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H πολιτική διαφθορά συχνά συνεπάγεται κατάχρηση εξουσίας και οδηγεί όχι μόνο στην εσφαλμένη 

κατανομή των πόρων, αλλά επηρεάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις.  

Aποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια πριν επιτευχθεί διαφάνεια στη δημόσια ζωή, 

αποδυναμώνοντας τις δημοκρατικές αξίες, τη δυναμική των πολιτών και τον ενεργό ρόλο στο 

δημόσιο διάλογο.  

Η Διεθνής Διαφάνεια λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 αναφορικά με το 

κράτος δικαίου και τις συνεχείς ανησυχίες των πολιτών θέτει ερωτήματα μέσω του δρα, Άγγελου 

Κασκάνη, Εκτελεστικού Διευθυντή του Οργανισμού, στον κ. Παναγιώτη Βλάχο, υπεύθυνο 

προγραμμάτων του Ινστιτούτου για την Τοπική Διακυβέρνηση και την Καινοτομία στον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, συνιδρυτή της πρωτοβουλίας Vouliwatch για την κοινοβουλευτική 

διαφάνεια. Έχει σπουδάσει Νομικά, Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα 

(Νομική Σχολή ΕΚΠΑ), στο Ηνωμένο Βασίλειο (LSE) και στις Η.Π.Α (Harvard Kennedy School). Έχει 

εργαστεί ως δημοσιογράφος, σύμβουλος πολιτικής και πολιτικής επικοινωνίας στον ιδιωτικό και 

δημόσιο τομέα, ενώ έχει συνεργαστεί με εταιρίες, πολιτικά κόμματα, υπουργεία, οργανισμούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικά ινστιτούτα, το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

επιχειρηματικές ενώσεις (ΣΕΒ, ΒΕΑ). 

 

ΑΚ: Οι Έλληνες βουλευτές δηλώνουν τα εισοδήματά τους με μη ενιαίο τρόπο, με αποτέλεσμα να 

εμφανίζονται τεράστιες αποκλίσεις στα ποσά που φαίνεται ότι λαμβάνουν οι βουλευτές ως 

εισόδημα από την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων τους. Γιατί πιστεύετε δεν υπάρχει μια 

ενιαία προσέγγιση στο ζήτημα; 

 

ΠΒ: Πράγματι, υπάρχουν στρεβλώσεις που δεν ευνοούν την διαφάνεια στις δηλώσεις πόθεν έσχες, 

από το πραγματικό “πόθεν”, μέχρι το φορμάτ και τον χρόνο δημοσίευσης. Έχουν επισημανθεί 

επανειλημμένα και από φορείς υπέρ της ανοιχτής διακυβέρνησης και έχει ασκηθεί και πίεση προς 

τη Βουλή από ελληνικούς οργανισμούς, όπως το Vouliwatch, προκειμένου να αλλάξουν οι κανόνες 

δημοσιότητας. Δυστυχώς και επί αυτής της Κυβέρνησης, διαπιστώνεται ένα γενικότερο πισωγύρισμα 
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που αφορά στη διαφάνεια, τη δημόσια λογοδοσία, αλλά και την προστασία της ιδιωτικότητας, όπως 

είδαμε πρόσφατα με το σκάνδαλο παρακολουθήσεων του κ. Ανδρουλάκη. Χρειάζονται, εκτός από 

την πολιτική βούληση, ενιαίες φόρμες, όπως πχ. για τους Ευρωβουλευτές, πιο σύντομες προθεσμίες, 

ανοιχτά και μηχαναγνώσιμα στοιχεία (όχι pdf) και το πιο κρίσιμο, ενίσχυση της Επιτροπής Ελέγχου, 

η οποία καλείται να φέρει εις πέρας ένα πολυσύνθετο και κρίσιμο έργο, χωρίς συχνά να έχει την 

απαιτούμενη υποστήριξη από προσωπικό και μέσα.  

 

 

ΑΚ: Χωρίς ισχυρά μέτρα ακεραιότητας, η πολιτική διαφθορά απειλεί τη δημοκρατία και υπονομεύει 

την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στις κυβερνήσεις τους. Ποια είναι η πολιτική προσέγγισης από το 

ΚΙΝΑΛ; 

 

ΠΒ: Η Ελλάδα παραμένει από τις πιο διεφθαρμένες χώρες στην Ευρώπη, αφού το ρουσφέτι, ο 

φαβοριτισμός και η πελατειακή συναλλαγή παραμένουν δυστυχώς κυρίαρχα στην κοινωνική, 

οικονομική και πολιτική ζωή. Όλα αυτά υπονομεύουν τη λειτουργία του κράτους και της πραγματικής 

οικονομίας, την ποιότητα των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, τη λαϊκή βούληση, την ισότητα, 

αλλά και τη δυνατότητα των μη προνομιούχων να διεκδικούν δημόσια αξιώματα. Γνωρίζουμε όμως 

ότι για να περιοριστεί η διαφθορά χρειάζονται ισχυροί δημοκρατικοί θεσμοί, διαφάνεια, 

ανοιχτότητα, λογοδοσία, αλλά και αυστηρή εφαρμογή των νόμων. Το πολιτικό και διοικητικό 

σύστημα πρέπει πρώτο να δώσει το παράδειγμα και να μην εξαντλείται σε σπασμωδικές κινήσεις 

εντυπωσιασμού ή εθνικές στρατηγικές που δεν εφαρμόζονται ποτέ, όπως διαπιστώσαμε με την 

προηγούμεη και τη σημερινή Κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα πρωτοπόρο, αφού αποσυγκέντρωσε 

εξουσίες προς την Αυτοδιοίκηση, δημιούργησε τη Διαύγεια, τη δημόσια διαβούλευση, το opengov 

για δημόσιους λειτουργούς, διευκόλυνε το έργο της Δικαιοσύνης για εγκλήματα στο Δημόσιο, έβαλε 

κανόνες στην χρηματοδότηση των κομμάτων, εισήγαγε την καλή νομοθέτηση, ίδρυσε Ανεξάρτητες 

Αρχές ως αντίβαρα στην κρατική αυθαιρεσία κ.α.  

 

 

 

ΑΚ: Ποια μέτρα βελτίωσης προτείνετε για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ανάκτηση της 

εμπιστοσύνης του Έλληνα πολίτη προς το κράτος; 

 

ΠΒ: Χρειαζόμαστε ένα νέο κύμα αποκέντρωσης εξουσιών προς δήμους και περιφέρειες, με 

περισσότερες κανονιστικές αρμοδιότητες και τη δυνατότητα, υπο προϋποθέσεις, να φορολογούν, 

εξέλιξη και εφαρμογή της Διαύγειας στα κόμματα, εφαρμογή του νόμου για την καλή νομοθέτηση, 

τήρηση των κανόνων δημόσιας διαβούλευσης, ανοιχτή διακυβέρνηση για την επιλογή στελεχών σε 

θέσεις πολιτικής ευθύνης στο Δημόσιο, ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και των Ανεξάρτητων 

Αρχών, διεύρυνση της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του κράτους με συμμετοχή των πολιτών στην 

αξιολόγηση τους, αλλαγή του τρόπου δημοσιότητας του πόθεν έσχες βουλευτών και δημόσιων 

λειτουργών. Επειδή όλα αυτά τα πιστεύουμε και δεν τα προτείνουμε προσχηματικά, οι τομείς 

πολιτικής του κόμματός μας θα στελεχωθούν μέσω ανοιχτής πρόσκλησης στους πολίτες στη λογική 

του opengov, τα οικονομικά στοιχεία του κόμματός μας αναρτώνται κανονικά και ήδη, στην ψηφιακή 

εφαρμογή (digitalsociety και pasok app) προβλέπονται αξιολογήσεις, ψηφοφορίες, συγγραφή 

προτάσεων πολιτικής και άλλα.  
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Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος συμμετέχει με 7 ακόμα Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, 

Ολλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Σλοβενία) στο πρόγραμμα Integrity Watch επιδιώκοντας να παρέχει 

στους φορείς που ασκούν δημόσια εξουσία, στους πολίτες, την κοινωνία των πολιτών και τους 

δημοσιογράφους μια σειρά από ηλεκτρονικά εργαλεία για τον εντοπισμό και την πρόληψη της 

πολιτικής διαφθοράς. Η δράση διαμορφώνεται μετά την επιτυχημένη λειτουργία της πλατφόρμας 

Integrity Watch – www.integritywatch.eu  σε επίπεδο ΕΕ, στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

 


