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Η  ΔΙΕΘΝΗΣ  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ  &  Η  ΔΙΕΘΝΗΣ  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΕΛΛΑΣ  

 

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

οργάνωση που πρωταγωνιστεί στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Με περισσότερα από 100 

παραρτήματα παγκοσμίως και τη Διεθνή Γραμματεία της εγκατεστημένη στο Βερολίνο, η ΔΔ 

συμβάλλει ενεργά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με τις βλαπτικές συνέπειες της 

διαφθοράς. Σε συνεργασία με κυβερνητικούς φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο καθώς και με την 

κοινωνία των πολιτών, η ΔΔ σχεδιάζει, αναπτύσσει και προωθεί την εφαρμογή αποτελεσματικών 

μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς.  

Η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς / Transparency International - Greece (ΔΔ-Ε/ΤΙ-G) το ελληνικό τμήμα 

της οργάνωσης, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τους κινδύνους της διαφθοράς 

στην Ελλάδα. Μέσα από την προώθηση νομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό 

επίπεδο, τον σχεδιασμό πρακτικών μέτρων και εργαλείων, η ΔΔ-Ε, με την εξειδικευμένη γνώση 

που διαθέτει, κινητοποιεί οργανισμούς, επιχειρήσεις και πολίτες για να συνδράμουν στην 

εξάλειψη της διαφθοράς.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΤΗΣ  ΔΔ-Ε  

 

Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς 

Θέτιδος 4, Αθήνα, ΤΚ 115 28 

Τηλ: 210 7224940 / Fax: 210 7224947 

Email: tihellas@otenet.gr 
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ΜΗΝΥΜΑ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

 

Αγαπητοί φίλοι,  

Το 2015 υπήρξε μια χρονιά την οποία σηματοδότησαν μια σειρά από γεγονότα που μπορούμε να 

χαρακτηρίσουμε ιστορικά. Πολιτικές ανακατατάξεις, κοινωνικές αλλαγές, οικονομική αστάθεια, τα 

οποία είχαν ως αποτέλεσμα να βιώσουμε σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο δονήσεις των 

οποίων το ωστικό κύμα επηρέασε όλες τις πτυχές της ζωής μας.  

Μέσα σε αυτό το αβέβαιο κλίμα, και κάτω από συνθήκες δύσκολες, η Διεθνής Διαφάνεια γενικά, 

αλλά και η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς ειδικότερα, κλήθηκαν να δηλώσουν την παρουσία τους, 

ενεργά μέσα από δράσεις που στόχο είχαν την ανάδειξη της σημασίας της διαφάνειας σε όλους 

τους τομείς της χώρας, προκειμένου να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη, η κοινωνική και 

οικονομική βελτίωση.  

Παρά τις αντιξοότητες, καταφέραμε με επιτυχία να ολοκληρώσουμε το τελευταίο σκέλος του 

προγράμματος «Διαφάνεια Τώρα!», την γραμμή υποστήριξης των πολιτών που κατήγγειλαν 

περιστατικά διαφθοράς. Πρόκλησή μας είναι η συνέχιση του προγράμματος το 2016 με δικούς μας 

πόρους. Επίσης, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του πιλοτικού έργου «Σύμφωνο Ακεραιότητας» 

που αφορούσε στην ενίσχυση της διαφάνειας και της ποιότητας στις δημόσιες συμβάσεις, 

εξασφαλίζοντας καλύτερη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων. Το έργο αυτό θα συνεχιστεί  και 

το 2016.  

Το ετήσιο Συνέδριο της ΔΔ-Ε που έγινε τον Νοέμβριο, ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα. Η 

συμμετοχή τόσο των συνέδρων όσο του κοινού ήταν μεγάλη και η θεματική που πραγματεύτηκε 

ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την πραγματικότητα που βιώνουμε, δηλαδή την ύπαρξη της 

διαφθοράς και της αδιαφάνειας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  

Στο τέλος του 2015, ολοκληρώθηκε και το έργο ΕΣΠΑ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» που 

είχε ξεκινήσει το 2012, με τίτλο «Διενέργεια Ολοκληρωμένης Εθνικής Έρευνας για τη Διαφθορά». 

Το σύνολο των δράσεων και τα συμπεράσματα του έργου αποτυπώθηκαν στη μελέτη «Στρατηγικό 

Πλαίσιο Προτάσεων και Δράσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της 

διαφθοράς».  

Σταθερή ήταν παρουσία της ΔΔ-Ε σε συνέδρια και εκδηλώσεις που αφορούσαν στην διαφθορά, με 

εισηγήσεις και παρουσιάσεις. Παράλληλα, δημοσιεύσεις στον τύπο αλλά και συνεντεύξεις σε 

εθνικά και διεθνή μέσα, συνέβαλαν στην προώθηση των θέσεων της ΔΔ-Ε στο ευρύ κοινό αλλά και 

σε αρμόδιους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.  

Σημαντικό γεγονός για το χρόνο που πέρασε ήταν η αξιολόγηση της ΔΔ-Ε από την Transparency 

International και η πιστοποίησή της ως ένα Παράρτημα που πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να 

συνεχίσει την πορεία του και την δράση του στη χώρα μας ως φορέας των αξιών και του οράματος 

της παγκόσμιας Οργάνωσης.  
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Στα θετικά του περασμένου χρόνου εντάσσονται τα αποτελέσματα του CPI (Δείκτης Αντίληψης 

Διαφθοράς), τα οποία έδειξαν ότι το 2015 η Ελλάδα παρουσίασε βελτίωση και ανέβηκε 11 θέσεις 

στην παγκόσμια κατάταξη.  

Έτσι, με αίσθημα ευθύνης και αντιλαμβανόμενοι την συνεχόμενη οικονομική δυσπραγία, θα 

συνεχίσουμε το έργο μας και το 2016. Το ζοφερό οικονομικό τοπίο και η έλλειψη πόρων μας 

απείλησαν αρκετές φορές, ωστόσο η οικονομική στήριξη των χορηγών μας, μας βοήθησε να 

υπερβούμε τις δυσκολίες. Με αυτά τα δεδομένα και το 2016 φαίνεται ότι θα έχουμε σκοπέλους να 

υπερβούμε, εντούτοις, είμαστε σίγουροι ότι η δική σας στήριξη θα μας δώσει την βοήθεια που 

χρειαζόμαστε να για συνεχίσουμε το έργο μας.  

 

Κώστας Μπακούρης 

Πρόεδρος  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Η φετινή έκθεση πεπραγμένων για το 2015 στόχο έχει να παρουσιάσει με σύντομο αλλά συνάμα 

αναλυτικό τρόπο τις ενέργειες και τα προγράμματα που έχει υλοποιήσει η ΔΔ-Ε για το χρονικό 

διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015. Τα προγράμματα  αυτά έχουν 

πραγματοποιηθεί είτε στο πλαίσιο συνεργασίας με την Διεθνή Διαφάνεια (Transparency 

International – TI) είτε στο πλαίσιο δικής της πρωτοβουλίας.  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ,  ΟΡΑΜΑ,  ΑΞΙΕΣ  ΚΑΙ  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 εφαρμόζουν τόσο η ΔΔ και όσο και η ΔΔ-Ε κατά τη λειτουργία τους 

είναι: 

 Συμβάλλουμε στη δημιουργία συμμαχιών (coalition builders) και συνεργαζόμαστε σε 
ατομικό και συλλογικό επίπεδο, με ιδιωτικές εταιρείες, κερδοσκοπικούς και 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. 

 Δεσμευόμαστε να είμαστε ανοικτοί, τίμιοι και υπεύθυνοι στις σχέσεις μεταξύ μας και με 
όλους όσους συνεργαζόμαστε. 

 Υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία και παραμένουμε πολιτικά ουδέτεροι, χωρίς 
προκαταλήψεις, για την επίτευξη του έργου μας. 
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 Καταδικάζουμε τη δωροδοκία και τη διαφθορά με σθένος και θάρρος όταν έχει έγκυρα 
αποδειχθεί. 

 Οι θέσεις μας και οι προτάσεις μας βασίζονται σε ορθή, αντικειμενική και 
επαγγελματική ανάλυση και έρευνα υψηλών προδιαγραφών. 

 Αποδεχόμαστε χρηματοδότηση μόνο όταν δεν θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητά μας να 
ενεργούμε ελεύθερα, σε βάθος και αντικειμενικά. 

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

 Σεβόμαστε, ενθαρρύνουμε και υπερασπιζόμαστε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα 
και   ελευθερίες. 

 Μαχόμαστε για την ισορροπία και τη διασφάλιση της διαφορετικότητας κατά την 
αντιπροσώπευση στα δημοκρατικά διοικητικά όργανα της ΔΔ και της ΔΔ-Ε. 

 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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Η  ΔΙΑΦΘΟΡΑ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ  

 

Το 2015 σημαδεύτηκε από μια σειρά πολιτικο-κοινωνικών και οικονομικών γεγονότων  στην 

Ελλάδα που έφερε τις έννοιες διαφθορά και διαφάνεια πολλές φορές στο προσκήνιο συζητήσεων 

και ανακοινώσεων. Και οι δυο έννοιες αφορούν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο βίο, σε 

πρακτικές που εφαρμόζονται και νομοθεσίες που δεν εφαρμόζονται, σε εξαγγελίες που δεν 

υλοποιούνται και σε στοιχεία που δεν δημοσιεύονται.  

Αξιοσημείωτο ωστόσο είναι ότι η Ελλάδα το 2015 κατέλαβε την 58η θέση σε σύνολο 168 κρατών 

στο δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency International 

Corruption Perceptions Index 2015). Σε σχέση με το 2012 που ήταν η χειρότερη χρονιά για την 

Ελλάδα (94η θέση) την περασμένη χρονιά η χώρα σημείωσε την καλύτερη επίδοση της 

τετραετίας.  Η βελτίωση αυτή είναι το αποτέλεσμα των δεσμεύσεων των κυβερνήσεων των 

τελευταίων ετών να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά σθεναρότερα. Η ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ο Εθνικός 

Συντονιστής με τον οδικό χάρτη και τώρα η ενίσχυση του θεσμού με την τοποθέτηση Υπουργού 

βαίνουν προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Διαπιστώνουμε μια επιτάχυνση των διαδικασιών που 

ξεσκεπάζουν όσους παρανομούν, με έμφαση σε θέματα φοροδιαφυγής και στην καθιέρωση της 

νομιμότητας. Επιπλέον, η συνεχόμενη οικονομική κρίση έχει συρρικνώσει την οικονομική 

δραστηριότητα και συνακόλουθα τη δυνατότητα των πολιτών να δωροδοκούν, ενώ η επιβολή 

ελέγχου κίνησης κεφαλαίων περιόρισε δραστικά το ξέπλυμα χρήματος. 

Δεν είχαμε στοιχεία για τη μικροδιαφθορά. Η σχετική έρευνα δεν πραγματοποιήθηκε λόγω 

έλλειψης πόρων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

ΔΡΑΣΕΙΣ:  ΣΤΟΧΟΙ  ΚΑΙ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΔΡΑΣΕΩΝ  

 

ΣΤΟΧΟΣ Ι: ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ, ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 

 

1. INTEGRITY PACT | ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Το Σύμφωνο Ακεραιότητας (ΣΑ) αποτελεί ένα μηχανισμό πρόληψης, που υποστηρίζεται από μια 

ομάδα ειδικών (Κοινωνία των Πολιτών, νομικούς, τεχνικούς κα)- ο οποίος εντοπίζει, προλαμβάνει 

και μπορεί να διορθώσει έγκαιρα ενδεχόμενες παρατυπίες και δυσλειτουργίες στη διαδικασία 

εφαρμογής των δημοσίων συμβάσεων. Πρακτικά συνιστά ένα σύμφωνο συνεργασίας ανάμεσα 

στις Αρχές που διαχειρίζονται δημόσιες συμβάσεις και σε έναν ανεξάρτητο παρατηρητή 

(independent monitor) που βοηθά στην υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων  με πιο διαφανή 

τρόπο και κατά προέκταση στην εξοικονόμηση πόρων που χάνονται όταν αυτές εκτίθενται σε 

φαινόμενα κακοδιαχείρισης ή διαφθοράς. 

Μέσα στο 2015 η ΔΔ-Ε ανέλαβε και διεκπεραίωσε την α’ φάση της πιλοτικής υλοποίησης του 

προγράμματος «ΣΑ» που θέτει ως στόχο να ενισχύσει τη διαφάνεια και την ποιότητα στις 

δημόσιες συμβάσεις διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή διαχείριση και απορρόφηση των 

κοινοτικών κονδυλίων που διατίθενται στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής. Παράλληλα, 

επιδιώκει να ενδυναμώσει τους μηχανισμούς ορθής διακυβέρνησης που μεγιστοποιούν τα οφέλη 

προς όλους τους πολίτες.  

Ήταν μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (DG Regio of the European Commission) που προσδοκά να εντάξει το ΣΑ σταδιακά και 

βάσει των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής του μέσα στις πρακτικές καλής 

διακυβέρνησης και βελτίωσης της διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων.  Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΔ-

Ε επέλεξε δειγματοληπτικά οκτώ Αρχές που διαχειρίζονται και απορροφούν κοινοτικά κονδύλια 

που διατίθενται στον τομέα της Περιφερειακής Πολιτικής. Ως κριτήρια επιλογής τέθηκαν το 

οικονομικό μέγεθος (υψηλός προϋπολογισμός) των προγραμμάτων ΕΣΠΑ της προγραμματικής 

περιόδου 2014-2020 και η γεωγραφική κάλυψη συμπεριλαμβάνοντας και έργα σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης και στην περιφέρεια λόγω του δημοσίου ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα,  οι 

Αρχές που επιλέγησαν ήταν: Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών-Περιβάλλοντος, Υπουργείο 

Ανταγωνιστικότητας, Υπουργείο Ανάπτυξης& Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπουργείο Μεταρρύθμισης 

Δημοσίου Τομέα, Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμος Αθηναίων και 

Θεσσαλονίκης. Εκπρόσωποι όλων σχεδόν των Αρχών συμμετείχαν σε ενημερωτική ημερίδα που 

διεξήχθη σε συνδιοργάνωση της Διεθνούς Διαφάνειας και της Κομισιόν στις Βρυξέλλες. Τον Ιούλιο 

του 2015 παρά την ιδιάζουσα πολιτικο-κοινωνική κατάσταση της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής 

υπέβαλε αίτηση δήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη β’ φάση της εφαρμογής του ΣΑ 

προτείνοντας συγκεκριμένο έργο. Η αίτηση εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής 

Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για πρακτικούς λόγους, αποφασίστηκε αλλαγή του αρχικώς 



 

11 

προτεινόμενου έργου. Το νέο έργο (αντιπλημμυρικό στην Περιφέρεια Αττικής) δρομολογείται για 

το δεύτερο τρίμηνο του 2016.  

 

2. PRESIDENCY | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 

ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

 

Το δικό μας έργο έλαβε χώρα το 2014. Ωστόσο, συμμετείχαμε καθ’ όλη τη διάρκεια στο 

πρόγραμμα «Αξιολόγηση της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αγώνα κατά της 

διαφθοράς» που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2013 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2015. Κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών της υλοποίησής του δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης της Ιταλικής Προεδρίας (Scorecard) από τη Διεθνή Διαφάνεια-Ιταλίας τα οποία και 

παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο επίσημης εκδήλωσης στο Μιλάνο. Στη συνέχεια τη σκυτάλη έλαβε η 

Διεθνής Διαφάνεια-Λετονίας πραγματοποιώντας την αξιολόγηση της θητείας της χώρας της στο 

τιμόνι της Ευρωπαϊκής Προεδρίας (Ιανουάριο - Ιούνιο 2015) και δημοσιοποιώντας τα 

αποτελέσματα κατά τη διάρκεια επίσημης παρουσίασης στη Ρίγα τον Οκτώβριο του 2015. Η 

Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς δημοσιοποίησε και τις δυο αξιολογήσεις ενημερώνοντας αρμόδιους 

ενδιαφερόμενους (π.χ. πρώην επικεφαλής Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας, ΜΜΕ, κ.ά.). 

Επιπρόσθετα, παρέστη μέσω εκπροσώπου της στην εκδήλωση παρουσίασης της αξιολόγησης της 

ΔΔ-Λετονίας στο περιθώριο της οποίας πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των παραρτημάτων της 

ΔΔ (εταίρων) που συμμετείχαν και υλοποίησαν το πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτής συζητήθηκαν, 

εκτιμήθηκαν και καταγράφηκαν οι εμπειρίες, οι προκλήσεις, οι δυνατότητες και οι προοπτικές 

συνέχισης του προγράμματος σε ένα νέο και αναβαθμισμένο πλαίσιο. Επίσης, η ΔΔ-Ε συμμετείχε 

στη συγγραφή ενός εγχειριδίου προώθησης (advocacy handbook) του προγράμματος και των 

αποτελεσμάτων του με τίτλο «Advocating the EU Council: A Civil Society Guide» 

http://www.transparencyinternational.eu/wpcontent/uploads/2015/11/AdvocacyGuide_FINAL.pdf  

και στόχο α) να επισημάνει ζητήματα διαφάνειας, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και 

διαδικασιών κατά τη διάρκεια  Ευρωπαϊκής Προεδρίας και β) να παρέχει πληροφορίες σχετικά με 

τον τρόπο που η Κοινωνία των Πολιτών μπορεί να υποστηρίξει το Συμβούλιο να επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.transparencyinternational.eu/wpcontent/uploads/2015/11/AdvocacyGuide_FINAL.pdf
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ΣΤΟΧΟΣ ΙΙ: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 

ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

 

 

1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPEAK UP: Engaging citizens in fighting corruption in Europe 

- Υπηρεσία «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» 

 

 

Το Μάρτιο του 2015 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του προγράμματος «SPEAK UP: ENGAGING 

CITIZENS IN FIGHTING CORRUPTION IN EUROPE», στο πλαίσιο του οποίου δημιουργήθηκε η 

Υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα!» της ΔΔ-Ε για την υποδοχή καταγγελιών που αφορούν σε υποθέσεις 

διαφθοράς. Στόχος του Προγράμματος υπήρξε η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών 

αλλά και η ενδυνάμωσή τους για την ανάπτυξη κουλτούρας αντίδρασης και αντίστασης στη 

διαφθορά. Η ΔΔ-Ε στο πλαίσιο του Προγράμματος, μεταξύ άλλων, δημιούργησε πανελλαδική 

ενημερωτική καμπάνια με τίτλο: «Ώρα να Ξυπνήσουμε!» διοργάνωσε street events σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη και ανέδειξε case studies με στόχο την προώθηση προτάσεων για συστημικές 

αλλαγές που θα βελτιώσουν την καθημερινή ζωή όλων των πολιτών. Από το Σεπτέμβριο 2013 έως 

τη λήξη του προγράμματος η ΔΔ-Ε ήρθε σε επικοινωνία με περισσότερους από 800 πολίτες στους 

οποίους παρείχε πληροφόρηση και καθοδήγηση σχετικά με τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς 

και τη διαδικασία υποβολής επίσημης προς αυτούς αναφοράς, ενώ σε επιλεγμένες καταγγελίες 

υπήρξε άμεση επικοινωνία της Οργάνωσης με τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να 

υπάρξει ενημέρωση για τις εν λόγω υποθέσεις.  

Τον Απρίλιο του 2015 η Έκθεση της ΔΔ με τίτλο SPEAK UP: EMPOWERING CITIZENS AGAINST 

CORRUPTION (http://www.transparency.gr/spame_ti_siopi_news/), ανέδειξε παραδείγματα για το 

πώς τα παραρτήματα της Οργάνωσης  συνεργάστηκαν με πολίτες για να αμφισβητήσουμε από 

κοινού την παραδοχή πως τίποτα δεν μπορεί να γίνει για τη διαφθορά. Αντλώντας κυρίως από την 

εμπειρία των  7 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, 

Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο), που συμμετείχαν στο πρόγραμμα στο πλαίσιο μια 

προσπάθειας που περιλαμβάνει πάνω από 60 χώρες με σκοπό να ενδυναμώσουν τους πολίτες 

τους να μιλήσουν ενάντια στη διαφθορά, η έκθεση εστιάζει κυρίως στους τρόπους με τους 

οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά με τους πολίτες για να σπάσει ο κύκλος 

της διαφθοράς. 

Το πρόγραμμα, συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Πρόγραμμα Πρόληψης και 

Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών 

Υποθέσεων. Συντελεστές του προγράμματος από την πλευρά της  ΔΔ-Ε ήταν η Μαρία Νίνη, 

Συντονίστρια Προγράμματος, η Μαρία Πασχούλα, Βοηθός Προγράμματος, ο Βασίλης 

Σωτηρόπουλος, Νομικός Σύμβουλος, η Σοφία Ιωάννου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και 13 εθελοντές.  

 

http://www.transparency.gr/spame_ti_siopi_news/
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2. 8ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Κράτος και Διαφθορά»  

 

Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε το 8ο Συνέδριο της ΔΔ-Ε με τίτλο «Κράτος και 

Διαφθορά: Διαφάνεια ως μοχλός Ανάπτυξης», στο ξενοδοχείο Royal Olympic.Στην εκδήλωση 

παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Προκόπιος Παυλόπουλος.  

Στόχος του Συνεδρίου ήταν η ανάδειξη, μέσα από τις τοποθετήσεις διακεκριμένων ομιλητών από 

το χώρο των επιχειρήσεων, της πολιτικής και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, των αλλαγών 

και μεταρρυθμίσεων που χρειάζεται να επέλθουν σε κομβικούς τομείς της οικονομίας, ώστε η 

διαφάνεια να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για τη χώρα. Επίσης, τονίστηκε η σημασία που έχει ο 

περιορισμός της διαφθοράς για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

Στην εκδήλωση εισηγητές ήταν έγκριτες προσωπικότητες της παγκόσμιας κοινότητας,  μέλη της 

Ελληνικής Κυβέρνησης, Ακαδημαϊκοί και Έλληνες επιχειρηματίες. Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Αρμόδιος για θέματα Διαφάνειας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ο Υφυπουργός 

Εξωτερικών, κ. Δημήτρης Μάρδας, ο Βουλευτής, κ. Χάρης Θεοχάρης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της 

Διεθνούς Διαφάνειας, Mr. Cobus de Swardt, ο Chief, Corruption and Economic Crime Branch of the 

United Nations on Drugs and Crime (UNODC), κ. Δημήτρης Βλάσσης κ.α.  

Το Συνέδριο έτυχε μεγάλης απήχησης στο κοινό και περισσότερα από 200 άτομα το 

παρακολούθησαν με ενδιαφέρον.  

 

3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 

 

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Διενέργεια Ολοκληρωμένης Εθνικής Έρευνας για τη Διαφθορά» 

και ειδικότερα του έργου «Συγκρότηση των προτάσεων της ΔΔ-Ε για την ενίσχυση των διοικητικών 

και εξω-διοικητικών δομών καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης της διαφάνειας», τον 

Ιούνιο του 2015 και σε συνεργασία με τον νομικό Κωνσταντίνο Σακελλάρη, ολοκληρώθηκε η 

συγγραφή της μελέτης με τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ». Πρόκειται για ερευνητικό 

έργο που περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: 

•Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά τις Διοικητικές και εξω-Διοικητικές δομές 

καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης της διαφάνειας σε όλες τις εκφάνσεις και τους 

τομείς οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα. 

•Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης με γνώμονα τα ευρήματα της σύνοψης των 

αποτελεσμάτων των τριών εθνικών ερευνών. 
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•Εξέταση των παραγόντων δημιουργίας του απαραίτητου περιβάλλοντος προώθησης δράσεων 

κατά της διαφθοράς (enabling environment) στο πλαίσιο τόσο της συντεταγμένης πολιτείας (σε 

όλα τα διαρθρωτικά επίπεδα αυτής), όσο και σε επίπεδο εξω-διοικητικών δομών, κυρίαρχη θέση 

μεταξύ των οποίων κατέχουν ΜΚΟ, ενώσεις πολιτών, Επαγγελματικές Ενώσεις και Σύλλογοι, αλλά 

επίσης και οι πολίτες. 

•Διατύπωση προτάσεων ανάπτυξης και διαμόρφωσης ενός Στρατηγικού Πλαισίου Προτάσεων και 

Δράσεων για την Ενίσχυση της Διαφάνειας και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς που θα 

επιτρέψει την υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών διαβούλευσης, ευαισθητοποίησης και 

κινητοποίησης τόσο των πολιτών, όσο και φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. 

Με την συγγραφή του ως άνω πονήματος ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της Πράξης με τίτλο 

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

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

Το κείμενο της μελέτης είναι διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη της ΔΔ-Ε.  

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΙΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

 

 

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ /ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΔ-Ε  | ACCREDITATION   

Το 2015 πραγματοποιήθηκε το Accreditation / αξιολόγηση του Ελληνικού Chapter/Παραρτήματος 

από την Transparency International. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας η ΔΔ-Ε αξιολογήθηκε για 

τις δράσεις της, την οργανωτική της δομή, την γενικότερη πορεία της από τότε που ιδρύθηκε στην 

Ελλάδα το 1996, αλλά και την προσφορά της στην Διεθνή Οργάνωση. Μέσα από αυστηρά κριτήρια 

η ΔΔ-Ε πιστοποιήθηκε ως ένα από τα επίσημα chapters της Διεθνούς Διαφάνειας. Ενδεικτικά, οι 

τομείς στους οποίους υπήρξε αξιολόγηση μέσα από την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων και 

δεδομένων, είναι: οικονομικά, ανθρώπινο δυναμικό, δράσεις, τα αποτελέσματα των ετήσιων 

γενικών συνελεύσεων, οι γραπτές αξιολογήσεις του ετήσιου ελέγχουν των ορκωτών λογιστών, η 

αξιολόγηση των μελών του ΔΣ, η παρουσία της ΔΔ-Ε στα εθνικά δρώμενα σε θέματα που αφορούν 

την διαφθορά αλλά και την ανάδειξη της σημασίας της ύπαρξης διαφάνειας στον ιδιωτικό και 

δημόσιο βίο, κ.ά. .  
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΥΡΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ | FUNDRAISING 

 

To 2015 ήταν μια χρονιά μεγάλης οικονομικής και πολιτικής ρευστότητας. H επιβολή 

περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων είχε άμεσο αντίκτυπο στη δυνατότητα των εταιριών 

να υποστηρίξουν οικονομικά τη δράση μας. 

Παρά τις δυσκολίες, συνεχίσαμε να καταθέτουμε προτάσεις υποστήριξης σε εταιρίες και ιδρύματα 

και να πραγματοποιούμε συναντήσεις με στελέχη εταιριών με στόχο να κάνουμε γνωστό το έργο 

μας, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για στενότερη συνεργασία και να διασφαλίσουμε τη 

σταθερή υποστήριξή τους. 

 

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

ακόλουθες: 

 Μέλη (συνδρομές & εισφορές)  

 Ιδιωτικός τομέας (χορηγίες & δωρεές) 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

 Διεθνής Διαφάνεια-Γραμματεία (χρηματοδότηση λοιπών προγραμμάτων)  

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του ΕΣΠΑ  

 

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

επηρεάζει το έργο της ΔΔ-Ε.  

 

Κατά τη διάρκεια του 2015 η ΔΔ-Ε έλαβε οικονομική υποστήριξη από τις εξής εταιρείες: 

 
Οικονομική υποστήριξη της Οργάνωσης: 
 
Βιομηχανία Αλουμινόχαρτου Α.Ε. (ΣΥΜΕΤΑΛ)  

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» 

Εθνική Τράπεζα 

Ελληνικά Καλώδια 

Ελληνικά Πετρέλαια 

Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ) 

Ίδρυμα Μποδοσάκη 

Όμιλος Επιχειρήσεων Μυτιληναίος 

Όμιλος Fourlis 

Όμιλος INTERAMERICAN 

Σωληνουργεία Κορίνθου 

Τράπεζα της Ελλάδος 
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Accenture Α.Ε. 

Aegean Airlines  

Alpha Bank 

Coca-Cola Τρία Έψιλον 

Eurobank 

EY (Εrnst & Young)  

Hatzopoulos SA 

Laskaridis Shipping Company Ltd 

Motor Οil Hellas 

Nomikos Transworld Maritime 

OTE – COSMOTE 

PWC 

ΤΙΤΑΝ 

Zeya (Zepos & Yannopoulos Law Firm) 

                 

 

Χορηγοί σε είδος 
 

Aegean Airlines 

ALBA  Graduate Business School  

FORTHNET 

 

Υποστήριξη Προγραμμάτων: 
 

Forthnet: χορηγία της τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης 101 90 για τις ανάγκες του 

προγράμματος «Διαφάνεια Τώρα!» για θύματα και μάρτυρες διαφθοράς μέχρι και την 

ολοκλήρωση του προγράμματος τον Απρίλιο του 2015. 

 
 

Χορηγοί Επικοινωνίας 
 
Εφημερίδα «Καθημερινή» 

Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Ράδιο Θεσσαλονίκη 

ΣΚΑΙ 
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3. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

 

Για αυτό το χρονικό διάστημα η συμμετοχή και η συμβολή των εθελοντών σε διάφορα 

προγράμματα ήταν σημαντική. Το πρώτο τρίμηνο του 2015 η τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών 

101 90 (Helpline) λειτούργησε με τη συμβολή εθελοντών. Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου,  

συνεργάτες της ΔΔ-Ε αναλάμβαναν παρουσιάσεις σε εθελοντική βάση, ενώ εθελοντές 

υποστήριξαν και τη λειτουργία του γραφείου σε συγκεκριμένα έργα (ανανέωση καταστάσεων, 

υποστήριξη στη γενική συνέλευση κτλ).  

 

ΣΤΟΧΟΣ ΙV: ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Η Ομάδα της Θεσσαλονίκης συνεδρίαζε κάθε μήνα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Την 16η Φεβρουαρίου 2015 διοργανώθηκε - για 2η συνεχόμενη χρονιά - η εκδήλωση βράβευσης 6 

μεταπτυχιακών φοιτητών με τίτλο “Education as a shield against corruption”, στο Αμφιθέατρο 

Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατά την οποία παρουσιάστηκαν και οι δραστηριότητες 

της ΔΔ-Ε στο κοινό.   

Στις 25  Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, εκδήλωση με 

θέμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Διαφάνεια» στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.  Οι δύο 

φορείς, σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι σε αυτόν 

το σημαντικό θεσμό της Πολιτείας, έφεραν στο προσκήνιο την επίκαιρη συζήτηση, αλλά και την 

ανάγκη για θεσμοθέτηση μέτρων για διασφάλιση της διαφάνειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.  Την 

εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 100 άτομα. 

Προσφέρθηκαν δωρεάν 180 παιδικά βιβλία «Τι κέρδισε ο Άλκης και… τι έχασε ο Λάκης» στο 1ο 

Δημοτικό Σχολείο Πλαγιαρίου και οι εντυπώσεις ήταν θετικές, τόσο από δασκάλους όσο και από 

γονείς. 

Έγινε προετοιμασία παρουσίασης και συντονισμός Ομάδας για την εκστρατεία ενημέρωσης-

ευαισθητοποίησης κατά της διαφθοράς στη δευτεροβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση με στόχο να 

προωθηθούν στη νεολαία και τους μελλοντικούς ηγέτες το ήθος και βασικές αξίες, με εστίαση 

στην ακεραιότητα.  Χρόνος υλοποίησης:  Φεβρουάριος/Μάρτιος 2016. 

Σε αυτό το χρονικό διάστημα προστέθηκαν 3 νέα μέλη, ενώ 2 ακόμη κατέθεσαν αίτηση. 
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ΔΔ-Ε:  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΑΙ  ΔΡΑΣΕΙΣ  

 

1. ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

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. Επίσης, 

συνεργάστηκε με αρκετούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην χώρα σε θέματα που σχετίζονται 

με τη διαφθορά, όπως Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.  Ενδεικτικά 

αναφέρονται συναντήσεις του Προέδρου κ. Μπακούρη: 

 

✓ Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα καταπολέμησης της διαφθοράς, κ. Βασιλειάδη 

(15/6/2015) 

✓ Κοινή συνάντηση με τον Ιδρυτή της Διεθνούς Διαφάνειας, κ. P. Eigen  με τον Υπουργό 

κατά της διαφθοράς κ. Νικολούδη και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Πρ. 

Παυλόπουλο (11/9/2015) 

✓ Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Πρ. Παυλόπουλο με αφορμή την 

Παγκόσμια μέρα κατά της διαφθοράς (9/12/2015) 

 

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

 

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

της διαφθοράς. Ο κ. Μπακούρης και άλλα μέλη κλήθηκαν, μίλησαν και συμμετείχαν ενεργά σε 

συνέδρια, ημερίδες και συναντήσεις που οργανώθηκαν από σημαντικούς κοινωνικούς εταίρους. 

Ενδεικτικά  αναφέρονται η συμμετοχή /ομιλίες: 

✓ Συμμετοχή του κ. Μπακούρη ως ομιλητής στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο δικηγόρων 

νομικών υπηρεσιών, στη θεματική με τίτλο “η συμμόρφωση των επιχειρήσεων και ο 

έμμισθος δικηγόρος”, Hilton, 24 Απριλίου 2015 

✓ Ομιλία του κ. Μπακούρη στην ημερίδα του Παραρτήματος της ΔΔ-Ε στη Θεσσαλονίκη 

σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, με θέμα “Τοπική Αυτοδιοίκηση και 

διαφάνεια”, 25 Μαΐου 2015 

✓ Ομιλία του κ. Μπακούρη με θέμα “Διαφάνεια και Ανθρώπινα δικαιώματα» στο 

Συνέδριο του CSR για τα 15 χρόνια λειτουργίας του ελληνικού δικτύου για την ΕΚΕ, 

Διαφάνεια και ανθρώπινα δικαιώματα, 23 Σεπτεμβρίου 2015 
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✓ Ομιλία του κ. Μπακούρη στο ετήσιο συνέδριο της ΔΔ-Ε με τίτλο “Κράτος και διαφθορά: 

Διαφάνεια ως μοχλός ανάπτυξης”, Royal Olympic Hotel, 12 Νοεμβρίου 2015 

✓ Ομιλία της Άννας Δαμάσκου στην επιστημονική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από 

τον  Ερευνητικό Όμιλο Φοιτητών Νομικής (Ε.Ο.Φ.Ν.) με θέμα: "Καταπολεμώντας τη 

Διαφθορά σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο" στη Νομική Βιβλιοθήκη, 27 

Νοεμβρίου 2015 

 
 

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

 

Συμμετοχή του κ. Μπακούρη στο Annual Membership Meeting (AMM) και στο 16ο IACC, στην 

Μαλαισία  (30/8 – 5/9 2015) 

 

4. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΜΜΕ 

 

✓ «Πολυσύνθετο φαινόμενο η διαφθορά: Η διεθνοποιημένη διαφθορά απειλεί την 

ευημερία των λαών και την ανάπτυξη της οικονομίας, επισημαίνει ο ΟΟΣΑ»,  άρθρο 

του κ. Μπακούρη στο περιοδικό Manager της ΕΕΔΕ (#29), - 2 /2015 

✓ Αδιαφάνεια στην διαχείριση των οικονομικών του δημοσίου, άρθρο κ. Μπακούρη στην 

Ναυτεμπορική, 19/2/2015 

✓ Συνέντευξη  του κ. Μπακούρη στην Γερμανική εφημερίδα Der Spiegel – 11/3/2015 

✓ Κείμενο των κ. Μπακούρη και Σωτηρόπουλου στο βιβλίο «Die Krise in Griechenland» - 

4/2015 

✓ Καταπολέμηση της διαφθοράς: η πρόκληση της νέας κυβέρνησης, άρθρο του κ. 

Μπακούρη στην Καθημερινή - 7/11/2015 

✓ Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης «Πόθεν Έσχες», άρθρο κ. Μπακούρη στην 

Καθημερινή, 6/12/2015 

✓ Συνεντεύξεις κ. Μπακούρη σε ξένα μέσα (ενδεικτικά) :  De Zeit, Gazeta Wyborcza 

(Πολωνική εφημερίδα),Radio France International, Welt, BBC (radio), Tribune de 

Geneve, Morgenbladet (Sweden Newspaper), Austrian Broadcasting, AFP, Expresso 

(Portuguese newspaper), ZDF (Germans TV channel), Le nouvel Observateur (French 

magazine), Guardian, Der Spiegel, Tagesspiegel, DPA (Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων), 

USA National Radio, The Yomiuri Shimbun (Japanese newspaper), κ.ά.  

✓  Συνεντεύξεις κ. Μπακούρη σε ελληνικά μέσα (ενδεικτικά): Star Channel, Mega 

Channel, ΣΚΑΙ (ραδιόφωνο και τηλεόραση), ΕΤ3, Καθημερινή, Εστία, κ.ά. 
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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, και συνεδριάζει 11 φορές το χρόνο. 

 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 

 Νίκος Τραυλός, Αντιπρόεδρος 

 Αναστασία Μάνου, Γενική Γραμματέας 

 Λευτέρης Αντωνακόπουλος, Ταμίας 

 Στράτης Στρατήγης, Μέλος 

 Ελευθέριος Χατζόπουλος, Μέλος 

 Δημήτριος Ζέπος, Μέλος 

 

Το προσωπικό της ΔΔ-Ε απαρτίζουν: 

 Ανδρέας Αντύπας, Διευθυντής 

 Μαρία Νίνη, Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (απουσιάζει με άδεια κύησης) 

 Πηγή Γιατρά, Υπεύθυνη Γραφείου 

 Μαρία Πασχούλα, Συντονίστρια Προγραμμάτων (έχει αποχωρήσει μετά την 
ολοκλήρωση του προγράμματος) 

 Μαρία Νομικού, Επικεφαλής Επικοινωνίας και Ανεύρεσης Πόρων 

 

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

Υπάρχει Συμβουλευτική Επιτροπή που συνεδριάζει όταν χρειάζεται.  
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2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ 

 

Τον Ιανουάριο του 2015, τα μέλη της ΔΔ-Ε ανέρχονται σε 207. Έως το Δεκέμβριο του 2015, 

ενεγράφησαν 5  νέα μέλη. 

 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 
Η ΔΔ-Ε τηρεί νομίμως βιβλίο ταμείου (εισπράξεων - πληρωμών) καθώς και διπλογραφικό 

λογιστικό σύστημα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

 

1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΔ-Ε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & 

ΑΝΕΥΡΕΣΗ 
ΠΟΡΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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2. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΔ-Ε 

Η ΔΔ-Ε στα 19 χρόνια παρουσίας της βασίζεται στην ανιδιοτελή προσφορά 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.  

Εθελοντές που μετέχουν σε ειδικές επιτροπές (όπως αυτή του ΕΣΠΑ) και άλλες δράσεις είναι: 

 

Άννα Δαμάσκου  

Γιάννης Σουφλής 

Γιώργος Γιακουβάκης 

Σοφία Σπυρέα 

Βένια Παπαθανασοπούλου 

Ρούλα Μπογέα 

Ελένη Μιχοπούλου 

Αγγελίνα Μιχαηλίδου 

Μάρκος Σιγάλας 

 

 

Ευχαριστούμε τους εθελοντές μας για την πολύτιμη βοήθειά τους.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
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