
Θέμα: Διακυβέρνηση για τους πολίτες

Διαφανής διακυβέρνηση

1. Ο σκοπός της διαφάνειας στη διακυβέρνηση είναι να διασφαλίζεται ότι η λήψη 

αποφάσεων και η εκτέλεσή τους λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με κανόνες και 

ρυθμίσεις που είναι γνωστοί και κατανοητοί από όλους τους εμπλεκόμενους και 

τους πολίτες. Η διαφάνεια είναι βασικός όρος της νομιμοποίησης της 

κυβερνητικής δράσης καθώς υποστηρίζει μία βασική προϋπόθεση της 

δημοκρατίας: την εναρμόνιση της κυβερνητικής δράσης με τους “κανόνες του 

παιχνιδιού”.

2. Η διαφάνεια εξασφαλίζει ότι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε αυτούς που 

λαμβάνουν αποφάσεις, σε διαδικασίες και σε έγγραφα ως μία μέθοδος για να 

εξασφαλιστεί η γνώση της κυβερνητικής εσωτερικής δράσης, ο έλεγχος της 

ποιότητας και των λαθών, η υπευθυνότητα και η απόδοση ευθύνης. Είναι όρος 

συμμετοχής στην κυβερνητική δράση, στοιχείο ελεγξιμότητας της δράσης αυτής 

και προϋπόθεση της εγγύησης και άσκησης των δικαιωμάτων από τους πολίτες.

3. Η διαφάνεια είναι αίτημα που διατρέχει το σύνολο της κυβερνητικής δράσης. 

Αφορά την εκπόνηση πολιτικών και των προτεραιοτήτων της διακυβέρνησης, τις 

μεθόδους και τα μέτρα επίτευξης, την εκτέλεση των αποφάσεων. Είναι στόχος 

που καθορίζει παρεμβάσεις και διαδικασίες αλλά από μόνη της δεν συνιστά 

παρέμβαση. Προσανατολιζόμαστε στην ενίσχυση και εισαγωγή ειδικών κανόνων 

και διαδικασιών διαφάνειας ανά τομέα και πολιτική.

4. Εισάγουμε και εξετάζουμε διαδικασίες διαφάνειας που βασίζονται α) στη λήψη 

αποφάσεων με τρόπο ώστε να είναι ανοιχτή στον δημόσιο έλεγχο και τη 

συμμετοχή, β) στον προσδιορισμό σαφών και διαγνώσιμων για τους πολίτες 

θεσμικών εγγυήσεων και διοικητικών διαδικασιών/ διασφαλίσεων ανά τομέα και 

έργο/υπηρεσία. Εγγενές στοιχείο αυτών των διαδικασιών είναι ο προσδιορισμός 

της ευθύνης (και των υπεύθυνων ) για την εφαρμογή μιας πολιτικής, την



εκτέλεση ενός έργου ή την παροχή υπηρεσίας, γ) στην ενίσχυση του δικαιώματος 

πληροφόρησης των πολιτών και των προϋποθέσεων άσκησής του ως όρου για τη 

διαμόρφωση γνώμης και κατ' επέκταση για τη δυνατότητα συμμετοχής των 

πολιτών, τον αυτοπροσδιορισμό της δράσης τους αλλά και την αυτοπροστασία 

τους.

5. Η ευρεία διαθεσιμότητα ακριβών, αξιόπιστων και πρόσφορων πληροφοριών 

συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την εκπόνηση πολιτικής, για τη μέτρηση και 

τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα αλλά και στοιχείο 

διαφάνειας της διακυβέρνησης. Η συλλογή και εκμετάλλευση της πληροφορίας 

από τη διοίκηση δεν πρέπει να οδηγήσει σε μονοπώλησή της γιατί αυτό θέτει σε 

αμφισβήτηση το κράτος δικαίου. Συνεπικουρούμενοι από τις ευχέρειες των νέων 

τεχνολογιών προσανατολιζόμαστε στην εισαγωγή νέων ευχερειών και μεθόδων 

πρόσβασης στην πληροφορία του δημόσιου τομέα και δυνατοτήτων αξιοποίησης 

της πληροφορίας.

6. Στους στόχους μας εντάσσεται η ενίσχυση της νομιμοποίησης της διοικητικής 

δράσης έτσι ώστε να μπορεί η δημόσια διοίκηση να διαμεσολαβεί μεταξύ της 

δημόσιας εξουσίας και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω μεθόδων που ενισχύουν τη διαφάνεια της διοικητικής δράσης, την άμεση 

ευθύνη των δημόσιων λειτουργών, τη διάδοση της πληροφορίας για τα 

πραγματικά κίνητρα της διοικητικής δράσης και απόφασης και τον αγώνα κατά 

της διαφθοράς.


