
 

 

 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
 
 

1. Τίτλος 
Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΔ) της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος (ΔΔ-Ε) 
 

2. Σκοπός της ΕΔ 
Η ΕΔ θα έχει συμβουλευτικό ρόλο προς το Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα ηθικής και 
δεοντολογίας (παραβιάσεις, ερμηνείες, διευκρινήσεις) που σχετίζονται με τον Κώδικα 
Συμπεριφοράς μελών του ΔΣ, τον Κώδικα Δεοντολογίας μελών και τυχόν άλλα συναφή 
έγγραφα (π.χ. Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων /Conflict of Interest)  
 

3. Θητεία / Σύνθεση / Απαρτία 
Η ΕΔ ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος και είναι 
πενταμελής. H θητεία των μελών της ΕΔ είναι τριετής και ελεύθερα ανακλητέα από το ΔΣ. Η 
συμμετοχή στη ΕΔ δεν  μπορεί να υπερβαίνει τις δύο συνεχόμενες θητείες. Ο Πρόεδρος 
εκλέγεται από τα μέλη της Επιτροπής, μαζί με τον Αναπληρωτή του, ο οποίος ασκεί τα 
καθήκοντα του Προέδρου εφόσον ο τελευταίος κωλύεται. Για να υπάρξει απαρτία σε μια 
συνεδρίαση απαιτούνται τρία (3) μέλη της Επιτροπής. Η ΕΔ εκδίδει γνωμοδοτήσεις 
ομοφώνως ή κατά πλειοψηφία. 
 

4. Αναφορά (Reporting) 
Η Επιτροπή αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΔ-Ε.   
 

5. Συχνότητα συναντήσεων 
Η ΕΔ συνέρχεται ανά εξάμηνο. Εκτάκτως συνέρχεται αν προκύψει ιδιαίτερης σημασίας 
θέμα προς εξέταση. Την ΕΔ συγκαλεί ο Πρόεδρός της ή ο Πρόεδρος του ΔΣ. 
 

6. Υποβολή καταγγελιών στην ΕΔ της ΔΔ-Ε 
Καταγγελίες είναι δυνατόν να υποβληθούν από: 
    α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΔ-Ε 
    β) Μέλη της ΔΔ-Ε 
    γ) Εργαζόμενους στη ΔΔ-Ε 
 

7. Εμπιστευτικότητα και προστασία δεδομένων  
Όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα που σχετίζονται με τις καταγγελίες που 
αποστέλλονται στην ΕΔ είναι αυστηρώς εμπιστευτικές. Ο καταγγέλλων μπορεί να ζητήσει 
να μην αποκαλυφθεί το όνομά του. Η εμπιστευτικότητα δεν ισχύει έναντι των μελών του ΔΣ 
καθώς και των καταστατικώς υπευθύνων για τη Διοίκηση του Σωματείου οργάνων, ήτοι του 
ΔΣ και της ΓΣ, τηρουμένων των προϋποθέσεων του  



 

 
 
 
 
Καταστατικού και των Νόμων. Η ΕΔ δύναται να εξετάζει, αν το κρίνει σκόπιμο, και 
ανώνυμες καταγγελίες.  
 

8. Διαδικασία υποβολής της καταγγελίας 
Η καταγγελία αποστέλλεται ταχυδρομικά προς την Διεθνή Διαφάνεια-Ελλάς με την ένδειξη 
«ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ – ΥΠ’ΟΨΙΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ» ή υποβάλλεται 
εγγράφως απευθείας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Προέδρου της ΕΔ . Οι πληροφορίες 
σχετικά με τη διαδικασία υποβολής θα είναι αναρτημένες στον ιστότοπο  της ΔΔ-Ε.  
 

9. Περιεχόμενο της καταγγελίας 
Η καταγγελία θα περιέχει: 
    α) Περίληψη των σχετικών δεδομένων 
    β) Αντίγραφο των όποιων στοιχείων   
    γ) Οποιαδήποτε πληροφορία που να υποστηρίζει την καταγγελία 
 

10. Διαδικασία διερεύνησης των καταγγελιών 

 Με την παραλαβή της καταγγελίας, ο Πρόεδρος της ΕΔ την καταχωρεί σε μητρώο και 
αποστέλλει α) αντίγραφο της καταγγελίας και των δικαιολογητικών στα μέλη της ΕΔ 
και β) αποδεικτικό παραλαβής της καταγγελίας στον καταγγέλλοντα. 

 Ο Πρόεδρος της ΕΔ αναθέτει σε ένα από τα μέλη της να μελετήσει την υπόθεση και 
να συντάξει πρόταση, την οποία ο Πρόεδρος κοινοποιεί σε όλα τα μέλη.  

 Στη συνέχεια, η ΕΔ συνεδρίαζει για να συζητήσει την πρόταση έτσι ώστε  να 
καταλήξει σε γνωμοδότηση. 

 Αν η καταγγελία εμπλέκει τρίτο πρόσωπο, τότε το μέλος, που έχει αναλάβει τη 
σύνταξη της πρότασης, έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επικοινωνία με το τρίτο 
πρόσωπο κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του Προέδρου του ΔΣ και τηρουμένης 
κάθε προβλέψεως της νομοθεσίας, ιδίως περί τα προσωπικά δεδομένα.   

 Σε περίπτωση που η καταγγελία στρέφεται κατά του Προέδρου του ΔΣ, η κατά τα 
ανωτέρω ενημέρωση γίνεται προς τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ.  

 Σε περίπτωση που η καταγγελία στρέφεται κατά μέλους της ΕΔ, αυτό εξαιρείται της 
διαδικασίας και δεν συμμετέχει σε αυτή. 
 

11. Υποβολή γνωμοδοτήσεων της Ε.Δ. στο Διοικητικό Συμβούλιο 
Η ΕΔ θα υποβάλει την υπόθεση και την σχετική γνωμοδότησή της της στο Διοικητικό 
Συμβούλιο για τις απαιτούμενες ενέργειες. Στην περίπτωση κατά την οποία η γνωμοδότηση 
δεν είναι ομόφωνη, καταγράφεται και η άποψη της μειοψηφίας.  
 

12. Ετήσιος Απολογισμός  
Η ΕΔ θα υποβάλει ετήσια απολογιστική έκθεση των εργασιών της στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. 
 
 
 


