
 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                                                                                            
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

        Στοιχεία επικοινωνίας 
          210 7474271 
          info@ellak.gr 
          twitter.com/eellak 
 
          facebook.com/eellak 

 

Η IBP είναι ένα διεθνές think tank για την προώθηση ανοιχτών και διαφανών 
διαδικασιών κατάρτισης και εκτέλεσης δημόσιων προϋπολογισμών. Έχει αναπτύξει ένα 
ευρύτατο διεθνές δίκτυο συνεργασίας με οργανώσεις πολιτών για την καταπολέμηση 
της φτώχειας και την βελτίωση της διακυβέρνησης μέσω της ενίσχυσης της 
διαφάνειας και της συμμετοχικότητας της δημοσιονομικής διαδικασίας 
(internationalbudget.org) 

 

 

   OBS Tracker 
                                                 obstracker.org                                                                                                                           
 

online εργαλείο                                                                                                                                                                                                                              
διαρκούς 

παρακολούθησης του 
προϋπολογισμού 

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) 
ιδρύθηκε το 2008, αποτελείται από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, 
Τεχνολογικά Ιδρύματα και κοινωφελείς φορείς, και είναι εταιρεία μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση, 
ανάπτυξη και χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και 
Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στην εκπαίδευση, το 
δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις (eellak.gr) 

 

 

Η Ελλάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε μια ανεξάρτητη 
διεθνή πρωτοβουλία αξιολόγησης της δημοσιονομικής 
διαφάνειας  
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Η International Budget Partnership (IBP) έχει αναπτύξει ένα ευρύτατο διεθνές 

δίκτυο συνεργασίας με οργανώσεις πολιτών με σκοπό τη βελτίωση της 

διαφάνειας των δημοσιονομικών συστημάτων. Στα πλαίσια του εγχειρήματος 

αυτού αναπτύχθηκε το OBS Tracker  

 

        Τι είναι το Open Budget Survey (OBS) Tracker 
 
• Ένα online εργαλείο διαρκούς παρακολούθησης του προϋπολογισμού που 

επιτρέπει στους πολίτες, τα ΜΜΕ, τους ερευνητές, τις ΜΚΟ και άλλους να 

ελέγχουν σε πραγματικό χρόνο αν η κεντρική κυβέρνηση δημοσιοποιεί τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την διαχείριση των δημόσιων οικονομικών 

(obstracker.org) 

 

   Σε τι χρησιμεύει το Open Budget Survey (OBS) Tracker 
 

• Μια ρεαλιστική απεικόνιση της δημοσιονομικής διαφάνειας σε κάθε χώρα, 

δίνοντας πρόσβαση σε μια online βιβλιοθήκη των δημοσιονομικών εγγράφων 

που δημοσιεύονται σε κάθε συμμετέχουσα χώρα 

• Δυνατότητα ελέγχου σε μηνιαία βάση αν οι δημοσιονομικές αρχές 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις διαφάνειας, όπως προβλέπονται από τα 
εθνικά δημοσιονομικά ημερολόγια ως προς τις προθεσμίες δημοσιοποίησης 
των σχετικών εγγράφων 

• Διεθνώς συγκρίσιμα αποτελέσματα για τον βαθμό της δημοσιονομικής 

διαφάνειας της χώρας με μια κοινή μεθοδολογία συλλογής στοιχείων 

• Αξιολόγηση της εξέλιξης της δημοσιονομικής διαφάνειας   

• Μοχλός ενίσχυσης της δημοσιονομική διαφάνειας και ανοιχτότητας με 

στόχο: 

    α. την ευαισθητοποίηση των εθνικών δημοσιονομικών αρχών  

    β. την κινητοποίηση των πολιτών μέσα από τη βελτίωση των  

        δημοσιονομικών δεδομένων   

 

 

    Πώς λειτουργεί το Open Budget Survey (OBS) Tracker 
 

Εστιάζει στην έγκαιρη δημοσιοποίηση οκτώ (8) βασικών εγγράφων 

από ολόκληρο τον δημοσιονομικό κύκλο 

 

1. Προσχέδιο Προϋπολογισμού  

2. Σχέδιο Προϋπολογισμού  

3. Ψηφισθείς Προϋπολογισμός  

4. Προϋπολογισμός Πολιτών (δεν προβλέπεται στην Ελλάδα): 

     Μια περιληπτική μη τεχνική περιγραφή των βασικών σημείων του κρατικού        

     προϋπολογισμού, όπως παρουσιάζεται στην Βουλή 

5. Τακτικές Εκθέσεις Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού  

6. Εξαμηνιαία Επισκόπηση Πορείας του Προϋπολογισμού (δεν  προβλέπεται στην    

     Ελλάδα) 

     Μια ανάλυση των αποτελεσμάτων από την εκτέλεση του προϋπολογισμού    

     κατά το ήμισυ της περιόδου 

7. Απολογισμός και Γενικός Ισολογισμός  

8. Έκθεση Ελέγχου  

 


