
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Η προσήλωση στους γραπτούς και 
άγραφους νόμους, στον κώδικα τιμής, τις πανανθρώπινες 
αξίες / Η αρετή να διατηρεί κανείς ακέραια τα συστατικά 
και το περιεχόμενο των ηθικών αξιών

Αλληλεγγύη: Η αμοιβαία στήριξη μεταξύ ατόμων / Η ικανό-
τητα να προσφέρει κανείς χωρίς αντάλλαγμα υποστήριξή 
στον διπλανό του

Αξιοκρατία: Η κατάσταση κατά την οποία δίνεται χώρος δρά-
σης στους ικανούς και τους άξιους

Αξιοπιστία: Η αποδεδειγμένη ικανότητα κάποιου να τον 
εμπιστευτείς και να στηριχτείς πάνω του

Διαφάνεια: Ο έλεγχος των δημόσιων διαδικασιών από την 
κοινωνία και τους πολίτες / Η υπέρβαση των κλειστών δι-
αδικασιών και των μυστικών και παράνομων πρακτικών 
και αποφάσεων

Ενεργός Πολίτης: Αυτός που ενημερώνεται και εργάζεται για 
τα κοινά / Αυτός που διεκδικεί τα δικαιώματά του αλλά 
και των συνανθρώπων του στον δημόσιο χώρο, συμμετέ-
χοντας ενεργά στις πολιτικές, κοινωνικές και επιστημο-
νικές δομές διαμόρφωσης απόψεων ή λήψης αποφάσεων

Ευσυνειδησία: Η βαθιά επίγνωση από κάποιον των ευθυνών 
και των καθηκόντων του / Η αφοσίωση στην εκτέλεση 
του καθήκοντος

Ισονομία: Η ισότητα υποχρεώσεων και δικαιωμάτων όλων των  
πολιτών απέναντι στο νόμο, αλλά και η παράλληλη ισότιμη 
αντιμετώπιση όλων των πολιτών εκ μέρους του Κράτους

Λογοδοσία: Η απόδοση εξηγήσεων για συγκεκριμένες πρά-
ξεις που αφορούν το δημόσιο συμφέρον

Πληροφοριοδότης δημοσίου συμφέροντος: Αυτός που συμ-
βάλλει ουσιωδώς με τις πληροφορίες που παρέχει στις 
Αρχές, χωρίς να έχει ίδιον όφελος, στην αποκάλυψη και 
δίωξη υποθέσεων, που αφορούν δωροδοκία ή δωροληψία 
δημόσιων αξιωματούχων, κρατικών υπαλλήλων και πολι-
τικών προσώπων

Πόθεν Έσχες: Η υποχρέωση προσώπων που κατέχουν δη-
μόσιες θέσεις ή διαμορφώνουν την κοινή γνώμη  να δη-
λώνουν και να δικαιολογούν τις πηγές των εισοδημάτων 
τους ή άλλων περιουσιακών τους στοιχείων

Χρηστή διακυβέρνηση: Η διακυβέρνηση που είναι συμμετο-
χική, διαφανής, ανταποκριτή, αποτελεσματική, αποδοτική, 
υπεύθυνη, απολογητική και ανοιχτή σε όλους, ακολουθώ-
ντας τους κανόνες του κράτους δικαίου και επιδιώκοντας 
το συμφέρον του συνόλου των πολιτών
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ΔΙΑΦΘΟΡΑ: Η κατάχρηση εξουσίας (από πρόσωπα που 
υπηρετούν στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα) με στόχο την 
απόκτηση ιδιωτικού οφέλους

Απάτη: Η μεθοδευμένη ενέργεια που αποσκοπεί στην παρα-
πλάνηση ενός ατόμου ή ενός συνόλου, ώστε να ωφεληθεί 
το άτομο ή η ομάδα χάριν του οποίου γίνεται η συγκεκρι-
μένη ενέργεια

Διαπλοκή: Η αθέμιτη αλληλεξάρτηση συμφερόντων που ανα-
πτύσσονται παρασκηνιακά μεταξύ πολιτικών και επιχει-
ρηματιών, ώστε να εξυπηρετούνται αμοιβαία οι πολιτικές 
και επιχειρηματικές σκοπιμότητες τους εις βάρος του δη-
μοσίου συμφέροντος

Δωροδοκία: Η με χρήματα ή με παροχή άλλων υπηρεσιών 
εξαγοράς συνειδήσεων για την επίτευξη αθέμιτων σκο-
πών

Ευνοιοκρατία: Η κατάσταση στην οποία επικρατεί προνομι-
ακή και μεροληπτική μεταχείριση ορισμένων ατόμων ή 
ομάδων για την προώθηση και εξυπηρέτηση των συμφε-
ρόντων τους εις βάρος του συνόλου

Κατάχρηση: Η ιδιοποίηση και ο σφετερισμός περιουσιακών 
στοιχείων του Δημοσίου, από πλευράς του υπαλλήλου ή 
δημόσιου αξιωματούχου στον οποίο η Πολιτεία και οι πο-
λίτες τα έχουν εμπιστευτεί για φύλαξη ή διαχείριση

Κατάχρηση Εξουσίας: Παράβαση καθήκοντος εκ μέρους των 
οργάνων της διοικήσεως του κράτους, κατά τρόπο τέτοιο 
ώστε να αυθαιρετούν εκμεταλλευόμενοι την εξουσία που 
τους παρέχει η θέση τους

Λάδωμα: Η παράνομη ή ύποπτη προσφορά χρημάτων σε αρ-
μόδιο, ώστε να μεροληπτήσει υπέρ αυτού που κάνει την 
προσφορά

Μεροληψία: Η πράξη εύνοιας ή  δυσμένειας  προς ένα πρό-
σωπο ή ομάδα βάσει συγκεκριμένων συμφερόντων

Νεποτισμός: Η τάση να τοποθετούνται στις ανώτερες θέσεις 
και τα αξιώματα συγγενείς φίλοι ή ευνοούμενοι των ισχυ-
ρών προσώπων της δημόσιας ζωής, αντί των αξιών και 
κατάλληλων

Φακελάκι: Η παράνομη χρηματική αμοιβή για την εξασφάλι-
ση καλύτερης και ταχύτερης εξυπηρέτησης
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