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΄Εχοντας  γνώση των σοβαρών εµποδίων που προκαλεί η τρέχουσα 

κρίση, πρέπει να επιδιώξουµε, µε απόλυτα διαφανείς και αξιοκρατικές 

διαδικασίες, τη συνολική ανάπτυξη του τόπου µας µε αποκλειστικό 

γνώµονα το καλό του τόπου και όχι των προσωπικών και ιδιοτελών 

συµφερόντων. 

  

Καθηµερινά γινόµαστε µάρτυρες µιας σκληρής σύγκρουσης 

µεταξύ εκτελεστικής εξουσίας και µεγάλων ιδιωτικών συµφερόντων Η 

πραγµατική διαπλοκή βρίσκεται στην κορυφή της ελληνικής κοινωνίας 

και όχι στα ενδιάµεσα επίπεδά της. ∆ιότι και η διαφθορά και η διαπλοκή 

αναπτύσσονται όταν στην κορυφή της πυραµίδας της κοινωνίας 

βρίσκονται άνθρωποι που διαφθείρουν και διαφθείρονται. 

 

Η διαφάνεια αποτελεί µία έννοια, η οποία δεν µπορεί να 

προσδιορισθεί εύκολα. ΄Οπως έχει παρατηρηθεί η έννοια της διαφάνειας 

αποτελεί µία αδιαφανή έννοια . Πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

παρατηρηθεί ότι η έννοια της διαφάνειας µπορεί να αποκτήσει 

διαφορετικό περιεχόµενο, ανάλογα µε το κανονιστικό περιεχόµενο στο 

οποίο χρησιµοποιείται. 

 ΄Ετσι, άλλη είναι η έννοια της διαφάνειας στο ιδιωτικό δίκαιο και 

άλλη στο δηµόσιο δίκαιο στο πλαίσιο της κρατικής δράσης
1
.  
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 Σπ. Βλαχόπουλος ,∆ιαφάνεια της Κρατικής ∆ράσης & Προστασία Προσωπικών δεδοµένων 

.Εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα –Κοµοτηνή έτος 2007) ,σελίδα 26. 



  Εποµένως, ως διαφάνεια της κρατικής δράσης θα µπορούσε να 

θεωρηθεί, πρώτον, η δηµοσιοποίηση όλων των αποφάσεων και 

γενικότερα των ενεργειών  της κρατικής εξουσίας και δεύτερον, η 

αποκάλυψη όλων των στοιχείων και δεδοµένων στα οποία στηρίχθηκε η 

κρατική δράση. Με την περιγραφή αυτή, η διαφάνεια της κρατικής 

δράσης οριοθετείται ως προς την έννοια της δηµοσιότητας,. ∆ιαφάνεια 

σηµαίνει  καταρχήν δηµοσιοποίηση των αποφάσεων και ενεργειών της 

κρατικής εξουσίας. 

 

Η διαφάνεια της κρατικής δράσης υπό  την ευρύτερη έννοια, 

συµπεριλαµβάνει την πρόσβαση στα έγγραφα στα οποία στηρίχθηκε µια 

κρατική απόφαση, την ύπαρξη αιτιολογίας προκειµένου ο διοικούµενος 

να µπορεί να διαπιστώσει για ποιούς λόγους η κρατική εξουσία κατέληξε 

στη συγκεκριµένη  απόφαση ή ενέργεια. 

 

Περαιτέρω, είναι σαφές ότι η διαφάνεια της κρατικής δράσης δεν 

περιορίζεται µόνο στη δράση των οργάνων του δηµόσιου νοµικού 

προσώπου του Κράτους και των νοµικών προσώπων που είναι 

οργανωµένα ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αλλά επεκτείνεται 

και στη δράση των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου 

τοµέα, τα οποία ελέγχονται  καθ΄ οιονδήποτε τρόπο από το Κράτος
2
. 

 

Προτού ολοκληρωθούν οι αναπτύξεις για την έννοια της 

διαφάνειας της κρατικής δράσης, πρέπει να διευκρινισθεί µια 

παρανόηση, η οποία φαίνεται να κυριαρχεί τα τελευταία έτη τόσο στη 

Χώρα µας όσο και διεθνώς
3
.  
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 Οπ,π. ,Σπυρίδων Βλαχόπουλος, ∆ιαφάνεια της κρατικής δράσης & Προστασία Προσωπικών 

δεδοµένων ,σελίδα 30. 
3
 Ibid, σελίδα 31 



 Στο πλαίσιο της καταπολέµησης των φαινοµένων της διαφθοράς 

κρατικών λειτουργών και της διαπλοκής µεταξύ πολιτειακών οργάνων 

και παραγόντων της οικονοµικής ζωής, η διαφάνεια ταυτίζεται πολλές 

φορές µε την καταπολέµηση της διαφθοράς και της διαπλοκής κατά την 

άσκηση της κρατικής εξουσίας.  

 

Η διαφάνεια αποτελεί ένα ισχυρό µέσο για την καταπολέµηση της 

διαφθοράς και της διαπλοκής στη διαχείριση των πόρων των 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει οι πολίτες να 

καταστούν ενεργοί και συµµέτοχοι στη λήψη αποφάσεων προκειµένου 

να διαµορφωθεί ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας του κράτους που θα δίνει 

πρόσβαση στους ίδιους για διαρκή και άµεση πληροφόρηση, 

καθιερώνοντας τη διαφάνεια παντού και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

 

΄Οσο µεγαλύτερη είναι η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων των 

κρατικών οργάνων και γενικότερα στην κρατική δράση, τόσο 

περισσότερο αποµακρύνεται ο κίνδυνος λήψης των κρατικών αποφάσεων 

µε βάση αθέµιτα συµφέροντα που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση 

συγκεκριµένων προσώπων
4
. 

 

Η αρχή της διαφάνειας συµβάλλει στην τήρηση της αρχής της 

νοµιµότητας και κατ’ επέκταση στη διασφάλιση του Κράτους δικαίου.Η 

διαφάνεια της κρατικής δράσης αποτελεί προυπόθεση των 

συνταγµατικών δικαιωµάτων πάνω σε ζητήµατα δηµοσίου ενδιαφέροντος 

και πληροφόρησης που άπτονται της κρατικής εξουσίας. 
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 Οπ.,π, Σπ. Βλαχόπουλος, ∆ιαφάνεια της κρατικής δράσης & Προστασία Προσωπικών δεδοµένων 

σελίδα 39. 



Η διαφάνεια της κρατικής δράσης αποτελεί απαραίτητη 

προυπόθεση για την άσκηση και των συνταγµατικών δικαιωµάτων που 

συνδέονται µε τη διατύπωση γνώµης και την πληροφόρηση επι 

ζητηµάτων δηµοσίου ενδιαφέροντος και θεµάτων που άπτονται της 

κρατικής εξουσίας.  

 

Περαιτέρω η κρατική διαφάνεια είναι σηµαντική και για την 

αποτελεσµατική άσκηση των δικαιωµάτων, στα οποία κυρίαρχο 

 είναι το στοιχείο της ισότητας. 

 

Εξίσου όµως, σηµαντική είναι η πραγµάτωση της αρχής της 

διαφάνειας όχι µόνο µέσω της παροχής δυνατότητας πρόσβασης στα 

διοικητικά έγγραφα, αλλά και µέσω της παροχής πληροφόρησης εκ 

µέρους των διοικητικών αρχών. Π.χ. δηµοσίευση ορισµένων διοικητικών 

πράξεων και σε κάθε περίπτωση των προεδρικών διαταγµάτων , 

δηµοσιοποίηση διοικητικών διαδικασιών στο πλαίσιο της 

περιβαλλοντικής και χωροταξικής πολεοδοµικής νοµοθεσίας 

δηµοσιοποίηση πινάκων επιτυχόντων στα καταστήµατα των 

Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των αποφάσεων των ∆ηµοτικών, 

Κοινοτικών και Νοµαρχιακών Συµβουλίων
5
. 

 

Τέλος η διαφάνεια συνδέεται µε τη δυνατότητα  του κοινού να 

παρακολουθεί τη δράση των οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας και 

ιδίως να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις των συλλογικών διοικητικών 

οργάνων. 
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 Οπ.,π., Σπ. Βλαχόπουλος, ∆ιαφάνεια της κρατικής δράσης & προστασία προσωπικών δεδοµένων, 

σελίδα 50 



Η αρχή της διαφάνειας έχει αποκτήσει ιδιαίτερη επικαιρότητα σε 

επίπεδο ευρωπαικής ένωσης τα τελευταία έτη  δοθείσης της έλλειψης 

διαφάνειας που χαρακτηρίζει τη λειτουργία και τις συνεδριάσεις των 

οργάνων της Ευρωπαικής ΄Ενωσης 

 

Αναφορικά µε τους κανόνες του δικαίου της Ε.Ε, που επιβάλλουν 

τη διαφάνεια στις αρχές των κρατών-µελών, αυτοί περιορίζονται στη 

θέσπιση κανόνων διαφάνειας των διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 

έργων, προµηθειών και υπηρεσιών και την πρόσβαση στην 

περιβαλλοντική πληροφόρηση
6
. 

 

Ωστόσο η αφοµοίωση της αρχής της διαφάνειας ως απολύτου, 

καθολικού και κατηγορηµατικού αξιώµατος, που διατρέχει το σύνολο της 

δράσης των κρατικών οργάνων σε όλα τα επίπεδα, εµφανίζεται 

προβληµατική. Η φύση και ο σκοπός ορισµένων εκδηλώσεων της 

κρατικής δράσης είναι τέτοια ώστε να προτάσσονται κατά λογική 

αναγκαιότητα άλλες αρχές έναντι της αρχής της διαφάνειας. Για 

παράδειγµα, η µυστικότητα των συνεδριάσεων των ∆ηµοτικών, 

Κοινοτικών ή Νοµαρχιακών Συµβουλίων δικαιολογείται για την 

προστασία των κατηγοριών προσωπικών δεδοµένων που ο νοµοθέτης 

έχει αναγάγει σε αντικείµενο αυξηµένης προστασίας δηλαδή για την 

προστασία των ευαίσθητων δεδοµένων και των δεδοµένων που 

συνδέονται µε την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή. Πώς συµβιβάζεται 

άραγε η ανάγκη τήρησης των ανωτέρω εγγυήσεων µε την καθολική 

επιβολή της αρχής της διαφάνειας? 

 

                                                
6
 Οπ., π., Σπ. Βλαχόπουλος ∆ιαφάνεια της κρατικής δράσης & Προστασία Προσωπικών δεδοµένων, 

Σελίδα 51. 



Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν προβληµατισµό, που θα 

µπορούσε να αποτελέσει αφορµή για περαιτέρω αναπτύξεις, στο πλαίσιο  

της παρούσας µελέτης, µετά την προηγηθείσα προσπάθεια εννοιολογικής 

οριοθέτησης της αρχής της διαφάνειας, µέσω της αντιπαραβολής της µε 

άλλες συγγενείς έννοιες, θα επιχειρηθεί στο µέτρο του δυνατού µια 

ανάλυση της τήρησης της αρχής της διαφάνειας σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης και θα καταγραφούν ορισµένες προτάσεις για µια πιο 

ουσιαστική εµπέδωση και πιο αποτελεσµατική εφαρµογή της εν λόγω 

αρχής. 

 

  Γνωρίζουµε όλοι  ότι η χώρα µας βρίσκεται σε µία περίοδο 

κρίσιµη και αρκετά επώδυνη για τους πολίτες της .Θα πρέπει λοιπόν να 

υπάρχει συνεργασία,  συνεννόηση και  αλληλοκατανόηση µεταξύ των 

θεσµών για να µπορέσει να λειτουργήσει το Κράτος καλύτερα 

 

Για αυτό και προτείνεται για την πάταξη της διαφθοράς και την 

καθιέρωση κανόνων διαφάνειας στο δηµόσιο βίο η ουσιαστική εφαρµογή 

του Πόθεν ΄Εσχες. Σε αυτό  το πλαίσιο βασίστηκε και η    υποχρέωση 

των πολιτειακών αξιωµατούχων του δηµοσίου ή ευρύτερου δηµόσιου 

τοµέα, δηµοσίων υπαλλήλων προισταµένων τοµέων διοίκησης µελών 

∆ιοικητικών και διευθύνσεων Ηµικρατικών Οργανισµών ,Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως δηµοσιοποιούν τα περιουσιακά τους 

στοιχεία σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα
7
. Με αυτόν τον τρόπο  

προστατεύεται η απαξίωση του πολιτικού συστήµατος. 

Τίποτε δεν µπορεί να επιτευχθεί αν δεν αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη 

των πολιτών προς τους θεσµούς και την πολιτική διαδικασία 
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 Καλλιόπη Σπανού οµιλία στην ΚΕ∆Ε µε θέµα την Αποτελεσµατικότητα- ∆ιαφάνεια & ∆ικαιοσύνη 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 



Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύσουµε τα δικαιώµατα του πολίτη  

µε την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της 

νοµιµότητας. 

Η διαφάνεια αφορά όλους όσους υπηρετούν την Πολιτεία και τους 

πολίτες. 

Εποµένως έχοντας επίκεντρο τον πολίτη πρέπει να εστιάσουµε στα 

προβλήµατα και να αναζητήσουµε λύσεις  προκειµένου να 

λειτουργήσουν οι ∆ήµοι σωστά και να προχωρήσουν σε συνεργασία µε 

ελεγκτικούς µηχανισµούς που θεσµοθετηµένα πλέον εξασφαλίζουν τη 

διαφάνεια στις συναλλαγές.  

 

 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση διαχειρίζεται δηµόσιες υποθέσεις 

τοπικού χαρακτήρα, δηµόσια εξουσία, δηµόσιους πόρους και οφείλει να 

έχει την ετοιµότητα να λογοδοτεί για τις αποφάσεις πράξεις και 

παραλείψεις της. 

 

Επίσης  µε την  θεσµοθέτηση Επιτροπής Προσλήψεων και 

Προαγωγών σε όλους τους κρατικούς οργανισµούς προστατεύεται η 

παραβίαση των κανόνων αξιοκρατίας και ο νεποτισµός που 

καταρρακώνουν την αξιοπρέπεια του κάθε πολίτη και ιδιαίτερα των νέων  

Γιατί κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί πως µία από τις σηµαντικότερες 

παθογένειες του συστήµατος είναι η παραβίαση των κανόνων 

αξιοκρατίας
8
..      

 

Στην προσπάθεια που γίνεται για τη διαφάνεια και την ανάκτηση της 

εµπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος θα πρέπει να προχωρήσουµε 

                                                
8
 Συνέντευξη υποψηφίου ∆ηµάρχου Καστοριάς Νίκου Βασιλειάδη στη ΣΕΝΤΡΑ µε θέµα «∆ιαπλοκή 

και διαφθορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».   



σε εκσυγχρονισµό  των νόµων για ποινικούς ανακριτές και ερευνητικές 

επιτροπές . 

 

Επίσης να είναι εντατικός ο έλεγχος από κρατικούς µηχανισµούς που 

επισηµαίνουν προβλήµατα νοµιµότητας ή και παραβίασης κάποιας εκ 

των αρχών της καλής διακυβέρνησης, προκειµένου να αναζητηθούν   

λύσεις µέσα από τη συνεργασία την ανταλλαγή απόψεων και 

επιχειρηµάτων και τη διατύπωση συστάσεων προκειµένου να 

λειτουργήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση σωστά να µπορέσει να εντοπίσει 

τα προβλήµατα  και να δράσει κατάλληλα. 

 

 Ακόµα καλό θα ήταν να δοθούν χρονικές προτεραιότητες µε 

αντικειµενικά κριτήρια όσον αφορά την υποχρέωση  εξόφλησης των 

∆ήµων προς τους πολίτες οι οποίες (χρονικές προτεραιτότητες )θα είναι 

αναρτώµενες στη ∆ιαύγεια και διαφάνεια µε τη δηµοσιοποίηση πινάκων 

πληρωµής των οφειλών
9
.  

 

΄Eτσι θα µπορέσουµε να αποφύγουµε υποψίες µεροληψίας  και 

διαπλεκόµενους δηµόσιους λειτουργούς γιατί η διαπλοκή είναι ένα 

φαινόµενο ανθρώπινο και όχι ελληνικό  

 

∆ιαπλοκή  είναι  χρήµα για παραγωγή ενηµέρωσης ,ενηµέρωση για 

παραγωγή πολιτικής και πολιτική για παραγωγή χρήµατος. 

 

Ο Μοντεσκιέ διέκρινε ότι σε µία κοινωνία δυτικού τύπου η διαπλοκή 

είναι ένα γεγονός αναπόφευκτο. ∆εν µπορεί να εξαλειφθεί δεν µπορεί 

να καταπολεµηθεί. 

                                                
9
 Καλλιόπη Σπανού οµιλία στην ΚΕ∆Ε µε θέµα την Αποτελεσµατικότητα  ∆ιαφάνεια & ∆ικαιοσύνη 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 



Αν ωστόσο η διαπλοκή δεν µπορεί να καταπολεµηθεί αυτή η 

διαπίστωση τι σηµαίνει? Μήπως να σταµατήσουµε να προσπαθούµε? 

Αν ναι ,ποιο θα είναι το αποτέλεσµα αυτής της στάσης. Η απάντηση 

στα παραπάνω ερωτήµατα ίσως είναι παρόµοιας καταφατικής 

φύσεως.Το µεγαλύτερο ωστόσο πρόβληµα δηµιουργείτε, όταν η 

διαπλοκή εισχωρεί στους περισσότερους τοµείς της καθηµερινής µας 

ζωής. 

Και κάπου εδώ φθάνουµε στο σήµερα που όλοι µας εµπίπτουµε σε 

µία από τις παρακάτω κατηγορίες. Ορισµένοι πιστεύουν στην 

καταπολέµηση της διαπλοκής και βάση αυτού πιστεύω ωθούνται 

στην κατά µέτωπο αντιµετώπιση µαζί της. 

΄Αλλοι ασπάζονται την ιδέα πως η διαπλοκή είναι σαν το νερό. 

΄Οσο παλεύεις µαζί της απλά το µετασχηµατίζεις. Οι µεν κατηγορούν 

τους δε για πολιτική και κοινωνική απάθεια. Οι δε κατηγορούν τους 

µεν για έλλειψη πολιτικής ακεραιότητας. 

Η διαφθορά είναι  το καρκίνωµα του ίδιου του πολιτεύµατος .Και 

όσο η αδιαφάνεια και η διαπλοκή δεν ξεριζώνονται, τόσο το 

απόστηµα µεγαλώνει τόσο ο κίνδυνος για τη δηµόσια διοίκηση 

παραµένει υπαρκτός και µεγάλος. 

Καθήκον όµως δικό µας σαν δηµόσιοι λειτουργοί που είµαστε είναι 

να συγκρουόµαστε µε τη διαφθορά και τη γραφειοκρατία όπου τη 

συναντούµε και να βγαίνουµε νικητές. 

 

Και κάπου εδώ έρχεται το τέλος των απατεώνων των καταχραστών 

του δηµόσιου χρήµατος των διεφθαρµένων των διαπλεκόµενων . 

΄Ερχεται η διαφάνεια που είναι απαραίτητος παράγοντας για την πάταξη 

της διαφθοράς και της διαπλοκής.Η θωράκιση του κράτους και της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και µέσα από αυτό η εύρυθµη και ουσιαστική 

λειτουργία τους. 



 

Η διαφάνεια βάζει τέλος στην αναποφασιστικότητα στην οποία 

οδήγησαν οι ατέρµονες συζητήσεις κυβερνήσεων κατά το παρελθόν για 

την αναζήτηση πολιτικών, για την πάταξη της διαφθοράς και προώθηση 

της διαφάνειας
10

. 

Βγάζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση από την επιτήρηση και την οδηγεί στην 

εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων και των δεσµεύσεων που έχουν 

αναληφθεί για θέµατα διαφθοράς. 

 

΄Ετσι επανατοποθετείται η λέξη διαφάνεια ως έννοια στη 

συνείδηση της κοινωνίας, αφού η µέχρι σήµερα άσκοπη πολλές φορές 

χρήση του όρου, την έχει καταστήσει κενή περιεχοµένου ως λέξη, 

αδιάφορη ως νόηµα, και  µη πιστευτή ως προς της δηλούµενες προθέσεις 

χρήσης της. 

Η προσπάθεια που  γίνεται τελευταίως για την ριζική µεταρρύθµισης της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρέπει να ενθαρρυνθεί και να χειροκροτηθεί, 

γιατι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι µία εξουσία ,που αποτελεί το πρώτο 

κύτταρο της ∆ηµοκρατίας είναι η πιο άµεση και  αντιπροσωπευτική 

δηµοκρατία. 

 

Η εξουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρίσκεται κοντά στον 

πολίτη, εποµένως είναι η πιο αποτελεσµατική µορφή εξουσίας. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση κυβερνά ανθρώπους και όχι αριθµούς. Η 

κοινωνία δεν είναι µάζα αλλά σύνολο ατόµων
11

. 
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 Φωτεινή Πιπιλή Βουλευτής, Αρθρο για το περιοδικό «ΗΛΙΑΙΑ» µε θέµα ∆ιαφθορα- Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και Περιβάλλον.  
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 Μάρκος  Παντελίδης ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αγίου Αθανασίου άρθρο µε θέµα « ΄Αρχων ΄Αρχει 

Ανθρώπων ». 



Πρέπει λοιπόν να δώσουµε έµφαση στη διαφάνεια προκειµένου ο 

κάθε δηµότης να αποκτήσει επιπρόσθετους βαθµούς ευκολίας στον 

τοµέα της γραφειοκρατίας και να ξεφύγει από τα γρανάζια και τις 

δυσκαµψίες των µηχανισµών εξυπηρέτησής του. 

 

Για µία σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση καθοριστικές είναι οι 

υπηρεσίες που προσφέρονται για µια  καλύτερη ποιότητα ζωής στους 

πολίτες, µα πάνω από όλα διαφάνεια στο σύστηµα των διαφόρων 

εγγράφων και υπογραφών µε σύγχρονες µηχανογραφηµένες υπηρεσίες 

που εξυπηρετούν στον απεγκλωβισµό της οµηρίας της γραφειοκρατίας. 

∆ηµιουργήθηκαν ελεγκτικοί µηχανισµοί για την αντιµετώπιση της 

διαφθοράς και έτσι µε καθεστώς διαφάνειας αξιοποιήθηκαν διορισµοί και 

δόθηκαν εφόδια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εφόδια εννοείται προς 

όφελος των πολιτών . 

 

Στηρίζουµε τη µηδενική ανοχή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

προκειµένου να πολεµήσουµε αντιλήψεις που παράγουν και συντηρούν 

τη διαφθορά και τη διαπλοκή, εξυπηρετώντας έτσι προσωπικές ανάγκες 

και φιλοδοξίες . 

 

Χρειάζεται εποµένως να επιµείνουµε υπέρ της διαφάνειας και κατά 

της διαφθοράς και της διαπλοκής µε σχέδιο βασισµένο στην ενεργό 

συµµετοχή της ίδιας της κοινωνίας και άρα όλων των πολιτών. 

Το κυριότερο είναι να προσεγγίσουµε το ζήτηµα της διαφάνειας  που 

λαµβάνει υπόψη της ποικίλες πλευρές κάθε πολίτη ως φορολογούµενου 

ασφαλισµένου χρήστη κοινωνικών υπηρεσιών διοικούµενου πολιτικού 

οπαδού µέλους µη κυβερνητικών οργανώσεων µέλους της τοπικής 

κοινωνίας κ.λπ. ως άνθρωπο που καταφεύγει στις υπηρεσίες του 

κοινωνικού κράτους. 



 

 Να δοθούν  κίνητρα  που να παράγουν  διαφάνεια που δεν 

µαταιοπονεί επαναλαµβάνοντας µεθόδους που φάνηκε ότι δεν αποδίδουν 

αποτελέσµατα, γιατί  δεν εφαρµόζονται σε πανευρωπαικό και διεθνές 

επίπεδο. 

 

Εποµένως η διαφάνεια πρέπει να στηριχτεί µε ένα σχέδιο που είναι 

συνεπώς εφαρµόσιµο, ειλικρινές και πρακτικό. Ένα σχέδιο που αφορά 

οριζόντια όλες τις πτυχές της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής 

ζωής και όλους τους κρίσιµους θεσµούς και κρίκους τα πολιτικά όργανα 

του κράτους και της Αυτοδιοίκησης. 

 

Οι ∆ήµοι (ως αρχή είναι ο πλησιέστερος εκπρόσωπος του Κράτους 

στον πολίτη) έτσι   εκ των πραγµάτων υποχρεούνται να επιλύσουν άµεσα 

κοινωνικά πιεστικά προβλήµατα., ξεπερνώντας ανυπέρβλητα εµπόδια 

γραφειοκρατίας και  πολλαπλών ελεγκτικών µηχανισµών . 

Η χώρα µας εδώ και αρκετό καιρό βρίσκεται σε µία επώδυνη µετάβαση. 

Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Τα παλιά εργαλεία 

αδυνατούν να δώσουν λύσεις στα πιεστικά προβλήµατα που ανέδειξε η 

κρίση
12

. 

 

Οι επιπτώσεις της αναποτελεσµατικής λειτουργίας της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης έχει επηρεάσει και την Τοπική Αυτοδιοίκηση . Κάνοντας τη 

δική της προσπάθεια η Τοπική Αυτοδιοίκηση προχώρησε σε 

µεταρρυθµίσεις πρωτόγνωρες για τα ελληνικά δεδοµένα. Από τον 

Καποδίστρια στον Καλλικράτη η Αυτοδιοίκησης έχει αλλάξει πάρα πολύ 

ως προς τις δοµές την οργάνωση και τις αρµοδιότητες της. Με τον 
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 Οµιλία Κων. Ασκούνη ∆ηµάρχου Καλλιθέας στην ΚΕ∆Ε µε θέµα την Αποτελεσµατικότητα 

∆ιαφάνεια & ∆ικαιοσύνη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 



Καλλικράτη οι ∆ήµοι απέκτησαν µεγαλύτερη διοικητική ικανότητα 

ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που το µικρό µέγεθός ήταν εξ ορισµού 

απαγορευτικό για τη δηµιουργία υποδοµών αντάξιων των ρόλων των 

∆ήµων στην τοπική κοινωνία,  δηµιουργήθηκε µία σειρά από 

ελεγκτικούς µηχανισµούς και διαδικασίες προκειµένου να θωρακιστεί η 

διαφάνεια στη διαχείριση του ∆ηµοσίου χρήµατος, αναλαµβάνοντας 

ταυτόχρονα την ευθύνη της κοινωνικής πολιτικής του Κράτους µε τη 

διαχείριση πολλών κοινωνικών υπηρεσιών ταυτόχρονα. Σήµερα 

αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες  και αξιοποιούν δυνατότητες στις τοπικές 

κοινωνίες. 

 

Το κράτος  βέβαια θα πρέπει να  εξασφαλίσει τους απαιτούµενους 

πόρους για την αξιοποίηση των δοµών  για  την οικονοµική ανεξαρτησία 

των ∆ήµων παράλληλα µε την ισχυρή δέσµευση για χρηστή 

δηµοσιονοµική διαχείριση µε κριτήρια νοµιµότητας και διαφάνειας  

Επίσης µε τη ενίσχυση των χρηµατοδοτήσεων µέσω Ευρωπαικών 

προγραµµάτων. 

 

Σε µία κοινωνία που υποφέρει από την κρίση πρέπει κάθε δαπάνη 

που πραγµατοποιείται να έχει αποτελεσµατικότητα και κάθε απόφαση 

που κατανέµει πόρους και υποχρεώσεις να ελέγχεται από τη διαφάνεια 

και τη λογοδοσία τόσο από τους πολίτες όσο και από τους ελεγκτικούς 

µηχανισµούς που είναι θεσµοθετηµένοι
13

.  

 

Εποµένως Ναι στις αρµοδιότητες και στην αυτονοµία των ∆ήµων  

µα πάνω από όλα και απαραίτητα διαφάνεια στην οικονοµική διαχείριση 
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 Οµιλία Καλλιόπης Σπανού στην ΚΕ∆Ε µε θέµα την Αποτελεσµατικότητα ∆ιαφάνεια & ∆ικαιοσύνη  

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση  



των ∆ήµων αυτό επιβάλλεται προκειµένου να έχουµε µία πιο σύγχρονη 

αυτόνοµη και πιο αποτελεσµατική Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 

Γιατί πάνω από όλα η αποτελεσµατικότητα και η  αναβάθµιση του 

ρόλου των θεσµών µέσω της διαφάνειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

αποτελούν  βασική προυπόθεση για µια ευνοµούµενη πολιτεία, για την 

ίδια την ποιότητας της ζωής µας. 

 

   Θα πρέπει λοιπόν  σαν ενεργοί πολίτες σε µια νέα τάξη πραγµάτων 

να προσπαθήσουµε για την άσκηση της διοίκησης µε αξιοκρατία, 

διαφάνεια κοινωνική συµµετοχή αξίες και αρχές  έτσι ώστε να 

οδηγηθούµε στην αυγή της επαναθεµελίωσης του Κράτους και της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης .   
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