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1. ΣΟ ΜΗΝΤΜΑ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ
Αγαπεηνί θίινη,
Μία αθόκα ρξνληά θηάλεη ζην ηέινο θαη καδί κε απηή θαη ην ηέινο ηεο ηξηεηνύο ζεηείαο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ πξνέθπςε από ηηο εθινγέο ηνπ 2006.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην πνπ αλέιαβε λα θαζνδεγήζεη ηε ΜΚΟ «Γηεζλήο ΓηαθάλεηαΔιιάο» πξηλ από ηξία ρξόληα, είρε απόιπηε ζπλείδεζε ηεο δύζθνιεο απνζηνιήο ηνπ,
θαζώο παξέιαβε ηα ελία ηεο νξγάλσζεο από ηελ θπξία Βηξγηλία Σζνπδεξνύ, ε νπνία
όρη κόλν ίδξπζε ηελ νξγάλσζε αιιά θαη εγήζεθε απηήο κε επηηπρία γηα κία νιόθιεξε
δεθαεηία (1996-2006).
Δξγαζηήθακε ζθιεξά θαη κε πάζνο γηα λα πεηύρνπκε ηνπο ζηόρνπο πνπ όινη καδί
ραξάμακε. Θέζακε ηηο πξνηεξαηόηεηέο καο κε γλώκνλα ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ είραλ
δηακνξθσζεί όρη κόλν ζηε ρώξα καο αιιά θαη δηεζλώο.
Σελ ρξνληά πνπ πέξαζε δηνξγαλώζακε ζηελ Αζήλα κε κεγάιε επηηπρία ηελ 13ε
Παγθόζκηα πλδηάζθεςε θαηά ηεο Γηαθζνξάο (Ννέκβξηνο 2008) αιιά θαη ηελ Δηήζηα
Γεληθή πλέιεπζε Μειώλ ηεο παγθόζκηαο νξγάλσζεο «Γηεζλήο Γηαθάλεηα»
(Οθηώβξηνο 2008). Ζ ρώξα καο γηα κία εβδνκάδα βξέζεθε ζην επίθεληξν ησλ
δηεζλώλ εμειίμεσλ. Αμηόινγεο πξνζσπηθόηεηεο καο έδσζαλ ηε δπλαηόηεηα λα
ζπδεηήζνπκε πέξα από ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα, ηηο δηεζλείο εμειίμεηο. Αμίδεη λα
ζεκεηώζνπκε ηελ παξνπζία ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρε θ. Βαξζνινκαίνπ, ν νπνίνο
έδσζε έλα ηδηαίηεξν ζηίγκα ζηε δηνξγάλσζε.
Ζ ππόινηπε δξαζηεξηόηεηά καο θηλήζεθε ζηα ίδηα πςειά επίπεδα πνπ έρνπκε
επηδείμεη ηα ηειεπηαία ρξόληα. Απνηέιεζκα ήηαλ ε πηνζέηεζε πξνηάζεώλ καο (πρ.
αλάξηεζε ζπκβάζεσλ ζην δηαδίθηπν, εηζαγσγή δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ζε ΟΣΑ
θαη λνζνθνκεία θα.) θαη ε επηηπρία ζηελ πξνώζεζε ζεζκηθώλ κέηξσλ (πρ.
επηθύξσζε ηεο ύκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ θαηά ηεο Γηαθζνξάο, ε ζπκκεηνρή
ηεο Διιάδαο ζην πηινηηθό πξόγξακκα ηνπ κεραληζκνύ παξαθνινύζεζεο θιπ.).
Γηνξγαλώζακε ζεκαληηθέο εθδειώζεηο (ζπλέδξηα, εκεξίδεο, δεκόζηεο ζπδεηήζεηο,
ζπλεληεύμεηο ηύπνπ). πκκεηείρακε ζε δξάζεηο θαη εκεξίδεο άιισλ θνξέσλ. Ζ
«Γηεζλήο Γηαθάλεηα-Διιάο» απνηειεί πιένλ έλαλ κόληκν θαη ζηελό ζύκβνπιν ηεο
ειιεληθήο πνιηηείαο ζε ζέκαηα θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο. πκκεηέρεη ελεξγά
ζηε δεκόζηα ζπδήηεζε θαη πξνζβιέπεη ζηελ αθόκα θαιύηεξε θαη
απνηειεζκαηηθόηεξε ζπλεξγαζία κε θνηλσληθέο θαη άιιεο κε θπβεξλεηηθέο
νξγαλώζεηο.
Ο ζηόρνο καο είλαη ην επόκελν Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα ζπλερίζεη κε ην ίδην πάζνο,
ώζηε ηα απνηειέζκαηα λα είλαη αθόκα πην εληππσζηαθά.
Σέινο ζέισ λα επραξηζηήζσ όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηε
ζπλεξγαζία πνπ είρακε.
Ο Πξόεδξνο
Κώζηαο Μπαθνύξεο
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2. Η ΓΙΔΘΝH ΓΙΑΦAΝΔΙΑ & Η ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ – ΔΛΛA
Ζ Γηεζλήο Γηαθάλεηα (ΓΓ) είλαη κηα νξγάλσζε πνιηηψλ κε θπβεξλεηηθνχ ραξαθηήξα,
ηελ νπνία ζπλέζηεζαλ πξνζσπηθφηεηεο ηνπ πνιηηηθνχ, νηθνλνκηθνχ, λνκηθνχ,
επηζηεκνληθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ ρψξνπ ζε πεξίπνπ 100 ρψξεο. ηφρνο ηεο είλαη ε
θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο πνπ εμειίζζεηαη ζε ζχγρξνλε γάγγξαηλα ησλ
θνηλσληψλ. Οη ζνβαξέο επηπηψζεηο ηεο δηαθζνξάο εληνπίδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ
δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ηεο νηθνλνκίαο. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε θνηλσληθή
δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αθνχ ε δηαθζνξά δεκηνπξγεί αίζζεκα αδηθίαο,
επηβαξχλεη ππέξκεηξα θαη αλψθεια ηνπο θνξνινγνχκελνπο θαη σζεί ζηε κε
ζπκκφξθσζε κε ηνλ λφκν. Ζ Γηεζλήο Γηαθάλεηα – Διιάο (ΓΓ-Δ) απνηειεί ην ειιεληθφ
ηκήκα ηεο Γηεζλήο Γηαθάλεηα.

3. ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟYΛΙΟ ΣΗ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΦAΝΔΙΑ-ΔΛΛA
Πξφεδξνο

Θψζηαο Κπαθνχξεο

Αληηπξφεδξνο

Ιεπηέξεο Αλησλαθφπνπινο

Γελ. Γξακκαηέαο

Βαζηιηθή Θενδνζίνπ

Σακίαο

Λίθνο Παπαπνζηφινπ

Κέιε

Υξήζηνο Αθθάο
Γηψξγνο Βεξλίθνο
Θαιπςψ Λνκηθνχ

4. ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
 σκκεηοτές ζε εκερίδες & ζσλέδρηα
Ζ ΓΓ-Δ έρεη πιένλ θαζηεξσζεί σο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εηαίξνπο ζηε
δηακφξθσζε ηεο θνηλήο γλψκεο ζε ζέκαηα θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο. Ο
πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Θψζηαο Κπαθνχξεο, αιιά θαη ζηειέρε θαη
κέιε ηεο νξγάλσζεο θιήζεθαλ θαη κίιεζαλ ζε ζεκαληηθέο εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα.
Δλδεηθηηθά θαη κφλν αλαθέξνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα:
1. Κλεκφλην ζπλεξγαζίαο ΔΔΓΔ & ΓΓ-Δ γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ, πξνψζεζε ηνπ Γεθαιφγνπ ηνπ Δλεξγνχ Πνιίηε, ζεζκνζέηεζε
βξαβείσλ θαη επαίλσλ κε ππξήλα ηε δηαθάλεηα θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή εζηθή,
θνηλή πξνζπάζεηα γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο Δηαηξηθήο Θνηλσληθήο Δπζχλεο,
Αζήλα, 15 Οθη. 2008.
2. Οκηιία ηνπ κέινπο ηεο ΓΓ-Δ θ. Δπζηξάηηνπ θιήξε ζηελ εκεξίδα ηεο
Αλψηαηεο πκκαρηθήο Γηνίθεζεο ηνπ ΛΑΣΟ & ηνπ Θέληξνπ Κεηεμέιημεο ηνπ

Έκθεση Πεπραγμένων 2009_σελ. 5

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΕΛΛΑΣ
ΓΔΔΘΑ κε ζέκα «Πεξηβάιινλ Αζθάιεηαο Βαιθαλίσλ Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο
έσο 2030», Αζήλα, 22 Ηαλ. 2009.
3. πλδηνξγάλσζε κε ηνλ Γηθεγνξηθφ χιινγν Θνδάλεο εθδήισζεο κε ζέκα
«Θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, εγγχεζε γηα ην κέιινλ» κε εθπξφζσπν ην
κέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο Θεζζαινλίθεο θ. Λίθν Αζηεξηάδε, Θνδάλε, 24
Ηαλ. 2009.
4. Οκηιία ηνπ Γηεπζπληή ΓΓ-Δ θ. Άξη πγγξνχ ζηελ εκεξίδα ησλ Πξάζηλσλ
Οηθνιφγσλ, Αζήλα, 20 Φεβ. 2009.
5. Οκηιία ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο θαο Βαζηιηθήο Θενδνζίνπ ζηελ εκεξίδα ηνπ
Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληθψλ ηνπ ΣΔΔ κε ζέκα «Ζιεθηξνληθή
Γηαθπβέξλεζε γηα ηε Γηαθάλεηα θαη ηε Γεκνθξαηία», Αζήλα, 27 Φεβ. 2009.
6. Οκηιία ηνπ Πξνέδξνπ θ. Θψζηα Κπαθνχξε ζην Αλνηθηφ Forum 09 ηνπ ΔΒ κε
ζέκα «Ζ θξίζε πνπ καο απεηιεί – ε θξίζε πνπ καο πξνθαιεί», Αζήλα, 7 Απξ.
2009.
7. Οκηιία ηνπ Πξνέδξνπ θ. Θψζηα Κπαθνχξε ζην πκπφζην ηεο Γηεζλνχο
Οξγάλσζεο Βηνπνιηηηθήο, κε ζέκα «Οηθνλνκηθή & Πεξηβαιινληηθή Θξίζε:
Πξφθιεζε γηα ηελ Οηθνδφκεζε κηαο Πξάζηλεο Θνηλσλίαο», Αζήλα, 14 Απξ.
2009.
8. Οκηιία ηνπ Πξνέδξνπ θ. Θψζηα Κπαθνχξε ζην ζπλέδξην ηνπ Money
Conference κε ζέκα «Δπηρεηξήζεηο & Θξάηνο ζθπξειαηνχλ ην Πξάζηλν New
Deal», Αζήλα, 7 Κατνπ 2009.
9. Οκηιία ηνπ Πξνέδξνπ θ. Θψζηα Κπαθνχξε ζην ζπλέδξην ηνπ ΔιιελνΑκεξηθαληθνχ Δπηκειεηεξίνπ κε ζέκα «Θαηλνηφκεο πξαθηηθέο δεκφζηαο &
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο», Αζήλα, 10 Ηνπλ. 2009.
10. Βξάβεπζε ηεο ΓΓ-Δ απφ ηνλ χλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο &
Δπηθνηλσληψλ Διιάδαο (ΔΠΔ) γηα ηελ πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο ηεο
δηαθζνξάο, Αζήλα, 27 Ηνπλ. 2009.

 Γηοργάλφζε εθδειώζεφλ - εκερίδφλ
Θαηά ην δηάζηεκα Οθησβξίνπ 2008 – επηεκβξίνπ 2009, ε ΓΓ-Δ δηνξγάλσζε κηα
ζεηξά απφ ζεκαληηθέο εθδειψζεηο, κε ηηο νπνίεο πξνζπάζεζε λα αθππλίζεη ηα
αληαλαθιαζηηθά ησλ πνιηηψλ θαη λα πξνηείλεη ιχζεηο ζε ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα. Οη
εθδειψζεηο θαη εκεξίδεο είραλ κεγάιε δεκνζηνγξαθηθή θάιπςε (ηειενπηηθή,
ξαδηνθσληθή, εθεκεξίδεο θαη δηαδίθηπν) θαη πινχζηα ζπκκεηνρή.
πγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη:
1. Δθδήισζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ πκβνχιην Λενιαίαο κε ζέκα « Οη λένη
πνιεκνχλ ηε δηαθζνξά γηα λα εμαζθαιίζνπλ ην κέιινλ ηνπο» ζηα πιαίζηα ηεο
13εο Παγθφζκηαο πλδηάζθεςεο θαηά ηεο Γηαθζνξάο. Κεηαμχ ησλ νκηιεηψλ
ήηαλ ε Γεληθή Γξακκαηέαο ηεο ΓΓ-Δ θα Βαζηιηθή Θενδνζίνπ, ην κέινο ηνπ Γ
ηεο ΓΓ Mr Geo Sung Kim, νη βνπιεπηέο θ.θ. Ιεπηέξεο Απγελάθεο, Δχα Θατιή,
Υξήζηνο ηατθνχξαο, Κηράιεο Θαηξίλεο, Θάλνο Πιεχξεο, ν εθπξφζσπνο ηεο
Jade Hellas θ. Θέκεο Παπαδεκφπνπινο θαη ν ηφηε Δηδηθφο Γξακκαηέαο ηεο
Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο θ. Άγγεινο πξίγνο. Ζ εθδήισζε έιαβε ρψξα
ζην Κέγαξν Κνπζηθήο Αζελψλ ζηηο 29 Οθη. 2008.
2. Δθδήισζε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ Γήκνπ
Αζελαίσλ κε ζέκα «Κεηαξξχζκηζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη θαηαπνιέκεζε
ηεο δηαθζνξάο, εγγχεζε γηα ην κέιινλ» ζηα πιαίζηα ηεο 13εο Παγθφζκηαο
πλδηάζθεςεο θαηά ηεο Γηαθζνξάο. Κεηαμχ ησλ νκηιεηψλ ήηαλ: ν Πξφεδξνο
ηεο ΓΓ-Δ θ. Θψζηαο Κπαθνχξεο, ν η. Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ θ. Πξνθφπεο
Παπιφπνπινο, ν Γήκαξρνο Αζελαίσλ θ. Ληθήηαο Θαθιακάλεο, ν η. Γεληθφο
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Γξακκαηέαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θ. Βαζίιεο Αλδξνλφπνπινο, ν Γεληθφο
Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θ. Ιέαλδξνο Ραθηληδήο, ν Πξφεδξνο ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θ. Γηψξγνο Θνχξηεο, ν Πξφεδξνο ηεο ΑΓΔΓΤ θ. πχξνο
Παπαζπχξνο θαη ν βνπιεπηήο θ. Υάξεο Θαζηαλίδεο. Ζ εθδήισζε έιαβε ρψξα
ζην Κέγαξν Κνπζηθήο ζηηο 30 Οθη. 2008.
3. Ζκεξίδα κε ζέκα «Θξάηνο & Γηαθζνξά: Πψο ζα πεηχρνπκε ηελ εθαξκνγή ησλ
λφκσλ» ζηελ Αίγιε Εαππείνπ, ζηηο 9 Απξ. 2009. Κεηαμχ ησλ νκηιεηψλ ήηαλ ν
Πξφεδξνο ηεο ΓΓ-Δ θ. Θψζηαο Κπαθνχξεο, ν Πξφεδξνο ηεο GRECO Mr. Drago
Kos, ην ηδξπηηθφ κέινο ηεο ΓΓ-Δ θ. Θεφδσξνο Παπαιεμφπνπινο, ν η.
Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ θ. Πξνθφπεο Παπιφπνπινο, ν Βνπιεπηήο θ. Δπάγγεινο
Βεληδέινο, ν Πξφεδξνο ηνπ ΘΑΗ θ. Γηάλλεο Αιαθνχδνο, o Αληηπξφεδξνο ηεο
ΓΓ Mr. Akere Muna, ν ηακίαο ηεο ΓΓ-Δ θ. Λίθνο Παπαπνζηφινπ, ν Γεληθφο
Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θ. Ιέαλδξνο Ραθηληδήο, ε δηθεγφξνο θα
Διέλε Γθιεγθιέ, θαη ν Γηεπζπληήο ηεο Public Issue θ. Γηάλλεο Καπξήο.
 13ε Παγθόζκηα σλδηάζθευε θαηά ηες δηαθζοράς 2008
H 13ε Παγθφζκηα πλδηάζθεςε θαηά ηεο Γηαθζνξάο, πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Αζήλα (30
Οθησβξίνπ – 2 Λνεκβξίνπ 2008), κε ηε ζπκκεηνρή 1.300 ζπλέδξσλ απφ 135 ρψξεο,
ηφληζε ηε δηαθζνξά σο ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, ψζηε λα
ελδπλακσζεί ε δηαθπβέξλεζε ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ησλ θπζηθψλ πφξσλ. ηε ζπλδηάζθεςε ζπκκεηείραλ δηαθεθξηκέλνη νκηιεηέο φπσο ν
Πξίγθεπαο ηεο Ηνξδαλίαο El Hassan Bin Talal, ε Γηεπζχλνπζα χκβνπινο ηεο
Παγθφζκηαο Σξάπεδαο Ngozi Okonjo Iweala, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο Siim Kallas, ν η. Πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο Θψζηαο Θαξακαλιήο, ε
Γεληθή Γξακκαηέαο ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο Irene Khan, ν πξψελ Πξφεδξνο ηεο
Κπνηζνπάλα Festus Mogae, θαη ν Πξφεδξνο ηεο νζηαιηζηηθήο Γηεζλνχο θαη ηνπ
ΠΑΟΘ Γηψξγνο Παπαλδξένπ.

 Αλοηθηή Κοηλφληθή σκκατία Αθεραηόηεηας & Γηαθάλεηας
Ζ πξσηνβνπιία ηεο ΓΓ-Δ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο Αλοηθηής Κοηλφληθής σκκατίας
Αθεραηόηεηας θαη Γηαθάλεηας, κηα πξσηνβνπιία ε νπνία έρεη μεθηλήζεη απφ ηνλ
Ηνχιην ηνπ 2008, ηέζεθε ζε πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηε ρξνληά πνπ καο πέξαζε. Ο
Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο δέρζεθε ηελ πξφηαζε ηεο ΓΓ-Δ λα είλαη επηθεθαιήο ηεο
Αλνηθηήο Θνηλσληθήο πκκαρίαο, ζε ζπλάληεζή ηνπ κε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο ΓΓ-Δ ηνλ Κάξηην 2009.
Κέρξη ηψξα ζεξκνί ππνζηεξηθηέο ηεο ζπκκαρίαο είλαη πνιινί πνιίηεο θαη θνξείο ηφζν
ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. ηνλ
ηζηφηνπν ηεο ΓΓ-Δ (www.transparency.gr) ιεηηνπξγεί ππεξεζία ειεθηξνληθήο
ζπιινγήο ππνγξαθψλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ Αλνηθηή Θνηλσληθή πκκαρία.
 Δζληθό σκβούιηο Αληαγφληζηηθόηεηας
πλερίζηεθε ε ζπκκεηνρή ζηειερψλ ηεο ΓΓ-Δ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δζληθνχ
πκβνπιίνπ Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, (ηνπ νπνίνπ ε ΓΓ-Δ είλαη ηαθηηθφ
κέινο). Ζ ΓΓ-Δ είρε ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηα ζέκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ θαη θπξίσο ζηελ
παξνπζίαζε ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα 2008.
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 Πρόγρακκα Παηδείας
Σα ζέκαηα παηδείαο απνηεινχζαλ παξαδνζηαθά νπζηαζηηθφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηεο ΓΓ-Δ. Σν πξφγξακκα παηδείαο παξαθνινπζεί θαη επηκειείηαη επηηξνπή ππφ ηελ
θαζνδήγεζε ηεο θαο Θενδνζίνπ. Ζ ΓΓ-Δ εθηφο απφ ηε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα
ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, πξνρψξεζε ζηελ δεκηνπξγία θαη παξαγσγή
ελφο παηδηθνχ βηβιίνπ-εγρεηξίδηνπ πνπ πξφθεηηαη λα θπθινθνξήζεη πνιχ ζχληνκα. Σν
βηβιίν-εγρεηξίδην είλαη βαζηζκέλν ζην 9ν ζεκείν ηνπ Γεθάινγνπ ηνπ Δλεξγνχ Πνιίηε
θαηά ηεο δηαθζνξάο, «ε δηαθζνξά δελ είλαη καγθηά». Θα γίλεη πξνζπάζεηα γηα
κεηάθξαζε ηνπ βηβιίνπ ζηα αγγιηθά θαζψο θαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ γηα ην ζχλνιν
ησλ παηδηψλ (ειηθίαο 5 - 10 εηψλ).
 Πρόζβαζε ζηελ Πιεροθόρεζε
Ζ νκάδα εξγαζίαο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή απφ ην Πάληεην Παλεπηζηήκην
θ. Γηάλλε Φίινπ ζπλερίδεη ηηο κειέηεο γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο Διεχζεξεο Πξφζβαζεο
ζηελ Πιεξνθφξεζε. Έρνπλ εθπνλεζεί κειέηεο γχξσ απφ ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε
ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ Τπνπξγείσλ σο πξνο ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, έξεπλα γηα ηνλ
βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε,
έξεπλα-δηεξεχλεζε πεξηερνκέλνπ ηζηνζειίδσλ Αλψηαησλ Αξρψλ θαη Τπνπξγείσλ θαη
πξνγξακκαηίδνληαη θαη άιιεο δξάζεηο. Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ελδερνκέλσο λα
παξνπζηαζηνχλ ζε κειινληηθή εκεξίδα.

 Δζληθή Έρεσλα γηα ηε δηαθζορά ζηελ Διιάδα 2008
Γηα κία αθφκα ρξνληά πξαγκαηνπνηήζεθε ε εζληθή έξεπλα γηα ηε δηαθζνξά ζηελ
Διιάδα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία Public Issue. Ζ θαηλνηνκία ηεο θεηηλήο
έξεπλαο έγθεηηαη αθελφο ζηε ζηαδηαθή πινπνίεζή ηεο ζε έμη κεληαία θχκαηα, ζε
ζπλνιηθφ δείγκα 6.105 άηνκα, αθεηέξνπ ζηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε
ηα πνξίζκαηα ηεο πεξζηλήο ρξνληάο. Σα απνηειέζκαηα γηα ην 2008 γηα ηε δηαθζνξά
παξνπζηάζηεθαλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2009.
Ζ ΓΓ-Δ δηεμάγεη ηελ έξεπλα θάζε ρξφλν. Ζ έξεπλα γηα ην 2009 βξίζθεηαη ζε θάζε
πινπνίεζεο θαη ζα νινθιεξσζεί ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009. Ζ παξνπζίαζή ηεο
πξνγξακκαηίδεηαη γηα ηηο αξρέο ηνπ 2010.
 Γηοηθεηηθή Μεηαρρύζκηζε ΔΠΑ 2007-2013
Ζ ζεκαληηθή ηερλνγλσζία πνπ έρεη απνθηήζεη ε ΓΓ-Δ ζηα ζέκαηα αληηκεηψπηζεο ηεο
δηαθζνξάο θαη ε πιαηεηά θνηλσληθή αλαγλψξηζε ηεο ζπκβνιήο ηεο ζηνλ δηάινγν γηα
ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ, είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφζθιεζε
ππνβνιήο πξφηαζεο γηα ζπκκεηνρή ζηελ Δηδηθή Πξάμε 1.2.3 ηνπ επηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο «Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε» ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ
Αλαθνξάο ΔΠΑ 2007-2013.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην παξαπάλσ πηινηηθφ πξφγξακκα αθνξά ηε δηεμαγσγή ηεο
εηήζηαο εζληθήο έξεπλαο (πνπ κε επηηπρία δηεμάγεη ε ΓΓ-Δ απφ ην 2005) γηα ηα έηε
2010 - 2013. Παξάιιεια, έρεη γίλεη πξφηαζε πξνο έληαμε ζην ΔΠΑ δεκηνπξγίαο
Θέληξνπ Λνκηθήο Τπνζηήξημεο θαη πλεγνξίαο (ALAC), κηαο πξσηνβνπιίαο ηεο ΓΓ, ε
νπνία κε κεγάιε επηηπρία ιεηηνπξγεί ήδε ζε πνιιέο ρψξεο.
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σκκεηοτή ζε πρόγρακκα ηες ΔΔ γηα ηελ πρόιευε & θαηαποιέκεζε ηοσ
εγθιήκαηος
Ζ ΓΓ-Δ ζε ζπλεξγαζία κε άιια επξσπατθά ηκήκαηα ηεο ΓΓ, ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ηεο
Γξακκαηείαο ηεο ΓΓ, ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε
κειέηε γχξσ απφ ηε δηάξθεηα, επηβνιή θαη επίδξαζε ηεο λνκνζεζίαο φζνλ αθνξά ηηο
παξαγξαθέο αδηθεκάησλ. Σα πνξίζκαηα (country reports, νδεγίεο θαιχηεξεο
πξαθηηθήο θιπ) ζα δνζνχλ ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο πξνο πηνζέηεζε. Σν πξφγξακκα
ζα μεθηλήζεη λα πινπνηείηαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010 θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί θαηά
70% απφ ηελ ΔΔ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ΓΓ-Δ αλέξρεηαη ζε
€22.370.



σκκεηοτή ζε πρόγρακκα ηες ΔΔ γηα ηε δεκηοσργία Δζληθού
σζηήκαηος Αθεραηόηεηας (NIS)
Ζ ΓΓ-Δ ζε ζπλεξγαζία κε άιια 26 επξσπατθά ηκήκαηα ηεο ΓΓ, ππφ ηνλ ζπληνληζκφ
ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΓΓ, ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα
ηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο εζληθήο αθεξαηφηεηαο (national integrity system
NIS). Σν πξφγξακκα αθνξά ηφζν ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θξαηηθψλ αξρψλ αιιά θαη
ζηε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε θιπ. Σν
πξφγξακκα είλαη βαζηζκέλν ζηελ πξσηνβνπιία ηεο ΓΓ γηα ην NIS. Σν πξφγξακκα
εγθξίζεθε απφ ηελ ΔΔ θαη ε πινπνίεζή ηνπ ζα μεθηλήζεη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010.

 Δπαθές κε ζεζκηθούς θορείς
Ο θ. Θψζηαο Κπαθνχξεο, ζπλνδεπφκελνο απφ κέιε ηνπ Γ.., πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά
επαθψλ κε πνιηηεηαθνχο, πνιηηηθνχο θαη ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο, ζηνπο νπνίνπο
αθελφο παξνπζηάζηεθαλ νη ζέζεηο θαη νη πξνηάζεηο ηεο ΓΓ-Δ, αθεηέξνπ ζπδεηήζεθαλ
απφςεηο επί δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ. Οη ζπλαληήζεηο απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ
πξνψζεζε ιχζεσλ θαη πξνηάζεσλ θαη ζηε δηεχξπλζε ηεο Αλνηθηήο Θνηλσληθήο
πκκαρίαο.
Ο θ. Κπαθνχξεο θαη ηα κέιε ηνπ Γ.. ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ Πξφεδξν ηεο
Γεκνθξαηίαο θ. Θάξνιν Παπνχιηα. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2008, πξαγκαηνπνηήζεθε
ζπλάληεζε ηεο πξνέδξνπ ηεο ΓΓ θα Hugette Labelle κε ηνλ πξσζππνπξγφ θ. Θψζηα
Θαξακαλιή θαη ηνλ πξφεδξν ηνπ ΠΑΟΘ θ. Γηψξγν Παπαλδξένπ.
Δπίζεο ππήξμαλ ζπλαληήζεηο κε ηηο πνιηηηθέο εγεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ,
Γηθαηνζχλεο, Τγείαο, Παηδείαο αιιά θαη κε ζηειέρε ηεο Αληηπνιίηεπζεο, κε ζθνπφ λα
πξνσζεζνχλ πξσηνβνπιίεο θαη πξνηάζεηο γηα ηα ζέκαηα ελδηαθέξνληνο ζηνπο
παξαπάλσ ηνκείο.
ηα πιαίζηα ησλ δηεζλψλ επαθψλ θαη ελεκεξψζεσλ ππήξμε (θαηφπηλ αηηήκαηνο)
ζπλάληεζε κε ηνλ Α΄ Γξακκαηέα ηεο ξσζηθήο πξεζβείαο θ. Vladimir Brendev.
Τπήξμαλ επίζεο ζπλαληήζεηο κε ζεκαληηθά ζηειέρε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη
επηρεηξεκαηηθψλ ζπλδέζκσλ (ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΔΒ θ. Γαζθαιφπνπιν, ηνλ Πξφεδξν
ηνπ ΔΒΔΑ θ. Κίραιν, ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΔΓΔ θ. Ιακπξηλφπνπιν, ηνλ πξφεδξν ηεο
ΔΑΔ θ. Παγίδα θ.α.).
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 Δκπιοσηηζκός ηζηόηοποσ ηες ΓΓ-Δ
Ο επίζεκνο ηζηφηνπνο ηεο νξγάλσζεο (www.transparency.gr), ν νπνίνο απφ πέξπζη
ιεηηνπξγεί ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά, ελεκεξψλεηαη ζπλερψο (κε δειηία ηχπνπ,
κειέηεο, έξεπλεο θιπ). Δθηφο απφ ηελ ππεξεζία easypay γηα ηελ ειεθηξνληθή
θαηαβνιή ηεο εγγξαθήο θαη ζπλδξνκήο (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο),
θέηνο ιεηηνπξγεί ε εθαξκνγή ζπιινγήο ππνγξαθψλ (petition) γηα ηελ Αλνηθηή
Θνηλσληθή πκκαρία.

5. ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΙΔ & ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΜΔ ΠΟΛΙΣIΚΟΤ ΚΑΙ
ΓΗΜΟΙΟΤ ΦΟΡΔΙ
 σλεργαζία γηα ηελ προώζεζε ηφλ Γηεζλώλ σκβάζεφλ & σλεργαζηώλ
Ζ ΓΓ-Δ ζπλεξγάζηεθε, κία αθφκα ρξνληά, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πινπνίεζεο θαη ηεο
παξαθνινχζεζεο ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαη ηε ζχληαμε ζρεηηθψλ αλαθνξψλ (π.ρ.
ΟΟΑ θαηά ηεο δηαθζνξάο).



σλεργαζία κε σποσργεία θαη δεκόζηοσς οργαληζκούς
- Ζ ΓΓ-Δ ζπκκεηείρε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο γηα ηε βξάβεπζε δεκνζίσλ
ππεξεζηψλ θαη Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηηο «Θαιέο Πξαθηηθέο
Δθαξκνγήο χγρξνλσλ Κεζφδσλ Γηνίθεζεο», κηα πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ. Ζ θα. Θενδνζίνπ ήηαλ ηαθηηθφ κέινο ηεο επηηξνπήο θαη ν θ.
πγγξφο αλαπιεξσκαηηθφ.
- Δπηδηψθεηαη ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ
παηδηθνχ βηβιίνπ-εγρεηξηδίνπ πνπ είλαη ππφ έθδνζε, ζηα δεκνηηθά ζρνιεία.



Πρφηοβοσιίες προς ηα ποιηηηθά θόκκαηα
- Ζ ΓΓ-Δ πξηλ ηηο Δπξσεθινγέο (7 Ηνπλίνπ 2009) απεπζχλζεθε ζηα θφκκαηα πνπ
εθπξνζσπνχληαη ζην Δπξσθνηλνβνχιην (Λ.Γ., ΠΑ.Ο.Θ., Θ.Θ.Δ., ΙΑ.Ο..,
Τ.ΡΗ.ΕΑ) γηα ηε ζπκπιήξσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ θαηέγξαθε ηηο απφςεηο
ησλ θνκκάησλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο
ζε επξσπατθφ επίπεδν. Ζ πξσηνβνπιία απηή ζρεδηάζηεθε απφ ηε Γξακκαηεία ηεο
ΓΓ θαη πηνζεηήζεθε απφ φια ηα επξσπατθά ηκήκαηα ηεο ΓΓ.
- Ζ ΓΓ-Δ πξηλ ηηο εζληθέο εθινγέο (4 Οθησβξίνπ 2009) έζεζε ππφςε ησλ
ππνςήθησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ θνκκάησλ πξνηεξαηφηεηεο θαη πξαθηηθέο
πξνηάζεηο, δεηψληαο ηε δέζκεπζή ηνπο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο
ζηε ρψξα.



Άιιες πρφηοβοσιίες
- Ζ ΓΓ-Δ ζπκκεηείρε ζηελ πξσηνβνπιία ηνπ ΘΑΗ γηα ηελ αλαδάζσζε ηνπ
Πεληειηθνχ Όξνπο ζηελ πεξηνρή Θνθθηλαξάο.
- Ζ ΓΓ-Δ ππνηίηιηζε ζηα ειιεληθά ην ηειενπηηθφ κήλπκα ηνπ ΟΖΔ «ην ΟΥΗ ζνπ
κεηξάεη» θαη ην πξνέβαιε ζε φια ηα ηειενπηηθά θαλάιηα, γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο
Παγθφζκηαο Ζκέξαο θαηά ηεο Γηαθζνξάο (9 Γεθεκβξίνπ).
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6. ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ
 Γηατεηρηζηηθή Δπάρθεηα ΔΠΑ 2007 - 2013
Δλφςεη ηεο ζπκκεηνρήο ηεο νξγάλσζεο ζην πηινηηθφ πξφγξακκα «Γηνηθεηηθή
Κεηαξξχζκηζε ΔΠΑ 2007-2013», ε ΓΓ-Δ αλαπηχζζεη δηαδηθαζίεο θαη εγρεηξίδηα
ιεηηνπξγίαο, απαξαίηεηα γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηεο επάξθεηαο φζνλ
αθνξά ζηελ πινπνίεζε επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ.

 Αρηζκός Μειώλ
Σνλ επηέκβξην ηνπ 2009, ηα κέιε ηεο ΓΓ-Δ αλέξρνληαη ζε 135. Θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ Οθησβξίνπ 2008 - επηεκβξίνπ 2009, πξαγκαηνπνηήζεθε ε εγγξαθή 15
λέσλ κειψλ θαη ε δηαγξαθή 31 κειψλ. Γπζηπρψο ηα πεξηζζφηεξα κέιε
εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ αλελεξγά. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ κειψλ
σο εζεινληψλ παξακέλεη έλαο κεγάινο ζηφρνο ηεο ΓΓ-Δ.
 Γφρεές - Υορεγίες
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ Οθησβξίνπ 2008 – επηεκβξίνπ 2009, ε ΓΓ-Δ δέρηεθε
ρνξεγίεο θαη δσξεέο απφ εηαηξείεο θαη θπζηθά πξφζσπα, ζπλνιηθνχ χςνπο 87.500
επξψ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρνξεγηψλ ηεο 13εο Παγθφζκηαο πλδηάζθεςεο
θαηά ηεο Γηαθζνξάο).
Ζ απμεκέλε απηή ππνζηήξημε δεκηνπξγεί αθφκα κεγαιχηεξεο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο
δσξεηέο θαη ρνξεγνχο ηεο νξγάλσζεο αιιά θπξίσο πξνο ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία θαη
ινγνδνηεί.

7. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ -ΔΚΘΔΔΙ
 Παροσζία ηες ΓΓ-Δ ζηα ΜΜΔ
Ζ ΓΓ-Δ είρε εληνλφηεξε θαη νπζηαζηηθή παξνπζία ζηα ΚΚΔ. Ο πξφεδξνο θ. Θψζηαο
Κπαθνχξεο θαη ν δηεπζπληήο θ. Άξηο πγγξφο έδσζαλ αξθεηέο ξαδηνθσληθέο θαη
ηειενπηηθέο ζπλεληεχμεηο, έθαλαλ δειψζεηο γηα ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο θαη
δεκνζίεπζαλ άξζξα ζηνλ εκεξήζην θαη θπξηαθάηηθν Σχπν, πξνσζψληαο ην έξγν θαη
ηηο πξνηάζεηο ηεο ΓΓ-Δ.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε:
- Άξζξν ηνπ θ. Κπαθνχξε «Σν λφκηκν θαη ην δηαθαλέο», ΘΑΘΖΚΔΡΗΛΖ, 15/7/09.
- Άξζξν ηνπ θ. Κπαθνχξε, «Πνιηηηθφ θφζηνο: ην άιινζη ηεο απξαμίαο», ΔΣΗΑ,
22/7/09.
- Άξζξν ηνπ θ. Κπαθνχξε «Οη πνιίηεο θαη ε δηαθζνξά», ΣΟ ΒΖΚΑ, 13/8/09.
Ηδηαίηεξα ε 13ε Παγθφζκηα πλδηάζθεςε θαηά ηεο Γηαθζνξάο έηπρε κεγάιεο
δεκνζηφηεηαο θαη ζεηηθήο αληαπφθξηζεο απφ ην ζχλνιν ησλ ΚΚΔ. Ζ παξέκβαζε ηεο
ΓΓ-Δ ζπλερίδεηαη, θαζψο εθδίδνληαη ηαθηηθά Γειηία Σχπνπ κε ηνλ ζρνιηαζκφ ηεο
επηθαηξφηεηαο θαη ηηο ζέζεηο ηεο νξγάλσζεο.
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 Global Corruption Report
ηε θεηηλή Αλαθνξά γηα ηελ Παγθφζκηα Γηαθζνξά (Global Corruption Report), πνπ
ζπληάζζεη ε ΓΓ, ε ζεκαηνινγία αθνξνχζε ηε δηαθζνξά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ
θεηηλή αλαθνξά πεξηειάκβαλε έθζεζε γηα ηελ Διιάδα (country report) ε νπνία έθαλε
ηδηαίηεξε κλεία ζηελ ππφζεζε Siemens, θαζψο θαη ζε εθείλε ησλ δνκεκέλσλ
νκνιφγσλ, ελψ, παξάιιεια, παξνπζηάζηεθαλ νη ζεζκηθέο θαη λνκηθέο ξπζκίζεηο πνπ
ηέζεθαλ ζε ηζρχ ζηελ Διιάδα.
 Corruption Perception Index
Ζ ΓΓ δηεμάγεη θάζε ρξφλν ηελ έξεπλα γηα ηελ αληίιεςε πνπ ππάξρεη ζε θάζε ρψξα
ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε ηεο δηαθζνξάο. Ο Γείθηεο Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο
δεκνζηεχεηαη απφ ην 1995. Ο θεηηλφο Γείθηεο Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο είλαη 3.8. Ζ
Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 71ε ζέζε.

 Κράηος & Γηαθζορά: ε εθαρκογή ηφλ λόκφλ εγγύεζε γηα ηο κέιιολ
Ζ ΓΓ-Δ πξνρσξάεη ζηελ έθδνζε ησλ πξαθηηθψλ - πνξηζκάησλ ηεο εκεξίδαο ηεο 8εο
Απξηιίνπ 2009 κε ζέκα «Θξάηνο θαη δηαθζνξά: Ζ εθαξκνγή ησλ λφκσλ εγγχεζε γηα
ην κέιινλ». Ζ έθδνζε ζα νινθιεξσζεί πξνο ην ηέινο ηνπ έηνπο.

8. ΓΙΔΘΝΗ ΠΑΡΟΤΙΑ
 Γεληθή σλέιεσζε ηες ΓΓ (AMM)
Κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θ. Κπαθνχξε, ηεο θαο Θενδνζίνπ θαη ηνπ θ. πγγξνχ
πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε Κειψλ ηεο ΓΓ γηα ην 2008 ζηελ
Αζήλα. Θαηά ηε ζπλέιεπζε, νη εθπξφζσπνη ηεο ΓΓ ππνγξάκκηζαλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο
πνπ πξέπεη λα ζέζνπλ νη εγέηεο ηνπ G-20 γηα ηελ έμνδν απφ ηε ρξεκαηνπηζησηηθή
θξίζε: ζπληνληζκέλν πιαίζην ξχζκηζεο θαη επνπηείαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ, χπαξμε απνηειεζκαηηθψλ θαη δηαθαλψλ δηθιείδσλ αζθαιείαο ζε φινπο
ηνπο ηνκείο ηεο δηνίθεζεο ησλ δεκφζησλ ηακείσλ, πιήξε ελαξκφληζε κε ηνπο δηεζλείο
θαλφλεο, ηζρπξή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, εθαξκνγή πνιηηηθήο ζχγθξνπζεο
ζπκθεξφλησλ, πξαγκαηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ εξεπλψλ γηα επηκεξηζκφ πνηληθψλ
επζπλψλ θ.ιπ.
 Περηθερεηαθές σλαληήζεης Δσρώπες θαη Κεληρηθής Αζίας ηες ΓΓ (ECA)
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2008, πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε Πεξηθεξεηαθή πλάληεζε
Δπξψπεο & Θεληξηθήο Αζίαο ηεο ΓΓ, ζηελ Αζήλα θαη ηνλ Ηνχλην 2009, ε δεχηεξε
Πεξηθεξεηαθή πλάληζε ζηελ Ορξίδα θνπίσλ, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θ. πγγξνχ.

9. ΟΙ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΜΑ
Ζ ΓΓ-Δ είλαη κηα Κε Θπβεξλεηηθή Οξγάλσζε ε νπνία ιεηηνπξγεί ράξε ζηελ
εξγαηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ αληδηνηειή πξφζθνξα ησλ κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηελ εζεινληηθή εξγαζία θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη
ελίζρπζε κειψλ θαη θίισλ, ηοσς οποίοσς θαη εσταρηζηούκε ηδηαίηερα.
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Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο πνπ καο πέξαζε, εηαηξείεο θαη θπζηθά πξφζσπα
ζηήξημαλ νηθνλνκηθά θαη πξαθηηθά ην έξγν καο. Υσξίο ηε βνήζεηά ηνπο ε
δξαζηεξηφηεηά καο ζα ήηαλ αδχλαηε. Αθνινπζεί ε θαηάζηαζε ησλ ππνζηεξηθηψλ
ηεο ΓΓ-Δ.
ΘΔΡΚΑ ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΚΔ:
AIG
COCA-COLA Σξία Έςηινλ
CROWN HELLAS CAN PACKAGING
ENERGIZER
INTRALOT
KPMG
LASKARIDIS SHIPPING COMPANY
NESTLE
S&B ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΟΡΤΚΣΑ
UNILEVER / ΔΛΑΪ
ΑΒ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ
ΒΗΟΥΑΛΚΟ
ΓΔΖ
ΓΔΠΑ
ΓΗΔΘΝΖ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΑΘΖΝΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ
ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Α.Δ.
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ
ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ
ΟΜΗΛΟ ALAPIS AE
ΟΜΗΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑ
ΟΜΗΛΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ
ΟΣΔ
ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ
ΗΓΜΑ ΑΔ
ΚΑΪ

Αξηζκνί Ινγαξηαζκνχ Γηεζλήο Γηαθάλεηα-Διιάο
Δκπορηθή Σράπεδα: GR31 0120 1350 0000 0008 4120 375
Alpha Bank:
GR69 0140 3620 3620 0200 2004 739
Eurobank EFG:
GR24 0260 2370 0008 2020 0687 520
Σράπεδα Πεηραηώς: GR07 0172 0510 0050 5103 6441 439
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Δζληθή σκβοσιεσηηθή Δπηηροπή
Πξφεδξνο:
Καηζίαο ηέθαλνο

επ. Πξφεδξνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ (έσο Αχγνπζην 2009)

Σα Κέιε:
Σζνπδεξνχ Βηξγηλία

επ. Πξφεδξνο ΓΓΔ, πξψελ Τπνπξγφο, Πξφεδξνο
Ηδξχκαηνο Θξαθηθήο Σέρλεο & Παξάδνζεο
Γεξνπιάλνο ηέθαλνο
Θαζεγεηήο
Ηαηξηθήο
Αζελψλ,
Γηεπζπληήο
Θαξδηνρεηξνπξγηθήο Κνλάδαο Ωλάζεηνπ
Γνπιαλδξή Λίθε
Πξφεδξνο Κνπζείνπ Φπζηθήο Ηζηνξίαο Γνπιαλδξή
Γεκέζηηραο Γξεγφξεο
Αληηλαχαξρνο ε.α. Π.Λ.- επ. Αξρεγφο ηφινπ
Θαιιηγά Έθε
Αξρηηέθησλ, πξψελ Πξφεδξνο Διιελίδσλ Οδεγψλ,
πξψελ Πξφεδξνο Δζληθνχ πκβνπιίνπ Διιελίδσλ
Θαλειιφπνπινο Ιάκπξνο
Πξφεδξνο Διιεληθνχ ηκήκαηνο UNICEF, πξψελ
πξφεδξνο ΓΔΔ
Θνηδηάο Λίθνο
Θαζεγεηήο, πγγξαθέαο - Αξζξνγξάθνο
Θπξηαθνπνχινπ Θαίηε
Δπηρεηξεκαηίαο
Καλσιεδάθεο Ησάλλεο
Αθαδεκατθφο, Θαζεγεηήο Παλ/κηνπ Θεζζαινλίθεο
Κειηψξε Πφιπ
πγγξαθέαο
Παπαιεμφπνπινο Θεφδσξνο Δπηρεηξεκαηίαο, πξ. πξφεδξνο ΔΒ (έσο Ηνχλην 2009)
Ρίδνο Θσλζηαληίλνο
επ. Πξφεδξνο Διεγθηηθνχ πλέδξηνπ
ππξνπνχινπ Κεξφπε
πξψελ Βνπιεπηήο, Θαζεγήηξηα Παλ/κηνπ Αζελψλ
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