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Αξιότιμε κ. Διοικητά, 
 
Καταρχάς, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, 
επιτρέψτε να σας εκφράσω τα θερμά συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων 
σας στη νεοσύστατη Εθνική Αρχή Διαφάνειας, της οποίας τη σύσταση χαιρετίζουμε με 
μεγάλες προσδοκίες για την οριζόντια προώθηση των θεμάτων διαφάνειας και 
καταπολέμησης της διαφθοράς στη χώρα.  
 
Σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τη 
δράση της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος αναφορικά με ορισμένες από τις 
προτεραιότητες που έχει θέσει για την τρέχουσα περίοδο: την ενίσχυση της πολιτικής 
ακεραιότητας, την αποτελεσματική προστασία των whistleblowers και την αύξηση της 
διαφάνειας στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας Open Government Partnership. 
 
Σχετικά με την ενίσχυση της πολιτικής ακεραιότητας, η Διεθνής Διαφάνεια - Ελλάς 
διεξάγει, επί της παρούσης, ταυτόχρονα με παραρτήματα της Διεθνούς Διαφάνειας 
από την Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Σλοβενία το 
χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα “Integrity Watch”, 
επιδιώκοντας να παρέχει στους φορείς που ασκούν δημόσια εξουσία, στους πολίτες, 
την κοινωνία των πολιτών και τους δημοσιογράφους μια σειρά από ηλεκτρονικά 
εργαλεία για τον εντοπισμό και την πρόληψη της πολιτικής διαφθοράς. Η δράση 
διαμορφώνεται μετά την επιτυχημένη λειτουργία της πλατφόρμας “Integrity Watch” 
(www.integritywatch.eu) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Γαλλία και στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. 
 
Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματική προστασία των whistleblowers, η Διεθνής 
Διαφάνεια - Ελλάς, σε συνέχεια της σχετικής δράσης της ήδη από το 2013, εκπονεί το 
χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόγραμμα “Widely Expanding 
Anonymous Tipping Technology Deployment, Operation, and Trustworthiness to 
Combat Corruption in Eastern and Southern Europe (EAT)”, αναπτύσσοντας, σε 
συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εγκατεστημένες σε άλλες 7 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί σε δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς ως πλήρης μηχανισμός υποδοχής και διαχείρισης καταγγελιών 
από whistleblowers, παρέχοντας παράλληλα, όταν απαιτείται, και τεχνική βοήθεια για  
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την συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος εντός του φορέα. Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) έχει ήδη εγκαταστήσει την εν λόγω πλατφόρμα. 
 
Για την αναβάθμιση της παρουσίας της Ελλάδας στη διεθνή πρωτοβουλία Open 
Government Partnership, η Διεθνής Διαφάνεια - Ελλάς αναπτύσσει πολυεπίπεδες 
δράσεις σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Οργανισμό 
Ανοιχτών Τεχνολογιών, έχοντας την υποστήριξη του Support Unit της Open Government 
Partnership. Στο πλαίσιο αυτό, συντονίζουμε την προσπάθεια οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών να διαμορφώσουν σε συνεργασία με τους αντίστοιχους 
δημόσιους φορείς φιλόδοξες παρεμβάσεις οι οποίες θα ενταχθούν στο Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση. Παράλληλα, σε συνεργασία με τον Οργανισμό 
Ανοιχτών Τεχνολογιών, σχεδιάζουμε ηλεκτρονική πλατφόρμα για την παρακολούθηση 
της πορείας υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση.  
 
Κρίνουμε ότι το σύνολο των ανωτέρω δράσεων έχει επιμέρους πτυχές στις οποίες 
εντοπίζουμε αρκετά σημεία πιθανού κοινού ενδιαφέροντος με στόχο τη συστηματική 
συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ώστε να πετύχουμε σημαντικά θετικά 
αποτελέσματα για την χώρα. 
 
Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για την εκ μέρους σας αξιολόγηση των 
ανωτέρω και είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω σχετική ενημέρωση και 
ανταλλαγή απόψεων. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Δρ Δαμάσκου Άννα 
Πρόεδρος  
Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς 
 


