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1. Το µήνυµα του Προέδρου 
 
Αγαπητοί φίλοι, 
 
Είναι ιδιαίτερη χαρά να προλογίζω την ετήσια έκθεση πεπραγµένων της 
∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας – Ελλάς. Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια Ελλάς έχει ήδη κλείσει 
δέκα χρόνια λειτουργίας και ιδιαίτερης προσφοράς στην Ελληνική κοινωνία.  
 
Όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια χάρη στην κυρία Τσουδερού, την οποία 
αισθάνοµαι την ανάγκη για µία ακόµα φορά να ευχαριστήσω για την µεγάλη 
της προσφορά, το ζήτηµα της διαφάνειας και της καταπολέµησης της 
διαφθοράς αποτελούσε ταµπού. Μόνο σποραδικές και τυχαίες αναφορές στο 
θέµα αυτό έβρισκε κάποιος στα ΜΜΕ ηλεκτρονικά και έντυπα. 
 
Η συστηµατική και σταθερή µας προσπάθεια ώστε η καταπολέµηση της 
διαφθοράς να αποτελέσει κορυφαία πολιτική επιλογή στέφθηκε µε επιτυχία. Η 
δραστηριότητες µας απέκτησαν  ξεχωριστή σηµασία για την ανάπτυξη της 
Χώρας, την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, την κοινωνική συνοχή και την 
ευηµερία.  
 
∆εν υποστηρίζουµε ότι το πρόβληµα λύθηκε. Η χώρα µας τα τελευταία χρόνια 
παρουσιάζει µικρή βελτίωση στο Παγκόσµιο Index  της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας 
για την αντίληψη που υπάρχει για την  διαφθορά, γεγονός πού µας κάνει να 
αισιοδοξούµε . Η βαθµολογία όµως παραµένει κάτω από την βάση γεγονός 
πού µας  υποδεικνύει ότι έχουµε πολύ δρόµο ακόµα να διανύσουµε. Ο στόχος 
πού θέσαµε στην αρχή της χρονιάς, όπως η χώρα µας καταφέρει να 
ξεπεράσει την βάση µέχρι το 2010 είναι εφικτός, αρκεί να εντείνουµε και να 
εστιάσουµε τις προσπάθειες µας. 
 
Είναι υπόθεση που µας αφορά όλους. Κυβέρνηση, Πολιτικές ∆υνάµεις, 
Κεντρική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, την ακαδηµαϊκή κοινότητα, 
τις επιχειρήσεις και τους εργαζοµένους. Την Ελληνική Κοινωνία για την 
ευηµερία της οποίας και αγωνιζόµαστε. 
 
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, των 
µελών και της κοινωνίας των πολιτών την οποία υπηρετούµε τους 
υποστηρικτές µας. Χωρίς την βοήθειά τους το έργο µας θα ήταν φτωχότερο. 
 
 
Κώστας Μπακούρης  
Πρόεδρος 
 

 
 
 



 
 
 
 
2. Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια – Ελλάς 
 
Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια είναι µια οργάνωση πολιτών µη κυβερνητικού 
χαρακτήρα, που σύστησαν προσωπικότητες του πολιτικού, οικονοµικού, 
νοµικού και επιχειρηµατικού χώρου σε πάνω από 100 χώρες. Στόχος της είναι 
η καταπολέµηση της οικονοµικής διαφθοράς που εξελίσσεται σε σύγχρονη 
γάγγραινα των κοινωνιών. Οι σοβαρές επιπτώσεις της διαφθοράς 
εντοπίζονται στη λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών και της οικονοµίας. 
Εξίσου σηµαντική είναι η κοινωνική διάσταση του προβλήµατος, αφού η 
διαφθορά δηµιουργεί συναίσθηµα αδικίας, επιβαρύνει υπέρµετρα και 
ανώφελα τους φορολογούµενους και ωθεί στη µη συµµόρφωση µε το νόµο. 
 
Η διεθνής ∆ιαφάνεια - Ελλάς ιδρύθηκε το 1996 και πρώτη πρόεδρος της 
υπήρξε η κα. Βιργινία Τσουδερού 
 
3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας –Ελλάς 
 
 

Πρόεδρος    Κώστας Μπακούρης 

Αντιπρόεδρος  Άγγελος Συρίγος * 

    Λευτέρης Αντωνακόπουλος ** 

Γραµµατέας   Βασιλική Θεοδοσίου 

Ταµίας   Λευτέρης Αντωνακόπουλος 

    Νίκος Παπαποστόλου ** 

Μέλη    Χρήστος Ακκάς 

    Γιώργος Βερνίκος 

    Σπύρος Μακρυδάκης 

    Καλυψώ Νοµικού 

    Νίκος Παπαποστόλου * 

 
*) έως 6.10.2007 
**) από 7.10.2007 
 
 



 
 
 
 
4. ∆ραστηριότητες 
 

• Συµµετοχή σε ηµερίδες και συνέδρια 
Ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆∆-Ε κ. Κώστας Μπακούρης 
κλήθηκε και µίλησε σε σηµαντικές ηµερίδες µε θέµα την διαφθορά.  
Ενδεικτικά αναφέρονται: 
1. ΕΕ∆Ε : CEO Summit – Athens 2007 
2. Ηµερίδα «∆ιαφάνεια και επιχειρηµατική Ηθική – Η συµβολή της 

διαφάνειας στην καταπολέµηση της διαφθοράς στο πλαίσιο της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» 

3. Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας 
 

• Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας 
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. ∆ηµήτρη Σιούφα και σε ένδειξη 
αναγνώρισης του έργου της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας Ελλάς, τόσο στην  
συµβολή της στην καταπολέµηση της διαφθοράς όσο και στην αφύπνιση  
της κοινωνικής συνείδησης  των πολιτών ο πρόεδρος κ. Κώστας  
Μπακούρης κλήθηκε να συµµετέχει ως τακτικό µέλος στο Εθνικό 
Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας. 
Το µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθηγητής Σπύρος Μακρυδάκης  
διορίστηκε ως πρόεδρος της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων του  
Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας. 
 

• Προτάσεις για την Παιδεία 
Σε επίσκεψη στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έγινε 
προσπάθεια για την υιοθέτηση δύο βασικών προτάσεων µας, οι οποίες θα 
µπορούσαν να συµβάλλουν ώστε να σταµατήσει η εγκληµατική αδιαφορία 
απέναντι σε θέµατα διαφάνειας και λειτουργίας των θεσµών από τους 
νέους. Οι προτάσεις κινήθηκαν στη κατεύθυνση της θεσµοθέτησης: 
-  µαθηµάτων κατά την διάρκεια των οποίων γίνετε εισαγωγή της έννοιας 

της διαφάνειας και των καταστροφικών συνεπειών της διαφθοράς και  
-     η διενέργεια  Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού εκθέσεως  
 
Οι προτάσεις µας έγιναν δεκτές και συστήθηκε επιτροπή, η οποία αφού τις 
επεξεργαστεί θα προτείνει συγκεκριµένο πλάνο δράσης. 

 

• Επισκέψεις σε πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς 
Ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της ∆∆-Ε κ. Μπακούρης 
συνοδευµένος από µέλη του ∆Σ πραγµατοποίησαν σειρά επαφών µε 
πολιτειακούς, πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες στους οποίους 
αφενός παρουσίασαν τις θέσεις και τις προτάσεις της ∆∆-Ε και αφετέρου 
άκουσαν τις απόψεις αλλά και τα προβλήµατα πού αντιµετωπίζουν. Σε 
περιπτώσεις που υπήρχαν εκκρεµότητες οι επισκέψεις επαναλήφθηκαν. Ο 
κ. Μπακούρης και τα µέλη του ∆Σ επεσκέυθησαν: 
- τον πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια 
- τον Υπουργό Επικρατείας κ. Ρουσόπουλο 



- τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παυλόπουλο 
- τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης κ. Παπαληγούρα 
- τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Μειµαράκη 
- τον Υπουργό ∆ηµοσίας Τάξης κ. Πολύδωρα 
- την Υπουργό Παιδείας κ. Γιαννάκου 
- τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Σιούφα 
- τον Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Φώλια 
- τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κ. Ρακιτζή 
- τον  Συνήγορο του Πολίτη κ. Καµίνη 
- τον πρόεδρο του Ελληνοβρετανικού Επιµελητηρίου κ. Γκορίτσα 
- τον επικεφαλής της Οικονοµικής Αποστολής των ΗΠΑ στην Ελλάδα 
 

• ∆ηµιουργία νέας ιστοσελίδας 
Η δηµιουργία νέας ιστοσελίδας ήταν βασική προτεραιότητα του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. Για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεως µας δεν κατέστη 
δυνατόν η βασική αυτή επιδίωξη να ολοκληρωθεί εντός του αρχικού 
χρονοδιαγράµµατος, αλλά θα ξεκινήσει οπωσδήποτε µέχρι το τέλος του 
2007. 

 

• Παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας 
Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια – Ελλάς και σε αυτές τις εκλογές παρακολούθησε την 
τήρηση της εφαρµογής του εκλογικού νόµου και κυρίως του µέρους 
εκείνου πού αφορά τα έξοδα των υποψηφίων αλλά και της τήρησης των 
κανόνων πού έχουν θεσπιστεί. Τις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
παρατηρήθηκαν παρατυπίες τις καταγράψαµε και καταθέσαµε  σχετική 
καταγγελία στην αρµόδια επιτροπή. 
 
Παράλληλα και µε αφορµή τις εκλογές καταθέσαµε εκ νέου συγκεκριµένες 
προτάσεις µας τόσο σχετικά µε την συνταγµατική αναθεώρηση όσο και µε 
άλλα σοβαρά και φλέγοντα θέµατα πού απασχολούν την χώρα µας. 

 

• Συνεργασία µε το Πάντειο Πανεπιστήµιο  

Η καθηγήτρια εγκληµατολογίας κα. Έφη Λαµπροπούλου συνεργάστηκε µε 
την ∆ιεθνή ∆ιαφάνεια Ελλάς, η οποία µετέφερε την εµπειρία των στελεχών 
της στην έρευνα πού διεξάγετε από το Πάντειο Πανεπιστήµιο στα πλαίσια 
Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράµµατος «Έγκληµα και Πολιτισµός: 
σηµασία των αντιλήψεων στην πρόληψή της»   

 

• Συνεργασία µε ΣΕΒ και  την εταιρία «ΚΑΝΤΟΡ»   
Υπενθυµίζουµε τη δράση πού είχαµε σχεδιάσει και ξεκινήσει µαζί µε τον 
ΣΕΒ και την εταιρία ΚΑΝΤΟΡ σχετικά µε την αναδιάρθρωση µίας κρατικής 
δραστηριότητας, ώστε να εφαρµοστούν στην πράξη οι κανόνες διαφάνειας 
και να καταπολεµηθεί η γραφειοκρατία. Είχε επιλεγεί η διαδικασία έκδοσης 
άδειας λειτουργίας µιας επιχείρησης.   
Παρόλο πού είχαµε προχωρήσει αρκετά και µερικές από τις προτάσεις µας 
είχαν ενσωµατωθεί σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης,  το σχέδιο 
έχει παγώσει υπάρχει µία περίπτωση το Project να προχωρήσει. Αυτό θα 
εξαρτηθεί από τις συζητήσεις µε την επικεφαλής της διυπουργικής 



επιτροπής πού συστήθηκε και έχει αναλάβει το θέµα των νοµοθετικών 
παρεµβάσεων για την εµπέδωση της διαφάνειας. 

 

• Έρευνα για την διαφθορά στην Ελλάδα 
Ένα από τα σηµαντικά θέµατα πού αποφάσισε η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια Ελλάς 
ήταν η διεξαγωγή πανελλαδικής έρευνας µε σκοπό την δηµιουργία του 
Ελληνικού index διαφθοράς.  
Η  έρευνα σχεδιάστηκε από κοινού µε την Pubic Issue (VPRC) και θα 
διεξαχθεί σε δείγµα 6.000 πολιτών και θα είναι έτοιµη στο τέλος του 
Νοεµβρίου 2007. 

 

• Παγκόσµια  Συνδιάσκεψη για την καταπολέµηση της διαφθοράς 
2008. 

Το ∆ιεθνές Συµβούλιο της Συνδιάσκεψης κατά της ∆ιαφθοράς 
(International Anti-Corruption Conference Council) και η Γραµµατεία της 
∆ιεθνής ∆ιαφάνειας (Transparency International Secretariat) διοργανώνει 
κάθε δύο χρόνια  η Παγκόσµια  Συνδιάσκεψη για την καταπολέµηση της 
διαφθοράς. Οι συνδιασκέψεις αυτές είναι ίσως τα σηµαντικότερα διεθνή 
γεγονότα στον πόλεµο κατά της διαφθοράς. Συζητούνται προτάσεις και 
υιοθετούνται µέτρα πού αφορούν το σύνολο της παγκόσµιας πλέον 
κοινωνίας. Η προηγούµενη (δωδέκατη), η οποία είχε πραγµατοποιηθεί 
στην Γουατεµάλα το 2006 συγκέντρωσε περισσότερους από 1.300 
σύνεδρους από 130 χώρες. 
Η «∆ιεθνής ∆ιαφάνεια – Ελλάς», από τον Μάιο του 2007 είχε εκδηλώσει το 
ενδιαφέρον της ώστε η 13η Συνδιάσκεψη να πραγµατοποιηθεί στην 
Ελλάδα το φθινόπωρο του 2008. Μετά από σειρά επαφών πού είχαµε µε 
µέλη της Κυβέρνησης τους γνωστοποιήσαµε αυτή µας την πρόθεση και 
ζητήσαµε την υποστήριξη της πρότασης.  
 Θα πρέπει να τονιστεί ότι η υποστήριξη της κυβέρνησης είναι ουσιαστική 
καθώς η Ελλάδα, ως διοργανώτρια χώρα, θα υποδεχθεί ηγέτες και 
ειδήµονες από την κοινωνία των πολιτών, το δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα.  
Μεταξύ των καταξιωµένων συνέδρων, θα είναι Πρόεδροι Κρατών, 
Πρωθυπουργοί, Υπουργοί, διεθνούς φήµης επιστήµονες, ηγέτες από την 
κοινωνία των πολιτών καθώς και µέλη από τα διεθνή ΜΜΕ, όλοι αυτοί 
βέβαια έχουν µεγάλο ενδιαφέρον για την καταπολέµηση της διαφθοράς και 
την προαγωγή µεθόδων χρηστής διακυβέρνησης.  Η Ελληνική Κυβέρνηση 
αποφάσισε άµεσα την υποστήριξη της πρότασης.  
 Το ∆ιεθνές Συµβούλιο της Συνδιάσκεψης κατά της ∆ιαφθοράς  
(International Anti-Corruption Conference Council) και η Γραµµατεία της 
∆ιεθνής ∆ιαφάνειας (Transparency International) στο Βερολίνο µας 
ενηµέρωσαν, δια µέσου του Προέδρου του Συµβουλίου κυρίου Barry O’ 
Keefe, ότι η Ελλάδα επιλέχθηκε να καταθέσει τελική πρόταση για την 
διοργάνωση της 13ης συνδιάσκεψης.  

 
5. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης  
Το Παράρτηµα Θεσσαλονίκης και η επιτροπή µε επικεφαλής τον κ. Χρήστο 
Ακκά και µέλη τους κ.κ. Αστεριάδη και Καισερλίδη, συνέχισαν την πολύ καλή 
τους παρουσία και δράση. Εκτός της συµµετοχής τους στις κεντρικές 
δραστηριότητες, διοργάνωσαν τις παρακάτω εκδηλώσεις: 
 



- Πραγµατοποιήθηκαν δύο συναντήσεις των µελών της ∆.∆.-Ελλάς της 
Θεσσαλονίκης, στις οποίες τα µέλη αντάλλαξαν απόψεις και συζήτησαν 
επίκαιρα θέµατα διαφάνειας και καταπολέµησης της διαφθοράς. 

 
- Οµιλία του διακεκριµένου συγγραφέα, καθηγητή κ. Χρίστου Γιανναρά 

µε θέµα «Γιατί η ∆ιαφθορά; Η περίπτωση της Ελλάδος». Στην 
εκδήλωση, πού είχε µεγάλη επιτυχία συµµετείχαν αρκετοί 
προσκεκληµένοι µεταξύ των οποίων καθηγητές Πανεπιστηµίου, 
Νοµικοί, Επιχειρηµατίες και πολλοί ενδιαφερόµενοι.  

 
 

 
6. Συνεργασία µε την Κυβέρνηση τα πολιτικά κόµµατα 
Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια – Ελλάς συνεχίζει να συνεργάζεται εποικοδοµητικά τόσο 
µε την Κυβέρνηση, όσο και µε το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. 
∆υστυχώς σε προσπάθειες πού κάναµε να συζητήσουµε και µε τα υπόλοιπα 
κόµµατα της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης δεν βρήκαµε ανταπόκριση : 
 

• Συνεργασία για την προώθηση των ∆ιεθνών Συµβάσεων και 
Συνεργασιών 

.-   Συνεργαστήκαµε, µία ακόµα χρονιά, για την προώθηση της υλοποίησης 
και της παρακολούθησης των ∆ιεθνών συµβάσεων και έγινε η σύνταξη 
σχετικών αναφορών (π.χ. ΟΟΣΑ κατά της διαφθοράς).    

- Ενηµερώθηκαν από στελέχη µας οι αρµόδιοι (Υπουργοί και 
Υπηρεσιακοί παράγοντες)  για τις διεθνείς εξελίξεις στα θέµατα 
διαφθοράς και διαφάνειας.  

- Επιµείναµε και θεωρούµε ότι είχαµε ουσιαστική συµβολή στην τελική 
απόφαση της κυβέρνησης να επικυρώσει µε νόµο τις Συµβάσεις του 
Συµβουλίου της Ευρώπης.  

- Επιµείναµε στην ανάγκη της επικύρωσης και της Σύµβασης του ΟΗΕ 
για την καταπολέµηση της διαφθοράς 

 

• Συνεργασία µε τα Υπουργεία 
Η συνεργασία µε τα Υπουργία Ανάπτυξης, ∆ικαιοσύνης και 
Εσωτερικών συνεχίσθηκε µε εποικοδοµητικό τρόπο. Υποβάλαµε τις 
προτάσεις µας και µερικές από αυτές είτε έχουν θεσµοθετηθεί είτε 
βρίσκονται σε σχεδιασµό (πχ. την υποχρέωση συνολικής αποτύπωσης 
των οικονοµικών µεγεθών στους ΟΤΑ µε την ενσωµάτωση και των 
εταιριών συµφερόντων τους). 
 
Σε συνάντηση µε τον Υπουργό Υγείας κ. Αβραµόπουλο συµφωνήθηκε 
να πραγµατοποιηθεί συνάντηση εργασίας, η οποία να προετοιµαστεί 
κατάλληλα ώστε να καταλήξει σε συγκεκριµένο σχέδιο κοινής δράσης. 
 

• Συνεργασία µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση 
Η συνεργασία µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση τέθηκε σε νέα βάση. Σε 
αυτά τα πλαίσια εκτός της συνάντησης πού είχαµε µε τον πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ, στην οποία του εκθέσαµε τις απόψεις µας και τις 
προτεραιότητες µας, συµµετείχαµε µετά από πρόσκληση του ιδίου σε 



ηµερίδα µε άλλες ΜΚΟ στην οποία συζητήσαµε τα θέµατα διαφάνειας 
και καταπολέµησης της διαφθοράς. 
 
 
 

7. Οργανωτικά θέµατα 
 

• Εθνική Συµβουλευτική Επιτροπή 
Μετά από 10 χρόνια δράσης και προκειµένου να εντατικοποιήσουµε την 
παρουσία µας και να ενδυναµώσουµε την καθηµερινή µας παρέµβασή στα 
δρώµενα καλέσαµε επίλεκτους και επιφανείς συµπολίτες µας να 
συµµετέχουν στην « Εθνική Συµβουλευτική Επιτροπή» της ∆ιεθνούς 
∆ιαφάνειας – Ελλάς, η οποία θα προσφέρει την εµπειρία και την γνώση 
της, ώστε να πετύχουµε ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα. Η συµβολή της 
επιτροπής συνολικά αλλά και κάθε µέλους ξεχωριστά και η ουσιαστική 
βοήθειά πού µπορούν να προσφέρουν  σε αυτή µας την προσπάθεια  µας  
είναι όχι µόνο πολύτιµη αλλά και η απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να 
συνεχίσουµε το εποικοδοµητικό  έργο µας και να το προβάλλουµε µε 
σκοπό να γίνει κτήµα του κοινωνικού συνόλου.  
 
Η επιτροπή αποτελείται από δεκατέσσερα (14) µέλη. Πρόεδρος της 
Εθνικής Συµβουλευτικής Επιτροπής επελέγη από τα ίδια τα µέλη ο 
επίτιµος πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Στέφανος Ματθίας 

 

• Αξιολόγηση και ∆ιαπίστευση (Accreditation) από µέρους της 
∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας 

Περάσαµε µε επιτυχία την τακτική (πραγµατοποιείται κάθε τρία χρόνια) 
αξιολόγηση του Εθνικού Παραρτήµατος µας από την Επιτροπή 
∆ιαπίστευσης Μελών (Membership Accreditation Committee) της ∆ιεθνούς 
∆ιαφάνειας και φυσικά εξακολουθούµε να είµαστε πλήρες µέλος της, 
συνεχίζοντας να συµµετέχουµε στην παγκόσµια συµµαχία κατά της 
διαφθοράς της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας 
 

• Αριθµός µελών 
Συµπληρώνοντας 10 χρόνια λειτουργίας, τον Σεπτέµβριο του 2007, τα 
µέλη της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας Ελλάς ανέρχονται σε 165. Κατά την 
διάρκεια του 2007 ενεγράφησαν 11 νέα µέλη. ∆υστυχώς τα περισσότερα 
µέλη εξακολουθούν να παραµένουν ανενεργά και η δραστηριοποίηση 
περισσότερων µελών, ως εθελοντών, παραµένει ένας µεγάλος στόχος 
µας.  
Σχεδόν τα µισά από τα  µέλη µας δεν έχουν πληρώσει τις συνδροµές τους.  
 

• Χορηγίες 
Κατά την διάρκεια της τελευταίας περιόδου αναφοράς ( Οκτώβριος 2006 
έως Σεπτέµβριος 2007) η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια Ελλάς δέχθηκε χορηγίες και 
δωρεές από εταιρείες και φυσικά πρόσωπα συνολικού ύψους 106.000  
Ευρώ περίπου. Σηµαντικές ήταν και οι προσφορές σε είδος / υπηρεσίες. Η 
αυξηµένη αυτή χρηµατοδότηση µας δηµιουργεί και πρόσθετες 
υποχρεώσεις τόσο προς τους χρηµατοδότες της οργάνωσης µας όσο και 
προς την κοινωνία. 



 
Η κατάσταση των υποστηρικτών µας τους οποίους και ευχαριστούµε 
δηµοσιεύεται στο τέλος της έκθεσης πεπραγµένων. 
 

 

8. ∆ηµοσιεύσεις -Εκθέσεις 
 

• Παρουσία της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας - Ελλάς 
Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια – Ελλάς είχε µια ουσιαστική παρουσία τόσο στα 
ΜΜΕ όσο και σε ηµερίδες. 
Τον χρόνο πού µας πέρασε το προεδρείο της ∆∆-Ε έδωσε δύο πολύ 
σηµαντικές συνεντεύξεις τύπου: 
- Η πρώτη, όπου παρουσιάσαµε  προτάσεις προς τα κόµµατα την 

παραµονή των εθνικών εκλογών του Σεπτεµβρίου 2007 στην οποία 
συµµετείχαν και ο Ιδρυτικός πρόεδρος και πρόεδρος της ∆ιεθνούς 
Συµβουλευτικής Επιτροπής κ. Peter Eigen και η ιδρυτική πρόεδρος και 
επίτιµη πρόεδρος της ∆∆-Ε κ. Βιργινία Τσουδερού. 

- Στην δεύτερη παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα της παγκόσµιας 
έρευνας για την αντίληψη της διαφθοράς του 2007 (CPI 2007)  

 
Η δράση της ∆∆-Ε και οι κατά καιρούς θέσεις της και προτάσεις της 
παρουσιάστηκαν στα ΜΜΕ. 
 

• Global Corruption Report 2007 
Στην φετινή παγκόσµια έκθεση της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας (Global 
Corruption Report) το θέµα πού καλύφθηκε ήταν η διαφθορά στον τοµέα 
της δικαιοσύνης. Με αφορµή αυτή την έρευνα δόθηκε στην δηµοσιότητα 
και ένα εργαλείο (kit tool) καταπολέµησης της διαφθοράς, το οποίο 
επεξεργάστηκε η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια.  
 

• Corruption Perception Index 2007 
Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια, διεξάγει κάθε χρόνο την έρευνα για την αντίληψη 
που υπάρχει σε κάθε χώρα σχετικά µε την έκταση της διαφθοράς.  Ο 
∆είκτης Αντιλήψεως της ∆ιαφθοράς δηµοσιεύεται από το 1995. 

 
Ο φετινός δείκτης της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας (CPI 2007) βαθµολογεί την 
Ελλάδα µε 4.6 βαθµούς. Η µέτρηση βασίστηκε σε 6 διαφορετικές έρευνες 
– µελέτες και έλαβε υπόψη της στοιχεία του 2007 (4 έρευνες ) και του 2006 
(2 έρευνες). Η Ελλάδα για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά  φορά σηµειώνει 
βελτίωση ( 4.6 από 4.4) στην  βαθµολογία. Η Ελλάδα µε την νέα 
βαθµολογία 4.6 στα 10 εξακολουθεί να  βρίσκεται στην τελευταία θέση 
ανάµεσα στα παλαιά 15 µέλη της Ε.Ε. γεγονός που υποδεικνύει ότι η 
προσπάθεια βελτίωσης πρέπει να συνεχιστεί µε ακόµα πιο έντονους 
ρυθµούς. 

 
9. ∆ιεθνής παρουσία 
 

• Regional Meeting 2007 
H Περιφερειακή Συνάντηση της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας πραγµατοποιήθηκε 
στο Azerbaijan. Την ∆ιεθνή ∆ιαφάνεια - Ελλάς εκπροσώπησε ο κ. Άρις 



Συγγρός. Στην διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διάφορα θέµατα 
αλλά και ζητήµατα συνεργασίας όπως : 
- Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών επί πληρωµή 
- Το ζήτηµα της παρουσίας του ΤΙ στις Βρυξέλλες 
- Η προώθηση των διεθνών συµβάσεων 
- Η στρατηγική και οι στόχοι του µέλλοντος 
 
 

• Annual Meeting 2007 
Η Ετήσια Συνέλευση της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας θα πραγµατοποιηθεί στην 
Ινδονησία. Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια - Ελλάς θα εκπροσωπηθεί από τον κ. 
Κώστα Μπακούρη και τον κ. Άρι Μ. Συγγρό 
 
 
 

• ∆ιεθνές Συνέδριο για την ηθική  2007 (International Congress on 
Ethics 2007) 

Το ετήσιο συνέδριο για την Ηθική, ένα από τα σηµαντικότερα και 
περισσότερο ενδιαφέροντα πεδία συζητήσεων του ΟΟΣΑ, 
πραγµατοποιήθηκε στο Quebec του Canada. Περισσότεροι από 500 
σύνεδροι από 40 χώρες ανέλυσαν και συζήτησαν τα θέµατα των 
παραδοσιακών ηθικών προκλήσεων, των αξιών στους χώρους δουλειάς, 
στην κυβερνητική και στην υποχρέωση της λογοδοσίας των 
αξιωµατούχων. Ο πρόεδρος της ∆∆-Ε κ. Κώστας Μπακούρης έλαβε µέρος 
στο συνέδριο και είχε την δυνατότατα να µεταφέρει την ελληνική εµπειρία 
αλλά και να γνωρίσει τα νέα διεθνή δεδοµένα, ώστε να µπορούµε και εµείς 
να γίνουµε καλύτεροι. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

10. Οι υποστηρικτές του έργου µας 
 

Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια Ελλάς είναι µια Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία  
λειτουργεί χάρη στην εργατικότητα των εργαζοµένων, την ανιδιοτελή 
πρόσφορα των µελών του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου, την εθελοντική 
εργασία εθελοντών και την οικονοµική προσφορά και ενίσχυση των φίλων 
της , τους οποίους και ευχαριστούµε ιδιαίτερα.  
 
Κατά την διάρκεια της χρονιάς πού µας πέρασε οι παρακάτω εταιρείες και 
φυσικά πρόσωπα στήριξαν οικονοµικά το έργο µας. Χωρίς την βοήθειά 
τους η δράση µας θα ήταν αδύνατη. 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Aegean Airlines 

ALPHA BANK 

ASPIS BANK 

COCA COLA 

Crown Hellas 

Energizer 

EUROBANK 

Info quest 

KPMG  

Laskaridis Shipping 

NESTLE 

NETMED 

PISCINES IDEALES 

S&B 

Steelmet 

TUPPERWARE 

Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ 

ΕΛΑΙΣ 

Ίδρυµα Μποδοσάκη 

Ίδρυµα Νιάρχου 

ΟΠΑΠ 

ΟΤΕ 

Πειραιώς Τράπεζα 

ΠΗΓΑΣΟΣ AXEΠEY 

ΣΙ∆ΕΝΟΡ 

ΣΙ∆ΜΑ 

Τράπεζα της Ελλάδος 

ΦΟΥΡΛΗΣ 

Χρηµατιστήριο Αθηνών 

 

Αριθµοί  Λογαριασµού: «∆ιεθνής ∆ιαφάνεια – Ελλάς» 

   ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ κ.κ.  

Ακκάς Χρήστος 

Ζέπος ∆ηµήτρης  

Μπακούρης Κωνσταντίνος 

Μπόµπολας Γιώργος 
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Παπαλεξόπουλος Θεόδωρος 

Πετρόπουλος Κώστας 

Τσουδερού Βιργινία 
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Μανωλεδάκης Ιωάννης Ακαδηµαϊκός - Καθηγητής Α.Π.Θ. 
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