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Η ΔΙΕΘΝHΣ ΔΙΑΦAΝΕΙΑ & Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΕΛΛAΣ  

Η Διεθνής Διαφάνεια/Transparency International (ΔΔ/ΤΙ) είναι η παγκόσμια μη κυβερνητική 

οργάνωση που πρωταγωνιστεί στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Με περισσότερα από 100 

παραρτήματα παγκοσμίως και τη Διεθνή 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 οργάνωσης, 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 ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

 
Αγαπητοί φίλοι,  
 
Το 2014 ήταν χρονιά δημιουργικής δουλειάς και δραστηριοτήτων για την Διεθνή Διαφάνεια 
Ελλάδος στον αγώνα για την καταπολέμηση της διαφθοράς στη χώρα μας.  
 
Η χρονιά έκλεισε με τη βελτιωμένη θέση της χώρας μας στον Παγκόσμιο Δείκτη Αντίληψης 
της Διαφθοράς (CPI) όπου η Ελλάδα συγκέντρωσε 43 βαθμούς (τρεις βαθμούς περισσότερο 
από το 2013)  και βρέθηκε στην 69η θέση. Η θετική αυτή εξέλιξη ωστόσο, συνιστά για εμάς 
επαγρύπνηση καθώς η χώρα μας εξακολουθεί να παραμένει στις τελευταίες θέσεις της Ε.Ε.  
 
Παράλληλα, ήταν ένας χρόνος πλήρους λειτουργίας της Υπηρεσίας «Διαφάνεια Τώρα!» και 
ειδικότερα της γραμμής υποστήριξης των πολιτών  101 90. Η γραμμή λειτούργησε 
αποκλειστικά με την πολύτιμη συνδρομή εθελοντών οι οποίοι στη διάρκεια του έτους 
ανταποκρίθηκαν σε περισσότερες από 500 διαφορετικές καταγγελίες περιστατικών 
διαφθοράς. Χωρίς την απαραίτητη και καθοριστική συνεισφορά τους δεν θα ήταν δυνατή η 
λειτουργία της υπηρεσίας και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα γι’ αυτό.  
 
Το 2014 σηματοδότησε η Προεδρία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και για εμάς ήταν 
αντικείμενο δουλειάς. Το πρόγραμμα Presidency που αφορούσε στην αξιολόγηση της 
Ελληνικής Προεδρίας είχε να μας δείξει πολλά και ενδιαφέροντα συμπεράσματα, όπως την 
αδιαφάνεια που παρατηρήθηκε στην διαχείριση των οικονομικών της προεδρίας και τη 
σχετική έλλειψη πρόσβασης στα στοιχεία από τους πολίτες. Ωστόσο, πρέπει να αναφέρω 
την έμφαση και την προσπάθεια που έκανε η Ελληνική Προεδρία για την προώθηση του 
προγράμματος κατά της διαφθοράς όσο βρισκόταν στο πηδάλιο της Ε.Ε.  
 
Το Πρόγραμμα Match Fixing μας έδωσε τη δυνατότητα να αναδείξουμε το πρόβλημα που 
όλοι ξέρουμε, τους «στημένους» αγώνες στο ποδόσφαιρο και το παράνομο στοίχημα. Με 
όπλο μας την εκπαίδευση, ενημερώσαμε νέους παίκτες, φοιτητές και προπονητές για τις 
ολέθριες συνέπειες των φαινομένων αυτών στο χώρο του αθλητισμού. Σημαντική υπήρξε, 
επίσης, και η συμβολή μας στην διαμόρφωση του νομοσχεδίου για τη «Διαφάνεια στη 
διαχείριση του Πολιτικού Χρήματος», η ψήφιση του οποίου, αποτελεί ένα ακόμη θετικό 
βήμα προς την διαφάνεια.  
 
Στην ΔΔ-Ε είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που για μια ακόμη χρονιά υπήρξαμε ενεργός φορέας 
και συνδράμαμε συμβουλευτικά στο έργο του Εθνικού Συντονιστή κατά της Διαφθοράς. 
Μαζί με τις δικές μας πρωτοβουλίες, όπως το Ετήσιο Συνέδριο και η συμμετοχή σε 
εκδηλώσεις, ομιλίες, αλλά και δημοσιεύσεις, προωθούμε την έννοια  και τη σημασία της 
διαφάνειας σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας.  
 
Το έργο της ΔΔ-Ε δεν θα ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί χωρίς τους ανθρώπους της  και για 
την εργασίας τους και την προσήλωσή τους, και ως εκ τούτου τους ευχαριστώ θερμά.  
 
Το τέλος του 2014 βρήκε την ΔΔ-Ε σε αρκετά δύσκολη οικονομική κατάσταση ένεκα της 
γενικότερης κρίσης της χώρας και η έλλειψη οικονομικών πόρων απειλεί ακόμη και με 
διακοπή σημαντικών προγραμμάτων που υλοποιούμε. Η οικονομική μας στήριξη από όλους 
είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας απρόσκοπτα και με 
αποτελέσματα.  
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Οδεύουμε λοιπόν, στο 2015, παραμένοντας σταθεροί στις αξίες μας και τις δεσμεύσεις μας 
για την πάταξη της διαφθοράς ώστε να συμβάλουμε να έρθει η χώρα μας στο δρόμο της 
ανάπτυξης και της ευημερίας.   
 
Κώστας Μπακούρης  
Πρόεδρος Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος 
 

  



 

Έκθεση Πεπραγμένων 2014 σ. 6 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η παρούσα ετήσια έκθεση πεπραγμένων για το 2014 έχει ως πρωταρχικό στόχο να 

παρουσιάσει τις δράσεις που πραγματοποίησε η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε) την 

περίοδο 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014.  Στη φετινή έκθεση πεπραγμένων 

παρουσιάζονται οι δράσεις που έκανε η ΔΔ-Ε, τα προγράμματα που υλοποίησε είτε στο 

πλαίσιο δικής της πρωτοβουλίας είτε στο πλαίσιο συνεργασίας με την Διεθνή Διαφάνεια 

(TI) ή άλλους φορείς.  

Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Το 2014 ήταν χρονιά κατά την οποία η συζήτηση για τη διαφθορά στη χώρα κυριάρχησε σε 

επίπεδο τόσο πολιτικό όσο και οικονομικό. Ο προβληματισμός που υπάρχει αναφορικά με 

αυτό το θέμα είναι μεγάλος και απασχολεί όχι μόνο τον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα.  

 

Ο Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς για το 2014 ανέδειξε θετικά αλλά και αρνητικά στοιχεία 

για τη χώρα. Η Ελλάδα συνεχίζει την θετική της πορεία που ξεκίνησε το 2012 και φέτος 

κατέλαβε την 69η θέση στην παγκόσμια κατάταξη μαζί με την Ιταλία, τη Ρουμανία και τη 

Βουλγαρία. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να φέρει εφησυχασμό, γιατί παραμένει (με τις άλλες 

χώρες ) τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΟΡΑΜΑ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΔ-Ε 

 

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (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 

Διεθνής Διαφάνεια 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 
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Οι κατευθυντήριες αρχές που εφαρμόζουν τόσο η ΔΔ και όσο και η ΔΔ-Ε κατά τη λειτουργία 

τους είναι: 

 

1. 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. 

2. Δεσμευόμαστε να είμαστε ανοικτοί, τίμιοι και υπεύθυνοι στις σχέσεις μεταξύ μας και με 

όλους όσους συνεργαζόμαστε. 

3. Υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία και παραμένουμε πολιτικά ουδέτεροι, χωρίς 

προκαταλήψεις, για την επίτευξη του έργου μας. 

4. Καταδικάζουμε τη δωροδοκία και τη διαφθορά με σθένος και θάρρος όταν έχει έγκυρα 

αποδειχθεί. 

5. Οι θέσεις μας και οι προτάσεις μας βασίζονται σε ορθή, αντικειμενική και 

επαγγελματική ανάλυση και έρευνα υψηλών προδιαγραφών. 

6. Αποδεχόμαστε χρηματοδότηση μόνο όταν δεν θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητά μας να 

ενεργούμε ελεύθερα, σε βάθος και αντικειμενικά. 

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

και συνεργάτες μας. 

8. Σεβόμαστε, ενθαρρύνουμε και υπερασπιζόμαστε τον σεβασμό στα θεμελιώδη 

ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες. 

9. Μαχόμαστε για την ισορροπία και τη διασφάλιση της διαφορετικότητας κατά την 

αντιπροσώπευση στα δημοκρατικά διοικητικά όργανα της ΔΔ και της ΔΔ-Ε. 

10. 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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ΔΡΑΣΕΙΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

ΣΤΟΧΟΣ Ι: ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΤΟΜΕΑ,  ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΩΝ  ΘΕΣΜΩΝ 

Η Διεθνής Διαφάνεια παρατηρώντας ότι η διαφθορά ιδιαίτερα στον τομέα της Δημόσιας 

Διοίκησης έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις έχει σαν βασικό στόχο, την 

ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών ώστε να τους κάνει κοινωνούς στην 

προσπάθεια για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου. 

Στους άμεσους στόχους της ΔΔ-Ε είναι επίσης η κατάθεση προτάσεων για να ενισχυθούν οι 

διαδικασίες αλλά και οι θεσμοί που σχετίζονται άμεσα με θέματα διαφθοράς.  

 

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ  ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ  ΚΑΤΑ 

ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ  

Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας που είχε ξεκινήσει ήδη από το 2012 με την συνεργασία της 

ΔΔ-Ε αλλά και της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα (Task Force for Greece), και 

ολοκληρώθηκε το 2013 με την θεσμοθέτηση  του «Εθνικού Συντονιστή κατά της 

Διαφθοράς», η ΔΔ-Ε συμμετέχει στο Συμβουλευτικό Σώμα, εκπροσωπούμενη από τον 

Πρόεδρό της. Στην διάρκεια αυτού του χρόνου πραγματοποιήθηκαν μια σειρά ενεργειών – 

συναντήσεων με βασικό άξονα την ανάληψη δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς.   

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΔΙΑΦΑΝΗΣ  ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»  (INNOVATION PROJECT) 

 

Το πρόγραμμα «Διαφανής Τοπική Αυτοδιοίκηση» της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος (ΔΔ-Ε) 

παρουσιάστηκε δημόσια στις 12 Φεβρουαρίου 2014. Η υλοποίησή του ξεκίνησε κατά τους 

τρεις τελευταίους μήνες του 2013. Στόχος του προγράμματος ήταν η ενίσχυση της 

διαφάνειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από την καλύτερη πρόσβαση του πολίτη στη 

δημόσια πληροφορία που προήγε η ΔΔ-Ε, συγκεντρώνοντας και παρουσιάζοντας τις 

δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») Δημάρχων και Αντιδημάρχων των 100 

μεγαλύτερων Δήμων  της χώρας (βάσει πληθυσμιακής δύναμης-Απογραφή 2011) σε μια 

δημόσια προσβάσιμη ιστοσελίδα που άρχισε να λειτουργεί από τις  12 Φεβρουαρίου ήταν 

διαθέσιμη μέχρι το τέλος της προηγούμενης δημοτικής περιόδου (31 Αυγούστου 2014) 

καθώς αμέσως μετά ακολούθησε η σύνθεση των νέων δημοτικών αρχών που ανέδειξαν οι 

αυτοδιοικητικές εκλογές το Μάιο του 2014. Η ιστοσελίδα περιλάμβανε περισσότερες από 

500 δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης από το σύνολο των 714 εν ενεργεία-κατά τη 

χρονική περίοδο που αφορούσε στο πρόγραμμα-Δημάρχων και Αντιδημάρχων που έλαβε 

ως δείγμα. Τα στοιχεία που παρουσιάζονταν στην ιστοσελίδα αφορούσαν σε τρία 

συνεχόμενα οικονομικά έτη προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης και 

εντοπισμού τυχόν μεγάλων διαφοροποιήσεων της οικονομικής κατάστασης των αιρετών 

πριν ή κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Η ιστοσελίδα ήταν διαθέσιμη για ανάγνωση προς 
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όλους χωρίς, ωστόσο, να δίνεται καμία δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων της για 

λόγους ασφάλειας. 

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της ιστοσελίδας καταγράφηκε έντονο ενδιαφέρον και 

μεγάλη ανταπόκριση τόσο από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης (Social Media) όσο και από τους απλούς πολίτες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 

κατά την πρώτη μέρα κοινοποίησης και λειτουργίας της ιστοσελίδας ο αριθμός των 

επισκεπτών ανήλθε στους 22.000, ενώ κατά τους επτά συνολικά μήνες λειτουργίας της 

δέχτηκε 170.000 επισκέψεις (επίσημη πηγή: Google analytics), αριθμός ιδιαίτερα υψηλός 

για την ιστορία του τμήματος. Επιπρόσθετα, υπήρξαν εκτενή δημοσιεύματα σε έντυπο και 

ηλεκτρονικό τύπο, ενώ δόθηκαν συνεντεύξεις σε ελληνικά και διεθνή μέσα. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει και το γεγονός ότι το πρόγραμμα αποτέλεσε τη βάση έρευνας φοιτητών του 

τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Τέλος, μέσα στο 2014 κατατέθηκε στο TI-S- που χρηματοδότησε πλήρως το πρόγραμμα – 

περιγραφή προόδου και υλοποίησης του προγράμματος (narrative report) και συνοδευτική 

οικονομική αναφορά (financial report). Το τμήμα συμμετείχε στην πρωτοβουλία και 

προσπάθεια του TI-S να καταρτίσει ένα εγχειρίδιο για τη μεθοδολογία και τεχνογνωσία που 

αποκτήθηκε μέσα από την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος με στόχο να 

βοηθήσει ανάλογες προσπάθειες άλλων τμημάτων. Συντονίστρια του Προγράμματος ήταν η 

κ. Μαρία Πασχούλα. 

 

3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ  ΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ  ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ»  

Στo πλαίσιo διενέργειας της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 

διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014 από την Ελλάδα, η ΔΔ-Ε διενήργησε μια σειρά από 

δράσεις που αποσκοπούσαν στην ανάδειξη της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

ευρωπαϊκή ατζέντα. 

Συγκεκριμένα, η ΔΔ-Ε συνεργάζεται με τα παραρτήματα της ΔΔ στη Λιθουανία, Ιταλία και 

Λετονία, υπό τον συντονισμό του Γραφείου Διασύνδεσης της ΔΔ με την Ευρωπαϊκή Ένωση 

στις Βρυξέλλες, υλοποιώντας το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Διαμορφώνοντας την ατζέντα της 

Ευρωπαϊκής Προεδρίας στη μάχη κατά της διαφθοράς». Στα πλαίσια του προγράμματος, το 

2014 πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις: 

 Ανάπτυξη βασικών θέσεων και προτάσεων καταπολέμησης της διαφθοράς και 

προώθησής τους στους αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς 



 

Έκθεση Πεπραγμένων 2014 σ. 10 

(Ευρωβουλευτές, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας, Αρχή για την 

καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος κ.α.)1. 

 Διενέργεια συναντήσεων με αξιωματούχους Ελληνικής Προεδρίας και αρμόδιων 

φορέων σχετικά με την προώθηση και πρόοδο πολιτικών καταπολέμησης της 

διαφθοράς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο2. 

 Διενέργεια έρευνας, βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας, για την παρακολούθηση 

των διεργασιών της ελληνικής προεδρίας και αξιολόγηση τόσο του βαθμού 

διαφάνειας κατά την προετοιμασία και άσκηση της Προεδρίας, όσο και της 

προόδου των μεταρρυθμίσεων κατά της διαφθοράς. 

 Δημοσίευση Έκθεσης Αξιολόγησης της Ελληνικής Προεδρίας3 

 Διεξαγωγή δημόσιας συζήτησης για τη λειτουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής 

ως φορέα κατά της διαφθοράς καθώς και για τη μεταρρύθμιση της σχετικής 

Οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος (Αμφιθέατρο Αργυριάδη, 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2014). 

 Δράσεις δημοσιότητας: αρθρογραφία, διενέργεια συνεντεύξεων κ.α. 

Η Αξιολόγηση της Ελληνικής Προεδρίας από τη ΔΔ-Ε αφενός ανέδειξε την πρόοδο βασικών 

μεταρρυθμίσεων κατά της διαφθοράς, όπως η σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και οι 

διατάξεις διαφάνειας για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών κομμάτων. Αφετέρου, 

χαρακτηρίστηκε από ελλιπή πληροφόρηση σχετικά με την οικονομική διαχείριση της 

Προεδρίας, μην διευκολύνοντας τη λογοδοσία της κυβέρνησης έναντι των πολιτών. 

Το πρόγραμμα πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2015 και συγχρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και την Ευρωπαϊκή 

Πίστη (η οποία καλύπτει την οικονομική επιβάρυνση της ΔΔ-Ε για την υλοποίηση του 

Προγράμματος στην Ελλάδα). Συντελεστές του προγράμματος από πλευράς ΔΔ-Ε είναι η 

Νάγια Μέντζη, Συντονίστρια του Προγράμματος και ο Φώτης Σπυρόπουλος, Σύμβουλος. 

                                                                 

1
 Οι βασικές προτάσεις που αναπτύχθηκαν είναι: πλαίσιο για τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών 

πολιτικών κομμάτων, δημιουργία δημοσίου Μητρώου με πραγματικούς δικαιούχους εταιριών, 

εδραίωση Κοινού Μητρώου Διαφάνειας, αξιοποίηση της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

κατά της διαφθοράς, δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, βελτίωση θεσμικού 

πλασίου για τις δημόσιες προμήθειες με διατάξεις υπερ διαφάνειας, δημοσίευση μη-

χρηματοοικονομικών αναφορών για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αναλυτικά οι προτάσεις: 

http://www.transparency.gr/wp-content/uploads/2014/01/PR_PP-

GreekPres_GR_05_FINAL.pdf  

2
 Ενδεικτικά διενεργήθηκαν συναντήσεις με: τον Υφυπουργό Εξωτερικών-Υπεύθυνο για την Ελληνική 

Προεδρία και στελέχη, τον Επικεφαλής της Αρχής καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, την 

Ομάδα Εργασίας για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή, με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας 

στις Βρυξέλλες κ.α. 

3
 Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Ελληνικής Προεδρίας είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο: 

http://www.transparency.gr/greek-eu-presidency-infographic/  

http://www.transparency.gr/wp-content/uploads/2014/01/pr_pp-greekpres_gr_05_final.pdf
http://www.transparency.gr/wp-content/uploads/2014/01/pr_pp-greekpres_gr_05_final.pdf
http://www.transparency.gr/greek-eu-presidency-infographic/
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4. ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2014 ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΣΠΑ  

 

Το 2014 και για 7η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε το Ετήσιο Συνέδριο της ΔΔ-Ε με 

τίτλο «Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της Ηγεσίας», την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου  2014 στο  

Divani Caravel Hotel. Ο στόχος του φετινού συνεδρίου ήταν η ανάδειξη της σημασίας που 

έχει η Ηγεσία σε όλους του τομείς της δημόσιας ζωής της χώρας προκειμένου να 

επιτευχθούν αποτελέσματα στην προσπάθεια πάταξης της διαφθοράς. Η εκδήλωση 

εστιάστηκε, πέρα από την κρατούσα πραγματικότητα, και στην ανάδειξη καλών πρακτικών 

για την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς.  

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν στοιχεία για την πορεία της μικροδιαφθοράς στην Ελλάδα –

μέσα από έρευνες της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος- καθώς επίσης,  πώς το φαινόμενο 

αυτό έχει εξελιχθεί την περίοδο της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας. 

Ειδικότερα, οι ενότητες του Συνεδρίου ήταν: 

 Πολιτική και Ακεραιότητα, με άξονα την ανάδειξη της σημασίας που έχει η αρετή 

αυτή για την πολιτική αλλά και οι συνέπειες της διαφθοράς. 

 Επιχειρήσεις και Ακεραιότητα, με άξονα την ανάδειξη των καλών πρακτικών στο 

χώρο του επιχειρείν και στόχο την κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων προς την 

επιχειρηματική ηθική που θα «απέχει» από πρακτικές διαφθοράς. 

 Ενεργοποίηση των πολιτών, με έμφαση στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίησή 

τους με στόχο την υιοθέτηση πρακτικών για την πάταξη του φαινομένου της 

διαφθοράς.   

Διακεκριμένοι και με κύρος ομιλητές, έδωσαν τις δικές τους εμπειρίες και κατέθεσαν τις 

δικές τους προτάσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς σε διαφορετικούς τομείς της 

ειδικότητάς τους. 

*Οι ομιλίες του Συνεδρίου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΔ-Ε 

http://www.transparency.gr/annual-conference-2013-state-and-corruption-tracing-good-

practices/ 

To Συνέδριο «Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της Ηγεσίας» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

Πράξης «Διενέργεια Ολοκληρωμένης Εθνικής Έρευνας για τη Διαφθορά», που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. 

 

 

 

 

 

http://www.transparency.gr/annual-conference-2013-state-and-corruption-tracing-good-practices/
http://www.transparency.gr/annual-conference-2013-state-and-corruption-tracing-good-practices/
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ΣΤΟΧΟΣ ΙΙ: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

 

1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ  ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ  SPEAK UP: ENGAGING CITIZENS IN 

FIGHTING CORRUPTION IN EUROPE - ΥΠΗΡΕΣΊΑ  «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ  ΤΩΡΑ!»  

 

Τον Σεπτέμβριο του 2013 η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος ξεκίνησε τη λειτουργία της 
Υπηρεσίας «Διαφάνεια Τώρα!» για την υποδοχή καταγγελιών που αφορούν σε υποθέσεις 
διαφθοράς. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
πολιτών αλλά και η ενδυνάμωσή τους για την ανάπτυξη κουλτούρας αντίδρασης και 
αντίστασης στη διαφθορά.  
 
Η ΔΔ-Ε στο πλαίσιο του Προγράμματος ανέπτυξε το 2014 τις παρακάτω δράσεις για την 
επίτευξη του ως άνω στόχου  : 

- Πανελλαδική ενημερωτική καμπάνια με τίτλο: «Ώρα να 
Ξυπνήσουμε!» που περιλάμβανε τηλεοπτικό spot  (πάνω από 
1100 αναμεταδόσεις σε 10 εθνικά και τοπικά δίκτυα ως 
κοινωνικό μήνυμα),  και ραδιοφωνικό spot (πάνω από 2200 
αναμεταδόσεις σε 26 εθνικής και τοπικής εμβέλειας 
ραδιοφωνικούς σταθμούς ως κοινωνικό μήνυμα) , 2 street 
events σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δημιουργία microsite4, 
διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών, συνεντεύξεις 
και άρθρα σε ΜΜΕ (πάνω από180 άρθρα/αφιερώματα σε 
έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα,), κυκλοφορία Νewsletter κλπ. 

-Λειτουργία της γραμμής υποστήριξης 101 90 και άλλων μέσων για την υποδοχή αναφορών 

και την παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης σε θύματα και μάρτυρες διαφθοράς. 

 Ανάδειξη case studies όπου η Οργάνωση 

παρενέβη μέσω της δημοσιοποίησης με Δελτία 

Τύπου και άρθρα στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο 

των υποθέσεων και την επικοινωνία με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες προκειμένου να ασκήσει πίεση. 

 Συγκέντρωση και ανάλυση των στατιστικών 

στοιχείων για τον εντοπισμό φορέων/υπηρεσιών 

που παρουσιάζονται πιο ευάλωτοι απέναντι στη 

διαφθορά με στόχο την προώθηση προτάσεων για 

συστημικές αλλαγές που θα βελτιώσουν την καθημερινή ζωή όλων των πολιτών. 

 

                                                                 

4
 www.diafaneiatora.gr 
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Για το έτος 2014 η ΔΔ-Ε έλαβε πάνω από 600 καταγγελίες με τους εξής κύριους τομείς 

αναφοράς: 

 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι εθελοντές της Γραμμής Υποστήριξης με τη συνδρομή 

του Νομικού Συμβούλου, παρείχαν στους πολίτες πληροφόρηση και καθοδήγηση σχετικά 

με τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς και τη διαδικασία υποβολής επίσημης προς αυτούς 

αναφοράς, ενώ σε επιλεγμένες καταγγελίες υπήρξε άμεση επικοινωνία της Οργάνωσης με 

τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για τις εν λόγω 

υποθέσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε επικοινωνία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων 

Εσόδων για υπόθεση κυκλοφορίας ταμειακών μηχανών/ταξιμέτρων που δεν παρέχουν 

πλήρεις εγγυήσεις αδιαβλήτου και επικοινωνία με την Αρχή της Νομιμοποίησης Εσόδων 

από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου 

των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης για την παροχή ενημέρωσης σε πολίτη σχετικά 

με την εξέλιξη υπόθεσης.  

 

Παράλληλα, η ΔΔ-Ε στοχεύοντας στην ανάδειξη της σπουδαιότητας του whistleblowing 

δημοσιοποίησε υποθέσεις5 μαρτύρων διαφθοράς που βίωσαν αντίποινα όταν ανέφεραν 

                                                                 

5
 http://www.transparency.gr/sanctions-for-revealing-non-transparent-procedures/ 

 

http://www.transparency.gr/sanctions-for-revealing-non-transparent-procedures/
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περιστατικά αδιαφάνειας και παρατυπίες στην υπηρεσία τους και συμμετείχε στη 

διαβούλευση για τις νέες διατάξεις που υιοθετήθηκαν τον Απρίλιο του 2014 και αφορούν 

στην προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.   

 

Τέλος, πραγματοποίησε συναντήσεις με θεσμικούς φορείς, όπως τον Υπουργό Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης, τον Υπουργό Υγείας και την Εισαγγελέα Διαφθοράς για την προώθηση 

προτάσεων.  

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται παράλληλα σε Τσεχία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λετονία, 

Λιθουανία και Λουξεμβούργο, ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2015, και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Πρόγραμμα Πρόληψης και 

Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Γενική Διεύθυνση 

Εσωτερικών Υποθέσεων. Συντελεστές του προγράμματος από την πλευρά της  ΔΔ-Ε είναι η 

Μαρία Νίνη, Συντονίστρια Προγράμματος, η Μαρία Πασχούλα, Βοηθός Προγράμματος, ο 

Βασίλης Σωτηρόπουλος, Νομικός Σύμβουλος, η Σοφία Ιωάννου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και 

13 εθελοντές.  

 

2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «EΝΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΣΤΟ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ:  Η ΟΜΑΔΑ ΣΟΥ. Η ΚΑΡIEΡΑ ΣΟΥ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΣΟΥ»  

Η ΔΔ-Ε σε συνεργασία με τη Super League ολοκλήρωσε το 2014 το πρόγραμμα «Έντιμη 

συμπεριφορά στο ποδόσφαιρο: η ομάδα σου. Η καριέρα σου. Η ευθύνη σου», το οποίο 

αποσκοπούσε στην πρόληψη του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων μέσα από 

την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση νέων κυρίως ποδοσφαιριστών. 

Συγκεκριμένα, τη φετινή χρονιά πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις: 

 18 εκπαιδευτικά σεμινάρια στα τμήματα υποδομής (παίκτες κάτω των 17 ετών & 

κάτω  των 20 ετών) των ομάδων της Super League για την ευαισθητοποίηση των 

νεαρών παικτών κατά του φαινομένου των στημένων αγώνων. 

 Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους προπονητές ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης και 

τους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής Αγωγής Αθηνών (ειδικότητα ποδοσφαίρου) 

 Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού: α) φυλλάδιο «Επτά τρόποι για να 

προστατεύσεις το άθλημα που αγαπάς», το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με 

                                                                                                                                                                                        

http://www.transparency.gr/official_exemption_from_disciplinary_action_and_recognition_of_right

_to_report_-wrongdoings/  

http://www.transparency.gr/retaliation_against_public_servant_for-disclosures/  

http://www.transparency.gr/international_blog_post_whistleblowing_in_greece/ 

http://www.transparency.gr/official_exemption_from_disciplinary_action_and_recognition_of_right_to_report_-wrongdoings/
http://www.transparency.gr/official_exemption_from_disciplinary_action_and_recognition_of_right_to_report_-wrongdoings/
http://www.transparency.gr/retaliation_against_public_servant_for-disclosures/
http://www.transparency.gr/international_blog_post_whistleblowing_in_greece/
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κανόνες, με το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται και ενημέρωση για τους 

κινδύνους που απορρέουν από τους προσυνεννοημένους αγώνες, β) εγχειρίδιο για 

προπονητές/εκπαιδευτές που περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες, σχετική 

νομοθεσία, πραγματικές υποθέσεις, τρόπους αντίδρασης καθώς και μεθοδολογία 

για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με τους προσυνεννοημένους 

αγώνες για νεαρούς παίκτες6. 

 Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για νεαρούς παίκτες, www.football-integrity.gr 

η οποία παρουσιάζει με ψυχαγωγικό τρόπο περιπτώσεις διλημμάτων με τη χρήση 

κινουμένων σχεδίων. 

 Διοργάνωση ημέρας ευαισθητοποίησης, κατά την οποία οι νεαροί παίκτες των 

ομάδων της Super League, στους ημιτελικούς και σε μια αγωνιστική, έστειλαν το 

δικό τους μήνυμα κατά των στημένων αγώνων, φορώντας φανέλες με το μήνυμα 

του προγράμματος κατά την εμφάνισή τους στο γήπεδο. 

 Διοργάνωση δημόσιας συζήτησης αφιερωμένης στο φαινόμενο της διαφθοράς στο 

χώρο του ποδοσφαίρου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από την UEFA, στο πλαίσιο 

του Διεθνούς Συνεδρίου Football About (Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 23 Μαρτίου 

2014). 

 Δράσεις δημοσιότητας: δελτία Τύπου, αρθρογραφία, τηλεοπτικές εμφανίσεις κλπ. 

 Συμμετοχή σε συναντήσεις με αρμόδιους φορείς (π.χ. ΟΠΑΠ, Interpol). 

Στα πλαίσια του προγράμματος, συνολικά εκπαιδεύτηκαν 37 φοιτητές Φυσικής Αγωγής, 

150 προπονητές, 665 νεαροί παίκτες, ενώ η εκπαιδευτική εφαρμογή προσέλκυσε πάνω από 

620 επισκέψεις.  

Το πρόγραμμα ανέδειξε αφενός την έλλειψη μηχανισμού whistleblowing, που να 

υποδέχεται καταγγελίες σχετικά με υποψίες στησίματος αγώνα και να διασφαλίζει την 

προστασία των καταγγελλομένων. Αφετέρου, όπως προέκυψε από τις αξιολογήσεις των 

παικτών, κρίνεται ιδιαίτερη σημαντική η συνέχιση των εκπαιδευτικών δράσεων σε τακτά 

χρονικά διαστήματα προς όλους τους παράγοντες του ποδοσφαίρου, αφυπνίζοντάς τους 

γύρω από τους κινδύνους του στησίματος αγώνων, του εθισμού στον τζόγο και τους 

τρόπους αντιμετώπισης. Συντελεστές του προγράμματος στην Ελλάδα από πλευράς ΔΔ-Ε 

είναι η Νάγια Μέντζη, Συντονίστρια Προγράμματος και ο Νίκος Θεοδώρου, Σύμβουλος. 

Εκτός από την Ελλάδα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία, Ιταλία, 

Λιθουανία, Πορτογαλία, και Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνέχεια της συνεργασίας μεταξύ της 

Διεθνούς Διαφάνειας, της Association of European Professional Football Leagues (EPFL), της 

                                                                 

6
 Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο: http://football-

integrity.gr/enimerwtiko-yliko.html#/  

http://www.football-integrity.gr/
http://football-integrity.gr/enimerwtiko-yliko.html#/
http://football-integrity.gr/enimerwtiko-yliko.html#/
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German Football League, των παραρτημάτων της ΔΔ και των αρχών διοργάνωσης 

επαγγελματικών ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων στις χώρες αυτές, καθώς επίσης και στη 

Νορβηγία και την Πολωνία, με τη συμμετοχή των αρχών των πρωταθλημάτων. 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΙΙΙ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ  

Η ΔΔ-Ε συμμετείχε στην ομάδα εργασίας για την Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης / Στρατηγικής 

της Ελλάδας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ). Στόχος, η διαμόρφωση μιας Εθνικής 

Στρατηγικής ΕΚΕ όπου θα πρέπει να συνεργαστούν στενά επιχειρήσεις, πολιτεία, κοινωνία 

και άλλοι φορείς. Η Ομάδα, λειτούργησε υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 

(Γενικός Γραμματέας: Στέφανος Κομνηνός) του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας και παρουσίασε ολοκληρωμένη πρόταση για την Εθνική Στρατηγική για 

την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Τη ΔΔ-Ε εκπροσωπεί ο Ανδρέας Αντύπας.  

Άλλοι φορείς που συμμετέχουν είναι: το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ, το Συμβούλιο για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΣΕΒ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.  

 

ΣΤΟΧΟΣ ΙV: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ 

ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ 2013 

 

Το 2013 συμπληρώθηκαν επτά χρόνια εκπόνησης της Εθνικής Έρευνας για τη Διαφθορά 

στην Ελλάδα (από το 2007), η οποία αναδεικνύει το μέγεθος της μικρο-διαφθοράς που 

επιβαρύνει το ελληνικό νοικοκυριό. Η έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε σε δώδεκα 

κύματα στο διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2013, χρησιμοποιεί δομημένο 

ερωτηματολόγιο σε δείγμα 12.108 ατόμων. Η συγκριτική ανάλυση και διαχρονική 

αξιολόγηση των δεδομένων αποδεικνύει την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της έρευνας και 

την καθιστά ένα σημαντικό επιστημονικό εργαλείο. Η Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην 

Ελλάδα 2013 υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Διενέργεια Ολοκληρωμένης Εθνικής 
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Έρευνας για τη διαφθορά» που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007-2013» του ΕΣΠΑ. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας του 2013 παρουσιάστηκαν σε Συνέντευξη Τύπου στις 3 

Απριλίου 20147, ενώ συγκεντρωτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ερευνών από το 

2007 έως το 2013  παρουσιάστηκαν στο Ετήσιο Συνέδριο «Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της 

Ηγεσίας» το Δεκέμβριο του 2014. 

 

ΣΤΟΧΟΣ V: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΓΙΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 

1. ΠΡOΓΡΑΜΜΑ  FUNDRAISING 

Κατά τη διάρκεια του 2014 στη ΔΔ-Ε πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες: 

 Συνεχής και σταθερή ενημέρωση δωρητριών εταιριών και υποψήφιων δωρητών για 

τις δράσεις και τις εκδηλώσεις της ΔΔ-Ε (αποστολή δελτίων Τύπου, προσκλήσεων, 

newsletter) 

 Συναντήσεις με εκπροσώπους εταιριών για την παρουσίαση της δράσης της ΔΔ-Ε 

 Σταθερή επικοινωνία με τους δωρητές και παρακολούθηση της δωρεάς 

(τηλεφωνικό follow-up) 

 

Το 2014 ήταν μία δύσκολη οικονομικά χρονιά στην Ελλάδα, η οποία κατ’ επέκταση 
επηρέασε και τις δωρεές των εταιριών προς την Οργάνωση.  
Εταιρίες που παρά τις αντιξοότητες στήριξαν την προσπάθεια της ΔΔ-Ε κατά τη διάρκεια 
του 2014 ήταν: 

Υποστήριξη Προγραμμάτων: 

 

 Ευρωπαϊκή Πίστη: υποστήριξη του Προγράμματος «Διαμορφώνοντας την ατζέντα 

της Ευρωπαϊκής Προεδρίας». 

 Forthnet: χορηγία της τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης 101 90 για τις ανάγκες 

του προγράμματος «Διαφάνεια Τώρα!» για θύματα και μάρτυρες διαφθοράς. 

 
Οικονομική υποστήριξη της Οργάνωσης: 

 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» 

Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου Α.Ε 

(ΕΛΒΑΛ) 

Βιομηχανία Αλουμινόχαρτου Α.Ε. (ΣΥΜΕΤΑΛ) 

                                                                 

7
 http://www.transparency.gr/ti-kanoume/metrontas-tin-diafthora/ethniki-ereyna-gia-tin-diafthora/ 
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Όμιλος Επιχειρήσεων Μυτιληναίος Όμιλος Fourlis 

Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. Α. Χατζόπουλος Α.Ε. 

INTRALOT COCA COLA 3E 

OTE – COSMOTE Ernst & Young 

PWC Nestle 

ALPHA BANK Aegean Airlines 

Nomikos Transworld Maritime Novartis 

Όμιλος INTERAMERICAN S&B   Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.  

EUROBANK  

 

 
Χορηγοί σε είδος 

 

FORTHNET TEKA SYSTEMS 

7L International COCA COLA 3E 

Ideal (Ποδήλατα) Σχολή Χορού Dance Action 

Podilato Μπάντα κρουστών Paranaue 

THESSBIKE Μπάντα κρουστών Anasa 

Α. Χατζόπουλος Α.Ε.  

 

 

Χορηγοί Επικοινωνίας 

 

Εφημερίδα «Καθημερινή» ΣΚΑΙ 

Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Περιοδικό Επιλογές 

Ράδιο Θεσσαλονίκη  
 
 
 

2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΏΝ   

Για αυτό το χρονικό διάστημα η συμμετοχή και η συμβολή των εθελοντών σε διάφορα 

προγράμματα ήταν σημαντική. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014 η τηλεφωνική γραμμή 

καταγγελιών 101 90 (Helpline) λειτουργεί με την συμβολή εθελοντών καθώς επίσης και το 

πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Διενέργεια ολοκληρωμένης εθνικής έρευνας για τη διαφθορά».  
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3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

 

Η Ομάδα της Θεσσαλονίκης συνεδρίαζε κάθε μήνα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο 

πλαίσιο της Συνεργασίας που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Πανεπιστημίου και της ΔΔ-Ε. 

 

Την 7η Φεβρουαρίου 2014, ο κύριος Χατζόπουλος απηύθυνε ομιλία σε εκδήλωση της 

«Αυτοδιοικητικής Κίνησης: Οικολογία Αλληλεγγύη»  με θέμα τη Διαφάνεια στην 

Αυτοδιοίκηση και την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. 

 

Την 14η Φεβρουαρίου 2014 διοργανώθηκε η εκδήλωση βράβευσης 6 μεταπτυχιακών 

φοιτητών με τίτλο “Education as a shield against corruption”, στο Αμφιθέατρο Τελετών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατά την οποία παρουσιάστηκαν και οι δραστηριότητες της 

ΔΔ-Ε στο κοινό.   

 

Στις 14 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση δρόμου στο πλαίσιο της υπηρεσίας 

«Διαφάνεια Τώρα!» στην Πλ. Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη. 

 

Την 12η Νοεμβρίου 2014 στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έλαβε 

χώρα μεγάλη εκδήλωση όπου τρεις διακεκριμένοι ομιλητές αναφέρθηκαν στην 

‘Καταπολέμηση της διαφθοράς’.  Εντυπωσιακή παρέμβαση αποτέλεσε το σύντομο θεατρικό 

δρώμενο στην έναρξη της εκδήλωσης.  

 

Σε αυτό το χρονικό διάστημα προστέθηκαν 6 νέα μέλη, ενώ 2 ακόμη κατέθεσαν αίτηση. 

 

Η ΔΔ-Ε ΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

 

1. ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

 

Επαφές με θεσμικούς φορείς 

 

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, όπως ΙΟΒΕ, Super League, Ελληνικό Δίκτυο για την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.  Ενδεικτικά αναφέρονται συναντήσεις του Προέδρου κ. 

Μπακούρη: 

 

• Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με στελέχη της Task Force (Ιανουάριος 2014) 

• Συνάντηση με τον κ. Γ. Σαρακάκη, Πρόεδρο του Ελληνο-Σουηδικού Επιμελητηρίου) 
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• Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον κ. Παναγιώτη Νικολούδη, Πρόεδρο της Αρχής 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 

(17/2/2014) 

• Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαφάνεια Τώρα!» πραγματοποιήθηκε συνάντηση 

με τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας, για θέματα καταγγελιών σχετικά με 

την Υγεία (4/3/2014) 

• Συνάντηση με τους πρέσβεις της Ολλανδίας και της Σουηδίας (15/5/2014) 

• Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Presidency, έγινε στις 23/5/2014 

συνάντηση με τον κ. Κούρκουλα  για θέματα που αφορούν στην Προεδρία της 

Ελλάδας στην ΕΕ.  

• Συνάντηση  με τον Γεν. Γραμματέα της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, κ. Γκόρτσο.  

• Στο πλαίσιο του προγράμματος Match Fixing, συνάντηση με τον κ. Zeigler 

Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΠΑΠ (8/7/2014) 

• Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαφάνεια Τώρα!) έγινε συνάντηση με τον 

Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. 

Μητσοτάκη (4/8/2014) 

• Σειρά συναντήσεων μεταξύ της ΔΔ-Ε (Κ. Μπακούρης, Φ. Σπυρόπουλος, Ν. Μέντζη) 

και του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Δ. Κούρκουλα και εκπροσώπων του Γραφείου 

της Ελληνικής Προεδρίας (Δ. Καραμήτσος-Τζιράς, Β. Αλεβιζάκος) το διάστημα 

Ιανουαρίου – Μαΐου 2014, στα πλαίσια του προγράμματος «Διαμορφώνοντας την 

ατζέντα της Ευρωπαϊκής Προεδρίας», και αντικείμενο την προώθηση κύριων 

προτάσεων καταπολέμησης της διαφθοράς κατά τις διεργασίες της Ελληνικής 

Προεδρίας της ΕΕ. 

• Συνάντηση του Κ. Μπακούρη και του Φ. Σπυρόπουλου (Συμβούλου προγράμματος) 

με τον επικεφαλής της Αρχής καταπολέμησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες κ. κ. Νικολούδη στις 17 Φεβρουαρίου 2014, στα πλαίσια του 

προγράμματος «Διαμορφώνοντας την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Προεδρίας» και 

αντικείμενο την προώθηση των προτάσεων της ΔΔ ως προς την αναθεώρηση της 

οδηγίας κατά του ξεπλύματος χρήματος. 

• -Συνάντηση συντελεστών προγράμματος (Φ. Σπυρόπουλος,  Ν. Μέντζη), 

εκπροσώπων του Γραφείου Διασύνδεσης της ΔΔ στην ΕΕ με τον Μόνιμο Εκπρόσωπο 

της Ελλάδας στην ΕΕ για οικονομικά ζητήματα κ. Χ. Λιάσκα στις Βρυξέλλες στις 6 

Μαρτίου 2014, στα πλαίσια του προγράμματος «Διαμορφώνοντας την ατζέντα της 

Ευρωπαϊκής Προεδρίας» και αντικείμενο την προώθηση των προτάσεων της ΔΔ ως 

προς την αναθεώρηση της οδηγίας κατά του ξεπλύματος χρήματος. 

 

 

Συμμετοχή σε συνέδρια 

 

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 :  
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• Του κ. Μπακούρη στο CSR Conference του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου ως 
ομιλητής, 21/11/2014 

 

• Ομιλία του κ. Μπακούρη στο Project Management Congress, 26/11/2014 

 

• Συμμετοχή Κ. Μπακούρη στο στρογγυλό τραπέζι «Εθνικά Δίκτυα για την 
καταπολέμηση του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων» 8  που 
συνδιοργανώθηκε από τον ΟΠΑΠ και το Ινστιτούτο Διεθνών και Στρατηγικών 
Σχέσεων (Institute of International and Strategic Relations - IRIS) στην Αθήνα, στις 6 
Μαΐου 2014, στο οποίο παρουσιάστηκε το πιλοτικό πρόγραμμα της ΔΔ-Ε «Έντιμη 
Συμπεριφορά στο ποδόσφαιρο: Η ομάδα σου. Η καριέρα σου. Η ευθύνη σου.» 
 

• Συμμετοχή του Ν. Θεοδώρου (Συμβούλου προγράμματος) στο στρογγυλό τραπέζι 
“What national networks in the EU to fight against match-fixing?” 9  που 
συνδιοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Διεθνών και Στρατηγικών Σχέσεων (Institute of 
International and Strategic Relations - IRIS) και The European Lotteries στις 
Βρυξέλλες, στις 10 Ιουνίου 2014, στο οποίο παρουσιάστηκε το πιλοτικό πρόγραμμα 
της ΔΔ-Ε «Έντιμη Συμπεριφορά στο ποδόσφαιρο: Η ομάδα σου. Η καριέρα σου. Η 
ευθύνη σου.» 

 
• Συμμετοχή του Κ. Μπακούρη & της Ν. Μέντζη (Συντονίστρια προγράμματος) στην 

κλειστή συνάντηση με θέμα «Ακεραιότητα στον Αθλητισμό» που διοργανώθηκε από 
την ΙΝΤΕΡΠΟΛ, στην Αθήνα στις 19 Νοεμβρίου 2014, με αντικείμενο τη συζήτηση 
και διαμόρφωση σχεδίου δράσης για την ακεραιότητα στον αθλητισμό με 
αρμόδιους φορείς 
 

 

Κύκλος Ρήξεις και Τομές – Εκδηλώσεις το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

Η ΔΔ-Ε, μαζί με το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΙΟΒΕ, την Kantor και την Κίνηση Πολιτών συμμετείχε στην 

ομάδα των συνδιοργανωτών για την πραγματοποίηση ανοικτών συζητήσεων με γενικό 

τίτλο «ΕΛΛΑΔΑ: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΡΗΞΕΙΣ, ΤΟΜΕΣ» με στόχο να συμβάλουν στο δημόσιο 

διάλογο σε θέματα επίκαιρα και ζωτικής σημασίας για τη χώρα, καθώς και στη διατύπωση 

συγκεκριμένων και υλοποιήσιμων προτάσεων. Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιήθηκε σε 

3 κύκλους και ο 3ος κύκλος ολοκληρώθηκε το 2014. Είχε γενικό τίτλο: «Μεταρρυθμίσεις με 

το βλέμμα στο μέλλον» και προχώρησε στην παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων σε 

τέσσερα μεγάλα θέματα που αφορούν άμεσα στο μέλλον της χώρας. Κάθε πρόταση 

αποτέλεσε προϊόν συλλογικής μελέτης και επεξεργασίας από τους συνδιοργανωτές και 

υποβάλλεται σε δημόσιο διάλογο.  

                                                                 

8
 Βλ. http://www.opap.gr/el/web/corporate.opap.gr/150/-

/journal_content/56_INSTANCE_JfX2/11503/3428979/12020 

9
 Βλ. http://www.iris-france.org/docs/kfm_docs/docs/obs-geostrategique-sport/Communique-

Observatoire-sport-2014-06-10.pdf  

http://www.opap.gr/el/web/corporate.opap.gr/150/-/journal_content/56_INSTANCE_JfX2/11503/3428979/12020
http://www.opap.gr/el/web/corporate.opap.gr/150/-/journal_content/56_INSTANCE_JfX2/11503/3428979/12020
http://www.iris-france.org/docs/kfm_docs/docs/obs-geostrategique-sport/Communique-Observatoire-sport-2014-06-10.pdf
http://www.iris-france.org/docs/kfm_docs/docs/obs-geostrategique-sport/Communique-Observatoire-sport-2014-06-10.pdf
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Οι δυο τελευταίες εκδηλώσεις έλαβαν χώρα μέσα στο 2014.  

- «Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας – Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό», 30/1/2014 

- «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη», 20/3/2014 

 

 

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

2. ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ  

Αξιολόγηση διεθνών συμβάσεων 

 Όπως κάθε χρόνο, υπό το συντονισμό της ΔΔ, η ΔΔ-Ε αξιολόγησε την εφαρμογή της 

Συνθήκης του ΟΟΣΑ κατά της Δωροδοκίας Ξένων Δημοσίων Λειτουργών. Για την 

εκπόνηση της αξιολόγησης της Συνθήκης στην Ελλάδα, εργάστηκε εθελοντικά το 

μέλος της ΔΔ-Ε  Άννα Δαμάσκου. 

 Συμμετοχή του κ. Μπακούρη και του κ. Αντύπα στο Annual Membership Meeting 

(AMM), στο Βερολίνο  (16-19 Οκτωβρίου 2004). 

 

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΣΤΑ ΜΜΕ 

 

Και αυτό το χρόνο, η ΔΔ-Ε είχε ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στα ΜΜΕ, διεθνή και εγχώρια. 

Πέρα από την τακτική αποστολή δελτίων τύπων με σχολιασμό και προβολή προτάσεων και 

παρεμβάσεων σε θέματα επικαιρότητας, εκπρόσωποι της Οργάνωσης ανταποκρίθηκαν στο 

αυξημένο ενδιαφέρον των ΜΜΕ για τις απόψεις της ΔΔ-Ε σχετικά με τη κατάσταση στην 

Ελλάδα και τη σπουδαιότητα προώθησης συστημικών αλλαγών για την πρόληψη της 

διαφθοράς. Ως προς τα διεθνή ΜΜΕ, μεταξύ άλλων δόθηκαν συνεντεύξεις από τον 

Πρόεδρο σε: Danmarks Radio, Le Temps, Al Jazeera English, Der Spiegel  κ.α. 

Παράλληλα, δημοσιεύθηκαν άρθρα στον ημερήσιο και κυριακάτικο τύπο. Ενδεικτικά 

αναφέρονται τα άρθρα του κ. Μπακούρη: 

 

- “Η διαφθορά στην άμυνα, Η Διεθνής Διαφάνεια και ο ρόλος της Βουλής στον έλεγχο των 

εξοπλισμών”, Τα Νέα, 22/1/2014 

- “Ευκαιρία της ελληνικής προεδρίας η καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ε.Ε.”, 

Καθημερινή, 14/2/2014 

-  “Ο σταυρός προτίμησης”, Καθημερινή, 25/3/2014 

- “Υπάρχει θεραπεία για τα στημένα παιγνίδια;”, Καθημερινή, 9/7/2014 

- “Ηθική τάξη και ρεαλισμός”, Καθημερινή, 2/8/2014 

http://www.aljazeera.com/services/search/?q=psaropoulos
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- Οι “βελτιώσεις” του νόμου για το “Πόθεν έσχες”, Καθημερινή, 19/9/2014 

-  “Το πολιτικό χρήμα”, Καθημερινή, 4/11/2014 

-  

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 

 Νίκος Τραυλός, Αντιπρόεδρος 

 Αναστασία Μάνου, Γενική Γραμματέας 

 Λευτέρης Αντωνακόπουλος, Ταμίας 

 Στράτης Στρατήγης, Μέλος 

 Ελευθέριος Χατζόπουλος, Μέλος 

 Δημήτριος Ζέπος, Μέλος 

 

Το προσωπικό της ΔΔ-Ε απαρτίζουν: 

 Ανδρέας Αντύπας, Διευθυντής 

 Νάγια Μέντζη, Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

 Μαρία Νίνη, Βοηθός Γραφείου & Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  

 Πηγή Γιατρά, Υπεύθυνη Γραφείου 

 Μαρία Πασχούλα, Συντονίστρια Προγραμμάτων 

 

Οι λογιστικές υπηρεσίες παρέχονται από την εταιρεία New Accounts Α.Ε. 

Υπάρχει Συμβουλευτική Επιτροπή που συνεδριάζει όταν χρειάζεται.  
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2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ   

 

Τον Ιανουάριο του 2014, τα μέλη της ΔΔ-Ε ανέρχονται σε 200. Έως το Δεκέμβριο του 2014, 

ενεγράφησαν 7 νέα μέλη. 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΟΡΟΙ  

 
Η ΔΔ-Ε τηρεί νομίμως βιβλίο ταμείου (εισπράξεων - πληρωμών) καθώς και διπλογραφικό 
λογιστικό σύστημα.  
 

Πηγές χρηματοδότησης 
 

Οι κυριότερες πηγές χρηματοδότησης της λειτουργίας και των δράσεων της ΔΔ-Ε είναι οι 

ακόλουθες: 

 Μέλη (συνδρομές & εισφορές)  

 Ιδιωτικός τομέας (χορηγίες & δωρεές)10 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

 Διεθνής Διαφάνεια-Γραμματεία (χρηματοδότηση λοιπών προγραμμάτων)  

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του ΕΣΠΑ  

 

Ουδείς εκ των δωρητών / χορηγών παρείχε τέτοιο ποσό ώστε να μπορεί να ελέγχει και να 

επηρεάζει το έργο της ΔΔ-Ε.  

Κατανομή δαπανών 

 

Οι δαπάνες της ΔΔ-Ε αφορούν κατεξοχήν στην υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 

Περίπου 200.000 Ευρώ ήτοι 60% των δαπανών αναφέρονται στα προγράμματα αυτά.  

Τα οικονομικά στοιχεία της ΔΔ-Ε παρουσιάζονται στο Παράρτημα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                 

10
 Αναλυτικά ο κατάλογος δωρητών παρατίθεται στο παράρτημα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΗΣ  ΔΔ-Ε  

 

 

 
 

 

 

3. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ  στη ΔΔ-Ε  

Η ΔΔ-Ε στα 18 χρόνια παρουσίας της βασίζεται στην ανιδιοτελή προσφορά των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και την εθελοντική εργασία μελών και φίλων, πολύτιμοι αρωγοί 

στη συνέχιση και εξέλιξη του έργου μας. Οι εθελοντές μας είναι εξίσου σημαντικοί με το 

εργατικό δυναμικό μας, καθώς καλύπτουν βασικές ανάγκες, που θα μπορούσαν να 

καλυφθούν από επαγγελματίες.  

Εθελοντές που μετέχουν σε ειδικές επιτροπές (όπως αυτή του ΕΣΠΑ) και άλλες δράσεις 

είναι: 

 

Άννα Δαμάσκου Γιάννης Σουφλής 

Βένια Παπαθανασοπούλου Αγγελίνα Μιχαηλίδου 

Μαρία Πασχούλα Ελένη Μιχοπούλου 

Ρούλα Μπογέα Σοφία Σπυρέα 

Μαργαρίτα Ηλιοπούλου Υβόνη Χασιώτη 

Παναγιώτης Σούρλας Μαριέλα Τηλιακού 

Μαρία Θεοδωρίδου Αγγελική Παγάνη 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΗΣΣ 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
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Μυρτώ Χρονοπούλου Λυδία Τσιάμη 

Αλίκη Φιλανδριανού  

 

Ευχαριστούμε τους εθελοντές μας για την πολύτιμη βοήθειά τους.  

 

 

 

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Τα οικονομικά στοιχεία για την περίοδο 1/1/2014 – 31/12/2014  καθώς και ο 

Προϋπολογισμός για το 2015, παρουσιάζονται συνοπτικά στους κάτωθι πίνακες: 
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