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Η παρακάτω έκθεση αφορά σε δράσεις του Vouliwatch που καλύπτουν
την περίοδο της 16ης Μαρτίου 2014 έως την 16η Μαρτίου 2015.
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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.
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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
“Citius, Altius, Fortius”
(Πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά!)
Όταν πέρυσι, τέτοιες µέρες, γράφαµε το αντίστοιχο µήνυµα για τον πρώτο
απολογισµό της προσπάθειάς µας, κανείς µας δεν υποψιαζόταν ότι το 2015 θα
ήταν µια χρονιά γεµάτη πολιτικές εντάσεις και ανατροπές, πρωτόγνωρες για τη
γενιά µας.
Σήµερα νιώθουµε ότι ένας νέος κόσµος γεννιέται µε ωδίνες, ανασφάλεια αλλά
και πολλές ανατροπές. Όπως όλοι µας, έτσι και το Vouliwatch βρίσκεται σε µια
καθηµερινή µάχη µε την πραγµατικότητα: να καταγράψουµε, να
αφουγκραστούµε, να αναλύσουµε, να δώσουµε φωνή σε όσους δεν ακούγονται
µέσα σε µια κινούµενη άµµο.
Οι αλλεπάλληλες εκλογικές αναµετρήσεις και η έντονη κοινοβουλευτική ζωή
µας έδωσαν τη δυνατότητα να αναβαθµίσουµε τα εργαλεία µας, να παράγουµε
περισσότερες ειδήσεις, να εισαγάγουµε περισσότερους βουλευτές και πολίτες
στο περιβάλλον διαλόγου που φιλοξενούµε. Γίναµε πιο εξωστρεφείς,
οργανώνοντας εκδηλώσεις, κάνοντας πιο φιλική την ιστοσελίδα µας,
συµµετέχοντας σε διεθνή συνέδρια και πρωτοβουλίες, κερδίζοντας την
εµπιστοσύνη οργανισµών από το εξωτερικό.
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Ήδη ένα νέο Vouliwatch είναι στα σπάργανα στην Κύπρο, συνεργαζόµαστε µε
το Access Info Europe και το Open Society Foundation για να δυναµώσουµε το
δικαίωµα του πολίτη στη δηµόσια πληροφορία, µαζί µε την ΕΕΛ/ΛΑΚ πιέζουµε
την κυβέρνηση να εφαρµόσει τη νοµοθεσία και δράσεις για την καλή
νοµοθέτηση και την ανοιχτή διακυβέρνηση.

Το Νοέµβριο βρεθήκαµε για πρώτη φορά στην παγκόσµια σύνοδο της Open
Government Partnership, αφού ο οργανισµός µας ειναι ο µοναδικός που
προωθεί την κοινοβουλευτική διαφάνεια στην Ελλάδα.
Το 2015 µας έδειξε ότι οι δυνατότητες ανάπτυξης της προσπάθειάς µας ειναι
µεγάλες. Για αυτό και η στρατηγική µας βασίζεται σε τρεις άξονες: εκπαίδευση συµµετοχή - λογοδοσία.
Μέσα στο 2016 το Vouliwatch θα συνεχίσει να φέρνει κοντά πολίτες και
βουλευτές αναβαθµίζοντας την πλατφόρµα του και τα ψηφιακά του εργαλεία.
Θα δώσουµε έµφαση στην εξοικείωση των νεότερων µε την κοινοβουλευτική
δηµοκρατία µέσα από εκπαιδευτικά προγράµµατα και αντίστοιχες δράσεις.
Μέσα από διεθνείς και εθνικές συνεργασίες και πρωτοβουλίες θα
διεκδικήσουµε ρόλο στη διαµόρφωση των πολιτικών για την καλή νοµοθέτηση,
την ηλεκτρονική και ανοιχτή διακυβέρνηση, στηρίζοντας την ανοιχτότητα σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Μόνο οι ενηµερωµένοι πολίτες µπορούν να διεκδικούν καλύτερες πολιτικές, να
ελέγχουν και να κρίνουν τη νοµοθετική και εκτελεστική εξουσία, να “ανοίγουν”
τα κλειστά και διεφθαρµένα συστήµατα. Είναι µονόδροµος για εµάς να
µεγαλώσουµε και µε τη δική σας συµµετοχή να γίνουµε περισσότεροι, πιο
ουσιαστικοί και διεκδικητικοί.
Η δύναµη της αλλαγής βρίσκεται στα χέρια µας.
Παναγιώτης Βλάχος
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Αντώνης Σβαρτς
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Στέφανος Λουκόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σχετικά µε το Vouliwatch…σελ. 7
Η οµάδα του Vouliwatch…σελ. 11
Απολογισµός Δράσεωv…σελ. 13 - 43
Ανάπτυξη της πλατφόρµας και ψηφιακά εργαλεία … σελ.
13-30
2. Καµπάνια Προώθησης Ανοιχτών Δεδοµένων & Δικαίωµα
Γνώσης των Διοικητικών Εγγράφων…σελ. 31-32
3. Διάδοση του µοντέλου Parliamentwatch… σελ. 33
4. Εκδηλώσεις…σελ. 34-39
5. Κάλυψη από ΜΜΕ & προώθηση…σελ. 40
Η απήχησή µας σε αριθµούς…σελ. 43
1.
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Οικονοµικός Απολογισµός…σελ. 47

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ VOULIWATCH
Παρακάτω, ακολουθεί µία περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών και
λειτουργιών της πρωτοβουλίας Vouliwatch και των εργαλείων προώθησης της
δηµοκρατικής συµµετοχής που προσφέρονται στους χρήστες της πλατφόρµας:
Δηµόσια Ερώτηση («Ρώτησε τον
Βουλευτή/ Ευρωβουλευτή»):

διατυπωµένες σύµφωνα µε τον
Κώδικα Δεοντολογίας της
πλατφόρµας, ο οποίος εναρµονίζεται
µε τις ηθικές αξίες της ανοιχτής
διακυβέρνησης.
“Votewatch”:
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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
απαντήσεις των πολιτικών
«φιλτράρονται» από την οµάδα του
Vouliwatch (διαχειριστές της ιστοσελίδας) και, πριν δηµοσιευ-τούν,
επιβεβαιώνεται ότι είναι

Η εφαρµογή αυτή επιτρέπει στους
χρήστες να παρακολουθούν την
κοινοβου-λευτική 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
Κο ι ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κό ς Έ λ ε γ χο ς
(«Μοιράσου τις ιδέες, εµπειρίες,
προτάσεις σου»):
Οι πολίτες έχουν
τη δυνατότητα να
δηµοσιο-ποιούν 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.
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Μία εφαρµογή Google map ανιχνεύει
όλες τις υποβλη-θείσες πληροφορίες
(δεδοµέ-να) και τις φιλτράρει βάσει
ποικίλων κριτηρίων (τοποθε-σία,
θεµατικές
κατηγορίες
όπως,εκπαίδευση, τουρισµός, κτλ.).
Κάθε µήνα όλα τα υποβληθέντα
δεδοµένα συνο-ψίζονται 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 Βου-λευτές 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
σ ε π ο ι κ ί λ ε ς θ ε µ α τ ι κ έ ς . Το υ ς
προσφέρει, επίσης, τη δυνατότητα να
σχολιάσουν τις θέσεις αυτές και να
προτείνουν εναλ-λακτικές
προσεγγίσεις και τοποθετήσεις στα
κόµµατα.

«Το Παρατηρητήριο»: Το Παρατηρητήριο είναι η ειδησεογραφική πλευρά του
Vouliwatch µε καθηµερινή ενηµέρωση και ανταπόκριση από τα
Κοινοβουλευτικά έδρανα, τα οποία καταγράφει ο κοινοβουλευτικός
ανταποκριτής 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
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.
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Από αριστερά προς τα δεξιά και πάνω προς τα κάτω:
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Στέφανος Λουκόπουλος, Παναγιώτης Βλάχος, Μαρία Ναθαναήλ, Αντώνης Σβαρτς, Ειρήνη
Κωστάκη, Κωνσταντίνος Μεντζέλος, Γεράσιµος Λιβιτσάνος και Γεωργία Κιούλια.
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Η δοµή της οµάδας µας αναλύεται κάτωθι:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
1. Ανάπτυξη Ιστοσελίδας & Ψηφιακά Εργαλεία
Παρά την επιτυχία του Vouliwatch, κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, η οµάδα µας,
έχοντας αποκοµίσει περισσότερη εµπειρία και τη γνώµη και των Βουλευτών και των
χρηστών, εντόπισε µια σειρά στοιχείων στην πλατφόρµα που έχρηζαν βελτίωσης.
Σε συνέχεια αυτού, προχωρήσαµε στον εξοπλισµό του Vouliwatch
µε όλα τα
απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία που θα µας επιτρέψουν να παρέχουµε έγκαιρη και
έγκυρη πληροφόρηση σε απλούς πολίτες, δηµοσιογράφους και ακαδηµαικούς καθώς
και µηχαναναγνώσιµα κοινοβουλευτικά δεδοµένα. Βασικός στόχος ήταν να εδραιωθεί
το Vouliwatch σαν ένας αξιόπιστος οργανισµός εποπτείας του κοινοβουλευτικού
έργου (PMO: parliamentary monitoring organisation) αναπτύσσοντας - για πρώτη
φορά στην Ελλάδα- ψηφιακά εργαλεία και εφαρµογές που ενισχύουν την
παρακολούθηση και έλεγχο της νοµοπαρασκευαστικής διαδικασίας από τους πολίτες.
Προς αυτή την κατεύθυνση, το Vouliwatch δηµιούργησε και ανέπτυξε µία σειρά
καινοτόµων εφαρµογών που ενσωµατώθηκαν στην πλατφόρµα του και εξέλιξε
κάποιες προυφιστάµενες. Ενδεικτικά αναφέρουµε την εφαρµογή Votewatch η οποία
ενηµερώθηκε ώστε να µπορούµε να καταγράφουµε και αρχειοθετούµε και τις µη
ονοµαστικές ψηφοφορίες στην Βουλή αλλά και να συγκρίνουµε τις θέσεις των
κοµµάτων σε σχέση µε την εκάστοτε υπό ψήφιση νοµοθεσία.
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Τα υφιστάµενα προφίλ των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών στην πλατφόρµα
αναβαθµίστηκαν µε εργαλεία που επιτρέπουν πλέον στα µέλη του Κοινοβουλίου να
ενηµερώνουν οι ίδιοι το προφίλ τους µε περιεχόµενο της επιλογής τους όπως τα νέα
τους (υπό τη µορφή Δελτίων Τύπου, συνεντεύξεων, δηµοσιευµένων άρθρων), να
καρφιτσώνουν τις δράσεις τους σε όλη την χώρα µέσω ενός διαδραστικού χάρτη αλλά
και να δηµοσιεύουν τα οικονοµικά τους στοιχεία (πόθεν έσχες) µε διαφανή και
δηµόσιο τρόπο.

Ακολουθεί µία πλήρης παρουσίαση των νέων ψηφιακών εργαλείων που αναπτύξαµε
τον τελευταίο χρόνο:

1α. Αναβαθµισµένα Προφίλ Βουλευτών
Η ανάπτυξη των νέων προφίλ των Βουλευτών στην πλατφόρµα του Vouliwatch
ολοκληρώθηκε το Νοέµβριο του 2015. Ο στόχος αυτής της αναβάθµισης ήταν διττός:
αφ’ενός, να παρέχουµε στους πολίτες και χρήστες της πλατφόρµας πληρέστερη και
εκτενέστερη ενηµέρωση σε σχέση µε τη δραστηριότητα των Βουλευτών προωθώντας
παράλληλα τη διαφάνεια στα οικονοµικά τους, και αφετέρου, να ενθαρρύνουµε τους
Βουλευτές να είναι πιο διαδραστικοί και ενεργοί στην πλατφόρµα, καθώς τα
ενηµερωµένα τους προφίλ τους επιστρέπουν να προωθούν καλύτερα και ευρύτερα το
έργο τους. Όπως αναδεικνύεται σε αυτή την ενότητα, παρά το σύντοµο χρονικό
διάστηµα που έχει παρέλθει από την ανακοίνωση των προαναφερθέντων
αναβαθµίσεων, ο διττός στόχος έχει επιτευχθεί.

Ειδικά Χαρακτηριστικά των αναβαθµισµένων προφίλ
Πριν την ενηµέρωσή τους, τα βασικά στοιχεία που περιείχαν τα προφίλ των
Βουλευτών ήταν τα εξής: το Βιογραφικό Σηµείωµα του/της Βουλευτή, τις
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές στις οποίες συµµετέχει, το Κόµµα στο οποίο ανήκει, την
Εκλογική του/της Περιφέρεια και, φυσικά, την εφαρµογή όπου οι πολίτες µπορούν να
θέσουν απευθείας ερωτήσεις στον/ην Βουλευτή και να λάβουν δηµοσίως τις
απαντήσεις του/της.

Τα νέα χαρακτηριστικά των αναβαθµισένων προφίλ περιλαµβάνουν:
δηµοσίευση των νέων των Βουλευτών καθώς και θεµάτων γενικότερου
ενδιαφέροντος
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διαδραστικό χάρτη µε τις δράσεις των Βουλευτών γεωγραφικά

δηµοσίευση των Δελτίων Τύπου και βίντεο των Βουλευτών από την Βουλή µε
σκοπό να ενηµερώνονται οι πολίτες, δηµοσιογράφοι και ερευνητές σχετικά µε
θέµατα τοπικά και εθνικού ενδιαφέροντος.
δηµοσίευση των οικονοµικών και περιουσιακών τους στοιχείων (πόθεν έσχες)
ενηµερωµένη λίστα µε χρονολογική σιερά των ψηφοφοριών που έχουν
συµµετάσχει
λίστα µε τις ερωτήσεις και απαντήσεις τους και αρίθµηση αυτών
Στις επόµενες σελίδες της έκθεσης ακολουθούν ενδεικτικά αποτυπώσεις των
αναβαθαµισµένων προφίλ των Βουλευτών, προκειµένου να αναδείξουν τις νέες αυτές
παροχές.
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Σχήµα 1: Αποτύπωση των τελευταίων ενηµερώσεων από τους Βουλευτές στην αρχική σελίδα
του Vouliwatch
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Σχήµα 2: Γενική Αποτύπωση του αναβαθµισµένου προφίλ
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Σχήµα 3: Αποτύπωση της ενότητας µε την ενηµέρωση των ΝΕΩΝ του/της Βουλευτή
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Σχήµα 4: Αποτύπωση βίντεο µε οµιλία του/της Βουλευτή από το Κοινοβούλιο
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Σχήµα 5: Αποτύπωση Δελτίου Τύπου όπως εµφανίζεται στο προφίλ

Σχήµα 6: Αποτύπωση του Διαδραστικού Χάρτη µε τα σηµεία δράσης του/της Βουλευτή
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Σχήµα 7: Αποτύπωση των οικονοµικών στοιχείων του/της Βουλευτή

Αντίκτυπος των αναβαθµισµένων Προφίλ
Η ενηµέρωση και αναβάθµιση των προφίλ των Βουλευτών και η σχετική τους
ενηµέρωση είχε το αναµενόµενο αποτέλεσµα, την αύξηση δηλαδή της συµµετοχής
των µελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου στην πλατφόρµα και την περαιτέρω διάδρασή
τους µε τις νέες εφαρµογές. Πρακτικά, αυτό σηµαίνει ότι ένας αξιοσηµείωτος αριθµός
Βουλευτών, συµπεριλαµβανοµένων και αρκετών που δεν είχαν δείξει ενδιαφέρον για
την πρωτοβουλία µας στο παρελθόν, ξεκίνησε να ενηµερώνει το προφίλ του µε
περιεχόµενο σε καθηµερινή βάση ενώ, παράλληλα, ο αριθµός των ερωτήσεων από
τους πολίτες αυξήθηκε σηµαντικά.
Ειδικότερα, από την έναρξη λειτουργίας των αναβαθµισµένων προφίλ στις 23
Νοεµβρίου 2015, το Vouliwatch έλαβε συνολικά 389 ενηµερώσεις περιεχοµένου από
τους Βουλευτές, συµπεριλαµβανοµένων Δελτίων Τύπου, άρθρων, συνεντεύξεων και
βίντεο. Εντέλει, κατά τη διάρκεια αυτού του τετραµήνου, 31 Βουλευτές συνολικά
απέκτησαν διαδραστική σχέση µε την πλατφόρµα για πρώτη φορά συνολικά (είτε
απαντώντας σε ερωτήσεις είτε ενηµερώνοντας το προφίλ τους µε περιεχόµενο).
Αυτό από µόνο του αποτελεί µία σπουδαία κατάκτηση του Vouliwatch καθώς ένας
από τους βραχυπρόθεσµους στόχους της οργάνωσης είναι τα Μέλη του Κοινοβουλίου
να συµπεριλάβουν τη συµµετοχή τους στην πλατφόρµα (και κατ’επέκταση την
επικοινωνία τους µε τους πολίτες) στην καθηµερινή τους ενασχόληση. Επιπλέον, οι
πολίτες µπορούν να έχουν µία ολοκληρωµένη εικόνα της δραστηριότητας ενός/µίας
Βουλευτή διατρέχοντας το προφίλ του/της.

!

Από την άλλη πλευρά, το εργαλείο για τη δηµοσίευση των οικονοµικών στοιχείων
των Βουλευτών το οποίο δηµιουργήθηκε µε σκοπό να προσφέρει τη δυνατότητα σε
κάθε Βουλευτή να “ανεβάσει” δηµοσίως το πόθεν έσχες του/της, δεν έχει υπάρξει
ιδιαίτερα δηµοφιλές, µετρώντας µία µόνο καταχώρηση µέχρι σήµερα. Το γεγονός αυτό
δεν αποτελεί έκπληξη καθώς η οικονοµική διαφάνεια των Βουλευτών αποτελεί ένα
από τα γκρίζα σηµεία της κοινοβουλευτικής ελληνικής πραγµατικότητας, ακόµα και σε
θεσµικό επίπεδο.

Εντούτοις, η οµάδα του Vouliwatch διατηρεί την πεποίθηση ότι είναι ζήτηµα χρόνου
όλο και περισσότεροι Βουλευτές να ενεργοποιηθούν προς τη δηµοσιοποίηση των
οικονοµικών τους στοιχείων, δηµιουργώντας ντόµινο εφέ και για τους υπόλοιπους.
Το Vouliwatch έχει επικοινωνήσει µε αρκετά µέλη του Κοινοβουλίου, οι οποίοι
εµφανίστηκαν θετικοί προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζουµε ότι µέσα στους
επόµενους µήνες, η πλειοψηφία αυτών των Βουλευτών θα ανταποκριθεί
ενηµερώνοντας και αυτή την ενότητα του προφίλ τους.

1β. Ανάπτυξη της εφαρµογής Votewatch
Πριν την παρουσίαση του νέου Votewatch, η εφαρµογή αυτή κατέγραφε µόνο τις
ονοµαστικές ψηφοφορίες, αφήνοντας, όµως, εκτός αρχείου ένα σηµαντικό αριθµό
νοµοσχεδίων που ψηφίζονταν στο Κοινοβούλιο.
Μετά την αναβάθµιση της εφαρµογής, ήδη, από το Δεκέµβριο του 2015, το Vouliwatch
είναι σε θέση να καλύπτει το πλήρες φάσµα της νοµοπαρασκευαστικής διαδικασίας
και να ενηµερώνει σχετικά τους πολίτες, ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό τον εποπτικό
του ρόλο σε σχέση µε την κοινοβουλευτική δραστηριότητα.

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά του Votewatch
Το Vouliwatch µπορεί, πλέον, να παρουσιάζει µε τρόπο κατανοητό για τους
επισκέπτες της πλατφόρµας τη νοµοθετική διαδικασία και τα αποτελέσµατα όλων των
ψηφοφοριών που λαµβάνουν χώρα στο Κοινοβούλιο.
Η εν λόγω εφαρµογή, περιλαµβάνει περιλήψεις των θέσεων των κοµµάτων για
κάθε νοµοσχέδιο, προσφέροντας έτσι στους πολίτες τη δυνατότητα να συγκρίνουν τη
συµπεριφορά τους κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ήτοι τη συνέπειά τους σε
σχέση µε τις θέσεις του κάθε κόµµατος σε συγκεκριµένα θέµατα.
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Περιέχει ακόµα αναλυτικές πληροφορίες και λεπτοµέρειες για το κάθε προς ψήφιση
νοµοσχέδιο (π.χ. είδος νοµοσχεδίου, κοινοβουλευτική επιτροπή και ονόµατα των
µελών) καθώς και σύντοµη και εύληπτη περιγραφή του περιεχοµένου του.

Περαιτέρω, έχει αναπτυχθεί και ένα αναλυτικό αρχείο προκειµένου να µπορούν οι
πολίτες/ επισκέπτες της πλατφόρµας να αναζητούν και να πλοηγούνται ανάµεσα
σε διαφορετικά νοµοσχέδια.
Τέλος, οι χρήστες µπορούν να ψηφίζουν και οι ίδιοι σαν να ήταν Βουλευτές, µέσω
ενός ειδικά σχεδιασµένου εργαλείου (poll).

!

Αποτύπωση της αρχικής σελίδας του Votewatch

Στις επόµενες σελίδες της έκθεσης ακολουθούν ενδεικτικά αποτυπώσεις της
εφαρµογής Votewatch.

!

Σχήµα 1: Αποτύπωση µίας µη ονοµαστικής ψηφοφορίας, όπως εµφανίζεται στην πλατφόρµα.

!
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Σχήµα 2: Περιληπτική αποτύπωση των θέσεων των κοµµάτων σε σχέση µε νοµοσχέδιο

1γ. Vouliwatch Data
Μία νέα ενότητα που περιλαµβάνει τρεις επιµέρους λειτουργίες αναπτύχθηκε στην
ιστοσελίδα µας, συγκεντρώνοντας και παρουσιάζοντας όλα τα δεδοµένα που
παράγονται στην πλατφόρµα του Vouliwatch από τη διάδραση των πολιτών και των
Βουλευτών. Στόχος της εν λόγω ενότητας είναι η παρουσίαση των τάσεων στις
ερωτήσεις των πολιτών καθώς και η παρακολούθηση της συνέπειας των απαντήσεων
των Βουλευτών και των κοµµάτων.
Συγκεκριµένα, όπως προκύπτει και από τις παρακάτω αποτυπώσεις, το Vouliwatch
Data καταγράφει/αρχειοθετεί τις ερωτήσεις που θέτουν οι πολίτες καθώς και τις ιδέες
των πολιτών που συγκεντρώνονται στην αντίστοιχη ενότητα πληθοπορισµού µε
θεµατικά κριτήρια- πχ. Δικαιοσύνη, Οικονοµία, Περιβάλλον κ.ο.κ - (βλ. αποτύπωση µε
πορτοκαλί σχέδια παρακάτω, Σχήµα 3).

!

Σχήµα 1: Αποτύπωση της ενότητας Vouliwatch Data ανά θεµατική κατηγορία

Πατώντας, λοιπόν, πάνω στην αντίστοιχη κατηγορία, µπορεί ο επισκέπτης να έχει
πρόσβαση σε όλες τις ερωτήσεις ή/και ιδέες -προτάσεις που αφορούν στον άξονα
αυτό (βλ. Σχήµα 4).

!
Σχήµα 2: Αποτύπωση της ενότητας Vouliwatch Data ανά αποτελέσµατα θεµατικής

Μία ακόµα δυνατότητα που προσφέρει το Vouliwatch Data είναι ο πίνακας µε τους πιο
δραστήριους και λιγότερο δραστήριους Βουλευτές σε σχέση µε την ανταπόκρισή τους
στις ερωτήσεις των πολιτών, ανά πεντάδες.

!

Σχήµα 3:Αποτύπωση του Vouliwatch top 5 & under 5

Τέλος, το Vouliwatch Data περιλαµβάνει και ένα πίνακα µε το βαθµό ανταπόκρισης
ανά κόµµα.

!
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Σχήµα 4: Αποτύπωσης του πίνακα ανταπόκρισης των Κοµµάτων

1δ. Αναβαθµισµένο Policy Monitor
Η εφαρµογή του Policy Monitor - το οποίο, µε µικρές διαφοροποιήσεις αποτελεί,
πλέον, µια από τις µόνιµες εφαρµογές της πλατφόρµας µας, επιτρέπει στους
επισκέπτες να ενηµερώνονται για τις θέσεις των κοµµάτων πάνω σε µία σειρά
θεµατικών (π.χ. εκπαίδευση, ανεργία), να τις συγκρίνουν και να τις αξιολογούν. Κατά
τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου του Σεπτεµβρίου 2015 η οµάδα του
Vouliwatch ξαναδούλεψε και αναβάθµισε το περιεχόµενο της εφαρµογής
καταγράφοντας, συνοψίζοντας και παρουσιάζοντας τις ενηµερωµένες θέσεις των
κοµµάτων σε σχέση µε τις προηγούµενες εκλογές. Ακόµη, βελτιώσαµε αισθητά και την
ίδια την εµφάνιση της εφαρµογής, το σχεδιασµό της και την παρουσίαση των
αποτελεσµάτων.

!
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Σχήµα 1: Αποτύπωση της αρχικής σελίδας του αναβαθµισµένου Policy Monitor

!
Σχήµα 2: Αποτύπωση των αποτελεσµάτων αναζήτησης στο αναβαθµισµένου Policy Monitor

1ε. Νέες Εφαρµογές

!

Πέραν των ανωτέρω ψηφιακών εφαρµογών, το Vouliwatch πρoσέθεσε σταδιακά µέσα
στον τελευταίο αυτό χρόνο νέες ενότητες και δυνατότητες στην πλατφόρµα.
Συγκεκριµένα, κάθε σαββατοκύριακο, το Vouliwatch συντάσσει και παρουσιάζει την
εβδοµαδιαία ανασκόπηση του Κοινοβουλίου, συνοψίζοντας µε τρόπο εύληπτο τα
σηµαντικότερα νέα της εβδοµάδας που πέρασε στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο (µε έµφαση στην κοινοβουλευτική δραστηριότητα και των Ελλήνων
Ευρωβουλευτών). Στη συνέχεια, και οι δύο ανασκοπήσεις προωθούνται και
διαµοιράζονται σε όλο µας το δίκτυο αναγνωστών και χρηστών της πλατφόρµας
καθώς και σε ευρύτερο κοινό µέσω της συνεργασίας µε την διαδικτυακή εφηµερίδα
Huffington Post Greece.

Επιπλέον, το Vouliwatch πρόσφατα εγκαινίασε µία σειρά από συνεντεύξεις µε
Έλληνες Ευρωβουλευτές σε µια προσπάθεια να εξοικειώσει τους αναγνώστες /
πολίτες µε το έργο και τη δραστηριότητα των εκλεγµένων αντιπροσώπων τους στις
Βρυξέλλες.

!
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Τέλος, µία νέα ενότητα αναπτύχθηκε στην πλατφόρµα η οποία συγκεντρώνει και
παρουσιάζει στους επισκέπτες το σύνολο του περιεχοµένου που έχει ανέβει στην
ιστοσελίδα σε ερωτήσεις, απαντήσεις, σχόλια, προτάσεις πολιτών, νέα βουλευτών
αλλά και την καθηµερινή κοινοβουλευτική ανταπόκριση από το Παρατηρητήριο.

2. Προώθηση Ανοιχτών Δεδοµένων & Δικαίωµα
Γνώσης Διοικητικών Εγγράφων
Η πρόσβαση στην πληροφορία, τα ανοιχτά δεδοµένα και η καλή και ανοιχτή
διακυβέρνηση συνιστούν αναµφίβολα τα πλέον ουσιαστικά συστατικά για µία διαφανή
και ανοιχτή δηµοκρατία. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου χρόνου λειτουργίας του
Vouliwatch, η οµάδα εργάστηκε εντατικά και απέκτησε σχετική εξειδίκευση και γνώση
µε σκοπό να ηγηθεί ο οργανισµός µας στην καµπάνια για την αποτελεσµατική και
ισχυρή προώθηση της ανοιχτότητας και της διαφάνειας στην ελληνική πολιτική
πραγµατικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η οµάδα του Vouliwatch διεύρυνε σηµαντικά το
εθνικό και διεθνές δίκτυο συνεργατών που είναι ήδη ιδιαίτερα ενεργοί στον εν λόγω
τοµέα, συµµετείχε σε διεθνείς συναντήσεις και φόρα και ανέπτυξε συνέργειες µε
υφιστάµενα υπερεθνικά εγχειρήµατα.
Ειδικότερα, το Vouliwatch δραστηριοποιήθηκε ενεργά στην προώθηση της ατζέντας
του Open Government Partnership (OGP) στην Ελλάδα, δίνοντας έµφαση στην
εφαρµογή και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανοιχτή διακυβέρνηση 2014-2016
και την κοινοβουλευτική ανοιχτότητα. Τον τελευταίο χρόνο, η οµάδα του οργανισµού
προχώρησε σε µία σειρά από προωθητικές ενέργειες για την διάδοση και την
εφαρµογή της ανοιχτής διακυβέρνησης:
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Εκπρόσωποι του οργανισµού συναντήθηκαν µε τον Υπουργό Εσωτερικών, Παν.
Κουρουµπλή, ο οποίος δεσµεύτηκε να προωθήσει την εφαρµογή των ελληνικών
δεσµεύσεων από το Σχέδιο Δράσης OGP. Παράλληλα, η οµάδα µας απέστειλε µία
σειρά από επιστολές σε όλα τα κόµµατα της Βουλής και τους Βουλευτές
υπογραµµίζοντας τη σηµασία της εδραίωσης µίας κουλτούρας ανοιχτότητας και
χρηστής διακυβέρνησης στην Ελλάδα.

Επιπλέον, ως επίσηµο µέλος του OGP, το Vouliwatch συµµετείχε στη Σύνοδο
Κορυφής του OGP στο Μεξικό (Οκτώβριο του 2015), έχοντας την ευκαιρία να
ανταλλάξει ιδέες, καλές πρακτικές και να εδραιώσει συνεργασίες µε ΜΚΟ από όλο
τον κόσµο. Σε εθνικό επίπεδο, χάρη στην αφοσίωση και δέσµευση που έχει
επιδείξει η οµάδα µας στην προώθηση της ανοιχτότητας και της καλής
διακυβέρνησης στην Ελλάδα, θα έχουµε ενεργό συµβουλευτικό ρόλο στη
διαµόρφωση του νέου Σχεδίου Δράσης της OGP για το 2016-2018, το οποίο θα
καταρτιστεί µέσα στους επόµενους µήνες.
Τέλος, ο οργανισµός στήριξε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος στην αίτηση
συµµετοχής που υπέβαλε στο Υποεθνικό Πιλοτικό Πρόγραµµα του OGP, µε σκοπό
την προώθηση µεταρρυθµίσεων στο πλαίσιο της ανοιχτής διακυβέρνησης σε
τοπικό επίπεδο. Η οµάδα του Vouliwatch θεωρεί ότι πρόκειται για µία πολύ καλή
ευκαιρία να εφαρµοστούν οι αρχές και οι πολιτικές της ανοιχτής διακυβέρνησης
στο τοπικό επίπεδο.
Η εφαρµογή του συνταγµατικού δικαιώµατος γνώσης των διοικητικών εγγράφων
των πολιτών στην Ελλάδα αποτελεί ένα επιπλέον πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται
ενεργά το Vouliwatch τον τελευταίο χρόνο. Αφού αναπτύξαµε συνεργασίες µε ηγετικές
στον τοµέα αυτό ΜΚΟ, όπως το Acces Info Europe, επιδιώξαµε τη συµµετοχή µας
σε ένα µακροπρόθεσµο πρόγραµµα, του οποίου οι στόχοι είναι, αφενός, η ενίσχυση
της κυβερνητικής διαφάνειας και λογοδοσίας βάσει διεθνών κριτηρίων και αφετέρου η
διάδοση και ανάπτυξη της γνώσης στην κοινωνία των πολιτών για την ευρύτερη και
συχνότερη άσκηση του δικαιώµατός αυτού.
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Τέλος, στην πράξη, το Vouliwatch επικαιροποίησε συµπληρώνοντας τα απαιτούµενα
δεδοµένα για την Κατάταξη της Ελλάδος σε σχέση µε το Δικαίωµα Γνώσης των
Διοικητικών Εγγράφων ενώ παράλληλα κατέγραψε αναλυτικά το νοµικό πλαίσιο της
διαφάνειας σε επίπεδο λήψης αποφάσεων για την χώρα µας, ενώ πρόσφατα,
σηµειώσαµε και µία σηµαντική νίκη για την ανοιχτότητα, αποστέλλοντας την πρώτη
µας επίσηµη αίτηση παροχής δηµοσίων δεδοµένων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και
ζητώντας τα πρακτικά των συνεδριάσεων συγκεκριµένων νοµοπαρασκευαστικών
επιτροπών καθώς και δεδοµένα που αφορούν στην κοινοβουλευτική δραστηριότητα
Βουλευτών.

3. Διάδοση του µοντέλου ParliamentWatch
Μέρος της αποστολής του οργανισµού µας είναι και η ευρύτερη το δυνατόν διάδοση
του µοντέλου λειτουργίας του Parliament Watch σε χώρες όπου οι αντίστοιχες
πρωτοβουλίες συµµετοχικότητας ή εποπτικοί οργανισµοί της κοινοβουλευτικής
δραστηριότητας απουσιάζουν. Με αυτό τον γνώµονα, το Vouliwatch, µε την
υποστήριξη του Ευρωπαϊκού προγράµµατος (Erasmus+) σε συνεργασία µε την ΜΚΟ
Make Waves (Κύπρος), την Crowd Policy (Ελλάδα) και το Café Babel (Γαλλία) µε
σκοπό να δηµιουργηθεί ένας αντίστοιχος οργανισµός κοινοβουλευτικής εποπτείας και
στην Κύπρο. Στόχος του προγράµµατος αυτού, είναι η χιεραφέτηση των νέων στην
Κύπρο, δηµιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για τη συµµετοχή τους και µεγαλύτερη
διαφάνεια και λογοδοσία στην πολιτική. Το Vouliwatch Cyprus, το οποίο ξεκίνησε το
Νοέµβριο του 2015 αναµένεται να ολοκληρωθεί και να παρουσιαστεί η πλατφόρµα το
Νοέµβριο του 2017.

!

!

Η οµάδα του Parliament Watch Cyprus (1η συνάντηση στην Κύπρο)

4. Εκδηλώσεις και Εργαστήρια
Τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας µας, διοργανώσαµε µία σειρά εκδηλώσεων όπως
προωθητικές παρουσιάσεις, πολιτικά και άλλα εργαστήρια αλλά και ανοιχτές
συζητήσεις.

4.1 Παρουσίαση της πρωτοβουλίας Vouliwatch στους Βουλευτές

!

Στις 25 Ιουνίου 2015, η οµάδα µας φιλοξένησε µία αποκλειστική παρουσίαση του
Vouliwatch για τους νεοκλεγέντες Βουλευτές και τους επιστηµονικούς τους συνεργάτες
σε µία προσπάθεια να τους εξοικειώσει µε την πλατφόρµα και τις λειτουργίες της αλλά
και µε τους γενικότερους στόχους και τις φιλοδοξίες του οργανισµού. Η εκδήλωση
αποτέλεσε µία εξαιρετική ευκαιρία για µία πρώτη επαφή και αµφότερη επικοινωνία
αλλά και για ανταλλαγή ιδεών για την βελτίωση της πλατφόρµας και δηµιουργία
σχέσης εµπιστοσύνης.

4.2 Τρίτο Πολιτικό Εργαστήρι Vouliwatch
Λαµβάνοντας υπόψη ότι το Vouliwatch οφείλει να έχει µία πολύ δυνατή ψηφιακή αλλά
και φυσική παρουσία, η οµάδα µας ενσωµάτωσε στην ήδη ευρεία γκάµα των
δράσεών µας και τη διοργάνωση ζωντανών συµµετοχικών συναντήσεων και
συζητήσεων µεταξύ των πολιτών, ειδικών και πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, στις 13
Ιανουαρίου 2016 το Vouliwatch, σε συνεργασία µε τη διαδικτυακή πύλη The Press
Project διοργάνωσε την τρίτη ανοιχτή συζήτηση που είχε ως θέµα τη Διατλαντική
Εταιρική Σχέση Εµπορίου και Επενδύσεων (TTIP). Η συζήτηση είχε µεγάλη
επιτυχία καθώς προσέλκυσε περισσότερους από 180 συµµετέχοντες πολίτες, ενώ το
πάνελ των οµιλητών ήταν εκλεκτό, µε τον Υπουργό Οικονοµίας, Γιώργο Σταθάκη
προσκεκληµένο, Βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δηµοκρατία και Το Ποτάµι,
εκπροσώπους της επιχειρηµατικής κοινότητας, ακτιβιστές και ακαδηµαϊκούς.

!
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Γενική αποτύπωση του χώρου όπου πραγµατοποιήθηκε η συζήτηση και του κοινού

Aξίζει να σηµειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη δηµόσια συζήτηση στην Ελλάδα
σχετικά µε την TTIP, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν επιχειρήµατα απ’
όλες τις πλευρές από πολιτικούς και ειδήµονες προερχόµενους από διαφορετικά
πεδία εξειδίκευσης. Επιπλέον, η εκδήλωσε έτυχε µεγάλης µιντιακής κάλυψης από τα
τοπικά αλλά και διεθνή µέσα.
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Φωτογραφία του πάνελ των Οµιλητών και των συντονιστών από το Vouliwatch και το
ThePressProject (στα δύο άκρα)

4.3 Ηµερίδα Εργασίας "Εργαλεία για τη Δηµοκρατία"
Στις 15 Ιανουαρίου 2016, το Vouliwatch µε το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστηµιακής Συνεργασίας (ERDIC) του
Πανεπιστηµίου Πειραιώς και το Τµήµα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων συνδιοργάνωσαν ηµερίδα
εργασίας µε τίτλο "Εργαλεία για την Δηµοκρατία”. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν
οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην
Εκπαίδευση, Κατάρτιση & Έρευνα και εκπαιδευτικοί του προγράµµατος
Teachers4Europe. Το Vouliwatch παρουσίασε, µέσα από καινοτόµα εργαλεία,
εκπαιδευτικές προτάσεις για ενσωµάτωση στη διδασκαλία µε σκοπό την καλλιέργεια
της συµµετοχικότητας και τις δηµοκρατικές διαδικασίες στους µαθητές. Η ηµερίδα µας
πρόσφερε µία ιδανική ευκαιρία να παρουσιάσουµε την πρωτοβουλία µας στην
ακαδηµαϊκή κοινότητα και να υπογραµµίσουµε τις δυνατότητες της πλατφόρµας σαν
εκπαιδευτικό εργαλείο στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.

!
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Στιγµιότυπο από την παρουσίαση (Στ. Λουκόπουλος, Μ. Ναθαναήλ, καθηγ. Φ. Ασδεράκη)

4.4 Δεύτερο Εργαστήρι για ΜΚΟ “Ενωµένοι Ρωτάµε 2.0”
Στις 15 Μαρτίου 2016, το Vouliwatch διοργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά ένα
φιλόδοξο και καινοτόµο εγχείρηµα µε στόχο να καλλιεργήσει µια κουλτούρα
συνεργασίας µεταξύ των ελληνικών ΜΚΟ καθώς και να συστήσει το Vouliwatch ως
ένα αξιόπιστο σύµµαχο στις προσπάθειές τους να προωθήσουν την ατζέντας τους
στο Κοινοβούλιο.

!
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Οι συνεργάτες, Κωνσταντίνος Μεντζέλος και Μαρία Ναθαναήλ από το Εργαστήρι “Ενωµένοι
Ρωτάµε 2.0”

Στο Εργαστήρι “Ενωµένοι Ρωτάµε 2.0” οι 25 ΜΚΟ που συµµετείχαν, χωρίστηκαν σε
οµάδες εργασίας ανάλογα µε το πεδίο δράσης τους και την ατζέντας τους. Στη
συνέχεια, συζήτησαν µεταξύ τους τα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος και κατέληξαν στη
διατύπωση από κοινού ερωτηµάτων προς τους Βουλευτές. Τις ερωτήσεις αυτές τις
υπέβαλαν, στη συνέχεια, συλλογικά µέσω της πλατφόρµας του Vouliwatch.
Οι αναφερθείσες Οµάδες Εργασίας ήταν: Ανοιχτή & Καλή Διακυβέρνηση, Ισότητα &
Κοινωνικός Αποκλεισµός, Δικαιώµατα ΛΟΑΤ, Προσφυγική Κρίσης, Αλληλεγγύη και
Περιβάλλον.

!

!

Φωτογραφία από το Εργαστήρι “Ενωµένοι Ρωτάµε 2.0”

5. Κάλυψη από ΜΜΕ και Προώθηση
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 εγχείρηµά µας και το δεύτερο χρόνο
λειτουργίας µας. 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 5 φορές στην τηλεόραση, 4
φορές στο ραδιόφωνο και 8 φορές στον τύπο (βλ. αναλυτική λίστα παρακάτω).

!
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Αποτύπωση πλάνου από την εκποµπή στο Arte TV για το Vouliwatch

Όνοµα Μέσου

Είδος Μέσου

Εθνικό/ Τοπικό / Διεθνές

Ψηφιακό Μέσο

Εθνικό

Ψηφιακό Μέσο

Εθνικό

Ψηφιακό Μέσο

Εθνικό

Ψηφιακό Μέσο

Διεθνές

Ψηφιακό Μέσο

Διεθνές

Ψηφιακό Μέσο

Διεθνές

!
Δείτε εδώ

!
Δείτε εδώ

!
Δείτε Εδώ

!
Δείτε Εδώ

!
Δείτε Εδώ

!

!

Δείτε εδώ

Ψηφιακό Μέσο +
έντυπο

Εθνικό

Ψηφιακό Μέσο

Εθνικό

Τηλεόραση

Διεθνές

Τηλεόραση

Εθνικό

Τηλεόραση

Εθνικό

Διαδικτυακή
Τηλεόραση

Διεθνές

Τηλεόραση

Local

!
Δείτε εδώ

!
Δείτε εδώ

!
Δείτε εδώ

!
Δείτε εδώ

!
Δείτε εδώ

!
Δείτε εδώ

!

!

Δείτε εδώ

Ραδιοφωνικός
Σταθµός

Εθνικό

Ραδιοφωνικός
Σταθµός

Εθνικό

Ραδιοφωνικός
Σταθµός

Εθνικό

Ραδιοφωνικός
Σταθµός

Διεθνές

!
Δείτε εδώ

!

!

!

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 δεύτερο έτος
λειτουργίας της πλατφόρµας. Όλες οι µετρήσεις και οι αναλύσεις που παρουσιάζονται
παρακάτω αφορούν σε µία περίοδο δώδεκα µηνών (16/03/2015– 16/03/2016).

Επισκέπτες και Ανταπόκριση Βουλευτών

!

Κατά το δεύτερο χρόνο λειτουργίας του Vouliwatch σηµειώθηκε µία αξιοσηµείωτη
αύξηση στο ποσοστό ανταπόκρισης των Βουλευτών και τη γενικότερη διάδρασή τους
µε την πλατφόρµα. Ειδικότερα, σε σύγκριση µε τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, κατά
τον οποίο είχαµε λάβει συνολικά 74 απαντήσεις Βουλευτών, κατά το δεύτερο χρόνο
λειτουργίας είχαµε 129 απαντήσεις στην πλατφόρµα µας.

Επιπλέον, µετά την παρουσίαση των αναβαθµισµένων προφίλ των Βουλευτών στις
23 Νοεµβρίου 2015, το Vouliwatch έλαβε 385 ενηµερώσεις από τους Βουλευτές
(νέο περιεχόµενο), το οποίο περιλάµβανε Δελτία Τύπου, βίντεο των οµιλιών τους
αλλά και συνεντεύξεις και δηµοσιευµένα άρθρα τους στα µέσα.

!

Συνολικά, κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους λειτουργίας µας, 49 νέοι Βουλευτές
διέδρασαν µε την πλατφόρµα µας για πρώτη φορά. Ο αριθµός αυτός υποδεικνύει ότι
για ένα σηµαντικό ποσοστό των Ελλήνων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, το
Vouliwatch έχει εξελιχθεί σε αναπόσπαστο κοµµάτι του καθηµερινού τας έργου
επικοινωνίας µε τους πολίτες και ανάδειξης της δραστηριότητάς τους.

Συµµετοχή των χρηστών
Σε σχέση µε την ανταπόκριση των χρηστών της πλατφόρµας, το Vouliwatch
φιλοξένησε, κατά το δεύτερο χρόνο λειτουργίας του, 404 ερωτήσεις προς τους
Βουλευτές και Ευρωβουλευτές και 55 ιδέες και προτάσεις πληθοπορισµού. Η
πλατφόρµα αριθµεί, πλέον1,615 εγγεγραµµένους χρήστες συνολικά(533 νέοι
χρήστες).

!

!

!

Τέλος, σε σχέση µε την απήχηση του Vouliwatch στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά
το δεύτερο χρόνο λειτουργίας, η σελίδα µας στο Facebook έλαβε 2,357 νέα “µου
αρέσει”/likes, φτάνοντας συνολικά στα 10,667 likes ενώ έχουµε προσελκύσει και
1,909 νέους ακόλουθους στο twitter, µε συνολικό αριθµό 4,416.

Τα στατιστικά στοιχεία της πλατφόρµας
Η απήχηση του Vouliwatch κατά τη διάρκεια του δεύτερου χρόνου λειτουργίας του
αυξήθηκε σηµαντικά, µετρώντας συνολικά 308,995 µοναδικούς επισκέπτες,
408,408 επισκέψεις (sessions)και 687,881 επισκέψεις σελίδων (pageviews).

!

Συγκριτικά µε τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, όπως προκύπτει και από τον παρακάτω
πίνακα, ο αριθµός των µοναδικών επισκεπτών αυξήθηκε κατά 208,621 ενώ οι
επισκέψεις στις σελίδες της πλατφόρµας (pageviews) και οι επισκέψεις (sessions)
σηµείωσαν άνοδο κατά 130,13% και 200.02% αντιστοίχως.

!
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 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 διαρκή 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.

!

Η παρακάτω ενότητα, περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία του Vouliwatch κατά
το δεύτερο έτος λειτουργίας του (ετήσιος προϋπολογισµός) και, ειδικότερα,
παρουσιάζονται αναλυτικά τα έσοδα και έξοδα της οργάνωσης ανά κατηγορίες.

α. Πηγές Εισοδήµατος ανά κατηγορίες εισοδηµάτων

!

Οι δωρεές ιδιωτών καθώς και η συµµετοχή του Vouliwatch σε προγράµµατα
χρηµατοδότησης υπήρξαν και φέτος οι βασικές πηγές εισοδήµατος του Οργανισµού.

Πηγή

Ποσό

Δωρεές Ιδιωτών

26,637€

Ιδρύµατα και Χρηµατοδοτήσεις

46,950€

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα

7,723€

ΣΥΝΟΛΟ

81,310€

!

β. Έξοδα/Δαπάνες ανά κατηγορίες εξόδων
Είδος/Κατηγορία

Ποσό

Κόστη Προσωπικού

49,156.81€

Φόροι

3,745€

Ανάπτυξη & Συντήρηση Ιστοσελίδας

17,203.45€

Ενοίκιο & Πάγια Έξοδα

6,082.18€

Αναλώσιµα & Είδη Γραφείου

2,388.93€

Αµοιβή Λογιστή

1,110€

Εκδηλώσεις

1,180.2€

ΣΥΝΟΛΟ

80,866.39€

Στοιχεία Επικοινωνίας

Email: press@vouliwatch.gr
Τηλ: 213 0386340
Διεύθυνση: Βουλής 16
Αθήνα – 10563
facebook.com/vouliwatch
@vouliwatch
www.vouliwatch.gr

Στοιχεία ΜΚΟ
VOULIWATCH
Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία
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Αριθµός Μητρώου: 997496860

