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Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΕΛΛΑΣ

Η Διεθνής Διαφάνεια/Transparency International (ΔΔ/ΤΙ) είναι η παγκόσμια Mη Kυβερνητική
Oργάνωση που πρωταγωνιστεί στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Με περισσότερα από 100
παραρτήματα παγκοσμίως και τη Γραμματεία της εγκατεστημένη στο Βερολίνο, η ΔΔ συμβάλλει
ενεργά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με τις βλαπτικές συνέπειες της διαφθοράς.
Σε συνεργασία με κυβερνητικούς φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο καθώς και με την κοινωνία
των πολιτών, η ΔΔ σχεδιάζει, αναπτύσσει και προωθεί την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων
καταπολέμησης της διαφθοράς.
Η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς / Transparency International - Greece (ΔΔ-Ε/ΤΙ-G) το ελληνικό τμήμα
της Oργάνωσης, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τους κινδύνους της διαφθοράς
στην Ελλάδα. Μέσα από την προώθηση νομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό
επίπεδο, τον σχεδιασμό πρακτικών μέτρων και εργαλείων, η ΔΔ-Ε, με την εξειδικευμένη γνώση
που διαθέτει, κινητοποιεί οργανισμούς, επιχειρήσεις και πολίτες για να συνδράμουν στην
εξάλειψη της διαφθοράς.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΔ-Ε
Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς
Θέτιδος 4, Αθήνα, ΤΚ 115 28
Τηλ: 210 7224940 / Fax: 210 7224947
Email: tihellas@otenet.gr
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ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητοί φίλοι,

Το 2016 η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς συμπλήρωσε 20 χρόνια δράσης. Μια πορεία είκοσι ετών στον
ελλαδικό χώρο με ενέργειες που άφησαν δυνατά τα ίχνη τους στην κοινωνία μας. Δεν χρειάζεται
απαρίθμηση των δραστηριοτήτων. Χρειάζεται όμως να εξάρουμε κάποιες που έδωσαν το στίγμα του
έργου μας.
Η διαφάνεια στην διαχείριση του πολιτικού χρήματος είναι από τις πρώτες ενέργειες. Η ΔΔ-Ε
διαμόρφωσε και προώθησε 58 συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της
διαπλοκής μέσω της χρηματοδότησης των πολιτικών και κομμάτων.
Το Πρόγραμμα «Διαφάνεια Τώρα!», με τη Γραμμή Υποστήριξης, έδωσε τη δυνατότητα στους πολίτες να
καταγγείλουν και να βοηθηθούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα που σχετίζονται με τη διαφθορά.
Το «Σύμφωνο Ακεραιότητας» συνιστά μια άλλη πτυχή των ενεργειών μας. Αναπτύχθηκε αρκετά πριν,
ξεκίνησε όμως η εφαρμογή του το 2016 υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ένα εργαλείο
που στόχο έχει τον εντοπισμό, την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση παρατυπιών στις
δυσλειτουργίες των δημοσίων συμβάσεων. Είναι ένα εξαιρετικού ενδιαφέροντος Πρόγραμμα
περιγραφή του οποίου μπορείτε να δείτε στην παράθεση των δραστηριοτήτων μας.
Το Business Integrity Forum είναι μια πρόσφατη δραστηριότητα που ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο του
2016. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στόχο της έχει να προάγει την επιχειρηματική ακεραιότητα
μέσω ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων, ικανών να προσδώσουν αξία σε οργανισμούς και
επιχειρήσεις.
Θα μπορούσα να επεκταθώ σε όλες τις δραστηριότητες που κατά καιρούς έχουμε αναπτύξει. Ενδεικτικά
αναφέρω το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας, τη συμβολή μας σην ανάπτυξη και διαμόρφωση του
whistleblowing, την αξιολόγηση της Προεδρίας της Ε.Ε. (2014) στον αγώνα κατά της διαφθοράς, την
έρευνα για την μικροδιαφθορά ή τα ετήσια Συνέδριά μας.
Η μεγάλη μας πρόκληση είναι να συνεχίσουμε. Οι οικονομικές αντιστάσεις είναι μεγάλες. Έχουμε
λόγους να πιστεύουμε πως θα τις αντιμετωπίσουμε. Σε όλη αυτή την προσπάθεια θα ήθελα να
ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας , τους εθελοντές μας και φυσικά εσάς τα μέλη της Οργάνωσης για τη
συνεχή υποστήριξή σας.

Άγγελος Συρίγος
Αντιπρόεδρος
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η φετινή έκθεση πεπραγμένων για το 2016 στόχο έχει να παρουσιάσει με σύντομο αλλά συνάμα
αναλυτικό τρόπο τις ενέργειες και τα προγράμματα που έχει υλοποιήσει η ΔΔ-Ε για το χρονικό
διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016. Τα προγράμματα αυτά έχουν
πραγματοποιηθεί είτε στο πλαίσιο συνεργασίας με την Διεθνή Διαφάνεια (Transparency
International – TI) είτε στο πλαίσιο δικής της πρωτοβουλίας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΟΡΑΜΑ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΔ-Ε
Η ΔΔ-Ε είναι μια Μη Κυβερνητική και Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, αποστολή της οποίας είναι «η
καταπολέμηση της διαφθοράς και η προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της
ακεραιότητας σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Η ΔΔ οραματίζεται ένα κόσμο, στον οποίο η
κυβέρνηση, η πολιτεία, ο επιχειρηματικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών είναι απαλλαγμένα
από τη διαφθορά».

Οι βασικές μας αξίες είναι:








Διαφάνεια
Υπευθυνότητα
Ακεραιότητα
Αλληλεγγύη
Τόλμη
Δικαιοσύνη
Δημοκρατία

Οι κατευθυντήριες αρχές που εφαρμόζουν τόσο η ΔΔ και όσο και η ΔΔ-Ε κατά τη λειτουργία τους
είναι:


Συμβάλλουμε στη δημιουργία συμμαχιών (coalition builders) και συνεργαζόμαστε σε
ατομικό και συλλογικό επίπεδο, με ιδιωτικές εταιρείες, κερδοσκοπικούς και μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς (διεθνείς και τοπικούς), κυβερνήσεις και διεθνείς φορείς
που έχουν δεσμευθεί να καταπολεμούν τη διαφθορά, υπό τον όρο ότι θα υπόκεινται
στο πλαίσιο της πολιτικής και των προτεραιοτήτων των διοικητικών οργάνων της ΔΔ και
της ΔΔ-Ε.



Δεσμευόμαστε να είμαστε ανοικτοί, τίμιοι και υπεύθυνοι στις σχέσεις μεταξύ μας και με
όλους όσους συνεργαζόμαστε.



Υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία και παραμένουμε πολιτικά ουδέτεροι, χωρίς
προκαταλήψεις, για την επίτευξη του έργου μας.
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Καταδικάζουμε τη δωροδοκία και τη διαφθορά με σθένος και θάρρος όταν έχουν
έγκυρα αποδειχθεί.



Οι θέσεις μας και οι προτάσεις μας βασίζονται σε ορθή, αντικειμενική και
επαγγελματική ανάλυση και έρευνα υψηλών προδιαγραφών.



Αποδεχόμαστε χρηματοδότηση μόνο όταν δεν θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητά μας να
ενεργούμε ελεύθερα, σε βάθος και αντικειμενικά.



Παρέχουμε ακριβείς και έγκαιρες αναφορές των δραστηριοτήτων μας στους εταίρους
και συνεργάτες μας.



Σεβόμαστε, ενθαρρύνουμε και υπερασπιζόμαστε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα
και ελευθερίες.



Μαχόμαστε για την ισορροπία και τη διασφάλιση της διαφορετικότητας κατά την
αντιπροσώπευση στα δημοκρατικά διοικητικά όργανα της ΔΔ και της ΔΔ-Ε.



Ως μέλη ενός παγκόσμιου κινήματος, είμαστε αλληλέγγυοι μεταξύ μας και δεν
ενεργούμε με τρόπους που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά άλλα εθνικά τμήματα της
ΔΔ ή το σύνολο της ΔΔ.

Οι αξίες και οι κατευθυντήριες αρχές μας συνάδουν απόλυτα με τις αρχές που διατυπώνονται στη
«Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων», οι
οποίες είναι:











Σεβασμός στις οικουμενικές αξίες και αρχές
Πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία
Υπεύθυνη προάσπιση δικαιωμάτων
Διενέργεια αποτελεσματικών προγραμμάτων, ανταποκρινόμενων στις τοπικές ανάγκες
Εξάλειψη διακρίσεων
Διαφάνεια στη λειτουργία και στη δράση
Δημοσίευση εκθέσεων απολογισμού
Έλεγχος οικονομικού απολογισμού με βάση τους ισχύοντες νόμους και πρακτικές
Ακρίβεια πληροφόρησης
Ορθή διακυβέρνηση
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Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το 2016 έγιναν δυο έρευνες που αναφέρονταν στη διαφθορά. Η μία ήταν η γνωστή ως CPI
(Corruption Perceptions Index – Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς) και κάλυπτε το Δημόσιο Τομέα. Η
άλλη ήταν το Βαρόμετρο (Global Corruption Barometer 2016) που κάλυπτε τις εκτιμήσεις και
εμπειρίες πολιτών σχετικά με τη διαφθορά.
Ως προς το CPI εντυπωσιακό είναι πως 69% των 176 χωρών που ερευνήθηκαν, είχαν βαθμολογία
κάτω του 50 σε κλίμακα από 0 (που θεωρούνται πολύ διεφθαρμένες) μέχρι το 100 (που
θεωρούνται αδιάφθορες). Η χώρα μας είχε βαθμολογία 44. Ήταν χαμηλότερη από το 46 που είχε
το 2015. Ωστόσο στην παγκόσμια κατάταξη υποχώρησε κατά 11 θέσεις. Από την 58η κατεβήκαμε
στην 69η το 2016. Τούτο, φυσικά γιατί άλλες χώρες βελτιώθηκαν και βρέθηκαν μπροστά.
Σχετικά με το Βαρόμετρο ενδεικτικοί είναι ορισμένοι αριθμοί που εκφράζουν τις αντιλήψεις των
συμπολιτών μας: 49% πιστεύουν πως μέλη του Κοινοβουλίου είναι διεφθαρμένοι, 59% θεωρούν
πως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ανεπαρκώς τη διαφθορά, ενώ 10% ομολογούν ότι έχουν
δωροδοκήσει κάποιον σε δημόσια υπηρεσία. Ως προς το τελευταίο έχουμε κατά καιρούς
επισημάνει πως η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση έχει συρρικνώσει την οικονομική δραστηριότητα
και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα των πολιτών να δωροδοκούν.
Η έλλειψη πόρων δεν μας έχει επιτρέψει την πραγματοποίηση έρευνας για τη μικροδιαφθορά.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. INTEGRITY PACT | ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Το Σύμφωνο Ακεραιότητας (ΣΑ) είναι ένα εργαλείο που στόχο έχει τον εντοπισμό, την πρόληψη
και την έγκαιρη αντιμετώπιση ενδεχόμενων παρατυπιών και δυσλειτουργιών στη διαδικασία
ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων.
Αναπτύχθηκε από την Διεθνή Διαφάνεια στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και έχει εφαρμοστεί σε
περισσότερες από 300 διαγωνιστικές διαδικασίες σε 15 χώρες σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται
ουσιαστικά για ένα σύμφωνο συνεργασίας ανάμεσα στην κρατική υπηρεσία που διενεργεί
δημόσιο διαγωνισμό για τεχνικά έργα ή προμήθειες και όλους τους υποψηφίους αναδόχους, όπου
δεσμεύονται οικειοθελώς να απέχουν από φαινόμενα δωροδοκίας, συμφωνιών «κάτω από το
τραπέζι», εκβιασμών και άλλων πρακτικών διαφθοράς καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του
διαγωνισμού και της εκτέλεσης της σύμβασης και να συμβάλουν στη διεξαγωγή μιας διαφανούς
διαγωνιστικής διαδικασίας. Tο ΣΑ περιλαμβάνει επίσης τη συμμετοχή μιας οργάνωσηςεκπροσώπου της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία λειτουργεί ως Ανεξάρτητος Παρατηρητής για
την τήρηση των δεσμεύσεων από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Στην Ελλάδα, το ΣΑ θα εφαρμόσει για πρώτη φορά πιλοτικά η ΔΔ-Ε με την υποστήριξη της
Γραμματείας της Διεθνούς Διαφάνειας και με
χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης
Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Regional Policy),
στο πλαίσιο του προγράμματος “INTEGRITY PACTS-Civil Control Mechanism for Safeguarding EU
funds, Phase 2″. Το πρόγραμμα υλοποιείται ταυτόχρονα σε 11 χώρες μέλη της ΕΕ.
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Η ΔΔ-Ε, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, θα παρακολουθήσει τις διαδικασίες διενέργειας
διαγωνισμού και εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Δικτύου Απορροής Ομβρίων Υδάτων στις
Περιοχές Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Ταύρου, Μοσχάτου», ως Ανεξάρτητος Παρατηρητής, με στόχο την
εφαρμογή και υλοποίηση του Συμφώνου Ακεραιότητας. Για τη σχετική συνεργασία υπεγράφη
Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) μεταξύ της ΔΔ-Ε και της Περιφερειάρχη κας Ρένας Δούρου, το
Φεβρουάριο του 2016.
Το ελληνικό μοντέλο του Συμφώνου Ακεραιότητας αναπτύχθηκε από τη ΔΔ-Ε, κατόπιν ανάλυσης
της εθνικού νομικού πλαισίου και έρευνας σχετικά με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Για την
αρτιότερη προετοιμασία του ΣΑ εκπρόσωποι της Ομάδας του Προγράμματος συμμετείχαν σε
διεθνείς συναντήσεις με άλλους project partners (Βερολίνο – Απρίλιος 2016, Βουλγαρία - Απρίλιος
2016). Παράλληλα, εκπρόσωποι της ΔΔ-Ε και της Περιφέρειας Αττικής συμμετείχαν σε ενημερωτική
ημερίδα που διεξήχθη σε συνδιοργάνωση της ΔΔ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες
(Ιούνιος 2016).
To ΣΑ, προβλέπει ότι η ΔΔ-Ε, με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων (νομικού και πολιτικού μηχανικού)
- που επέλεξε αποκλειστικά μέσω ανοιχτής διαδικασίας για το συγκεκριμένο έργο -θα
παρακολουθήσει όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, και θα
επισημάνει στα εμπλεκόμενα μέρη ενδεχόμενες παρατυπίες/ανωμαλίες υποβάλλοντας σχετικές
προτάσεις προς αποφυγή ή/και αποκατάσταση αυτών. Παράλληλα, θα υποβάλλει προτάσεις
βελτίωσης στους συμμετέχοντες στο Σύμφωνο σε σχέση με ορθές πρακτικές διακυβέρνησης,
πολιτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς και μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της διαφθοράς. Τα αποτελέσματα της εποπτείας του Ανεξάρτητου Παρατηρητή θα
περιλαμβάνονται σε τακτικές εκθέσεις σχετικά με τη διαφάνεια και την ακεραιότητα της
διαδικασίας, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη
δημόσια πρόσβαση στην πληροφορία σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας.
Λόγω της αλλαγής του εθνικού νομικού πλαισίου με την ψήφιση του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α’
147/8-8-2016, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών [προσαρμογή στις Οδηγίες
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2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ]), η δημοπράτηση του έργου που αρχικά είχε προγραμματιστεί εντός
του 2016 μετατέθηκε για το έτος 2017 και αναμένεται να ξεκινήσει τους προσεχείς μήνες.
Στο πλαίσιο ενίσχυσης της πρωτοβουλίας έχουν ήδη αναπτυχθεί δράσεις προώθησης και
ενημέρωσης, όπως συναντήσεις με εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών, εκπροσώπους της
τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. Η ΔΔ-Ε βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με την
Περιφέρεια Αττικής για την προώθηση του Προγράμματος.

Ομάδα Προγράμματος

Project Coordinator

Μαρία Νίνη

Project Assistant

Μαρία Πασχούλα

Innovation and Learning Coordinator

Supporting Staff

Ιωάννης Σουφλής, Δρ Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός, Σύμβουλος Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Πηγή Γιατρά
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2. BUSINESS INTEGRITY FORUM | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Το Business Integrity Forum (BIF) είναι μια διεθνής πρωτοβουλία που στόχο της έχει να
προάγει την επιχειρηματική ακεραιότητα μέσω ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων,
ικανών να προσδώσουν αξία σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.
Στη μάχη κατά της διαφθοράς ο επιχειρηματικός κόσμος μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει
ένα σημαντικό ρόλο. Ο ρόλος αυτός υπερβαίνει την πολιτική για την εταιρική κοινωνική
ευθύνη που αναπτύσσει κάθε εταιρεία. Συμβάλλει στον περιορισμό της διαφθοράς
θεσπίζοντας εσωτερικές διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις της εταιρείας με
εργαζόμενους, προμηθευτές, πελάτες, μετόχους, πιστωτές, ανταγωνιστές αλλά και με την
πολιτεία διέπονται από διαφάνεια. Ο επιχειρηματικός κόσμος έχει την υποχρέωση να
υιοθετήσει πολιτικές και πρακτικές ενάντια στη διαφθορά, ώστε να ανακτήσει την
εμπιστοσύνη της κοινωνίας.
Ως οργάνωση που αγωνίζεται για την εξάλειψη της διαφθοράς επιθυμούμε να προσφέρουμε
την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχουμε αποκομίσει αποτελώντας μέλος ενός
παγκόσμιου κινήματος, ώστε να συμβάλουμε στην ενίσχυση της εταιρικής ακεραιότητας
ενημερώνοντας, ευαισθητοποιώντας, εκπαιδεύοντας και παρέχοντας εργαλεία στις εταιρείες
που ενδιαφέρονται να πρωτοστατήσουν και να ηγηθούν στην προώθηση της διαφάνειας.

Το Πρόγραμμα BIF απευθύνεται :


σε εταιρείες που μοιράζονται το όραμα της ΔΔ για έναν κόσμο απαλλαγμένο από τη
διαφθορά



σε εταιρείες που αναλαμβάνουν δράση ενάντια στη διαφθορά προωθώντας ένα
μοντέλο διακυβέρνησης πιο δίκαιο, πιο υπεύθυνο και πιο διάφανο



σε εταιρείες που έχουν ήδη αναλάβει ή επιθυμούν να αναλάβουν έναν ηγετικό ρόλο
σε θέματα διαφάνειας και χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης αποτελώντας
παράδειγμα προς μίμηση.

Τα μέλη του BIF δεσμεύονται να λειτουργούν με υψηλές προδιαγραφές ακεραιότητας και
διαφάνειας, έχουν ή δεσμεύονται να έχουν λεπτομερή πολιτική κατά της διαφθοράς,
δεσμεύονται να παρακολουθούν και να αξιολογούν την αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της
πολιτικής σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της εταιρείας, καθώς και να ενστερνισθούν τις αρχές
του GLOBAL COMPACT. (Υπενθυμίζουμε ότι οι αρχές του Global Compact αναφέρονται στις
Δέκα Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ που προέρχονται από την Οικουμενική
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
για τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην Εργασία , τη Διακήρυξη του Ριο για το
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς).
Τα προνόμια των εταιρειών μελών του BIF είναι ότι


αναπτύσσουν πολιτικές και διαδικασίες που συμβαδίζουν με τα υψηλά πρότυπα της
ΔΔ
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επικοινωνούν ανοιχτά τη δέσμευσή τους για διαφάνεια, επιδιώκοντας να
αποτελέσουν καλό παράδειγμα
χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης στον
επιχειρηματικό κόσμο



συμμετέχουν σε δύο συναντήσεις στρογγυλής τράπεζας το χρόνο, με εισηγήσεις
ειδικών προσκεκλημένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και έχουν τακτικές
ενημερώσεις για τις εξελίξεις σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς



έχουν πρόσβαση στις εκδηλώσεις της ΔΔ-Ε



έχουν πρόσβαση στα εργαλεία που έχει αναπτύξει η ΔΔ για την επιχειρηματική
ακεραιότητα όπως το Due Diligence list (ερωτηματολόγιο με τα βασικά anti-corruption
standards), RESIST (εγχειρίδιο για πρόληψη διαφθοράς για τους εργαζόμενους),
Transparency in Corporate Reporting (TRAC: Διαφάνεια στα βασικά οικονομικά
στοιχεία εταιρειών), Corporate Benchmark tool (εργαλείο σύγκρισης εταιρειών σε
συγκεκριμένες πρακτικές anti-corruption), Κώδικας δεοντολογίας κτλ.

Το καινοτόμο αυτό Πρόγραμμα για την Επιχειρηματική Ακεραιότητα ανακοινώθηκε, με
εκδήλωση της ΔΔ-Ε, στις 22 Σεπτεμβρίου 2016, στην αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου,
στην οποία συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην
Ελλάδα.
Στην εκδήλωση αυτή, ο κ. Τάκης Αθανασόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, Ταμίας του ΔΣ της ΔΔ-Ε και Πρόεδρος του ΙΟΒΕ, ανέλυσε τους λόγους για τους
οποίους είναι σημαντική η επιχειρηματική ηθική και ακεραιότητα.
Ο κ. Jermyn Brooks, Πρόεδρος του 10th Principle Working Group of the United Nations Global
Compact και Πρόεδρος του Global Network Initiative, παρουσίασε τους λόγους για τους
οποίους η ΔΔ συνεργάζεται στενά με τον επιχειρηματικό κόσμο και παράλληλα, μέσα από
αναφορές σε διάφορες υποθέσεις διαφθοράς και case studies, παρουσίασε τη διεθνή
διάσταση της μάχης κατά της διαφθοράς.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα βασικά στοιχεία του προγράμματος, ενώ τα μέλη της
επιτροπής εμπειρογνωμόνων του BIF είχαν την ευκαιρία να αναφερθούν στα αποτελέσματα
που μπορεί να αποφέρει η συνεργασία των επιχειρήσεων με τη ΔΔ-Ε, μέσα από τη χρήση των
εργαλείων και της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει.
Συντελεστές του Προγράμματος:
H Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του BIF:
Γιώργος Γιακουβάκης, Υπεύθυνος Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων, HSBC,
Άννα Δαμάσκου, Νομικός,
Σπύρος Λορεντζιάδης, Μέλος Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας,
Αναστασία Σωτηροπούλου, Νομικός
Συνεργάτες: Εύη Δημητρούλια, Χαράλαμπος Ξύδης
Γραμματειακή Υποστήριξη: Ειρήνη Μιχαηλίδου
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3. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ
Κατά το χρονικό διάστημα Μάιος – Δεκέμβριος 2016, η ΔΔ-Ε συμμετείχε σε συγκριτική μελέτη
αναφορικά με την παραγραφή αδικημάτων διαφθοράς (“Impact of Statutes of Limitations in
Corruption Cases Affecting EU Financial Interests”), η οποία σχεδιάστηκε από την Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σε συνεργασία με τη Διεθνή Διαφάνεια Ιταλίας.
Αφορμή για την εν λόγω μελέτη υπήρξε η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην υπόθεση Taricco κατά Ιταλίας (C-105/14, 08.09.2015), σύμφωνα με την οποία τα
δικαστήρια ενός κράτους-μέλους υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν τις εθνικές ποινικές
διατάξεις περί παραγραφής στις περιπτώσεις όπου οι διατάξεις αυτές εμποδίζουν την
αποτελεσματική καταστολή αδικημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, δίνοντας προτεραιότητα στο άρθρο 325 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που
προβλέπει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή τους.
Εκτός της Ελλάδας, στη μελέτη συμμετείχαν οι εξής χώρες: Ιταλία, Ισπανία,
Πορτογαλία, Βουλγαρία και Ρουμανία. Οι ερευνητές από κάθε χώρα έπρεπε να απαντήσουν
σε ειδικά διαμορφωμένο για τη μελέτη ερωτηματολόγιο το οποίο περιείχε 42 ερωτήσεις οι
οποίες απέβλεπαν στην παρουσίαση του εθνικού νομικού πλαισίου για την παραγραφή των
αδικημάτων γενικά, αλλά και ειδικότερα για την παραγραφή αδικημάτων διαφθοράς καθώς
και αδικημάτων που προσβάλλουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για
την αξιολόγηση τόσο του νομικού πλαισίου, όσο και των πρακτικών που ακολουθούνται σε
ζητήματα παραγραφής, η μελέτη απαιτούσε τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με ειδικούς σε
θέματα διαφθοράς.
Η έκθεση η οποία υποβλήθηκε για λογαριασμό της ΔΔ-Ε εκπονήθηκε από τη Δρ.
Αναστασία Σωτηροπούλου. Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση παρουσίασε αναλυτικά (81 σελίδες)
το νομικό πλαίσιο παραγραφής, επικεντρώθηκε σε σκάνδαλα διαφθοράς που ήγειραν
ζητήματα παραγραφής, σχολίασε την απόφαση Taricco και παρείχε συστάσεις. Για τη
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και την υποβολή της έκθεσης η ερευνήτρια έλαβε
συνεντεύξεις από: την Εισαγγελέα Διαφθοράς κα Ραϊκου, τον πρώην Γενικό Επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης κο Ρακιντζή, δύο επιθεωρητές από το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης, δύο εκπροσώπους από το Νομοθετικό Γραφείο της Γενικής Γραμματείας
Καταπολέμησης Διαφθοράς, ένα πρώην Αρεοπαγίτη, έναν Εφέτη Δικαστή, δύο ανακριτές
διαφθοράς.
Η ως άνω έκθεση υποβλήθηκε στα μέσα Αυγούστου 2016 στη Διεθνή Διαφάνεια
Ιταλίας η οποία ανέλαβε τη συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των χωρών
εκδίδοντας το Δεκέμβριο του 2016 σχετική μελέτη η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοστελίδα
της (https://www.transparency.it/impact-of-statutes-of-limitations-in-corruption-casesaffecting-eu-financial-interests/).
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4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Ομάδα της Θεσσαλονίκης συνεδριάζει κάθε μήνα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Την 19η Φεβρουαρίου 2016 διοργανώθηκε εκδήλωση με θέμα «Η Εκπαίδευση ως Ασπίδα
εναντίον της Διαφθοράς» στην οποία βραβεύθηκαν - για 3η συνεχόμενη χρονιά – οι έξι
καλύτερες εργασίες φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος «Πολιτικές και Οικονομικές
Σπουδές στη Σύγχρονη Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη» του Τμήματος Βαλκανικών,
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι φοιτητές στις
παρουσιάσεις τους ανέδειξαν καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε άλλες χώρες του κόσμου και
επέφεραν σημαντικά αποτελέσματα στον περιορισμό της διαφθοράς. Την εκδήλωση
παρακολούθησαν περίπου 200 άτομα, στην πλειοψηφία τους φοιτητές.
Τον Μάρτιο/Απρίλιο 2016 διεξήχθη εκστρατεία Ενημέρωσης- Ευαισθητοποίησης κατά της
Διαφθοράς στη Δευτεροβάθμια Ιδιωτική Εκπαίδευση με στόχο να προωθηθούν στη νεολαία και
τους μελλοντικούς ηγέτες το ήθος και βασικές αξίες, με εστίαση στην ακεραιότητα. Στο πλαίσιο της
εκστρατείας αυτής πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία τρεις παρουσιάσεις από τον κ. Νίκο Πόδα,
μέλος της ΔΔ-Ε, στα ιδιωτικά σχολεία: 1) Εκπαιδευτήρια «Πλάτων, στην Κατερίνη (88 μαθητές της
Α’ και Β’ Λυκείου), 2) Εκπαιδευτήρια «Μαντουλίδη», στη Θεσσαλονίκη ( 85 μαθητές της Α’
Λυκείου) και 3) « Αρσάκειο Σχολείο» στη Θεσσαλονίκη ( 40 μαθητές της Β’ Λυκείου).
Τον Απρίλιο 2016, ανανεώθηκε το Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ της Διεθνούς
Διαφάνειας Ελλάδος και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και η διάρκεια της συμφωνίας αυτής
είναι πλέον τριετής.
Στην προσπάθεια διάδοσης της έννοιας της Ακεραιότητας προσφέρθηκαν δωρεάν συνολικά 822
παιδικά βιβλία «Τι κέρδισε ο Άλκης και τι..έχασε ο Λάκης» στα σχολεία: α) 2ο Δημοτικό Σχολείο
Ευόσμου, β) Εκπαιδευτήρια «Πλάτων», Κατερίνη, γ) Εκπαιδευτήρια «Φρυγανιώτη, Θεσσαλονίκη,
δ) Κολλέγιο «Ανατόλια», Θεσσαλονίκη και ε) 2ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου.
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5. 9ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Μεταρρυθμίσεις και Διαφάνεια: Τι μαθαίνουμε
από την κρίση»

Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε το 9ο συνέδριο της ΔΔ-Ε με τίτλο
«Μεταρρυθμίσεις και Διαφάνεια: Τι Μαθαίνουμε από την Κρίση» στο Μέγαρο Καρατζά της
Εθνικής Τράπεζας.
Στόχος του Συνεδρίου ήταν να αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο της διαφάνειας σε όλους τους
τομείς της Δημόσιας Διοίκησης και σε όλο το φάσμα των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων, ως
μία βασική προϋπόθεση για να βγει η χώρα από την κρίση. Το Συνέδριο είχε δύο ενότητες α)
Ο Ρόλος της Διαφάνειας για έξοδο από την Κρίση και β) Μεταρρυθμίσεις και Διαφάνεια,
όπου τονίστηκαν πώς οι μεταρρυθμίσεις με γνώμονα την διαφάνεια συμβάλλουν στην αύξηση
της ανταγωνιστικότητας και στην ανάκαμψη.
Στην εκδήλωση ομιλητές ήταν ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
και Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Χρήστος Γεραρής, Επίτιμος Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Επικρατείας, ο κ. Κωνσταντίνος Χρήστου, Γενικός Γραμματέας για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κ. Peter Eigen, Ιδρυτής και
Chief of the Advisory Council της Διεθνούς Διαφάνειας.
Άλλοι εισηγητές ήταν ο. κ. Αρίστος Δοξιάδης, General Partner, Openfund, ο κ. Παναγιώτης
Τσούκας, Σύμβουλος Επικρατείας, ο κ. Διομήδης Σπινέλλης, Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής
Επιστήμης & Τεχνολογίας, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Θεοδόσης Τάσιος,
Ομότιμος Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος,
Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, η κ. Μαρία Γαβουνέλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στο Εθνικό &
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Στέφανος Λουκόπουλος, Συνιδρυτής/Διευθυντής
Vouliwatch και ο Δρ Παναγιώτης Καρκατσούλης από το Ινστιτούτο Έρευνας Ρυθμιστικών
Πολιτικών. Ο κ. Jose Ugaz, Chair, Transparency International συμμετείχε με
μαγνητοσκοπημένο μήνυμα video.
Συντονιστές ήταν ο κ. Άγγελος Συρίγος, Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος και ο
κ. Πέτρος Μάρκαρης, Συγγραφέας-Μεταφραστής.
Το συνέδριο είχε μεγάλο ενδιαφέρον καθώς οι εισηγήσεις ήταν υψηλού επιπέδου.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΥΡΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ | FUNDRAISING

Το 2016 ήταν χρόνος μεγάλης οικονομικής δυσκολίας. Εξωτερικοί παράγοντες και άλλες
παράμετροι έχουν επηρεάσει αρνητικά τη δυνατότητα εταιρειών να υποστηρίξουν οικονομικά
τη δράση μας.
Ωστόσο κατεβλήθη μεγάλη προσπάθεια να συνεχιστούν τα αιτήματα υποστήριξης σε
εταιρείες και ιδρύματα. Επίσης έγιναν συναντήσεις με στελέχη εταιρειών ώστε να
καταστήσουμε γνωστό το έργο μας και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για στενότερη
συνεργασία.
Οι κυριότερες πηγές χρηματοδότησης της λειτουργίας των δράσεων της ΔΔ-Ε ήταν:





Μέλη (συνδρομές, εισφορές)
Ιδιωτικός τομέας ( χορηγίες και δωρεές)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Διεθνής Διαφάνεια- Γραμματεία

Ουδείς εκ των δωρητών/χορηγών παρείχε τέτοιο ποσό ώστε να μπορεί να ελέγχει και να
επηρεάζει το έργο της ΔΔ-Ε.
Κατά τη διάρκεια του 2016 η ΔΔ-Ε έλαβε οικονομική υποστήριξη από τις εξής εταιρείες:
Οικονομική υποστήριξη της Οργάνωσης:
Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος ΑΕ
Βιομηχανία Αλουμινόχαρτου Α.Ε. (ΣΥΜΕΤΑΛ)
ΔΕΠΑ ΑΕ
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»
Εθνική Τράπεζα
Ελληνικά Καλώδια
Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ)
Ίδρυμα Μποδοσάκη
Ομιλος Εταιρειών ΟΤΕ ΑΕ
Όμιλος Επιχειρήσεων Μυτιληναίος
Σωληνουργεία Κορίνθου ΑΕ
Accenture Α.Ε.
Alpha Bank
Blue Star Ferries Maritime SA
Coca-Cola Τρία Έψιλον
GlaxoSmithKline AEBE
Hatzopoulos SA
Laskaridis Shipping Company Ltd
Nomikos Transworld Maritime
PWC
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Χορηγοί σε είδος
Aegean Airlines
ALBA Graduate Business School
EY (Εrnst & Young)
Χορηγοί Επικοινωνίας
Εφημερίδα «Καθημερινή»
Ράδιο Θεσσαλονίκη
ΣΚΑΙ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΔ-Ε
Η συμβολή των εθελοντών υπήρξε σημαντική το 2016 σε πολλούς τομείς και δραστηριότητες της
ΔΔ-Ε. Κάποιοι συμμετείχαν με παρουσιάσεις σε διάφορους φορείς (Συνέδρια, εκπαίδευση), άλλοι
υποστήριξαν τη λειτουργία του Γραφείου ή συνέβαλαν στην ομαλή διεξαγωγή εκδηλώσεων της
Οργάνωσης.
Η ΔΔ-Ε ουσιαστικά βασίζεται στην ανιδιοτελή προσφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και την εθελοντική εργασία μελών και φίλων. Οι εθελοντές μας είναι εξίσου σημαντικοί με το
εργατικό δυναμικό μας, καθώς καλύπτουν ανάγκες που θα μπορούσαν να καλυφθούν από
επαγγελματίες.
Εθελοντές που μετείχαν σε διάφορες δράσεις ήταν:

1. Σωτηρία Βλαχούλη
2. Γιώργος Γιακουβάκης
3. Άννα Δαμάσκου
4. Φωτεινή Ζηκάκου
5. Έλενα Καλογεράκη
6. Ειρήνη Μιχαηλίδου
7. Βαλάντης Μοσκόφογλου
8. Νικόλαος Πόδας
9. Γιάννης Σουφλής
10. Αναστασία Σωτηροπούλου
Ευχαριστούμε του εθελοντές για την πολύτιμη συμβολή τους.
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ΔΔ-Ε: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

1. ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Η ΔΔ-Ε συνεχίζοντας την προσπάθεια προώθησης προτάσεων κατά της διαφθοράς,
πραγματοποίησε μια σειρά συναντήσεων και επαφών με πολιτειακούς, πολιτικούς και
υπηρεσιακούς παράγοντες, όπου παρουσιάστηκαν τα εργαλεία που έχει αναπτύξει η ΔΔ και
συζητήθηκαν απόψεις επί διαφόρων θεμάτων στον τομέα καταπολέμησης της διαφθοράς. Επίσης,
συνεργάστηκε με αρκετούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην χώρα σε θέματα που σχετίζονται
με τη διαφθορά. Ενδεικτικά αναφέρονται:

✓ Συνάντηση κ. Μπακούρη με προέδρο της ομάδας εργασίας κατά της διαφθοράς του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), Ντράγκο Κος
(10/5/2016)
✓ Συνάντηση κ. Συρίγου με την κα Eleonora Cimbro (Ιταλία, SOC), εισηγήτρια της
Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Εκπαίδευσης και ΜΜΕ της Κοινοβουλευτικής
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, (22/11/2016)

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η ΔΔ-Ε εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα πληροφόρησης σε θέματα καταπολέμησης
της διαφθοράς. Ο κ. Μπακούρης και άλλα μέλη κλήθηκαν, μίλησαν και συμμετείχαν ενεργά σε
συνέδρια, ημερίδες και συναντήσεις που οργανώθηκαν από σημαντικούς κοινωνικούς εταίρους.
Ενδεικτικά αναφέρονται η συμμετοχή /ομιλίες:
✓ Ομιλία του κ. Μπακούρη στην ημερίδα της ΓΓ για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς,
«Η Εταιρική Ευθύνη στο Διεθνές Νομικό Περιβάλλον-Σκέψεις και Προβληματισμοί»,
10/5/2016
✓ Συμμετοχή της κας Παπαθανασοπουλου ως ομιλήτριας στην εκδήλωση του Deree
College με τίτλο “Promoting Integrity”, Deree College, 8 /9/2016
✓ Συμμετοχή κας Σωτηροπούλου σε εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ, 21/10/2016
✓ Ομιλία κ. Συρίγου στο 9ο Συνέδριο της ΔΔ-Ε, Μέγαρο Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας,
9/12/2016
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3. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΜΜΕ

✓ «Νέες τροπολογίες του «Πόθεν Έσχες», άρθρο κ. Μπακούρη, Καθημερινή, 8/1/2016
✓ «Αυθαίρετα στον αιγιαλό», άρθρο κ. Μπακούρη, Καθημερινή, 26/1/2016
✓ «Η ερμηνεία του δείκτη αντίληψης της διαφθοράς» άρθρο κ. Μπακούρη, 6/2/2016
✓ «Εν αρχή ην ο εκλογικός νόμος», άρθρο κ. Στρατήγη, Καθημερινή, 9/2/2016
✓ «Τα πραγματικά αίτια της χρεοκοπίας», άρθρο κ. Μπακούρη, Καθημερινή, 10/3/2016
✓ «Διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες», άρθρο κ. Μπακούρη, Καθημερινή,
✓ «Καταπολέμηση της διαφθοράς, διαχρονικά και ατολμία», άρθρο κ. Μπακούρη,
Καθημερινή, 17/5/2016
✓ «Εκλογικός Νόμος, Μια ακόμη χαμένη ευκαιρία;», άρθρο κ. Μπακούρη, Καθημερινή,
16/7/2016
✓ «Αυτοπεριοριζόμενο» κράτος και ποιότητα της δημοκρατίας», άρθρο κ. Διαμαντούρου
Καθημερινή, 17/7/2016
✓ Τοποθέτηση κ. Μπακούρη στο βιβλίο «Δίκαιο και Πολιτική κατά της διαφθοράς»,
επιμέλεια κ. Δ. Ζιούβα, έκδ. 2016, Νομική Βιβλιοθήκη
✓ Συνεντεύξεις κ. Μπακούρη σε ξένα μέσα (ενδεικτικά): De Zeit, Welt, BBC (radio),
Austrian Broadcasting, AFP, Expresso (Portuguese newspaper), ZDF (Germans TV
channel), Le nouvel Observateur (French magazine), Guardian, Der Spiegel,
Tagesspiegel, DPA (Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων), USA National Radio, κ.ά. SBC
✓ Συνεντεύξεις κ. Μπακούρη σε ελληνικά μέσα (ενδεικτικά): Mega Channel, ΣΚΑΙ
(ραδιόφωνο και τηλεόραση), Καθημερινή, Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ, , Αθήνα 984, κ.ά.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΔ-Ε
1. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Η δομή της διακυβέρνησης της ΔΔ-Ε ορίζεται από το Καταστατικό Λειτουργίας της. Συγκεκριμένα,
τα Διοικητικά όργανα της ΔΔ-Ε είναι:
 Η Γενική Συνέλευση Μελών (ΓΣ), η οποία συγκαλείται σε τακτική βάση μια φορά κατ’
έτος.
 Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), αποτελούμενο από 7 τακτικά μέλη και δύο
αναπληρωματικά, κατόπιν εκλογής τους από τη ΓΣ, και συνεδριάζει 11 φορές το χρόνο.
 Η Εξελεγκτική Επιτροπή, αποτελούμενη από 3 τακτικά μέλη και ένα αναπληρωματικό, η
οποία συνέρχεται σε τακτική βάση, μια φορά κατ’ έτος για να ελέγξει τις οικονομικές
διαχειριστικές πράξεις της οργάνωσης.
Η δομή οργάνωσης της ΔΔ-Ε παρουσιάζεται στο οργανόγραμμα, το οποίο παρατίθεται στο
παράρτημα.
Τα εκλεγμένα μέλη του ΔΣ είναι:
 Κώστας Μπακούρης, Πρόεδρος
 Άγγελος Συρίγος, Αντιπρόεδρος
 Ευγενία Παπαθανασοπούλου, Γενική Γραμματέας
 Παναγιώτης Αθανασόπουλος, Ταμίας
 Δημήτρης Ζέπος, Μέλος
 Ελευθέριος Χατζόπουλος, Μέλος
 Νικηφόρος Διαμαντούρος, Μέλος
Το προσωπικό της ΔΔ-Ε απαρτίζουν:
 Ανδρέας Αντύπας, Διευθυντής
 Πηγή Γιατρά, Υπεύθυνη Γραφείου
 Μαρία Νομικού, Επικεφαλής Επικοινωνίας και Ανεύρεσης Πόρων (αποχώρησε το
Δεκέμβριο του 2016)
Ευρωπαϊκά Προγράμματα (με σύμβαση):
 Μαρία Νίνη, Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (μετέχει μόνο στο Πρόγραμμα
της Ε.Ε. «Σύμφωνο Ακεραιότητας»)
 Μαρία Πασχούλα, Βοηθός Συντονίστριας Προγραμμάτων
Οι λογιστικές υπηρεσίες παρέχονται από την εταιρεία New Accounts Α.Ε.
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2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ

Έως το Δεκέμβριο του 2016 ενεγράφησαν 6 νέα μέλη. Ως εκ τούτου τα μέλη της ΔΔ-Ε ανέρχονται
σε 213.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ
Η ΔΔ-Ε τηρεί νομίμως βιβλίο ταμείου (εισπράξεων - πληρωμών) καθώς και διπλογραφικό
λογιστικό σύστημα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΔ-Ε

ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΑΝΕΥΡΕΣΗ
ΠΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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