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1. ∆ραστηριότητες- Ηµερίδες-Συζητήσεις 
 

• Συνέντευξη Τύπου για την «Παγκόσµια Ηµέρα κατά της 
∆ιαφθοράς» 

Με την ευκαιρία της παγκόσµιας ηµέρας κατά της διαφθοράς στις 9 
∆εκεµβρίου, πραγµατοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στην οποία 
παρουσιάστηκαν τα στοιχεία του Global Corruption Barometer και έλαβαν 
µέρος οι κύριοι Μπάµπης Παπαδηµητρίου – ∆ιευθυντής του Ραδιοφωνικού 
Σταθµού «ΣΚΑΙ» & οικονοµικός αναλυτής και σχολιαστής στην εφηµερίδα 
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», Αντώνης ∆ελατόλλας – ∆ιευθυντής Σύνταξης της 
εφηµερίδας «ΕΘΝΟΣ», Μπάµπης Κούτρας – ∆ιευθυντής της εφηµερίδας 
«Ελεύθερος Τύπος» και Μαριάννα Πυργιώτη – ∆ιευθύντρια του 
ραδιοφωνικού σταθµού  «FLASH96».  
 

• «∆ιαφάνεια & Ανταγωνιστικότητα – ο Ρόλος των Επιχειρήσεων» 
Εκδήλωση σε συνεργασία µε ΣΕΒ και ALBA 

Στις 10 Μαΐου 2005 πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τον ΣΕΒ και το 
πανεπιστήµιο ALBA, εκδήλωση µε θέµα «∆ιαφάνεια & Ανταγωνιστικότητα 
– ο Ρόλος των Επιχειρήσεων».  Οµιλητές στην εκδήλωση αυτή ήταν οι κκ. 
Οδυσσέας Κυριακόπουλος – πρόεδρος ΣΕΒ, Βιργινία Τσουδερού – 
πρόεδρος ∆.Σ. ∆.∆.-Ελλάς, Νίκος Εµπέογλου – ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
ALBA, Άρης Ίκκος – µέλος ∆.Σ. ∆.∆.-Ελλάς, ο καθηγητής του 
Πανεπιστηµίου Πειραιώς κ. Λάµπρου Λάιος και ο καθηγητής  Richard 
Nielsen. 
  
• Συζήτηση µε τον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή κ. Νικηφόρο 

∆ιαµαντούρο 
Πραγµατοποιήθηκε (18 Μαΐου 2005) συζήτηση σε κλειστό κύκλο µε 
εισηγητή τον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή καθηγητή κ. Νικηφόρο 
∆ιαµαντούρο µε θέµα: «Ευρωπαϊκή Εµπειρία -  Ελληνική Προοπτική». Στη 
συζήτηση πήραν µέρος εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηµατικού 
κόσµου καθώς και εκπρόσωποι τόσο των κρατικών υπηρεσιών όσο και 
των θεσµοθετηµένων κοινωνικών φορέων και ακαδηµαϊκοί. 
 
• Παρουσίαση Βιβλίου κ. Λάζου «∆ιαφθορά και Αντιδιαφθορά» 
Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια – Ελλάς & η Νοµική Βιβλιοθήκη παρουσίασαν το 
βιβλίο  του κ. Γρηγόρη Λάζου«∆ιαφθορά & Αντιδιαφθορά» 
( 28 Σεπτεµβρίου 2005). Την παρουσίαση έκαναν οι καθηγητές κ.  
Φαρσεδάκης και κ. Μαγγανάς. Η κα. Βιργινία Τσουδερού, Πρόεδρος της 
∆.∆.-Ελλάς χαιρέτησε την εκδήλωση 

 
• Παγκόσµια Έκθεση Βιβλίου 



 «∆ιαφάνεια: Προϋπόθεση για τη λειτουργία τής ∆ηµοκρατίας» 
Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια-Ελλάς σε συνεργασία µε τη Στοά τού Βιβλίου 
διοργάνωσαν έκθεση πολιτικού βιβλίου (31 Οκτωβρίου -8 Νοεµβρίου) µε 
θέµα: “∆ιαφάνεια: Προϋπόθεση για τη λειτουργία τής ∆ηµοκρατίας». Η 
έκθεση περιλαµβάνει βιβλία, ελληνικά και ξενόγλωσσα, τα περισσότερα 
από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στη χώρα µας πλαισιωµένη 
από οπτικό υλικό που αποτελείται από φωτογραφίες-ντοκουµέντα 
γεγονότων τού διεθνούς χώρου όπως τα κατέγραψαν οι φακοί των 
ρεπόρτερ παραχώρηση τού Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.  
Την έκθεση εγκαινίασε ο ∆ηµήτρης Σιούφας, Υπουργός Ανάπτυξης, µαζί µε 
τον  Γεώργιο Μπαµπινιώτη, Πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και 
Πρύτανης τού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ∆ρ Peter Eigen, Πρόεδρος τής 
∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας, και  η κυρία Βιργινία Τσουδερού, Πρόεδρος τού ∆.Σ. 
τής ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας-Ελλάς.  
Στα πλαίσια της εκδήλωσης πραγµατοποιήθηκαν δύο συζητήσεις 
: “Τα κρατικά κίνητρα για τη ∆ιαφθορά” και οµιλητές τούς: Στέφανο 
Μάνο, ανεξάρτητο βουλευτή Επικρατείας, πρώην Υπουργό, Θεµιστοκλή 
Ξανθόπουλο, Υφυπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., καθηγητή τού Ε.Μ.Π., ∆ηµήτρη 
∆ηµητράκο, οµότιµο καθηγητή τού Πανεπιστηµίου Αθηνών, και Κώστα 
Καρτάλη, Πρόεδρο ΙΣΤΑΜΕ, καθηγητή τού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Θα 
συντονίσει ο Ζαφείρης Χατζηδηµητρίου, Γενικός Γραµµατέας τού ∆.Σ. τής 
∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας-Ελλάς. 
  “Η ∆ιαφάνεια ως παράγων ανάπτυξης”, µε συµµετοχή των κκ: Ελένη 
Λουρή-∆ενδρινού, καθηγήτρια τού Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
σύµβουλος τού Πρωθυπουργού επί οικονοµικών θεµάτων, Γιάννης 
∆ραγασάκης, βουλευτής τού Συνασπισµού, Νίκος Αναλυτής, Πρόεδρος τής 
Οικονοµικής & Κοινωνικής Επιτροπής, Νίκος Χαριτάκης, επίκουρος 
καθηγητής τού Πανεπιστηµίου Αθηνών, και Γιώργος Παπακωνσταντίνου, 
οικονοµολόγος, τ. ειδικός γραµµατέας τού Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, 
µέλος τού ∆.Σ. τού ΙΣΤΑΜΕ. Συντόνισε ο κ. Αλέξης Λάσκαρης, µέλος τής 
∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας-Ελλάς.  
Ακολούθησε συνάντηση και συζήτηση µε φοιτητές πανεπιστηµίων υπό τον 
συντονισµό τού Άγγελου Συρίγου, λέκτορα τού Παντείου Πανεπιστηµίου, 
Αντιπροέδρου τού ∆.Σ. τής ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας-Ελλάς 

  

2. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης  
 

Το Παράρτηµα Θεσσαλονίκης διοργάνωσε τις ακόλουθες εκδηλώσεις: 
 

• Συζήτηση µε κύριο οµιλητή τον κ. Λ. Ρακιντζή (Γενικός 
Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) 

Πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση για τα µέλη και φίλους του Παραρτήµατος 
Θεσσαλονίκης µε θέµα «Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και η 
καταπολέµηση της διαφθοράς και κακοδιοίκησης». Κύριος οµιλητής ήταν ο 
κ. Λέανδρος Ρακιντζής.  
 
 

• Ηµερίδα του «Κάθε Μέρα Πολίτης» µε θέµα «∆ιαφάνεια και 
δηµοκρατική διακυβέρνηση. Πώς περνάµε από τον λόγο στην 
πράξη» 



Το παράρτηµα της ∆.∆.-Ελλάς στη Θεσσαλονίκη, συνδιοργάνωσε ηµερίδα 
µε θέµα «∆ιαφάνεια και δηµοκρατική διακυβέρνηση. Πώς περνάµε από τον 
λόγο στην πράξη».  
Οµιλητές της ηµερίδας ήταν ο ανεξάρτητος βουλευτής επικρατείας και 
πρώην Υπουργός κ. Στέφανος Μάνος, ο καθηγητής Συνταγµατικού 
∆ικαίου κ. Γιώργος Παπαδηµητρίου και το µέλος του ∆.Σ. της ∆ιεθνούς 
∆ιαφάνειας- Ελλάς κ. Χρίστος Ακκάς. 

 

 
3. Συνεργασία µε την κυβέρνηση 
 

• Συνεργασία για την προώθηση των ∆ιεθνών Συµβάσεων και 
Συνεργασιών 

Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια – Ελλάς συνεργάζεται εποικοδοµητικά µε την 
Κυβέρνηση. 
- για την προώθηση της υλοποίησης των ∆ιεθνών συµβάσεων (π.χ. 

ΟΟΣΑ, και Σύµβαση Ηνωµένων Εθνών κατά της διαφθοράς). 
(Επισυνάπτεται σηµείωµα). 

- Ενηµερώνοντας τους αρµόδιους (Υπουργούς και Υπηρεσιακούς 
παράγοντες)  για τις διεθνείς εξελίξεις στα θέµατα διαφθοράς και 
διαφάνειας.  

- Συµµετέχοντας στη συνάντηση της επιτροπής GRECO (επισυνάπτεται 
σχετικό σηµείωµα. 

 
 
4. Συνεργασία µε άλλες ΜΚΟ 

• Συνεργασία µε Κίνηση Πολιτών 
Η κα. Τσουδερού ενηµέρωσε τα µέλη ότι η Κίνηση Πολιτών µας έκανε 
πρόταση την οποία και αποδέχτηκε, να συµµετάσχουµε σε ένα 
πρόγραµµα µε θέµα «Προώθηση της ενεργού άσκησης της ιδιότητας του 
πολίτη». Στα πλαίσια της πρότασης θα συγγραφεί ένας «Πρακτικός 
Οδηγός για τα Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα του Ευρωπαίου Πολίτη». Το βιβλίο 
αυτό θα παρουσιασθεί σε µια σειρά εκδηλώσεων στην Αθήνα και σε άλλες 
πόλεις της Ελλάδας. Επίσης θα δηµιουργηθεί και διαδικτυακός τόπος τόσο 
στην ελληνική όσο και στην αγγλική και γαλλική γλώσσα. 
 

• Οµάδα Γαλατσίου 
Στις συναντήσεις της οµάδας Γαλατσίου, συζητήθηκε κυρίως το θέµα της 
δουλεµπορίας ανθρώπων. Συνεχίζεται η συνεργασία στο θέµα αυτό, µε 
διάφορους Υπουργούς της Κυβέρνησης. Οι περισσότεροι Υπουργοί 
συµφωνούν ότι είναι ένα µεγάλο θέµα το οποίο θα πρέπει να 
αντιµετωπιστεί άµεσα. 

 
5. Οργανωτικά θέµατα 
 

• Αριθµός µελών 
Φτάνοντας στο τέλος του 2005, και µετά από 9 χρόνια λειτουργίας τα µέλη 
της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας Ελλάς ανέρχονται σε 146. Μέσα στο 2005 είχαµε 



11 νέα µέλη. ∆υστυχώς τα περισσότερα µέλη παραµένουν ανενεργά και η 
δραστηριοποίηση περισσότερων µελών είναι ακόµα προβληµατική.  

 

• Χορηγίες 
Μέσα στο 2004 η ∆.∆-Ε δέχθηκε χορηγίες συνολικού ύψους 10,000 Ευρώ 
 
Σηµειώνουµε ότι στο Παράρτηµα Θεσσαλονίκης έχει χορηγηθεί βοήθεια – 
χορηγία από τον Όµιλο της «Ελληνικής Υφαντουργίας Α.Ε.» και τον κύριο 
Χρίστο Ακκά.      

 

 
6. ∆ηµοσιεύσεις -Εκθέσεις- Οµιλίες 
 

• Global Corruption Report 2005 

Η αναφορά, η οποία αφορούσε την κατάσταση της διαφθοράς αλλά και 
στοιχεία από την Ελλάδα, συντάχθηκε από την κυρία  Μαρκέλλα Σαµαρά 
µέλος της ∆.∆. -Ελλάς.  
Η παραπάνω αναφορά συµπεριλήφθηκεστην ετήσια παγκόσµια έκθεση 
της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας (Global Corruption Report 2005). 
 

• Έρευνα για την ∆ιαφθορά 

Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια σε συνεργασία µε το ραδιοφωνικό σταθµό ΣΚΑΙ και 
την εταιρία δηµοσκοπήσεων VPRC παρουσίασαν µια έρευνα – 
∆ηµοσκόπηση για το κόστος της διαφθοράς. Κύριο µέρος της έρευνας 
κατέλαβε το περίφηµο «φακελάκι» και το «γρηγορόσηµο». Η έρευνα είχε 
µεγάλη προβολή και χρησιµοποιείται συχνά ως αναφορά στις συζητήσεις. 
 

• Πρωτοβουλία ΜΚΟ και ΕΡΤ 

Ο Πρόεδρος της ΕΡΤ κύριος Χρήστος Παναγόπουλος συναντήθηκε (7 
Απριλίου 2005 ) µε εκπροσώπους ΜΚΟ µε σκοπό το άνοιγµα του 
διαλόγου και την συνεργασία της ∆ηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης µε τον χώρο 
της κοινωνίας πολιτών.  
Οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ τόνισαν την ανάγκη να εµπλακεί η ΕΡΤ πιο 
ενεργά τόσο στην προώθηση ενός συστηµατικού ∆ηµοσίου ∆ιαλόγου 
πανεθνικής σηµασίας, όσο και στην προβολή της πολυεπίπεδης 
δραστηριότητας των ΜΚΟ στα ειδικότερα πεδία δράσης τους, που 
καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των προβληµάτων και προκλήσεων της 
ελληνικής κοινωνίας. Ο κ. Παναγόπουλος δήλωσε ότι η ΕΡΤ θα 
προσπαθήσει να φέρει πιο κοντά τον προβληµατισµό της κοινωνίας 
πολιτών στο ευρύτερο κοινό και υποσχέθηκε ότι η ΕΡΤ µετά από µελέτη 
των προτάσεων των ΜΚΟ θα προχωρήσει σε άµεση ενδυνάµωση της 
συνεργασίας. 
Στη κίνηση συµµετέχουν: η «Κίνηση Πολιτών για µια Ανοιχτή Κοινωνία» , 
η « Ένωσης Πολιτών για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», οι «ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ 
ΣΥΝΟΡΑ», το «WWF ΕΛΛΑΣ» , η «GREENPEACE», η «Ελληνική Ένωση 
για τα ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ», η «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ» και 
η «∆ιεθνής ∆ιαφάνεια- Ελλάς». 
 
 



• ∆ελτία Τύπου – Επικοινωνία 
Η ∆.∆. -Ελλάς εξέδωσε και υποστήριξε τις θέσεις της τόσο µε δελτία τύπου 
αλλά και µε συµµετοχή της προέδρου κυρίας Βιργινίας Τσουδερού και  
µελών του ∆.Σ. σε εκποµπές τόσο της τηλεόρασης όσο και του 
ραδιοφώνου. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε ∆ελτία Τύπου για την Έκθεση της ∆ιεθνούς 
∆ιαφάνειας για την αντίληψη της ∆ιαφθοράς- CPI αλλά και για τρέχοντα 
θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος. 

 
7. ∆ιάφορα θέµατα 
 

•  Επιτροπή υπόδειξης Προέδρου  
Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια, αναγνωρίζοντας τον ρόλο πού έχει διαδραµατίσει η 
κα. Βιργινία Τσουδερού στην Οργάνωση, την συµπεριέλαβε στην 
επιτροπή Υποδείξεως του νέου Προέδρου της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας, ο 
οποίος θα εκλεγεί στο Συνέδριο του Βερολίνου (Νοέµβριος 2005). 
Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε στις 12 & 13 Νοεµβρίου στο Βερολίνο και 
πρόεδρος εξελέγη η κα. Huguette Labelle.  Η κα. Labelle είναι Καναδή, 
διδάκτωρ Φιλοσοφίας και έχει λάβει πολλά τιµητικά βραβεία από 10 
διαφορετικά Πανεπιστήµια και διάφορους οργανισµούς.  Υπήρξε 
αντιπρόεδρος στον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας και υπηρέτησε σε 
διάφορα τµήµατα της Καναδικής Κυβέρνησης.  Τώρα είναι πρύτανης στο 
Πανεπιστήµιο της Ottawa. 
 
• Η επίσκεψη του Προέδρου της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας κ. Peter Eigen 
Την ∆ευτέρα 31 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας Eigen 
πραγµατοποίησε µία σειρά από συναντήσεις µε υπουργούς της 
κυβερνήσεως. 
Συνοδευµένος από τον Αντιπρόεδρο της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας – Ελλάς κ. 
Άγγελο Συρίγο επισκέφτηκε τους κκ.: Θόδωρο Ρουσόπουλο ( Υπουργό 
Επικρατείας),  
∆ηµήτρη Σιούφα (Υπουργό Ανάπτυξης) και Προκόπη Παυλόπουλο 
(Υπουργό ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) 
Σε όλους ιονίσθηκε από τον Eigen η σηµασία της συµµετοχής ΜΚΟ σε 
επιτροπές για την καταπολέµηση της διαφθοράς.  
 

• Σύσκεψη για την ∆ιαφάνεια και την ∆ιαφθορά στην Άγκυρα 
Μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Εξωτερικών συµµετείχαµε σε 
συνδιάσκεψη στην Άγκυρα ( Ιούλιος 2005) µε θέµα  την καταπολέµηση της 
διαφθοράς που οργανώθηκε από το Τουρκικό Ινστιτούτο Έρευνας 
Οικονοµικής Πολιτικής. Στην σύσκεψη συµµετείχαν διακεκριµένοι 
ακαδηµαϊκοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισµών. Εκτός της Ελλάδας 
µόνο εκπρόσωποι από την Γαλλία και το Ισραήλ είχαν κληθεί. 
Την ∆ιεθνή ∆ιαφάνεια – Ελλάς εκπροσώπησε ο κ. Συγγρός, οποίος έκανε 
και µια παρουσίαση για το πολιτικό χρήµα. 


