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Αγαπητοί Προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι καλή σας μέρα,
Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα μας και είστε σήμερα μαζί μας για να σας
ενημερώσουμε για τη μετονομασία του Οργανισμού μας καθώς και για τη δράση από την ίδρυση μέχρι
και σήμερα.
Στις 22 Δεκεμβρίου 2017, μετά και από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Διαφάνειας Κύπρου Λτδ
(γνωστή τότε με την επωνυμία Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρου), ανακοινώθηκε στα ΜΜΕ η διακοπή της
συνεργασίας με τη Διεθνή Διαφάνεια που εδρεύει στο Βερολίνο-Γερμανία.
Ο Οργανισμός μας, με το νέο του όνομα Cyprus Integrity Forum, αποτελεί τη μετεξέλιξη της Διεθνούς
Διαφάνειας Κύπρος, συνεχίζοντας τη δράση του πάνω στις αρχές της Διαφάνειας, Ακεραιότητας και
Ήθους που αποτελούν τα θεμέλια του οργανισμού μας από την μέρα που ξεκίνησε το 2010 μέχρι και
σήμερα. Το Cyprus Integrity Forum θα συνεχίσει την ήδη πλούσια δράση του με περισσότερες εθνικές
και διεθνείς συνεργασίες και περισσότερα προγράμματα προς υλοποίηση. Συνέδρια, σεμινάρια,
διαλέξεις σε σχολεία, πανεπιστήμια όπως επίσης και στον επιχειρηματικό κόσμο, συναντήσεις με
αξιωματούχους του κράτους, της ΕΕ και Πρέσβεις, καθώς και άλλες δράσεις είναι στα σκαριά για
υλοποίηση. Στόχος μας παραμένει η βελτίωση της γνώσης, η ενημέρωση του κοινού σε θέματα
διαφθοράς και η προώθηση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στον δημόσιο και ιδιωτικό
επαγγελματικό τομέα.
Μέσα στα οκτώ χρόνια που δραστηριοποιούμαστε στην Κύπρο, καταφέραμε να ενημερώσουμε και να
ευαισθητοποιήσουμε το κοινό, την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία καθώς και τους
αξιωματούχους του κράτους ώστε να εντατικοποιήσουν τις ενέργειες τους για καταπολέμηση της
διαφθοράς και εδραίωση της διαφάνειας. Συγκεκριμένα, καταφέραμε να προωθήσουμε και να
ενθαρρύνουμε τη σύσταση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Κατά της Διαφθοράς, από την εκτελεστική και
τη νομοθετική εξουσία. Επίσης:
(α) πραγματοποιήσαμε πέραν των 300 παρεμβάσεων στα ΜΜΕ,
(β) διοργανώσαμε πέραν των 15 εκδηλώσεων, συνεδρίων και ημερίδων, (γ) διοργανώσαμε βιωματικά
εργαστήρια και επισκεφθήκαμε πέραν των 40 εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στη χώρα
μας,
(δ) διοργανώσαμε μαθητικούς και επαγγελματικούς διαγωνισμούς με θέμα την πάταξη της διαφθοράς,
(ε) συμμετείχαμε σε καλοκαιρινές μαθητικές κατασκηνώσεις,
(στ) πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με κρατικούς και ευρωπαίους αξιωματούχους για την προώθηση
θεμάτων σχετικά με τη διαφάνεια και τη διαφθορά,
(ζ) συμβάλαμε στην πραγματοποίηση συνεργασιών με διάφορες υπηρεσίες και διεθνείς οργανώσεις με
τις οποίες υπογράφηκαν μνημόνια συνεργασίας,
(η) υποβάλαμε ερευνητικές προτάσεις σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα
(θ) δημιουργήσαμε το Business Integrity Forum που σκοπό είχε τη δέσμευση των μελών του με ένα
πλαίσιο ελάχιστων κριτηρίων εταιρικής διακυβέρνησης

(ι) ολοκληρώσαμε με επιτυχία το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ALAC στα πλαίσια του οποίου λειτουργούσε
ανεξάρτητη γραμμή υποστήριξης για όλους τους πολίτες και
(κ) συμβάλαμε στην προώθηση σημαντικών νομοθεσιών: Εθνική Στρατηγική Κατά της Διαφθοράς,
Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς, Πόθεν Έσχες, Προστασία των Μαρτύρων Δημοσίου
Συμφέροντος (Wistleblower Protection), Lobbying, Πρόσβαση σε Πληροφορίες, Ε-Petitions.
Είναι αξιοσημείωτο, επίσης, ότι πολλές από τις προτεινόμενες εισηγήσεις μας προς την εκτελεστική
εξουσία έχουν υλοποιηθεί ή πρόκειται να υλοποιηθούν.
Οι αναφερόμενες δράσεις έγιναν με πόρους που εξασφάλιζε ο οργανισμός, οι οποίοι αναφέρονται
στην Οικονομικές Εκθέσεις που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας.
Στο σημείο αυτό είμαι στην ευχάριστη θέση να σας αναφέρω ότι μετά από απόφαση του ΔΣ του
Κυπριακού και Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), από τις 20 Μαρτίου 2018, έχει θέσει το
Cyprus Integrity Forum υπό την αιγίδα του. Στα πλαίσια της διαχρονικής τους συνεργασίας, οι δύο
Οργανισμοί συνδιοργανώνουν τα Βραβεία Επιχειρηματικού Ήθους. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας
είναι η καλλιέργεια της σωστής κουλτούρας ώστε οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί να υιοθετήσουν
υπεύθυνες πρακτικές για κοινωνική και ηθική δέσμευση κατά της διαφθοράς. Η Βράβευση των νικητών
θα γίνει στις 23 Μαΐου 2018 και σε αυτή θα παραστεί η Αυτού Εξοχότης Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ.
Νίκος Αναστασιάδης.
Όσον αφορά τη συνεργασία μας με τη Διεθνή Διαφάνεια και τη διακοπή της θα ήθελα αρχικά να
ευχαριστήσω τη Διεθνή Διαφάνεια που μας έδωσε τη δυνατότητα πριν από 8 χρόνια να
δημιουργήσουμε αυτό τον οργανισμό που έκανε τη διαφορά στην Κύπρο.
Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των 8 χρονών παρόλο που είχαμε μια αγαστή συνεργασία, η Διεθνής
Διαφάνεια ουδέποτε χρηματοδότησε την οποιαδήποτε δράση του οργανισμού μας και συνεπώς αυτή η
διακοπή δεν θα επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο την αποτελεσματικότητα της περαιτέρω δράσης
μας.
Ο τερματισμός της συνεργασίας που είχαμε με τη Διεθνή Διαφάνεια επήλθε ως αποτέλεσμα της
διαφοροποίησης της στρατηγικής του οργανισμού μας σε σχέση με τη στρατηγική και στόχους των
κεντρικών γραφείων της Διεθνούς Διαφάνειας στο Βερολίνο.
Η φύση της διαφθοράς στην Κύπρο και οι τομείς που χρήζουν άμεσης βελτίωσης διαφέρουν από
παρόμοιους τομείς άλλων χωρών ανά το παγκόσμιο και δυστυχώς δεν καταφέραμε να πείσουμε προς
αυτή την κατεύθυνση. Αξίζει να αναφερθεί και να τονιστεί ότι αυτός ήταν και ο αποκλειστικός λόγος
του τερματισμού της συνεργασίας μας αφού η ίδια η Διεθνής Διαφάνεια στο Βερολίνο αναγνώρισε την
Κύπρο μέσω πρόσφατης επίσημης έρευνας που διεξήγε το 2017, ως τη χώρα με το πιο ολοκληρωμένο
και διαφανές πλαίσιο πληροφόρησης για πάταξη του οικονομικού εγκλήματος σε σχέση με 12 άλλες
χώρες όπως την ίδια τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο,
την Αμερική και την Αυστραλία.
Ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα η Διεθνής Διαφάνεια θα διαφοροποιήσει την προσέγγιση της και θα
έχει την ευελιξία να διαμορφώνει τη στρατηγική και τους στόχους της ανάλογα με τη χώρα που
συνεργάζεται και σίγουρα θα επιδιώξουμε επανενεργοποίηση της συνεργασίας μας.
Στο μεταξύ και όπως ανάφερα και προηγουμένως, ως Cyprus Integrity Forum, παραμένουμε σταθεροί
και αμετάκλητοι στο στόχο μας για πλήρη πάταξη της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος,
συνεχίζοντας τη δράση μας για πιο δυναμική προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, τόσο
στην κοινωνία όσο και στην πολιτεία αλλά και στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας μας. Όσοι
επιθυμείτε να συμβάλετε στο έργο μας ώστε να επεκτείνουμε τις δράσεις μας σε τομείς που εσείς οι
ίδιοι, οι πολίτες αυτού του τόπου, θεωρείτε ότι πρέπει να δράσουμε, δεν έχετε παρά να αποταθείτε
κοντά μας.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

