∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΕΛΛΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006
1. ∆ραστηριότητες- Ηµερίδες-Συζητήσεις-Οµιλίες
• Προτάσεις ∆.∆.-Ελλάς για αναθεώρηση του Συντάγµατος
Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια – Ελλάς επεξεργάσθηκε µια ολοκληρωµένη πρόταση
αναθεώρησης του Συντάγµατος, στην οποία περιλαµβάνονται οι αναγκαίες
θεσµικές αλλαγές, οι οποίες θα βοηθήσουν στην εµπέδωση της διαφάνειας
και θα συµβάλλουν στην καταπολέµηση της διαφθοράς. Η πρόταση
παραδόθηκε στον Πρωθυπουργό, τους πολιτικούς αρχηγούς και στα
αρµόδια Υπουργεία.
Αντίγραφο της πρότασης παραδόθηκε και στον πρόεδρο της αρµόδιας
επιτροπής της Βουλής κ. Γιάννη Τραγάκη. Σε αυτό το αντίγραφο είχε
συνταχθεί και το προτεινόµενο ανά άρθρο κείµενο.
Η πρόεδρος κ. Τσουδερού και αντιπροσωπεία της ∆∆-Ε συναντήθηκε για
µε τον κ. Τραγάκη και του ανέπτυξε τις θέσεις και τις προτάσεις της
∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας για την αναθεώρηση του Συντάγµατος.
Μελέτη – πρόταση
για την αναδιάρθρωση στην ∆ηµόσια
∆ιοίκηση
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όρισε τον κ. Αντωνακόπουλο γενικό συντονιστή
του προγράµµατος. Σε συνάντηση µε τον κ. Φώλια συζητήθηκαν οι
λεπτοµέρειες του προγράµµατος και ετέθησαν τα πλαίσια συνεργασίας και
αποφασίσθηκε να εξετασθεί το ζήτηµα των επενδύσεων. Μετά από σειρά
συναντήσεων µε υπηρεσιακούς παράγοντες ετοιµάστηκε το πρώτο σχέδιο,
το οποίο περιλαµβάνει σχετικά καλές προτάσεις αλλά δεν
έχει
λεπτοµέρειες εφαρµογής.
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης πραγµατοποιήθηκαν
ξεχωριστές συνάντηση µε τούς κ. Φώλια και κ. Σιούφα, οι οποίοι
εξέφρασαν, για µια ακόµα φορά την υποστήριξη της Κυβέρνησης και την
θέληση να υλοποιηθεί το σχέδιο, όµως το project δεν έχει προχωρήσει.
•

• USAID Anticorruption Project
Η USAID µας ζήτησε να συµµετάσχουµε σε ένα πρόγραµµα µε το οποίο
θα προβληθούν ιδέες για το πώς µπορούµε να βοηθήσουµε τις
υπανάπτυκτες χώρες σε θέµατα διαφάνειας σε σχέση και µε τις
κοινωνικοοικονοµικές αλλαγές. Το πρόγραµµα θα αρχίσει να υλοποιείται
στο άµεσο µέλλον.
• Οµιλία του Υπουργού ∆ικαιοσύνης κ. Παπαληγούρα
Στην κατάµεστη αίθουσα της Παλαιάς Βουλής πραγµατοποιήθηκε οµιλία
του Υπουργού ∆ικαιοσύνης κ. Παπαληγούρα µε θέµα «αντιµέτωποι µε την
διαφθορά».

Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκτός των πολλών µελών και φίλων
αρκετά µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου (Σιούφας, Πολύδωρας,
Γιαννάκου, Φώλιας, Νεράτζης) ο ∆ιευθυντής τοτ Γραφείου του
Πρωθυπουργού κ. Αγγέλου, ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
κ. Αντώναρος ,ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Τζανετάκης, Βουλευτές, οι
∆ικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές
2. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης
Το Παράρτηµα Θεσσαλονίκης και η επιτροπή µε επικεφαλής τον κ. Χρήστο
Ακκά και µέλη τους κ.κ. Αστεριάδη και Καισερλίδη, συνέχισαν την πολύ καλή
τους παρουσία και δράση. Εκτός της συµµετοχής τους στις κεντρικές
δραστηριότητες, διοργάνωσαν τις ακόλουθες τοπικές εκδηλώσεις:
-

-

∆ύο συναντήσεις των µελών της ∆.∆.-Ελλάς της Θεσσαλονίκης, στις
οποίες τα µέλη αντάλλαξαν απόψεις και συζήτησαν επίκαιρα θέµατα
διαφάνειας και καταπολέµησης της διαφθοράς.
Οµιλία του Υπουργού κ. Παυλόπουλου στο ΕΒΕΘ, µε θέµα «∆ιαφάνεια
και προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου». Παρουσία
περισσότέρων από 200 Θεσσαλονικής, ο κ. Παυλόπουλος
χρησιµοποίησε το βήµα για να αναφερθεί στη σηµασία που δίνει η
Κυβέρνηση σε θέµατα διαφάνειας. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν η
πρόεδρος της ∆.∆.-Ελλάς κα. Βιργινία Τσουδερού, ο πρόεδρος του
ΕΒΕΘ κ. ∆ηµήτρης Μπακατσέλος και πολλοί εκπρόσωποι της
πολιτικής και κοινωνικής ζωής της Θεσσαλονίκης.
Εκδήλωση µε οµιλητή τον Αντιπρόεδρο της ∆∆-Ε κ. Άγγελο Συρίγο
Οµιλία του καθηγητή κ. Γιώργου Παπαδηµητρίου µε θέµα «∆ιαφθορά &
∆ηµοκρατία». Στην εκδήλωση συµµετείχαν αρκετοί προσκεκληµένοι
µεταξύ των οποίων καθηγητές Πανεπιστηµίου, Νοµικοί, Επιχειρηµατίες
και εκπρόσωποι του σώµατος ελεγκτών δηµόσιας διοίκησης.

3. Συνεργασία µε την κυβέρνηση
Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια – Ελλάς συνεχίζει να συνεργάζεται εποικοδοµητικά µε
την Κυβέρνηση:
Συνεργασία για την προώθηση των ∆ιεθνών Συµβάσεων και
Συνεργασιών
.- Συνεργαστήκαµε για την προώθηση της υλοποίησης των ∆ιεθνών
συµβάσεων και έγινε η σύνταξη σχετικών αναφορών (π.χ. ΟΟΣΑ, και
Σύµβαση Ηνωµένων Εθνών κατά της διαφθοράς).
- Ενηµερώθηκαν από στελέχη µας οι αρµόδιοι (Υπουργοί και
Υπηρεσιακοί παράγοντες)
για τις διεθνείς εξελίξεις στα θέµατα
διαφθοράς και διαφάνειας.
- Συµµετείχαµε ενεργά στη συνάντηση της επιτροπής GRECO, η οποία
πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα.

•

•

Συνεργασία µε τα Υπουργεία
Η συνεργασία µε τα Υπουργία Ανάπτυξης, ∆ικαιοσύνης
Εσωτερικών συνεχίσθηκε µε εποικοδοµητικό τρόπο.

και

Μας ζητήθηκε η γνώµη µας και συµµετείχαµε ενεργά στην διαµόρφωση
του νέου Προεδρικού ∆ιατάγµατος για τις κρατικές προµήθειες και σε
άλλες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης.
4. Συνεργασία µε άλλες ΜΚΟ
• Συνεργασία µε Κίνηση Πολιτών και Παρέµβαση
Η ∆.∆.-Ελλάς συµµετείχε πρόγραµµα µε θέµα «Προώθηση της ενεργού
άσκησης της ιδιότητας του πολίτη», το οποίο πραγµατοποιήθηκε σε
συνεργασία µε την Κίνηση Πολιτών και την Παρέµβαση. Στα πλαίσια του
προγράµµατος εκδόθηκε ο «Πρακτικός Οδηγός για τα Θεµελιώδη
∆ικαιώµατα του Ευρωπαίου Πολίτη».
Η έκδοση, την οποία επιµελήθηκε ο επίτιµος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
κ. Ματθίας, είχε µεγάλη απήχηση και έλαβε µεγάλη δηµοσιότητα.
Απέσπασε εγκωµιαστικά σχόλια από το σύνολο του ακαδηµαϊκού και
νοµικού κόσµου και παρουσιάστηκε στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη
Πάτρα. Η παρουσία του κόσµου σε όλες τις εκδηλώσεις ήταν
αξιοσηµείωτη.
Η συνεργασία µε την Κίνηση Πολιτών και τον πρόεδρό της κ. Θεόδωρο
Παπαλεξόπουλο, ο οποίος στηρίζει την προσπάθειά µας από την πρώτη
µέρα της δραστηριοποίησής µας, ήταν και αυτή την χρονιά επικοδοµητική.
5. Οργανωτικά θέµατα
• Αριθµός µελών
Φτάνοντας στο τέλος του 2006, και µετά από 10 χρόνια λειτουργίας τα
µέλη της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας Ελλάς ανέρχονται σε 155. Κατά την
διάρκεια του 2006 ενεγράφησαν 10 νέα µέλη. ∆υστυχώς τα περισσότερα
µέλη παραµένουν ανενεργά και η δραστηριοποίηση περισσότερων µελών
παραµένει προβληµατική. Τα περισσότερα µέλη δεν έχουν πληρώσει τις
συνδροµές τους.
• Χορηγίες
Κατά την διάρκεια του τελευταίου χρόνου η ∆.∆-Ε δέχθηκε χορηγίεςδωρεές από τις παρακάτω εταιρείες και φυσικά πρόσωπα
-

ΟΤΕ ΑΕ
ΕΚΟ ΑΕ
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ΑΕ
ΙΤΡΑΛΟΤ ΑΕ
Όµιλος «Ελληνική Υφαντουργία Α.Ε.»
κύριος Χρήστος Ακκάς
κύριος Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος

6. ∆ηµοσιεύσεις -Εκθέσεις
• Global Corruption Report 2006
Στην φετινή παγκόσµια έκθεση της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας (Global
Corruption Report) δεν έγινε καµία αναφορά στην Ελλάδα, πιθανότατα
λόγω έλλειψης νέων στοιχείων.

• ∆ελτία Τύπου – Επικοινωνία
Η ∆.∆. -Ελλάς εξέδωσε και υποστήριξε τις θέσεις της τόσο µε δελτία τύπου
και έρευνες πού πραγµατοποιήθηκαν αλλά και µε συµµετοχή της
προέδρου κυρίας Βιργινίας Τσουδερού και άλλων µελών του ∆.Σ. σε
εκποµπές τόσο της τηλεόρασης όσο και του ραδιόφωνου.
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- ∆ιεθνή παρουσία
• Regional Meeting 2006
H Περιφερειακή Συνάντηση της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας πραγµατοποιήθηκε
στην Κροατία Όλα τα έξοδα καλύφθηκαν από την Κροατική Κυβέρνηση.
Την ∆ιεθνή ∆ιαφάνεια - Ελλάς εκπροσώπησε ο κ. Άρις Συγγρός. Στην
διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διάφορα θέµατα αλλά και ζητήµατα
συνεργασίας. Στην ίδια συνάντηση
ξεκίνησε η συζήτηση για την
στρατηγική της οργάνωσης στο εγγύς µέλλον.
• Annual Meeting 2006
Η Ετήσια Συνέλευση της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας θα πραγµατοποιηθεί στην
Γουατεµάλα. Λόγω οικονοµικής ένδειας η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια - Ελλάς δεν
θα εκπροσωπηθεί.

