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Διαφάνεια για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς 

• Μικρές νίκες 

• Παραδείγματα 

• Μεγάλες προκλήσεις 



Στόχος της παρέμβασης αυτής είναι να συζητηθούν 
λύσεις για την καταπολέμηση του φαινομένου της 
διαφθοράς. Σε καμία περίπτωση τα λεγόμενά μου δεν 
έχουν ως στόχο να δυσφημισθεί συγκεκριμένος κλάδος 
εν γένει, ούτε ειδικώς κάποια μέλη του. Οι όποιοι 
χαρακτηρισμοί αφορούν «κρίσεις μέσου όρου» όπου ο 
ομιλητής θεωρεί ως αυτονόητες μεγάλες ή μικρές 
εξαιρέσεις, έτσι ώστε ο ομαδικός χαρακτηρισμός να μην 
έχει την έννοια της προσβολής της τιμής όλων των 
μελών τους. Τα όποια παραδείγματα αναφέρονται σε 
υποθετικές καταστάσεις και καμία σχέση δεν έχουν με 
πραγματικά πρόσωπα ή γεγονότα. 

















Προκλήσεις διαφάνειας 

• Με βάση τα στοιχεία του 

 

 

 

• Νομική βάση: Ανοιχτά Δεδομένα Ν. 
4305/2014 



Τοπική αυτοδιοίκηση 

• Πίνακες διαδικασίας προσλήψεων / διαγωνισμών 

• Αιτήσεις και αποτελέσματα αδειοδοτήσεων 

• Ποιότητα υπηρεσιών 

– Αποκομιδή απορριμμάτων 

– Προτεραιότητα εγγραφών σε παιδικούς σταθμούς 

• Πρωτόκολλο πολεοδομίας και εξωτερικά στοιχεία 
των αδειών δόμησης 

• Εξεταστές και αποτελέσματα εξετάσεων άδειας 
οδήγησης 

 



Υγεία 

• Σειρά προτεραιότητας σε νοσοκομεία 

• Εφημερίες προσωπικού 

• Χρήση υποδομών (θαλάμων νοσηλείας, 
χειρουργείων, διαγνωστικών μηχανημάτων) 

• Συνταγογράφηση 



Δημόσια Διοίκηση 

• Πρωτόκολλο υπηρεσιών 

• Οργανόγραμμα 

• Καταγεγραμμένες διαδικασίες 

• Αναλυτικά στοιχεία πληρωμών μέσω της ΕΑΠ 

• Παρουσία και άδειες υπαλλήλων 

• Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων 

– Πληρωμές εργολάβων δημοσίων έργων 

 



Παιδεία 

• Απόδοση σχολικών μονάδων και 
πανεπιστημιακών τμημάτων 

• Αναθέσεις μαθημάτων 

• Αποτελέσματα αξιολόγησης διδασκαλίας και 
μαθημάτων 



Φορολογική διοίκηση 

• Αριθμός, διάρκεια και αποτελέσματα ελέγχων 
σε επίπεδο ελεγκτή 

• Στοιχεία απόδοσης ΔΟΥ 

 



Δικαιοσύνη 

• Ανά δικαστικό λειτουργό, πρόεδρο και 
προϊστάμενο δικαστηρίου 

– Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις 

– Χρόνος διεκπεραίωσης 

– Αριθμός αποφάσεων που ανατρέπονται με έφεση 

• Για εισαγγελείς 

– Υποθέσεις που τελικά αποδεικνύονται αβάσιμες 

 



Συμπεράσματα 

• Προτεραιότητες 

• Εισαγωγή δεδομένων αυτόματα και από τη 
βάση 

• Διάθεση πρωτογενών δεδομένων σε 
επεξεργάσιμη μορφή 

• Δεσμευτικές διαδικασίες (π.χ. Δι@ύγεια) 

 



Ευχαριστώ! 

http://www.dmst.aueb.gr/dds 

@DSpinellis  

@CoolSWEng 

 


