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Η ΔΙΕΘΝHΣ ΔΙΑΦAΝΕΙΑ & Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΕΛΛAΣ  

Η Διεθνής Διαφάνεια/Transparency International (ΔΔ/ΤΙ) είναι η παγκόσμια συμμαχία 

πολιτών με κύριο στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς. Με τη λειτουργία Εθνικών 

Παρατημάτων σε περισσότερες από 90 χώρες, η ΔΔ συμβάλλει ενεργά στην 

ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις δυσμενείς επιπτώσεις της διαφθοράς. Σε συνεργασία 

με την Πολιτεία, τον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία πολιτών, η ΔΔ σχεδιάζει, 

αναπτύσσει και εφαρμόζει αποτελεσματικά μέτρα για την εξάλειψη της διαφθοράς. 

Η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς / Transparency International-Greece (ΔΔ-Ε/TI-G) αποτελεί το 

ελληνικό τμήμα της ΔΔ, το οποίο δραστηριοποιείται από το 1997. Η ΔΔ-Ε προσπαθεί να 

δημιουργήσει πολιτική βούληση και να δώσει νέα ώθηση για μεταρρυθμίσεις σε θεσμούς 

ευάλωτους, καθώς και να προωθήσει αποτελεσματικά μέτρα για την εδραίωση της 

διαφάνειας. 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΔ-Ε 

 

Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς 

Ευφρονίου 5-7, Αθήνα, ΤΚ 116-34 

Τηλ: 210 7224940 / Fax: 210 7224947 

Email: tihellas@otenet.gr 
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

 

Αγαπητοί φίλοι, 

Τον χρόνο που μας πέρασε, η οικονομική κρίση άφησε ιδιαίτερα έντονα τα σημάδια της σε 

κάθε πτυχή της ελληνικής κοινωνίας. Όλοι μας βιώνουμε πλέον τις συντριπτικές συνέπειές 

της σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.  

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε) αντιμετωπίζει τη δύσκολη αυτή συγκυρία όχι ως άλλοθι 

αλλά ως πρόκληση για περαιτέρω δραστηριοποίηση. Μέσα σε ένα τόσο δυσμενές 

περιβάλλον, η ΔΔ-Ε ενδυναμώνει την προσπάθειά της, αναπτύσσει πιο στοχευμένες 

δράσεις, εμπλουτίζει την τεχνογνωσία και τα εργαλεία της, αναζητά ρεαλιστικές λύσεις, 

θέλοντας να συμβάλλει αποτελεσματικότερα στην καταπολέμηση της διαφθοράς στη χώρα 

μας. 

Την περίοδο 2011-12, υπό το πλαίσιο της Στρατηγικής της ΔΔ, η ΔΔ-Ε  πραγματοποίησε 

σειρά δράσεων με κεντρικό πυρήνα τη βελτίωση βασικών δημοκρατικών θεσμών της 

ελληνικής κοινωνίας. Η ολοκλήρωση της Αξιολόγησης του Εθνικού Συστήματος 

Ακεραιότητας, η διενέργεια για πέμπτη συνεχή χρονιά της Εθνική Έρευνας για τη 

Διαφθορά στην Ελλάδα, η σύναψη συνεργασίας με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα, 

καθώς και η συνδιοργάνωση κύκλου εκδηλώσεων με γενικό τίτλο «Ελλάδα: 

Μεταρρυθμίσεις, Ρήξεις, Τομές», μεταθέτουν το ζήτημα της διαφθοράς από διαπίστωση σε  

κινητοποίηση. 

Ταυτόχρονα, με προσανατολισμό την αποδυνάμωση της ανοχής των πολιτών απέναντι στη 

διαφθορά, αφουγκραζόμενοι την συνεχώς αυξανόμενη αγανάκτησή τους, ξεκινήσαμε τη 

διαμόρφωση ενός δικτύου εθελοντών δικηγόρων, οι οποίοι θα προσφέρουν αφιλοκερδώς 

κατευθύνσεις σε πολίτες που επιθυμούν να καταγγείλουν φαινόμενα διαφθοράς. 

Ευελπιστούμε οι χρονιές που έπονται να διακρίνονται από μεγαλύτερη διαφάνεια, 

υπευθυνότητα, ακεραιότητα. Η ΔΔ-Ε θα συνεχίζει να επενδύει ανθρώπους, πόρους και 

προσπάθεια για την ενίσχυση αυτών των βασικών αξιών, που σήμερα είναι περισσότερο 

αναγκαίες από ποτέ.  

Κώστας Μπακούρης 

Πρόεδρος Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος 
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η παρούσα ετήσια έκθεση πεπραγμένων για το 2012 έχει ως πρωταρχικό στόχο να 

παρουσιάσει τις δράσεις που πραγματοποίησε η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε) την 

περίοδο 1η Οκτωβρίου 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου 2012. Η καινοτομία της φετινής έκθεσης 

έγκειται στην εισαγωγή νέων δεδομένων που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση της ΔΔ-Ε με 

τις αρχές και τις απαιτήσεις που διατυπώνονται στη «Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής 

Ευθύνης και Λογοδοσίας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων». Τα δεδομένα αυτά 

παρουσιάζονται στα επιμέρους κεφάλαια της έκθεσης και αφορούν:  

 την Αποστολή, το Όραμα & τις Αξίες της ΔΔ-Ε 

 την επίδραση του έργου της ΔΔ-Ε στην κοινωνία 

 τη συμμόρφωση με τη Χάρτα Αυτοδέσμευσης 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΟΡΑΜΑ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΔ-Ε 

 

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε) είναι μια Μη Κυβερνητική και Μη κερδοσκοπική 

οργάνωση, αποστολή της οποίας είναι «η καταπολέμηση της διαφθοράς και η προώθηση 

της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ακεραιότητας σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας». Η 

Διεθνής Διαφάνεια οραματίζεται ένα κόσμο, στον οποίο η κυβέρνηση, η πολιτεία, ο 

επιχειρηματικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών είναι απαλλαγμένα από τη 

διαφθορά. 

 

Οι βασικές μας αξίες είναι:  

 Διαφάνεια 

 Υπευθυνότητα 

 Ακεραιότητα 

 Αλληλεγγύη 

 Τόλμη 

 Δικαιοσύνη 

 Δημοκρατία.  

 

Οι κατευθυντήριες αρχές που εφαρμόζει η ΔΔ και η ΔΔ-Ε κατά τη λειτουργία τους είναι: 

1. Συμβάλλουμε στη δημιουργία συμμαχιών (coalition builders) και συνεργαζόμαστε σε 

ατομικό και συλλογικό επίπεδο, με ιδιωτικές εταιρείες, (μη) κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς (διεθνείς και τοπικούς), κυβερνήσεις και διεθνείς φορείς που έχουν 

δεσμευθεί να καταπολεμούν τη διαφθορά, υπό τον όρο ότι θα υπόκεινται στο πλαίσιο 

της πολιτικής και των προτεραιοτήτων των διοικητικών οργάνων της ΔΔ και της ΔΔ-Ε. 

2. Δεσμευόμαστε να είμαστε ανοικτοί, τίμιοι και υπεύθυνοι στις σχέσεις μεταξύ μας και με 

όλους όσους συνεργαζόμαστε. 

3. Υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία και παραμένουμε πολιτικά ουδέτεροι, χωρίς 

προκαταλήψεις, για την επίτευξη του έργου μας. 
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4. Καταδικάζουμε τη δωροδοκία και τη διαφθορά με σθένος και θάρρος όταν έχει έγκυρα 

αποδειχθεί. 

5. Οι θέσεις μας και οι προτάσεις μας βασίζονται σε ορθή, αντικειμενική και 

επαγγελματική ανάλυση και έρευνα υψηλών προδιαγραφών. 

6. Αποδεχόμαστε χρηματοδότηση μόνο όταν δεν θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητά μας να 

ενεργούμε ελεύθερα, σε βάθος και αντικειμενικά. 

7. Παρέχουμε ακριβείς και έγκαιρες αναφορές των δραστηριοτήτων μας στους εταίρους 

και συνεργάτες μας. 

8. Σεβόμαστε, ενθαρρύνουμε και υπερασπιζόμαστε τον σεβασμό στα θεμελιώδη 

ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες. 

9. Μαχόμαστε για την ισορροπία και τη διασφάλιση της διαφορετικότητας κατά την 

αντιπροσώπευση στα δημοκρατικά διοικητικά όργανα της ΔΔ και της ΔΔ-Ε. 

10. Ως μέλη ενός παγκόσμιου κινήματος, είμαστε αλληλέγγυοι μεταξύ μας και δεν 

ενεργούμε με τρόπους που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά άλλα εθνικά τμήματα της 

ΔΔ ή το σύνολο της ΔΔ. 

 

Οι αξίες και οι κατευθυντήριες αρχές μας συνάδουν απόλυτα με τις αρχές που 

διατυπώνονται στη «Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων», οι οποίες είναι: 

• Σεβασμός στις Οικουμενικές Αξίες και Αρχές 

• Πολιτική και Οικονομική Ανεξαρτησία 

• Υπεύθυνη προάσπιση δικαιωμάτων  

• Διενέργεια αποτελεσματικών προγραμμάτων, ανταποκρινόμενων στις τοπικές 

ανάγκες 

• Εξάλειψη διακρίσεων 

• Διαφάνεια στη λειτουργία και στη δράση 

• Δημοσίευση εκθέσεων απολογισμού  

• Έλεγχος οικονομικού απολογισμού με βάση τους ισχύοντες νόμους και πρακτικές 

• Ακρίβεια πληροφόρησης 

• Ορθή διακυβέρνηση 
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ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ  ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  2011 

Συμπληρώθηκαν πέντε χρόνια εκπόνησης της Εθνικής Έρευνας για τη Διαφθορά στην 

Ελλάδα, η οποία αναδεικνύει το μέγεθος της μικρο-διαφθοράς που επιβαρύνει το ελληνικό 

νοικοκυριό. Η φετινή έρευνα πραγματοποιήθηκε σε κύματα στο διάστημα Νοεμβρίου-

Δεκεμβρίου 2011,  με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε δείγμα 12.000 ατόμων . Η 

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα 2011 υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου 

«Διενέργεια Ολοκληρωμένης Εθνικής Έρευνας για τη διαφθορά» που εντάχθηκε στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του ΕΣΠΑ. Συνοπτική 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας για το 2011 παρατίθεται στο Παράρτημα1.  

Η συνεχής (από το 2007) διενέργεια της συγκεκριμένης έρευνας έχει συμβάλει σημαντικά 

στην ανάδειξη του φαινομένου της διαφθοράς στην κορυφή της ατζέντας. Μέσα από τη 

συγκριτική ανάλυση και τη διαχρονική αξιολόγηση των δεδομένων, η Εθνική Έρευνα για τη 

Διαφθορά στην Ελλάδα έχει καθιερωθεί ως ένας αξιόπιστος και έγκυρος επιστημονικός 

δείκτης που καταγράφει την ελληνική πραγματικότητα.  

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NIS) 

H ΔΔ-Ε, την περίοδο 2010 – 2012, πραγματοποίησε μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά 

δεδομένα έρευνα2, κατά την οποία δώδεκα βασικοί θεσμοί - «πυλώνες» 3- εξετάστηκαν και 

αξιολογήθηκαν ως προς την αποτελεσματικότητά τους και τη θωράκισή τους έναντι του 

φαινομένου της διαφθοράς. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην κατανόηση της 

λειτουργίας των θεσμών καθώς και στην άμβλυνση των κινδύνων που ενέχουν έναντι του 

φαινομένου της διαφθοράς. 

Η Έκθεση Αξιολόγησης του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας (National Integrity System 

Assessment) εντοπίζει το έλλειμμα διαφάνειας της ελληνικής κοινωνίας και την 

ανισορροπία μεταξύ επάρκειας νόμων και έλλειψης εφαρμογής τους, βαθμολογώντας την 

πλειοψηφία των θεσμών κάτω από τη βάση. Τα πορίσματα της έρευνας παρουσιάσθηκαν 

σε συνέντευξη τύπου στις 29 Φεβρουαρίου 2012.  

                                                                 

1
 Αναλυτικά τα αποτελέσματα όλων των Εθνικών Ερευνών για τη Διαφθορά στην Ελλάδα 2007-2011 

είναι αναρτημένα στο σύνδεσμο: http://www.transparency.gr/Content.aspx?page=11 
2
 Η έρευνα διενεργήθηκε ταυτόχρονα σε 25 ευρωπαϊκά κράτη. Η ελληνική Έκθεση Αξιολόγησης είναι 

διαθέσιμη στο σύνδεσμο: http://media.transparency.org/nis/cogs/?Country=gr. Η πανευρωπαϊκή 

Έκθεση Αξιολόγησης είναι διαθέσιμη: http://www.transparency.org/enis (στα αγγλικά) 
3
 Οι δώδεκα θεσμοί είναι: Νομοθετική Εξουσία, Εκτελεστική εξουσία, Δικαιοσύνη, Δημόσιος Τομέας, 

Εκλογές, Συνήγορος του Πολίτη, Φορείς Καταπολέμησης της Διαφθοράς & Διωκτικές Αρχές, Πολιτικά 

Κόμματα, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Κοινωνία των Πολιτών και Επιχειρήσεις. 

http://www.transparency.gr/Content.aspx?page=11
http://media.transparency.org/nis/cogs/?Country=gr
http://www.transparency.org/enis
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Για την προώθηση των προτάσεων που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης των 

θεσμών, σχεδιάστηκαν μια σειρά από δράσεις προώθησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων 

από τους υπό αξιολόγηση θεσμούς (π.χ. Δημόσια Συζήτηση στη Θεσσαλονίκη στις 31 Μαΐου 

2012 με τη συνδιοργάνωση του ΕΒΕΘ). Ταυτόχρονα, η ΔΔ-Ε επέλεξε να δώσει 

προτεραιότητα σε τέσσερις βασικούς θεσμούς, διαμορφώνοντας αντίστοιχα κείμενα 

πολιτικής (policy papers), τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης στο Ετήσιο 

Συνέδριο του 2012. Τα υπό διαμόρφωση κείμενα πολιτικής αφορούν: 

 Την ενίσχυση του πλαισίου διαφάνειας στη λειτουργία των Μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 

 Την προώθηση του θεσμού της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών (ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ) 

 Την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσα από τη χρήση της νέας 

τεχνολογίας (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) 

 Την ενίσχυση του πλαισίου διαφάνειας στη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων 

(ΚΟΜΜΑΤΑ) 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται σε ποσοστό 70% από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ενώ έχει ληφθεί χορηγία από την εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. Η έρευνα διενεργήθηκε 

από το μέλος της ΔΔ-Ε κα Άννα Δαμάσκου ενώ το συντονισμό του προγράμματος ανέλαβαν 

αρχικά η Μαρίνα Νασίκα και κατόπιν η Νάγια Μέντζη. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό των δυνατών και τρωτών 

σημείων των θεσμών έναντι της διαφθοράς και τη σύναψη εποικοδομητικών συμμαχιών με 

άλλους φορείς, εταίρους, οργανισμούς που συμβάλλουν στον αγώνα για την εδραίωση της 

διαφάνειας. 

 

3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  (TASK FORCE) 

Από τον Απρίλιο του 2012, έχει ξεκινήσει μια συνεργασία με τα στελέχη της Ομάδας Δράσης 

για την Ελλάδα (Task Force), που αποσκοπεί στην αναμόρφωση του τρόπου λειτουργίας 

των Φορέων Κατά της Διαφθοράς (π.χ. ΣΔΟΕ, ΓΕΔΔ κλπ). Η ΔΔ-Ε προσφέρει συμβουλές στη 

χάραξη του στρατηγικού πλάνου “ Road Map for technical assistance in the field of Anti-

Corruption” και στον καθορισμό του συντονιστικού οργάνου που θα αναλάβει την 

υλοποίηση του στρατηγικού προγράμματος. Μέχρι τα τέλη του 2012, η Task Force θα 

εισηγηθεί στην ελληνική κυβέρνηση την υιοθέτηση και υλοποίηση του συγκεκριμένου 

στρατηγικού πλάνου. 

4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “WHISTLE-BLOWING”  

Η ΔΔ-Ε, την περίοδο Δεκέμβριου 2011 - Αυγούστου 2013, συμμετέχει στην υλοποίηση του 

προγράμματος “Providing Alternative to Silence: Towards Greater Protection and Support 

for Whistleblowers in the EU”, στα πλαίσια του οποίου θα πραγματοποιηθεί καταγραφή της 

ισχύουσας νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την αντιμετώπιση των 

πληροφοριοδοτών (whistleblowers) σε 6 χώρες της ΕΕ. Παράλληλα, θα εντοπιστούν και θα 

προωθηθούν προτάσεις βέλτιστων πρακτικών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο 

την ενίσχυση της παροχής προστασίας προς τους καταγγέλλοντες στις χώρες της ΕΕ και την 

ανάδειξη της σπουδαιότητας της καταγγελίας φαινομένων διαφθοράς στην προσπάθεια 
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καταπολέμησής της. Ωφελούμενοι από το πρόγραμμα είναι οι πολίτες, ο ιδιωτικός τομέας 

αλλά και το ίδιο το κράτος. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία πολιτικής βούλησης 

για ενσωμάτωση των βέλτιστων πρακτικών ενθάρρυνσης και προστασίας των 

πληροφοριοδοτών, ώστε μακροπρόθεσμα να εξαλειφθεί η νοοτροπία ανοχής στα 

φαινόμενα διαφθοράς και κατ’ επέκταση να ενδυναμωθεί η πρόληψη των εγκλημάτων 

διαφθοράς. Για την προώθηση των προτάσεων που θα προκύψουν, έχει σχεδιαστεί μια 

σειρά από δράσεις, όπως η παρουσίαση των πορισμάτων της εθνικής και ευρωπαϊκής 

έρευνας καθώς και η διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό €28.409 και χρηματοδοτείται σε ποσοστό 

80%  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έρευνα διενεργήθηκε από το μέλος της ΔΔ-Ε Άννα 

Δαμάσκου ενώ το συντονισμό του προγράμματος έχουν η Μαρία Νίνη και η Νάγια Μέντζη. 

 

5. ΕΚΛΟΓΕΣ 2012: ΕΠΟΠΤΕΙΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου & 17ης Ιουνίου 2012, 

η ΔΔ-Ε ανέπτυξε μια σειρά δράσεων που αφορούσαν: 

 την εποπτεία τήρησης του νόμου περί προβολής κομμάτων και υποψηφίων κατά 

την προεκλογική εκστρατεία 

 τη διαμόρφωση προτάσεων κατά της διαφθοράς που τέθηκαν υπόψη των 

υποψήφιων κομμάτων και συνδυασμών. 

Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε μια ομάδα εθελοντών η οποία παρακολούθησε και 

κατέγραψε τις σχετικές παραβάσεις ως προς την προβολή των κομμάτων και των 

υποψηφίων, οι οποίες αποτυπώθηκαν σε αναφορά που υποβλήθηκε στην αρμόδια 

Επιτροπή Εποπτείας των Εκλογών. 

 

Παράλληλα, διαμορφώθηκαν 8 προτάσεις κατά της διαφθοράς (π.χ. ανάρτηση πόθεν έσχες 

βουλευτών στο διαδίκτυο, αναμόρφωση διαδικασίας ελέγχου εκλογικών δαπανών κλπ), οι 

οποίες εστάλησαν στα υποψήφια κόμματα για να δεσμευτούν προεκλογικά και 

κοινοποιήθηκαν στα ΜΜΕ (σχετική εκπομπή στο SKAI Ραδιόφωνο). Μόνο δύο κόμματα 

απάντησαν (Δημιουργία Ξανά, Οικολόγοι Πράσινοι). 

 

Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπούσε στην επισήμανση της αναποτελεσματικότητας των 

οργάνων που εποπτεύουν την εκλογική διαδικασία καθώς και στην ανάδειξη του ζητήματος 

της καταπολέμησης της διαφθοράς στην προεκλογική ατζέντα, ώστε οι πολίτες να είναι σε 

θέση να κρίνουν με την ψήφο τους, συνυπολογίζοντας τη συγκεκριμένη στάση των 

κομμάτων. 

 

6. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ  ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΔ-Ε  

Η ΔΔ-Ε σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης των 

φοιτητών, έχει ξεκινήσει τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού αρχείου που περικλείει τις 

δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των Βουλευτών για το 2009, όπως αυτές αναρτήθηκαν 

για περιορισμένο χρονικό διάστημα στην ιστοσελίδα της Βουλής. Στόχος της συγκεκριμένης 

δράσης είναι η μόνιμη ανάρτηση του εν λόγω αρχείου στον ιστότοπο της ΔΔ-Ε, ώστε να 
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είναι εφικτή η ελεύθερη και διαρκής πρόσβαση και πληροφόρηση των πολιτών. Το 

συγκεκριμένο αρχείο θα εμπλουτίζεται με τα νέα δεδομένα που θα προκύπτουν ανά έτος 

ώστε να δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης. Η ανάρτηση του συγκεκριμένου αρχείου 

προγραμματίζεται για τα τέλη του 2012. 

 

7. ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  

Η αυξανόμενη αγανάκτηση των πολιτών για περαστικά διαφθοράς και η εντεινόμενη 

επιθυμία να αναχαιτιστεί η εξάπλωσή της ως πρακτική αλλά και ως νοοτροπία, έχει ως 

αποτέλεσμα την υποβολή προς τη ΔΔ-Ε πλήθους καταγγελιών από θύματα ή μάρτυρες 

φαινομένων διαφθοράς σε καθημερινή βάση. Η ΔΔ-Ε, αφουγκραζόμενη την ανάγκη του 

κόσμου για βοήθεια και στήριξη, βρίσκεται σε διαδικασία οργάνωσης δικτύου που θα 

αποτελείται από εθελοντές δικηγόρους και δικηγορικές εταιρίες, οι οποίοι θα παρέχουν 

συμβουλές, καθοδήγηση και βοήθεια σε ανθρώπους που επιθυμούν να καταγγείλουν 

φαινόμενα διαφθοράς. Ωφελούμενοι από τη συγκεκριμένη δράση είναι αφενός τα 

θύματα/μάρτυρες της διαφθοράς που προσφεύγουν στη ΔΔ-Ε, αφετέρου το σύνολο της 

κοινωνίας μέσα από τη  μετουσίωση των καταγγελιών σε προώθηση συστηματικών 

αλλαγών στη νομοθεσία για την πρόληψη της διαφθοράς. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει κόστος, καθώς το δίκτυο θα λειτουργεί με την 

εθελοντική προσφορά των δικηγόρων ενώ το συντονισμό του προγράμματος έχει η Μαρία 

Νίνη. 

 

Η δράση του δικτύου είναι πιλοτική μέχρι την έναρξη της υλοποίησης του ευρωπαϊκού 

προγράμματος “Speak up - Engaging citizens in fighting corruption in Europe”, που έχει ως 

αντικείμενο τη λειτουργία Κέντρου Συνηγορίας & Συμβουλών για άτομα-θύματα διαφθοράς 

(ALAC). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα (με προϋπολογισμό €147.957,22), περιλαμβάνει εκτός 

της λειτουργίας του Κέντρου και δράσεις προώθησης (π.χ. web-site, εξωτερικές δράσεις). Η 

ΔΔ-Ε, λόγω της ιδιαιτερότητας και των αυξημένων απαιτήσεων του προγράμματος έχει 

ξεκινήσει προσπάθειες εύρεσης και άλλων χορηγών και υποστηρικτών, απευθυνόμενη όχι 

μόνο στο εγχώριο περιβάλλον αλλά και σε φορείς του εξωτερικού (ενδεικτικά αναφέρεται 

πρόταση χρηματοδότησης από το EEA Grant). 

 

8. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΕΛΛΑΔΑ: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, 

ΡΗΞΕΙΣ, ΤΟΜΕΣ»  

Η ΔΔ-Ε, μαζί με το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΙΟΒΕ, την Kantor και την Κίνηση Πολιτών συμμετέχει στην 

ομάδα των συνδιοργανωτών για την πραγματοποίηση ανοικτών συζητήσεων με γενικό 

τίτλο «ΕΛΛΑΔΑ: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΡΗΞΕΙΣ, ΤΟΜΕΣ» με στόχο να συμβάλουν στο δημόσιο 

διάλογο σε θέματα επίκαιρα και ζωτικής σημασίας για τη χώρα, καθώς και στη διατύπωση 

συγκεκριμένων και υλοποιήσιμων προτάσεων. Η ΔΔ-Ε ανέλαβε τη διοργάνωση της 

εκδήλωσης με τίτλο «Ποιότητα θεσμών και Ανομία» στις 6 Μαρτίου 2012, κατά τη διάρκεια 

της οποίας αναδείχθηκαν διαφορετικές πτυχές της ποιότητας των θεσμών στη χώρα μας και 

της σχέσης ανάμεσα σε ποιότητα θεσμών και ανομία. Ο κύκλος συζητήσεων θα συνεχίσει 

και την περίοδο 2012-2013 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 
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9. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

 Η ΔΔ-Ε συνεχίζει την προώθηση της παιδικής έκδοσης Τι κέρδισε ο Άλκης και… τι 

έχασε ο Λάκης στα δημοτικά σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά).  

 Η ΔΔ-Ε συνεχίζει την καμπάνια της Ανοικτής Κοινωνικής Συμμαχίας Ακεραιότητας 

και Διαφάνειας, η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2008, μέσω της υπηρεσίας 

συλλογής υπογραφών από τον ιστότοπο της ΔΔ-Ε (www.transparency.gr).  

 Η ΔΔ-Ε συνεχίζει να καταθέτει προτάσεις και σχόλια κατά τη διαδικασία 

διαβούλευσης νομοσχεδίων. Συγκεκριμένα, μαζί με άλλα ευρωπαϊκά παραρτήματα 

της ΔΔ και την εθελοντική προσφορά της Β. Παπαθανασοπούλου, κατατέθηκαν 

σχόλια για την αναμόρφωση των κοινοτικών οδηγιών για τις δημόσιες προμήθειες. 

 H ΔΔ-Ε έχει υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτάσεις υλοποίησης 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά τμήματα της ΔΔ, 

για τα οποία αναμένεται η τελική αξιολόγηση και έγκριση (ή απόρριψη) από την ΕΕ. 

Συγκεκριμένα: 

− EU project “Transparent Democracy: Political Finance across the EU”: 

Πρόταση υλοποίησης προγράμματος με αντικείμενο τη διενέργεια μιας 

ολοκληρωμένης καμπάνιας για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων 

σε 16 κράτη-μέλη της ΕΕ, μέσα από δράσεις εποπτείας Ευρωεκλογών, 

βελτίωσης νομοθετικού πλαισίου κ.α. (προϋπολογισμός €110.431,49). 

− EU project “Staying on Side: how to stop Match Fixing”: Πρόταση 

υλοποίησης προγράμματος για την καταπολέμηση στημένων παιχνιδιών 

στο ποδόσφαιρο, μέσα από δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης 

κοινής γνώμης (προϋπολογισμός €53.487,16). 

− EU project “Engaging the EU Presidency in the fight against corruption”: 

Πρόταση υλοποίησης προγράμματος ανάδειξης του ζητήματος 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην ατζέντα της ανάληψης της προεδρίας 

της ΕΕ για το διάστημα Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2015 (η ελληνική 

προεδρία χρονολογείται το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014) 

(προϋπολογισμός €40.148,54). 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΤΗΣ ΔΔ-Ε ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ   

Ακολουθώντας τη Στρατηγική 2015 της ΔΔ , η ΔΔ-Ε προσανατολίζει και αναπτύσσει δράσεις 

και προγράμματα που επιδρούν σε τέσσερις πτυχές της κοινωνίας (ΠΟΛΙΤΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ, 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΞΙΕΣ). Ειδικότερα οι δράσεις της ΔΔ-Ε συμβάλλουν: 

 στην ενεργοποίηση και προσφορά στήριξης στους πολίτες έναντι του φαινομένου 

της διαφθοράς (ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις: Δίκτυο Εθελοντών Δικηγόρων, 

πρόγραμμα whistleblowing, κ.α.). 

 στην ενδυνάμωση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των κοινωνικών-πολιτικών-

οικονομικών θεσμών (ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις: Αξιολόγηση Εθνικού 

Συστήματος Ακεραιότητας, Συνεργασία με Ομάδα Δράσης, Διενέργεια ετήσιου 

συνεδρίου «Κράτος & Διαφθορά», Ανάρτηση Πόθεν Έσχες Βουλευτών κλπ). 

 στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση 

της διαφθοράς (ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις: Έκθεση Προόδου Συνθήκης 

ΟΟΣΑ κατά της Δωροδοκίας Ξένων Λειτουργών, εποπτεία εκλογών κ.α.) 

 στην προώθηση της αξίας της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της υπευθυνότητας 

στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο (ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις: προώθηση 

ακεραιότητας στα παιδιά, Καμπάνια Ανοικτής Κοινωνικής Συμμαχίας κ.α.) 
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Η ΔΔ-Ε ΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

1. ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

Επαφή με θεσμικούς φορείς 

Η ΔΔ-Ε συνεχίζοντας την προσπάθεια προώθησης προτάσεων κατά της διαφθοράς, 

πραγματοποίησε μια σειρά συναντήσεων και επαφών με πολιτειακούς, πολιτικούς και 

υπηρεσιακούς παράγοντες, όπου παρουσιάστηκαν τα εργαλεία που έχει αναπτύξει η ΔΔ και 

συζητήθηκαν απόψεις επί διαφόρων θεμάτων στον τομέα καταπολέμησης της διαφθοράς. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Η καθιερωμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο 

εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Διαφθοράς, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2011. Τη ΔΔ-Ε εκπροσώπησαν οι Κ. 

Μπακούρης και Λ. Αντωνακόπουλος. 

 Η διενέργεια του Εθνικού Εργαστηρίου Ελληνικού Συστήματος Ακεραιότητας, που 

έλαβε χώρα στο Ξενοδοχείο Titania στις 9 Δεκεμβρίου 2011, στο οποίο συμμετείχαν 

πλέον των 70 εκπροσώπων από φορείς της εκτελεστικής-νομοθετικής-δικαστικής 

εξουσίας, των ΜΜΕ, του επιχειρηματικού τομέα κ.α. στο πλαίσιο υλοποίησης του 

ευρωπαϊκού προγράμματος NIS και του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας κατά 

της Διαφθοράς. Συντονιστές των στρογγυλών τραπεζιών από πλευράς ΔΔ-Ε ήταν ο 

Α. Συρίγος και η Α. Μάνου. 

 Συνάντηση με την υπο-ομάδα νομικής υποστήριξης του ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αντικείμενο τη 

βελτίωση του εργαλείου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2011. Τη 

ΔΔ-Ε εκπροσώπησαν οι Α. Συρίγος και Α. Αντύπας. 

 Συνάντηση του Κ. Μπακούρη με τον Π. Χριστόφορο Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 

Δεκεμβρίου 2011. 

 Συμμετοχή του Κ. Μπακούρη στη συζήτηση με θέμα «Αλληλλεγγύη προς τον 

ελληνικό λαό, δίκαιες πολιτικές, αντιμετώπιση διαφθοράς» που διοργάνωσαν οι 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ στις 17 Φεβρουαρίου 2012. 

 Συνάντηση με τον Γ. Πατούλη, Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με αντικείμενο 

τη μικροδιαφθορά στον τομέα της υγείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 

Μαρτίου 2012. 

 Συνάντηση με τον τ. Πρόεδρο Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής 

Δεοντολογίας Γ. Νιώτη με αντικείμενο τις προτάσεις της ΔΔ-Ε για τη δημοσίευση 

των πόθεν έσχες των Βουλευτών, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2012. Τη 

ΔΔ-Ε εκπροσώπησαν ο Κ. Μπακούρης και ο Α. Συρίγος. 

 Συνάντηση με τον Επικεφαλής της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα Mr Horst 

Reichenbach για την προώθηση προτάσεων ενδυνάμωσης των φορέων 

καταπολέμησης της διαφθοράς, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Απριλίου 2012.  

Συμμετοχή σε συνέδρια & ημερίδες 

Η ΔΔ-Ε εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα πληροφόρησης σε θέματα 

καταπολέμησης της διαφθοράς. Ο Κ. Μπακούρης και άλλα μέλη κλήθηκαν, μίλησαν και 
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συμμετείχαν ενεργά σε συνέδρια, ημερίδες και συναντήσεις που οργανώθηκαν από 

σημαντικούς κοινωνικούς εταίρους. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Συμμετοχή του Κ. Μπακούρη: 

- στον τηλεμαραθώνιο της Unicef που διοργανώθηκε από την ΕΡΤ στις 12 

Δεκεμβρίου 2011 

- στη συζήτηση με θέμα «Biopolicy-Prespectives of Hope” που 

πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2011, με διοργανωτές το Biopolitics 

International Organisation και το Hellenic Chapter of the Club of Rome 

- στην ημερίδα των εργοληπτικών οργανώσεων με θέμα «Ετεροδοσοληψία 

στα Δημόσια Έργα για τη συλλογική αποκήρυξη του φαινομένου από τον 

εργοληπτικό κόσμο» που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2012 

- στην κριτική επιτροπή για την ανάδειξη του Manager of the year 2011 

- στην ετήσια τελετή βράβευσης των εταιρειών που διακρίθηκαν στην 

αξιολόγηση του CR INDEX 2011, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 

2012 από το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

- στο 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με θέμα «Η κρίση ως 

Ευκαιρία για Αφύπνιση: ΕΚΕ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;», που 

πραγματοποιήθηκε από την Capital Link στις 26 Απριλίου 2012 

- στο Συνέδριο “Leadership against crisis: Public-Private Cooperation for 

Growth”, που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουνίου 2012 με διοργάνωτη το 

Bunsiness Advosory Council for South Eastern Europe & Eurasia 

- στο Συνέδριο του European Public Law Organisation με θέμα “The modern 

State: What reforms?” που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου 2012 

 Συμμετοχή του Α. Συρίγου στην εκδήλωση «Η μεταρρύθμιση στο φοροεισπρακτικό 

μηχανισμό και η αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς» που 

πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2011 με διοργανωτή τον ευρωβουλευτή Θ. 

Σκυλακάκη. 

 Συμμετοχή της Β. Θεοδοσίου στο μαθητικό συνέδριο προσομοίωσης των 

διαδικασιών του ΟΗΕ που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου 2012.  

 

2. ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ  

Αξιολόγηση διεθνών συμβάσεων 

Όπως κάθε χρόνο, υπό το συντονισμό της ΔΔ, η ΔΔ-Ε αξιολόγησε την εφαρμογή της 

Συνθήκης του ΟΟΣΑ κατά της Δωροδοκίας Ξένων Δημοσίων Λειτουργών. Η σχετική Έκθεση 

Προόδου δόθηκε στη δημοσιότητα στις 6 Σεπτεμβρίου 2012. Για άλλη μια φορά 

διαπιστώθηκε η μηδαμινή εφαρμογή των μέτρων της Συνθήκης στην Ελλάδα κυρίως λόγω 

της έλλειψης επίσημων στοιχείων για την ύπαρξη και εξέλιξη σχετικών δικαστικών 

υποθέσεων.  

Συμμετοχή σε Παγκόσμια Συνέδρια & Συναντήσεις 

 Η ΔΔ-Ε εκπροσωπήθηκε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση Μελών της ΔΔ και στις δύο 

συναντήσεις της Περιφέρειας Ευρώπης & Κεντρικής Ασίας που πραγματοποιήθηκαν 

στο Βερολίνο στις 11-13 Οκτωβρίου 2011 και 17-19 Ιουνίου 2012 αντίστοιχα από 

τους Κ. Μπακούρη, Α. Αντύπα και Ν. Μέντζη. 
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 Συμμετοχή της Ν. Μέντζη στο σεμινάριο με αντικείμενο “ Workshop Report: Citizen 

Empowerment and Access to Justice” που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο στις 15-

16 Νοεμβρίου 2011. 

 Συμμετοχή του Κ. Μπακούρη στη συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση της 

ευρωπαϊκής έκθεσης Αξιολόγησης του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας που 

πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 6 Ιουνίου 2012. 

 Συμμετοχή του Κ. Μπακούρη στο “Risk Management & Good Governance Seminar 

for EEA & Norway Grants 2009-14” που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια στις 10-12 

Σεπτεμβρίου 2012. 

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΜΜΕ  

Και αυτή τη χρονιά, η ΔΔ-Ε είχε ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στα ΜΜΕ, διεθνή και 

εγχώρια. Πέρα από την τακτική αποστολή δελτίων τύπων με σχολιασμό και προβολή 

προτάσεων και παρεμβάσεων σε θέματα επικαιρότητας, εκπρόσωποι της οργάνωσης 

ανταποκρίθηκαν στο αυξημένο ενδιαφέρον των ΜΜΕ για τις απόψεις της ΔΔ-Ε σχετικά με 

τη κατάσταση στην Ελλάδα και τη σπουδαιότητα προώθησης συστηματικών αλλαγών για 

την πρόληψη της διαφθοράς. Ως προς τα διεθνή ΜΜΕ, μεταξύ άλλων δόθηκαν συνεντεύξεις 

σε: CNBC, Bloomberg News, BBC Europe, ARTE TV,  Deutche Zeitung, France TV, El Mundo 

κ.α. 

Παράλληλα, δημοσιεύθηκαν άρθρα στον ημερήσιο και κυριακάτικο τύπο. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

 Άρθρο του Κ. Μπακούρη με τίτλο «Αντιμετώπιση της κρίσης μέσω της ΕΚΕ», Ειδική 
Έκδοση Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ, 12/11/2011. 

 Άρθρο του Κ. Μπακούρη με τίτλο «Κώδικας Δεοντολογίας για τους Πολιτικούς», 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 2/3/2012. 

 Άρθρο του Κ. Μπακούρη με τίτλο «Το φακελάκι σε περίοδο κρίσης» στην Ειδική 
Έκδοση της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ «Χρηματοοικονομική καινοτομία» 

 Άρθρο του Κ. Μπακούρη με τίτλο «Σιγή των κομμάτων για τη διαφθορά», ΕΣΤΙΑ 
5/5/2012. 

 Άρθρο του Κ. Μπακούρη με τίτλο «Ώρα ευθύνης για τη διαφθορά», ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
15/6/2012. 
 

Ταυτόχρονα, ο Α. Συρίγος και η Α. Δαμάσκου έλαβαν μέρος στην εκπομπή των Νέων 
Φακέλων του ΣΚΑΪ με θέμα «Το κούρεμα των Κομμάτων» που παρουσιάστηκε στις 9 
Απριλίου 2012. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΔ-Ε 

1. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  

Η δομή της διακυβέρνησης της ΔΔ-Ε ορίζεται από το Καταστατικό Λειτουργίας της. 

Συγκεκριμένα, τα Διοικητικά όργανα της ΔΔ-Ε, είναι: 

 Η Γενική Συνέλευση Μελών (ΓΣ), η οποία συγκαλείται σε τακτική βάση μια φορά 

κατ’ έτος. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), αποτελούμενο από 7 τακτικά μέλη και δύο 

αναπληρωματικά, κατόπιν εκλογής τους από τη ΓΣ. 

 Η Εξελεγκτική Επιτροπή, αποτελούμενη από 3 τακτικά μέλη και ένα 

αναπληρωματικό, η οποία συνέρχεται σε τακτική βάση, μια φορά κατ’ έτος για να 

ελέγξει τις οικονομικές διαχειριστικές πράξεις της οργάνωσης. 

 

Η δομή οργάνωσης της ΔΔ-Ε παρουσιάζεται στο οργανόγραμμα, το οποίο παρατίθεται στο 

παράρτημα. 

 

Τα εκλεγμένα μέλη του ΔΣ είναι: 

• Κώστας Μπακούρης, Πρόεδρος 

• Λευτέρης Αντωνακόπουλος, Αντιπρόεδρος 

• Αναστασία Μάνου, Γενική Γραμματέας 

• Νίκος Τραυλός, Ταμίας 

• Βασιλική Θεοδοσίου, Μέλος 

• Άγγελος Συρίγος, Μέλος 

• Τάσος Φιλιππάκος, Μέλος 

Οι Νίκος Τραυλός και Βασιλική Θεοδοσίου κατέλαβαν τη θέση του τακτικού μέλους, λόγω 

των παραιτήσεων των Νίκου Αστεριάδη και Γιώργου Βερνίκου. 

 

Το προσωπικό της ΔΔ-Ε απαρτίζεται από: 

• Ανδρέας Αντύπας, Διευθυντής 

• Νάγια Μέντζη, Υπεύθυνη γραφείου, συντονίστρια ευρ. προγράμματος NIS 

• Μαρία Νίνη, Βοηθός γραφείου & συντονίστρια ευρ. προγράμματος whistleblowing 

Οι λογιστικές υπηρεσίες προσφέρονται από την εταιρεία New Accounts Α.Ε. 

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ  

Τον Σεπτέμβριο του 2012, τα μέλη της ΔΔ-Ε ανέρχονται σε 168. Κατά την περίοδο 

Οκτωβρίου 2011-Σεπτεμβρίου 2012, ενεγράφησαν 13 νέα μέλη. 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΟΡΟΙ  

Η ΔΔ-Ε τηρεί νομίμως βιβλίο ταμείου (εισπράξεων-πληρωμών). Από 1/1/2012, η ΔΔ-Ε τηρεί 

διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.  
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Πηγές χρηματοδότησης 

Οι κυριότερες πηγές χρηματοδότησης της λειτουργίας και των δράσεων της ΔΔ-Ε είναι οι 

ακόλουθες (σε ποσοστιαία σύνθεση): 

• Συνδρομές & εισφορές μελών 2% 

• Χορηγίες & Δωρεές (αναλυτικά ο κατάλογος δωρητών παρατίθεται στο παράρτημα) 

24,25% 

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του ΕΣΠΑ 54% 

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή 19% 

• Άλλα έσοδα (αποζημιώσεις κ.α.) 0,75% 

 

Ουδείς εκ των δωρητών / χορηγών παρείχε τέτοιο ποσό ώστε να μπορεί να ελέγχει και να 

επηρεάσει το έργο της ΔΔ-Ε.  

 

Κατανομή δαπανών 

Οι κυριότερες δαπάνες της ΔΔ-Ε είναι οι ακόλουθες (σε ποσοστιαία σύνθεση): 

• Λειτουργικά έξοδα γραφείου (ενοίκιο, ταχυδρομικά, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.α.) 8,4% 

• Αμοιβές προσωπικού & τρίτων (συμπ. φόροι & ασφαλ. εισφορές) 20,2% 

• Εκδηλώσεις 0,2% 

• Δράσεις 2,4% 

• Άλλες δαπάνες (ταξίδια, αγορές κ.α.) 4% 

• Ευρωπαϊκά προγράμματα (NIS, WB) 15% 

• Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 49,8% 

 

Τα οικονομικά στοιχεία της ΔΔ-Ε παρουσιάζονται στο Παράρτημα. 

 

Πρόγραμμα αναζήτησης πόρων “Fundraising Mentoring Project” 

Η ΔΔ-Ε, στα πλαίσια ενίσχυσης της προσπάθειας εξεύρεσης χρηματικών πόρων, λαμβάνει 

μέρος στο Mentoring Fundraising Project, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε η ΔΔ. Αντικείμενο 

της δράσης αποτελεί η διαμόρφωση στρατηγικής και πλάνου χρηματοδότησης για την 

αναζήτηση εναλλακτικών χρηματοδοτικών πόρων. Το πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει από 

1/9/2012 σε συνεργασία με τη σύμβουλο Σοφία Ιωάννου. 

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του TI Strategy 2015- TI Resource 

Mobilization and Sustainability Programme και δεν επιφέρει κανένα κόστος για τη ΔΔ-Ε 

καθώς χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από τη ΔΔ. 
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΔ-Ε ΜΕ ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Η ΔΔ-Ε έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει πλήρως τις αρχές της «Χάρτας Αυτοδέσμευσης, 

Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας Μη κυβερνητικών οργανώσεων». 

Συγκεκριμένα, η ΔΔ-Ε έχει αναπτύξει ένα σύστημα διαχείρισης και λειτουργίας, το οποίο 

αποτελείται από διαδικασίες, οι οποίες υλοποιούν στην πράξη τις απαιτήσεις της Χάρτας. 

Οι διαδικασίες αυτές είναι: 

• ΔΑ-01_ Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού 

• ΔΠ-01_Προμήθειες   

• ΔΠ-02_Πληρωμές   

• ΔΡ-01_Διαχείριση Δράσεων   

• ΕΛ-01_Εσωτερικοί έλεγχοι  

• ΕΠ-01_Διαδικασία Επικοινωνίας  

• ΚΕ-01_Κατάρτιση εκθέσεων   

• ΛΥ-01_Λογιστικές υποχρεώσεις   

• ΛΥ-02_Λογιστικό σύστημα   

• ΟΑ-01_Οργάνωση & αρμοδιότητες 

• ΠΡ-01_Κατάρτιση προϋπολογισμών 

• ΤΡ-01_Τροποποίηση διαδικασιών  

• ΧΡ-01_Χρηματοδότηση    

 

Παράλληλα, καταρτίστηκε και υιοθετήθηκε Κώδικας Ηθικής των εργαζομένων της ΔΔ-Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΔ-Ε  

 
 

2.  ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Τσουδερού Βιργινία επ. Πρόεδρος ΔΔ-Ε, πρ. Υπουργός, Πρόεδρος 

Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης 

Γερουλάνος Στέφανος Καθηγητής, Πρόεδρος Κίνησης Πολιτών 

Γουλανδρή Νίκη Πρόεδρος Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή 

Δεμέστιχας Γρηγόρης  Αντιναύαρχος ε.α. 

Καλλιγά  Έφη Αρχιτέκτονας, πρ. Πρόεδρος ΣΕΟ, πρ. Πρόεδρος 

Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων 

Κανελλόπουλος Λάμπρος Πρόεδρος Ελληνικού τμήματος UNICEF 

Κοτζιάς Νίκος Καθηγητής, Συγγραφέας, Αρθρογράφος 

Κυριακοπούλου Καίτη  Επιχειρηματίας 

Μηλιώρη Πόλυ  Συγγραφέας 

Ρίζος Κωνσταντίνος επ. Πρόεδρος Ελεγκτικού Συνέδριου 

Σπυροπούλου Μερόπη  Καθηγήτρια Πανεπιστημίου 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  

ΕΥΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ NIS 

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΗ

Σ 
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3. ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΔ-Ε  

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς που μας πέρασε, εταιρείες και φίλοι στήριξαν οικονομικά και 

πρακτικά το έργο μας. Χωρίς τη βοήθειά τους, η δραστηριότητά μας θα ήταν αδύνατη, γι’ 

αυτό και τους ευχαριστούμε θερμά. 

 

ΔΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 
 (Χορηγία για ευρ. πρόγραμμα 
NIS) 

 

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ 

ΕΙΔΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ALBA GRADUATE BUSINESS 
SCHOOL 
 (δωρεάν φιλοξενία 
εκδηλώσεων) 

 

ICAP (προβολή ΔΔ-Ε στον 
ετήσιο οδηγό) 
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KAZARIAN FOUNDATION 
(αγορά policy paper)  

NEW ACCOUNTS Α.Ε.  
(μέρος δαπάνης για λογιστικές 
υπηρεσίες)  

PRICE WATERHOUSE COOPERS  
(έλεγχος οικονομικής 
διαχείρισης) 

 
ΕΒΕΘ  
(δωρεάν φιλοξενία εκδήλωσης 
Θεσσαλονίκης) 

 

4. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ  ΣΤΗ ΔΔ-Ε  

Η ΔΔ-Ε στα 15 χρόνια παρουσίας της βασίζεται στην ανιδιοτελή πρόσφορα των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και την εθελοντική εργασία μελών και φίλων, πολύτιμοι αρωγοί 

στη συνέχιση και εξέλιξη του έργου μας. Οι εθελοντές μας είναι εξίσου σημαντικοί με το 

εργατικό δυναμικό μας, καθώς καλύπτουν βασικές ανάγκες, που θα μπορούσαν να 

καλυφθούν από επαγγελματίες.  

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΣΠΑ 

Γιώτης Φάνης 
Γκέκας Θάνος 
Δαμάσκου Άννα 
Ζαχαριάδης Μίλτος 
Κακανέλης Γρηγόρης 
Παπαθανασοπούλου Βένια 
Σουφλής Γιάννης 
Φίλος Γιάννης 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Mateescu Loredana Luciana 
Λύτρα Χριστιάνα 
Μπούβη Χριστιάνα 
Οικονόμου Γιώργος 
Παγάνη Αγγελική 
Ποζίδη Ελλάδα 
Σεμιτέλου Ελεάννα 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΔ-Ε 
Πάστρα Γιώτα (Global Corruption Report 2012) 
Δαμάσκου Άννα (OECD Progress Report) 

 

  

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Η ΔΔ-Ε τηρεί ταμείο εσόδων-εξόδων. Τα οικονομικά στοιχεία για την περίοδο 1/10/2011 – 

30/09/2012, παρουσιάζονται συνοπτικά στον κάτωθι πίνακα: 



 

Έκθεση Πεπραγμένων 2011-2012 σ. 23 

 

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

 Ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς 2011 της ΔΔ (Corruption Perception Index 

2011-CPI), ο οποίος δόθηκε στη δημοσιότητα την 1η Δεκεμβρίου 2011, 

βαθμολόγησε την Ελλάδα με 3.8 βαθμούς (όπου 5= διεφθαρμένος) και την 

κατέταξε στην 80η θέση, ανάμεσα στους ουραγούς της Ευρώπης –προτελευταία 

πριν τη Βουλγαρία- και της Ευρωζώνης. 

 Η Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα 2011, ανέδειξε ότι το εκτιμώμενο 

μέγεθος της μικροδιαφθοράς για το 2011 ανέρχεται σε €554 εκατ. Τα Νοσοκομεία 

και οι Εφορίες πρωταγωνιστούν στην κατάταξη των πιο διεφθαρμένων δημοσίων 

υπηρεσιών. Εντούτοις, σημαντικό ποσοστό ερωτηθέντων (25,3% για το δημόσιο και 

21,6% για τον ιδιωτικό τομέα) δηλώνουν ότι αρνήθηκαν να καταβάλλουν φακελάκι. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΣΟ €  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΣΟ €  

Υπόλοιπο Ταμείου (01/10) 47.356,88 
Λειτουργικά Έξοδα (ενοίκιο, ταχ., 
ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.α.) 

22.437,47 
 

  
 

Αμοιβές προσωπικού & τρίτων 
(συμπ. ασφ. Εισφ) 

53.831,61 
 

Συνδρομές & Εισφορές Μελών 4.579,24 Εκδηλώσεις 
525,83 

 
Χορηγίες - Δωρεές - Έσοδα 
ημερίδας 

59.120,00 Δράσεις 
6.412,70 

 
Ευρωπαϊκά προγράμματα (SoL, 
NIS) 

45.184,62 Άλλες δαπάνες (ταξίδια, αγορές κ.α.) 
11.688,56 

 
Άλλα έσοδα (επιστροφές δαπανών 
κ.α.) 

1.783,72 Ευρωπαϊκά προγράμματα (SoL, NIS) 
41.202,47 

 

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 130.000,00 Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 130.000,00 

Σύνολο Εισπράξεων 240.667,58 Σύνολο Πληρωμών 266.098,64 

  
 

    

  
 

    Διαθέσιμο Υπόλοιπο (30/09) 21.925,62 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 288.024,26   288.024,26 


