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Επάγγελµα/Τίτλος
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Τηλέφωνο επικοινωνίας  

Κινητό

Fax επικοινωνίας

Email

Από πού πληροφορηθήκατε 

τη δράση της ∆∆-Ε;

Για ποιο λόγο επιθυµείτε να 
εγγραφείτε στη ∆∆-Ε;

Πώς µπορείτε να συµβάλλετε 
στο έργο της ∆∆-Ε;

Με την παρούσα ζητώ να εγγραφώ µέλος του σωµατείου «∆ιεθνής ∆ιαφάνεια-Ελλάς» (∆∆-Ε), δηλώνοντας 
συγχρόνως ότι αποδέχοµαι πλήρως τους σκοπούς και τους όρους οργάνωσης του σωµατείου, όπως αυτοί 
περιγράφονται στο καταστατικό του, καθώς και τον Κώδικα ∆εοντολογίας Μελών της ∆∆-Ε.
∆ηλώνω επίσης ότι δίνω τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή µου για τη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για την τήρηση µητρώου/αρχείου µελών µε υπεύθυνη επεξεργασίας και 
µοναδική αποδέκτρια τη ∆∆-Ε. Ενηµερώθηκα επίσης για τα δικαιώµατα πρόσβασης και αντιρρήσεων που 
απορρέουν από τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997.

Ηµεροµηνία 

Τόπος  

Υπογραφή

∆ιαδικασία Εγγραφής
Προκειµένου να γίνετε µέλος του σωµατείου, αποστείλετε τη συµπληρωµένη φόρµα καθώς και ένα 
σύντοµο βιογραφικό σας σηµείωµα είτε ηλεκτρονικά tihellas@otenet.gr ή ταχυδροµικά στη διεύθυνση: 

∆ιεθνής ∆ιαφάνεια-Ελλάς, Σολωμού 54, Αθήνα 106,82. 

Η ολοκλήρωση της εγγραφής σας πραγµατοποιείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Σωµατείου. Εφόσον ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, µπορείτε να προχωρήσετε στην τακτοποίηση των 
ταµειακών υποχρεώσεων:

Εγγραφή  €30 (άπαξ) /Ετήσια Συνδροµή €25



Αριθµοί  Τραπεζικών Λογαριασµών της ∆∆-Ε
Alpha Bank (IBAN: GR69 0140 3620 3620 0200 2004 739)  

Κατά τη τραπεζική συναλλαγή, παρακαλούµε να αναγραφεί το όνοµα του καταθέτη στην αιτιολογία.

Κώδικας ∆εοντολογίας Μελών ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας-Ελλάδος
Τα µέλη της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας – Ελλάδος (∆∆-Ε) για να εξυπηρετήσουν το στόχο της καταπολέµησης της 
διαφθοράς στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα και να διαφυλάξουν το κύρος και την αµεροληψία της Οργάνωσης, 
υιοθετούν τις διακηρύξεις του παρόντος Κώδικα:

Άρθρο 1. Αποχή από φαινόµενα διαφθοράς
Τα µέλη της ∆∆-Ε απέχουν από κάθε ενέργεια η οποία χαρακτηρίζεται ως φαινόµενο διαφθοράς. 
Τα µέλη της ∆∆-Ε δεν εργάζονται, συνεργάζονται ή µε κάθε τρόπο συµµετέχουν σε εταιρείες και 
σχηµατισµούς οι οποίοι έχουν αµετάκλητα καταδικασθεί για διαφθορά.
Τα µέλη της ∆∆-Ε προσπαθούν µε κάθε µέσο, είτε ατοµικά είτε εντός της Οργάνωσης, για την καταπολέµηση 
της διαφθοράς και την εµπέδωση της διαφάνειας στη δηµόσια ζωή του τόπου.

Άρθρο 2. Σύγκρουση συµφερόντων
Όταν διαπιστώνεται ότι τα συµφέροντα µελών της ∆∆-Ε συγκρούονται ή διαπλέκονται µε συµφέροντα 
προσώπων, εταιρειών ή πολιτικών σχηµατισµών µε τρόπο ώστε να κλονίζεται η αµεροληψίας τους ή να τίθεται 
σε κίνδυνο η εικόνα της Οργάνωσης, τα ίδια τα µέλη οφείλουν να ενηµερώνουν χωρίς καθυστέρηση το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οργάνωσης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να ζητήσει από τα µέλη να άρουν την 
κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων που δηµιουργήθηκε ή να αποφασίσει την αποχή των µελών από 
συγκεκριµένες ενέργειες ή από συµµετοχή σε όργανα και οµάδες της Οργάνωσης ή να θέσει σε αναστολή την 
ιδιότητα των εµπλεκόµενων µελών. 

Άρθρο 3. Εµπιστευτικότητα πληροφοριών
Τα µέλη της ∆∆-Ε δεν δηµοσιοποιούν ή κοινοποιούν δεδοµένα ή πληροφορίες τα οποία έλαβαν κατά τη 
διάρκεια της δράσης τους εντός της Οργάνωσης παρά µόνο µετά από άδεια του Προέδρου της Οργάνωσης.

Άρθρο 4. Ενηµέρωση για φαινόµενα διαφθοράς
Τα µέλη της ∆∆-Ε ενηµερώνουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή τον Πρόεδρο της Οργάνωσης για κάθε φαινόµενο 
διαφθοράς το οποίο υποπίπτει στην αντίληψή τους.

Άρθρο 5. ∆ώρα και Απολαβές
Τα µέλη της ∆∆-Ε κατά την άσκηση της δράσης τους εντός της Οργάνωσης δεν λαµβάνουν δώρα, φιλοξενία, 
δάνεια ή αντικείµενα αξίας από οργανισµό ή άτοµο χωρίς την προηγούµενη έγκριση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται εφόσον η προσφορά θα µπορούσε να εκληφθεί ως προσπάθεια 
επηρεασµού της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας.

Άρθρο 6. Συµµετοχή σε εκλογές
Τα µέλη της ∆∆-Ε τα οποία εκτίθενται σε βουλευτικές, δηµοτικές ή νοµαρχιακές εκλογές τίθενται σε αναστολή 
της ιδιότητάς τους σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Κατά την περίοδο αυτή δεν χρησιµοποιούν 
ούτε επικαλούνται την  ιδιότητα του µέλους της Οργάνωσης. 
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