηο ρψξεο-κέιε απνβιέπνπλ ζηε δεκηνπξγία φζν 

γίλεηαη εληαίνπ γηα φιεο ηηο ρψξεο θαη ηζρπξνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, θαζψο θαη ησλ 

απαηηνχκελσλ πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ κεραληζκψλ.  
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2.3.1 Γηεζλείο θνξείο θαη νξγαληζκνί  

ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο νη θνξείο απηνί, δηακνξθψλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζε παγθφζκην θαη 

επξσπατθφ επίπεδν θαη ειέγρνπλ ηελ ηήξεζή ηνπο.  

Καηαζηξψλνπλ θνηλά ζρέδηα δξάζεσλ ησλ ρσξψλ-κειψλ ηνπο, θαζνξίδνπλ ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο, παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηνπο θαη θάλνπλ ζπζηάζεηο γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ ζπκθσλεζέλησλ.  

Δπηβιέπνπλ δηαξθψο θαη παξαθνινπζνχλ ζπζηεκαηηθά ηελ πξφνδν ηεο ρψξαο καο 

ζε ζέκαηα δηαθζνξάο, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο, ζηηο 

νπνίεο ζπκκεηέρεη ε Διιάδα. Τπνβάιινπλ πξνο ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε ππνκλήκαηα 

κε ηα κέηξα, πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ εμάιεηςε ησλ 

θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο.  

Πξαγκαηνπνηνχλ επηηφπηνπο ειέγρνπο ζηε ρψξα θαη έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο 

πξσηνγελείο, δεπηεξνγελείο, θξαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο (πνιηηηθά θφκκαηα θιπ,), 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ κία θαηά ην δπλαηφλ αμηφπηζηε εηθφλα ζπλνιηθά γηα ηε 

δηαθζνξά ζηελ Διιάδα. ηε ζπλέρεηα ηε ζπγθξίλνπλ κε ηα δηεζλή πξφηππα πνπ έρνπλ 

θαζηεξσζεί θαη ζπκθσλεζεί κεηαμχ φισλ ησλ ρσξψλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο 

αληίζηνηρνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο.  

Οη δηεζλείο απηνί νξγαληζκνί εθδίδνπλ, πνξίζκαηα ή πεξηνδηθέο εθζέζεηο, φπνπ 

απνηππψλνληαη ηα ζπκθσλεζέληα κέηξα γηα θάζε ρψξα, ηελ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή 

πξφνδνο, ηί δελ έρεη εθπιεξσζεί απφ φζα ζα έπξεπε λα έρνπλ γίλεη βάζεη ηνπ 

ζπκθσλεκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη πνχ ρξεηάδεηαη λα δνζεί έκθαζε θαη 

πξνηεξαηφηεηα κέρξη ηνλ επφκελν έιεγρν πνπ ζα γίλεη.  

Αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ: 

 Οξγαληζκφο Ηλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΗΔ)  

Ο ζεκεξηλφο, φγδννο Γεληθφο Γξακκαηέαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ν Μπαλ Γθη-Μνπλ 

απφ ηε Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο, απνδίδεη πξσηεχνπζα ζεκαζία ζε ζέκαηα αξρψλ θαη 

αμηψλ, δενληνινγίαο θαη δηαθάλεηαο, φπσο είπε θαηά ηελ αλάιεςε ηνπ αμηψκαηφο ηνπ: 

«Θα θάλσ ηε δηαθάλεηα θαη ηε ινγνδνζία αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ηεο ζεηείαο κνπ».  
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Ο Ο.Ζ.Δ έρεη θαζηεξψζεη ηελ 9
ε
 Γεθεκβξίνπ σο «Παγθφζκηα Ζκέξα θαηά ηεο 

Γηαθζνξάο». Ζ χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηεο Γηαθζνξάο απνηειεί ην 

ηζρπξφηεξν παγθφζκην λνκηθφ εξγαιείν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εζηθήο αθεξαηφηεηαο θαη 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Δπίζεο, κε ηε δεκηνπξγία ελφο επηπιένλ κεραληζκνχ 

ηα θξάηε πιένλ θξίλνληαη απφ απηφ πνπ θάλνπλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο 

θαη φρη κφλν απφ ηηο ππνζρέζεηο πνπ δίλνπλ.  

χκθσλα κε ηνλ Ο.Ζ.Δ θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο δελ πξέπεη λα ππνιείπεηαη ησλ 

θπβεξλήζεσλ. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη επίζεο λα θαηαπνιεκνχλ ηε δηαθζνξά ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο θαη λα αθήλνπλ ηε κέζνδν ηεο δσξνδνθίαο έμσ απφ ηηο δηαδηθαζίεο 

δηαγσληζκψλ θαη πξνκεζεηψλ.  

Ο Ο.Ζ.Δ θαιεί ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα πηνζεηήζεη κέηξα θαηά ηεο δηαθζνξάο, φπσο 

απηά πξνβιέπνληαη απφ ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 

δεζκεπηνχλ φηη δελ ζα εμαπαηνχλ θαη φηη ζα επηηξέςνπλ ηνλ έιεγρφ ηνπο απφ νκνεηδείο 

εηαηξίεο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη γηα φινπο ηζρχνπλ νη ίδηνη θαλφλεο.  

Ζ Διιάδα, έρεη κεηαθέξεη ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε ηεο ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο 

ηεο χκβαζεο ηνπ Ο.Ζ.Δ θαηά ηεο Γηαθζνξάο κε ηελ θχξσζήο ηεο κε ην Ν. 3666/2008.  

 Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ)  

Μέζσ ηνπ Ο.Ο..Α νη θπβεξλήζεηο ζπγθξίλνπλ εκπεηξίεο απφ ηελ εθαξκνγή 

πνιηηηθψλ, αλαδεηνχλ απαληήζεηο ζε ζπλήζε πξνβιήκαηα, δηαθξίλνπλ ηηο θαιέο 

πξαθηηθέο θαη ζπληνλίδνπλ ηηο ηνπηθέο θαη δηεζλείο πνιηηηθέο κε καθξνπξφζεζκν ρξνληθφ 

νξίδνληα.  

Ο Ο.Ο..Α έρεη αλαιάβεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ζπληνληζκφ ηεο δηεζλνχο δξάζεο 

θαηά ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δηαθζνξάο, δεκηνπξγψληαο ηε πλζήθε αληη-δηαθζνξάο ηνπ 

Ο.Ο..Α Ζ πλζήθε αληη-δηαθζνξάο ηνπ Ο.Ο..Α (επίζεκε νλνκαζία «πλζήθε 

Ο.Ο..Α γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ησλ μέλσλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ θαηά 

ηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο») ππνγξάθεθε ην 1997 θαη άξρηζε λα ηζρχεη απφ 

ην 1999. Μέζσ απηήο επηρεηξείηαη ε κείσζε ηεο δηαθζνξάο, πνπ πξνθαιείηαη απφ 

επηρεηξεκαηίεο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κε ηε ιήςε απνηξεπηηθψλ κέηξσλ ελάληηα ζηε 

δσξνδνθία θαηά ηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα απφ 

εηαηξίεο κε έδξα ζηα θξάηε κέιε ηνπ Ο.Ο..Α. θνπφο είλαη ε εγθαζίδξπζε πξαγκαηηθήο 

ηζνλνκίαο ζην ζεκεξηλφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ.  
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Ο Ο.Ο..Α δελ έρεη αξκνδηφηεηα λα επηβάιιεη ηε πλζήθε, αιιά λα επνπηεχεη ηελ 

ελζσκάησζή ηεο ζηηο ρψξεο κέιε. Γηα ηε λνκνζεηηθή ελζσκάησζε θαη ηελ εθαξκνγή 

ησλ κέηξσλ ππεχζπλεο είλαη νη θπβεξλήζεηο. Ο Ο.Ο..Α αζθεί ηελ επνπηεία ηνπ κε δχν 

θάζεηο ειέγρνπ: ε πξψηε θάζε πξνβαίλεη ζε επηζθφπεζε ηεο λνκνζεζίαο, ζηελ νπνία 

ελζσκαηψλεηαη ε πλζήθε, ψζηε λα αμηνινγεζεί ε επάξθεηα ησλ λφκσλ. ηε δεχηεξε 

θάζε εμαθξηβψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο.  

Ζ Διιάδα έρεη ππνγξάςεη κε ηνλ ΟΟΑ ηε πλζήθε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο, δεζκεπφκελε φηη ζα αθνινπζήζεη ηνπο θαλφλεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ, 

θαζψο θαη φηη ζα ππνζηεί ηνπο ζπλαθφινπζνπο ειέγρνπο θαη φηη ζα ζπκκνξθψλεηαη θάζε 

θνξά κε ηηο ζπζηάζεηο, πνπ ζα ηεο γίλνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΟΟΑ.  

 Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ)  

Κχξηνο ζθνπφο ηνπ ΓΝΣ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ δηεζλνχο 

λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, δειαδή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο θαη 

δηεζλψλ πιεξσκψλ, πνπ επηηξέπεη ζηηο ρψξεο (θαη ζηνπο πνιίηεο ηνπο) λα 

ζπλαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπο. Γηα λα επηηχρεη ηελ απνζηνιή ηνπ, έρεη αλαηεζεί ζην ΓΝΣ 

ε επίβιεςε ηνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ησλ 187 ρσξψλ-κειψλ ηνπ. Οη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα εθ παξαιιήινπ ζε παγθφζκην αιιά θαη ζε επίπεδν ησλ ρσξψλ, φπνπ θαη ην ΓΝΣ 

εληνπίδεη πηζαλνχο θηλδχλνπο γηα ηε ζηαζεξφηεηα, αιιά θαη ζπκβνπιεχεη, φηαλ 

ρξεηάδεηαη, ηηο ρψξεο γηα ηηο απαηηνχκελεο δηνξζψζεηο ζηηο πνιηηηθέο ηνπο.  

 Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ)  

Ζ Δ.Δ αθνινπζεί ζθαηξηθή πνιηηηθή θαηά ηεο δηαθζνξάο, αθελφο σζψληαο ηα 

ζεζκηθά φξγαλά ηεο λα ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα (ζπζηήλνληαο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζψκαηα θαηά ηεο δηαθζνξάο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν) θαη λα ηα πξνσζήζνπλ ζηηο ρψξεο-

κέιε ηεο θαη αθεηέξνπ ζπκκεηέρνληαο ε ίδηα ή ηα αξκφδηα φξγαλά ηεο ζε ζπλεξγαζίεο κε 

άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη θνξείο, πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο ζε παγθφζκην επίπεδν. Αμηνζεκείσηεο είλαη επίζεο νη πξνζπάζεηεο γηα 

ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ηεο Δ.Δ κε ηηο Ζ.Π.Α θαη φινπο ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο.  
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 Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (Δ.Κ.Σ)  

ηελ πνιηηηθή ηεο γηα δηαθάλεηα, ε Δ.Κ.Σ, κε ηελ απφθαζε ηεο 3εο Ηνπιίνπ 2007 γηα 

ηε ζέζπηζε θαλφλσλ πεξί αλάζεζεο ζπκβάζεσλ, απνθιείεη ηε ζπκκεηνρή εθείλσλ, θαηά 

ησλ νπνίσλ έρεη εθδνζεί απφθαζε κε ηζρχ δεδηθαζκέλνπ γηα απάηε, δηαθζνξά, 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε ή νπνηαδήπνηε άιιε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα, πνπ ζίγεη ηα νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα ησλ ρσξψλ, ηεο Δ.Κ.Σ ή ησλ εζληθψλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ.  

 Οκάδα ρσξψλ θαηά ηεο Γηαθζνξάο (GRECO)  

Ζ Οκάδα Κξαηψλ θαηά ηεο Γηαθζνξάο (GRoupe d’ Etats contre la COruption), 

είλαη έλα επνπηηθφ φξγαλν ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (ηΔ) γηα ηελ πινπνίεζε απφ 

ηηο ρψξεο - κέιε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ζηα πιαίζηα δηεζλψλ ζπκβάζεσλ 

θαη άιισλ δεζκεχζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 

Απνζηνιή ηεο είλαη λα ειέγμεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ ρσξψλ - κειψλ κε ηα πξφηππά 

ηεο θαηά ηεο δηαθζνξάο κε βάζε έλαλ αξηζκφ λνκηθψλ εξγαιείσλ, πνπ έρεη αλαπηχμεη γηα 

ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο δηαθζνξάο ζηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, ηελ επζχλε θαη ηελ 

απνδεκίσζε γηα δεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ δηαθζνξά, γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ 

δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ θαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. Ζ 

πξνζέγγηζε ηνπ ηΔ ζηε κάρε ελαληίνλ ηεο δηαθζνξάο είλαη πνιπδηάζηαηε θαη 

απνηειείηαη απφ 3 αιιεινζπλδεφκελα ζηνηρεία:  

 ηνλ νξηζκφ επξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη θαλφλσλ, 

 ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο κε ηα πξφηππα,  

 ηε ζπλδξνκή ζηα θξάηε κέιε κέζα απφ πξνγξάκκαηα ηερληθήο ζπλεξγαζίαο.  

Ζ GRECO αμηνινγεί ηελ πξφνδν κέζσ ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ απφ εξσηεκαηνιφγηα, 

κέζσ επηηφπησλ επηζθέςεσλ επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο, πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπιινγή 

πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ, κέζσ πςεινχ επηπέδνπ ζπδεηήζεσλ κε εγρψξηνπο 

αξκφδηνπο παξάγνληεο θαη κέζσ ζπγγξαθήο εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο. Οη εθζέζεηο απηέο 

πεξηέρνπλ ζπζηάζεηο πξνο ηηο αμηνινγνχκελεο ρψξεο, ψζηε λα βειηηψζνπλ ην επίπεδν 

ζπκκφξθσζήο ηνπο κε ηα ππφ αμηνιφγεζε δεηήκαηα. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ ζπζηάζεσλ εμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ GRECO κέζσ κίαο 

μερσξηζηήο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζε ζεκαηηθνχο 

θχθινπο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη «Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη δηαθζνξά 
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(ζπζηήκαηα ειέγρνπ, ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ)» θαη «Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

δηαθάλεηα απέλαληη ζηε δηαθζνξά».  

 Οκάδα Υξεκαηνπηζησηηθήο Γξάζεο (FATF)  

Ζ Οκάδα Υξεκαηνπηζησηηθήο Γξάζεο (FATF) ηδξχζεθε απφ ηε χλνδν ησλ G-7 

(ησλ πινπζηφηεξσλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ) θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο σο 

απνηέιεζκα ηεο αλαγλψξηζεο ησλ θηλδχλσλ, πνπ δηαηξέρνπλ νη ηξάπεδεο θαη ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα δηεζλψο απφ ην μέπιπκα ρξήκαηνο. Αξγφηεξα πξνζηέζεθαλ 

θαη νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απνηειείηαη απφ 

34 ρψξεο-κέιε (φιεο νη ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ G-7, φιεο νη ρψξεο-κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη άιιεο ρψξεο).  

Καηά ηελ ίδξπζή ηεο, ηεο δφζεθε ε αξκνδηφηεηα λα εμεηάζεη ηηο ηερληθέο θαη ηηο 

ηάζεηο ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο, λα αλαζεσξήζεη ελέξγεηεο θαη κέηξα, πνπ είραλ ήδε 

ιεθζεί ζε εζληθφ ή δηεζλέο επίπεδν, θαη λα θαζνξίζεη ζπγθεθξηκέλα επηπιένλ κέηξα πνπ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ, γηα λα αληηκεησπηζηεί ην μέπιπκα ρξήκαηνο, θαη λα αλαπηχμεη 

ηερληθέο θαη κέηξα ελαληίνλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Γηα λα ην θάλεη 

απηφ, πξνζπαζεί λα εκπνδίζεη θαη λα θαηαπνιεκήζεη ηε ρξήζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο απφ νηθνλνκηθνχο εγθιεκαηίεο θαη ηξνκνθξάηεο. ρεδηάδεη ηηο πνιηηηθέο πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ θαη εξγάδεηαη γηα λα παξάγεη ηελ απαξαίηεηε πνιηηηθή 

βνχιεζε, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί θαη λα εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά ε θαηάιιειε 

λνκνζεζία ζε ηνπηθφ επίπεδν. Καηέιεμε ζηε ζχληαμε ελφο ζπζηήκαηνο 40+9 ζπζηάζεσλ 

απαηηνχκελσλ δξάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.  

Ζ FATF ειέγρεη θαη αλαζεσξεί πεξηνδηθά ηελ πξφνδν ησλ κειψλ ηεο σο πξνο ηε 

ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ, εθδίδνληαο αληίζηνηρεο εθζέζεηο πξνφδνπ, κε 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ πιήξε ηήξεζε θαη ελζσκάησζε ζην δίθαηφ ηνπο ησλ 40+9 

ζπζηάζεσλ γηα θάζε ρψξα-κέινο ηεο.  

 Παγθφζκηα Σξάπεδα (WB)  

Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα, πξσηνζηαηεί ζηνλ αγψλα θαηά ηεο δηαθζνξάο, δίλνληαο 

έκθαζε ζηηο δηαζηάζεηο ηεο δηαθζνξάο πνπ πιήηηεη θπξίσο ηελ νηθνλνκία θαη ηε ρξεζηή 

δηαθπβέξλεζε ησλ ρσξψλ. Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο, έρεη εθπνλήζεη ζηξαηεγηθέο θαη 

ζρέδηα δξάζεηο παξάιιεια κε δείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ απηψλ, ψζηε λα είλαη ζε 
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ζέζε λα παξαθνινπζεί θαη λα επηθέξεη ηηο αλαγθαίεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο ζηα ζρέδηά 

ηεο θαη θαηφπηλ λα πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηα θξάηε πνπ επηβιέπεη.  

 Γηεζλήο Αθαδεκία Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο (IACA)  

Ζ Γηεζλήο Αθαδεκία θαηά ηεο Γηαθζνξάο, απνηειεί κία θνηλή πξσηνβνπιία, θπξίσο 

ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Ο.Ζ.Δ γηα ηα λαξθσηηθά θαη ην έγθιεκα, ηεο Απζηξηαθήο θπβέξλεζεο 

θαη ηεο Δπξσπατθήο ππεξεζίαο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο. θνπφο ηεο είλαη ε ζε βάζνο 

κειέηε ηεο δηαθζνξάο θαη ησλ πξαθηηθψλ αληηκεηψπηζήο ηεο θαη ιεηηνπξγεί σο 

αλεμάξηεην θέληξν έξεπλαο θαη εμεηδίθεπζεο γηα εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε, παξνρή 

ηερλνγλσζίαο θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο.  

 

2.3.2 Δγρψξηνη θνξείο, νξγαληζκνί θαη ππεξεζίεο  

Οη θνξείο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, ιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο αθαηέξγαζηα 

(απεπζείαο απφ ηελ θνηλσλία ή ηνπο θξαηηθνχο θνξείο), δηελεξγνχλ ειέγρνπο, 

δηαπηζηψλνπλ νη ίδηνη ηελ χπαξμε ή κε δηαθζνξάο θαη πξνβαίλνπλ ζηηο πεξαηηέξσ 

πξνβιεπφκελεο εθ ηνπ ξφινπ ηνπο ελέξγεηεο θαη ζηελ θαηαγξαθή ζε εθζέζεηο ησλ 

πεπξαγκέλσλ ηνπο. Δπίζεο αζρνινχληαη κε ηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ απφ ηνπο μέλνπο 

θνξείο θαη νξγαληζκνχο θαη απφ δεκνζθνπήζεηο ή άιιεο πεγέο θαη πξνβαίλνπλ ζε 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κε ηε κνξθή δεκνζηεπκάησλ ή εθζέζεσλ.  

ε ζεζκηθφ επίπεδν πνιηηείαο, ππάξρνπλ νη θνξείο πνπ έρνπλ ηελ απνζηνιή θαη ηελ 

αληίζηνηρε ζεζκηθή επζχλε ηφζν γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ψζηε 

λα ελζσκαησζνχλ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία νη ζπζηάζεηο ησλ μέλσλ θνξέσλ θαη νη 

ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθνληαη κε απηνχο ή κε άιιεο ρψξεο φζν θαη γηα ηελ εθαξκνγή 

ζηελ πξάμε ησλ ζπζηάζεσλ ησλ μέλσλ θνξέσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ, ηελ άκεζε 

δηαπίζησζε θαη θαηαζηνιή ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο αδηαθάλεηαο.  

Οη εγρψξηνη θνξείο θαη ππεξεζίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ κνξθέο δηαθζνξάο φπσο ηε 

δσξνδνθία, ηνλ εθβηαζκφ, ηελ πξνηίκεζε πειαηψλ, ηελ ππεμαίξεζε ρξεκάησλ, ηελ 

πιαζηνγξαθία, ηε δσξνιεςία θαη ηελ θαηάρξεζε αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά παξαθάησ: 

 Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο  

 Γεληθή Γξακκαηεία Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΓΓΓΑΓ)  

 Διεγθηηθφ πλέδξην  
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 Μνλάδα θαηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ 

ησλ Γειψζεσλ ηεο Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο.  

 Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

 Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο  

 ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (ΓΟΔ)  

 πλήγνξνο ηνπ πνιίηε (ΣΠ)  

 Γηεζλήο Γηαθάλεηα Διιάο
25

 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ πθίζηαληαη αθφκε θαη άιια ζψκαηα θαη ππεξεζίεο 

επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο ε Τπεξεζία Διέγρνπ 

Γαπαλψλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΤΠΔΓΤΦΚΑ), ε Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ 

Διέγρνπ (ΔΓΔΛ), ην ψκα Διέγρνπ σθξνληζηηθψλ Καηαζηεκάησλ (ΔΦΚ), ην ψκα 

Δπηζεψξεζεο Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο (ΔΚΚ), ε Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ 

Πεξηβάιινληνο (ΔΤΔΠ), ην ψκα Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο (ΔΠΔ), ε Οηθνλνκηθή 

Αζηπλνκία, ε Τπεξεζία Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, ε Τπεξεζία Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ 

Δγθιήκαηνο, ε Γεληθή Γξακκαηεία Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ θαη ν 

Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.  

Σν ειιεληθφ λνκηθφ πιαίζην θαηά ηεο δηαθζνξάο ζεσξείηαη επαξθέο, θπξίσο δηφηη ε 

ρψξα πθίζηαηαη αμηνινγήζεηο απφ ηνλ Ο.Ο..Α., ηε GRECΟ θαη ηνλ Ο.Ζ.Δ. θαη, ζηα 

πιαίζηα απηά, δέρεηαη ζπζηάζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ νηθείσλ Γηεζλψλ 

πκβάζεσλ, ηηο νπνίεο ηθαλνπνηεί κελ, αιιά φρη πάληνηε εγθαίξσο.  

Έρνπλ ζεζκνζεηεζεί δχν εηζαγγειείο εηδηθψλ θαζεθφλησλ, ν εηζαγγειέαο 

νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο ην 2011 θαη ν εηζαγγειέαο εγθιεκάησλ δηαθζνξάο ην 2013, ελψ 

απφ ην 2011 ηζρχεη κηα ηαρχηεξε, εηδηθή δηαδηθαζία γηα ηελ εθδίθαζε πξάμεσλ 

δηαθζνξάο πνιηηηθψλ θαη θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ. 

Έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην δξάζεο, βαζηζκέλν ζε έλαλ «νδηθφ ράξηε» πνπ ζπλέηαμε ε 

Οκάδα Γξάζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Διιάδα (Task Force for Greece, ήδε 

                                                 

25
 Ζ Γηεζλήο Γηαθάλεηα-Διιάο (ΓΓ-Δ), είλαη ην ειιεληθφ ηκήκα ηεο παγθφζκηαο κε θπβεξλεηηθήο 

νξγάλσζεο κε ηίηιν «Γηεζλήο Γηαθάλεηα». Δίλαη κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε κε ηε κνξθή ζσκαηείνπ, πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηνπο θηλδχλνπο ηεο δηαθζνξάο ζηελ Διιάδα. 
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SRSS), ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012, θαηαξηίζηεθε θαη παξνπζηάζηεθε απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013.  

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2015 ζπζηάζεθε Δπηηξνπή γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο 

πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Πξσζππνπξγφ θαη απαξηίδεηαη απφ πνιηηηθά θπξίσο πξφζσπα, 

κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηνλ αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο θαη ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο. 

 

 

 

2.4 Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο 

Ζ επίδξαζε πνπ έρεη ε εθαξκνγή δξάζεσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηε 

δηαθάλεηα είλαη ηφζν μεθάζαξε πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο ζηαηηζηηθέο κειέηεο αθνχ 

νη ρψξεο κε ην πςειφηεξν επίπεδν ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνλ κεγαιχηεξν 

αξηζκφ παξερφκελσλ ειεθηξνληθά ππεξεζηψλ, βξίζθνληαη ηαπηφρξνλα θαη ζηηο πξψηεο 

ζέζεηο ηνπ δείθηε δηαθάλεηαο παγθνζκίσο. Ζ λέα θνπιηνχξα ρξήζεο ηερλνινγηψλ 

επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθνξηθήο ζε ζπλδπαζκφ κε κηα λέα θνπιηνχξα δηνίθεζεο βάζεη 

δηαδηθαζηψλ θαη εμππεξέηεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελσλ αλαγθψλ 

ησλ «πειαηψλ» ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, νδεγεί ζε δηαθάλεηα ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

πνιηηηθνχ θαη δεκφζηνπ δηνηθεηηθνχ βίνπ ηεο ρψξαο. 

Ζ δηαθάλεηα κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, πξνσζείηαη κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο φπσο:  

 Ζ απινχζηεπζε κηαο δηαδηθαζίαο ηελ θάλεη πεξηζζφηεξν πξνζηηή κελ αθήλνληαο 

πεξηζψξηα γηα παξεξκελεία. 

 Ζ απιή θαη μεθάζαξε πιεξνθφξεζε δίλεη δχλακε ζηνλ ελδηαθεξφκελν, ζε αληίζεζε κε 

ηελ «σκή» πιεξνθνξία πνπ πξνβιεκαηίδεη, θνπξάδεη θαη δεκηνπξγεί εζηίεο πξνζηξηβψλ 

κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

 Οη νκνηνγελείο δηαδηθαζίεο εληζρχνπλ ην θνηλφ αίζζεκα πεξί ηζφηεηαο ρσξίο λα 

επηηξέπνπλ «παξάζπξα» γηα δηαθνξνπνίεζε. 

 Ζ κείσζε ησλ κε απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε αλαδήηεζε ησλ ππφινηπσλ κέζσ 

εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ θνξέσλ ρσξίο παξέκβαζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ, πξνζθέξνπλ απφ ηε κία εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε κε ηε ιηγφηεξε 
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δπλαηή παξέκβαζή ηνπ θαη απφ ηελ άιιε αίζζεκα εκπηζηνζχλεο απφ φιεο ηηο 

ζπλαιιαζζφκελεο πιεπξέο. 

 Ζ ίδηα ε πξφζβαζε ζε θάζε πιεξνθνξία πνπ παξάγεηαη απφ δεκφζην θνξέα απνηειεί 

εξγαιείν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πξαγκαηηθήο δεκνθξαηίαο θαη κέζσ ηεο 

ζπκκεηνρηθφηεηαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο αιιά θαη κέζσ ηνπ θαιχηεξνπ ειέγρνπ. 

 Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ θνξέσλ απνηειεί απφ ηα βαζηθφηεξα ζεκεία κείσζεο 

δηνηθεηηθψλ βαξψλ, ηα νπνία απφ ηε κηα επηβαξχλνπλ πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο κε 

ζεκαληηθφ θφζηνο θαη απφ ηελ άιιε δεζκεχνπλ πνιχηηκν ζηειερηαθφ δπλακηθφ ζε 

γξαλάδηα γξαθεηνθξαηίαο, αληί λα ηνπο επηηξέπνπλ λα παξαθνινπζνχλ θαη λα θξνληίδνπλ 

ηελ εμέιημε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε απηά απνηειέζκαηα. 

ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηνχλ θάπνηεο πεξίπησζεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα. Ζ κειέηε ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ είλαη 

ρξήζηκε γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηα πξαθηηθά νθέιε ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ ΣΠΔ ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε θαη 

εηδηθφηεξα ζηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

2.4.1 Η εθαξκνγή ηεο Αλνηθηήο Γηαθπβέξλεζεο (opengov.gr) 

Σν ζρέδην γηα ηελ Αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε, πνπ απνζθνπεί ζηελ εκπέδσζε ηεο 

δηαθάλεηαο, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (ΦΔΚ Β΄ 2144/6.10.2015), αιιά θαη ζε 

απηέο ηεο λενζπζηαζείζαο Γεληθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, πνπ ππάγεηαη 

ζηνλ Πξσζππνπξγφ. 

Ζ εθαξκνγή ηεο Αλνηθηήο Γηαθπβέξλεζεο (opengov.gr) βαζίδεηαη ζηελ αλάγθε ηνπ 

πνιίηε γηα πιεξνθφξεζε, αμηνθξαηία θαη ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε ησλ απνθάζεσλ 

θαη πινπνηείηαη κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ www.opengov.gr. Βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ κέζα απφ ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία, ελψ 

ηαπηφρξνλα νδεγεί ζε θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, θαη θαηά ζπλέπεηα, ζε αχμεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σν πην ζεκαληηθφ φκσο είλαη φηη δηαζθαιίδεη ηελ αθεξαηφηεηα 

θαη ηε δηαθάλεηα ζηηο δξάζεηο ηνπ Γεκνζίνπ θαη έηζη ζπλεηζθέξεη άκεζα ζηελ εκπέδσζε 

ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ θνξέσλ άζθεζεο ηεο 

δεκφζηαο εμνπζίαο. 

Οη ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο ηεο αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο είλαη: 
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1. Η δηαθάλεηα. Ζ πιεξνθφξεζε γηα ηηο θπβεξλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

απνθάζεηο πξέπεη λα είλαη αλνηθηή, θαηαλνεηή, έγθπξε θαη δηαζέζηκε δσξεάλ 

2. Η ζπκκεηνρή. Ζ θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα εκπινθή ζηε δεκφζηα ζπδήηεζε, 

παξνρή εηζξνψλ θαη ζπλεηζθνξά απηψλ, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε µία πην θαηλνηφκν θαη 

απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε. 

3. Η αθεξαηφηεηα θαη ε ππεπζπλφηεηα. Ζ χπαξμε θαλφλσλ ξπζκίζεσλ θαη 

κεραληζκψλ, νη νπνίνη εγθαινχλ ηελ Κπβέξλεζε λα δηθαηνινγήζεη ηηο πξάμεηο ηεο, λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο θξηηηθέο ή ηηο απαηηήζεηο ησλ πξάμεσλ απηψλ θαη λα απνδέρεηαη ηελ 

επζχλε γηα ηελ απνηπρία λα ιεηηνπξγήζεη ζχκθσλα µε ηνπο λφκνπο ή ηηο δεζκεχζεηο. 

4. Η ηερλνινγία θαη ε θαηλνηνκία. Οη θπβεξλήζεηο πηνζεηνχλ ηε ζεκαζία ηεο 

παξνρήο αλνηθηήο πξφζβαζεο ζηελ ηερλνινγία, ηνλ θαζνδεγεηηθφ ξφιν ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ θαηλνηνκία θαη ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ 

αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ πνιηηψλ. 

Οη πέληε «Μεγάιεο Πξνθιήζεηο» ηεο αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο είλαη:  

1. Βειηίσζε ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ. Μέηξα πνπ δηέπνπλ ην πιήξεο θάζκα ησλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο πγείαο, παηδείαο, 

πδξνδφηεζεο, ειεθηξνδφηεζεο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, πνηληθήο δηθαηνζχλεο θαζψο θαη 

νπνηαζδήπνηε ζπλαθνχο ππεξεζίαο µέζσ ηεο παξνρήο βειηησκέλεο δεκφζηαο ππεξεζίαο 

ή θαηλνηνκίαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

2. Αχμεζε ηεο Γεκφζηαο Αμηνπηζηίαο. ρεηίδεηαη µε ξπζκίζεηο ζρεηηθέο µε ηε 

δηαθζνξά, ηε δεκφζηα εζηθή, ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, ηε κεηαξξχζκηζε ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε (πξνεθινγηθψλ) εθζηξαηεηψλ θαη ηελ ειεπζεξία ησλ ΜΜΔ θαη ηεο 

Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ.  

3. Απνηειεζκαηηθφηεξε Γηαρείξηζε ησλ Γεκνζίσλ Πφξσλ. Μέηξα πνπ 

ζρεηίδνληαη µε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο, ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο, ηνπο θπζηθνχο πφξνπο 

θαη ηελ μέλε βνήζεηα. 

4. Γεκηνπξγία Αζθαιέζηεξσλ Κνηλσληψλ. Πεξηιακβάλεη κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη 

µε ηε δεκφζηα αζθάιεηα, ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη 

θαηαζηξνθψλ θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο απεηιέο.  

5. Απμεκέλε Δηαηξηθή Δπζχλε. Πεξηιακβάλεη κέηξα πνπ ξπζκίδνπλ ηελ εηαηξηθή 

επζχλε ζε ηνκείο φπσο ην πεξηβάιινλ, ε πάηαμε ηεο δηαθζνξάο, ε πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ θνηλνηήησλ. 
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2.4.2 Σν πξφγξακκα «Γη@χγεηα» 

Με ην Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112Α΄/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

ζεζπίζηεθε ε ππνρξέσζε αλάξηεζεο ζην Γηαδίθηπν ησλ απνθάζεσλ θαη ινηπψλ πξάμεσλ 

ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ. 

Σν Πξφγξακκα Γηαχγεηα έρεη ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο 

δεκνζηφηεηαο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο δηνηθεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηε 

εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ εκπέδσζε ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο 

απφ ηελ πιεπξά ησλ θνξέσλ άζθεζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Δπηρεηξείηαη ε επίηεπμε 

ηεο κέγηζηεο δπλαηήο δεκνζηφηεηαο ηεο ελ επξεία έλλνηα θξαηηθήο δξάζεο θαη ε 

δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζηε δεκφζηα πιεξνθνξία. Σέινο εληζρχεη ηελ 

πξνβιεςηκφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο, ζσξαθίδεη ηε δηαθάλεηα ζην δεκφζην βίν θαη, 

κε βάζε ην ηξίπηπρν ππεπζπλφηεηα – επζχλε – ινγνδνζία ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, 

πξνσζεί ηε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία θαη δηαζθαιίδεη ηε ζπλαίλεζε ησλ πνιηηψλ. 

Σν πξφγξακκα Γηαχγεηα εηζήγαγε γηα πξψηε θνξά ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα ηελ 

ππνρξέσζε αλάξηεζεο ησλ απνθάζεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο δηνίθεζεο 

ζην Γηαδίθηπν. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν θάζε πνιίηεο απνθηά πξφζβαζε ζην ζχλνιν ησλ 

λφκσλ θαη απνθάζεσλ πνπ εθδίδνπλ ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, νη θνξείο ηνπ ζηελνχ θαη 

ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα αιιά θαη νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α) 

Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ.  

χκθσλα κε ην πξφγξακκα Γηαχγεηα θακία απφθαζε δελ εθηειείηαη έλα δελ 

αλαξηεζεί πξψηα ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν et.diavgeia.gov.gr, ελψ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αλάξηεζεο ζε θάζε απφθαζε δίλεηαη έλαο κνλαδηθφο αξηζκφο (Αξηζκφο Γηαδηθηπαθήο 

Αλάξηεζεο/ΑΓΑ), ν νπνίνο ηελ πηζηνπνηεί. Οη πνιίηεο κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ λφκνπο 

θαη πξάμεηο πνπ επηζπκνχλ κε έλα εχρξεζην ηξφπν ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο θιεηδηά θαη 

ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, κε ηηο νπνίεο θαηαρσξείηαη θάζε δεδνκέλν κέζσ κηαο θφξκαο 

αλαδήηεζεο, είηε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα, είηε ζπλνιηθά απφ ηνλ 

θεληξηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ, γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο 

θνξείο.  
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Σν πξφγξακκα Γηαχγεηα ζπλεηζθέξεη ζηε δηαθάλεηα θαηά ηελ άζθεζε ηεο δεκνζίαο 

εμνπζίαο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο αθνξά ην ζχλνιν ησλ 

δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ θαη πεξηιακβάλεη:  

• ηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε (ηνλ Πξσζππνπξγφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηνπο 

Τπνπξγνχο, Αλαπιεξσηέο Τπνπξγνχο θαη Τθππνπξγνχο ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο 

Γξακκαηείο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ) 

• ηα φξγαλα δηνίθεζεο λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.)  

• ηηο αλεμάξηεηεο θαη ξπζκηζηηθέο δηνηθεηηθέο αξρέο  

• ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο  

• ηα φξγαλα δηνίθεζεο θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα  

• ηα φξγαλα ησλ θνξέσλ ησλ Ο.Σ.Α Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ. 

Ζ επξεία δηαδηθηπαθή δεκνζηφηεηα πνπ επηηπγράλεηαη κε ην πξφγξακκα απηφ 

εληζρχεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πνιηηψλ λα απνιαχζνπλ θαη λα αζθήζνπλ ηα ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηά ηνπο φπσο είλαη ην δηθαίσκα πιεξνθφξεζεο, θαη ηα 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα πνπ ζπλαξηψληαη κε ή θαη εμαξηψληαη απφ ηελ 

πιεξνθφξεζε απηή, φπσο ην δηθαίσκα αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηεο ζπκκεηνρήο 

ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή αιιά θαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (άξζξν 5Α παξ. 1 θαη 2 ηνπ πληάγκαηνο).  

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηαχγεηα» ε ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ δηαδηθηπαθήο 

επηθνηλσλίαο εμαζθαιίδεη δεκνζηφηεηα θαη πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία θαη πξννδεπηηθά 

αλακέλεηαη λα ζπληειέζεη ζηελ αιιαγή θνπιηνχξαο ζε φιν ην εχξνο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο ζε ζέκαηα δηαθάλεηαο, ηα νπνία εμαηηίαο ησλ ηδηνκνξθηψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθά. Έηζη, ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα 

ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία θαη πηνζέηεζε ελφο λένπ, θαηλνηφκνπ κνληέινπ ζηε 

ζρέζε κεηαμχ θξάηνπο θαη πνιίηε.  

Σν πξφγξακκα Γηαχγεηα απνηειεί κηα θαηλνηφκν εθαξκνγή ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο ε νπνία ζπκβάιεη ζηελ δηαθάλεηα ηεο άζθεζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

θαη ηνλ έιεγρν απηήο απφ ηνπο πνιίηεο. Ζ εθαξκνγή ηεο Γηαχγεηαο ζπκβάιεη ζηελ 

πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο ηνπ θξάηνπο, ε νπνία έρεη κηα ζεκαληηθφηαηε αλαπηπμηαθή 

δηάζηαζε, θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ψζηε λα δηνξζψζεη ρξφληεο 

παζνγέλεηεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ελψ παξάιιεια ζπληζηά κηα πξνζπάζεηα 

αλαβάζκηζεο ησλ δνκψλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ πνιίηε. 



60 

 

Σν πεξηερφκελν ησλ απνθάζεσλ, πνπ αλαξηψληαη ζηελ δηαχγεηα φζν θαη ηα 

κεηαδεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα αλνηθηά πξνο ηξίηνπο θαη κέζσ πξνγξακκαηηζηηθήο 

δηεπαθήο, ψζηε λα είλαη λνκηθά θαη ηερληθά δπλαηή ε αλάπηπμε εθαξκνγψλ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο. Υάξε ζε απηφ έρνπλ δεκηνπξγεζεί δηάθνξεο εθαξκνγέο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, φπσο ε https://yperdiavgeia.gr/, κία πχιε πνπ πξνζθέξεη 

επαπμεκέλεο ιεηηνπξγίεο αλαδήηεζεο ζηε Γηαχγεηα θαη ζε άιιεο δεκφζηεο πεγέο ή ην 

http://publicspending.net/, επηηξέπνληαο ηε ζπιινγή θαη παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ζε κνξθή πνπ λα είλαη μεθάζαξε θαη ρξεζηηθή γηα φινπο. 

 

 

2.4.3 Η πξσηνβνπιία γηα «Αλνηθηά Γεδνκέλα (open data)» 

ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, ην βαζηθφ κνληέιν δεκηνπξγίαο αμίαο είλαη ε ειεχζεξε 

θαη αλνηθηή πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία εθείλε πνπ ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε. 

Σα δεδνκέλα είλαη γηα ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο φηη ήηαλ ην πεηξέιαην γηα ηε 

βηνκεραληθή θνηλσλία, δειαδή ε απαξαίηεηε πξψηε χιε γηα λα κπνξέζνπλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ νη βαζηθέο ηεο παξαγσγηθέο δνκέο. 

Ζ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηε γλψζε πινπνηείηαη θπξίσο κέζα απφ πνιηηηθέο αλνηθηψλ 

δεδνκέλσλ, δειαδή δεδνκέλσλ πνπ δηαηίζεληαη κε νξηζκέλε άδεηα, ψζηε ν νπνηνζδήπνηε 

λα κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηεί, λα ηα επαλαρξεζηκνπνηεί θαη λα αλαδηαλέκεη ηα ίδηα ή 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπο, κε κνλαδηθφ πεξηνξηζκφ ηελ αλαθνξά ζηελ πεγή ηνπο ή ηελ 

παξφκνηα δηαλνκή. Σα αλνηθηά δεδνκέλα απνηεινχλ αλαπηπμηαθφ πξναπαηηνχκελν γηα 

έλα δηαξθψο επξχηεξν θάζκα νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Αλνηθηά είλαη "ηα δεδνκέλα πνπ δηαηίζεληαη κε νξηζκέλε άδεηα, ψζηε ν 

νπνηνζδήπνηε λα κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηεί, λα ηα επαλαρξεζηκνπνηεί θαη λα 

αλαδηαλέκεη ηα ίδηα ή ηξνπνπνηήζεηο ηνπο, κε κνλαδηθφ πεξηνξηζκφ ηελ αλαθνξά ζηελ 

πεγή ηνπο ή ηελ παξφκνηα δηαλνκή"
26

. πλεπψο, πεξηνξηζκνί γηα "κε-εκπνξηθή ρξήζε" ή 

πεξηνξηζκνί γηα ρξήζε κφλν γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο (π.ρ. κφλν ζηελ εθπαίδεπζε) 

δελ είλαη επηηξεπηνί ζην πιαίζην ηεο αλνηθηήο δηάζεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη θαζηζηνχλ ηα 

δεδνκέλα πνπ έρνπλ ηέηνηνπο πεξηνξηζκνχο επαλαρξεζηκνπνηήζηκα, αιιά φρη αλνηθηά. 

Ζ αλνηθηή πιεξνθνξία εμππεξεηεί θαη ηνπο ηξεηο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο αλνηθηήο 

δηαθπβέξλεζεο, δειαδή ηε δηαθάλεηα, ηε ινγνδνζία θαη ηε ζπκκεηνρή θαη, ηαπηφρξνλα, 

                                                 

26
 http://opendefinition.org/okd/ 

http://opendefinition.org/okd/


61 

 

ελψ, ηαπηφρξνλα, επηηξέπεη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, κεηψλνληαο ην θφζηνο ηεο πξφζθηεζεο δεδνκέλσλ πνπ είλαη ε πξψηε 

χιε γηα ηελ πξνζθνξά ησλ πεξηζζφηεξσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, γίλνληαη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο δηακνηξαζκνχ θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ηδίσο κε ην άλνηγκα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα, πνπ πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξάγνληαη απφ 

δεκφζηνπο θνξείο. Οη πξνζπάζεηεο απηέο απνζθνπνχλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο 

απφ ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί κε δεκφζην ρξήκα θαη 

ζηελ επηζηξνθή ηεο κέγηζηεο δπλαηήο αμίαο ζηνλ θνξνινγνχκελν.  

Ζ Διιεληθή πνιηηεία κε ηνλ Ν.4305/14 (ΦΔΚ 237 Α΄) ζεζκνζέηεζε ηελ αλνηθηή 

δηάζεζε θαη πεξαηηέξσ ρξήζε εγγξάθσλ, πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. Κεληξηθή πιαηθφξκα γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

είλαη ην www.data.gov.gr, (πνπ αθνινπζεί ην παξάδεηγκα θαη άιισλ ρσξψλ φπσο 

data.gov.uk, dati.gov.it), θαη είλαη ν θεληξηθφο θαηάινγνο ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ πνπ 

παξέρεη πξφζβαζε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ θνξέσλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. 

Με ην Π.Γ 28/15 (ΦΔΚ 34/Α΄/23.3.2015) κε ζέκα: «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα 

ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία» έγηλε ε θσδηθνπνίεζε ζ’ εληαίν 

θείκελν ησλ ηζρπνπζψλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζην 

δηθαίσκα, ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία πξφζβαζεο ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία, 

γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

Ζ ζχληαμε θαη έθδνζε ηνπ ελ ιφγσ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο απνζθνπεί ζηελ 

επίηεπμε κεγαιχηεξεο δηαθάλεηαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο δξάζεο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαζψο πιένλ δηαζθαιίδεηαη ε νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. 

Ζ αλνηθηή δηάζεζε ησλ δεκνζίσλ δεδνκέλσλ εληζρχεη ζεκαληηθά ηε δηαθάλεηα θαη 

ηε ινγνδνζία ζην δεκφζην, ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο θαλεξήο δξάζεο ηεο δηνίθεζεο. 

Σα έγγξαθα, νη πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα απνηεινχλ µηα επξεία, πνηθίιε θαη πνιχηηκε δεμακελή πφξσλ πνπ κπνξεί λα 

σθειήζεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο. 
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Μέζσ ηνπ αλνίγκαηνο ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηνπλ πνιιαπιά 

θνηλσληθννηθνλνκηθά νθέιε, φπσο δηαθάλεηα θαη δπλαηφηεηα άζθεζεο ειέγρνπ πξνο ηε 

δεκφζηα δηνίθεζε απφ ηνπο πνιίηεο, νη νπνίνη πιένλ - είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλνπλ 

θαιχηεξε γλψζε ησλ απνθάζεσλ ησλ λνκνζεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ηνπ 

θξάηνπο, γλψζε πνπ νδεγεί θαη ζε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ δεκφζην βίν. 

Σα Αλνηθηά Γεδνκέλα εθηηκάηαη, ζχκθσλα κε έξεπλα
27

 ηεο Δ.Δ πσο ζα νδεγήζνπλ 

ζε νηθνλνκηθά νθέιε πιένλ ησλ 40 δηο επξψ γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο θαη ζε 

αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα
28

 ηεο Mckinsey & 

Company
29

 ζα μεπεξλά ηα $ 3 ηξηο, ζε 7 δηαθνξεηηθνχο ηνκείο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (εθπαίδεπζε, κεηαθνξέο, θαηαλαισηηθά πξντφληα, ειεθηξηθή ελέξγεηα, 

πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην, πγεία θαη θαηαλαισηηθή πίζηε) ζε παγθφζκην επίπεδν, µε 

µία θαηαλνκή κεηαμχ Ζ.Π.Α. ($ 1.1 ηξηο), Δπξψπεο ($ 900 δηο) θαη ηνπ ππφινηπνπ 

θφζκνπ ($ 1.7 ηξηο).  

ην δηάγξακκα 2.7 θαίλεηαη ε θαηάηαμε ηεο Διιάδαο, αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ γηα ην 2014 φζν αθνξά ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ ζηελ εζληθή πχιε δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο λα 

ππνζηεξίμεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε δεδνκέλσλ (ζηνηρεία γηα ηελ Σζερία, ηελ 

Οπγγαξία, ηελ Ηζιαλδία, ην Ηζξαήι θαη ην Λνπμεκβνχξγν δελ είλαη δηαζέζηκα). 

Γηάγξακκα 2.7 

Αλνηθηά, ρξήζηκα, επαλαρξεζηκνπνηήζηκα θπβεξλεηηθά δεδνκέλα ζηηο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ, 2014 

 

 

                                                 

27
 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-data-0 

28
 http://bit.ly/Hv9OgH 

29
 Ζ McKinsey & Company, ηδξχζεθε ην 1926 ζηελ Ακεξηθή θαη είλαη εηαηξεία ζπκβνχισλ 

δηνίθεζεο παγθφζκηαο εκβέιεηαο. Γηεμάγεη πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγήζεη ηηο δηνηθεηηθέο απνθάζεηο ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα. Θεσξείηαη επξέσο ε πην 

αλαγλσξηζκέλε εηαηξεία ζπκβνχισλ δηνίθεζεο ζηνλ θφζκν. 
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Πεγή: Government at a Glance 2015 / OECD 

 

Δμίζνπ ζεκαληηθή εμέιημε ζηνλ ηνκέα ηεο αλνηθηή δηάζεζεο δεδνκέλσλ ήηαλ θαη ε 

ςήθηζε ηνπ Ν. 3882/2010, «Δζληθή Τπνδνκή Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ Δλαξκφληζε κε 

ηελ Οδεγία 2007/2/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ...» (ΦΔΚ166Α/22-9-10) 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη ε ειεχζεξε δηάζεζε δεκφζησλ γεσρσξηθψλ 

δεδνκέλσλ πξνο ηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο, ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη δεζκεχζεηο, θαη 

απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε δηαθάλεηα, ηε ινγνδνζία θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε.  

Σν geodata.gov.gr μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010, θαη ήηαλ 

κφιηο έλαο απφ νθηψ θαηαιφγνπο αλνηθηψλ δεδνκέλσλ ζε φιν ηνλ θφζκν ηφρνο ηνπ 

είλαη λα πξνζθέξεη έλα θεληξηθφ ζεκείν δηάζεζεο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ (φξηα 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ Natura Μαίλαιν θ.α, ζε αεξνθσηνγξαθίεο κεγάιεο 

αλάιπζεο, ζηελ αθηνγξακκή, ζε Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα), λα ππνζηεξίμεη ηε 

δεκφζηα δηνίθεζε ζηελ αλνηθηή δηάζεζή ηνπο θαη λα θξνληίδεη ηα δεδνκέλα λα είλαη 

αμηνπνηήζηκα απφ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο. ην δηάζηεκα απηφ έρεη 

ζπλεηζθέξεη ζηε δηαθάλεηα θαη ηε ινγνδνζία, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

 

 

2.4.4 Σν Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(www.promitheus.gov.gr) 

Ζ Διιεληθή Πνιηηεία κε ηνλ N. 4013/2011 (ΦΔΚ Α' 204/15-09-2011) «χζηαζε 

εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ....» ζεζκνζέηεζε ηελ εληαία Αλεμάξηεηε Αξρή 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη δεκηνχξγεζε ην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ - Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. ηελ ζπλέρεηα κε ηνλ N. 4155/13 (ΦΔΚ 120 Α/29-5-2013) 

«Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

ζεζκνζέηεζε ην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ). 

Έηζη κε ηελ δεκηνπξγία ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηαρψξηζεο δεδνκέλσλ 

απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη ηνπο δεκφζηνπο θνξείο επηηεχρζεθε κηα ζεκαληηθφηαηε 

κεηαξξχζκηζε ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη γεληθφηεξα ζηελ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε. Σν ελ’ ιφγσ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεξείηαη ζηελ ηζηνζειίδα 

http://geodata.gov.gr/
http://geodata.gov.gr/
http://geodata.gov.gr/
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www.eprocurement.gov.gr. θαη έρεη ζθνπφ ηελ ζπιινγή επεμεξγαζία θαη δεκνζηνπνίεζε 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ θνξέσλ ηνπ 

δεκνζίνπ θαη ηξίησλ κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε έξγσλ, ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ζε φια ηα ζηάδηα αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο.  

Με ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ δηεπθνιχλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

ηδίσο ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηαπηφρξνλα δηαζθαιίδεηαη - επαπμάλεηαη ν ζηφρνο 

ηεο δεκνζηφηεηαο – δηαθάλεηαο ησλ πξνζέζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ζηα αλσηέξσ 

ζέκαηα. Έηζη δηαζθαιίδεηαη ε αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζπλεπψο ε κείσζε 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ αθνχ επηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπκκέηνρεο ζηνπο 

δηαγσληζκνχο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, κείσζε ησλ ηεξνχκελσλ απνζεκάησλ, νξζνινγηζκφο 

ηεο εθνδηαζηηθήο βάζεο, πεξηνξηζκφο ησλ αγνξψλ πνπ γίλνληαη εθηφο ήδε ππαξρνπζψλ 

ζπκβάζεσλ, βειηησκέλε ηρλειαζηκφηεηα ηεο εμέιημεο ησλ παξαγγειηψλ. 

Δπίζεο επηηπγράλεηαη βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο αθνχ είλαη θαηαγεγξακκέλα φια 

ηα δεδνκέλα ηα νπνία κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ζηελ παξνρή ζηαηηζηηθψλ – 

απνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο, νηθνλνκηθψλ ζηνηρεηψλ ζηελ 

δηνίθεζε αιιά θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ.  

Με ηελ κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο δηαζθαιίδεηαη ε κείσζε ηφζν ηνπ θφζηνπο 

παξνρήο ππεξεζηψλ φζν θαη ηνπ ρξφλνπ ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ηεο επηρείξεζεο γηα 

ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο αιιά θαη κείσζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ δεκνζίνπ πνπ αζρνιείηαη κε ηηο ελ’ ιφγσ δηαδηθαζίεο. γηα ελαζρφιεζε κε 

πεξηζζφηεξν ζηξαηεγηθά ζέκαηα δηνίθεζεο.  

Ζ εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ δελ είλαη ζέκα 

κφλν θαηλνηνκίαο ή νηθνλνκίαο, είλαη πξσηίζησο ζέκα αλάπηπμεο θαη πξναγσγήο ηεο 

εζληθήο ζηξαηεγηθήο, πνιηηηθήο θαη δξάζεο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 

αθνξά ζηελ απφθαζε ηεο εγεζίαο ελφο νξγαληζκνχ λ’ αλακνξθψζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζπλάπηνληαη νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο, λα θαηαπνιεκήζεη ηελ δηαθζνξά, λ’ απμήζεη 

ηελ εκπηζηνζχλε ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηειηθά λα βειηηψζεη ηελ εηθφλα ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξνο πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθνηλψζεθαλ ζηνλ 2
ν
 Παλεπξσπατθφ πλέδξην γηα 

ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο Καηλνηνκίαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε, ηνλ Οθηψβξην 2016 ζηελ 

Αζήλα, ε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ ππνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε αμία ησλ δηαγσληζκψλ απφ 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=136307396041680#%40%3F_afrLoop%3D136307396041680%26_adf.ctrl-state%3D16gq1lgdfl_4
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2,4 εθαη. επξψ πνπ ήηαλ ην 2013, αλήιζαλ ζηα 373 εθαη. επξψ ην 2014, ζηα 1,391 δηζ. 

επξψ ην 2015 θαη ζε άλσ ηνπ 2,1 δηζ. επξψ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2016. Ο κέζνο ρξφλνο 

κεηαμχ ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ κεηψζεθε απφ ηηο 57 εκέξεο πνπ ήηαλ ην 2014 θαη 52 πνπ ήηαλ ην 2015, ζηηο 

33 εκέξεο ην πξψην εμάκελν ηεο θεηηλήο ρξνληάο. Σν ζχλνιν ηεο εμνηθνλφκεζεο απφ 

0,25% πνπ ήηαλ ην 2014 θαη 10,96% ην 2015, έθζαζε ην 20,77% ην πξψην εμάκελν ηνπ 

2016. 

Γηάγξακκα 2.8 

Κίλδπλνο δηαθζνξάο ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζηελ ΔΔ-28, 2016 

Γείθηεο CRI 

 

Πεγή: The Cost of Non- Europe in the area of Organized Crime and Corruption / EPRS, March 2016 

Έηζη γηα πξψηε θνξά ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

θαη δεκνζίεπζε ηνλ Μάξηην 2016, απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ην Γηάγξακκα 2.8, ε 

Διιάδα βξίζθεηαη αξθεηά πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν ησλ 28 θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ, φζν 

αθνξά ηνλ θίλδπλν δηαθζνξάο ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη αθήλεη πίζσ ηεο ρψξεο φπσο 

ε Γεξκαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Οιιαλδία. 

Σν Λνπμεκβνχξγν έρεη ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ηνλ δείθηε CRI
30

 ελψ ν πςειφηεξνο 

θίλδπλνο δηαθζνξάο ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο παξαηεξείηαη ζηελ Κξναηία. Οη ρψξεο κε 

θίλδπλν δηαθζνξάο κεγαιχηεξν απφ ηνλ Δπξσπατθφ κέζν φξν είλαη ε Πνισλία, ε 

Ρνπκαλία, ε Ληζνπαλία. 

                                                 

30
 Ο δείθηεο Corruption Risk Index(CRI), δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Fazekas & Koscis ην 2015 

παίξλεη ηηκέο απφ 0 έσο 1 θαη κεηξά ηνλ θίλδπλν δηαθζνξάο θαη φρη ηηο άκεζεο πξαθηηθέο δηαθζνξάο θαηά 

ηελ αλάζεζε κίαο ζχκβαζεο. Δίλαη πεξηζζφηεξν έλα πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα γηα πηζαλή εθδήισζε 

θαηλνκέλσλ πνπ ππνθξχπηνπλ δηαθζνξά (π.ρ κηθξή δηάξθεηα δεκνζίεπζεο, ππνθεηκεληθά θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο, κε δεκφζηεο δηαδηθαζίεο, απνπζία πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο ζε ΦΔΚ, θ.α). 

Σαπηφρξνλα, ε ρακειή ηηκή ηνπ δείθηε CRI δελ ζεκαίλεη απηφκαηα φηη δελ ζπλέβε ε δηαθζνξά. 
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2.5 Πξνηάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο 

Ζ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο επηηπγράλεηαη κε κέηξα πνπ ζθνπεχνπλ ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο θνηλσληθήο παηδείαο. Ζ εζηθή ζπλείδεζε θαιιηεξγείηαη θαη ππνδεηθλχεη 

ζηνλ άλζξσπν ην θαζήθνλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη θαη’ 

επέθηαζε ηνπ θνηλσληθνχ. Δίλαη ν θξηηήο, πνπ επηδνθηκάδεη ηηο πξάμεηο πνπ ηεινχληαη 

ζχκθσλα κε ηνλ εζηθφ λφκν θαη θαηαδηθάδεη φζεο ηνλ παξαβηάδνπλ. Ζ εζηθή ζπλείδεζε 

είλαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ απνηξνπή ηεο δηαθζνξάο. 

Οξηζκέλεο πξνηάζεηο, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, κε θχξην γλψκνλα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο είλαη: 

 απινπνίεζε δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη 

ε θπζηθή επαθή πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ κε θξαηηθνχο ιεηηνπξγνχο 

 ζπλερήο αμηνιφγεζε ηεο πξνζήισζεο ησλ δεκνζίσλ ζηειερψλ ζηηο εζηθέο αμίεο ηφζν 

θαηά ηελ πξφζιεςε φζν θαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

 επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο απφδνζεο πεηζαξρηθψλ επζπλψλ γηα ηνπο ιεηηνπξγνχο θαη ηα 

ζηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πνπ εκπιέθνληαη ζε ππνζέζεηο απάηεο θαη δηαθζνξάο. 

 δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

θαηλνκέλσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο. 

 ππνρξέσζε ηήξεζεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο θαη δηαβαζκηζκέλεο δηάζεζήο ηεο κέζσ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. 

 δηαζχλδεζε βάζεσλ δεδνκέλσλ ζηε δεκφζηα πιεξνθνξία. 

 δεκηνπξγία βάζεο γεσρσξηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ. 

 ππνρξεσηηθή αλάξηεζε φισλ ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ 

έρνπλ ιάβεη θξαηηθέο επηδνηήζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 πηνζέηεζε δεηθηψλ πξνφδνπ θαη κεραληζκψλ απνινγηζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε θαη 

ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. 

 

2.6 Αλαθεθαιαίσζε 

Ζ δηαθάλεηα ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε πξέπεη λ’ απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν 

παξάγνληα ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, κε ηελ 

ελζσκάησζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ έιιεηςε δηαθάλεηαο 

απνηξέπεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή, θαη ηελ έγθαηξε 
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αλάπηπμε εξσηεκάησλ ελψ ηαπηφρξνλα απνθξχπηεη θαηλφκελα δηαθζνξάο ή επλντθήο 

κεηαρείξηζεο απφ ηελ δηνίθεζε.  

Οη θξαηηθνί δηθηπαθνί ηφπνη θαη νη online ππεξεζίεο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο 

έηζη ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο γηα δηαθάλεηα ησλ θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ θαη 

πξάμεσλ. Με ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κεηψλνληαη θαη νη πηζαλφηεηεο πξάμεσλ 

δηαθζνξάο ή επλντθήο κεηαρείξηζεο ηνπ θξάηνπο ελψ ηαπηφρξνλα παξνηξχλεηαη ε ελεξγή 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. Δίλαη ζπλεπψο 

πξνηεξαηφηεηα ε ππαθνή ησλ θξαηηθψλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ζηηο αξρέο ηνπ δηθαίνπ θαη ηεο 

δηαθάλεηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Η αιιαγή ζηελ δηαδηθαζία έθδνζεο άδεηαο δφκεζεο απφ ηηο 

Τ.Γνκ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κε ηελ πηνζέηεζε ηεο 

ρξήζεο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο  

 

 
Δηζαγσγή 

Ο ηξφπνο έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, νη κειέηεο, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα 

ζρέδηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε ηεο, ν θαηακεξηζκφο ησλ επζπλψλ γηα ηελ 

ζχληαμε ησλ κειεηψλ θαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ άδεηα πνπ 

έρεη εθδνζεί θαη ηέινο ν έιεγρνο πνπ πξέπεη λα αζθεί ε Γηνίθεζε ζηε δφκεζε έρνπλ 

ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ ζηελ αζθάιεηα ησλ έξγσλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ, ζηελ 

πνηφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ θαη ζηελ αμηνπηζηία ηεο Γηνίθεζεο έλαληη ηνπ πνιίηε. 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ίζρπε, πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 4030/11, είρε επηηξέςεη 

λα παγησζεί κηα πνιχπινθε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία έθδνζεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, ε 

νπνία νχηε ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ επζπλψλ δηεπθφιπλε, νχηε ηνλ νπζηαζηηθφ έιεγρν ηεο 

δφκεζεο επηηχγραλε. 

ηελ πξάμε ε νηθνδνκηθή άδεηα εθδηδφηαλ ρσξίο λα δηελεξγείηαη νπζηαζηηθφο 

έιεγρνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο απφ ηηο πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο, πξνθαιψληαο 

θαζπζηεξήζεηο θαη δεκηνπξγψληαο εληππψζεηο αδηαθάλεηαο ζηνπο πνιίηεο. Οη 

πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο πνιιέο θνξέο ππφ-ζηειερσκέλεο, αδπλαηνχλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ειέγρνπο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ή θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ απζαίξεηε δφκεζε θαη ηελ θαηαξξάθσζε ηνπ 

θχξνπο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 

Ήηαλ ινηπφλ επηηαθηηθή αλάγθε, λα αιιάμεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ηξφπνπ 

έθδνζεο ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ. Ζ πξνζπάζεηα, γηα ηελ αιιαγή απηή, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4030/11, θαη έιαβε ρψξα ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Ν. 3852/10 “Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ”. 

Χζηφζν ζηελ εκεξίδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Μάην 2017, ζηελ Αζήλα απφ ην 

ΔΔΓΓ κε ζέκα «Σν ειεγθηηθφ έξγν ηνπ ΔΔΓΓ θαηά ηε δηεηία 2015-2016» αλαθέξεηε 

φηη νη ΟΣΑ εμαθνινπζνχλ λα είλαη πξσηαγσληζηέο ζε παξαβαηηθφηεηα ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα, θπξίσο ζε ππνζέζεηο δφκεζεο θαη ρσξνηαμίαο θαζψο θαη ζε δεηήκαηα 

πνιενδνκηθήο θχζεο. 
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Σν θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεη κία θξηηηθή αλάιπζε ηεο ελ’ ιφγσ κεηαξξχζκηζεο, 

πξνζπαζψληαο λα δηαπηζηψζεη ην βαζκφ πνπ κπφξεζε λα εμππεξεηήζεη ηνπο ηξεηο 

βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο, δειαδή ηε δηαθάλεηα, ηε ινγνδνζία θαη 

ηε ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο. Λακβάλεηαη ππφςε φκσο φηη ε πξνζπάζεηα απηή, 

ζπληειείηαη ζε κία ρξνληθή πεξίνδνο πνπ εθηφο ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ θαη 

δπζρεξεηψλ πξνθάιεζε ε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ “Καιιηθξάηε”, ππάξρεη θαη ην 

δπζκελέζηαην θιίκα πνπ δεκηνχξγεζε ε ιεγφκελε δεκνζηνλνκηθή θξίζε πνπ νχησο ή 

άιισο έρεη επεξεάζεη ηδηαίηεξα αξλεηηθά ηνλ θιάδν ηεο νηθνδνκήο ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ 

επίπεδν. 

 

 

3.1 Αλάγθε ζεζκνζέηεζεο λένπ ηξφπνπ έθδνζεο αδεηψλ δφκεζεο κέζσ 

ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ- Ν.4030/11 

3.1.1 Θεζκηθφ πιαίζην 

Ζ ειιεληθή πνιηηεία κε ηνλ Ν. 3852/10 “Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ και 

ηηρ Αποκενηπωμένηρ Διοίκηζηρ − Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ”, κεηέθεξε ηελ αξκνδηφηεηα 

ηεο έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαζψο θαη φιεο ηηο επηκέξνπο αξκνδηφηεηεο ησλ 

πνιενδνκηψλ, πνπ άλεθαλ δηνηθεηηθά ζηηο ηέσο Ννκαξρίεο, ζηνπο Γήκνπο (Ν. 3852/10, 

άξζξν 94, παξ.1). Μαδί βέβαηα κεηαθέξζεθαλ θαη νη πεξηζζφηεξεο παζνγέλεηεο ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ. 

ηελ θαηεχζπλζε απηή ε πνιηηεία κε ην Ν.3843/10 “Ταςηόηηηα κηιπίων, ςπεπβάζειρ 

δόμηζηρ και αλλαγέρ σπήζηρ, μηηποπολιηικέρ αναπλάζειρ και άλλερ διαηάξειρ”, εηζάγεη γηα 

πξψηε θνξά ηελ έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο θηηξίνπ, πνπ ζεσξψ πσο είλαη ν 

πξνάγγεινο ηεο θαηάξγεζεο ηνπ θιαζηθνχ θαθέινπ ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο κε ηελ 

έληππε ππνβνιή ζρεδίσλ, εγθξίζεσλ, θ.α θαη ε ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ηνπ απφ ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο.  

ηελ ζπλέρεηα κε ηνλ Ν. 4030/11 “Νέορ ηπόπορ έκδοζηρ αδειών δόμηζηρ, ελέγσος 

καηαζκεςών και λοιπέρ διαηάξειρ”, ε πνιηηεία πξνθαλψο ζέινληαο λα δψζεη ην έλαπζκα 

γηα κηα λέα επνρή απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο, ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 

πνιενδνκηθψλ γξαθείσλ, ζπζηήλεη ηηο Τπεξεζίεο Γφκεζεο (Τ.ΓΟΜ) θαη θαηαξγεί πιένλ 

ηηο πνιενδνκίεο. 
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Ζ ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα θηηξίνπ απνηειεί έλα λέν ζεζκφ πνπ πξνάγεη ηε δηαθάλεηα 

ζηελ αγνξά θαη αλαβαζκίδεη ην πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα θάζε πνιίηε, θαζψο απνηειεί κία 

αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θηηξίνπ θαη πξνάγεη ηελ αζθάιεηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ, αλαδεηθλχνληαο παξάιιεια ηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ. Ζ πινπνίεζε ηεο 

ηαπηφηεηαο αθνξά ηελ πξαγκαηηθή απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ 

αθηλήηνπ θαη απνηειεί ηνλ θχξην κνριφ ειέγρνπ ησλ θαηαζθεπψλ πξνο φθεινο ησλ 

πνιηηψλ. 

Ζ πιήξεο ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ θηηξίσλ πξέπεη λα γίλεη αλεκπφδηζηα κε 

ζαθήλεηα αιιά φρη βηαζηηθά, αλεμάξηεηα απ ην αλ ζα θέξεη δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο 

ζηνπο κεραληθνχο. Δπεηδή φινη νη πξφζθαηνη λφκνη πνπ αθνξνχλ ζηε δφκεζε, ηεινχλ 

ππφ ηελ αλακνλή εθαξκνγήο ηεο ηαπηφηεηαο θηηξίνπ, κία πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία 

απηήο ζα ζεκάλεη πξνβιήκαηα ζηηο απνπεξαηψζεηο θηηξίσλ, ζηηο κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ 

αιιά θαη ζηξεβιή θαηαγξαθή ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο ηεο ρψξαο. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ελ’ ιφγσ αιιαγή - κεηαξξχζκηζε δελ έρεη νινθιεξσζεί 

αθφκα. Ζ εθαξκνγή ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζηνπο αλσηέξσ λφκνπο θαη γεληθφηεξα ε 

αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ζπλαληά ζεκαληηθά εκπφδηα ηφζν απφ “εζσηεξηθνχο” 

φζν θαη απφ “εμσηεξηθνχο” παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

 

 

3.1.2  Η πεξηγξαθή ηνπ πξνο αληηκεηψπηζε πξνβιήκαηνο. 

Ζ αλάγθε γηα ηε ζεζκνζέηεζε ελφο λένπ πιαηζίνπ γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ δφκεζεο, 

κε ηελ ελζσκάησζε ζηελ φιε δηαδηθαζία ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηνλ 

αδηάβιεην θαη ηερληθά ηεθκεξησκέλν έιεγρν ησλ θαηαζθεπψλ ήηαλ ε γελεζηνπξγφο αηηία 

πνπ νδήγεζε ζηελ ςήθηζε ηνπ Ν.4030/11 “Νέορ ηπόπορ έκδοζηρ αδειών δόμηζηρ, 

ελέγσος καηαζκεςών και λοιπέρ διαηάξειρ”. 

Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο δφκεζεο 

ηνπ πεξηβάιινληνο, απνηειεί θνηλή πεπνίζεζε θαη πξνέξρεηαη φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ 

αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ αλσηέξνπ λφκνπ απφ: 

 ηελ παγησκέλε πιένλ αληίιεςε ζηνπο Έιιελεο πνιίηεο γηα ηε δηαθζνξά ησλ 

πνιενδνκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ απνηππψλεηαη ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο έξεπλεο γηα 

δηαθζνξά ζην Γεκφζην ηνκέα θαη ζε πνιιά απφ ηα πνξίζκαηα ησλ Διεγθηψλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 
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 ηελ απαίηεζε κεγάινπ κέξνπο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ 

εηδηθφηεξα γηα λνκηκφηαηα, δηαθάλεηα θαη έιεγρν ησλ θαηαζθεπψλ, πνπ νθείιεηαη 

ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ άκεζσλ πεξηβαιινληηθψλ επηβαξχλζεσλ πνπ πξνθαιεί ε 

αλνκία ζην νηθηζηηθφ αιιά θαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ,  

 ηελ αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεθκεξίσζεο, έθδνζεο, δηαρείξηζεο θαη 

αξρεηνζέηεζεο ησλ Αδεηψλ Γφκεζεο, ζην πιαίζην ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

θαη ηνπ «Καιιηθξάηε», 

 ηε δεδεισκέλε απαίηεζε γηα ηνλ πιήξε θαη δηάθαλν θαηακεξηζκφ ησλ επζπλψλ φισλ 

ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ: ησλ αξρψλ αδεηνδφηεζεο, ησλ κεραληθψλ, ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ θαη ησλ ηδηνθηεηψλ-επελδπηψλ. 

 ηε ζπληαγκαηηθή απαίηεζε γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

θαηαζθεπψλ, πνπ απνηεινχλ θαζήθνλ ηνπ θξάηνπο θαη δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ.  

 

 

3.1.3. Οη θξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρνχο εθαξκνγήο ηεο αιιαγήο. 

Οη θξίζηκνη παξάγνληεο, φπσο αλαθέξνληαη θαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ 

Ν.4030/11, γηα ηελ επηηπρή  εθαξκνγή θαη πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηεο αιιαγήο είλαη: 

 ν πιήξεο δηαρσξηζκφο αξκνδηνηήησλ θαη ιεηηνπξγίαο, ησλ αξρψλ αδεηνδφηεζεο –πνπ 

νλνκάδνληαη πιένλ «Τπεξεζίεο Γφκεζεο» ησλ Γήκσλ - απφ ηηο αξρέο ειέγρνπ πνπ 

είλαη νη «Διεγθηέο Γφκεζεο» πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 

 ε δηαθάλεηα µε ηε ζεζκνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαη κειεηψλ, ηεο δεκνζίεπζεο ησλ αδεηψλ δφκεζεο θαη ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Έξγνπ. 

 ε απινπνίεζε θαη επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο ηεο έγθξηζεο δφκεζεο απφ ηηο 

Τπεξεζίεο Γφκεζεο θαη ηεο άδεηαο δφκεζεο µε επζχλε ησλ Μειεηεηψλ Μεραληθψλ. 

 ε πινπνίεζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, µε ηε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνβνιψλ, αξρείσλ θαη κεηξψσλ.  

 ν πιήξεο έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ αδεηψλ δφκεζεο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζήο 

ηνπο µε ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ Διεγθηή Γφκεζεο, πνπ ππφθεηηαη ζηε ζπληαγκαηηθά 

απαηηνχκελε θξαηηθή επνπηεία. 

 ε ζέζπηζε γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμέιημε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκίαο ηεο ρψξαο. 
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3.1.4. Οη παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηεο αιιαγήο. 

Οη παξάγνληεο ζρεδηαζκνχ θαη δηακφξθσζεο ηεο πξνηεηλφκελεο αιιαγήο, ζχκθσλα θαη 

κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Ν.4030/11 αλαθέξνληαη κε κία ζχληνκή πεξηγξαθή 

παξαθάησ:  

 Γηαρσξηζκφο αξκνδηνηήησλ θαη ιεηηνπξγίαο.  

Σελ αξκνδηφηεηα έθδνζεο ησλ αδεηψλ δφκεζεο (εγθξηηηθή) αζθνχλ νη Τπεξεζίεο 

Γφκεζεο ησλ Γήκσλ. Σελ αξκνδηφηεηα ειέγρνπ ηεο νξζήο εθηέιεζεο ησλ αδεηψλ 

(ειεγθηηθή) αζθνχλ νη Διεγθηέο Γφκεζεο. Οη Διεγθηέο είλαη Μεραληθνί, µε θαζήθνληα 

αζπκβίβαζηα ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ ή ππαιιήινπ Ν.Π.Γ.Γ. ή ππαιιήινπ ζηνλ 

επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα θαη δελ ηεινχλ ζε ζρέζε ηεξαξρηθνχ 

ειέγρνπ ή επνπηείαο µε ηηο Τπεξεζίεο Γφκεζεο (Τ.ΓΟΜ.). Σελ αξκνδηφηεηα θξαηηθήο 

θαη ζπλερνχο επνπηείαο ηεο άζθεζεο ηνπ έξγνπ ησλ Τ.ΓΟΜ θαη ησλ Διεγθηψλ 

Γφκεζεο, αζθεί ε Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ Γφκεζεο θαη Δλέξγεηαο θαζψο θαη ηα 

πκβνχιηα Πνιενδνκηθψλ Θεκάησλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ (Τ.ΠΟ.Θ.Α), ηα νπνία 

ζπγθξνηνχληαη ζε θάζε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα.  

 Γηαθάλεηα  

Ζ ππνβνιή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη κειεηψλ, 

πξνβιέπεηαη λα είλαη ειεθηξνληθή θαη παξάιιεια ζεζκνζεηείηαη ε ιεηηνπξγία 

δηαδξαζηηθήο δηαδηθηπαθήο πχιεο ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά µε ηελ 

Πνιενδνκηθή Ννκνζεζία.  

 Απινπνίεζε θαη επηηάρπλζε  

Θεζπίδεηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο δφκεζεο, ε έγθξηζε δφκεζεο 

πνπ ρνξεγείηαη ζε πέληε εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

κειεηψλ. Γηα ηελ έγθξηζε δφκεζεο ειέγρνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηνλ 

δείθηε πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο ηεο θαηαζθεπήο ζην θπζηθφ ή νηθηζηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηα θχξηα κνξθνινγηθά ηνπ ζηνηρεία. ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θαη 

ζην δηάγξακκα δφκεζεο ειέγρνληαη πεξηνξηζηηθά φια εθείλα ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ 

πηζαλή παξαβίαζε ζα νδεγήζεη ζε πξνζβνιή θαη βιάβε ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο (φξνη δφκεζεο, δηαηάμεηο Γ.Ο.Κ. θαη Κηηξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ, φγθνο 

θηηξίνπ, θχηεπζε νηθνπέδνπ, ρψξνη ζηάζκεπζεο). Ζ άδεηα δφκεζεο ρνξεγείηαη ζε δπν 

εκέξεο απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ κειεηψλ θαη ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο 

απφ ηνπο Μειεηεηέο Μεραληθνχο.  
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 Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε  

Θεζκνζεηνχληαη θαη θαζνξίδνληαη µε ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

ζρέδην λφκνπ, ε δηαδηθαζία, ε κνξθή θαη ηα πξσηφθνιια ιεηηνπξγίαο ησλ ινγηζκηθψλ 

γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ηεο ηήξεζεο αξρείσλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ησλ κειεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έγθξηζε δφκεζεο θαη ηελ έθδνζε άδεηαο 

δφκεζεο. Σα πξνβιεπφκελα δεκφζηαο πξφζβαζεο Μεηξψα Μειεηεηψλ θαη 

Δπηβιεπφλησλ Μεραληθψλ µε ηα επαγγεικαηηθά ηνπο πξνζφληα θαη δηθαηψκαηα, ζα 

θαηνρπξψζνπλ ηνπο πνιίηεο απφ θαηλφκελα παξάλνκεο άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη 

λνκηκφηεηαο ησλ αδεηψλ δφκεζεο.  

 Έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ αδεηψλ δφκεζεο  

Θεζπίδεηαη δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο νξζήο εθηέιεζεο ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ πνπ 

εγθξίλνληαη µέζσ ησλ αδεηψλ, ζην πιαίζην θαηαζηαιηηθήο δξάζεο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά 

φξγαλν –ηνλ ειεγθηή δφκεζεο-, πνπ νξίδεηαη µε αληηθεηκεληθή θαη αδηάβιεηε δηαδηθαζία 

ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε δηαθάλεηα θαη λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα ζπλαιιαγήο κεηαμχ 

ειεγρφκελσλ θαη ειεγθηψλ.  

 Θεζκνζέηεζε γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ 

Ζ ζεζκνζέηεζε ησλ πκβνπιίσλ Αξρηηεθηνληθήο ζηελ έδξα θάζε Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο θαζψο θαη ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ απνζθνπεί ζηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο αξρηηεθηνληθήο έθθξαζεο θαη ηεο βηνθιηκαηηθήο 

αξρηηεθηνληθήο. Αληηθαζηζηνχλ ηηο Δπηηξνπέο Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ, φξγαλν ην νπνίν 

ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ είρε ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ θαη δεκηνπξγνχζε ζπλζήθεο 

γξαθεηνθξαηίαο θαη ζπγθεληξσηηζκνχ.  

 

3.1.5. Οη παξάγνληεο αλάζρεζεο ηεο αιιαγήο  

Οη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αλάζρεζε ηεο αιιαγήο, θαηά ηελ 

γλψκε ηνπ γξάθνληνο, δπλεηηθά είλαη νη παξαθάησ: 

 Αδπλακία – απξνζπκία (θπξίσο έιιεηςε θνπιηνχξαο) ηδίσο ησλ παιαηφηεξσλ κεραληθψλ 

(ππαιιήισλ θαη ηδησηψλ) ζηελ εμνηθείσζε κε ειεθηξνληθέο κεζφδνπο δηεθπεξαίσζεο 

ππνζέζεσλ.  
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 Εεηήκαηα ςεθηαθνχ ράζκαηνο δειαδή δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο αληζφηεηεο ζηηο 

δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ησλ ΣΠΔ εμαηηίαο θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

παξαγφλησλ. 

 Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη δεκφζηνη ππάιιεινη ρξεηάδνληαη 

εθπαίδεπζε θαη θίλεηξα γηα λα ππνζηεξίμνπλ πξαγκαηηθά ηελ αλαζρεδηαζκέλε 

δηαδηθαζία. Ζ δηνίθεζε ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη ζα ληψζνπλ 

απεηιή απφ ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε είηε ιφγσ ηνπ θφβνπ φηη ζα κεησζεί ε 

“δχλακε” ηνπο είηε ιφγσ ηνπ θφβνπ ηεο άκεζεο θαηαγξαθήο θάζε ελέξγεηαο θαη θαηά 

ζπλέπεηα θαη θάζε παξάιεηςήο ηνπο. 

 Έιιεηςε ειεθηξνληθήο ππνδνκήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 

δεκηνπξγεί «θελνχο» ρξφλνπο, δειαδή δεκηνπξγεί ην ππφβαζξν ζην νπνίν επδνθηκεί ε 

δηαθζνξά. 

 ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν. 3852/10 “Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ” πνιενδνκηθά 

γξαθεία ππήρζεζαλ ζε δήκνπο ρσξίο λα ππάξρεη νπζηαζηηθφ αληηθείκελν. Δίλαη 

πξνθαλέο πσο απηά, δεκηνπξγήζεθαλ θπξίσο γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο, ελψ νη παξεκβάζεηο 

ησλ ηνπηθψλ αξρφλησλ ζα είλαη ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν. 

 Πνιιέο Τ.ΓΟΜ είλαη ππφ-ζηειερσκέλεο, κε απνηέιεζκα ηελ ππεξθφξησζε ησλ 

ππαιιήισλ ηνπο θαη ηειηθά ηελ αδπλακία παξνρήο απνδνηηθψλ – απνηειεζκαηηθψλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο σθεινχκελνπο. 

 Μεγάιεο θαζπζηεξήζεηο, ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ππάξρνπλ κεηά ηελ «έμνδν» απφ ηελ 

ππεξεζία δφκεζεο, πξνο άιιεο ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε ζπγθαηάζεζε. Ζ 

δηαθίλεζε ελφο θαθέινπ δελ γίλεηαη εζσηεξηθά, απφ ηε κηα ππεξεζία ζηελ άιιε, αιιά 

απφ ηνλ ίδην ηνλ κεραληθφ πνπ ηελ ππνβάιιεη (πξφβιεκα δηα-ιεηηνπξγηθφηεηαο 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ). 

 

 

 

3.2 Σν λέν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο έθδνζεο ησλ αδεηψλ δφκεζεο. 

Με ην λέν ζχζηεκα, φηαλ ηεζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία, φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη 

κειέηεο γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ζα ππνβάιινληαη θαη ζα δηεθπεξαηψλνληαη 

ειεθηξνληθά. Παξάιιεια ζα γίλεηαη ειεθηξνληθά θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ειεγθηή 

δφκεζεο, απφ ηε ιίζηα ησλ κεραληθψλ πνπ έρνπλ δηαπηζηεπηεί ζην ΤΠΔΚΑ, γηα φιεο ηηο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
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πεξηνρέο ηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απηνςίεο θαηά ηε 

δηάξθεηα αλέγεξζεο νηθνδνκήο. 

Σν ζχζηεκα ζα δέρεηαη αηηήζεηο θαη φια ηα απαηηνχκελα ζπλνδεπηηθά δηθαηνινγεηηθά 

θαη κειέηεο. Ζ αίηεζε ζα εηζάγεηαη ζε ξνή ειέγρνπ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία δφκεζεο. Οη 

ππάιιεινη ζα θάλνπλ ηνλ έιεγρν -θαη ζα δηαηππψλνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο- 

ειεθηξνληθά θαη ζα ελεκεξψλεηαη ν ππεχζπλνο κεραληθφο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Όιε ε 

δηαδηθαζία ειέγρνπ, ην ηζηνξηθφ ησλ κεηαβνιψλ θαη ν θάθεινο ζα ηεξνχληαη 

ειεθηξνληθά θαη ζα είλαη δηαζέζηκα ζηνλ κεραληθφ, ζηνλ ηδηνθηήηε, ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία δφκεζεο θαη ην ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο. Τπάξρεη πξφβιεςε θαη γηα 

δηαβίβαζε ζηνηρείσλ ζε απάληεζε αηηεκάησλ απφ άιιεο εθηφο ησλ Τπεξεζηψλ Γφκεζεο 

ππεξεζίεο, γηα ηελ παξάιιειε αλαδήηεζε ηπρφλ πξφζζεησλ εγθξίζεσλ. Με ην λέν 

ζχζηεκα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα νινθιεξψλεηαη φιε ε δηαδηθαζία ηεο έθδνζεο κηαο 

νηθνδνκηθήο άδεηαο ρσξίο λα ππάξρεη επαθή ηνπ κεραληθνχ θαη ησλ ππαιιήισλ. 

Παξάιιεια ζα κπνξεί λα γίλεηαη πιήξεο ηεθκεξίσζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε κηαο νηθνδνκηθήο άδεηαο. 

Σν λέν ζχζηεκα έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ πινπνηείηαη απφ ην Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΣΔΔ), κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ 

ηεο Φεθηαθήο Σαπηφηεηαο Κηηξίνπ. εκεηψλεηαη, φηη ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν ζα 

ππάξρεη ίδηα βάζε δεδνκέλσλ ηφζν γηα ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα έθδνζεο νηθνδνκηθήο 

άδεηαο, φζν θαη κε ηελ Ζιεθηξνληθή Σαπηφηεηα Κηηξίσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα φπνπ ζα αλαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα θηίξηα. 

 
 
 

 

3.3 Αμηνιφγεζε ηεο εκπεηξίαο εθαξκνγήο ηεο αιιαγήο  

Ζ έσο ηψξα πινπνίεζε ηεο ελ’ ιφγσ αιιαγήο ζηελ δηαδηθαζία έθδνζεο άδεηαο 

δφκεζεο, κπνξεί λα καο νδεγήζεηο ζηα παξαθάησ βαζηθά ζπκπεξάζκαηα: 

 Ηθαλνπνίεζε ηεο δηεζλνχο ηάζεο ζηελ κεηαξξχζκηζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ζπλεξγαζίαο κέζσ ηεο εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ πέξα ησλ δεκφζησλ θνξέσλ, 

πνπ επηηεχρζεθε εθρσξψληαο ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο εθηέιεζεο ησλ αδεηψλ ζηνπο 

Διεγθηέο Γφκεζεο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

 Πξνβιεκαηηζκφο απφ κεξίδα εκπιεθνκέλσλ φηη ε παξαπάλσ εθρψξεζε ηεο 

αξκνδηφηεηαο, ην κφλν πνπ θαηάθεξε ήηαλ ε κεηαθίλεζε ηεο δηαθζνξάο, ελψ παξάιιεια 
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εθρσξψληαο κία απφ ηηο βαζηθέο θξαηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε ηδηψηεο, δεκηνπξγνχληαη 

ζπλζήθεο γηα κειινληηθή ηδησηηθνπνίεζε ησλ πνιενδνκηθψλ ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο. Θα 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ζηελ έθζεζε ηνπ ΔΔΓΓ γηα ην 2015 δηαπηζηψλεηαη φηη 

απμήζεθε ην πνζνζηφ ησλ ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ειέγρνπο επνπηεπφκελσλ 

ηδησηηθψλ θνξέσλ (296 ππνζέζεηο απφ ζπλνιηθά 1388), γεγνλφο πνπ πηζαλψο νθείιεηαη 

ζηελ απμαλφκελε ηάζε ηεο λνκνζεζίαο γηα αλάζεζε άζθεζεο δεκφζηαο εμνπζίαο ζε 

ηδησηηθνχο θνξείο θαη ζηελ παξεπφκελε αλάγθε επαξθνχο επνπηείαο ησλ ηειεπηαίσλ απφ 

ηηο εληεηαικέλεο γηα απηφ δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

 Καηαπνιέκεζε ηεο απζαίξεηεο δφκεζεο αθνχ πιένλ ν ηδηνθηήηεο γλσξίδεη φηη ζα 

ππάξμεη παξαπάλσ ηνπ ελφο ειέγρνπ γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο. 

 Αλνρή ηεο πνιηηείαο θαζψο δελ θαηεδαθίδνληαη ηα απζαίξεηα θηίζκαηα (έιιεηςε 

πνιηηηθήο βνχιεζεο). Ζ ζπλερήο ζεζκνζέηεζε λφκσλ γηα ηαθηνπνίεζε – λνκηκνπνίεζε 

απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ (Ν.4014/11, Ν. 4178/13 θαη πξνγελέζηεξνη), έρνπλ νδεγήζεη 

ζηελ δηαηψληζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Οη πξνζεζκίεο γηα ηελ έθδνζε ηεο έγθξηζεο δφκεζεο θαη ηεο άδεηαο δφκεζεο πνπ είλαη 

πέληε (5) θαη δχν (2) κέξεο αληίζηνηρα, ζηελ πξάμε θαηαζηξαηεγνχληαη. Γελ ππάξρεη 

θάπνην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηε ρνξήγεζε δηαθφξσλ εγθξίζεσλ απφ άιιεο ππεξεζίεο, πνπ 

απαηηνχληαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο βεβαηψζεηο απφ δαζαξρεία, αξραηνινγία, 

ππνπξγείν πνιηηηζκνχ ή άιιεο ππεξεζίεο πνπ ζήκεξα θαζπζηεξνχλ γηα κήλεο έσο θαη 

ρξφληα 

 Ηθαλνπνίεζε ηεο δηεζλνχο ηάζεο ζηελ κεηαξξχζκηζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο κεζφδσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, 

(ειεθηξνληθφο έιεγρνο πιεξφηεηαο ηνπ θαθέινπ, ειεθηξνληθή αίηεζε γηα ειεγθηή 

δφκεζεο, θ.α)  

 Ο θξίζηκνο ρξφλνο ζηε ζπλνιηθή δηάξθεηα απφ ηελ αίηεζε γηα έγθξηζε έσο ηελ έθδνζε 

ηεο αδείαο δφκεζεο, θαίλεηαη λα είλαη ην πελζήκεξν πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ έιεγρν θαηά 

ηελ έγθξηζε, δεδνκέλνπ φηη απνηειεί ηνλ κφλν νπζηαζηηθφ έιεγρν ησλ ππνβαιινκέλσλ 

ζηνηρείσλ θαη εθεί δηαπηζηψλνληαη ειιείςεηο ή ιάζε, πνπ ελδέρεηαη λα παξαηείλνπλ ην 

πελζήκεξν θαηά ην ρξφλν ζπκπιήξσζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ αηηνχλησλ δηα ησλ 

κεραληθψλ ηνπο. Δπνκέλσο ην δηάζηεκα ησλ 2 εκεξψλ γηα ηελ έθδνζε ηεο αδείαο, άλεπ 

ειέγρνπ ησλ κειεηψλ, κπνξεί λα κελ ηεξεζεί αλ θαζπζηεξήζεη γηα θάπνην ιφγν ν κφλνο 

έιεγρνο πνπ αζθείηαη, ήηνη ησλ θνξνινγηθψλ. 

 Ζ δηαδηθαζία έγθξηζεο απφ πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο (.Α), φπνπ απαηηείηαη, δελ 

βαξχλεη ηελ Τ.ΓΟΜ (δηαβίβαζε θαθέινπ γλσκνδφηεζε .Α, επηζηξνθή ηνπ θιπ.) θαη 
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επηβάιιεηαη γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θαη φρη ηεο έγθξηζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη πιένλ ν 

πνιίηεο θαη ζπλαθφινπζα ν κεραληθφο ηνπ, αλαιακβάλνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία ππνβνιήο 

θαθέινπ κειέηεο πξνο έγθξηζε απφ ην αξκφδην .Α, πνπ ζπλεδξηάδεη αλά 15 ή 

πεξηζζφηεξεο εκέξεο θαη ζέηεη δηθνχο ηνπ θαλφλεο πιεξφηεηαο θαη ειέγρνπ θαθέισλ, 

θαζηζηψληαο έηζη δπζρεξή ηνλ ππνινγηζκφ, ηνπ πξαγκαηηθνχ απαηηνπκέλνπ ρξφλνπ 

έθδνζεο κηαο άδεηαο δφκεζεο. 

 

3.4 Πξνηάζεηο γηα ηελ επξχηεξε κεηαξξχζκηζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο 

Με ην ζεκεξηλφ δηαζέζηκν ηερλνινγηθφ ππφβαζξν (google earth, νξζνθσηνράξηεο 

Κηεκαηνινγίνπ, θ.α) είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία κηαο ηζρπξήο θαη αμηφπηζηεο ςεθηαθήο 

πιαηθφξκαο, ε νπνία ζα θαιχπηεη πιήζνο εθαξκνγψλ, φπσο ν απηφκαηνο ππνινγηζκφο 

ησλ ακνηβψλ- εηζθνξψλ, νη δειψζεηο απζαηξέησλ, ε έθδνζε αδεηψλ δφκεζεο, ηα φξηα 

ησλ νηθηζκψλ, νη δαζηθνί ράξηεο, νη γξακκέο θαη δψλεο παξαιίαο, νη αξραηνινγηθνί 

ρψξνη, ν ραξαθηεξηζκφο ησλ θηηξίσλ (δηαηεξεηέα, παξαδνζηαθά) νη ρξήζεηο γεο 

(ιαηνκηθέο δψλεο, γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο, θ.α). Δπίζεο ζα είλαη δπλαηή ε 

δηαζχλδεζε κέζσ ηεο επηδησθφκελεο δηα-ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ (π.ρ 

θηεκαηηθή ππεξεζία ηνπ δεκνζίνπ, ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ππνζεθνθπιάθεηα, 

εθνξία, θ.α) έηζη ψζηε λα είλαη αδχλαηή ε εηζθνξνδηαθπγή, ε καχξε εξγαζία, ηα πιαζηά 

ηηκνιφγηα πξνκεζεπηψλ, θ.α. Γειαδή λα πεξηνξηζηνχλ ζην ειάρηζηφ αλ φρη λα 

εμαιεηθζνχλ φρη κφλν νη πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο αιιά θαη νη θαζαξά νηθνλνκηθέο- 

θνξνινγηθέο παξαβάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα αμηφπηζην γεσγξαθηθφ ζχζηεκα 

πιεξνθνξηψλ ην νπνίν ζα κπνξεί λα πεξηέρεη ρσξηθέο θαη κε ρσξηθέο (πεξηγξαθηθέο) 

πιεξνθνξίεο (θσηνγξαθίεο, ζπκβφιαηα, θ.α), ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ελέξγεηεο φπσο 

ε ςεθηνπνίεζε ησλ αξρείσλ ησλ πνιενδνκηθψλ ππεξεζηψλ, ηα δηαζπλδεδεκέλα 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα –ειεθηξνληθφο ηξφπνο έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, 

Ζιεθηξνληθή Σαπηφηεηα- αιιά θαη ην ςεθηαθφ ππφβαζξν πνπ ζα ππάξρεη απφ ην 

Κηεκαηνιφγην –ην νπνίν αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί έσο ην 2020- ζα κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα ειεθηξνληθφ Γίθηπ γηα ηα θηίξηα. Απηφ ζα έρεη σο ζπλέπεηα, ζε ιίγν 

θαηξφ φιεο νη ππεξεζίεο κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ λα έρνπλ πιήξε εηθφλα ηεο 

δφκεζεο ζε φιε ηε ρψξα. 

Με βάζε ηελ έσο ηψξα πινπνίεζε, ηεο αιιαγήο, δειαδή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ βειηίσζε ηεο, παξαηίζεηαη νη παξαθάησ πξνηάζεηο: 
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 ηειέρσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δπηζεσξεηψλ Γφκεζεο 

(Δ.Τ.Δ.Γ) θαη Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα έιεγρν ησλ ειεγθηψλ (ην αηψλην 

πξφβιεκα!!!).  

 Τινπνίεζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ έθδνζεο αδεηψλ, 

κε πιήξε θαηάξγεζε ηεο έληππεο θαη θαζηέξσζε κφλν ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

δηθαηνινγεηηθψλ.   

 Καζνξηζκφο πξνδηαγξαθψλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ.   

 αθέζηεξνο θαζνξηζκφο, επηθαηξνπνίεζε θαη νκνγελνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνο θνξείο, νη εγθξίζεηο ησλ νπνίσλ απαηηνχληαη γηα ηελ 

έθδνζε αδείαο δφκεζεο. Λεηηνπξγηθή  ελνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ 

απηψλ.   

 Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο πνιηηψλ θαη κεραληθψλ κέζσ δηαζχλδεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

«ΓΗΑΤΓΔΗΑ» ζην ζχζηεκα έθδνζεο αδεηψλ. 

 Γηαδξαζηηθή επηθνηλσλία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ φισλ ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ, ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαηαγξαθή ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο.  

 Γεκηνπξγία άκεζα ηνπ ιεγφκελνπ "Παξαηεξεηήξηνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο" 

(δελ έρεη ζεζκνζεηεζεί αθφκα) πνπ ζα αλαιάβεη ηελ θαηαγξαθή, ηελ επνπηεία θαη 

ηνλ έιεγρν φινπ ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ. 

 Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ λνκηκφηεηαο γηα ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ επί ησλ 

αθηλήησλ, πεξηιακβάλνληαο κηζζψζεηο θαη θιεξνλνκηέο, πψιεζε, γνληθή παξνρή, 

δσξεά, θηι θαη ην νπνίν δελ ζα κπνξεί λα εθδνζεί αλ ππάξρνπλ απζαηξεζίεο ζην 

αθίλεην ή αλ απηφ είλαη εμ' νινθιήξνπ απζαίξεην.  

 Λεηηνπξγία ππεξεζίαο θαηεδάθηζεο απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε πεξηθεξεηαθφ ή θεληξηθφ επίπεδν  

 Γεκηνπξγία βάζεο πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ κε αλάξηεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

απνθάζεσλ, πξάμεσλ θαη πιεξνθνξηψλ (κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, 

πξάμεηο δηαπίζησζεο παξάλνκσλ πξάμεσλ θαη επηβνιήο πξνζηίκσλ θιπ) 

 

3.5 Αλαθεθαιαίσζε  

ην θεθάιαην απηφ επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε, ε θξηηηθή αλάιπζε θαη ε αμηνιφγεζε 

ηεο αιιαγήο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ έθδνζεο ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, φπσο απηή 

επηρεηξείηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 4030/11 “Νέορ ηπόπορ έκδοζηρ 

αδειών δόμηζηρ, ελέγσος καηαζκεςών και λοιπέρ διαηάξειρ”. 
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Δπίζεο γίλεηαη κηα απφπεηξα πξνζέγγηζεο ησλ ιφγσλ πνπ επέθεξαλ, αιιά θαη ησλ 

επηπηψζεσλ πνπ επήιζαλ απφ ηελ αιιαγή αχηε ηφζν ζηηο ππεξεζίεο πνπ εθδίδνπλ ηηο 

άδεηεο δφκεζεο φζν θαη ζηηο αξρέο πνπ ηηο ειέγρνπλ. 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο ππφ αμηνιφγεζε αιιαγήο είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο αδηαθάλεηαο 

κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο ειέγρνπ ζε θάζε ζηάδην ηεο έγθξηζεο -ηί θάλεη πνηνο θαη πφηε-, κε 

ηελ ρξήζε – αμηνπνίεζε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε ν δηνηθνχκελνο λα έρεη ηελ 

αίζζεζε ηεο ίζεο αληηκεηψπηζεο αιιά θαη ηελ ρσξίο ρξνλνηξηβή δηεθπεξαίσζε ηεο 

ππφζεζεο ηνπ. 

Δπίζεο κε ηελ αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ επηδηψθνληαη: 

α) ν ζαθήο θαηακεξηζκφο ηεο επζχλεο κεηαμχ ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ εθδίδεη ηελ 

νηθνδνκηθή άδεηα θαη ησλ κεραληθψλ πνπ θαηαξηίδνπλ ηηο απαηηνχκελεο κειέηεο θαη 

επηβιέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζην ρψξν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ 

θαηαζθεπή ησλ έξγσλ απηψλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο πνπ έρεη εθδνζεί.  

β) ν ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ηεο δφκεζεο ηφζν απφ ηελ πνιενδνκηθή ππεξεζία φζν 

θαη απφ άιινπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο (ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο-.Δ.Δ.Γ.Γ, Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ Γφκεζεο -Δ.Τ.Δ.Γ) 

γ) ε ππνρξεσηηθή ειεθηξνληθή θαηάζεζε - αζθάιηζε ησλ κειεηψλ πνπ εθπνλνχληαη 

απφ ηνπο κεραληθνχο αιιά θαη ησλ ζρεδίσλ φπσο ηειηθά θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνπο 

εξγνιάβνπο (as built designs). 

δ) ε επηβνιή απζηεξψλ δηνηθεηηθψλ θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ ζε βάξνο φζσλ 

παξαβηάδνπλ ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ δφκεζε, έηζη 

ψζηε ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ θπξψζεσλ λα είλαη αλάινγν ησλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ ζην 

πεξηβάιινλ απφ ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ ζχλζεζε βαζηθψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ην αλ 

επεηεχρζεζαλ νη ζηφρνη ηεο αιιαγήο θαη ηελ παξάζεζε πξνηάζεσλ βειηίσζεο ψζηε 

ηειηθά νη σθεινχκελνη λα ιακβάλνπλ απνδνηηθφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο 

ππεξεζίεο, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 
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πκπεξάζκαηα 

Ζ γεληθή δηαπίζησζε θαη παξαδνρή φηη ε ρψξα δελ δηέξρεηαη κφλν νηθνλνκηθή 

θξίζε, αιιά θπξίσο κηα βαζεηά θνηλσληθή, θξίζε αξρψλ, αμηψλ θαη ζεζκψλ, ζέηεη ζε 

άκεζε πξνηεξαηφηεηα ηελ αλαγθαηφηεηα λ’ αληηκεησπηζηνχλ θνηλσληθά θαηλφκελα φπσο 

ε επλνηνθξαηία, ε δηαθζνξά θαη ε θαθνδηνίθεζε πνπ, φπσο είδακε, είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ γξαθεηνθξαηία θαη ηελ αδηαθάλεηα. 

Ζ γξαθεηνθξαηία θαη ε αδηαθάλεηα, αλ θαη δελ είλαη κεηαμχ ησλ αηηίσλ πνπ 

νδήγεζαλ ηε ρψξα ζηελ «επηηήξεζε», είλαη νπσζδήπνηε εκπφδην ζηελ πξνζπάζεηα 

νηθνλνκηθήο αλφξζσζήο ηεο αθνχ πιήηηνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, βιάπηνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηε ρψξαο θαη απμάλνπλ ην θφζηνο ηεο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο. 

Οη αηηίεο πνπ έζξεςαλ ηελ γξαθεηνθξαηία θαη ηελ αδηαθάλεηα ζηε ρψξα, έρνπλ ηηο 

ξίδεο ηνπο ηφζν ζηελ απξνζπκία θαη αληθαλφηεηα ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ λα 

λνκνζεηήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ λφκνπο, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε ρξεζηή δηνίθεζε 

απαιιαγκέλε απφ ηα βάξε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο αδηαθάλεηαο, φζν θαη ζηε 

λννηξνπία ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ πνπ κε ηε δηραζηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπο, ιεηηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά σο ππάιιεινη θαη δηαθνξεηηθά σο πνιίηεο φηαλ ζέινπλ 

λα εμππεξεηεζνχλ ζηηο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ζπλαιιαγέο ηνπο. 

Ζ αλάγθε γηα αιιαγέο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, είλαη θξίζηκε θαη απνηειεί ην 

δεηνχκελν γηα ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ. ’ έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, επηβαξπκέλν θαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε 

δεκφζηα δηνίθεζε, νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηα λέα δεδνκέλα, λα είλαη επέιηθηε, 

απαιιαγκέλε απφ γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιψζεηο θαη ζθηέο δηαθζνξάο θαη λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο.  

Ζ γξαθεηνθξαηία δεκηνπξγεί πνιχ ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ ίδηα 

ηελ πνηφηεηα ηεο δεκνθξαηίαο. Ζ δηφγθσζε ηεο απνζαξξχλεη ηηο εγρψξηεο θαη ηηο μέλεο 

επελδχζεηο, θάλεη ην επηρεηξείλ δπζθνιφηεξν θαη θνζηνβφξν, θαη ηειηθά επηβαξχλεη 

ξαγδαία ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

Διιάδα. 

Ζ πνιπλνκία θαη ε γξαθεηνθξαηία επηβαξχλνπλ δξακαηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. Θεζκνπνηνχλ ηελ πειαηεηαθή ζρέζε θξάηνπο-πνιίηε, δπζρεξαίλνπλ 
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θαη θαζπζηεξνχλ ηελ πινπνίεζε κεηαξξπζκίζεσλ ή αιιαγψλ (γη' απηφ θαη ε επξέσο 

δηαδεδνκέλε αληίιεςε, φηη νη λφκνη ππάξρνπλ, αιιά δελ εθαξκφδνληαη), θαη παξάιιεια 

δηαβξψλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηνπο ζεζκνχο ηνπ θξάηνπο.  

Σν θαηλφκελν ηεο γξαθεηνθξαηίαο είλαη πξσηίζησο πνιηηηθφ πξφβιεκα. Γελ 

θαίλεηαη λα ππάξρεη πνιηηηθή βνχιεζε, ηνπιάρηζηνλ έσο ζήκεξα, γηα ηελ θαηαπνιέκεζή 

ηνπ, ίζσο επεηδή ε πνιππινθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ εμππεξεηεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ιεγφκελνπ πειαηεηαθνχ θξάηνπο.  

Ζ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηνίθεζεο θαη ε απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ γηα ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηελ 

ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε φισλ ησλ δνκψλ ηνπ θξάηνπο, απνηειεί ηελ κφλε ξεαιηζηηθή 

ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

Ζ απνζπαζκαηηθή θαη πεξηπησζηαθή αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο αδηαθάλεηαο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ έθηαζε θαη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπο. Σα λνκνζεηηθά κέηξα πνπ εθθξάδνληαη κε απαγνξεχζεηο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπο, είλαη ακθίβνιν αλ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο γξαθεηνθξαηηθέο εθδειψζεηο θαη ηα θαηλφκελα δηαθζνξάο ηεο 

δηνηθεηηθήο κεραλήο, είηε ζε θεληξηθφ επίπεδν είηε ζε ηνπηθφ-πεξηθεξεηαθφ. 

Ζ δηαθζνξά έρεη πνιιαπιέο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλέπεηεο. Ζ 

δηαθζνξά δηαβξψλεη ηελ εκπηζηνζχλε ζηε δεκνθξαηία θαη απνζηξαγγίδεη ηνπο πφξνπο 

απφ ηε λφκηκε νηθνλνκία. Ζ αθεξαηφηεηα ζηελ πνιηηηθή είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 

Ζ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηελ δεκφζηα 

δηνίθεζε, δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο κεηαξξχζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ε νπνία 

ζα ζηνρεχεη ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δνκψλ, ζηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ζηελ 

απινπνίεζε ησλ κέζσλ, ζηνλ νξηζκφ μεθάζαξσλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ επζχλε ησλ 

ππαιιήισλ θαη ζηελ πξφβιεςε επαξθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ. πλεπψο, ν 

αλαζρεδηαζκφο δηαδηθαζηψλ θαη ε απινχζηεπζε ηνπο, πξέπεη λα απνηεινχλ έλα εληαίν 

πξφγξακκα αλαδηνξγάλσζεο ηνπ νξγαληζκνχ κηαο δεκφζηαο ππεξεζίαο. 

ην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ φπνπ ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη κε ξαγδαίνπο 

ξπζκνχο δηακνξθψλνληαο θαηλνχξηεο ζπλζήθεο αιιά θαη αλάγθεο γηα ηηο θνηλσλίεο, ε 

δεκφζηα δηνίθεζε θαιείηαη λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα θαη λα πηνζεηήζεη 



82 

 

πξνεγκέλα κνληέια ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, έηζη ψζηε λα εθκεηαιιεπηεί πξνο 

φθεινο ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ηνπ θξάηνπο ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε εμέιημε 

ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθφηεξα ε πξφνδνο ησλ ζπζηεκάησλ Σ.Π.Δ. 

Ζ Πνιηηεία, πξνζπαζψληαο λα ζσξαθίζεη ηε δηαθάλεηα ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο 

θαη ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο, πηνζέηεζε ην Πξφγξακκα Γη@χγεηα θαη δηεπθφιπλε ηελ 

πξφζβαζε ηνπ πνιίηε ζηε δεκφζηα πιεξνθνξία. ηελ θαηεχζπλζε απηή ηα Αλνηρηά 

Γεκφζηα Γεδνκέλα απνηεινχλ θηήκα φισλ θαη ε αλνηρηή θαη ειεχζεξε πξφζβαζε ζε 

απηά είλαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν (άξζξν 5 Α ηνπ πληάγκαηνο), ζεκειηψδεο 

δηθαίσκα φισλ ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ. 

Σα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο δεκφζηαο 

πιεξνθνξίαο είλαη ζεκαληηθά, θαζψο επηηξέπεηαη αθφκε θαη ζε κηθξέο θαη λέεο 

επηρεηξήζεηο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε δσξεάλ πιεξνθνξία γηα λα αλαπηχμνπλ ππεξεζίεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

Ζ δηαθάλεηα θαη ε δεκνζηφηεηα ζηελ θξαηηθή δξάζε απνηειεί ηελ εγγχεζή γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο φισλ ησλ πνιηηψλ ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο, κε ηελ επηβνιή ζηελ δηνίθεζε εθηεηακέλσλ φξσλ δεκνζηφηεηαο θαη ηελ 

αμηνπνίεζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Ζ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

εληζρχεη ηε ινγνδνζία θαη ηε δηαθάλεηα, αθνχ ειέγρνληαη θαη νη ειεγθηέο. 

H αλνηθηή δηαθπβέξλεζε πξνζθέξεη ηε κέγηζηε δπλαηή δεκνζηφηεηα ζε 

νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο δηνηθεηηθήο αιπζίδαο, 

κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ ζα θαζηεξσζνχλ σο ηξφπνο 

δηαθπβέξλεζεο. Έρεη ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο απφ ηηο 

Κπβεξλήζεηο έλαληη ησλ πνιηηψλ, έηζη ψζηε λα πξναρζεί ε δηαθάλεηα, λα ελδπλακσζεί ν 

ξφινο ησλ πνιηηψλ, λα θαηαπνιεκεζεί ε δηαθζνξά θαη λα επηηεπρζεί ε δηαθπβέξλεζε µε 

ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ εθ λένπ δηακφξθσζε ηεο ζρέζεο 

ηνπ θξάηνπο θαη ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ηνπ κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο κε 

απνηέιεζκα ηελ πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηεο αηνκηθή επζχλεο θαη ηεο δηαθάλεηαο ζηνπο 

δεκφζηνπο θνξείο αιιά θαη ηεο βειηίσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε φξνπο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζε αληηδηαζηνιή κ’ έλα γξαθεηνθξαηηθφ θξάηνο ζην νπνίν επδνθηκνχλ 

θαηλφκελα αδηαθάλεηαο, δηαζπάζηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο θαη δηαθζνξάο. 
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Ζ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο αδηαθάλεηαο ζηελ 

δεκφζηα δηνίθεζε ζα ζπληειέζεη ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηφζν ησλ ΟΣΑ φζν θαη ηεο 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο πξνο φθεινο ησλ θνηλσληψλ, ηελ βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ, ηελ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ πξνο ηνπο ζεζκνχο ηεο 

ζπληεηαγκέλεο πνιηηείαο, θαη ηελ ζηήξημε ησλ αμηψλ θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ. 

Ζ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη γεληθφηεξα νη ΣΠΔ θαιχπηνπλ έλα επξχ 

θάζκα ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ παξαδνζηαθή 

γξαθεηνθξαηηθή δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Ζ εηζαγσγή απηψλ ησλ 

θαηλνηφκσλ κεζφδσλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα εγγπάηαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο 

αιιά ηελ εμνηθνλφκεζε πνιχηηκσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ.  

Ο αλαζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε πξνυπνζέηεη ηελ 

απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Οη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα είλαη γξήγνξεο, λα είλαη 

ζαθείο, λα είλαη απιέο. Οη δηαδηθαζίεο απινπνηνχληαη απφ ηε κείσζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο. Γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη αλαγθαία, «ε ζπλερήο θαη 

ζπζηεκαηηθή αλαζεψξεζε ησλ λνκνζεηηθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ θαλνληζηηθψλ 

ξπζκίζεσλ θαζψο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ θαζνξίδνπλ δηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ψζηε λα είλαη ζπκβαηέο κε ηηο αξρέο απνηειεζκαηηθήο λνκνζέηεζεο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθήο – απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ κε βάζε ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε ηνλ νπνίν αθνξνχλ» (Παπαδεκεηξφπνπινο, 2003). 

Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα επηηεπρζεί ε αλαδηνξγάλσζε ησλ εζσηεξηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Γειαδή λα επηηεπρζεί ε 

ξηδηθή επαλαζρεδίαζε ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ, ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ κε ηελ εηζαγσγή 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Ζ δεκφζηα δηνίθεζε, σζείηε ζε αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο κε ρξήζε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πξνθεηκέλνπ λ’ απμήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ 

πξνο ηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο, λα βειηηψζεη ηελ απνδνηηθφηεηάο ηεο θαη λα παξέρεη 

πνηνηηθφηεξεο ππεξεζίεο πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ εθαξκνγή ηέηνησλ ζπζηεκάησλ 

εθζπγρξνλίδεη ηελ δεκφζηα δηνίθεζε, εληζρχεη ηε λνκηκφηεηα ηνπ θξάηνπο θαη απμάλεη 

ηελ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Παξάιιεια, δεκηνπξγεί 

εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο πνπ εληζρχνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Οη βαζηθέο νδεγίεο πνπ 
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πξέπεη λα ηεξνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

δέζκεπζε ηεο εγεζίαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπο θαζψο θαη φηη ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο 

ζπκβαηά κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θξάηνπο. Καηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απαηηείηαη ζσζηή επηινγή ζηειερψλ θαη εληνπηζκφο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιιεη ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ. Καηά ηε θάζε ηεο πινπνίεζεο απαηηείηαη 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ έξγνπ θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απηνχ. Σέινο, θαηά 

ηελ παξαγσγηθή θάζε απαηηείηαη απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο αιιαγήο πνπ ζα επέιζεη, 

ελδπλάκσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηηο λέεο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη 

δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν.  

H ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, αλακθίβνια, ζπληειεί ζηε κείσζε ησλ 

ρξνλνβφξσλ θαη θνζηνβφξσλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ. Σν άλνηγκα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζα απειεπζεξψζεη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κεηψλνληαο ηελ αλάγθε θαη ηελ 

πηζαλφηεηα γηα δηαθζνξά. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έλαο πνιίηεο ρξεηαζηεί κηα δεκφζηα 

ππεξεζία, απαηηείηαη ειάρηζηνο ρξφλνο, ρσξίο ηελ εκπινθή ηνπ δεκνζίνπ ιεηηνπξγνχ γηα 

λα ηελ απνθηήζεη. Απηφ απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο, απαιείθεη ηηο 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη θαζηζηά ηε δεκφζηα ππεξεζία θαη θαηά επέθηαζε, ην 

ίδην ην θξάηνο απφιπηα δηαθαλή. Ζ δπλαηφηεηα ζπλερνχο ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο απμάλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ εζληθή 

νηθνλνκία Ζ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ αθελφο ζα εληζρχζεη ηελ απνδνηηθφηεηα 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη αθεηέξνπ ζα βειηηψζεη ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ζα δεκηνπξγήζεη κηα λέα λννηξνπία θαη 

θνπιηνχξα σο πξνο ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο 

γλψζεο ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε.  

Ζ πνιηηηθή βνχιεζε παίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο 

γηα ηελ αιιαγή εμαζθαιίδνληαο επαξθή εθπαίδεπζε θαη αληακείβνληαο φζνπο 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αιιαγή απηή. Ζ πνιηηεία έρεη ηελ εζηθή θαη λνκηθή ππνρξέσζε λ’ 

αγσλίδεηαη γηα ηελ εμάιεηςε ησλ θάζε είδνπο απνθιεηζκψλ θαη λα κεξηκλά ψζηε ν θάζε 

πνιίηεο λα απνιακβάλεη εχθνιε θαη ηζφηηκή πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο. Ζ 

επηηπρία ζηελ θαζηέξσζε ηεο αλαζρεδηαζκέλεο δηαδηθαζίαο κε ηελ ρξήζε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ έγθεηηαη ζε κεγάιν βαζκφ, ζην θαηά πφζν ην θξάηνο ζα 

κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηα δεηήκαηα ηνπ ιεγφκελνπ “ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο” δειαδή ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ράζκα πνπ παξάγεηαη αλάκεζα 
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ζε άηνκα ή θαη νκάδεο πνπ σθεινχληαη απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζ’ εθείλα πνπ δελ 

σθεινχληαη εμαηηίαο θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. 

Φαηλφκελα πνιχπινθα θαη πνιχκνξθα φπσο ε γξαθεηνθξαηία θαη ε αδηαθάλεηα 

αληηκεησπίδνληαη κε κέηξα πνπ ζθνπεχνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θνηλσληθήο παηδείαο. Ζ 

εζηθή ζπλείδεζε θαιιηεξγείηαη θαη ππνδεηθλχεη ζηνλ άλζξσπν ην θαζήθνλ γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ θνηλσληθνχ. Δίλαη ν 

θξηηήο, πνπ επηδνθηκάδεη ηηο πξάμεηο πνπ ηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνλ εζηθφ λφκν θαη 

θαηαδηθάδεη φζεο ηνλ παξαβηάδνπλ. Ζ εζηθή ζπλείδεζε είλαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο 

ζηελ απνηξνπή ηεο δηαθζνξάο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξνζπάζεζε λ’ αλαδείμεη ηελ ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηεο ρξήζεο 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ζηελ δεκφζηα 

δηνίθεζε, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηα θαηλφκελα ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο αδηαθάλεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ππφβαζξν ηεο δηαθζνξάο.  

Σα φζα έρνπλ αλαθεξζεί κέρξη ηψξα αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ πξφιεςε ησλ 

παξαπάλσ θαηλνκέλσλ. Αλ απνηχρεη ε πξφιεςε ηεο δηαθζνξάο, θπξίσο φπσο είπακε, 

κέζσ ηεο δηαθάλεηαο, ε θαηαπνιέκεζή ηεο ιακβάλεη ηε κνξθή ηεο θαηαζηνιήο. Ζ 

θαηαζηνιή αθνξά ην ζηάδην ηνπ ειέγρνπ θαη ην ζηάδην ηεο επηβνιήο θπξψζεσλ, ηα 

νπνία φκσο ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ην ραψδεο ζρήκα ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, θαη 

κέζα ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

έρεη ακθίβνια απνηειέζκαηα. 

Αληηθείκελν άιιεο εξγαζίαο ζα κπνξνχζε είλαη κία ζπγθξηηηθή κειέηε πξαγκαηηθψλ 

πεξηπηψζεσλ, ε νπνία ζ’ αλαδείμεη ηα πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά ζηνηρεία 

πξνγξακκάησλ αλαζρεδηαζκνχ δεκφζησλ δηαδηθαζηψλ κε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. 
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