Η παρακάτω έκθεση αφορά σε δράσεις του Vouliwatch που καλύπτουν
την περίοδο από την 16η Μαρτίου 2014 έως την 16η Μαρτίου 2015.

***
Το Vouliwatch είναι ένας νομίμως καταχωρημένος Μη Κυβερνητικός
Οργανισμός με την νομική μορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής
Εταιρείας και Αριθμό Μητρώου: 997496860.

ΟΡΑΜΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Η πρωτοβουλία Vouliwatch γεννήθηκε μέσα στην κρίση πολιτικής
εμπιστοσύνης που ζούμε παράλληλα με την οικονομική κρίση εδώ και μια
εξαετία. Στόχος της είναι να παρέχει στους πολίτες χρήσιμα εργαλεία
κατανόησης, ενημέρωσης και ελέγχου της κοινοβουλευτικής διαδικασίας
και των Ελλήνων βουλευτών.
Το Vouliwatch είναι μία ανεξάρτητη πρωτοβουλία, μια ψηφιακή
πλατφόρμα, η οποία προσφέρει την δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες να
θέσουν δημοσίως ερωτήματα στα μέλη του Ελληνικού και του Ευρωπαικού
Κοινοβουλίου επιλέγοντας το θέμα της αρεσκείας τους, αλλά και να
ελέγχουν τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους σε σχέση με την
κοινοβουλευτική τους δραστηριότητα. Επιπλέον, λειτουργεί σαν ένα
άγρυπνο μάτι πάνω στο Ελληνικό Κοινοβούλιο παρέχοντας μέσω του
Παρατηρητηρίου ταχύτατη και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με τις
τελευταίες εξελίξεις στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία αλλά και
καταγράφοντας την συμπεριφορά των Ελλήνων Βουλευτών κατά την
φηφοφορία των νομοσχεδίων.
Ακόμα, προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να επηρεάσουν τον
δημόσιο διάλογο και να τραβήξουν την προσοχή των μέσων μαζικής
ενημέρωσης αλλά και των πολιτικών σε θέματα τα οποία αναδεικνύουν οι
ίδιοι οι πολίτες ως πρωταρχικής σημασίας και δεν αποτελούν συχνά (ή
και καθόλου) θέματα δημόσιας συζήτησης.
Ταυτόχρονα, το Vouliwatch υπερασπίζεται τις αξίες της ενισχυμένης
δημοκρατικής συμμετοχής, της ισοπολιτείας, της καλής και ανοιχτής
διακυβέρνησης,
της
κοινοβουλευτικής
διαφάνειας,
προωθώντας
συνεργασίες και οργανώνοντας αντίστοιχα δίκτυα με αντίστοιχες
πρωτοβουλίες, ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, οργανισμούς στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ VOULIWATCH
Η Ελλάδα ζει μια από τις πιο δύσκολες, αλλά και πιο συναρπαστικές
περιόδους της πολιτικής της ιστορίας. Μέσα σε μια πενταετία, το
πολιτικό σύστημα της χώρας μεταλλάσσεται με γρήγορους ρυθμούς, με νέα
κόμματα, νέους πρωταγωνιστές, νέα κοινωνικά αιτήματα, αλλά με κοινό
παρονομαστή την ανάγκη της χώρας να βγει επιτέλους από την επώδυνη
ύφεση.
Ειδικά για τους νεότερους και όσους επέλεξαν να μείνουν ή να
επιστρέψουν στην Ελλάδα, η πολιτική έπαψε να είναι κάτι περιθωριακό,
αφού όλοι καταλάβαμε και νιώσαμε πόσο επηρεάζει τις ζωές μας.
Ταυτόχρονα η κρίση κινητοποίησε αρκετούς να πάρουν την τύχη στα χέρια
τους και να πειραματιστούν ή να ασχοληθούν ενεργά με το επιχειρείν,
τον ακτιβισμό, την πολιτική, τις τέχνες, την τεχνολογική καινοτομία.
Κάπως έτσι γεννήθηκε το vouliwatch. Ως μια συνάντηση των απορίων, της
αγωνίας και του θυμού του Αντώνη, του Στέφανου, του Παναγιώτη, της
Μαρίας, της Ειρήνης, της Νάντιας, του Γιώργου, του Μιχάλη και της
Μαρίας junior απέναντι στην πολιτική κρίση! Kαι κάπως έτσι συνεχίζει
να πορεύεται λίγους μήνες μετά: με πάθος, γνώση, ιδέες, συμμετοχή, με
λάθη, με τύχη, με εντάσεις, με ομαδική δουλειά, αλλά και πολλή πίστη
στην ευθύνη που νιώθουμε ότι έχει η γενιά μας να αποκαταστήσει τη
χαμένη αξιοπιστία της δημοκρατίας.
Μέσα σε ένα χρόνο μάθαμε και πετύχαμε πολλά, περισσότερα ενδεχομένως
από αυτά που ελπίζαμε όταν ξεκινούσαμε αυτήν την προσπάθεια.
Ταυτόχρονα, κάναμε χιλιάδες φίλους που στηρίζουν καθημερινά την
προσπάθειά μας να αντιληφθούμε το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί

για τους πολιτικούς που εκλέγουμε, τους νόμους που ψηφίζουμε, το πόσο
επηρεάζουμε τις πολιτικές εξελίξεις με τη συμμετοχή ή την ανοχή μας.
Το vouliwatch σίγουρα δεν θα σώσει τη δημοκρατία. Μπορεί όμως να
συνεχίσει να δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες να ενημερώνονται
αξιόπιστα,
να
δουν
την
πολιτική
με
άλλη
ματιά
και
να
συνειδητοποιήσουν τη δύναμη που έχουμε ως πολίτες. Μπορεί να γίνει
ένας σύμμαχος όσων διεκδικούν διαφάνεια και λογοδοσία στην πολιτική.
Και μπορεί σίγουρα να μεταδώσει γνώση σε μια νεότερη γενιά πολιτών
και να την βοηθήσει να προβληματιστεί για την ποιότητα της
δημοκρατίας μας, ώστε να την αλλάξει προς το καλύτερο.
Η έκθεση που έχετε στα χέρια σας είναι ένα χρονολόγιο του πρώτου
γύρου μιας προσπάθειας που νιώθουμε ότι ανήκει σε όλους εσάς και
ευχόμαστε να μεγαλώσει και άλλο.

Keep Vouliwatch-ing!

Αντώνης Σβαρτς

Παναγιώτης Βλάχος

Στέφανος Λουκόπουλος
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TI EINAI ΤΟ VOULIWATCH
To Vouliwatch καταχωρήθηκε
επισήμως
ως
αστική
μη
κερδοσκοπική εταιρεία στα
βιβλία εταιριών που νομίμως
τηρούνται στο Πρωτοδικείο
Αθηνών, τον Οκτώβριο του
2013. Ο οργανισμός ξεκίνησε
επίσημα τις δραστηριότητές
του
με
την
έναρξη
λειτουργίας της ψηφιακής
πλατφόρμας στις 16 Μαρτίου
2014. Το Vouliwatch είναι,
μεταξύ άλλων, μία ψηφιακή
πλατφόρμα
η
οποία
καλλιεργεί την διάδραση των
Ελλήνων πολιτών με τους
εκλεγμένους
αντιπροσώπους
τους και τους παρέχει τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη συμπεριφορά των
Ελλήνων
Βουλευτών
και
Ευρωβουλευτών, να επικοινω-

νήσουν μαζί τους και να
αξιολογήσουν την δράση τους
βάσει
των
αρχών
της
λογοδοσίας και του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Παρόμοιες πρωτοβουλίες που
έχουν στεφθεί με επιτυχία
στο εξωτερικό (“Parliamentwatch”) σε χώρες, όπως η
Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο,
η Τυνησία, η Γερμανία, η
Γαλλία
και
η
Αυστρία
αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης
για την ομάδα μας. Το Vouliwatch
είναι
μία
ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική
πρωτοβουλία η οποία φιλοδοξεί
να
ενισχύσει
τον
δημόσιο διάλογο, την γνώση,
την ανοιχτή διακυβέρνηση,
την πολιτική συμμετοχή, και
την λογοδοσία ανάμεσα στους
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πολίτες
κούς.

και

τους

πολιτι-

Η αποστολή του Vouliwatch
είναι να ενθαρρύνει τους
Έλληνες
πολίτες
να
ασχοληθούν με τα κοινά,
καθώς και να αυξήσει την
λογοδοσία και την διαφάνεια
στο
ελληνικό
πολιτικό
σύστημα.
Προκειμένου
να
επιτευχθεί αυτός ο σκοπός,
η
ομάδα
του
Vouliwatch
συνεργάζεται με πολιτικούς
και την ευρύτερη κοινωνία
των πολιτών στην προσπάθειά
μας
να
προωθήσουμε
μία
κουλτούρα
διαλόγου
και
κατανόησης.
Το Vouliwatch φιλοξενεί και
επωάζει μία συνεργατική,
δημοκρατική
νοοτροπία
η
οποία εμπνέει την θεσμική
και τεχνολογική καινοτομία.
Παρακάτω,
ακολουθεί
μία
περιγραφή
των
βασικών
χαρακτηριστικών και λει-

τουργιών της πρωτοβουλίας
Vouliwatch και των εργαλείων
προώθησης
της
δημοκρατικής συμμετοχής που
προσφέρονται στους χρήστες
της πλατφόρμας:
Δημόσια Ερώτηση («Ρώτησε
τον Βουλευτή/
Ευρωβουλευτή»):

Μέσω της πλατφόρμας, οι
πολίτες μπορούν να θέσουν
δημοσίως ερωτήματα στους
Βουλευτές και Ευρωβουλευτές
και
να
λάβουν
δημοσίως
απαντήσεις. Προκειμένου να
αποφευχθεί η καταχρηστική
λειτουργία της πλατφόρμας
και
να
διασφαλισθεί
το
επίπεδο του πολιτισμένου
διαλόγου, όλες οι ερωτήσεις
των πολιτών και οι
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απαντήσεις των πολιτικών
«φιλτράρονται»
από
την
ομάδα
του
Vouliwatch
(διαχειριστές της ιστοσελίδας) και, πριν δημοσιευτούν, επιβεβαιώνεται ότι
είναι διατυπωμένες σύμφωνα
με τον Κώδικα Δεοντολογίας
της πλατφόρμας, ο οποίος
εναρμονίζεται με τις ηθικές
αξίες
της
ανοιχτής
διακυβέρνησης.
“Votewatch”:
Η εφαρμογή
αυτή
επιτρέπει
στους
χρήστες να
παρακολουθούν την κοινοβουλευτική συμπεριφορά κάθε
Έλληνα Βουλευτή κατά την
διαδικασία της ψηφοφορίας
ενός
νομοσχεδίου,
ενώ
παράλληλα
ενημερώνει
το
κοινό λεπτομερώς και

παραπέμπει σε αναλυτικές
πηγές πληροφόρησης σχετικά
με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο.
«Νομοθεσία
Πληθοπορισμού»
και
Κοινοβουλευτικός
Έλεγχος
(«Μοιράσου
τις
ιδέες, εμπειρίες, προτάσεις
σου»):
Οι
πολίτες
έχουν
τη
δυνατότητα
να
δημοσιοποιούν
τις
εμπειρίες, τις ιδέες και
τις προτάσεις τους και να
τις μοιράζονται με το κοινό
σε τοπικό αλλά και εθνικό
επίπεδο. Η κοινότητα των
χρηστών
μπορεί
να
τις
σχολιάσει
και
να
τις
βαθμολογήσει.

Μία εφαρμογή Google map
ανιχνεύει όλες τις υποβληθείσες πληροφορίες (δεδομένα) και τις φιλτράρει βάσει
ποικίλων κριτηρίων (τοποθεσία, θεματικές κατηγορίες
όπως,εκπαίδευση, τουρισμός,
κτλ.).
Κάθε
μήνα
όλα
τα
υποβληθέντα δεδομένα συνοψίζονται σε μία έκθεση και
αποστέλλονται σε όλους τους
Βουλευτές και Ευρωβουλευτές
από την συντακτική ομάδα
του Vouliwatch, σαν τροφή
για
σκέψη
και
έναυσμα
δράσης. Σε περίπτωση που
μία
αντίστοιχη
ενέργεια
προωθηθεί από τους Βουλευτές ή τους Ευρωβουλευτές
χάρη στην παρέμβαση ενός
πολίτη ή σε μία δημόσια
διαβούλευση το Vouliwatch
δημοσιεύει και προωθεί τις
αντιδράσεις αυτές.

“Policy Monitor”
(«Ενημερώσου για τις Θέσεις
των Κομμάτων»):
Το
Policy
Monitor
είναι
ένα
ψηφιακό
εργαλείο που
επιτρέπει
στους
χρήστες
μας
να
ενημερωθούν σχετικά αλλά
και
να
συγκρίνουν
τις
επίσημες
θέσεις
των
κομμάτων πάνω σε ποικίλες
θεματικές. Τους προσφέρει,
επίσης, τη δυνατότητα να
σχολιάσουν τις θέσεις αυτές
και να προτείνουν εναλλακτικές προσεγγίσεις και
τοποθετήσεις στα κόμματα.
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«Το Παρατηρητήριο»: Το Παρατηρητήριο είναι η ειδησεογραφική
πλευρά του Vouliwatch
με καθημερινή ενημέρωση και
ανταπόκριση από τα Κοινοβουλευτικά έδρανα, τα οποία
καταγράφει η κοινοβουλευτική ανταποκρίτρια της πρωτοβουλίας
μας. Το Παρατηρητήριο καλύπτει όσα συμβαίνουν στη Βουλή
κυριολεκτικά όλο το 24ωρο, αποτελώντας χρήσιμο εργαλείο
ενημέρωσης, αλλά και πολιτικής ανάλυσης.
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Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ VOULIWATCH
Η ιδρυτική ομάδα ξεκίνησε την κοινή της πορεία το φθινόπωρο
του 2013, ενώ στην πορεία εμπλουτίστηκε από εθελοντές και
νέους συνεργάτες. Αυτή τη στιγμή στο δυναμικό του
Vouliwatch υπάρχουν τρεις πλήρως απασχολούμενοι συνεργάτες,
τρεις ημιαπασχολούμενοι και δύο εθελοντές.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Αντώνης Σβαρτς, Στέφανος Λουκόπουλος, Νάντια
Δρακούλα, Μαρία Ναθαναήλ, Παναγιώτης Βλάχος και Ειρήνη Κωστάκη.
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Η δομή της Οργάνωσης αναλύεται κάτωθι:

Η ομάδα εν δράσει.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
1.Η ιστοσελίδα του Vouliwatch
Η ιστοσελίδα της Οργάνωσης είναι το κύριο εργαλείο της και
το πολυτιμότερο «αγαθό» της καθώς αποτελεί ένα συνδυασμό
καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών, πολύτιμων κοινοβουλευτικών
δεδομένων που παρέχουν δηλώσεις και τοποθετήσεις Ελλήνων
Βουλευτών, αρχειακό υλικό ψηφοφοριών κατά τη νομοθετική
διαδικασία και κυρίως, ιδέες που προέκυψαν από δημόσια
διαβούλευση.
Μόνο ο όγκος της πληροφορίας που έχουμε συλλέξει τον πρώτο
χρόνο λειτουργίας της πλατφόρμας μπορεί, συν τω χρόνω, να
εξελιχθεί σε μία πολύτιμη – σχεδόν μοναδική - πηγή
πληροφόρησης (εν είδει ψηφιακού αρχείου) τόσο για τους
πολίτες όσο και για τους δημοσιογράφους.
Γι’ αυτόν τον λόγο το Vouliwatch δημιούργησε ψηφιακά αρχεία
(σχήμα 1) από προηγούμενες κοινοβουλευτικές περιόδους, τα
οποία περιλαμβάνουν όλα τα προαναφερθέντα δεδομένα και κάθε
σχετική πληροφορία σε άμεση διαδικτυακή διάθεση.
Στόχος μας είναι να συλλέγουμε και αποθηκεύουμε όλα τα
χρήσιμα
δεδομένα
της
σύγχρονης
κοινοβουλευτικής
καθημερινότητας και να τα διαθέτουμε σαν παρακαταθήκη για
τους χρήστες, σε ερευνητικό και ενημερωτικό επίπεδο.
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Η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και η συντήρηση της πλατφόρμας
υλοποιούνται από την εταιρεία Crowdpolicy, η οποία έχει
σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε εφαρμογές πολιτικής
τεχνολογίας.

Σχήμα 1: Αποτύπωση του αρχειακού τμήματος του Vouliwatch

2.Το Vouliwatch και οι Εκλογές
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Από την ημέρα έναρξης λειτουργίας του Vouliwatch, και σε
διάστημα συντομότερο του ενός έτους, ζήσαμε τρεις μεγάλες
προεκλογικές περιόδους (Εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(Ευρωεκλογές), (μη) Εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας,
Βουλευτικές/Εθνικές
Εκλογές).
Αδιαμφισβήτητα,
οι
προεκλογικές περίοδοι αποτέλεσαν πρόσφορο έδαφος για να
προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των πολιτών και να προωθήσουμε
τις εφαρμογές μας.
Εκλογές Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:
Οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποιήθηκαν
μόλις δύο μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του Vouliwatch.
Δεδομένου ότι η πλατφόρμα μας φιλοξενεί και προφίλ μελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ενδιαφέρον του κοινού για
το εγχείρημά μας και, κατά συνέπεια, η συνολική του
ορατότητα αυξήθηκε σημαντικά. Κατά συνέπεια, η πρωτοβουλία
μας έτυχε σημαντικής κάλυψης από τα ΜΜΕ καθώς και αυξημένης
ανταπόκρισης από τους Ευρωβουλευτές στις ερωτήσεις των
πολιτών. Επιπλέον, κατά την διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου, το Vouliwatch διοργάνωσε με επιτυχία μία ανοιχτή
πολιτική συζήτηση, με προσκεκλημένους υποψήφιους Βουλευτές
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα της συζήτησης ήταν το
μέλλον της Ευρώπης και το κοινό είχε την δυνατότητα να
συμμετάσχει με τοποθετήσεις και ερωτήσεις προς τους
υποψηφίους.
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Εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας:
Το δεύτερο σημαντικό πολιτικό γεγονός που συνέβη κατά τον
πρώτο χρόνο λειτουργίας της πρωτοβουλίας μας,
ήταν η
διαδικασία για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η
διαδικασία, εξαιτίας και της κρίσιμης σχέσης της με την
προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών (όπως και τελικά
συνέβη) κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των πολιτών, αφού
χρειάστηκαν τρεις (άκαρπες) ψηφοφορίες, οι οποίες όμως
έγιναν αφορμή για έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις και
σημαντικές πολιτικές εξελίξεις.
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Η κάθε φωτογραφία συνδεόταν, στη συνέχεια, με το ψηφιακό
προφίλ του εκάστοτε Βουλευτή στην πλατφόρμα του Vouliwatch.
Το εργαλείο αυτό δημοσιεύτηκε / «ανέβηκε» στην ιστοσελίδα
του Press Project και είχε ως αποτέλεσμα μία ραγδαία άνοδο
επισκεψιμότητας
στην
ιστοσελίδα
του
Vouliwatch,
διευρύνοντας σημαντικά το μέχρι τότε κοινό της πλατφόρμας
αλλά και προσελκύοντας νέους ενεργούς χρήστες.

Εθνικές Εκλογές:
Η αποτυχία εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας οδήγησε σε διάλυση
του Κοινοβουλίου και προκήρυξη εθνικών εκλογών τον
Ιανουάριο του 2015. Για την ομάδα μας, υπήρξε η μεγαλύτερη
ευκαιρία και πρόκληση από την αρχή της δραστηριότητάς μας.
Δεδομένης
της
πρόωρης
διενέργειάς
τους
–
αφού
πραγματοποιήθηκαν δύο χρόνια νωρίτερα από την κανονική
διεξαγωγή – η ομάδα του Vouliwatch κατάφερε σε χρόνο
‘μηδέν’ να δημιουργήσει δύο εφαρμογές που χρησίμευσαν ως
‘σύμβουλοι ψήφου’: το Policy Monitor και το Candidate
Watch.
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Το Policy Monitor επιτρέπει στους πολίτες να ενημερωθούν
για τις θέσεις των κομμάτων, να τις συγκρίνουν αλλά και να
τις σχολιάσουν βάσει πολλαπλών θεματικών κριτηρίων (π.χ.
εκπαίδευση, ανεργία).

Αποτύπωση της αρχικής σελίδας του Policy Monitor.
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Η εφαρμογή του Candidate Watch, από την άλλη, περιελάμβανε
την παράθεση ολοκληρωμένων προφίλ των υποψήφιων Βουλευτών,
εφάμιλλων των προφίλ της πλατφόρμας για τους εκλεγμένους
Βουλευτές της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου,
δίνοντας
όμως
την
δυνατότητα
στους
υποψήφιους
να
συμπληρώσουν μόνοι τους το βιογραφικό τους και τα λοιπά
στοιχεία της υποψηφιότητάς τους (έτοιμη φόρμα συμπλήρωσης).
Επιπλέον, οι πολίτες μπορούσαν να θέσουν ερωτήματα δημοσίως
στα προφίλ των υποψηφίων και να λάβουν δημοσίως απαντήσεις.

Aποτύπωση του μενού αναζήτησης του Candidate Watch.
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Μέσα

σε

μια

σύντομη

προεκλογική

καταφέραμε να προσελκύσουμε συνολικά

περίοδο
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ημερών,

20,734 μοναδικούς

επισκέπτες στην πλατφόρμα μας. Σε αυτό συνετέλεσε και η
στρατηγικής σημασίας συνέργεια του Vouliwatch με μεγάλα
ελληνικά ενημερωτικά μέσα, τα οποία εμφάνιζαν τις εφαρμογές
στις δικές τους ιστοσελίδες.

Αποτύπωση του Policy Monitor όπως εμφανιζόταν στην ιστοσελίδα του Skai.gr

3.Κάλυψη από τα ΜΜΕ και απήχηση
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Το εντονότερο ενδιαφέρον του κοινού για την πολιτική σε
συνδυασμό με τον καινοτόμο χαρακτήρα του Vouliwatch είχε ως
αποτέλεσμα την προσέλκυση σημαντικής κάλυψης από τα ΜΜΕ για
το εγχείρημα. Τον τελευταίο χρόνο, η ομάδα μας έδωσε πολλές
συνεντεύξεις σε εθνικά και διεθνή μέσα, έντυπα και ψηφιακά
καθώς και στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Ειδικότερα, το
Vouliwatch παρουσιάστηκε 11 φορές στην τηλεόραση, 5 φορές
στο ραδιόφωνο και 22 φορές στον τύπο (βλ. αναλυτική λίστα
παρακάτω).

Ο Στέφανος Λουκόπουλος & η Νάντια Δρακούλα παρουσιάζουν το Vouliwatch στην
τηλεόραση του ΣΚΑΙ.
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Oι Αντώνης Σβαρτς & Στέφανος Λουκόπουλος παρουσιάζουν το Vouliwatch στην ΔΤ

Ο Στέφανος Λουκόπουλος & ο Παναγιώτης Βλάχος παρουσιάζουν το Vouliwatch στο
Κανάλι της Βουλής, συνομιλώντας με τον βουλευτή Σταύρο Δημα (ΝΔ) και τον
Ευρωβουλευτή Νίκο Χουντή (ΣΥΡΙΖΑ)(04.2014).

4. Εκδηλώσεις
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Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας μας, διοργανώσαμε μία
σειρά από εκδηλώσεις διαφόρων θεματικών, από ειδικές
παρουσιάσεις της πλατφόρμας μέχρι πολιτικά εργαστήρια και
ανοιχτές συζητήσεις.
Ανεπίσημη Παρουσίαση του Vouliwatch:
Ένα μήνα πριν από την επίσημη έναρξη λειτουργίας της
πλατφόρμας, στις 6 Φεβρουαρίου 2014, η ομάδα μας διοργάνωσε
μία ιδιωτική ανεπίσημη παρουσίαση του Vouliwatch σε ένα
επιλεγμένο κοινό, δημοσιογράφων, ακαδημαϊκών και μελών της
κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να μας δώσουν την γνώμη
και τις συμβουλές τους μας σχετικά με τις ψηφιακές
εφαρμογές της πλατφόρμας και την γενικότερη δυναμική του
εγχειρήματος.

Εικόνα από την παρουσίαση

Παρουσίαση του Vouliwatch στους Έλληνες Βουλευτές:
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Λίγο μετά την ανεπίσημη παρουσίαση της πλατφόρμας, στις 18
Φεβρουαρίου 2014, η ομάδα μας πραγματοποίησε και μία
αποκλειστική παρουσίασης της πλατφόρμας και της ιδέας του
Vouliwatch στα Μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου και τους
επιστημονικούς
τους
συνεργάτες.
Oι
συνεργάτες
μας
επιχείρησαν να εξοικειώσουν τους προσκεκλημένους με τις
λειτουργίες της πλατφόρμας αλλά και να τους παρουσιάσουν το
όραμα της ομάδας και τους στόχους της πρωτοβουλίας μας. Η
εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία καθώς είχαμε προσέλευση 50
Βουλευτών και επιστημονικών συνεργατών και ήταν μία πρώτη
πολύ εποικοδομητική επαφή για ανταλλαγή ιδεών και
καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης.

Παναγιώτης Βλάχος, Στέφανος Λουκόπουλος & Γιώργος Καραμανώλης (CrowdPolicy)
παρουσιάζοντας το Vouliwatch.
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Η 1η ανοιχτή πολιτική συζήτηση του Vouliwatch:
Πιστοί στην αντίληψη ότι μία πρωτοβουλία σαν το Vouliwatch
πρέπει να είναι διαδικτυακά αλλά και φυσικά παρούσα, η
ομάδα μας εισήγαγε στις δραστηριότητές μας, την διοργάνωση
ανοιχτών στο κοινό εκδηλώσεων με έντονο το στοιχείο της
διάδρασης και συμμετοχής. Η πρώτη τέτοια
εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2014, όπου το Vouliwatch
διοργάνωσε
μία
ανοιχτή
πολιτική
συζήτηση
για
τις
επικείμενες τότε Εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με
θέμα το δημοκρατικό έλλειμμα στους κόλπους των Ευρωπαϊκών
θεσμών. Οι κεντρικοί ομιλητές ήταν υποψήφιοι Ευρωβουλευτές
των μεγάλων πολιτικών παρατάξεων και οι οποίοι, αφού
τοποθετήθηκαν εκ περιτροπής, στη συνέχεια απάντησαν σε
ερωτήσεις του κοινού και συζήτησαν με τους παρισταμένους. Η
εκδήλωση είχε επιτυχία με έντονη συμμετοχή από το κοινό.

2η Ανοιχτή Πολιτική Συζήτηση του Vouliwatch:
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Στις 21 Ιουλίου 2014 το Vouliwatch διοργάνωσε την δεύτερη
κατά σειρά ανοιχτή πολιτική συζήτηση με θέμα το σχέδιο
νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την «Οριοθέτηση,
διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας» που
προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση και αντιδράσεις από το κοινό,
κατά την περίοδο που βρέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση. Το
πάνελ των ομιλητών μας περιλάμβανε εκπροσώπους από
περιβαλλοντικές οργανώσεις, ακαδημαϊκούς και Βουλευτές από
τα δύο μεγάλα κόμματα, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ. Για άλλη μία
φορά, το κοινό είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει ενεργά στην
συζήτηση και να
θέσει
ερωτήματα στους εκλεγμένους
αντιπροσώπους του αλλά και στους ειδήμονες προσκεκλημένους.

Στιγμιότυπο από την συζήτηση
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Vouliwatch Εργαστήρι ΜΚΟ «Ρωτάμε Ενωμένοι»:
Με πρωτοβουλία του Vouliwatch, πραγματοποιήθηκε στις 9
Μαρτίου 2015, μια φιλόδοξη και καινοτόμα ιδέα: σημαντικές
μη κυβερνητικές οργανώσεις συζήτησαν και ανέδειξαν θέματα
κοινού ενδιαφέροντος, ασκώντας πίεση παράλληλα προς την
Πολιτεία για την υλοποίησή τους. Σκοπός του Εργαστηρίου
ήταν να καλλιεργηθεί μία κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ των
ελληνικών μη κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και να αναδειχθεί
το Vouliwatch ως ένας πολύτιμος σύμμαχος στην προσπάθειά
τους να προωθήσουν την ατζέντα τους σε κοινοβουλευτικό
επίπεδο.

Στιγμιότυπο από το Εργαστήρι.
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Οι 25 μη κυβερνητικές οργανώσεις που συμμετείχαν στο
εργαστήριο οργανώθηκαν σε ομάδες εργασίας (Start up &
Oικονομία, Ανοικτή Διακυβέρνηση, Περιβάλλον, Ανθρώπινα
δικαιώματα, Ανθρωπιστική Bοήθεια, Συνταγματική Αναθεώρηση,
Stop TTIP), συζήτησαν και στο τέλος υπέβαλαν συγκεκριμένες
ερωτήσεις προς τους βουλευτές και υπουργούς μέσα από την
ψηφιακή πλατφόρμα του Vouliwatch.

Το εργαστήριο αποτέλεσε μία ιδανική ευκαιρία για την
δικτύωση των διαφορετικών μη κυβερνητικών οργανώσεων που
συμμετείχαν, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την βάση για
μελλοντική συνεργασία. Τέτοια ήταν η επιτυχία της
συγκεκριμένης εκδήλωσης που αποφασίστηκε, μετά από αίτημα
των συμμετεχόντων μη κυβερνητικών οργανισμών να καθιερωθεί
και να επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση.

Διεθνής Συνάντηση των ParliamentWatch στην Αθήνα:
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Ένας από τους στόχους μας είναι η ανάπτυξη ισχυρών δεσμών
και συνεργασιών με Οργανισμούς και πρωτοβουλίες με ανάλογη
δραστηριότητα και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, το
Vouliwatch πήρε την πρωτοβουλία να φέρει σε επαφή για πρώτη
φορά τους απανταχού Οργανισμούς Parliament Watch, και
ειδικότερα από την Γερμανία, Γαλλία, Μαρόκο, Τυνησία και
Υεμένη. Η διεθνής συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα,
από τις 6 έως τις 8 Μαρτίου 2015 και η ατζέντα της
περιλάμβανε την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, την ανταλλαγή
καλών πρακτικών και την εξεύρεση κοινών λύσεων.

Οι συμμετέχοντες της 1ης συνάντησης του Διεθνούς Δικτύου ParliamentWatch
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Επιπλέον, κατά την διάρκεια της διήμερης αυτής συνάντησης,
οι συμμετέχοντες οργανισμοί συμφώνησαν στην δημιουργία ενός
διεθνούς δικτύου με σκοπό την διάδοση του μοντέλου
λειτουργίας μας σε διαφορετικές χώρες καθώς και την
ανάπτυξη της στενότερης συνεργασίας μεταξύ των μελών του.
Μέχρι
σήμερα,
το
Διεθνές
Δίκτυο
“ParliamentWatch”
περιλαμβάνει τα εξής μέλη: Vouliwatch (Ελλάδα), Al Bawsala
(Τυνησία), Abgeordnetenwatch (Γερμανία), Nouabook (Μαρόκο),
Yemen Polling Center (Υεμένη), Questionnezvoselus (Γαλλία),
Politikercheck (Λουξεμβούργο) και Meinparlament (Aυστρία).

Ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές κατά την 1η συνάντηση του Διεθνούς Δικτύου
ParliamentWatch

4. Συνέργειες
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Ξεκινήσαμε ως μια ψηφιακή πλατφόρμα, αλλά οι αξίες μας
είναι ικανές να εμπνεύσουν ένα κίνημα. Εντός και εκτός
συνόρων υπάρχουν και άλλες κινήσεις και πρωτοβουλίες που
προσπαθούν για την ανοιχτή διακυβέρνηση, την καλή
νομοθέτηση, τη συμμετοχική δημοκρατία, τη λογοδοσία και
τελικά, την αναβάθμιση της πολιτικής διαδικασίας.
Για αυτό, το Vouliwatch έγινε μέλος ιδιαίτερα σημαντικών
διεθνών δικτύων, όπως του Παγκόσμιου Δικτύου των Ηνωμένων
Εθνών κατά της Διαφθοράς / United Nations Coalition Against
Corruption (UNCAC), συνυπέγραψε τη Διακήρυξη για την
Κοινοβουλευτική Ανοιχτότητα / Declaration for Parliamentary
Openness, έγινε μέλος του Ανοίγοντας το Κοινοβούλιο/
Opening Parliament και μέλος της επιτροπής της Συμμαχίας
για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση / Open Government Partnership
για την Ελλάδα.
Επιπλέον, το Vouliwatch ανέπτυξε ισχυρούς δεσμούς με τον Μη
Κυβερνητικό Οργανισμό “Access Info!” με έδρα την Μαδρίτη
καθώς και με μία σειρά από οργανώσεις που εποπτεύουν και
ελέγχουν την κοινοβουλευτική δραστηριότητα παγκοσμίως (βλ.
προηγούμενη ενότητα).
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Οι συνεργάτες μας:
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Η ΑΠΗΧΗΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Το παρακάτω μέρος της έκθεσης αποτελεί μία απόπειρα
ποσοτικής μέτρησης της απήχησης της πρωτοβουλίας μας και
των δραστηριοτήτων μας κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της
πλατφόρμας. Όλες οι μετρήσεις και οι αναλύσεις που
παρουσιάζονται παρακάτω αφορούν σε μία περίοδο δώδεκα μηνών
(16/03/2014 – 16/03/2015).
Αναλυτικά Στοιχεία της Ιστοσελίδας
Η ιστοσελίδα του Vouliwatch έχει δεχθεί συνολικά 100,347
μοναδικούς επισκέπτες, 136,127 συνόδους and 298,904
επισκέψεις σελίδων. Οι αριθμοί αυτοί είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυντικοί καθώς αντανακλούν μία αυξανόμενη δημοτικότητα
και του Vouliwatch, η οποία γνώρισε σημαντική άνοδο κατά
την προεκλογική περίοδο των Εθνικών Εκλογών του Ιανουαρίου
(2015).
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Κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των Βουλευτικών
Εκλογών
το Vouliwatch παρουσίασε δύο επιπλέον μικροιστοσελίδες (micro-sites) – το Policy Monitor και το
Candidate Watch – τα οποία, παρά την σύντομη παρουσία τους,
πέτυχαν την προσέλκυση ενός σημαντικού αριθμού επισκεπτών
στην πλατφόρμα.
Η εφαρμογή του Policy Monitor δέχτηκε συνολικά
μοναδικούς επισκέπτες από την 8η Ιανουαρίου
λειτουργίας) μέχρι την 16η Μαρτίου 2015.

11,808
(ημέρα

Ενώ το Candidate Watch, το οποίο είχε διάρκεια ζωής 14
ημερών κατάφερε να προσελκύσει 7,890 μοναδικούς επισκέπτες.
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Συμμετοχή των χρηστών
Κατά την διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας του, στο
Vouliwatch έχουν υποβληθεί συνολικά 672 ερωτήσεις από
πολίτες
οι
οποίες
απευθύνονται
σε
Βουλευτές
και
Ευρωβουλευτές. Δεδομένης της έντονης αμφισβήτησης του
πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα καθώς και της εντεινόμενης
δυσπιστίας του ρόλου της ελληνικής Βουλής ως κέντρου λήψης
μη δημοφιλών μέτρων λιτότητας, φαίνεται ότι τα πρώτα
σημάδια είναι ενθαρρυντικά, αλλά υπάρχει αρκετός δρόμος για
να διανύσουμε. Από την άλλη, ο αριθμός των απαντήσεων (74)
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καταγράψει μια λίγο-πολύ αναμενόμενη πραγματικότητα, ότι τα
μέλη του Κοινοβουλίου διστάζουν να απαντήσουν, άλλοτε
αγνοούν την ύπαρξη της πρωτοβουλίας ή απλά θεωρούν ότι η
συμμετοχή τους στην ψηφιακή μας πλατφόρμα δεν προσφέρει
κάτι στην δημόσια παρουσία τους. Σε κάθε περίπτωση, είναι
ενθαρρυντικό ότι μετά τις πρόσφατες Βουλευτικές εκλογές και
τη σταθερή αύξηση της δημοτικότητας της πλατφόρμας,
αυξήθηκε και το ποσοστό των απαντήσεων που λαμβάνουμε από
τους Βουλευτές.
Πέραν των ερωτήσεων και απαντήσεων, το
Vouliwatch έχει
φιλοξενήσει,
μέχρι
σήμερα, 56
ιδέες
και προτάσεις
πληθοπορισμού, αριθμεί 1,048 εγγεγραμμένους χρήστες στην
πλατφόρμα καθώς και 2,482 εγγεγραμμένους αποδέκτες του
newsletter μας.
Τέλος, σε
κοινωνικής
σελίδα μας
ενώ έχουμε

σχέση με την απήχηση του Vouliwatch στα μέσα
δικτύωσης κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, η
στο Facebook αριθμεί ήδη 8,310 μου αρέσει/likes
προσελκύσει και 2,506 ακόλουθους στο twitter.
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ΟΙΚΟNΟMΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Το Vouliwatch είναι μία αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση
και, συνεπώς, οι κύριες πηγές εσόδων της προέρχονται από
ιδιωτικές
χορηγίες
(δωρεές),
καμπάνιες
πληθοπορισμού
(crowdfunding) και επιχορηγήσεις. Από την αρχή της
προσπάθειάς μας, τα μέλη της ομάδας του Vouliwatch έχουμε
προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες της σε μεγάλο βαθμό και
με την πολύτιμη και αμέριστη υποστήριξη και συμμετοχή των
μελών του δικτύου μας αλλά και των εθελοντών της πλατφόρμας
έχουμε επιτύχει την απρόσκοπτη λειτουργία της οργάνωσης. Ως
είθισται, βέβαια, με τις μη κερδοσκοπικές πρωτοβουλίες, το
θέμα της χρηματοδότησης είναι και θα εξακολουθεί να
αποτελεί μία διαρκής πρόκληση. Παρά ταύτα,η αυξανόμενη
δημοφιλία της προσπάθειας, η δυναμική της, η διεθνής
δικτύωσή της και η προσήλωση των μελών της στην αποστολή
τους για την αναβάθμιση της δημοκρατικής λειτουργίας, είναι
συστατικά που μπορούν να πετύχουν περισσότερα αποτελέσματα
για τους πολίτες και να προσελκύσουν περισσότερους πόρους.
Αξίζει, στο σημείο αυτό, να επισημάνουμε ότι αποτελεί
προτεραιότητα της ομάδας η διατήρηση του αμερόληπτου και
πολιτικά
ουδέτερου
χαρακτήρα
της
πρωτοβουλίας
του
Vouliwatch. Για τον λόγο αυτό δεν σκοπεύουμε να επιδιώξουμε
να λάβουμε ούτε να δεχτούμε χρηματοδότηση από πολιτικές
παρατάξεις και κυβερνητικές οργανώσεις, φορείς ή/και
ιδρύματα τα οποία συνδέονται με πολιτικά κόμματα εντός και
εκτός Ελλάδος.
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Η παρακάτω ενότητα, περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία του
Vouliwatch κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του (ετήσιος
προϋπολογισμός) και, ειδικότερα, παρουσιάζονται αναλυτικά
τα έσοδα και έξοδα της οργάνωσης ανά κατηγορίες.
Πίνακας Εξόδων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΙΔΟΣ
Μισθοδοσία και Ασφαλιστικές
Δαπάνες
Φόροι
Λογιστικά Έξοδα
Διαφημιστικά Κόστη
Διοργάνωση Εκδηλώσεων
Ανάπτυξη,
φιλοξενία
και
συντήρηση
της
ιστοσελίδας/πλατφόρμας
Ανάπτυξη
των
εφαρμογών
Policy Monitor & Candidate
Watch
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ
38,303
948.33
960
1,776
529
18,680
16,267.04
77,463.37

Πίνακας Εσόδων
ΠΗΓΗ
Καμπάνια Πληθοροπορισμού
Επιχορηγήσεις από Ιδρύματα
και Προγράμματα
Ατομικές Χορηγίες/Δωρεές
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ
12,112
66,900.52
2,450.85
77,571.67
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλ +30 6945536998
stefanos@vouliwatch.gr

Τηλ +30 6942011140
press@vouliwatch.gr

Στοιχεία ΜΚΟ
VOULIWATCH
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Αριθμός Μητρώου: 997496860
Ιστοσελίδα: www.vouliwatch.gr

