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ΜΘΝΥΜΑ ΤΟΥ ΡΟΕΔΟΥ
Αγαπθτοί φίλοι,
Θ μεγαλφτερθ πρόκλθςθ τθ χρονιά που μασ πζραςε ιταν θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ιδιαίτερα
δφςκολθσ ςυγκυρίασ που βρίςκεται θ χϊρα μασ. Θ εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν απζναντι ςτο
πολιτικό ςφςτθμα ζχει κλονιςτεί, οι δθμοκρατικοί κεςμοί ζχουν απαξιωκεί, το οικοδόμθμα
τθσ ακεραιότθτασ ζχει ανατραπεί.
Μπροςτά ςε τζτοιου βελθνεκοφσ αναταράξεισ, θ ΔΔ-Ε δεν μποροφςε να μείνει ανενεργι.
Αναγνωρίηοντασ τθ διαφκορά ωσ τον υπ’ αρικμόν 1 εχκρό και κφριο υπαίτιο τθσ
πρωτοφανοφσ κρίςθσ, θ ΔΔ-Ε αφιερϊκθκε ςτθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν δράςεων με ςτόχο
τθν αλλαγι ςυμπεριφοράσ, τθν αποκατάςταςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ και τθν καλλιζργεια νζασ
νοοτροπίασ, μζςα από τθν ενεργό ςυμμετοχι τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν.
Με οδθγό τθν ευρφτερθ ςτρατθγικι τθσ ΔΔ και με εφόδιο τθν τεχνογνωςία υψθλοφ
επιπζδου, θ ΔΔ-Ε επζνδυςε τθ φετινι τθσ δραςτθριότθτα ςτο πεδίο των δθμοςίων
ςυμβάςεων, του πολιτικοφ χριματοσ, τθσ δικαιοςφνθσ. Θ προϊκθςθ του υμφϊνου
Ακεραιότθτασ ςτουσ κρίςιμουσ τομείσ τθσ άμυνασ, των ςτρατθγικϊν επενδφςεων και των
δθμοςίων ζργων, οι προτάςεισ τθσ ΔΔ-Ε για τθ χρθματοδότθςθ των πολιτικϊν κομμάτων
και θ μελζτθ για το κακεςτϊσ παραγραφισ αδικθμάτων διαφκοράσ αποτελοφν
ενδεικτικζσ πτυχζσ τθσ παρζμβαςισ μασ τθ χρονιά που μασ πζραςε.
Ραράλλθλα, θ Αξιολόγθςθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ακεραιότθτασ, ςε ςυνδυαςμό με τθ
διεξαγωγι τθσ Εκνικισ Ζρευνασ για τθ Διαφκορά ςτθν Ελλάδα, καλλιεργοφν πρόςφορο
ζδαφοσ για τθ διαμόρφωςθ πιο ςτοχευμζνων δράςεων και παρεμβάςεων που κα
δθμιουργιςουν καινοτόμεσ αντιλιψεισ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ.
Και φζτοσ διοργανϊςαμε ετιςια θμερίδα με κζμα «Κράτοσ & Διαφκορά: πϊσ κα κτίςουμε
υψθλά επίπεδα ακεραιότθτασ» με τθν ενεργό ςυμμετοχι και παρουςία ςθμαντικϊν
εκπροςϊπων του πολιτικοφ, ακαδθμαϊκοφ, επιχειρθματικοφ και δθμοςιογραφικοφ κόςμου
κακϊσ και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν. Θ εκδιλωςθ είχε ευρφτατθ απιχθςθ και ςυνζβαλε
ουςιαςτικά ςτθν ανάδειξθ των καίριων ηθτθμάτων για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ,
κακιςτϊντασ τθ ΔΔ-Ε ςθμαντικό παράγοντα τθσ κοινωνίασ.
Ραρόλο που οι νζεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ αποτελοφν πρόκλθςθ για τθ χρθματοδότθςθ τθσ
οργάνωςθσ, θ ΔΔ-Ε κα ςυνεχίηει να είναι ςε διαρκι εγριγορςθ, να ενιςχφει τθν παρουςία
τθσ, να αξιοποιεί αποτελεςματικά τισ δυναμικζσ που αναπτφςςονται, να παρεμβαίνει
ουςιαςτικά, ϊςτε θ δυςμενισ κατάςταςθ να αναςτραφεί, θ ατιμωρθςία να εξαλειφκεί και
ολοζνα περιςςότεροι πολίτεσ να ςυςτρατευκοφν ςτον αγϊνα για τθν εδραίωςθ τθσ
διαφάνειασ.
Κϊςτασ Μπακοφρθσ
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Θ ΔΙΕΘΝHΣ ΔΙΑΦAΝΕΙΑ & Θ ΔΙΕΘΝΘΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΕΛΛAΣ
Θ Διεκνισ Διαφάνεια/Transparency International (ΔΔ/ΣΙ) είναι θ παγκόςμια ςυμμαχία
πολιτϊν με κφριο ςτόχο τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ. Με τθ λειτουργία Εκνικϊν
Ραρατθμάτων ςε περιςςότερεσ από 90 χϊρεσ, θ ΔΔ ςυμβάλλει ενεργά ςτθν
ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για τισ δυςμενείσ επιπτϊςεισ τθσ διαφκοράσ. Σε ςυνεργαςία
με τθν Ρολιτεία, τον επιχειρθματικό κόςμο και τθν κοινωνία πολιτϊν, θ ΔΔ ςχεδιάηει,
αναπτφςςει και εφαρμόηει αποτελεςματικά μζτρα για τθν εξάλειψθ τθσ διαφκοράσ.
Θ Διεκνισ Διαφάνεια – Ελλάσ / Transparency International-Greece (ΔΔ-Ε/TI-G) αποτελεί το
ελλθνικό τμιμα τθσ ΔΔ, το οποίο δραςτθριοποιείται από το 1997. Θ ΔΔ-Ε προςπακεί να
δθμιουργιςει πολιτικι βοφλθςθ και να δϊςει νζα ϊκθςθ για μεταρρυκμίςεισ ςε κεςμοφσ
ευάλωτουσ, κακϊσ και να προωκιςει αποτελεςματικά μζτρα για τθν εδραίωςθ τθσ
διαφάνειασ.
Διεκνισ Διαφάνεια-Ελλάσ
Ευφρονίου 5-7, Ακινα, ΤΚ 116-34
Τθλ: 210 7224940 / Fax: 210 7224947
Email: tihellas@otenet.gr
Διευκυντισ: Ανδρζασ Αντφπασ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟYΛΙΟ ΤΘΣ ΔΔ-Ε
Ρρόεδροσ

Κϊςτασ Μπακοφρθσ

Αντιπρόεδροσ

Λευτζρθσ Αντωνακόπουλοσ

Γεν. Γραμματζασ

Αναςταςία Μάνου

Ταμίασ

Τάςοσ Φιλιππάκοσ

Μζλθ

Βαςιλικι Θεοδοςίου
Άγγελοσ Συρίγοσ
Νίκοσ Τραυλόσ
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ΚΥΙΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
1. ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΑΙΟΤΘΤΑΣ (ΣΑ)
Σε μια προςπάκεια προϊκθςθσ τθσ τεχνογνωςίασ και των εργαλείων τθσ ΔΔ, θ ΔΔ-Ε τθ
χρονιά που μασ πζραςε ςυνεργάςτθκε με τθ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Ζργων του
Υπουργείου Υποδομϊν, τθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου κακϊσ και το φορζα «Επενδφςτε
ςτθν Ελλάδα» για τθν προϊκθςθ του Συμφϊνου Ακεραιότθτασ (ΣΑ) ςτισ δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ. Συγκεκριμζνα, κατόπιν πρόςκλθςθσ τθσ ΔΔ-Ε, θ Programme Manager τθσ ΔΔ για
το ΣΑ κα Marcela Rozo και εκπρόςωποι τθσ ΔΔ-Ε ςυναντικθκαν με επικεφαλισ των τριϊν
φορζων και προςζφεραν ςυμβουλζσ για τθ διαμόρφωςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου και τθν
αποτελεςματικι εφαρμογι του ΣΑ. Το ΣΑ ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτο Νόμο περί επιτάχυνςθσ
και διαφάνειασ υλοποίθςθσ ςτρατθγικϊν επενδφςεων, ο οποίοσ ορίηει ότι όλεσ οι
ςυμβάςεισ που καταρτίηει θ εταιρεία «Επενδφςτε ςτθν Ελλάδα Α.Ε.» (Invest in Greece S.A.)
εφαρμόηουν τισ οδθγίεσ του ςχετικοφ ςυμφϊνου. Θ προϊκθςθ του ΣΑ κα ςυνεχιςτεί και τθν
επόμενθ χρονιά.

2. ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΙΤΙΚΟ ΧΘΜΑ
Κατόπιν διαβοφλευςθσ με πολιτικοφσ, ακαδθμαϊκοφσ, δθμοςιογράφουσ κ.α., θ ΔΔ-Ε, με
επικεφαλισ τον κ. Άγγελο Συρίγο, διαμόρφωςε ζνα ςφνολο ολοκλθρωμζνων προτάςεων για
τθ χρθματοδότθςθ των πολιτικϊν κομμάτων και ςυνδυαςμϊν (όπωσ αναβάκμιςθ τθσ
επιτροπισ εκλογικϊν δαπανϊν, αλλαγι του κακεςτϊτοσ πόκεν ζςχεσ κ.α.). Οι προτάςεισ
δόκθκαν ςτθ δθμοςιότθτα τθν Ραγκόςμια Θμζρα κατά τθσ Διαφκοράσ (9 Δεκεμβρίου 2010)
και προωκικθκαν ςτουσ θγζτεσ των πολιτικϊν κομμάτων, ςτο Υπουργείο Εςωτερικϊν και
ςτθ Βουλι των Ελλινων. Στθν θμερίδα τθσ ΔΔ-Ε ςτισ 9/5/2011, ο τότε Υπουργόσ Εςωτερικϊν
κ. αγκοφςθσ δεςμεφτθκε ότι κα υλοποιιςει αρκετζσ από τισ προτάςεισ τθσ ΔΔ-Ε.

3. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΚΕΑΙΟΤΘΤΑΣ (ΕΥΩΡΑΪΚΟ
ΡΟΓΑΜΜΑ NIS)
Τθν περίοδο 2010-2012, θ ΔΔ-Ε, ςε ςυνεργαςία με άλλα εκνικά παραρτιματα ςε 26
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, λαμβάνουν μζροσ ςτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Αξιολόγθςθ του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Ακεραιότθτασ» (National Integrity System-NIS), το οποίο αφορά ςτθ διεξαγωγι
μιασ πρωτοποριακισ ζρευνασ με τθν ενεργό ςυμμετοχι όλων των ενδιαφερομζνων μερϊν,
θ οποία αξιολογεί τουσ βαςικοφσ κεςμοφσ, «πυλϊνεσ», κάκε χϊρασ από τθν άποψθ τθσ
ακεραιότθτασ, τθσ διαφάνειασ και του ελζγχου (ενδεικτικά αναφζρονται Εκτελεςτικι,
Νομοκετικι Εξουςία, Δικαιοςφνθ, Επιχειριςεισ, Κόμματα κ.α.). Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ
ζρευνασ, μια ςειρά δράςεων ςε εκνικό και περιφερειακό επίπεδο, ςτισ οποίεσ κα
εμπλακοφν βαςικοί παράγοντεσ, κα προωκιςουν τα πορίςματα τθσ ζρευνασ κακϊσ και
εργαλεία καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ. Σε εκνικό επίπεδο, ο προχπολογιςμόσ του ζργου
ανζρχεται ςε περίπου 92.000 ευρϊ, το οποίο χρθματοδοτείται ςε ποςοςτό 70% από τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Θ ζρευνα διενεργείται από το μζλοσ τθσ ΔΔ-Ε κα Άννα Δαμάςκου ενϊ
το ςυντονιςμό του προγράμματοσ ζχει αναλάβει θ κα Μαρίνα Ναςίκα.
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4. ΕΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΡΑΑΓΑΦΘΣ ΑΔΙΚΘΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΘΟΑΣ
Θ ΔΔ-Ε ςε ςυνεργαςία με άλλα ευρωπαϊκά τμιματα τθσ ΔΔ υπό τθν κακοδιγθςθ τθσ
Γραμματείασ τθσ ΔΔ, ζλαβε μζροσ ςτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με ςτόχο τθν καταγραφι και
κατάκεςθ προτάςεων ςχετικά με το ηιτθμα τθσ παραγραφισ αδικθμάτων που άπτονται
τθσ διαφκοράσ. Ειδικότερα, ςτθν Ελλάδα πραγματοποιικθκε εμπεριςτατωμζνθ μελζτθ για
το κακεςτϊσ παραγραφισ αδικθμάτων για εγκλιματα διαφκοράσ με τθν πολφτιμθ
ςυνδρομι τθσ δικθγόρου κασ Ιωάννασ Αναςταςοποφλου, ςυντονίςτριασ του προγράμματοσ.
Τα πορίςματα για τθν Ελλάδα1, μεταξφ των οποίων είναι αφενόσ θ διαφοροποίθςθ του
κακεςτϊτοσ παραγραφισ αδικθμάτων για τα πολιτικά πρόςωπα, αφετζρου θ
αναποτελεςματικότθτα τθσ δικαιοςφνθσ λόγω τθσ απουςίασ ςτατιςτικϊν δεδομζνων για τισ
υποκζςεισ που κλείνουν λόγω παραγραφισ, τθσ χρονοβόρασ διαδικαςίασ απονομισ
δικαιοςφνθσ, τθσ υπερβολικισ γραφειοκρατίασ και τθσ ζλλειψθσ ικανοφ ανκρϊπινου
δυναμικοφ αλλά και ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ εφαρμογι τθσ
νομοκεςίασ, παρουςιάςτθκαν ςε ειδικι εκδιλωςθ που πραγματοποιικθκε ςτισ 31 Μαρτίου
2011 ςτθν Αίκουςα Εκδθλϊςεων τθσ ΕΣΘΕΑ, με τθ ςυμμετοχι νομικϊν, ακαδθμαϊκϊν,
δικθγόρων, δθμοςιογράφων κ.α. Τα πορίςματα τθσ μελζτθσ ζχουν προωκθκεί ςτουσ
εμπλεκόμενουσ φορείσ (όπωσ κακθγθτζσ πανεπιςτθμίου, δικθγορικοφσ ςυλλόγουσ,
δικαςτικζσ αρχζσ, πολιτικι θγεςία, ενϊςεισ, ςυλλόγουσ, κόμματα).

5. ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΚΕΑΙΟΤΘΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥΣ
Θ ΔΔ-Ε υπιρξε καταλυτικόσ παράγοντασ ςτθν ενςωμάτωςθ βαςικϊν προτάςεων τθσ ΔΔ ωσ
προσ τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ για τθν προμικεια των αμυντικϊν εξοπλιςμϊν ςτο
ςχετικό νόμο περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, Υπθρεςιϊν και Ρρομθκειϊν ςτουσ τομείσ
τθσ Άμυνασ και τθσ Αςφάλειασ του Υπουργείου Εκνικισ Άμυνασ. Τθν 1θ Ιουνίου 2011, ςτα
πλαίςια τθσ ψιφιςθσ του νομοςχεδίου, πραγματοποιικθκε ςτο Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ,
με πρωτοβουλία τθσ ΔΔ-Ε και με τθ ςυμμετοχι του κ. Μπακοφρθ, του κ. Φιλιππάκου και
του κ. Σκλιρθ, (μζλουσ τθσ ΔΔ-Ε), θ επίςκεψθ των κ.κ. Pyman (Director ΤΙ Global Defence
Programme) και Sir Andrews (πρϊθν Υφυπουργοφ Αμφνθσ Μεγ. Βρετανίασ), όπου ζγινε
παρουςίαςθ των προτάςεων τθσ ΔΔ και ενθμζρωςθ των αρμόδιων ςτελεχϊν του
Υπουργείου. Θ προςζλευςθ των ενδιαφερομζνων (αξιωματικϊν κ.α.) και θ ενεργόσ
ςυμμετοχι τουσ ςτθ ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε ιταν μεγαλφτερθ από τθν αναμενόμενθ
(πάνω από 100 άτομα). Θ ςυνεργαςία με το Υπουργείο Άμυνασ ςυνεχίηεται με ςτόχο τθ
διεξαγωγι ενόσ ολοιμερου εκπαιδευτικοφ ςεμιναρίου για τουσ εκπροςϊπουσ τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Αμυντικϊν Εξοπλιςμϊν & Επενδφςεων, ςτο οποίο κα ςυμμετάςχουν τόςο θ ΔΔΕ όςο και οι ειδικοί του προγράμματοσ άμυνασ τθσ ΔΔ.

1

Τα πορίςματα τθσ μελζτθσ για το Κακεςτϊσ Ραραγραφισ Αδικθμάτων Διαφκοράσ είναι αναρτθμζνα
ςτον επίςθμο ιςτότοπο τθσ ΔΔ-Ε www.transparency.gr
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6. ΕΘΝΙΚΘ ΕΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΑΦΘΟΑ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010
Για τζταρτθ ςυνεχι χρονιά (από το 2007), θ ΔΔ-Ε ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρεία Public Issue
διενιργθςε τθν Εκνικι Ζρευνα για τθ Διαφκορά ςτθν Ελλάδα, αναδεικνφοντασ το μζγεκοσ
τθσ μικρο-διαφκοράσ που επιβαρφνει το ελλθνικό νοικοκυριό. Τθρϊντασ τισ ίδιεσ
προδιαγραφζσ με τισ προθγοφμενεσ, θ ζρευνα του 2010 υλοποιικθκε ςε ζξι μθνιαία κφματα
και βαςίςτθκε ςε τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ με τθ χριςθ δομθμζνου ερωτθματολογίου ςε
δείγμα 6.114 ατόμων. Θ ςυγκριτικι ανάλυςθ και διαχρονικι αξιολόγθςθ των δεδομζνων
αποδεικνφει τθν αξιοπιςτία και τθν εγκυρότθτα τθσ ζρευνασ και τθν κακιςτά ζνα ςθμαντικό
επιςτθμονικό εργαλείο.
Μεταξφ των κυριότερων αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ για το 2010 ζγκειται θ μείωςθ των
περιςτατικϊν διαφκοράσ, ενϊ τα Νοςοκομεία και οι Εφορίεσ παραμζνουν πρωταγωνιςτζσ
τθσ διαφκοράσ ςτο δθμόςιο τομζα.

7. ΕΤΘΣΙΑ ΘΜΕΙΔΑ
Θ ΔΔ-Ε πραγματοποίθςε τθ Δευτζρα, 9 Μαΐου 2011 τθν ετιςια θμερίδα τθσ με κζμα
Κράτοσ & Διαφθορά: πώσ θα κτίςουμε υψηλά επίπεδα ακεραιότητασ. Πλοι οι ομιλθτζσ
διαπίςτωςαν τθν φπαρξθ εςτιϊν διαφκοράσ κακϊσ και τθν ζλλειψθ ακεραιότθτασ ςτουσ
περιςςότερουσ τομείσ τθσ κοινωνίασ. Ιδιαίτερα αναφζρκθκαν ςτα ηθτιματα τθσ λειτουργίασ
των πολιτικϊν κομμάτων, ςτο φορολογικό ςφςτθμα, ςτθ δικαιοςφνθ και ςτθν παιδεία.
Τθν θμερίδα τίμθςαν με τθν παρουςία και τισ ουςιαςτικζσ τοποκετιςεισ τουσ, ο
Ρρωκυπουργόσ κ. Γιϊργοσ Ραπανδρζου και ο Αντιπρόεδροσ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ κ.
Σταφροσ Διμασ, ενϊ για ακόμα μια φορά και ειδικά για τθν περίςταςθ ιρκε ςτθν Ελλάδα θ
Ρρόεδροσ τθσ ΔΔ κα Huguette Labelle. H παρουςία 200 περίπου ςυμμετεχόντων, από τον
πολιτικό, επιχειρθματικό, ακαδθμαϊκό χϊρο και από τθν κοινωνία των πολιτϊν,
υπογράμμιςε τθ ςθμαςία και τθν επιτυχία τθσ θμερίδασ. Στο κεματικό πυλϊνα τθσ
εκδιλωςθσ «ΘΕΜΟΙ & ΑΚΕΡΑΙΟΣΗΣΑ», ζγιναν δυναμικζσ ειςθγιςεισ και διατυπϊκθκαν
καινοτόμεσ προτάςεισ από τουσ κ.κ. Άγγελο Συρίγο, Κακθγθτι κ. Θεόδωρο Φορτςάκθ, και
Κακθγθτι κ. Κϊςτα Χρυςόγονο, και εφςτοχουσ ςχολιαςμοφσ από τον τότε Υπουργό
Εςωτερικϊν κ. Γιάννθ αγκοφςθ, τον Ρρόεδρο ΔΘΜΟΚΑΤΙΚΘΣ ΑΙΣΤΕΑΣ κ. Φϊτθ
Κουβζλθ, τον τότε Υπουργό Οικονομικϊν κ. Γιϊργο Ραπακωνςταντίνου, τον τότε Υπουργό
Επικρατείασ κ. Χάρθ Ραμποφκθ, κακϊσ και από τουσ Βουλευτζσ κ.κ. Kωςτι Χατηθδάκθ και
Χριςτο Σταϊκοφρα. Στθ δεφτερθ ενότθτα με κζμα ΗΓΕΣΕ, ΠΟΛΙΣΕ & ΑΚΕΡΑΙΟΣΗΣΑ
πραγματοποιικθκαν εποικοδομθτικζσ τοποκετιςεισ από τουσ κ.κ. Κακθγθτι Τάκθ
Ακαναςόπουλο, Κακθγθτι Στάκθ Καλφβα, τον Ρρόεδρο τθσ Κίνθςθσ Ρολιτϊν Θεόδωρο
Ραπαλεξόπουλο, τον τ. Ρρόεδρο & Διευκφνοντα Σφμβουλο του ΟΤΕ Ραναγι Βουρλοφμθ,
τθν Υπουργό Ραιδείασ Άννα Διαμαντοποφλου και τον Γενικό Διευκυντι του Ελλθνικοφ
Γραφείου τθσ Greenpeace Νίκο Χαραλαμπίδθ. Τισ ειςθγιςεισ των ομιλθτϊν ςυντόνιςαν και
ςχολίαςαν ο δθμοςιογράφοσ κ. Ράςχοσ Μανδραβζλθσ και ο κ. Νίκοσ Τραυλόσ.
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1. ΕΓΟ ΕΣΡΑ «ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘ 2007-2013»
Το Δεκζμβριο του 2010, θ ΔΔ-Ε ενζταξε ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα του ΕΣΡΑ
«Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 2007-2013» το ζργο «Διενζργεια Ολοκλθρωμζνθσ Ζρευνασ για
τθ Διαφκορά ςτθν Ελλάδα», το οποίο ζχει απϊτερο ςτόχο τθν ολοκλθρωμζνθ, ποιοτικι και
ποςοτικι αποτίμθςθ του φαινομζνου τθσ μικροδιαφκοράσ, τθν ενκάρρυνςθ ανάλθψθσ
δράςεων για τθν καταπολζμθςι τθσ κακϊσ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ.
Το ζργο υλοποιείται ςε 4 φάςεισ: με τθν Κατάρτιςθ ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ μζςα από
τθ διεκνι & εκνικι εμπειρία (Υποζργο 1), τθν Εκπόνθςθ ετθςίων ερευνϊν κοινισ γνϊμθσ
για τθ διαφκορά ςτθν Ελλάδα για τα ζτθ 2011-12-13 (Υποζργο 2), τθ Συγκρότθςθ
προτάςεων για τθν ενίςχυςθ τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ (Υποζργο 3) και τισ
Δράςεισ Ρροβολισ & Ρροϊκθςθσ (Υποζργο 4). Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου
είναι €400.000 και θ χρονικι διάρκειά του 49 μινεσ. Το Υποζργο 1 ζχει ολοκλθρωκεί, ενϊ
βριςκόμαςτε ςτθ φάςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για το Υποζργο 2.
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ΑΛΛΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
2. ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Τθν περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2011, ζγινε μια προςπάκεια αξιολόγθςθσ του
προγράμματοσ ΔΙΑΥΓΕΙΑ με τθ καταγραφι των φορζων που ζχουν παρουςία ςτο Διαφγεια
και τθ ςυλλογι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για το πλικοσ και το είδοσ των αποφάςεων που
αναρτϊνται ςε δφο κλάδουσ (Υγεία & Ακλθτιςμόσ).
Ιδιαίτερα ςτον Κλάδο Υγείασ (Νοςοκομεία & Εποπτευόμενοι φορείσ Υπουργείου Υγείασ),
διαπιςτϊκθκε ότι θ πλειοψθφία των φορζων χρθςιμοποιοφν το ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Εντοφτοισ,
εντοπίηεται μθδαμινι παρουςία ανάρτθςθσ απολογιςμϊν & ιςολογιςμϊν. Στον κλάδο του
Ακλθτιςμοφ (φορείσ που υπάγονται ςτθ Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ), διαπιςτϊκθκε
ελλιπισ παρουςία κυρίωσ των Ακλθτικϊν Ομοςπονδιϊν, ενϊ θ πλειοψθφία των
αναρτθμζνων αποφάςεων αφοροφν κυρίωσ δαπάνεσ.
Θ πρωτοβουλία αξιολόγθςθσ του ΔΙΑΥΓΕΙΑ κα επεκτακεί και ςε άλλουσ κλάδουσ, ενϊ θ ΔΔ-Ε
ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ κα προωκιςει προτάςεισ αποτελεςματικότερθσ
χριςθσ του ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

3. ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΙΔΕΙΑΣ
Θ παιδικι ζκδοςθ τθσ ΔΔ-Ε Τι κζρδιςε ο Άλκησ και… τι ζχαςε ο Λάκησ, θ οποία απευκφνεται
ςε παιδιά 6+ ετϊν τθ χρονιά που μασ πζραςε, προωκικθκε ςε αρκετά ιδιωτικά και δθμόςια
ςχολεία τθσ Ακινασ και τθσ περιφζρειασ. Συγκεκριμζνα πραγματοποιικθκαν 5
παρουςιάςεισ του βιβλίου ςε ςχολικζσ τάξεισ με τθ ςυνδρομι του ςυγγραφζα κ. Μάνου
Κοντολζοντοσ και διατζκθκαν 1.475 βιβλία.
Το βιβλίο διατίκεται δωρεάν ςε ςχολεία και άλλουσ φορείσ που απαςχολοφν δθμιουργικά
παιδιά θλικίασ 6+ ετϊν.

4. ΔΙΑΦΘΟΑ ΣΤΟ ΡΟΔΟΣΦΑΙΟ
Τον Αφγουςτο 2011, θ ΔΔ ξεκίνθςε μια παγκόςμια πρωτοβουλία για τθν προϊκθςθ τθσ
διαφάνειασ και τθσ ακεραιότθτασ ςτον τομζα του ακλθτιςμοφ και ειδικότερα του
ποδοςφαίρου. Συγκεκριμζνα, με αφορμι τα περιςτατικά διαφκοράσ ςτουσ κόλπουσ τθσ
FIFA, θ ΔΔ διαμόρφωςε και δθμοςιοποίθςε μια ςειρά από προτάςεισ που αφοροφν
διοικθτικζσ μεταρρυκμίςεισ και εφαρμογι διαφανϊν πρακτικϊν κακϊσ και τθν εμπλοκι
εταίρων εντόσ (ομοςπονδίεσ, φορείσ πρωτακλθμάτων) και εκτόσ (παλαίμαχοι ακλθτζσ,
ΜΜΕ, φίλακλοι κ.α.) του χϊρου του ποδοςφαίρου.
Σε ςυνδυαςμό με τθν ελλθνικι επικαιρότθτα ςχετικά με το ποδόςφαιρο, θ ΔΔ-Ε ξεκίνθςε
μια νζα πρωτοβουλία ςφςταςθσ ενόσ Ραρατθρθτθρίου Διαφάνειασ για τον Ακλθτιςμό. Με
τθν ενεργό ςυμμετοχι εκελοντϊν, τζκθκαν τα κεμζλια για τθν ανάπτυξθ του
Έκθεση Πεπραγμένων 2010-2011 σ. 10

παρατθρθτθρίου, το οποίο πιλοτικά κα εςτιαςτεί ςτο ποδόςφαιρο, ϊςτε να διαμορφωκοφν
μια ςειρά από προτάςεισ και καλζσ πρακτικζσ, οι οποίεσ κα μπορζςουν να προωκθκοφν
ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ για εφαρμογι. Θ ςυγκεκριμζνθ πρωτοβουλία ξεκίνθςε τον
Σεπτζμβριο του 2011 και κα ςυνεχιςτεί και τθν επόμενθ χρονιά.

5. ΔΘΜΙΟΥΓΙΑ ΚΕΝΤΟΥ ΝΟΜΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ & ΣΥΝΘΓΟΙΑΣ
Τθ χρονιά που μασ πζραςε θ ΔΔ-Ε ζκεςε τα κεμζλια για τθ λειτουργία ενόσ Κζντρου
Νομικισ Υποςτιριξθσ & Συνθγορίασ (Advocacy and Legal Advice Centre-ALAC) ςτθν Ακινα.
Το Κζντρο αυτό, το οποίο κα λειτουργεί κυρίωσ με τθν υποςτιριξθ εκελοντϊν (δικθγόρων,
νομικϊν κλπ) υπό τθν κακοδιγθςθ τθσ δικθγόρου κασ Βζνιασ Ραπακαναςοποφλου,
επικεφαλισ του προγράμματοσ, κα ζχει ωσ ςτόχο να ςυνδράμει ςτα κφματα τθσ διαφκοράσ
παρζχοντασ ςυμβουλζσ και καίριεσ κατευκφνςεισ για τθν επίλυςθ των προςωπικϊν τουσ
υποκζςεων, με απϊτερο όμωσ ςτόχο τθν μετουςίωςθ των καταγγελιϊν ςε προϊκθςθ
ςυςτθματικϊν αλλαγϊν ςτθ νομοκεςία για τθν πρόλθψθ τθσ διαφκοράσ. Θ ΔΔ-Ε ζχει
ξεκινιςει προςπάκειεσ εφρεςθσ χορθγϊν και υποςτθρικτϊν, απευκυνόμενθ όχι μόνο ςτο
εγχϊριο περιβάλλον αλλά και ςε φορείσ του εξωτερικοφ (ενδεικτικά αναφζρεται πρόταςθ
χρθματοδότθςθσ από το EEA EFTΑ που περιλαμβάνει τισ χϊρεσ Ιςλανδία, Νορβθγία &
Λίχνεςταϊν).

6. ΑΝΟΙΚΤΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΚΕΑΙΟΤΘΤΑΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Θ πρωτοβουλία τθσ ΔΔ-Ε για τθ δθμιουργία μιασ Ανοικτισ Κοινωνικισ Συμμαχίασ
Ακεραιότθτασ και Διαφάνειασ, θ οποία ξεκίνθςε τον Ιοφλιο του 2008 και ςυνεχίηεται μζςω
τθσ υπθρεςίασ ςυλλογισ υπογραφϊν, κυρίωσ από τον ιςτότοπο τθσ ΔΔ-Ε
(www.transparency.gr). Θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ ςυμμετοχι καταδεικνφει τθν ενίςχυςθ τθσ
ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ κοινωνίασ γφρω από τα φαινόμενα διαφκοράσ και τθ ςυνεχϊσ
αυξανόμενθ επικυμία να αναχαιτιςτεί θ εξάπλωςθ τθσ διαφκοράσ ωσ πρακτικι αλλά και ωσ
νοοτροπία.

7. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ
Αξιοποιϊντασ τισ υπθρεςίεσ του opengov για τθ ςυμμετοχι ςε διαβοφλευςθ νομοςχεδίων,
θ ΔΔ-Ε με τθν ενεργό ςυμμετοχι εκελοντϊν και μελϊν, κατζκεςε τισ προτάςεισ τθσ για:


Δθμόςια Διαβοφλευςθ επί των Τροποποιιςεων των Ρροεδρικϊν Διαταγμάτων
118/2007 και 60/2007 (Σεπτζμβριοσ 2011) που διζπουν τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ



Δθμόςια Διαβοφλευςθ του Σχεδίου Νόμου «Για τθ βελτίωςθ τθσ υκμιςτικισ
Διακυβζρνθςθσ» (Σεπτζμβριοσ 2011)

Έκθεση Πεπραγμένων 2010-2011 σ. 11

Θ ΔΔ-Ε ΩΣ ΣΘΜΑΝΤΙΚΟΣ ΡΑΑΓΟΝΤΑΣ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1. ΣΕ ΤΟΡΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ
Επαφι με κεςμικοφσ φορείσ
Θ ΔΔ-Ε ςυνεχίηοντασ τον αγϊνα τθσ για ουςιαςτικι εφαρμογι των προτάςεϊν τθσ με ςτόχο
τθν αντιμετϊπιςθ τθσ μάςτιγασ τθσ διαφκοράσ, πραγματοποίθςε μια ςειρά ςυναντιςεων
και επαφϊν με πολιτειακοφσ, πολιτικοφσ και υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ, όπου
παρουςιάςτθκαν τα εργαλεία που ζχει αναπτφξει θ ΔΔ και ςυηθτικθκαν απόψεισ επί
διαφόρων κεμάτων. Ενδεικτικά αναφζρονται:
 Με τον Ρρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ, ςτο πλαίςιο εορταςμοφ τθσ Ραγκόςμιασ Θμζρασ
κατά τθσ Διαφκοράσ ςτισ 9 Δεκεμβρίου 2010.
 Με τθν Υπουργό Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ & Θρθςκευμάτων (κα Άννα
Διαμαντοποφλου) για τθν προϊκθςθ του προγράμματοσ παιδείασ
 Με τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματζα του Διαφάνειασ του Υπουργείου
Δικαιοςφνθσ για τθν προϊκθςθ των προτάςεων παραγραφισ αδικθμάτων και
αξιολόγθςθσ τθσ Συνκικθσ του ΟΟΣΑ για τθ Δωροδοκία ξζνων λειτουργϊν
 Με πολιτικοφσ αρχθγοφσ (κα Ντόρα Μπακογιάννθ, κ. Φϊτθ Κουβζλθ) για τθν
προϊκθςθ των προτάςεων για το πολιτικό χριμα.
υμμετοχι ςε ςυνζδρια & θμερίδεσ
Θ ΔΔ-Ε αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ ευαιςκθτοποίθςθσ,
ενθμζρωςθσ και διαμόρφωςθσ τθσ κοινισ γνϊμθσ ςε κζματα προβολισ και καταπολζμθςθσ
τθσ διαφκοράσ. Ο κ. Κϊςτασ Μπακοφρθσ και άλλα μζλθ κλικθκαν, μίλθςαν και ςυμμετείχαν
ενεργά ςε ςυνζδρια, θμερίδεσ και ςυναντιςεισ που οργανϊκθκαν από ςθμαντικοφσ
κοινωνικοφσ εταίρουσ. Ενδεικτικά αναφζρονται:
 Ομιλία του κ. Μπακοφρθ ςτθν εκδιλωςθ τθσ TEDx Academy ςτισ 4 Οκτωβρίου 2010
ςτο Μουςείο Μπενάκθ (Ρειραιϊσ).
 Συμμετοχι του κ. Μπακοφρθ ςτθν εκδιλωςθ του Ελλθνο-Αμερικανικοφ
Επιμελθτθρίου με κζμα «Ξζπλυμα Μαφρου Χριματοσ» ςτισ 18 Οκτωβρίου 2010.
 Συμμετοχι του κ. Μπακοφρθ ςτθν θμερίδα με κζμα «Διαφάνεια και Καταπολζμθςθ
τθσ Διαφκοράσ, κεςμικζσ ςυγκλίςεισ και παράλλθλοι δρόμοι» που διοργανϊκθκε
ςτο Εφετείο Ακθνϊν ςτισ 18 Φεβρουαρίου 2011 από το Συνιγορο του πολίτθ, τθν
Ζνωςθ Ειςαγγελζων Ελλάδοσ και το Εργαςτιριο Ροινικϊν και Εγκλθματολογικϊν
Επιςτθμϊν.
 Συμμετοχι τθσ κασ Θεοδοςίου ςτθν θμερίδα τθσ Ρανελλινιασ Ζνωςθσ Νομικϊν &
Ρολιτικϊν Επιςτθμόνων με κζμα «Αλλάηουμε τθν Ελλάδα, εκπαιδεφουμε τουσ
πολίτεσ», που πραγματοποιικθκε ςτο Υπουργείο Ραιδείασ, ςτισ 14 Μαρτίου 2011.
 Ομιλία του κ. Μπακοφρθ ςτθν εκδιλωςθ του Οικονομικοφ Επιμελθτθρίου τθσ
Ελλάδασ τθν 1θ Ιουνίου 2011 με κζμα τθ Φοροδιαφυγι.
 Συμμετοχι του κ. Αντωνακόπουλου και τθσ κασ Μάνου ςτο Εργαςτιρι «Ενίςχυςθ
τθσ Διαφάνειασ – Καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ» που πραγματοποιικθκε ςτο
Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ ςτισ 7 Ιουνίου 2011.
 Ομιλία του κ. Μπακοφρθ ςτθν εκδιλωςθ τθσ Herald Tribune ςτισ 16 Ιουνίου 2011.
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Ομιλία του κ. Μπακοφρθ ςτο 1ο Συνζδριο Ρρομθκειϊν & Διοίκθςθσ Δικτφων
Εφοδιαςμοφ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ που πραγματοποιικθκε ςτισ 17 Ιουνίου
2011 ςτθ Θεςςαλονίκθ.

2. ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΙΡΕΔΟ
Αξιολόγθςθ διεκνϊν ςυμβάςεων
Ππωσ κάκε χρόνο, υπό το ςυντονιςμό τθσ ΔΔ, θ ΔΔ-Ε αξιολόγθςε τθν εφαρμογι τθσ
Συνκικθσ του ΟΟΣΑ κατά τθσ Δωροδοκίασ. Θ ςχετικι Ζκκεςθ Ρροόδου δόκθκε ςτθ
δθμοςιότθτα ςτισ 24 Μαΐου 2011. Για άλλθ μια φορά διαπιςτϊκθκε θ μθδαμινι εφαρμογι
των μζτρων τθσ Συνκικθσ ςτθν Ελλάδα.
υμμετοχι ςε Παγκόςμια υνζδρια & υναντιςεισ
 Ο κ. Συγγρόσ ςτο πλαίςιο προϊκθςθσ τθσ εφαρμογισ τθσ Ραγκόςμιασ Συνκικθσ του
ΟΘΕ κατά τθσ Διαφκοράσ (UNCAC) ζλαβε μζροσ ςε ςυνζδριο με κζμα “Role of NGOs
in combating corruption: experiences and perspectives” ςτο Βελιγράδι Σερβίασ (ςτισ
19/10/2010)
 Θ ΔΔ-Ε εκπροςωπικθκε από τον κ. Μπακοφρθ και τον κ. Συγγρό ςτθν Ραγκόςμια
Συνδιάςκεψθ κατά τθσ Διαφκοράσ (14IACC), θ οποία ζλαβε χϊρα ςτθ Bangkok
Ταχλάνδθσ (ςτισ 10-13 Νοεμβρίου 2010)
 Ο κ. Μπακοφρθσ ςτο πλαίςιο προϊκθςθσ εργαλείων τθσ ΔΔ ςτον τομζα τθσ άμυνασ,
ζλαβε μζροσ ςτο ςυνζδριο του NATO ςτο Monterey των ΘΡΑ (ςτισ 23-25/2/2011)
 Εκπρόςωποι τθσ ΔΔ-Ε ζλαβαν μζροσ ςτα δφο ςυναντιςεισ τθσ Ρεριφζρειασ
Ευρϊπθσ & Κεντρικισ Αςίασ τθσ ΔΔ, που πραγματοποιικθκαν ςτθν Ταχλάνδθ (78/11/2010) και ςτθ ουμανία (1-3/6/2011) κακϊσ και ςτθν Ετιςια Γενικι
Συνζλευςθ Μελϊν τθσ ΔΔ ςτθν Ταχλάνδθ (ςτισ 9/11/2010).

3. ΡΑΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΜΜΕ
H ΔΔ-Ε και αυτι τθ χρονιά είχε ιδιαίτερα δυναμικι παρουςία ςτα ΜΜΕ τόςο ςτα διεκνι
όςο και ςτα εγχϊρια. Ρζρα από τθν τακτικι αποςτολι δελτίων τφπων με ςχολιαςμό και
προβολι προτάςεων και παρεμβάςεων ςε κζματα επικαιρότθτασ, εκπρόςωποι τθσ
οργάνωςθσ ανταποκρίκθκαν ςτο αυξθμζνο ενδιαφζρον των ΜΜΕ για τισ απόψεισ τθσ ΔΔ-Ε
ςχετικά με τθ κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα και τθ ςπουδαιότθτα προϊκθςθσ ςυςτθματικϊν
αλλαγϊν για τθν πρόλθψθ τθσ διαφκοράσ. Ωσ προσ τα διεκνι ΜΜΕ, μεταξφ άλλων δόκθκαν
ςυνεντεφξεισ ςε: BBC News, CNN, Washington Post, Herald Tribune, ARTE TV, SPIEGEL,
Austria TV, Φιλανδικι Τθλεόραςθ, Financial Times, γιαπωνζηικθ εφθμερίδα The Asahi
Shinbun κ.α.
Ραράλλθλα, δθμοςιεφκθκαν άρκρα ςτον θμεριςιο και κυριακάτικο τφπο. Ενδεικτικά
αναφζρονται:
 Άρκρο του κ. Μπακοφρθ «Θ Διαφκορά και θ περαίωςθ», e-portal ΔΑΣΘ, 6/12/2010
 Άρκρο του κ. Μπακοφρθ «Πολεμώντασ τον λάθοσ εχθρό…», Κακθμερινι, 20/8/2011
 Άρκρο του κ. Μπακοφρθ «Ρροζχει θ διαφάνεια», ΕΣΤΙΑ, 9/8/2011
 Άρκρο του κ. Μπακοφρθ «Κροφοντασ το καμπανάκι τθσ διαφκοράσ», Κακθμερινι
22/9/2011
 Άρκρο του κ. Μπακοφρθ «Θ διαφκορά ςτο ελλθνικό ποδόςφαιρο», Κακθμερινι,
9/9/2011
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ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΘΣ ΔΔ-Ε
1. ΑΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ
Τον Σεπτζμβριο του 2011, τα μζλθ τθσ ΔΔ-Ε ανζρχονται ςε 156. Κατά τθν περίοδο
Οκτωβρίου 2010-Σεπτεμβρίου 2011, ενεγράφθςαν 9 νζα μζλθ.

2. ΣΤΑΤΘΓΙΚΘ ΔΔ 2015
Θ ΔΔ τθν περίοδο 2010-2011 ανζπτυξε το νζο πενταετζσ ςτρατθγικό τθσ πλάνο “TI Strategy
2015”, το οποίο εγκρίκθκε ςτθ Γενικι Συνζλευςθ Μελϊν τθσ ΔΔ ςτθν Ταχλάνδθ τον
Νοζμβριο του 2010. Το νζο ςτρατθγικό πλάνο κεμελιϊνεται ςε 6 κεματικοφσ πυλϊνεσ, οι
οποίοι είναι: Άνκρωποι, Αξίεσ, Θεςμοί, Νόμοι, Δίκτυο, Απιχθςθ. Τθν τρζχουςα περίοδο, θ
ΔΔ ςε ςυνεργαςία με τα εκνικά τμιματα αναπτφςςει το Ρλάνο Εφαρμογισ τθσ Στρατθγικισ
από τθ Γραμματεία τθσ ΔΔ (ΤΙ-S Implementation Plan), το οποίο κα τεκεί ςε ιςχφ το 2012.

3. ΧΑΤΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΜΚΟ
Θ ΔΔ-Ε μαηί με άλλεσ 16 ελλθνικζσ Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ (ΜΚΟ), από το 2008,
ζχουν δεςμευτεί με τθ Χάρτα Αυτοδζςμευςθσ, Κοινωνικισ Ευκφνθσ & Λογοδοςίασ. Για τθ
ςυμμόρφωςθ τθσ ΔΔ-Ε με τισ απαιτιςεισ τθσ Χάρτασ, τθν περίοδο Οκτωβρίου 2010 –
Σεπτεμβρίου 2011, αναπτφςςεται ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ το οποίο βαςίηεται ςε μια ςειρά
διαδικαςιϊν, οι οποίεσ αφενόσ υλοποιοφν με πρακτικό και λειτουργικό τρόπο τισ
απαιτιςεισ τθσ Χάρτασ, αφετζρου ςυμβαδίηουν με το Σφςτθμα Διαχείριςθσ
Συγχρθματοδοτοφμενων Ρρογραμμάτων (Διαχειριςτικι Επάρκεια) που ορίηει το ΕΣΡΑ. Το
νζο Σφςτθμα Διαχείριςθσ κα τεκεί ςε εφαρμογι τθν 1/1/2012.
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ΡΑΑΤΘΜΑ
1.

ΕΘΝΙΚΘ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ

Τςουδεροφ Βιργινία

επ. Ρρόεδροσ ΔΔ-Ε, πρ. Υπουργόσ, Ρρόεδροσ
Ιδρφματοσ Θρακικισ Τζχνθσ & Ραράδοςθσ

Γερουλάνοσ Στζφανοσ

Κακθγθτισ, Αντιπρόεδροσ Κίνθςθσ Ρολιτϊν,
Διευκυντισ Καρδ/κισ Μονάδασ Ωνάςειου

Γουλανδρι Νίκθ

Ρρόεδροσ Μουςείου Φυςικισ Ιςτορίασ Γουλανδρι

Δεμζςτιχασ Γρθγόρθσ

Αντιναφαρχοσ ε.α.

Καλλιγά Ζφθ

Αρχιτζκτονασ, πρ. Ρρόεδροσ ΣΕΟ, πρ. Ρρόεδροσ
Εκνικοφ Συμβουλίου Ελλθνίδων

Κανελλόπουλοσ Λάμπροσ

Ρρόεδροσ Ελλθνικοφ τμιματοσ UNICEF, πρ.
Ρρόεδροσ ΓΣΕΕ

Κοτηιάσ Νίκοσ

Κακθγθτισ, Συγγραφζασ, Αρκρογράφοσ

Κυριακοποφλου Καίτθ

Επιχειρθματίασ

Μθλιϊρθ Ρόλυ

Συγγραφζασ

ίηοσ Κωνςταντίνοσ

επ. Ρρόεδροσ Ελεγκτικοφ Συνζδριου

Σπυροποφλου Μερόπθ

Κακθγιτρια Ρανεπιςτθμίου

2.

ΟΙ ΥΡΟΣΤΘΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΤΘΣ ΔΔ-Ε

Θ ΔΔ-Ε είναι μια Μθ Κυβερνθτικι Οργάνωςθ, θ οποία λειτουργεί χάρθ ςτθ ςυμβολι των
ςτελεχϊν, τθν ανιδιοτελι πρόςφορα των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τθν
εκελοντικι εργαςία και τθν οικονομικι ςυνειςφορά και ενίςχυςθ μελϊν και φίλων, τουσ
οποίουσ και ευχαριςτοφμε ιδιαίτερα.
Κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ που μασ πζραςε, εταιρείεσ και φίλοι ςτιριξαν οικονομικά και
πρακτικά το ζργο μασ. Χωρίσ τθ βοικειά τουσ, θ δραςτθριότθτά μασ κα ιταν αδφνατθ, γι’
αυτό και τουσ ευχαριςτοφμε κερμά.
Ακολουκεί θ κατάςταςθ των υποςτθρικτϊν & χορθγϊν τθσ ΔΔ-Ε:
AEGEAN AIRLINES

ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΡΕΤΕΛΑΙΑ

COCA-COLA 3Ε

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
(ΕΛΒΑΛ)
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CROWN HELLAS CAN

ΙΔΥΜΑ ΜΡΟΔΟΣΑΚΘ

EFG EUROBANK ΕΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ

ENERGIZER Α.Ε.

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ (ΟΡΑΡ)

INTRALOT

ΟΤΕ

PRICE WATERHOUSE COOPERS (PWC)

ΡΑΡΑΛΕΞΟΡΟΥΛΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ

S & B ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ ΟΥΚΤΑ Α.Ε.

ΣΙΔΘΕΜΡΟΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΙΔΜΑ Α.Ε.)

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΡΟΥΛΟΣ

ΣΚΑΪ

ΑΓΟΤΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ (ATE BANK)

ΣΩΛΘΝΟΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΘΟΥ Α.Ε.

ΔΘΜΟΣΙΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΑΕΙΟΥ (ΔΕΡΑ)

3.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θ ΔΔ-Ε τθρεί ταμείο εςόδων-εξόδων. Τα οικονομικά ςτοιχεία για τθν περίοδο 1/10/2010 –
30/09/2011, παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτον κάτωκι πίνακα:

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 – ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011
ΕΙΠΡΑΞΕΙ
Υπόλοιπο Ταμείου (01/10)

Συνδρομζσ & Ειςφορζσ Μελϊν
Χορθγίεσ - Δωρεζσ - Ζςοδα
θμερίδασ
Ευρωπαϊκά προγράμματα (SoL,
NIS)
Άλλα ζςοδα (επιςτροφζσ δαπανϊν
κ.α.)
Σύνολο Ειςπράξεων

ΠΟΟ €
63.939,07

1.980,00
127.465,60
37.919,13
1.527,50
168.892,23

ΠΛΗΡΩΜΕ

ΠΟΟ €

Λειτουργικά Ζξοδα (ενοίκιο, ταχυ,
ΔΕΘ, ΟΤΕ κ.α.)
Αμοιβζσ προςωπικοφ & τρίτων
(ςυμπ. αςφ. Ειςφ)
Εκδθλϊςεισ
Δράςεισ
Άλλεσ δαπάνεσ (ταξίδια, αγορζσ
κ.α.)
Ευρωπαϊκά προγράμματα (SoL,
NIS)
Σύνολο Πληρωμών

4.

232.831,30

69.367,72
11.202,94
52.625,84

Διαθέςιμο Υπόλοιπο (30/09)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20.416,60

6.265,90
25.595,62
185.474,62
47.356,68
232.831,30

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΦΘΟΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ




Ο Δείκτθσ Αντίλθψθσ τθσ Διαφκοράσ 2010 τθσ ΔΔ (Corruption Perception Index
2010-CPI), ο οποίοσ δόκθκε ςτθ δθμοςιότθτα ςτισ 26/10/2010, βακμολόγθςε τθν
Ελλάδα με 3.5 βακμοφσ (όπου 5= διεφκαρμζνοσ) και τθν κατζταξε ςτθν 78θ κζςθ
(τελευταία μεταξφ των 27 χωρϊν τθσ ΕΕ).
Σφμφωνα με το Παγκόςμιο Βαρόμετρο τθσ Διαφκοράσ 2010 τθσ ΔΔ (Global
Corruption Barometer 2010-GCB), το οποίο δθμοςιοποιικθκε τθν Ραγκόςμια Θμζρα
κατά τθσ Διαφκοράσ (9/12/2010), τα Ρολιτικά Κόμματα κεωροφνται οι πιο
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διεφκαρμζνοι κεςμοί ςτθν Ελλάδα με βακμό 4.6, ενϊ ςτθ δεφτερθ και τρίτθ κζςθ
βρίςκονται αντίςτοιχα θ Βουλι (4.3) και τα ΜΜΕ (4.3).
Θ Εκνικι Ζρευνα για τθ Διαφκορά ςτθν Ελλάδα 2010, ανζδειξε ότι το εκτιμϊμενο
μζγεκοσ τθσ μικροδιαφκοράσ για το 2010 ανζρχεται ςε €632 εκατ. Ραρά τθν
αιςκθτι μείωςθ των περιςτατικϊν διαφκοράσ ςτο δθμόςιο (7,2 αντί 9,3 το 2009),
τα Νοςοκομεία και οι Εφορίεσ πρωταγωνιςτοφν ωσ οι πιο διεφκαρμζνοι δθμόςιοι
φορείσ.
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