
Η 9η Δεκεμβρίου γιορτάζε-
ται ως Παγκόσμια Ημέρα 
κατά της Διαφθοράς, γιατί 
την ημερομηνία αυτή του 
2003 η Γενική Συνέλευση 
του Οργανισμού Ηνωμέ-
νων Εθνών (ΟΗΕ) υιοθέ-
τησε τη Συνθήκη κατά της 
Διαφθοράς. 

Τη διαφθορά μάχεται εδώ 
και χρόνια σε παγκόσμιο 
επίπεδο η μη κυβερνητική 
οργάνωση «Διεθνής Δια-
φάνεια» (“Transparency 
International”), με ημερομη-
νία ίδρυσης το 1993. 

Σήμερα, με παρουσία σε 
περισσότερες από 90 χώ-
ρες, ανάμεσά τους και η 
Ελλάδα, το παγκόσμιο κί-
νημα της Διεθνούς Διαφά-
νειας μοιράζεται ένα κοινό 
όραμα: έναν κόσμο όπου 
οι κυβερνήσεις, η πολιτική, 
ο επιχειρηματικός κόσμος, 
οι κοινωνίες και η καθημερι-
νή ζωή των ανθρώπων θα 
είναι απαλλαγμένα από τη 
διαφθορά. 

H Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς 
ιδρύθηκε το 1996. Την πρω-
τοβουλία ανέλαβε μία ομά-
δα ενεργών πολιτών στην 
Ελλάδα με επικεφαλής μια 
σημαντική προσωπικότητα 

της δημόσιας ζωής, την Βιργινία Τσουδερού, 
τ. Υφυπουργό Εξωτερικών, που αποφάσισε να 
αναμετρηθεί με τη διαφθορά. 

Πιστή στις δεσμεύσεις και τις αρχές της, η Δι-
εθνής Διαφάνεια-Ελλάς ασχολείται με την πά-
ταξη της διαφθοράς και εργάζεται για τη δημι-
ουργία «ίσων όρων» για τους πολίτες, για τις 
επιχειρήσεις, για τον καθένα μας.  

Είναι μία από τις 16 οργανώσεις στην Ελλάδα, 
που έχουν υπογράψει τη Χάρτα Αυτοδέσμευ-
σης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας των 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (International 

Non Govermental Accountability Charter). Με 
την τήρηση της Χάρτας, οι ΜΚΟ που τη συνυ-
πογράφουν, δηλώνουν την αυτοδέσμευσή τους 
στην ορθή και συνεπή τήρηση των αρχών και 
των κανόνων καθώς και στην καλή διακυβέρ-
νηση και διαφάνεια. Η ανάληψη αυτής της υπο-
χρέωσης αποτελεί εχέγγυο ότι οι αυτοδεσμευ-
όμενες ΜΚΟ υπόκεινται σε κοινωνικό έλεγχο 
καθώς αποδέχονται οι ίδιες την αυξημένη αυτή 
ευθύνη. Ταυτόχρονα στοχεύουν στην ενίσχυση 
της αξιοπιστίας τους απέναντι στην κοινωνία 
την οποία εκφράζουν. 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2014 

Η Διεθνής Διαφάνεια κάθε χρόνο διεξάγει έρευ-
να από την οποία προκύπτει ο Δείκτης Αντίλη-
ψης της Διαφθοράς1. Ειδικότερα, ο Δείκτης αυ-
τός βαθμολογεί και κατατάσσει 175 χώρες και 
περιοχές ανά τον κόσμο σχετικά με την αντίλη-
ψη που υπάρχει για το επίπεδο διαφθοράς στο 
δημόσιο τομέα (κλίμακα βαθμολογίας 0 – 100, 
όπου 0: οι περιοχές θεωρούνται σε μεγάλο βαθ-
μό διεφθαρμένες, 100: οι περιοχές θεωρούνται 
απαλλαγμένες από τη διαφθορά). 

«Ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς 2014 δεί-
χνει ότι η οικονομική ανάπτυξη υπονομεύεται 
και κάθε προσπάθεια καταπολέμησης της δι-
αφθοράς φθίνει όταν ηγέτες και υψηλόβαθμοι 
αξιωματούχοι καταχρώνται την εξουσία για να 
οικειοποιηθούν δημόσιους πόρους για προ-
σωπικό τους όφελος», σχολιάζει ο José Ugaz, 
Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας. 

Από τα φετινά αποτελέσματα της έρευνας, 
η οργάνωση, εκτιμά ότι σχεδόν το 70% των 
χωρών σε διεθνές επίπεδο αντιμετωπίζει σο-
βαρό πρόβλημα φαινόμενων δωροδοκίας και 
δωροληψίας στον δημόσιο τομέα. Διαπιστώνει 
επιδείνωση του φαινομένου και ζητά από τα 
μεγάλα χρηματοπιστωτικά κέντρα να καταβά-
λουν προσπάθεια για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δρα-
στηριότητα. Η διαφθορά παρουσιάζει αύξηση 
στις αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Κίνα κι 
η Τουρκία.  

� Για να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα, παρακαλούμε μπείτε 
στο link  http://issuu.com/transparencyinternational/docs/20�4_
cpibrochure_en/�2?e=2496456/�0375453.

Παγκόσμια Ημέρα  
Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Παλαιοκαρίτη Μαίρη
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Η διαφθορά και το ξέπλυμα βρώμικου χρήμα-
τος παραμένουν σημαντικό πρόβλημα και για 
τις χώρες των BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, 
Κίνα). 

Η Δανία και Νέα Ζηλανδία μοιράζονται την 
πρώτη & δεύτερη θέση, με βαθμολογία 92 & 91 
αντίστοιχα. Στον αντίποδα, η Βόρεια Κορέα και 
η Σομαλία μοιράζονται την τελευταία θέση της 
κατάταξης με βαθμό 8. 

Η Ελλάδα συνεχίζει την ανοδική πορεία της 
στον “Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς”. Η βαθ-
μολογία της χώρας αυξάνεται σταθερά από το 
2012 μέχρι σήμερα, καταλαμβάνοντας την 69η 
θέση στην παγκόσμια κατάταξη μαζί με την Ιτα-
λία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. (Η Κύπρος 
βρίσκεται στην 31η θέση). 

«Υπάρχει πορεία βελτίωσης, ωστόσο χρειάζε-
ται μεγαλύτερη προσπάθεια. H αποτελεσμα-
τικότερη νομοθεσία για όσους αποκαλύπτουν 
περιστατικά διαφθοράς (whistleblowers), κα-
θώς και η δημιουργία μητρώων δημόσια προ-
σβάσιμων πραγματικών τελικών δικαιούχων 
εταιριών θα ανακόψουν πρακτικές διαφθοράς 
και θα ενισχύσουν την αξιοπιστία και την εικόνα 
της Ελλάδας», τονίζει ο Κώστας Μπακούρης, 
Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος. 

Ένα από τα μηνύματα της οργάνωσης είναι η 
αποτελεσματικότερη νομοθεσία για την ενθάρ-
ρυνση και προστασία όσων καταγγέλλουν πε-
ριστατικά Διαφθοράς (Whistleblowers). 

ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΟΤΕ «ΔΕ ΜΑΣΑΜΕ»  
ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

 Την 9η Δεκέμβρη γιορτάσαμε στον Όμιλο ΟΤΕ 
την ημέρα κατά της Διαφθοράς. 

Όπως αναφερόταν και στην ειδική καμπάνια, η 
οποία υλοποιήθηκε για τους εργαζόμενους του 
Ομίλου, σκοπός αυτής της μέρας είναι να υπεν-
θυμίσει πως η διαφθορά είναι μη αποδεκτή συ-
μπεριφορά και να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα 

ότι η ακεραιότητα και η προσωπική ευθύνη εξα-
σφαλίζουν την εμπιστοσύνη των πελατών μας, 
των συνεργατών μας και της κοινωνίας. 

Ο Όμιλος ΟΤΕ δραστηριοποιείται σε ένα επιχει-
ρηματικό περιβάλλον με πολλές προκλήσεις. 
Οι υγιείς αξίες και η ηθική κουλτούρα μας μας 
δίνουν ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, κα-
θώς η επιχειρηματική δράση με διαφάνεια και 
ακεραιότητα αποτελεί προϋπόθεση για την βι-
ωσιμότητα των εταιρειών μας.   

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και το σύνολο των Πο-
λιτικών Κανονιστικής Συμμόρφωσης, που έχει 
υιοθετήσει ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτυπώνουν το σύ-
στημα των βασικών εταιρικών αρχών και απο-
τελούν το πλαίσιο-οδηγό συμπεριφοράς όλων 
των εργαζόμενων του Ομίλου. Η Κανονιστική 
Συμμόρφωση αντανακλά την προσωπική δέ-
σμευση υπευθυνότητας και ακεραιότητας, που 
θα πρέπει να καθοδηγεί κάθε μας απόφαση. 

Στον Όμιλο ΟΤΕ έχουμε δεσμευτεί να λειτουρ-
γούμε σύμφωνα με τις Εταιρικές μας Αρχές 
όπως σεβασμός και ακεραιότητα, ομαδικότητα 
και συνεργασία, υπευθυνότητα και αξιοπιστία. 
Το Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, που 
λειτουργεί στην εταιρεία μας, διασφαλίζει ότι 
έχουν θεσπιστεί συγκεκριμένες Πολιτικές και 
Διαδικασίες, στο πλαίσιο των Εταιρικών μας 
Αρχών. 

Σήμερα, με όπλο τη διαφάνεια, καλούμε όλους 
να συμμετάσχουν στη μάχη κατά της διαφθο-
ράς για το καλό της χώρας  μας, της οικονομι-
κής ανάπτυξης, της ευνομίας και της κοινωνίας 
των πολιτών. 

Πηγές: http://www.transparency.gr/, http://www.transparency.
org/, http://www.sansimera.gr/worldays/months/12 
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Μήνυμα Καμπάνιας στον Όμιλο ΟΤΕ  
για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς 

9η Δεκέμβρη 2014
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