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Σύντομη περιγραφή προγράμματος/Brief project description 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς υλοποιεί το πρόγραμμα «Σύμφωνο Ακεραιότητας (ΣΑ)»  

(“INTEGRITY PACTS-Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2″). Στο 

πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών γύρω από τη νέα αυτή πρωτοβουλία επιθυμεί το 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη ειδικής ιστοσελίδας.  

Το ΣΑ είναι ένα εργαλείο που στόχο έχει τον περιορισμό ή/και την αποφυγή 

φαινομένων διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις. Πρόκειται για μια διαδικασία σύναψης 

συμφωνίας ανάμεσα σε κρατικό φορέα που διενεργεί διαγωνισμό για δημόσια προμήθεια 

και όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό (αναθέτουσα αρχή και υποψήφιους 

αναδόχους) που εμπεριέχει τη δέσμευση ότι θα απέχουν από φαινόμενα διαφθοράς και 

αδιαφάνειας όπως δωροδοκία, συμφωνίες ‘κάτω από το τραπέζι’, εκβιασμούς και άλλες 

παρόμοιες και συναφείς πρακτικές καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής της σύμβασης. Για να 

εξασφαλιστεί η αξιοπιστία, το ΣΑ περιλαμβάνει ένα σύστημα εποπτείας από Ανεξάρτητους 

Παρατηρητές (independent monitors) που επιλέγει και καθορίζει εκπρόσωπος της 

Κοινωνίας των Πολιτών.  

Η Διεθνής Διαφάνεια–Ελλάς (ΔΔ-Ε), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, και 

με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων θα παρακολουθήσει στενά τις διαδικασίες διενέργειας 

διαγωνισμού και εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Δικτύου Απορροής Όμβριων Υδάτων 

στις Περιοχές Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Ταύρου & Μοσχάτου», με στόχο την εφαρμογή και 

εκτέλεση του ΣΑ. Ο εποπτικός μηχανισμός (monitors) θα παρακολουθεί στενά όλα τα 

στάδια της διαδικασίας σύναψης και εφαρμογής της σύμβασης, και θα επισημαίνει στα 

εμπλεκόμενα μέρη ενδεχόμενες παρατυπίες/ανωμαλίες υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις 

προς αποφυγή ή/και βελτίωση αυτών. Τα πορίσματα της παρακολούθησης θα 

κοινοποιούνται μέσα από τακτικές εκθέσεις (reports) που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα 

του προγράμματος. Στο πλαίσιο ενίσχυσης της πρωτοβουλίας θα οργανωθούν παράλληλες 

δράσεις (ενημερωτικές ημερίδες, συνέργειες με άλλους φορείς από την Κοινωνία των 

Πολιτών) που θα κοινοποιούνται επίσης στον επίσημο ιστότοπο του προγράμματος μαζί με 

πληροφοριακό υλικό σχετικά με την εφαρμογή του ΣΑ από άλλες χώρες. 

 

Στόχοι / Overview 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Περιγράψτε με λίγα λόγια το έργο. Ποιοι είναι οι στόχοι του project; 
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- να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη, εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη 

ιστοσελίδα μέσω της οποίας ο επισκέπτης θα μπορεί να πλοηγηθεί και να 

αναζητήσει πληροφορίες για το περιεχόμενο, τους στόχους, την εξέλιξη του 

προγράμματος (εκθέσεις πορισμάτων ανεξάρτητου παρατηρητή) και τις 

δράσεις που θα αναπτύσσονται στο πλαίσιο αυτού 

2. Ποιό εκτιμάτε ότι είναι το κοινό/ users της ιστοσελίδας;  

- Το κοινό είναι μαζικό (massive audience) αφού βασικός στόχος είναι η 

ενημέρωση των πολιτών για την εφαρμογή του Συμφώνου Ακεραιότητας, 

δηλ. ενός ανεξάρτητου εποπτικού μηχανισμού κατά την εφαρμογή μιας 

δημόσιας σύμβασης.  

3. Για ποιους λόγους, κάποιος θα ενδιαφερθεί να επισκεφτεί την 

ιστοσελίδα: 

- για να ενημερωθεί για το πρόγραμμα και να παρακολουθεί την εξέλιξη της 

υλοποίησής του έχοντας πρόσβαση σε εκθέσεις της/ου ανεξάρτητου 

παρατηρητή (monitor’s reports)  

4. Γνωρίζετε άλλες παρόμοιες ιστοσελίδες;  

http://integrity.transparency.bg/en/ 

              http://transparency.hu/TRANSPARENCY_AGREEMENTS 

 

5. Ποια θα θέλατε να είναι η μελλοντική εξέλιξη του project; 

- Να αποτελέσει η ιστοσελίδα μια πηγή πληροφόρησης για τους πολίτες και 

ένα σημείο αναφοράς: 

- - για την ενημέρωση γύρω από την ενίσχυση της διαφάνειας στη διαδικασία 

διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών 

- - για άλλα τμήματα της οργάνωσης (TI chapters) που θα θέλουν να 

ενημερωθούν για το παράδειγμα της χώρας μας (TI-Greece case study) 

 

Σχεδιασμός / Look and feel  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

http://integrity.transparency.bg/en/
http://transparency.hu/TRANSPARENCY_AGREEMENTS
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- Περιγράψτε την αίσθηση που θα θέλετε να δίνει στον χρήστη 

η πρώτη επαφή του με την ιστοσελίδα/ΒΔ.  

 

- να είναι εύχρηστη και κατανοητή από τους χρήστες 

- - να είναι μοντέρνα και ελκυστική  

 

1. Ποια είναι η γενικότερη αισθητική προσέγγιση που θα θέλατε να 

ακολουθήσουμε στο σχεδιασμό; (πχ. μοντέρνο, αυστηρό, κλασικό, 

φρέσκο, minimal, φιλικό, ζεστό, κτλ) 

 

Ο σχεδιασμός θέλουμε να είναι μοντέρνος και ταυτόχρονα φιλικός και απλός, ώστε να 

ανταποκρίνεται στο προφίλ της ομάδας-στόχος. Η πιο minimal εκδοχή είναι 

προτιμότερη από μια πολύπλοκη/σύνθετη που μπερδεύει και αποπροσανατολίζει. 

Επίσης, δεδομένου του θεσμικού χαρακτήρα του πρότζεκτ και της εξειδικευμένης και 

«βαριάς» πληροφορίας που περιέχει, το ζητούμενο είναι να παρουσιάζεται η 

πληροφορία αυτή με έναν όσο το δυνατόν πιο εύπεπτο και ελκυστικό τρόπο (lay out, 

γραφικά). 

Navigation / Περιεχόμενο 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Περιγράψτε μας τη βασική δομή της ιστοσελίδας-μενού. 

 

Οι βασικές σελίδες του μενού θα περιλαμβάνουν: 

i. Ταυτότητα προγράμματος: Ποιοι είμαστε & τι προτείνουμε (γενικό 

περιγραφικό κείμενο με ή χωρίς εικόνα) 

ii. Έγγραφα|Εκδόσεις (οδηγός, παραδείγματα άλλων χωρών) 

iii. Σύμφωνο Ακεραιότητας (η περίπτωση της Ελλάδας-η εφαρμογή του ΣΑ από 

τη Διεθνή Διαφάνεια-Ελλάδος.  

iv. Εκθέσεις ανεξάρτητου παρατηρητή 

v. Νέα-ανακοινώσεις  

vi. Παράλληλες δράσεις/Υποστηρικτές  

vii. Σημειώσεις-Όροι Χρήσης 

Σημ: οι τίτλοι είναι ενδεικτικοί και υπόκεινται σε τροποποίηση 

Τα είδη των αρχείων που θα περιλαμβάνει: 
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 Κείμενο (word, pdf) 

 Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες ή/και βίντεο) 

 Γράφημα  

 Πρόσθετες εφαρμογές/υπηρεσίες 

 Domain για τη νέα ιστοσελίδα 

 Hosting για τη νέα ιστοσελίδα 

 Τεχνική Υποστήριξη μέχρι Δεκέμβριο 2019 

2. Πώς θα χαρακτηρίζατε το περιεχόμενο της εφαρμογής;  

 

To περιεχόμενο της εφαρμογής πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Φιλικό στο χρήστη 

 Κατανοητό  

 Σύγχρονο-ελκυστικό (π.χ. χρήση infographic(s), μοντέρνο lay out) 

 

3. Σε ποιές γλώσσες θέλετε να γίνει η ανάπτυξη της εφαρμογής; 

 

Ελληνικά/Αγγλικά 

 

4. Αναφέρετε πιθανές εφαρμογές / λειτουργίες που επιθυμείτε να 

συμπεριληφθούν στην εφαρμογή 

 

Μας ενδιαφέρουν οι εξής εφαρμογές/ λειτουργίες: 

 Διασύνδεση εφαρμογής με site οργάνωσης (co-hosting) 

 Σύνδεση (link) με Βάση Δεδομένων άλλου τμήματος της ΔΔ  

 

Χρονοδιάγραμμα εργασιών 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Πότε επιθυμείτε να ξεκινήσει η λειτουργία της εφαρμογής 

Αρχές Σεπτεμβρίου 2016 


