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1. ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητοί φίλοι,
Η δραστηριότητα της «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» κατά τη διάρκεια του δωδεκάμηνου
Οκτώβριος 2007 – Σεπτέμβριος 2008 υπήρξε έντονη, πολυσχιδής και πολυδιάστατη.
Διοργανώσαμε πολυάριθμες εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες, δημόσιες συζητήσεις,
συνεντεύξεις Τύπου) και παράλληλα συμμετείχαμε σε πλήθος σημαντικών δράσεων.
Η εκδοτική μας παρουσία ήταν επίσης έντονη, τόσο με την έκδοση βιβλίου και
φυλλαδίων όσο και με τον εμπλουτισμό του ιστοτόπου μας www.transparency.gr.
Αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων μας ήταν αφενός η ενίσχυση της δημόσιας εικόνας
της οργάνωσης και της αναγνωρισιμότητάς της από την κοινή γνώμη, αφετέρου η
αυξημένη συμμετοχή της «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» στη δημόσια συζήτηση, η
διεύρυνση της συνεργασίας της με κόμματα και πολιτικούς σχηματισμούς, κοινωνικές
και μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Στόχος μας είναι η επόμενη χρονιά να είναι ακόμη πιο δραστήρια. Πρώτος μας
σταθμός η 13η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη κατά της Διαφθοράς την οποία θα
διοργανώσουμε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τη συνεργασία του υπουργείου
Δικαιοσύνης. Το κεντρικό θέμα της συνδιάσκεψης, «Global Transparency: Fighting
Corruption for a Sustainable Future», συνδυάζει δύο κορυφαίες προκλήσεις της
εποχής μας, τη μάχη κατά της διαφθοράς και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Κώστας Μπακούρης
Πρόεδρος
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2. Η «ΔΙΕΘΝHΣ ΔΙΑΦAΝΕΙΑ ΕΛΛAΣ»
Η «Διεθνής Διαφάνεια» είναι μια οργάνωση πολιτών μη κυβερνητικού χαρακτήρα, την
οποία συνέστησαν προσωπικότητες του πολιτικού, οικονομικού, νομικού και
επιχειρηματικού χώρου σε περίπου 100 χώρες. Στόχος της είναι η καταπολέμηση της
οικονομικής 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.

3. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟYΛΙΟ ΤΗΣ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦAΝΕΙΑ
ΕΛΛAΣ»

Πρόεδρος

Κώστας Μπακούρης

Αντιπρόεδρος

Λευτέρης Αντωνακόπουλος

Γεν. Γραμματέας

Βασιλική Θεοδοσίου

Ταμίας

Νίκος Παπαποστόλου

Μέλη

Χρήστος Ακκάς
Γιώργος Βερνίκος
Σπύρος Μακρυδάκης (έως 6 Οκτωβρίου 2008)
Καλυψώ Νομικού
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4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
•

Συμμετοχές σε ημερίδες και συνέδρια

Η «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους
σημαντικότερους εταίρους στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης σε θέματα
καταπολέμησης της διαφθοράς. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.
Κώστας Μπακούρης αλλά και άλλα στελέχη της οργάνωσης όπως ο αντιπρόεδρος
κ. Λευτέρης Αντωνακόπουλος, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
Θεσσαλονίκης κ. Χρήστος Ακκάς και ο διευθυντής κ. Άρις Συγγρός κλήθηκαν και
μίλησαν σε σημαντικές ημερίδες ή και συνέδρια με θέμα τη διαφθορά.
Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται τα σημαντικότερα:
1. Συνέδριο του οργανισμού «Έργο Πολιτών» το διήμερο 28 και 29 Μαρτίου με
θέμα «Δημόσια Ηθική & Κοινωνία Πολιτών».
2. Ημερίδα της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, γνωστής και με μεγάλο έργο,
στις 31 Μαρτίου με θέμα «Η Ποινική αντιμετώπιση της διαφθοράς στον
δημόσιο & ιδιωτικό τομέα».
3. Εκδήλωση βράβευσης ΜΚΟ και ανθρωπιστικών δράσεων από τους
Ροταριανούς Ομίλους της Θεσσαλονίκης.
4. Εκδήλωση του οργανισμού «Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής
EBEN» στις 3 Ιουνίου, κατά την οποία έγινε η βράβευση των εταιρειών που
πέτυχαν τις διακρίσεις ΕΒΕΝ.
5. Ημερίδα που διοργάνωσε η ΜΚΟ Άνθρωπος και η «Καμπάνια των 800 ΜΚΟ»
στις 9 Ιουλίου με θέμα «Κοινωνία των Πολιτών: Συλλογικότητα και Δράση».
Στη διάρκεια της ημερίδας πραγματοποιήθηκε και η βράβευση των
«Προσωπικοτήτων της Χρονιάς 2007».
6. Διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Διεθνών και Οικονομικών
Σχέσεων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Αμιένης (Γαλλία) στις 6 και 7
Σεπτεμβρίου με θέμα «The Patterns of Corruption in the 21st Century».

•

Εκδηλώσεις

Κατά το διάστημα Οκτωβρίου 2007 – Σεπτεμβρίου 2008, η «Διεθνής Διαφάνεια
Ελλάς» διοργάνωσε μια σειρά από σημαντικές εκδηλώσεις, με τις οποίες
προσπάθησε να αφυπνίσει τα αντανακλαστικά των πολιτών και να προτείνει
λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα. Όλες οι εκδηλώσεις και ημερίδες είχαν μεγάλη
δημοσιογραφική κάλυψη (τηλεοπτική, ραδιοφωνική, εφημερίδες και διαδίκτυο)
και πλούσια συμμετοχή.
Συγκεκριμένα αναφέρονται:
1. Συνέντευξη Τύπου στις 6 Δεκεμβρίου στην οποία παρουσιάστηκε το
Παγκόσμιο Βαρόμετρο της διαφθοράς.
2. Ημερίδα με θέμα «Η καταπολέμηση της διαφθοράς βασικός στόχος των
Τραπεζών», που πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2007 σε συνεργασία
με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο υπουργός
Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης, ο πρόεδρος της
Εθνικής Τράπεζας κ. Τάκης Αράπογλου, ο πρόεδρος της ΜΚΟ «Διεθνής
Διαφάνεια Ελλάς» κ. Κώστας Μπακούρης, ο γενικός επιθεωρητής δημόσιας
διοίκησης κ. Λέανδρος Ρακιτζής και τα ανώτατα στελέχη τραπεζών κ.κ. Daniel
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3.

4.

5.
6.

7.
8.

•

Abodunrin (Citigroup Global Consumer Group EMEA, Deputy Compliance
Director), ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα ειδικά για την ημερίδα, Παναγιώτης
Κυριακόπουλος (Τράπεζα της Ελλάδος) και Γιώργος
Πάσχας (Εθνική
Τράπεζα).
Ημερίδα «Κράτος και διαφθορά: Πώς θα κόψουμε τον ομφάλιο λώρο», που
έλαβε χώρα στις 14 Ιανουαρίου 2008. Η ημερίδα είχε μεγάλη επιτυχία.
Ομιλητές ήταν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής, ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Γιώργος Παπανδρέου, η πρόεδρος
της «Transparency International» κυρία Huguette Labelle, υπουργοί,
βουλευτές, καθηγητές πανεπιστημίου, δημοσιογράφοι. Την ημερίδα
παρακολούθησαν περισσότεροι από 450 σημαντικοί πολίτες αλλά και απλοί
πολίτες. Ιδιαίτερη μνεία κάνουμε στην παρουσία φοιτητών που τους δόθηκε η
δυνατότητα να συμμετέχουν χωρίς επιβάρυνση.
Η σημαντική εκδήλωση «Money Show 2008» που πραγματοποιήθηκε στις 2
και 3 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας η «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς»
συνδιοργάνωσε με το Project Management Institute Ελλάδας ημερίδα με τίτλο
«Η Διαφάνεια στη Διαχείριση Έργων στην Ελλάδα και την Ε.Ε.»
Η εκδήλωση της υπογραφής της «Χάρτας Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής
Ευθύνης και Λογοδοσίας» σε συνεργασία με την Κίνηση Πολιτών και άλλες 16
ΜΚΟ.
Η εκδήλωση με θέμα «Νερό και διαφθορά: Η ζωή, η ευημερία και η βιώσιμη
ανάπτυξη σε κίνδυνο» στην οποία παρουσιάσαμε και το GCR07. Στην
εκδήλωση μίλησαν καθηγητές πανεπιστημίου και εκπρόσωποι ΜΚΟ που έχουν
εξειδικεύσει τη δράση τους στο θέμα των υδάτινων πόρων.
Συνέντευξη Τύπου στις 23 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε η
παρουσίαση του CPI για το 2008.
Παρουσίαση του βιβλίου της Ημερίδας «Κράτος και διαφθορά: Πώς θα
κόψουμε τον ομφάλιο λώρο» που έγινε στις 29 Σεπτεμβρίου. Στην εκδήλωση
μίλησαν ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος, η βουλευτής Άννα
Διαμαντοπούλου και οι δημοσιογράφοι Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης και
Μπάμπης Παπαδημητρίου.

Ανοικτή Κοινωνική Συμμαχία & Ο Δεκάλογος του Ενεργού
Πολίτη κατά της διαφθοράς

Η πρωτοβουλία της «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» για τη δημιουργία μιας Ανοικτής
Κοινωνικής Συμμαχίας Ακεραιότητας και Διαφάνειας ξεκίνησε τον Ιούλιο
του 2008, οπότε προσκαλέσαμε όλους τους υγιείς κοινωνικούς και πολιτικούς
φορείς –είτε δραστηριοποιούνται στον πολιτικό τομέα είτε στη δημόσια διοίκηση
είτε στον ιδιωτικό τομέα– στην υιοθέτηση της Συμμαχίας και την αποδοχή του
Δεκαλόγου του Ενεργού Πολίτη. Μέχρι τώρα θερμοί υποστηρικτές της συμμαχίας
είναι πολλοί πολίτες και φορείς τόσο του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, αλλά
και της κοινωνίας των πολιτών. Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε τον υπουργό
Μεταφορών κ. Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Εσωτερικών κ. Προκόπη
Παυλόπουλο, τον γενικό επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης κ. Λέανδρο Ρακιντζή,
τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα κ.ά.
Στον ιστότοπο της «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (www.transparency.gr) θα
λειτουργήσει υπηρεσία ηλεκτρονικής συλλογής υπογραφών της Κοινωνικής
Συμμαχίας.
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•

Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας

Με τη συμμετοχή στελεχών της ΜΚΟ «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» στις
συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, (του
οποίου η «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» είναι τακτικό μέλος), συνεχίστηκε η ενεργός
παρέμβασή μας στα θέματα που εξετάστηκαν:
- παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για την Ανταγωνιστικότητα 2007
- τοποθέτηση κοινωνικοοικονομικών εταίρων και λοιπών μελών ΕΣΑΑ
- παρουσίαση του επιχειρησιακού προγράμματος
Σημειώνουμε ότι το μέχρι πρόσφατα μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου
καθηγητής κ. Σπύρος Μακρυδάκης είναι ο πρόεδρος της επιτροπής
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής.

•

Προτάσεις για την Παιδεία

Η ομάδα που ασχολείται με την εκπόνηση ειδικού προγράμματος, στόχος του
οποίου είναι να διαμορφώσει νέες συνθήκες στην εκπαίδευση, πραγματοποίησε
συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, παρουσία του
ειδικού γραμματέα κ. Άγγελου Συρίγου. Προτάθηκαν συγκεκριμένες δράσεις,
όπως η επαφή της «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» με τη συγγραφική ομάδα του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την ένταξη των εννοιών «διαφάνεια και διαφθορά»
σε σχολικά εγχειρίδια, η εισαγωγή σχετικών θεμάτων στη ραδιοτηλεοπτική
εκστρατεία της Γραμματείας Νέας Γενιάς, καθώς και η διανομή ενημερωτικού
υλικού σε γονείς μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο κ. Συρίγος δεσμεύτηκε
να προωθήσει το πρόγραμμα.
Παράλληλα, συζητείται η κατάρτιση και διανομή, σε σχολεία και γονείς,
συμπληρωματικού εκπαιδευτικού εγχειριδίου. Επιπρόσθετα εξετάζεται η
δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης από το Ίδρυμα Νιάρχου, σε περίπτωση
υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος σχετικά με τα ζητήματα διαφάνειας και
διαφθοράς.

•

Επισκέψεις σε θεσμικούς φορείς

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» κ.
Μπακούρης, συνοδευμένος από μέλη του Δ.Σ., πραγματοποίησε σειρά επαφών με
πολιτειακούς, πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, στους οποίους αφενός
παρουσίασαν τις θέσεις και τις προτάσεις της ΔΔΕ, αφετέρου άκουσαν τις απόψεις
τους αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Σε περιπτώσεις όπου υπήρχαν
εκκρεμότητες οι επισκέψεις επαναλήφθηκαν. Οι συναντήσεις έχουν επίσης σκοπό
να προωθούν λύσεις και προτάσεις και τη δημιουργία μιας όσο το δυνατόν
ευρύτερης συμμαχίας κατά της διαφθοράς. Ο κ. Μπακούρης και τα μέλη του Δ.Σ.
συνάντησαν μεταξύ άλλων:
-

τον
τον
τον
τον
τον
τον

Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια
τ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλο
πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή
πρόεδρο της Βουλής κ. Σιούφα
υπουργό Μεταφορών κ. Χατζηδάκη
υπουργό Παιδείας κ. Στυλιανίδη
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-

τον
τον
τον
τον
τον
τον
τον

υπουργό Εσωτερικών κ. Παυλόπουλο
υπουργό Ανάπτυξης κ. Φώλια
υπουργό Οικονομίας κ. Αλογοσκούφη
υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χατζηγάκη
πρόεδρο του ΣΕΒ κ. Δασκαλόπουλο
πρόεδρο του ΕΛΟΤ κ. Συμφέρη
γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιτζή

Επίσης ο κ. Μπακούρης συζήτησε θέματα διαφάνειας και με βουλευτές, πρέσβεις
και εκπρόσωπους πρεσβειών στην Αθήνα, εκπροσώπους άλλων ΜΚΟ και φορέων.

•

Νέος ιστότοπος της «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς»

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση και λειτουργία του νέου ιστότοπου. Η ελληνική
έκδοση λειτουργεί από τα μέσα Απριλίου και η αγγλική από τις αρχές
Σεπτεμβρίου. Οι ιστοσελίδες που τον απαρτίζουν ενημερώνονται συνεχώς.
Παράλληλα λειτουργεί, σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, η υπηρεσία easy
pay για την ηλεκτρονική καταβολή της εγγραφής και συνδρομής.
Επιπρόσθετα, βρισκόμαστε στο στάδιο υλοποίησης ενός εργαλείου για συλλογή
υπογραφών (petition) μέσω μιας ιστοσελίδας, το οποίο θα ξεκινήσει με τη
θεματική της Κοινωνικής Συμμαχίας. Παράλληλα, σχεδιάζεται και η λειτουργία
forum.

•

•

Συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο
-

Η «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» συμμετείχε σε έρευνα που
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του Παντείου Πανεπιστημίου (κυρία
Έφη
Λαμπροπούλου,
καθηγήτρια
εγκληματολογίας)
και
του
Πανεπιστημίου του Passau (Γερμανία)

-

Έχει δημιουργηθεί ομάδα εργασίας σε συνεργασία με καθηγητή από το
Πάντειο Πανεπιστήμιο (κος Γιάννης Φίλος), η οποία θα μελετήσει το
ζήτημα της Ελεύθερης Πρόσβασης στην Πληροφόρηση. Τα πορίσματα της
έρευνας ενδεχομένως να παρουσιαστούν σε μελλοντική ημερίδα.

Έρευνα για τη διαφθορά στην Ελλάδα

Πραγματοποιήθηκε μεγάλη έρευνα για τη διαφθορά στην Ελλάδα, σε συνεργασία
με την εταιρεία Public Issue. Το δείγμα αποτελούνταν από 6.000 άτομα. Ήταν η
μεγαλύτερη και πληρέστερη έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί με αυτό το
περιεχόμενο. Τα πορίσματα της πανελλαδικής έρευνας για το 2007 για τη
διαφθορά παρουσιάστηκαν τον Ιανουάριο του 2008.
Η «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς», όπως είχε δεσμευτεί, θα διεξάγει την έρευνα κάθε
χρόνο. Η νέα έρευνα πραγματοποιείται σε μηνιαία κύματα και θα ολοκληρωθεί
τον Δεκέμβριο του 2008.
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•

Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για την καταπολέμηση της διαφθοράς
2008

Συνεχίζεται η προετοιμασία της 13ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης κατά της
Διαφθοράς που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, με τίτλο «Πολεμούμε τη
διαφθορά για ένα μέλλον με προοπτική ανάπτυξης και σταθερότητας».
Παράλληλα γίνεται η προετοιμασία τόσο της Ευρωπαϊκής Συνόδου της Διεθνούς
Διαφάνειας καθώς και της Παγκόσμιας Γενικής Συνέλευσης, που θα
πραγματοποιηθούν στην Αθήνα.

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης και η Διοικούσα Επιτροπή με επικεφαλής τον κ.
Χρήστο Ακκά και μέλη τους κ.κ. Νίκο Αστεριάδη και Ιορδάνη Καϊσερλίδη,
συνέχισαν την πολύ καλή τους παρουσία και δράση. Εκτός της συμμετοχής τους
στις κεντρικές δραστηριότητες, διοργάνωσαν σημαντικές εκδηλώσεις στην
Θεσσαλονίκη. Για μία ακόμα φορά η ανταπόκριση των Θεσσαλονικέων στις
εκδηλώσεις μας ήταν μαζική και ουσιαστική. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
-

-

Την ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης κ. Χρήστου Φώλια στο ΕΒΕ
Θεσσαλονίκης με θέμα «Η συμβολή της διαφάνειας στην ανταγωνιστικότητα
της οικονομίας».
Την ομιλία του ειδικού γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης κ. Χαράλαμπου Γεωργακόπουλου.

6. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Η «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» συνεχίζει να συνεργάζεται εποικοδομητικά τόσο με
την κυβέρνηση όσο και με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είμαστε
βέβαιοι ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί και θα γίνει ακόμα πιο αποτελεσματική.
Η επαφή με τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα βρίσκεται ακόμη
διερευνητικό επίπεδο. Αντιπροσωπεία μας συναντήθηκε, εξάλλου,
εκπροσώπους του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος «Οικολόγοι Πράσινοι»,
οποίο υιοθέτησε σειρά προτάσεών μας για τη διαφάνεια στον πολιτικό βίο και
την καταπολέμηση της διαφθοράς γενικότερα.

σε
με
το
για

•

Συνεργασία για την προώθηση των Διεθνών Συμβάσεων και
Συνεργασιών

-

Συνεργαστήκαμε, μία ακόμα χρονιά, για την προώθηση της υλοποίησης και
της παρακολούθησης των διεθνών συμβάσεων και έγινε η σύνταξη σχετικών
αναφορών (π.χ. ΟΟΣΑ κατά της διαφθοράς).
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Συμβάλαμε στην επικύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ για την καταπολέμηση
της διαφθοράς. Η «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» συμμετέχει στην Επιτροπή
Αξιολόγησης της Ελλάδας για την παρακολούθηση και εφαρμογή της
Σύμβασης του ΟΗΕ.

•

Συνεργασία με υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς

-

Ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του υπουργείου Μεταφορών για
προσφορά τεχνογνωσίας στο πρόγραμμα εξυγίανσης του ΟΣΕ.
Συνεχίζεται η συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών. Η «Διεθνής Διαφάνεια
Ελλάς» έχει κληθεί να συμμετάσχει στη διαβούλευση για την Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση.
Συνεχίζεται η συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας για την προώθηση του
Προγράμματος της ΔΔΕ μέσω του Ειδικού Γραμματέα του (και πρώην μέλος
της ΔΔΕ) κ. Άγγελου Συρίγου (βλ. παραπάνω).

-

-

•

Συνεργασία με την αξιωματική αντιπολίτευση
Η συνεργασία με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει αναβαθμιστεί.
Υπήρξαν συναντήσεις τόσο με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργο
Παπανδρέου όσο και με στελέχη του κόμματος. Συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες
μας και νέοι τρόποι συνεργασίας.

•

Συνεργασία με επιμελητήρια και επαγγελματικές ενώσεις
Έχει ήδη σχεδιαστεί συνεργασία με τα Επιμελητήρια Μαγνησίας και Κοζάνης
για τη διοργάνωση ημερίδων με άξονα τα ζητήματα διαφάνειας και
διαφθοράς. Παράλληλα συζητείται μόνιμη συνεργασία με το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας
με την ΕΔΕΕ (Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων). Έχει
προγραμματιστεί ημερίδα σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ τον Μάρτιο του 2009.

7. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
•

Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή

Μετά από συζητήσεις με τα μέλη της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής
διαφοροποιήθηκε ο τρόπος λειτουργίας της. Υιοθετώντας την επιτυχώς
δοκιμασμένη διεθνή πρακτική, δεν οργανώνονται τακτικές προγραμματισμένες
συναντήσεις. Τα μέλη δραστηριοποιούνται όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα ή
όταν απαιτείται η γνώμη τους. Τα μέλη εξακολουθούν να ενημερώνονται τακτικά
από τη «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» για όλες τις πρωτοβουλίες και επεμβαίνουν με
δικές τους προτάσεις όποτε το κρίνουν σκόπιμο.
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•

Κώδικας Συμπεριφοράς Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και
Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

Η «Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς» μετέφρασε τον Κώδικα Συμπεριφοράς Μελών
Διοικητικού Συμβουλίου της Transparency International και την Πολιτική
Συγκρουόμενων Συμφερόντων η οποία απορρέει από αυτόν, προσαρμόζοντάς τα
στα ελληνικά δεδομένα.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΔΕ, με απόφασή τους, έχουν
υιοθετήσει τον Κώδικα Συμπεριφοράς Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΔ-Ε
και την Πολιτική Συγκρουόμενων Συμφερόντων.

•

Αριθμός Μελών

Τον Σεπτέμβριο του 2008, τα μέλη της «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» ανέρχονται σε
146. Κατά τη διάρκεια της περίοδου, πραγματοποιήθηκε η εγγραφή 22 νέων
μελών. Δυστυχώς τα περισσότερα μέλη εξακολουθούν να παραμένουν ανενεργά
και η δραστηριοποίηση περισσότερων μελών ως εθελοντών παραμένει ένας
μεγάλος στόχος μας.
Σχεδόν τα μισά από τα μέλη μας δεν έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους.

•

Χορηγίες

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου αναφοράς (Οκτώβριος 2007 –
Σεπτέμβριος 2008) η «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» δέχτηκε χορηγίες και δωρεές
από εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, συνολικού ύψους 250.000 ευρώ περίπου. Σε
αυτό συνέβαλε η ενεργοποίηση σε περισσότερες δράσεις (συμπεριλαμβανομένης
της μεγάλης ημερίδας του Ιανουαρίου 2008).
Η αυξημένη αυτή ενίσχυση μας δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες υποχρεώσεις προς
τους χρηματοδότες της οργάνωσής μας αλλά κυρίως προς την κοινωνία στην
οποία και λογοδοτούμε. Η κατάσταση των υποστηρικτών μας, τους οποίους και
ευχαριστούμε, δημοσιεύεται στο τέλος της Έκθεσης Πεπραγμένων.

8. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΕΚΘΕΣΕΙΣ
•

Παρουσία της «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» στα ΜΜΕ

Η «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» είχε αυξημένη, εντονότερη αλλά και ουσιαστική
παρουσία στα ΜΜΕ. Ο πρόεδρος κ. Κώστας Μπακούρης και ο διευθυντής 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 ΔΔΕ.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
- Άρθρο του κ. Μπακούρη «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και πολιτικό χρήμα»,
ένθετο της Ναυτεμπορικής Business & Society, 30/7/08.
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-

Άρθρο του κ. Συγγρού «Η ενεργή συμμετοχή στη μάχη κατά της διαφθοράς
εγγυάται το μέλλον μας», Free Sunday, 27/7/08.
Άρθρο του κ. Μπακούρη «Δώστε λύση τώρα!», Ελεύθερος Τύπος, 13/7/08.

Ιδιαίτερα η «Ανοικτή Κοινωνική Συμμαχία Ακεραιότητας και Διαφάνειας» έτυχε
μεγάλης δημοσιότητας και θετικής ανταπόκρισης σχεδόν από το σύνολο των
ΜΜΕ.
Η παρέμβαση της «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» συνεχίζεται καθώς εκδίδονται
τακτικά Δελτία Τύπου με σχολιασμό της επικαιρότητας ή με τις θέσεις της
οργάνωσης.

•

Global Corruption Report 2008

Στη φετινή παγκόσμια έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας (Global Corruption
Report) το θέμα που καλύφθηκε ήταν η διαφθορά στον τομέα του νερού. Με
αφορμή αυτή την αναφορά και με έμφαση στην ελληνική πραγματικότητα,
διοργανώθηκε παρουσίαση του θέματος, στην οποία μίλησαν αρμόδιοι
ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι ΜΚΟ κ.ά. Τα πορίσματα, οι εισηγήσεις και η ελληνική
μετάφραση των συμπερασμάτων της διεθνούς έκθεσης θα εκδοθούν σε έναν
μικρό και εύχρηστο τόμο.

•

Corruption Perception Index 2008

Η Διεθνής Διαφάνεια διεξάγει κάθε χρόνο την έρευνα για την αντίληψη που
υπάρχει σε κάθε χώρα σχετικά με την έκταση της διαφθοράς. Ο Δείκτης
Αντίληψης της Διαφθοράς δημοσιεύεται από το 1995.
Ο φετινός δείκτης της Διεθνούς Διαφάνειας (CPI 2008) βαθμολογεί την Ελλάδα με
4,7 βαθμούς. Η Ελλάδα για τρίτη διαδοχική χρονιά σημειώνει βελτίωση (4,7 από
4,6 το 2007) στη βαθμολογία.

•

Κράτος και διαφθορά: Πώς θα κόψουμε τον ομφάλιο λώρο;

Η «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» προχώρησε στην παρουσίαση, σε μορφή βιβλίου,
των πορισμάτων της ημερίδας της 14ης Ιανουαρίου 2008 με θέμα «Κράτος και
διαφθορά – Πώς θα κόψουμε τον ομφάλιο λώρο». Με αυτή την έκδοση κλείνει
ουσιαστικά ολόκληρος ο κύκλος της ημερίδας. Τα πλήρη πρακτικά της ημερίδας
είναι αναρτημένα στον επίσημο ιστότοπο της ΔΔΕ.

9. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
•

Γενική Συνέλευση της Transparency International (AMM)

Με τη συμμετοχή του κ. Μπακούρη και του κ. Συγγρού πραγματοποιήθηκε η
τακτική Γενική Συνέλευση της Transparency International στο Μπαλί της
Ινδονησίας.
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Μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: η υπόθεση της παροχής
υπηρεσιών επί πληρωμή, το πολιτικό χρήμα, η καταπολέμηση της φτώχειας, η
στρατηγική του 2010, η παρακολούθηση των διεθνών συμβάσεων κ.λπ.

•

Δεύτερη Σύνοδος των Κρατών-Μελών της Σύμβασης του ΟΗΕ
για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Με τη συμμετοχή του κ. Κώστα Μπακούρη στην επίσημη ελληνική αποστολή
πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος των Κρατών-Μελών της Σύμβασης του ΟΗΕ για την
καταπολέμηση της διαφθοράς, στο Μπαλί της Ινδονησίας (από 25 Ιανουαρίου έως
1 Φεβρουαρίου 2008).
Στη Σύνοδο συμμετείχαν 80 κράτη-μέλη, 28 χώρες που έχουν υπογράψει τη
Σύμβαση και 6 κράτη-παρατηρητές. Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν είναι:
- Μηχανισμοί εφαρμογής & παρακολούθησης
- Ανεύρεση πόρων
- Τεχνογνωσία
- Δωροδοκία λειτουργών διεθνών δημοσίων οργανισμών

•

Β΄ Διεθνές Συνέδριο «Μαζί είμαστε πιο δυνατοί – Εναρμόνιση
των πρακτικών καταπολέμησης της διαφθοράς»

Ο κ. Άρις Συγγρός συμμετείχε στο Β΄ Διεθνές συνέδριο της dbb akademie, που
αποτελεί το εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο της ομοσπονδίας των δημοσίων
υπαλλήλων της Γερμανίας, με θέμα «Μαζί είμαστε πιο δυνατοί - Εναρμόνιση των
πρακτικών καταπολέμησης της διαφθοράς» που πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27
Φεβρουαρίου στην Κολωνία της Γερμανίας.
Στο Συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 450 σύνεδροι εκπροσωπώντας το
σύνολο σχεδόν των χωρών της Ευρώπης. Από την Ελλάδα, εκτός του κ. Συγγρού,
παρόντες ήταν ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρος Ρακιτζής
και τρεις δικαστικοί (αντιεισαγγελείς και μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου), ενώ
παρουσία είχαν πολλά μέλη και στελέχη της «Διεθνής Διαφάνεια» από αρκετές
χώρες, μέλη επιτροπών κατά της διαφθοράς, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι,
κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι ΜΚΟ κ.ά. Μερικά από τα σημαντικότερα
θέματα που συζητήθηκαν:
- Η χρηματοδότηση των projects από κοινοτικά κονδύλια
- Συνεργασία μεταξύ των χωρών αλλά και μεταξύ των διαφορετικών
οργανισμών
- Ο ρόλος των ΜΚΟ στην πάταξη της διαφθοράς
- Δικαστική συνεργασία

•

Συμμετοχή σε διεθνές project

Η «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» συμμετείχε στο σχεδιασμό ενός μεγάλου έργου
(project) σχετικά με την παραγραφή των εγκλημάτων στον ευρωπαϊκό χώρο,
καθώς η «Διεθνής Διαφάνεια» θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να καταγραφούν
(σε πρώτη φάση) οι διαφορές στις παραγραφές που υπάρχουν στις χώρες της
Ε.Ε. και να προχωρήσουμε (σε δεύτερη φάση) στην υιοθέτηση κοινών χρόνων
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παραγραφής. Το έργο θα πραγματοποιηθεί μαζί με τα εθνικά παραρτήματα της
«Διεθνής Διαφάνεια» σε 14 ευρωπαϊκές χώρες.

10. ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ
Η «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» 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 των φίλων της, τους οποίους και
ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς που μας πέρασε, οι παρακάτω εταιρείες και τα
φυσικά πρόσωπα στήριξαν οικονομικά και πρακτικά το έργο μας. Χωρίς τη
βοήθειά τους η δράση μας θα ήταν αδύνατη.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΒΙΟΧΑΛΚΟ
ΔΕΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜEΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΑΡΧΟΥ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΛΑΜΔΑ
ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΟΤΕ
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΙΔΜΑ ΑΕ
ΣΚΑΪ
ΤΙΤΑΝ
ALAPIS AE
ASPIS BANK
CLUB CASINO LOUTRAKI
EMPORIKI BANK
ENERGIZER
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INTRALOT
KPMG
LAVIPHARM
NESTLE
NET MED HELLAS
NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME AGENCIES
S&B
UNILEVER / ΕΛΑΪΣ
VIVARTIA

Αριθμοί Λογαριασμού «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς»
Εμπορική Τράπεζα:
Alpha Bank:
Eurobank:
Τράπεζα Πειραιώς:

84120375
362002002004739
0026-0237-820200--687520
5051 036441 439

Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή
Πρόεδρος:
Ματθίας Στέφανος

επ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου

Τα Μέλη:
Τσουδερού Βιργινία

επ. Πρόεδρος ΔΔΕ, πρώην 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
Αρχιτέκτων, πρώην Πρόεδρος Ελληνίδων Οδηγών,
πρώην Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων
Κανελλόπουλος Λάμπρος
Πρόεδρος Ελληνικού τμήματος UNICEF, πρώην
πρόεδρος ΓΣΕΕ
Κοτζιάς Νίκος
Καθηγητής, Συγγραφέας - Αρθρογράφος
Κυριακοπούλου Καίτη
Επιχειρηματίας
Μανωλεδάκης Ιωάννης
Ακαδημαϊκός, Καθηγητής Παν/μιου Θεσσαλονίκης
Μηλιώρη Πόλυ
Συγγραφέας
Παπαλεξόπουλος Θεόδωρος Επιχειρηματίας, πρώην πρόεδρος ΣΕΒ
Ρίζος Κωνσταντίνος
επ. Πρόεδρος Ελεγκτικού Συνέδριου
Σπυροπούλου Μερόπη
πρώην Βουλευτής, Καθηγήτρια Παν/μιου Αθηνών
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