


Οι αρχές του δικαίου µάς διασφαλίζουν την δίκαιη 
κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη και την ∆ηµοκρατία. 
Υπακούµε στους νόµους πάντοτε και παντού, 
απαιτώντας να τους τηρούν και οι πάντες γύρω µας.
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Αγαπητοί φίλοι

Ένας ακόμα παραγωγικός χρόνος δράσης 
έφτασε στο τέλος του. Ήταν μια χρονιά στην 
οποία οι πηγές χρηματοδότησης, λόγω της 
οικονομικής κρίσης, μειώθηκαν δραματικά. 
Μέσα σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες όμως 
καταφέραμε να συνεχίσουμε το έργο μας και 
να δημιουργούμε συνεχώς νέα δεδομένα, 
σημειώνοντας καινούργιες επιτυχίες. 

Ειδικό βάρος δόθηκε φέτος στη μεταφορά 
τεχνογνωσίας, με την προβολή εργαλείων της 
ΔΔ-Ε για εδραίωση της διαφάνειας σε καίριους 
τομείς της δημόσιας διοίκησης, όπως είναι οι 
δημόσιες προμήθειες, οι αμυντικοί εξοπλισμοί κλπ.

Για μια ακόμη χρονιά, οργανώσαμε μια πολύ 
σημαντική και ουσιαστική ημερίδα στην 
ενότητα «Κράτος & Διαφθορά», με την ενεργό 
συμμετοχή του πρωθυπουργού κ. Γιώργου 
Παπανδρέου και του αρχηγού της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης κ. Αντώνη Σαμαρά.

Δεν μείναμε όμως μόνο εδώ. Συμμετείχαμε 
σε πολλές εκδηλώσεις παρουσιάζοντας τις 
θέσεις μας και συμβάλαμε αποφασιστικά στον 
προσδιορισμό της ατζέντας της δημόσιας 
συζήτησης. Οι παρεμβάσεις μας σε θέματα που 
κάλυψαν την επικαιρότητα ήταν καίριες και 
δημιούργησαν αίσθηση. Αρκετές προτάσεις μας 
άρχισαν να γίνονται δεκτές από την πολιτική 
ηγεσία (π.χ. προστασία πληροφοριοδοτών, 
Διαύγεια κλπ) παρόλο που ακόμα έχουμε πολλά 
να κάνουμε.

Η νέα εκδοτική μας προσπάθεια είναι 
προσανατολισμένη στα παιδιά, καθώς πάγια 
θέση μας αποτελεί η εκπαίδευση της νέας γενιάς.
Φυσικά συνεχίσαμε την ερευνητική μας 
δράση, εντάσσοντας στο ερευνητικό πεδίο νέο 
προσανατολισμό, τον χώρο των επιχειρήσεων. 
Σημαντική τέλος εξέλιξη ήταν η εξασφάλιση της 
διαχειριστικής επάρκειας, ώστε να μπορέσουμε 
να εντάξουμε δράσεις μας σε επιχειρησιακά 
προγράμματα του ΕΣΠΑ. 

Την επόμενη χρονιά ο δρόμος θα είναι ακόμα πιο 
δύσκολος. Η οικονομική κρίση περιορίζει ακόμα 
περισσότερο τη δυνατότητα χρηματοδότησης, 
δημιουργεί όμως ακόμα περισσότερες ευκαιρίες 
παρέμβασης. Η καταπολέμηση της διαφθοράς 
αποτελεί  βασικό  παράγοντα ανάπτυξης , ώστε 
να βγούμε από την κρίση. 
Με διαρκή εγρήγορση, ουσιαστικές παρεμβάσεις 
και συλλογικές δράσεις, οι στόχοι που θέσαμε 
μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

Κώστας Μπακούρης
Πρόεδρος Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδας



Κρί-
νουμε
με τη
λογική

Ενεργούμε αμερόληπτα, κρίνουμε με τη λογική. 
Η αξία του καθενός δεν εξαρτάται ούτε από 
την καταγωγή ούτε από τη συγγένεια ούτε από 
την παρέα. 
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Η Διεθνής Διαφάνεια & Η Διεθνής 
Διαφάνεια – Ελλάς
Η Διεθνής Διαφάνεια/Transparency 
International (ΔΔ/ΤΙ) είναι μια οργάνωση 
πολιτών μη κυβερνητικού χαρακτήρα, την οποία 
συνέστησαν προσωπικότητες του πολιτικού, 
οικονομικού, νομικού, επιστημονικού και 
επιχειρηματικού χώρου σε περίπου 100 
χώρες. Στόχος της είναι η καταπολέμηση 
της διαφθοράς που εξελίσσεται σε σύγχρονη 
γάγγραινα των κοινωνιών.Οι σοβαρές 
επιπτώσεις της διαφθοράς εντοπίζονται 
στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών 
και της οικονομίας. Εξίσου σημαντική είναι 
η κοινωνική διάσταση του προβλήματος, 
αφού η διαφθορά δημιουργεί αίσθημα 
αδικίας, επιβαρύνει υπέρμετρα και ανώφελα 
τους φορολογούμενους και ωθεί στη μη 
συμμόρφωση με το νόμο.
Η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς (ΔΔ-Ε) αποτελεί 
το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Διαφάνειας.

Ο Διευθυντής της ΔΔ-Ε

κ. Αριστομένης (Άρις) Συγγρός
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΔ-Ε

Πρόεδρος  Κώστας Μπακούρης
Αντιπρόεδρος Λευτέρης Αντωνακόπουλος
Γεν. Γραμματέας Αναστασία Μάνου
Ταμίας  Τάσος Φιλιππάκος
Μέλη  Βασιλική Θεοδοσίου
  Άγγελος Συρίγος
  Νίκος Τραυλός

Κύριες δραστηριότητες
Προτάσεις για το πολιτικό χρήμα
Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς θεωρεί ότι ένα από 
τα κρισιμότερα θέματα διαφάνειας-διαφθοράς 
στην Ελλάδα αφορά το “πολιτικό χρήμα”, 
δηλαδή τη χρηματοδότηση και προβολή 
πολιτικών, κομμάτων, συνδυασμών ΟΤΑ κλπ. 
Τη χρονιά που μας πέρασε, η ΔΔ-Ε συμμετείχε 
ενεργά στη διαβούλευση για τον νέο νόμο 
χρηματοδότησης των περιφερειακών και 
δημοτικών εκλογών. Μερικές από τις προτάσεις 
μας έγιναν δεκτές (πλήρης ονομαστικοποίηση, 
χρήση τραπεζικών λογαριασμών κλπ), ενώ 
άλλες δυστυχώς δεν υιοθετήθηκαν.
Ταυτόχρονα ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία 
ζητώντας από πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, 
δημοσιογράφους και άλλους, να συνδράμουν 
με προτάσεις για το ζήτημα της διαφάνειας 
του πολιτικού χρήματος. Κατόπιν ανοικτής 
συζήτησης και διαβούλευσης, καταγράφηκαν 

και εξετάστηκαν οι διάφορες απόψεις και 
διαμορφώθηκε ένα κείμενο με προτάσεις. 
Οι τελικές προτάσεις θα δοθούν στη δημοσιότητα 
και στην πολιτική ηγεσία, ώστε να ενταχθούν 
στον επικείμενο εκλογικό νόμο, για εξασφάλιση 
μεγαλύτερης διαφάνειας στη χρηματοδότηση 
των πολιτικών κομμάτων και συνδυασμών.

Προώθηση εργαλείων της ΔΔ
Σε μια προσπάθεια προώθησης της 
τεχνογνωσίας και των εργαλείων της ΔΔ στην 
ελληνική κοινωνία, η ΔΔ-Ε προχώρησε στην 
προώθηση των εξής εργαλείων:
Σύμφωνο Ακεραιότητας: το εγχειρίδιο του 
Συμφώνου Ακεραιότητας μεταφράστηκε στα 
ελληνικά, παρουσιάστηκε στην ετήσια ημερίδα 
της ΔΔ-Ε στις 19 Απριλίου 2010 και προωθήθηκε 
στους κρατικούς φορείς. 
Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, εξήγγειλε την υιοθέτησή του τον 
Ιούλιο του 2010. Περιμένουμε να δούμε την 
υλοποίηση της εξαγγελίας.
Διαφάνεια στους αμυντικούς εξοπλισμούς: 
οι πρακτικές της ΔΔ στον τομέα της 
διαφάνειας στους αμυντικούς εξοπλισμούς 
παρουσιάστηκαν στην ετήσια ημερίδα της 
ΔΔ-Ε στις 19 Απριλίου 2010. Με πρωτοβουλία 
της ΔΔ-Ε προγραμματίζεται συνεργασία με 
εκπροσώπους του Υπουργείου Άμυνας.

Δημιουργία Κέντρου Νομικής Υποστήριξης & 
Συνηγορίας (ALAC)
Τη χρονιά που μας πέρασε, η ΔΔ-Ε προχώρησε 
στη διερεύνηση της δυνατότητας λειτουργίας 
στη χώρα μας ενός Κέντρου Νομικής 
Υποστήριξης & Συνηγορίας (Advocacy and 
Legal Advice Centre). Τα Κέντρα αυτά 
προσφέρουν βοήθεια σε θύματα της διαφθοράς 
καθώς και πολύτιμες κατευθύνσεις και 
συμβουλές για τη διευθέτηση των προσωπικών 
τους υποθέσεων. Τα Κέντρα αυτά ξεκίνησαν 
με πρωτοβουλία της ΔΔ και λειτουργούν σε 
περίπου 50 χώρες. 
Με σκοπό να συμβάλλουμε στην όσο το 
δυνατόν ταχύτερη υλοποίηση του σχεδίου 
αυτού, υποβάλαμε, μαζί με άλλα πέντε 
εθνικά τμήματα της ΔΔ, πρόταση στην 
ΕΕ για δημιουργία ALAC και διενέργεια 
δράσεων προστασίας πληροφοριοδοτών, ενώ 
ταυτόχρονα γίνονται προσπάθειες προσέλκυσης 
εθελοντών (δικηγόρων, νομικών κλπ), οι οποίοι 
προσφέρουν οικειοθελώς τις υπηρεσίες τους 
στους πολίτες.

·

·

Κρί-
νουμε
με τη
λογική



Δια-
φάνεια
παντού

Δεν κλείνουμε τα μάτια στις παρανομίες. 
Αν ανεχτούμε τις μικρές πράξεις διαφθοράς, 
οι εξελιγμένες μορφές τους θα κυριαρχήσουν 
ως μέθοδοι και νοοτροπίες. 
Προωθούμε τη διαφάνεια παντού



5

Ετήσιο συνέδριο
Η ΔΔ-Ε πραγματοποίησε στις 19 Απριλίου 
2010 ημερίδα με θέμα «Κράτος & Διαφθορά: 
δημιουργώντας συνθήκες διαφάνειας». 
Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία και τις 
ουσιαστικές εισηγήσεις τους, ο Πρωθυπουργός 
κ. Γιώργος Παπανδρέου, ο Αρχηγός της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Αντώνης 
Σαμαράς. Ειδικά για την περίσταση ήρθε στην 
Ελλάδα η Πρόεδρος της ΔΔ κα Huguette Labelle. 
Οι περισσότερες από 400 συμμετοχές από 
τον πολιτικό, κοινωνικό, επιχειρηματικό, 
επιστημονικό και δημοσιογραφικό χώρο 
υπογραμμίζουν τη σημασία και την επιτυχία 
της ημερίδας.
Σημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα της 
διαφθοράς στην καθημερινότητα του 
πολίτη, έγιναν από τον Υπουργό Προστασίας 
του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον 
Καθηγητή και πρώην Υπουργό κ. Προκόπη 
Παυλόπουλο, τον Επίτιμο Α’ Αντιπρόεδρο 
του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου κ. Αθανάσιο 
Κοσσιώρη, τον Πρόεδρο της Ελληνικής 
Εταιρείας Περιβάλλοντος & Πολιτισμού κ. 
Γιάννη Μιχαήλ καθώς και τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της ΓΑΙΑ κ. Άρη Κεφαλογιάννη (στην 
ενότητα των συμπερασμάτων).
Για τη διαφάνεια στις κρατικές προμήθειες, 
πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις από τον 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, 
τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων κ. Δημήτρη Ρέππα, τον Βουλευτή 
και πρώην Υπουργό κ. Κωστή Χατζηδάκη και 
τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
Pharmathen κ. Βασίλη Κάτσο.
Τις εισηγήσεις της ομιλητών συντόνισαν και 
σχολίασαν οι δημοσιογράφοι: 
κ. Φοίβος Καρζής, κ. Αντώνης Παπαγιαννίδης 
και κα Έλλη Τριανταφύλλου. Η ΔΔ-Ε προσπαθεί 
να βρει χρηματοδότη για την έκδοση των 
πρακτικών της ημερίδας.

Εθνική Έρευνα για τη διαφθορά στην Ελλάδα 2009
Η διεξαγωγή της Εθνικής Έρευνας για τη 
Διαφθορά στην Ελλάδα είναι πλέον θεσμός. 
Και τη φετινή χρονιά, η ΔΔ-Ε συνεργάστηκε 
με την εταιρεία Public Issue για την εκπόνηση 
της έρευνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας του 
2009 παρουσιάστηκαν σε Συνέντευξη Τύπου 
τον Μάρτιο του 2010. Η έρευνα έτυχε μεγάλης 
δημοσιότητας τόσο από τα εγχώρια όσο και 
από τα ξένα ΜΜΕ. Τα πορίσματα της έρευνας 
παρουσιάστηκαν, μετά από ειδική πρόσκληση, 

και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η αξιοπιστία 
και η ευρεία αναγνωρισιμότητα της έρευνας 
κίνησαν το ενιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για εκπόνηση αντίστοιχων ερευνών σε άλλα 
κράτη-μελη. Το Γραφείο της ΔΔ στις Βρυξέλλες, 
σε συνεργασία με τη ΔΔ-Ε συντονίζει τις 
επαφές με την ΕΕ για την εξασφάλιση των 
απαραίτητων πόρων.
Η Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα 
για το 2010 βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και 
θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2010. 
Η παρουσίασή της προγραμματίζεται για 
τις αρχές του 2010. Ταυτόχρονα, θα γίνει 
προσπάθεια να μεταφραστούν τα κύρια 
αποτελέσματα στα αγγλικά.

Επαφές με θεσμικούς φορείς
Η ΔΔ-Ε πριν τις εθνικές εκλογές (4 Οκτωβρίου 
2009) έθεσε υπόψη των υποψήφιων 
κοινοβουλευτικών κομμάτων προτεραιότητες 
και πρακτικές προτάσεις, ζητώντας τη δέσμευσή 
τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς στη 
χώρα. Δυστυχώς, με εξαίρεση το κόμμα των 
Οικολόγων Πράσινων, κανένα άλλο κόμμα δεν 
ανταποκρίθηκε. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος 
και τα μέλη του ΔΣ, πραγματοποίησαν σειρά 
επαφών με πολιτειακούς, πολιτικούς και 
υπηρεσιακούς παράγοντες, όπου συζητήθηκαν 
απόψεις επί διαφόρων προβλημάτων.
Οι συναντήσεις αυτές συμβάλλουν στην 
προώθηση λύσεων και προτάσεων και στη 
διεύρυνση της Ανοικτής Κοινωνικής Συμμαχίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι συναντήσεις:
Με τον Πρωθυπουργό
Με τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Άμυνας, 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος
Με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας
Με τον Σύμβουλο της Κυβέρνησης για θέμα 
εκσυγχρονισμού της διοίκησης
Με εκπροσώπους του Οργανισμού Διαχείρισης 
Δημοσίου Χρέους & του Οίκου Moody’s
Με αντιπροσώπους του κόμματος των 
Οικολόγων Πράσινων
Σημαντική κατάκτηση και αναγνώριση του έργου 
μας ήταν η συμμετοχή του κ. Μπακούρη στη 
συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου όπου 
κατέθεσε απόψεις και προτάσεις σχετικά με την 
καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα. 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Παγκόσμια 
Ημέρα κατά της Διαφθοράς (9 Δεκεμβρίου).

·
·

·
·

·

·

Δια-
φάνεια
παντού



Σκε-
φτό-
μαστε

Η πληροφορία είναι κοινό μας αγαθό. 
Δεν την αποκρύπτουμε, 
ούτε την «κατασκευάζουμε» για να 
εξυπηρετήσουμε συμφέροντα. 
Ενημερωνόμαστε και σκεφτόμαστε. 
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Ανοικτή Κοινωνική Συμμαχία Ακεραιότητας & Διαφάνειας
Η πρωτοβουλία της ΔΔ-Ε για τη δημιουργία μιας 
Ανοικτής Κοινωνικής Συμμαχίας Ακεραιότητας 
και Διαφάνειας (η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο 
του 2008), έχει την υποστήριξη 250 πολιτών, 
φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, 
αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. 
Στον ιστότοπο της ΔΔ-Ε (www.transparency.gr) 
λειτουργεί υπηρεσία ηλεκτρονικής συλλογής 
υπογραφών για συμμετοχή στην Ανοικτή 
Κοινωνική Συμμαχία.

Άλλες δραστηριότητες
Προώθηση των διεθνών συμβάσεων
Η ΔΔ-Ε συμβάλλει στην εντατικοποίηση της 
προώθησης, υλοποίησης και παρακολούθησης 
των διεθνών συμβάσεων. Για τον σκοπό αυτό, 
συμμετείχε ενεργά στη σύνταξη σχετικών 
αναφορών (π.χ. ΟΟΣΑ κατά της διαφθοράς, 
συμμετοχή στη αξιολόγηση της Ελλάδας από 
την Ομάδα του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά 
της διαφθοράς GRECO).

Προγράμματα σε συνεργασία με τη ΔΔ/ΕΕ
Η ΔΔ-Ε σε συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά 
τμήματα της ΔΔ, υπό τον συντονισμό της 
Γραμματείας της ΔΔ, συμμετέχει σε μια σειρά 
προγραμμάτων που προωθούν τη διακρατική 
συνεργασία στον τομέα καταπολέμησης της 
διαφθοράς. Συγκεκριμένα τη χρονιά 2009-2010, 
η ΔΔ-Ε συμμετέχει:
Στο πρόγραμμα της ΕΕ για τη μελέτη γύρω 
από τη διάρκεια, επιβολή και επίδραση της 
νομοθεσίας όσον αφορά τις παραγραφές 
αδικημάτων. Το πρόγραμμα, το οποίο 
χρηματοδοτείται κατά 70% από την 
ΕΕ ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2010. Ο 
προϋπολογισμός του προγράμματος για την 
ΔΔ-Ε ανέρχεται σε €20.865. Για την εκπόνηση 
της έρευνας και τη σύνταξη του country report, 
η ΔΔ-Ε συνεργάστηκε με τη δικηγόρο κα 
Ιωάννα Αναστασοπούλου, η οποία συντονίζει 
μια ομάδα ερευνητών. Το πόρισμα για την 
Ελλάδα (country report, best-practices) 
ολοκληρώθηκε και θα παρουσιαστεί σε 
συνέντευξη τύπου-σεμινάριο στις αρχές του 
2011 με σκοπό να δοθεί στους αρμόδιους φορείς 
προς υιοθέτηση.
Στο πρόγραμμα της ΕΕ για τη δημιουργία 
Συστήματος Εθνικής Ακεραιότητας (National 
Integrity System NIS) σε συνεργασία με 
άλλα 26 ευρωπαϊκά τμήματα της ΔΔ, υπό τον 
συντονισμό της Γραμματείας της ΔΔ. 

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει περί τα τέλη 
του 2010, έχει διάρκεια δύο έτη και ο 
προϋπολογισμός του ανέρχεται €91.892 
(χρηματοδοτείται κατά 70% από την ΕΕ).
Στο πρόγραμμα της OLAF (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Απάτης) 
σε συνεργασία με τη ΔΔ-Τσεχίας που αφορά 
στην εκπαίδευση των δημοσίων λειτουργών για 
τη βελτιστοποίηση του κρατικού συστήματος 
δημοσίων προμηθειών. Το πρόγραμμα 
βρίσκεται υπό έγκριση. Ο προϋπολογισμός του 
ανέρχεται σε €30.000 (χρηματοδοτείται κατά 
80% από την OLAF).
Στη μελέτη περί ευθύνης των νομικών 
λειτουργών σε συνεργασία με τη ΔΔ-Ιταλίας και 
το Università Carlo Cattaneo (LIUC). Από την 
πλευρά της ΔΔ-Ε, στο πρόγραμμα θα εργαστεί 
το μέλος της ΔΔ-Ε κ. Δημήτρης Ζέππος.

Πρόγραμμα παιδείας
Η ΔΔ-Ε εκτός από τη συστηματική προσπάθεια 
για συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, τη 
φετινή χρονιά εξέδωσε το βιβλίο-εγχειρίδιο 
«Τι κέρδισε ο Άλκης και… τι έχασε ο Λάκης», 
βασισμένο στο 9ο σημείο του Δεκάλογου του 
Ενεργού Πολίτη κατά της διαφθοράς, 
«η διαφθορά δεν είναι μαγκιά». 
Για την έκδοση του βιβλίου, συνεργάστηκαν 
ο συγγραφέας κ. Μάνος Κοντολέων, 
ο εικονογράφος κ. Γιώργος Σγουρός, 
η εκπαιδευτικός κα Βασιλική Νίκα καθώς 
και οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος. 
Το βιβλίο παρουσιάστηκε σε εκδήλωση 
στο βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς 
(9 Δεκεμβρίου 2009). Το βιβλίο διατίθεται 
επιλεκτικά σε σχολεία και άλλους φορείς που 
εκπαιδεύουν παιδιά (ηλικίας 6+ ετών).
Η ΔΔ-Ε συμμετείχε με περίπτερο στη Διεθνή 
Έκθεση Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου, 
προωθώντας το βιβλίο (29/1 – 1/2/2010).

Στρατηγικές συμμαχίες
Η ΔΔ-Ε θέλοντας να διευρύνει το πεδίο δράσης 
της, συνάπτει στρατηγικές συμμαχίες με 
φορείς, οργανώσεις, ΜΚΟ, αποσκοπώντας 
στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της 
διαφθοράς σε όλα τα πεδία. Ειδική μνεία γίνεται 
στην προσπάθεια που καταβάλλουμε ώστε να 
προχωρήσει η συνεργασία με το WWF. 
Οι συνεργασίες με τον ΣΕΒ, τα επιμελητήρια 
και την ΕΕΔΕ συνεχίζονται.

·

·

·

·

Σκε-
φτό-
μαστε



Κα-
ταγγέ-
λουμε

Καταγγέλλουμε τα κακώς κείμενα και 
προστατεύουμε τη διαμαρτυρία. 
Οι «ομαδούλες» επικρατούν γιατί οι πολίτες 
δεν μιλούν. Απαιτούμε επιμερισμό ευθυνών 
και δικαιούμαστε να μας λογοδοτούν. 
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Παρουσίαση ερευνων ΔΔ
Όπως κάθε χρόνο, η ΔΔ διεξάγει την έρευνα 
για την αντίληψη που υπάρχει σχετικά με την 
έκταση της διαφθοράς σε κάθε χώρα. 
Ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς (Corruption 
Perception Index CPI) για το 2009, ο οποίος 
δημοσιοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2009, 
βαθμολογεί την Ελλάδα με 3.8 και την 
κατατάσσει στην 71η θέση.

Παρουσία στα ΜΜΕ
Η ΔΔ-Ε έχει αποκτήσει ουσιαστική παρουσία 
στα ΜΜΕ. Εκτός από την τακτική αποστολή 
δελτίων τύπων με παρεμβάσεις σε θέματα 
επικαιρότητας, ο κ. Κώστας Μπακούρης και ο 
κ. Άρις Συγγρός έδωσαν αρκετές ραδιοφωνικές 
και τηλεοπτικές συνεντεύξεις, έκαναν δηλώσεις 
για θέματα της επικαιρότητας και δημοσίευσαν 
άρθρα στον ημερήσιο και κυριακάτικο Τύπο, 
προωθώντας το έργο και τις προτάσεις της ΔΔ-Ε.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Άρθρο του κ. Μπακούρη «Η μικροδιαφθορά 
μειώνει τις αντιστάσεις των πολιτών», 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 22/11/09.
Συνέντευξη του κ. Μπακούρη στο περιοδικό 
ΕΠΙΛΟΓΗ, τεύχος Απριλίου 2010
Άρθρο του κ. Μπακούρη «Η πρόκληση της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας» στην ΕΣΤΙΑ, στις 
20 Αυγούστου 2010.
Άρθρο του κ. Μπακούρη «Το πόθεν έσχες και η 
γυναίκα του Καίσαρα…», στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, στις 26 Σεπτεμβρίου 2010.
Σχετικά με την τηλεοπτική παρουσία της ΔΔ-Ε, 
πέραν των συνεντεύξεων του κ. Μπακούρη 
σε τηλεοπτικές εκπομπές, στο πλαίσιο του 
εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της 
Διαφθοράς, προβλήθηκε την περίοδο 7 με 
11 Δεκεμβρίου 2009, το τηλεοπτικό spot «το 
ΟΧΙ σου μετράει» από όλα τα κανάλια εθνικής 
εμβέλειας καθώς και τις οθόνες των σταθμών 
του Μετρό.

Συμμετοχή σε συνεδρία & ημερίδες
Η ΔΔ-Ε έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας 
από τους σημαντικότερους εταίρους στη 
διαμόρφωση της κοινής γνώμης σε θέματα 
καταπολέμησης της διαφθοράς. Ο κ. Κώστας 
Μπακούρης και στελέχη της οργάνωσης 
κλήθηκαν και μίλησαν σε σημαντικές ημερίδες 
και συνέδρια.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα σημαντικότερα:
Ομιλία κ. Μπακούρη στην ημερίδα της Ernst & 
Young με θέμα “Corporate fraud, corruption 
and governance: trends, approximations and 
dynamic solutions”, που πραγματοποιήθηκε στις 
9 Δεκεμβρίου 2009 στο Ξενοδοχείο Μ. Βρετανία.
Ομιλία του κ. Μπακούρη στη διημερίδα της 
Herald Tribune με θέμα:

“The Greece investment summit: Greece at the 
crossroads”, στο Ξενοδοχείο Μ. Βρετανία στις 
22-23 Μαρτίου 2010.
Ομιλία του κ. Μπακούρη στο «digital 
Forum» του Συνδέσμου Επικοινωνιών και 
Πληροφορικής Ελλάδας (Σ.Ε.Π.Ε.) με θέμα 
«Ψηφιακή Πολιτεία», στις 3 Μαΐου 2010, στο 
Ξενοδοχείο Intercontinental.
Ομιλία του κ. Κ. Μπακούρη στο 8ο Ετήσιο 
Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
που διοργάνωσε το Ελληνο-αμερικανικό 
επιμελητήριο, με θέμα «Εταιρική ηθική & 
διαφάνεια στην αγορά», στις 2 Ιουνίου στο 
Ξενοδοχείο Μ. Βρετανία.
Στην παρουσίαση του κ. Κ. Μπακούρη στην 
εκδήλωση της Βελγικής Πρεσβείας με θέμα 

“Corruption in Greece and the challenges 
to investors” στο Ξενοδοχείο Park στις 
17 Ιουνίου 2010.

Έρευνα για τη διαφθορά στις ελληνικές 
επιχειρήσεις
Η ΔΔ-Ε σε συνεργασία με την εταιρεία 
OCTANE, διεξάγει έρευνα με σκοπό να 
κατανοήσει τους παράγοντες που δυσχεραίνουν 
την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς και των 
επιπτώσεων της διαφθοράς και της αδιαφάνειας 
στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η έρευνα βασίζεται 
στη μέθοδο ερωτηματολογίων και απευθύνεται 
σε 2.000 επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας θα δημοσιοποιηθούν στις αρχές του 
2011. Η έρευνα αποτελεί ευγενική χορηγία της 
εταιρείας OCTANE.

Πρόγραμμα εθελοντισμού
Η ΔΔ-Ε, επιδιώκοντας την εντατικοποίηση 
της συμμετοχής μελών και φίλων στις 
δραστηριότητες της οργάνωσης, ξεκίνησε 
τη χρονιά που μας πέρασε πρόγραμμα 
εθελοντισμού, καλώντας όσους επιθυμούν να 
συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις. 

·

·

·

·

·

·

·
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Η πεποί-
θησή μας
γίνεται
απαίτηση

Συνεργαζόμαστε με τους συμπολίτες αλλά 
και με οργανισμούς που προωθούν τη συμμετοχή 
και το ενδιαφέρον για τη διαφάνεια. Συλλογικά και 
συντονισμένα, η πεποίθησή μας γίνεται απαίτηση.
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Διοικητική Μεταρρύθμιση ΕΣΠΑ 2007-2013
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 
«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -2013», η 
ΔΔ-Ε κατέθεσε πρόταση για τη διεξαγωγή 
της ετήσιας εθνικής έρευνας για τα έτη 2011 – 
2013 με προϋπολογισμό €400.000. Η αίτηση 
βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης.

Οργανωτικά θέματα
Διαχειριστική Επάρκεια ΕΣΠΑ
Ενόψει της συμμετοχής της ΔΔ-Ε στο 
πιλοτικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Διοικητική Μεταρρύθμιση ΕΣΠΑ 2007-2013», 
αναπτύχθηκαν διαδικασίες και εγχειρίδια 
λειτουργίας, απαραίτητα για την πιστοποίηση 
της διαχειριστικής επάρκειας της οργάνωσης 
όσον αφορά στην υλοποίηση επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Η διαχειριστική επάρκεια της 
ΔΔ-Ε πιστοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2010.

Αριθμός μελών
Τον Σεπτέμβριο του 2010, τα μέλη της ΔΔ-Ε 
ανέρχονται σε 147. Κατά τη διάρκεια της 
περιόδου Οκτωβρίου 2009 - Σεπτεμβρίου 2010, 
πραγματοποιήθηκε η εγγραφή 13 νέων μελών 
και η διαγραφή ενός μέλους.

TI strategy 2010-2015
Η ΔΔ-Ε, όπως όλα τα εθνικά τμήματα της ΔΔ, 
συμβάλλει στη διαμόρφωση της στρατηγικής 
της ΔΔ για την περίοδο 2010-2015, με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων στις συναντήσεις, 
ομάδες εργασίας, με την αποστολή σχολίων 
σχετικά με το στρατηγικό σχεδιασμό. Το τελικό 
πλάνο στρατηγικής της ΔΔ θα εγκριθεί στην 
Ετήσια Γενική Συνέλευση Μελών της ΔΔ τον 
Νοέμβριο του 2010 και θα τεθεί σε εφαρμογή 
αρχές του 2011.

Δωρεές - Χορηγίες
Κατά τη διάρκεια της περιόδου Οκτωβρίου 
2009 – Σεπτεμβρίου 2010, η ΔΔ-Ε δέχτηκε 
χορηγίες και δωρεές από εταιρείες και φυσικά 
πρόσωπα, συνολικού ύψους €79.032 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένων των χορηγιών της 
ημερίδας της 19ης Απριλίου). Επιπρόσθετα 
υπήρξαν χορηγίες σε είδος, όπως χορηγίες 
επικοινωνίας από τον Όμιλο ΣΚΑΪ καθώς και 
τη χορηγία της εταιρείας OCTANE για τη 
διεξαγωγή της έρευνας για τη διαφθορά στις 
ελληνικές επιχειρήσεις.

Η αυξημένη αυτή στήριξη δημιουργεί ακόμα 
μεγαλύτερες υποχρεώσεις προς τους δωρητές 
και χορηγούς της οργάνωσης αλλά κυρίως προς 
την κοινωνία στην οποία και λογοδοτεί.

Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή
Τσουδερού Βιργινία
Επ. Πρόεδρος ΔΔ-Ε, πρ. Υπουργός, Πρόεδρος 
Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης
Γερουλάνος Στέφανος
Καθηγητής Ιατρικής Αθηνών, Διευθυντής 
Καρδιοχειρουργικής Μονάδας Ωνάσειου
Γουλανδρή Νίκη 
Πρόεδρος Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή
Δεμέστιχας Γρηγόρης
Αντιναύαρχος ε.α. Π.Ν.- επ. Αρχηγός Στόλου
Καλλιγά  Έφη
Αρχιτέκτονας, πρ. Πρόεδρος ΣΕΟ, πρ. 
Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων
Κανελλόπουλος Λάμπρος
Πρόεδρος Ελληνικού τμήματος UNICEF, 
πρ. Πρόεδρος ΓΣΕΕ
Κοτζιάς Νίκος
Καθηγητής, Συγγραφέας – Αρθρογράφος
Κυριακοπούλου Καίτη
Επιχειρηματίας
Μανωλεδάκης Ιωάννης
Ακαδημαϊκός, Καθηγητής Πανεπιστημίου
Μηλιώρη Πόλυ
Συγγραφέας
Ρίζος Κωνσταντίνος
Επ. Πρόεδρος Ελεγκτικού Συνέδριου
Σπυροπούλου Μερόπη
Πρ. Βουλευτής, 
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου
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Ακολουθεί η κατάσταση των υποστηρικτών της ΔΔ-Ε:
ALPHA BANK
COCA-COLA
CROWN HELLAS CAN PACKAGING
ELGEKA
ENERGIZER
INTRALOT
KPMG
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
OCTANE
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΒΑΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΟΜΙΛΟΣ ALAPIS
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΟΤΕ
ΣΙΔΜΑ
ΣΚΑΪ
ΤΡΊΑ ΕΨΙΛΟΝ
ΧΑΛΚΟΡ

Διεθνής παρουσία 
Γενική Συνέλευση της ΔΔ 
Με τη συμμετοχή του κ. Μπακούρη, της 
κας Θεοδοσίου και του κ. Συγγρού 
πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση 
Μελών της ΔΔ για το 2009 στο Βερολίνο στις 
14-16 Οκτωβρίου 2009.

Συναντήσεις Περιφέρειας Ευρώπης 
και Κεντρικής Ασίας της ΔΔ
Τη χρονιά που μας πέρασε πραγματοποιήθηκαν 
δύο συναντήσεις της Περιφέρειας Ευρώπης 
& Κεντρικής Ασίας της ΔΔ. Η πρώτη έλαβε 
χώρα στο Βερολίνο στις 15 Οκτωβρίου 2009, 
με την εκπροσώπηση του κ. Μπακούρη, της 
κας Θεοδοσίου και του κ. Συγγρού. Η δεύτερη 
συνάντηση έλαβε χώρα στα Τίρανα, το Μάιο του 
2010, με την εκπροσώπηση του κ. Μπακούρη, 
της κας Μάνου και της κας Μέντζη.

Global Forum UNCAC
O κ. Μπακούρης έλαβε μέρος στο Global 
Forum με θέμα “Fighting corruption and 
safeguarding integrity”, στο πλαίσιο της τρίτης 
συνάντησης των κρατών-μελών της Σύμβασης 
του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς (UNCAC) στη 
Doha στις 8 Νοεμβρίου 2009.

Οι υποστηρικτές του έργου μας
Η ΔΔ-Ε είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση, 
η οποία λειτουργεί χάρη στην εργατικότητα 
των εργαζομένων, την ανιδιοτελή πρόσφορα 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
την εθελοντική εργασία και την οικονομική 
προσφορά και ενίσχυση μελών και φίλων, τους 
οποίους και ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς που μας 
πέρασε, εταιρείες στήριξαν οικονομικά και 
πρακτικά το έργο μας. Χωρίς τη βοήθειά τους, 
η δραστηριότητά μας θα ήταν αδύνατη. Τις 
ευχαριστούμε θερμά.



∆εν φοροδιαφεύγουµε, δεν ξεπλένουµε χρήµα. 
Η συµβολή προς το κοινωνικό σύνολο ανταποδίδει 
οφέλη στον καθένα µας σε κάθε τµήµα της κοινής 
µας καθηµερινότητας. 

Ευφρονίου 5-7, 1ος όροφος, 
Παγκράτι, 116 34 Αθήνα
Τηλ. 210 7224 940  Fax. 210 7224 947
Email. tihellas@otenet.gr   
ww w.transparency.gr   






