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VOULIWATCH ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017-8
Η παρακάτω έκθεση αφορά σε δράσεις του Vouliwatch 
που καλύπτουν την περίοδο της 16ης  Μαρτίου 2017 έως 
την 16η Μαρτίου 2018. Το Vouliwatch είναι ένας νομίμως 
καταχωρημένος Μη Κυβερνητικός Οργανισμός µε τη 
νομική μορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 
και Αριθμό Μητρώου: 997496860.

«Διάφανη Δημοκρατία» από τη σειρά «η Αθήνα του 
Μέλλοντος» (2004) του Δημήτρη Τσουμπλέκα.
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ΟΡΑΜΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η πρωτοβουλία Vouliwatch γεννήθηκε στα 
μέσα της οικονομικής και πολιτικής κρίσης. 
Σε μία χώρα που κλυδωνίζεται διαρκώς 
από σκάνδαλα και διαφθορά, το Vouliwatch 
αγωνίζεται να ενισχύσει την ανοιχτότητα 
και την λογοδοσία στο πολιτικό σύστημα και 
χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες για να 
προωθήσει τη συμμετοχή των πολιτών στις 
πολιτικές διαδικασίες και να αποκαταστήσει 
την εμπιστοσύνη τους στον κοινοβουλευτισμό. 

Το Vouliwatch είναι µία ανεξάρτητη 
πρωτοβουλία, µία ψηφιακή πλατφόρμα, η 
οποία  προσφέρει  τη  δυνατότητα στους 
Έλληνες πολίτες να θέσουν δημοσίως 
ερωτήματα στα µέλη του Ελληνικού και του 
Ευρωπαϊκού 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  τη  συμπεριφορά 
των Ελλήνων Βουλευτών κατά την ψηφοφορία 
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, του δικαιώματος 
πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία, της 
κοινοβουλευτικής διαφάνειας, προωθώντας 
συνεργασίες και οργανώνοντας δίκτυα 
µε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, ερευνητικά 
ιδρύματα, πανεπιστήμια, οργανισμούς στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.
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1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ VOULIWATCH

Το Vouliwatch καταχωρήθηκε ως μη κερδο-
σκοπικός οργανισμός, επισήμως, τον Οκτώβριο 
του 2013. Ο οργανισμός ξεκίνησε επίσημα της 
δράσεις του, με την παρουσίαση στο κοινό της 
ψηφιακής του πλατφόρμας στις 16 Μαρτίου 
2014.
Το Vouliwatch είναι ένας Οργανισμός 
Κοινοβουλευτικής Παρακολούθησης, ο οποίος 
προωθεί την συμμετοχή των πολιτών στην 
νομοθετική διαδικασία και τους παρέχει την 
δυνατότητα να επικοινωνούν, να αξιολογούν 
και να ζητούν τη λογοδοσία των αιρετών 
αντιπροσώπων τους στη Βουλή καθώς και στην 
Ευρωβουλή. 
Το Vouliwatch είναι μία αυτόνομη, μη-
κερδοσκοπική πρωτοβουλία που στοχεύει 
στην προώθηση του δημόσιου διαλόγου, της 
διαφάνειας, της ανοιχτής διακυβέρνησης, της 
πολιτικής συμμετοχής και λογοδοσίας μεταξύ 
πολιτών και πολιτικών.
Αποστολή του εν λόγω εγχειρήματος είναι 
η ενθάρρυνση των Ελλήνων πολιτών να 
εμπλακούν ενεργά στα κοινά, καθώς επίσης 
να αυξήσουν τη λογοδοσία και τη διαφάνεια 

στο Ελληνικό πολιτικό σύστημα. Για την 
επίτευξη των παραπάνω στόχων, η ομάδα του 
Vouliwatch εργάζεται από κοντά με πολιτικούς, 
οργανισμούς και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών ούτως ώστε να προωθήσει 
μια κουλτούρα ανοιχτότητας, διαλόγου και 
διαφάνειας. Το Vouliwatch προωθεί και 

καλλιεργεί μία συνεργατική δημοκρατική 
κουλτούρα που αποτελεί πηγή έμπνευσης για 
θεσμική και τεχνολογική καινοτομία.
Στις επόμενες σελίδες ακολουθεί μία περιγραφή 
των κύριων χαρακτηριστικών και εργαλείων που 
προωθούν τη δημοκρατία, και προσφέρονται 
από το Vouliwatch στους χρήστες/ριες του.
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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 
απαντήσεις των πολιτικών «φιλτράρονται» από 
την ομάδα του Vouliwatch 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/
ριες να παρακολουθούν την κοινοβουλευτική 
συμπεριφορά κάθε Έλληνα Βουλευτή κατά τη 
διαδικασία της ψηφοφορίας ενός νομοσχεδίου, 
ενώ παράλληλα ενημερώνει το κοινό λεπτο- 
μερώς και παραπέμπει σε αναλυτικές πηγές 
πληροφόρησης σχετικά µε το υπό ψήφιση 
νομοσχέδιο.

Vouliwatch Data
Η συγκεκριμένη εφαρμογή επιτρέπει στους 
χρήστες/ριες να παρακολουθούν στενά την 

κοινο-βουλευτική και νομοθετική δραστηριότητα 
μέσω της παρουσίασης και οπτικοποίησης των 
σχετικών δεδομένων. Επιπλέον, οι χρήστες/
ριες μπορούν να συγκρίνουν τα ευρήματα 
ανά κοινοβουλευτική περίοδο, μήνα ή έτος. Το 
εργαλείο αυτό παρέχει πληροφορίες σε σχέση με 
τον αριθμό των νομοθετημάτων που ψηφίστηκαν 
στη Βουλή, τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου 
(ερωτήσεις, αναφορές κτλ.), παρουσιάζει 
σε κατάταξη τους/τις πιο δραστήριους/
ες Βουλευτές/ριες και τις κοινοβουλευτικές 
ομάδες που ανήκουν αλλά και τις θεματικές 
που περιλαμβάνει ο κοινοβουλευτικός τους 
έλεγχος (οικονομία, Δικαιοσύνη - ανθρώπινα 
δικαιώματα, περιβάλλον κ.ο.κ.).

Vouliwatch Open Budget
Το Vouliwatch Open Budget είναι ένα εργαλείο 
συγκριτικής ανάλυσης των δαπανών της Βουλής, 
το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες/
ριες να παρακολουθούν τον Προϋπολογισμό 
της Βουλής, αντλώντας πληροφορίες για τις 
δαπάνες από την ενότητα «Κοινοβουλευτική 
Διαφάνεια» της ιστοσελίδας της Βουλής, με 
σκοπό την οργάνωση των δεδομένων αυτών με 
προσβάσιμο και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, 
όπως με γραφήματα και άλλες οπτικοποιήσεις,  
στατιστικά και κατατάξεις των ποσών και όλα 

αυτά σε ανοιχτή, μηχαναγνώσιμη μορφή. Με τον 
τρόπο αυτό, οι πολίτες μπορούν να ελέγξουν και 
να ερμηνεύσουν τα οικονομικά δεδομένα του 
Προϋπολογισμού της Βουλής, ακόμα και αν δεν 
διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις οικονομικών, 
να οπτικοποιήσουν τις τάσεις των δαπανών και, 
κατ’ επέκταση, να καταγγείλουν τις περιπτώσεις  
υπόνειας διαφθοράς ή κακοδιαχείρισης, 
ενισχύοντας τη λογοδοσία. 

Policy Monitor
Το Policy Monitor είναι ένα ψηφιακό εργαλείο 
που επιτρέπει στους χρήστες/ριες 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.

«Το Παρατηρητήριο»
Το Παρατηρητήριο είναι η ειδησεογραφική 
πλευρά του Vouliwatch µε καθημερινή ενημέ-
ρωση και ανταπόκριση από τα Κοινοβουλευτικά 
έδρανα, τα  οποία καταγράφει ο  
κοινοβουλευτικός συντάκτης της πρωτοβουλίας 
µας.
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2. Η ΟΜΑΔΑ

Αυτή τη στιγμή στο δυναμικό του Vouliwatch 
υπάρχουν τέσσερις πλήρως απασχολούμενοι 
και δύο ηµιαπασχολούµενοι συνεργάτες. 
Επίσης ο οργανισμός στηρίζεται και από ένα 
αφοσιωμένο δίκτυο εθελοντών. Η δομή και ο 
πυρήνας της ομάδας έχουν ως εξής:

Στέφανος Λουκόπουλος
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚOΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤHΣ

Μαρία Ναθαναήλ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κωνσταντίνος Μεντζέλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤHΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΟΥ

Γεράσιμος Λιβιτσάνος
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Παναγιώτης Βλάχος
ΣΥΝΙΔΡΥΤHΣ / ΓΕΝΙΚH ΣΤΡΑΤΗΓΙΚH

Μάθετε περισσότερα για την
ομάδα του Vouliwatch εδώ.

https://vouliwatch.gr/about%23team
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3. Η ΑΝΑΠΤυξΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤφΟΡΜΑΣ ΚΑΙ 
ΤΑ ψΗφΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Τον τελευταίο χρόνο, το Vouliwatch προχώρησε 
σε μια σειρά παράλληλων δραστηριοτήτων σε 
ευθεία γραμμή με τους στρατηγικούς στόχους 
του Οργανισμού και επίκεντρο την προώθηση 
της ατζέντας μας για διαφάνεια στα οικονομικά 
των Βουλευτών, το δικαίωμα πρόσβασης 
στη δημόσια πληροφορία και τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, αφιερώσαμε 
σημαντική ενέργεια και πόρους στον σχεδιασμό, 
την υλοποίηση και τη διαχείριση του περιεχομένου 
της νέας ιστοσελίδας του Οργανισμού καθώς 
και την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εργαλείων 
συμμετοχής των πολιτών.

3.1. Παρουσίαση της νέας ιστοσελίδας

Στις 9 Σεπτεμβρίου το Vouliwatch παρουσίασε τη 
νέα ψηφιακή του πλατφόρμα κοινοβουλευτικής 
παρακολούθησης με υψηλότατου επιπέδου 
εμφάνιση και προγραμματισμό. Η νέα 
πλατφόρμα του Vouliwatch μπορεί πλέον να 
διατηρεί ένα θησαυρό κοινοβουλευτικών 
δεδομένων και πληροφορίας και να παρέχει 
στους χρήστες/ριες όλα τα απαραίτητα 
εργαλεία για μια ουσιαστική και αποτελεσματική 
κοινοβουλευτική παρακολούθηση, για τον 

έλεγχο των Βουλευτών/τριών, αναλύοντας και 
συγκρίνοντας όλα τα σχετικά δεδομένα. 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ.

Μερικές από τις νέες εφαρμογές της 
πλατφόρμας είναι οι ακόλουθες: 
• Πιο αποτελεσματική και φιλική προς τον 
χρήστη/ρια φόρμα υποβολής ερώτησης στα 
μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Παρέχεται 
η δυνατότητα να υποβάλουν οι πολίτες μία 
κοινή ερώτηση σε περισσότερους από έναν/
μία Βουλευτή/ρια την φορά, να τους/τις 
αναζητήσουν με κριτήρια όπως την Περιφέρεια 
που ανήκουν, την Κοινοβουλευτική τους ομάδα 
ή τις Επιτροπές που συμμετέχουν. Με τον 
τρόπο αυτό, οι χρήστες/ριες μπορούν πολύ 
πιο εύκολα να επιλέξουν τα μέλη που είναι 
καταλληλότερα να απαντήσουν τις ερωτήσεις 
και τα σχόλιά τους αυξάνοντας και τις 
πιθανότητες να λάβουν απαντήσεις.  Τέλος, η 
φόρμα επικοινωνίας επιτρέπει στους χρήστες/
ριες να συμπεριλάβουν #ετικέτες και θεματικές 
στις ερωτήσεις τους έτσι ώστε να εντοπίζονται 
πιο εύκολα από άλλους χρήστες/ριες και να 
συνδέονται με αντίστοιχες ερωτήσεις και 
παρόμοια θέματα. 
• Οι Βουλευτές/ριες μπορούν, πλέον, να 
απαντούν στις ερωτήσεις των πολιτών 
ακολουθώντας απλά έναν υπερσύνδεσμο 

που τους αποστέλλεται στο email χωρίς να 
χρειάζεται να συνδεθούν στο προφίλ τους 
από την αρχή, διευκολύνοντας έτσι πολύ 
περισσότερο τη διαδικασία. 
• Ατομικοί λογαριασμοί / προφίλ για κάθε 
εγγεγραμμένο/η χρήστη/ρια, στο οποίο 
μπορεί να βρει συγκεντρωμένο το ιστορικό 
του, δηλαδή όλες τις ερωτήσεις και τα σχόλια 
που έχει υποβάλει καθώς και τις απαντήσεις 
που έχει λάβει. Επίσης, μπορεί να επιλέξει μια 
φωτογραφία για το ατομικό του προφίλ (av-
atar) και να διαχειριστεί / τροποποιήσει τα 
στοιχεία του.

https://vouliwatch.gr/
https://vouliwatch.gr/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dzv5dUw7ZdvU
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•  Τα Μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου έχουν 
ακόμη τη δυνατότητα να διαχειριστούν τη 
σελίδα τους προσθέτοντας τα νέα τους, 
αλλάζοντας τις φωτογραφίες προφίλ τους 
αλλά και άλλες προσωπικές πληροφορίες. 

• Στο προφίλ των Βουλευτών/ριών έχει 
προστεθεί ένα διαδραστικό διάγραμμα 
στο οποίο μπορεί κανείς να διατρέξει την 
κοινοβουλευτική και κυβερνητική θητεία 
τους. Ειδικότερα, εμφανίζεται σε ποιες 
Κοινοβουλευτικές περιόδους ήταν εκλεγμένοι/
ες, με ποιο κόμμα αλλά και τις κυβερνητικές 

ή κοινοβουλευτικές θέσεις που κατείχαν ανά 
χρονική περίοδο.

• Πέραν της αναλυτικής παρουσίασης των 
πόθεν έσχες των Βουλευτών/ριών στη σελίδα 
του ατομικού τους προφίλ, η νέα πλατφόρμα 
του Vouliwatch επιτρέπει τη σύγκριση των 
σημαντικότερων στοιχείων των δηλώσεων 
αυτών μέσω ενός γραφήματος. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι μόνο στην πλατφόρμα του Vouli-
watch βρίσκονται αναρτημένα όλα τα Πόθεν 
Έσχες που είχαν δημοσιευτεί από το 2012 μέχρι 
και το 2015 (συνολικά 4 έτη). 

•     Η νέα πλατφόρμα είναι mobile friendly και όλο 
της το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων 
των διαγραμμάτων και των οπτικοποιήσεων 
των δεδομένων) μπορεί κανείς να το διατρέξει 
εύκολα μέσω συστημάτων Android και IoS. 

• Η διαχείριση του περιεχομένου της 
πλατφόρμας μπορεί να γίνει πλέον και μέσω 
του κινητού. Ειδικότερα ο/η διαχειριστής/ρια 
του περιεχομένου μπορεί να ανεβάσει και να 
τροποποιήσει ερωτήσεις πολιτών και σχόλια 
από το κινητό του/της. 
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• Όλο το περιεχόμενο της πλατφόρμας, 
όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες 
είναι πλέον συνδεδεμένα μεταξύ τους και 
κατηγοριοποιημένα με θεματικές και ετικέτες. 
Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας πολίτης αναζητά 
μία συγκεκριμένη θεματική ή θέμα στην 
πλατφόρμα, τα αποτελέσματα της αναζήτησης 
αντλούν περιεχόμενο από όλες τις ενότητες της 
ιστοσελίδας όπως νομοθεσία, ψηφοφορίες, 
ερωτήσεις πολιτών, απαντήσεις Βουλευτών/
ριών αλλά και άρθρα από το Παρατηρητήριο 
και δράσεις του Vouliwatch. 

•  Τα άρθρα / ρεπορτάζ του νέου Vouliwatch 
είναι πλέον συνδεδεμένα με το εργαλείο Policy 
Monitor, το οποίο σημαίνει ότι, ενώ διαβάζει 
κάποιος ένα άρθρο μπορεί ταυτόχρονα να 
συγκρίνει τις θέσεις των κομμάτων πάνω στο 
συγκεκριμένο ζήτημα. 

•     Η πλατφόρμα παρέχει ένα νέο και πρωτότυπο 
τρόπο αναζήτησης των μελών του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου λειτουργώντας παράλληλα 
ως μία βάση δεδομένων για προηγούμενες 
κοινοβουλευτικές περιόδους και Βουλευτές/
ριες. Ειδικότερα, οι χρήστες μπορούν να 
επιλέξουν τους/τις Βουλευτές/ριες που 
τους ενδιαφέρουν μέσω ενός διαδραστικού 

σχεδιαγράμματος της Βουλής, ανά κόμμα και 
ανά κοινοβουλευτική περίοδο. Επιπλέον, στην 
ενότητα αυτή οι χρήστες μπορούν να δουν τον 
αριθμό των εδρών κάθε κόμματος καθώς και 
το ποσοστό που έλαβε στις εθνικές εκλογές. 
Μέχρι σήμερα, το Vouliwatch έχει καταφέρει 
να συλλέξει και να παρουσιάσει δεδομένα 

για τις τέσσερις τελευταίες κοινοβουλευτικές 
περιόδους και ήδη εργάζεται για τη συλλογή 
των αντίστοιχων πληροφοριών από το 1974, 
καθιστώντας την πλατφόρμα μας ως την πλέον 
ολοκληρωμένη και εύκολα προσβάσιμη βάση 
δεδομένων για τη μεταπολιτευτική Ελληνική 
κοινοβουλευτική ιστορία.

https://vouliwatch.gr/parliament
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• Μια νέα ενότητα προστέθηκε στην 
πλατφόρμα, αυτή των πολιτικών κομμάτων. 
Στην ενότητα αυτή οι επισκέπτες/ριες μπορούν 
να βρουν χωριστά προφίλ για κάθε πολιτικό 
κόμμα που εισήλθε ποτέ στο Κοινοβούλιο. 
Τα προφίλ περιλαμβάνουν πληροφορίες 
όπως μία σύντομη ιστορία του κόμματος, 
προηγούμενους/ες και σημερινούς/ές 
Βουλευτές/ριες (με υπερσύνδεσμο στα προφίλ 
τους), τους/τις σημαντικότερους αρχηγούς 

του, το ιδεολογικό του στίγμα καθώς και τις 
θέσεις του σε συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα.

•  Ένα ανανεωμένο εργαλείο Votewatch το 
οποίο καταγράφει τις νομοθετικές και άλλες 
ψηφοφορίες  που πραγματοποιούνται στη 
Βουλή. Η νέα αυτή εφαρμογή επιτρέπει στους 
πολίτες να φιλτράρουν τη νομοθεσία και 
τις ψηφοφορίες ανά θεματικές (οικονομία, 
μεταναστευτικό κοκ), ανά ημερομηνία και ανά 
είδος (διεθνής σύμβαση, έγκριση κρατικού 

προϋπολογισμού, νόμοι κτλ.). Επιπλέον, 
οι χρήστες/ριες μπορούν να δουν τα 
αποτελέσματα των ονομαστικών ψηφοφοριών 
μέσω διαγραμμάτων και να ελέγξουν ποιοι/ες 
Βουλευτές/ριες ψήφισαν, τι ψήφισαν και ποιοι/
ες ήταν απόντες/ούσες. Τέλος, το εργαλείο 
αυτό παρέχει μία εις βάθος και ταυτόχρονα 
κατανοητή ανάλυση των νομοσχεδίων που 
πέρασαν (ανά άρθρο) με αναφορά στις 
τοποθετήσεις των κομμάτων.

https://vouliwatch.gr/parties
https://vouliwatch.gr/votewatch
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3.2. Vouliwatch Open Budget 

Το Vouliwatch δημιούργησε μια νέα 
εφαρμογή η οποία καταγράφει και παρου-
σιάζει σε πραγματικό χρόνο τη διαχείριση 
του προϋπολογισμού της Βουλής. Ο κύριος 
στόχος του Vouli Open Budget είναι να 
βοηθήσει μη - κρατικούς φορείς (πολίτες, 
οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, 
δημοσιογράφους, ερευνητές/ριες) να 
περιηγηθούν μέσα στον τεράστιο όγκο 
δεδομένων που αφορούν στα οικονομικά 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου (εισοδήματα, 
κατάρτιση προϋπολογισμού και δαπάνες) 
μετατρέποντας τα ακατέργαστα αυτά 
δεδομένα σε ένα εργαλείο δημοκρατικής 
λογοδοσίας. 

Ένα λειτουργικό σύστημα δημόσιας 
λογοδοσίας απαιτεί την ακριβή, προσβάσιμη, 
κατανοητή και έγκαιρη πληροφόρηση προς 
την Κοινωνία των Πολιτών και τους ίδιους 
τους πολίτες σχετικά με τη διαχείριση 
κρατικού χρήματος. Με το σκοπό αυτό, το Vouli 
Open Budget λειτουργεί ως ένα εργαλείο 
σύγκρισης και ανάλυσης κοινοβουλευτικών 
δεδομένων, το οποίο  επιτρέπει την αυτόματη 
συλλογή πληροφοριών που είναι διαθέσιμες 

δημόσια στην ενότητα «Κοινοβουλευτική 
Διαφάνεια» της ιστοσελίδας της Βουλής και 
τις παρουσιάζει με πιο προσβάσιμους και 
φιλικούς προς τον/την χρήστη/ρια τρόπους. 
Έτσι μπορούν οι πολίτες, ακόμα και όταν 
δεν διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις να 
διατρέξουν και να ερμηνεύσουν τα οικονομικά 

δεδομένα και να ζητήσουν από τη Βουλή 
να λογοδοτήσει σε περιπτώσεις υπόνοιας 
διαφθοράς ή κακοδιαχείρισης. Επιπλέον, οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να κάνουν 
συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών βάσεων 
δεδομένων και να αντλήσουν συμπεράσματα 
από τα οικονομικά στοιχεία σχετικά με τις 

https://vob.vouliwatch.gr/
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πολιτικές των εισοδημάτων και δαπανών 
του νομοθετικού σώματος ανάμεσα στις 
διαφορετικές διοικήσεις. Τέλος, οι χρήστες/
ριες της πλατφόρμας έχουν τη δυνατότητα 
να καταγγείλουν ασυνέπειες ή φαινόμενα 
κακοδιαχείρισης σχετικά με τις δαπάνες του 
προϋπολογισμού, τα οποία, στη συνέχεια, η 
ομάδα του Vouliwatch εξετάζει ως προς την 

εγκυρότητά τους, εγκρίνει και δίνει την επιλογή 
στον/ην χρήστη/ρια να τα προωθήσει στο 
αρμόδιο τμήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 
Μια κατανοητή επισκόπηση του πώς ξοδεύεται 
το δημόσιο χρήμα και της οικονομικής 
συμπεριφοράς της Βουλής είναι ικανή να 
διεγείρει την πολιτική συμμετοχή. Επομένως, η 
εφαρμογή του Vouli Open Budget επιδιώκει την 

καλλιέργεια ενός συνεργατικού περιβάλλοντος, 
λειτουργεί σαν βάση διάδρασης, μέσω της 
οποίας τα σχόλια και οι απόψεις της Κοινωνίας 
των Πολιτών και των πολιτών των ίδιων σχετικά 
με τα παρεχόμενα στοιχεία (γνώμες πάνω σε 
μία συγκεκριμένη συναλλαγή, προτάσεις για 
την ιεράρχηση των δαπανών)  μπορούν να 
διοχετευτούν αποτελεσματικά.

Εξέλιξη προϋπολογισμού της Βουλής
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3.3. Vouliwatch Data

Το Vouliwatch Data είναι η πιο πρόσφατη 
προσθήκη στο πλέγμα των εργαλείων 
κοινοβουλευτικής παρακολούθησης που 
προσφέρει το Vouliwatch. Παρουσιάστηκε 
στις αρχές Δεκεμβρίου, αποτελείται από μία 
σειρά εφαρμογών που ανανεώνονται σε 
πραγματικό χρόνο και «τραβάνε» δεδομένα 
της νομοθετικής διαδικασίας και του κοινο-

βουλευτικού ελέγχου. Εν συντομία, επιτρέπει 
στους χρήστες να παρακολουθήσουν 
μέσω γραφημάτων και διαγραμμάτων 
την κοινοβουλευτική δραστηριότητα στο 
σύνολό της και ταυτόχρονα να συγκρίνουν 
τα δεδομένα αυτά ανά διαφορετικούς 
μήνες, έτη και κοινοβουλευτικές περιόδους.  
Αποτελείται από τέσσερις κύριες ενότητες: 

Η πρώτη επικεντρώνεται στη νομοθετική 
παραγωγή (αριθμό νομοσχεδίων, διεθνών 
συμβάσεων κτλ.), η δεύτερη στα μέσα 
κοινοβουλευτικού ελέγχου (ερωτήσεις, 
επερωτήσεις, αναφορές κτλ.), η τρίτη στη 
δραστηριότητα των κοινοβουλευτικών 
ομάδων και η τέταρτη στη δραστηριότητα 
των Βουλευτών/ριών ατομικά.  

https://vouliwatch.gr/parliament-data
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3.4. Vouliwatch Εφαρμογές / Widget

Στα μέσα Νοεμβρίου το Vouliwatch 
παρουσίασε μία σειρά εφαρμογών (widgets) 
τα οποία μπορούν να «καθρεφτίζουν» μέρος 
του περιεχομένου της πλατφόρμας σε άλλες 
ιστοσελίδες. Ο κώδικας των εφαρμογών αυτών 
αντιγράφεται πολύ απλά και γρήγορα από τα 
προφίλ των Βουλευτών/ριών και την ενότητα 
του Votewatch στην ιστοσελίδα μας. 

Ειδικότερα το Vouliwatch ανέπτυξε: 

•  Μία εφαρμογή (widget) που επιτρέπει στους/

στις επισκέπτες να θέσουν ερωτήσεις στους/
ις Βουλευτές/ριες ενώ διαβάζουν άρθρα 
διαφορετικών ιστοσελίδων.
• Μία εφαρμογή (widget) η οποία εμφανίζει 
τις τελευταίες ψηφοφορίες στη Βουλή (σαν 
facebook ή twitter feed) για να χρησιμοποιηθεί 
σε άλλες ιστοσελίδες. 

•  Μία εφαρμογή (widget) που παρουσιάζει τις 
δραστηριότητες του/της Βουλευτή/ριας στο 
προφίλ τους στο Vouliwatch (σαν facebook ή 
twitter feed) για να χρησιμοποιηθεί σε άλλες 
ιστοσελίδες. 
Μια ειδική ενότητα δημιουργήθηκε στην 
πλατφόρμα μας προκειμένου να μπορεί κανείς 
να δει συνολικά τα προσφερόμενα widget και 
να τα κατεβάσει ελεύθερα. 

https://vouliwatch.gr/widgets
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4.1. Μητρώο Διαφάνειας για το 
lobbying στην Ε.Ε.

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου 
της Ευρώπης σχετικά με την αναθεώρηση 
του μητρώου διαφάνειας για το lobbying, 
το Vouliwatch σε συνεργασία με το Alter-EU  
συνέγραψαν και απέστειλαν μία επιστολή 
στην Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων 
του Ευρωκοινοβουλίου προσκαλώντας την 
Ευρωβουλή να διασφαλίσει τα υψηλότερα 
στάνταρ διαφάνειας στο νέο μητρώο.

Πιο συγκεκριμένα οι συνεργαζόμενοι ΜΚΟ 
αιτηθήκαμε τα παρακάτω: 

• Να δεσμευτούν ότι θα παρασχεθούν 
περισσότεροι πόροι στη Γραμματεία εγγραφής 
του μητρώου 

•  Να διατηρήσουν τον τρέχοντα ορισμό του 
lobbying που περιλαμβάνει το άμεσο αλλά και 
το έμμεσο lobbying

• Να δεσμευτούν ότι μακροπρόθεσμα η 
εγγραφή στο μητρώο θα καταστεί υποχρεωτική 

Στη συνέχεια, το Vouliwatch ενημερώθηκε 
από το Ευρωπαϊκό Γραφείο της Διεθνούς 
Διαφάνειας ότι η στάση της Μόνιμης Ελληνικής 
Αντιπροσωπείας (εφεξής Μ.Ε.Α.) στην Ε.Ε. 
κατά τις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο 
είναι αρνητική. Η πληροφορία αυτή αντλήθηκε 
από ένα ερωτηματολόγιο που εστάλη σε όλες 
τις Μόνιμες Eθνικές Αντιπροσωπείες από την 
Προεδρία της Μάλτας με σκοπό τη συλλογή 
της επίσημης θέσης κάθε Κράτους - Μέλους. Η 
αντίδραση του Vouliwatch ήταν άμεση και στις 
5 Ιουλίου, κάνοντας χρήση του δικαιώματος 
πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία, 
ζητήσαμε από τη Μ.Ε.Α. πρόσβαση στο πλήρες 
περιεχόμενο του εν λόγω ερωτηματολογίου 
(δείτε το αίτημα κατάθεσης εγγράφου εδώ). 

Στα τέλη του μήνα το αίτημά μας ικανοποιήθηκε 
και, από τις απαντήσεις της Μ.Ε.Α. στο 
ερωτηματολόγιο, ήταν προφανές ότι η 
στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης προς ένα 
πληρέστερο Ευρωπαϊκό Μητρώο Διαφάνειας 
ήταν όντως αρνητική. 

Έπειτα, το Vouliwatch προχώρησε στις κάτωθι 
ενέργειες:

•  Αναδείξαμε το θέμα μέσω της ιστοσελίδας 
μας, το κοινοποιήσαμε στη λίστα επαφών μας 
μέσω newsletter και το προωθήσαμε στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης της πρωτοβουλίας μας. 

•  Φροντίσαμε για τη δημοσίευση του θέματος 
σε έγκυρα και δημοφιλή μέσα του έντυπου (Un-
follow) και διαδικτυακού τύπου. 

•     Στείλαμε επιστολή στο Υπουργείο Εξωτερικών 
ζητώντας από την κυβέρνηση να αλλάξει την 
θέση της.

• Συντάξαμε μία σχετική κοινοβουλευτική 
ερώτηση την οποία ανέλαβε ένας ανεξάρτητος 
Βουλευτής να υποβάλει για λογαριασμό μας 
στα αρμόδια Υπουργεία. 

4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΩθΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

https://vouliwatch.gr/wp-content/uploads/2017/07/%25CE%2591%25CE%2599%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A3%25CE%2597-%25CE%259A%25CE%2591%25CE%25A4%25CE%2591%25CE%2598%25CE%2595%25CE%25A3%25CE%2597%25CE%25A3-%25CE%2595%25CE%2593%25CE%2593%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%25A6%25CE%25A9%25CE%259D.pdf
https://vouliwatch.gr/actions/article/eyropaiko-mitroo-diafaneias-i-mi-ikanopoiitiki-apantisi-tis-monimis-antiprosopeias-tis-elladas
http://www.ependitislive.gr/vouliwatch-%25CE%25B8%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AE-%25CE%25B7-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25AC%25CF%2583%25CE%25B7-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25B7%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE%25CF%2582-%25CE%25BA%25CF%2585%25CE%25B2%25CE%25AD%25CF%2581%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2583/
https://vouliwatch.gr/actions/article/ad2405f3-bc56
https://vouliwatch.gr/actions/article/vouliwatch-in-action-eyropaiko-mitroo-diafaneias-gia-to-lobbying
https://vouliwatch.gr/actions/article/vouliwatch-in-action-eyropaiko-mitroo-diafaneias-gia-to-lobbying
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Το θέμα συζητήθηκε στο 
Κοινοβούλιο και το Υπουργείο 
Εξωτερικών απάντησε στον 
Βουλευτή και το Vouliwatch 
γραπτώς προσπαθώντας να 
δικαιολογήσει τη στάση της 
Κυβέρνησης σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Μητρώο Διαφάνειας 
χωρίς, όμως, να απαντά με 
σαφήνεια και πληρότητα στις 
ερωτήσεις μας. Στη συνέχεια, 
ως Vouliwatch αποστείλαμε 
απαντητική επιστολή η οποία, 
δυστυχώς αγνοήθηκε πλήρως 
από τις αρμόδιες Αρχές. Η 
συγκεκριμένη εκστρατεία 
συνεχίζεται και το Vouliwatch 
παρακολουθεί στενά τις σχετικές 
εξελίξεις.

Παρουσίαση του αναλυτικού και 
εκτενούς άρθρου που δημοσιεύτηκε 
στο τεύχος Νοεμβρίου του 
περιοδικού Unfollow.
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4.2. Vouliwatch & ΟΟΣΑ

Από τα μέσα Μαρτίου (2017) το Vouliwatch 
άρχισε να καλλιεργεί τη σχέση του με το Τμήμα 
Διαφάνειας του ΟΟΣΑ το οποίο επικουρεί 
την Ελληνική Κυβέρνηση στην ενίσχυση 
της νομοθεσίας σε θέματα διαφάνειας και 
ακεραιότητας. Ειδικότερα το Vouliwatch έχει 
αποδεχτεί την πρόταση του ΟΟΣΑ να αναλάβει 
τον ρόλο του ανεπίσημου συμβούλου στη 
διαδικασία αυτή. Οι νόμοι που βρίσκονται σε 
στάδιο επεξεργασίας αφορούν σε: προστασία 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, δηλώσεις 
περιουσιακής κατάστασης δημόσιων 
προσώπων (συμπεριλαμβανομένων των 
Βουλευτών) και χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων. 

Το Vouliwatch έχει ήδη πραγματοποιήσει μια 
σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους του 
ΟΟΣΑ και της Γενικής Γραμματείας για την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς σχετικά με τα 
θέματα της προστασίας μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος και την χρηματοδότηση των 
κομμάτων. Περαιτέρω ανάλογες συναντήσεις 
έχουν προγραμματιστεί για το 2018. 

4.3. Προώθηση Ελεύθερης πρόσβασης στη 
δημόσια πληροφορία στην Ελλάδα

Στις 17 Σεπτεμβρίου το Vouiwatch και το 
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
συνδιοργάνωσαν την εκδήλωση - συνέδριο 
OpenGov Lab, στην οποία παρευρέθηκαν 
Υπουργοί, υψηλοί αξιωματούχοι του δημόσιου 
τομέα, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι καθώς 
και μέλη της κοινωνίας των πολιτών και 
φοιτητές/τριες.  Η εκδήλωση περιλάμβανε 
- μεταξύ άλλων- ένα πάνελ συζήτησης ειδικά 
αφιερωμένο στο δικαίωμα Πρόσβασης 
στη δημόσια πληροφορία με σκοπό την 
ενημέρωση των δημόσιων λειτουργών, 
των δημοσιογράφων και του κοινού για τη 
σημασία της εφαρμογής του, τις αδυναμίες 
της εσωτερικής σχετικής νομοθεσίας καθώς 
και την παρουσίαση καλών πρακτικών από το 
εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν 
η πρώτη φορά που το δικαίωμα πρόσβασης 
στη δημόσια πληροφορία συζητήθηκε σε μία 
εκδήλωση τόσο υψηλού επιπέδου και που η 
ίδια η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
δεσμεύτηκε κατά προτεραιότητα να βελτιώσει 
το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. Τέλος, η 
εκδήλωση έχαιρε σημαντικής μιντιακής 
κάλυψης, συμπεριλαμβανομένης και της 
ανταπόκρισης από την Ελληνική δημόσια 
τηλεόραση (ΕΡΤ). 

4.4. Προώθηση της ατζέντας της Συμμαχίας 
για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (OGP)

Ως οργανισμός της κοινωνίας των πολιτών 
που δραστηριοποιείται ενεργά στην προώθηση 
της ατζέντας της Συμμαχίας για την Ανοιχτή 
Διακυβέρνησης (OGP / Open Government 
Partnership) στην Ελλάδα και έχοντας 
συμβάλει στη σύνταξη και επεξεργασία του 
Εθνικού Σχεδίου Δράσης της περιόδου 2016-
2018 (στις σχετικές με το Ελληνικό Κοινοβούλιο 
δεσμεύσεις), το Vouliwatch παρακολουθεί 
στενά την πρόοδο της υλοποίησης των 
δεσμεύσεων της Βουλής. Έχοντας εντοπίσει, 
όμως, ότι σχεδόν καμία ουσιαστική ενέργεια 
δεν έχει κάνει η Βουλή για την υλοποίηση 
των δεσμεύσεών της, το Vouliwatch έστειλε 
επίσημη επιστολή στις 29 Ιανουαρίου 2018 
απευθυνόμενη στα αρμόδια τμήματα της 
Βουλής και τον Πρόεδρο αυτής και ζήτησε 
να ενημερωθεί αναλυτικά σχετικά με την 
υλοποίηση των δεσμεύσεων που πηγάζουν από 
το Εθνικό Σχέδιο Δράσης. 

Έως και σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία 
απάντηση από τη Βουλή και αναφέραμε το θέμα 
στη Συμμαχία για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση.  

https://vouliwatch.gr/actions/article/opengov-lab-apologismos-ergastirioy
https://vouliwatch.gr/actions/article/rotame-ti-voyli-ti-ehei-ylopoiisei-apo-tis-desmeyseis-tis-gia-tin-anoikti-diakyvernisi
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4.5. Διαφάνεια στα Οικονομικά των 
Κομμάτων 

Τον Ιανουάριο του 2018 η αρμόδια Επιτροπή 
Ελέγχου της Βουλής για τα οικονομικά των 
κομμάτων (ισολογισμοί, πηγές εισοδήματος, 
διαχείριση και δαπάνες δημοσίου χρήματος 
κτλ.) δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της 
σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής 
κατάστασης των κομμάτων για το οικονομικό 
έτος 2015. Στην έκθεση, η οποία δεν ξεπερνά 
τις 3 σελίδες,  αναφέρεται ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των κομμάτων που ελέγχθηκαν δεν 
συμμορφώθηκαν με τον νόμο και τους κανόνες 
τήρησης των λογιστικών τους βιβλίων και, 
μάλιστα, κάποια από αυτά κακοδιαχειρίστηκαν 
δημόσιο χρήμα δαπανώντας το για σκοπούς 
άλλους από αυτούς που προβλέπει ο νόμος. 

Ειδικότερα: 

•   Κάποια κόμματα έλαβαν κρατική επιχορήγηση 
για ερευνητικούς σκοπούς και διέθεσαν μέρος 
των χρημάτων αυτών για την κάλυψη των 
λειτουργικών τους εξόδων

• Κάποια κόμματα δεν συμμορφώθηκαν με 
διατάξεις ενός νόμου που ισχύει ήδη από το 2002 
σύμφωνα με τις οποίες είναι υποχρεωμένα να 
διακινούν τα χρήματα που λαμβάνουν από το 
κράτος μέσω ειδικού τραπεζικού λογαριασμού

• Κάποια κόμματα δεν τήρησαν τις διατάξεις 
ενός νόμου που ισχύει από το 2014 για την 
τήρηση των βιβλίων τους βάσει αυστηρών 
λογιστικών προτύπων

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να 
αναφέρουμε ότι η εν λόγω Επιτροπή  
συστάθηκε με σκοπό την εξυπηρέτηση της 
διαφάνειας και της λογοδοσίας και ότι είναι 
υποχρεωμένη από τον νόμο να δημοσιεύει 
τα ευρήματά της. Επιπροσθέτως, ενώ η 
συγκεκριμένη Επιτροπή έχει τη δυνατότητα 
να επιβάλλει κυρώσεις στα κόμματα και τα 
μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου που ελέγχει, 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με την 
κείμενη νομοθεσία, εν προκειμένω αποφάσισε 
να μην επιβάλει καμία κύρωση επειδή δήθεν 
τα πολιτικά κόμματα δεν είχαν αρκετό χρόνο 
στη διάθεσή τους για να συμμορφωθούν με 
τους παραπάνω νόμους. 
Το Vouliwatch θεωρεί ότι η προαναφερθείσα 
έκθεση είναι σκανδαλωδώς αόριστη καθώς 
δεν αναφέρει καν ποια κόμματα είναι αυτά 
που παραβίασαν τον νόμο αλλά ούτε και 
τα ακριβή ποσά κακοδιαχείρισης δημοσίου 
χρήματος, πληροφορίες οι οποίες θα 

έπρεπε οπωσδήποτε να δημοσιευτούν και να 
διατεθούν στο κοινό. Ενόψει των ανωτέρω, το 
Vouliwatch αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το 
ζήτημα (με Τηλεοπτικές Εμφανίσεις και άρθρα 
στο διαδίκτυο) και συνέταξε μια επίσημη 
επιστολή προς την Επιτροπή Ελέγχου ζητώντας 
διευκρινίσεις σχετικά με την απόφασή της να 
μην επιβάλει κυρώσεις αλλά και ζητώντας να 
δημοσιεύσει τα ευρήματά της λεπτομερώς.
Η απάντηση της Επιτροπής ήταν μη 
ικανοποιητική καθώς απέφυγε να απαντήσει 
στις ερωτήσεις μας και να παράσχει 
διευκρινίσεις. Αυτή τη στιγμή, το Vouliwatch 
αναζητά περαιτέρω νομικές οδούς 
προκειμένου να ασκήσει πίεση στην Επιτροπή 
να δημοσιεύσει τα αναλυτικά στοιχεία και η 
εκστρατεία συνεχίζεται.  

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DS16du_61BXE
https://www.vice.com/gr/article/evmpvk/ta-kommata-sthn-ellada-den-8eloyn-na-3ereis-pws-3odeyoyn-ta-lefta-soy
https://www.vice.com/gr/article/evmpvk/ta-kommata-sthn-ellada-den-8eloyn-na-3ereis-pws-3odeyoyn-ta-lefta-soy
https://vouliwatch.gr/actions/article/epitropi-eleghoy-tis-voylis-gia-tin-hrimatodotisi-ton-kommaton
https://vouliwatch.gr/actions/article/epitropi-eleghoy-tis-voylis-gia-tin-hrimatodotisi-ton-kommaton
https://vouliwatch.gr/actions/article/oikonomika-kommaton-paravaseis-atimorisia-kai-elleipsi-diafaneias-meros-v
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4.6. Διαφάνεια στα Προνόμια των 
Βουλευτών

Την 1η Μαρτίου 2018 το Vouliwatch υπέβαλε 
αίτημα κατάθεσης εγγράφου προς το Ελληνικό 
Κοινοβούλιο ζητώντας πληροφορίες σχετικά με 
τα επιδόματα και τα προνόμια των Βουλευτών/
ριών. Ειδικότερα το Vouliwatch ζήτησε τα 
κάτωθι από τη Βουλή: 

• Αναλυτική λίστα με όλα τα προνόμια 
(φορολογικά, μετακίνησης, ενοικίων, 
υλικοτεχνικής υποστήριξης και πάσης 
οικονομικής ή άλλης φύσεως) που 
απολαμβάνουν τα μέλη του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου

• Ονομαστική λίστα των Βουλευτών/ριών και 
των συγκεκριμένων προνομίων των οποίων 
κάνουν χρήση ατομικά ο καθένας / η καθεμία 
στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο

• Τα αναλυτικά και συνολικά ποσά που 
δαπανήθηκαν από τον προϋπολογισμό της 
Βουλής του οικονομικού έτους 2017 για την 
κάλυψη των ανωτέρω προνομίων.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες είναι άγνωστες 
στο ευρύ κοινό, συνεπώς η δημοσιοποίησή τους 
θα ενισχύσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. 
Μέχρι και σήμερα η Βουλή δεν έχει απαντήσει 
στο αίτημα του Vouliwatch.

https://vouliwatch.gr/actions/article/vouleytika-pronomia
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5. ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ

5.1. Voulicheck 

Το 2017 το Vouliwatch εγκαινίασε μία 
νέα σειρά ενημέρωσης των πολιτών, 
το VouliCheck, μία μηνιαία αναφορά 
της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας 
η οποία αποστέλλεται στις επαφές του 
Οργανισμού και σε δημοσιογράφους. 
Το Voulicheck παρουσιάζει τους/τις πιο 
ενεργούς/ές Βουλευτές/ριες του μήνα, 
τον αριθμό των μέσων κοινοβουλευτικού 
ελέγχου ανά κόμμα καθώς και τα 
νομοσχέδια που ψηφίστηκαν στη Βουλή. 
Οι αναφορές αυτές παρουσιάζονται με τη 
μορφή infographic ώστε να απλοποιούν 
και να κάνουν πιο εύληπτη την πληροφορία 
για τους πολίτες. Μέσα στην πλατφόρμα 
βρίσκονται σε χωριστή ενότητα. 

5.2. Infographic & Έρευνες

Την χρονιά που μας πέρασε το Vouliwatch 
δημοσίευσε συνολικά 7 infographic βάσει 
πρωτότυπης έρευνας του Οργανισμού. 

Αναλυτικά:

1) Τα ευρήματα του Vouliwatch για τα Πόθεν 
Έσχες των Βουλευτών/ριών που δημοσιεύτηκαν 
τον Ιανουάριο του 2017 
2) Το χρονικό της σύμβασης CETA
3) Η νομοθετική δραστηριότητα της Χούντας 
(1967-1974)
4) Η σχέση των Ελλήνων/ίδων Βουλευτών/
ριών με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
5) Γεγονότα, στατιστικά και δεδομένα των 
πρώτων Ευρωεκλογών στην Ελλάδα
6) Infographic για την βία κατά των γυναικών 
κα κοριτσιών
7) Τα τραπεζικά δάνεια των Ελλήνων/ίδων 
Βουλευτών/ριών 
8) Οι Ελληνίδες στην πολιτική (με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας)

https://vouliwatch.gr/infographics/voulicheck
https://vouliwatch.gr/infographics/article/vouligraphic-1493817117018
https://vouliwatch.gr/infographics/article/vouligraphic-1493817117018
https://vouliwatch.gr/infographics/article/vouligraphic-1493817117018
https://vouliwatch.gr/infographics/article/vouligraphic
https://vouliwatch.gr/infographics/article/vouligraphic-1496162895429
https://vouliwatch.gr/infographics/article/vouligraphic-1496162895429
https://vouliwatch.gr/infographics/article/vouligraphic-1496162895372
https://vouliwatch.gr/infographics/article/vouligraphic-1496162895372
https://vouliwatch.gr/infographics/article/to-vouliwatch-thymatai-18-oktovrioy-1981-oi-protes-eyroekloges
https://vouliwatch.gr/infographics/article/to-vouliwatch-thymatai-18-oktovrioy-1981-oi-protes-eyroekloges
https://vouliwatch.gr/infographics/article/i-bia-kata-ton-gynaikon-kai-ton-koritsion-se-ena-infographic
https://vouliwatch.gr/infographics/article/i-bia-kata-ton-gynaikon-kai-ton-koritsion-se-ena-infographic
https://vouliwatch.gr/infographics/article/pothen-esxes-top12
https://vouliwatch.gr/infographics/article/pothen-esxes-top12
https://vouliwatch.gr/infographics/article/iwd2018
https://vouliwatch.gr/infographics/article/iwd2018
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6. ΒΡΑΒΕΙΑ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

6.1. 1η θέση στον Hackathon του 
ΟΟΣΑ για τη Δημόσια Ακεραιότητα

Το Vouliwatch συμμετείχε στο Hacka-
thon για τη Δημόσια Ακεραιότητα που 
συνδιοργανώθηκε από τον ΟΟΣΑ και τη 
Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση 
της Διαφθοράς και κέρδισε το 1ο Βραβείο 
με την εφαρμογή του Vouli Open Budget.  
Ο ΟΟΣΑ πρόσφερε στο Vouliwatch το 
συνολικό ποσό των 2.000 Ευρώ για 
την υλοποίηση της εφαρμογής η οποία 
παρακολουθεί και παρουσιάζει με 
εύληπτο τρόπο και σε πραγματικό χρόνο 
τη διαχείριση του προϋπολογισμού της 
Βουλής. 

6.2. Bravo Sustainability Awards

Στις 25 Μαΐου το Vouliwatch έλαβε το 
1ο Βραβείο στα  BRAVO Sustainability 
Awards στην ενότητα «Διακυβέρνηση» 
για τις εκστρατείες του για περισσότερη 
διαφάνεια στα Πόθεν Έσχες των 
Βουλευτών/ριών. 

http://www.oecd.org/corruption/ethics/hackathon-highlights-greece.pdf
http://www.oecd.org/corruption/ethics/hackathon-highlights-greece.pdf
https://vouliwatch.gr/actions/article/bravo-sustainability-awards-2017
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6.3. Το Vouliwatch σαν καλή πρακτική στην πρωτοβουλία 
για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Το Vouliwatch συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 4 κορυφαίες πλατφόρμες 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη συμμετοχική και ανοιχτή λήψη 
αποφάσεων σύμφωνα με τον Οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

(European Commissions’ Guide to eGovernment - σελ. 8).

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/egovernment-local-and-regional-administrations-guidance-tools-and-funding-implementation
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7. ΕυΡΩΠΑϊΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

7.1. Vouliwatch Cyprus

Η συμβολή του Vouliwatch στην ολοκλήρωση 
της πλατφόρμας Vouliwatch Cyprus 
υπήρξε καθοριστική περιλαμβάνοντας και 
συμβουλές στρατηγικής και επικοινωνίας, 
πέραν της τεχνολογικής ανάπτυξης. Το έργο 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία στα μέσα Οκτωβρίου 
με τη διοργάνωση ενός συνεδρίου για την 
τεχνολογία στην κοινωνία των πολιτών στην 
Κύπρο του οποίου η βασική ιδέα και η λίστα των 
ομιλητών καταρτίστηκαν  από το Vouliwatch. 
Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτήθηκε από 
το Πρόγραμμα Erasmus+. 

7.2. You Vote EU! 

Το Vouliwatch σε συνεργασία με ΜΚΟ από 
τις Βρυξέλλες, την Ιταλία και την Πολωνία 
αιτήθηκε επιτυχώς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
για τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας 
YOU VOTE EU. 
O σκοπός του έργου είναι να διεγείρει και 
να αυξήσει τη συμμετοχή των ευρωπαίων 
πολιτών στις Ευρωεκλογές του 2019 αλλά και 
να διαμοιράσει τη γνώση και την κατανόηση 

των πολιτικών της ΕΕ, των σημερινών αλλά και 
του μέλλοντος. 

Θα δημιουργήσουμε μια καινοτόμα διαδικτυακή 
πλατφόρμα μέσω της οποίας θα ενημερώνονται 
οι ψηφοφόροι και θα έρχονται σε επαφή με 
τους/τις εκλεγμένους/ες Ευρωβουλευτές/
ριες αλλά και τους/τις υποψήφιους/ιες για τις 
Ευρωεκλογές του 2019, τις πολιτικές της Ε.Ε. 
και άλλους/ες ψηφοφόρους. Οι στόχοι της 
πλατφόρμας περιλαμβάνουν: 

• Διασύνδεση
Οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών θα μπορούν να 
δημιουργήσουν ένα δημόσιο προφίλ όπου 
θα καταθέτουν τη γνώμη τους για θέματα 
πολιτικής και νομοθετικής διαδικασίας στην 
Ε.Ε. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει και 
προφίλ Ευρωβουλευτών/ριών (εκλεγμένων 
και υποψηφίων) με τις πιο πρόσφατες 
τοποθετήσεις τους σε ανάλογα θέματα. 

• Διάχυση
Θα προωθεί τον διάλογο σε θέματα πολιτικής 
και νομοθετικής διαδικασίας στην Ε.Ε., 
δίνοντας τη δυνατότητα στους υπεύθυνους για 
την χάραξη στρατηγικής να δημοσιεύσουν τις 
πρωτοβουλίες τους και στους πολίτες της Ε.Ε. 

και στην κοινωνία των πολιτών να προτείνουν 
αλλαγές. 
• ψήφος 
Oι πολίτες της Ε.Ε. θα μπορούν να συγκρίνουν 
την άποψή τους με τις αντίστοιχες των 
μελών του Ευρωκοινοβουλίου  και να 
εντοπίζουν ποιο μέλος τους εκπροσωπεί 
καλύτερα. Προωθώντας  την  πλατφόρμα  με 
ουσιαστική επικοινωνία, με την παραγωγή 
πολυγλωσσικών υλικών πληροφόρησης (in-
fographics, βίντεο, και διαδικτυακά κουίζ 
και ερωτηματολόγια), τέσσερις εθνικές 
εκδηλώσεις και δύο Ευρωπαϊκής   απήχησης   
εκδηλώσεις,  αναμένουμε να εγγραφούν 
το λιγότερο 100 οργανώσεις και 751 
Ευρωβουλευτές/ριες. Στόχος μας είναι να 
απευθυνθούμε άμεσα σε 1.000.000 πολίτες 
στην Ε.Ε. και έμμεσα σε 10.000.000, μέσω των 
πολλαπλασιαστών πληροφορίας (ΜΜΕ, εθνικές 
ΜΚΟ που ασχολούνται με την ενημέρωση και 
τη συμμετοχή των ψηφοφόρων). 
Στο τέλος του έργου, θα προετοιμάσουμε 
μία έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την 
αναπαραγωγή του έργου, η οποία θα 
περιλαμβάνει συστάσεις για την ανάπτυξη της 
συμμετοχής των πολιτών και των ψηφοφόρων 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

http://vouliwatch.org.cy/platform/
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8. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Κατά το 2017 το Vouliwatch πραγματοποίησε 
και συνδιοργάνωσε τρεις μεγάλες εκδηλώσεις 
ενώ τα μέλη της ομάδας ταξίδεψαν σε όλη την 
Ευρώπη για να συμμετάσχουν ως ομιλητές σε 
σημαντικά συνέδρια. 

8.1. Εκδηλώσεις του Vouliwatch

•  Με αφορμή την 4η Global Legislative Open-
ness Week, το Vouliwatch σε συνεργασία 
με το ελληνικό τμήμα του Open Knowledge 
διοργάνωσε Workshop στη Θεσσαλονίκη μαζί 
με έναν hackathon με θέμα τον εμπλουτισμό 
της Wikipedia με δεδομένα για τους Έλληνες 
πολιτικούς.

http://openparlweek.org/
http://openparlweek.org/
https://vouliwatch.gr/actions/article/to-vouliwatch-symmetehei-sto-hackathon-let-your-openness-glow-in-greece
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• Στις 14 Σεπτεμβρίου το Vouliwatch 
συνδιοργάνωσε με το Υπουργείο Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και την Expertise France 
Συνέδριο για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση με 
τίτλο OpenGov Lab. 

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» 
Υπουργοί, υψηλόβαθμοι δημόσιοι λειτουργοί, 
ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι και μέλη της 
κοινωνίας των πολιτών αλλά και φοιτητές/
τριες. Περιλάμβανε -μεταξύ άλλων- ένα 
πάνελ για το δικαίωμα πρόσβασης στη 
δημόσια πληροφορία, το οποίο στόχευε στο 
να ενημερώσει τους δημόσιους λειτουργούς, 
δημοσιογράφους και το κοινό σχετικά με τη 
σημασία του θέματος, τις ελλείψεις της σχετικής 
ελληνικής νομοθεσίας και την παρουσίαση 
καλών πρακτικών από το εξωτερικό. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη 
φορά που το θέμα συζητήθηκε σε τόσο 
υψηλό επίπεδο και ότι η Υπουργός Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, κα Όλγα Γεροβασίλη, 
δεσμεύτηκε να θέσει ως προτεραιότητα την 
βελτίωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. 
Η εκδήλωση, τέλος, καλύφθηκε από τα 
μεγαλύτερα ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων και η 
κρατική τηλεόραση (ΕΡΤ).

• Στις 21 Οκτωβρίου, το Vouliwatch και το 
VouliwatchCyprus συνδιοργάνωσαν ένα 
συνέδριο με τίτλο “Democracy in Crisis: the 
role of civic technology in citizen participa-
tion”. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο 
Πανεπιστήμιο της Κύπρου υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της 
Κύπρου και την προλόγισε ο Πρόεδρος της 
Κυπριακής Βουλής.

https://vouliwatch.gr/actions/article/opengov-lab-apologismos-ergastirioy
https://vouliwatch.gr/actions/article/i-dimokratia-se-krisi
https://vouliwatch.gr/actions/article/i-dimokratia-se-krisi
https://vouliwatch.gr/actions/article/i-dimokratia-se-krisi
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8.2. Εκδηλώσεις που συμμετείχαμε 

•  Στις 23 και 24 Μαρτίου ο Διευθυντής του 
Vouliwatch προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο 
διεθνούς κύρους ετήσιο συνέδριο του Ger-
man Marshall Fund που πραγματοποιήθηκε 
στις Βρυξέλλες. Ο Στέφανος Λουκόπουλος 
συμμετείχε ως ομιλητής στην ενότητα “Reboot-
ing Democracy” και του δόθηκε η δυνατότηα 
να προωθήσει τον Οργανισμό και την ατζέντα 
του για τη διαφάνεια σε ένα ευρύ κοινό υψηλών 
προσωπικοτήτων και επίσημων προσώπων 
όπως Πρωθυπουργούς, Ευρωβουλευτές/
ριες, Μέλη της Γερουσίας και του Κογκρέσου 
της Αμερικής αλλά και δημοσιογράφους από 
διεθνή μέσα. 

•  Από τις 25 έως τις 27 Μαΐου το Vouliwatch 
συμμετείχε στο συνέδριο 6.0 Point Confer-
ence που πραγματοποιήθηκε στο Σαράγεβο. 
Πρόκειται για το μεγαλύτερο συνέδριο 
τεχνολογίας πολιτικής συμμετοχής στα 
Βαλκάνια συγκεντρώνοντας ακτιβιστές από όλη 
την Ευρώπη και με θέματα συζήτησης, όπως η 
διαφάνεια, η λογοδοσία και οι εξελίξεις στον 
τεχνολογικό τομέα. Ο εκπρόσωπος του Vouli-
watch συμμετείχε σε ένα πάνελ με θέμα «Πώς 
να προσελκύσεις τα μέλη των Κοινοβουλίων 
και τους πολίτες διαδικτυακά».

•  Το Vouliwatch συμμετείχε ακόμη στο διεθνούς 
κύρους World Forum for Democracy 2017 του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, έχοντας επιλεχθεί 
ανάμεσα σε πολυάριθμους υποψήφιους 
οργανισμούς από όλο τον κόσμο. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο, από 
τις 08 έως και τις 10 Νοεμβρίου 2017 και το 
Vouliwatch είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει 
το έργο του σε ένα ευρύ και υψηλού προφίλ 
ακροατήριο. 

http://www.gmfus.org/node/5804/speakers
http://www.gmfus.org/node/5804/speakers
https://vouliwatch.gr/actions/article/vouliwatch-on-tour-850e8e26-8c06
https://vouliwatch.gr/actions/article/vouliwatch-on-tour-850e8e26-8c06
https://vouliwatch.gr/actions/article/to-vouliwatch-sto-diethnoys-kyroys-world-forum-for-democracy
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•  Από τις 11 έως τις 12 Ιουλίου, το Vouliwatch 
συμμετείχε  στο Φόρουμ για τη Δημόσια 
Ακεραιότητα (Public Integrity Forum) το οποίο 
έλαβε χώρα στην Αθήνα και συνδιοργανώθηκε 
από τον ΟΟΣΑ και τη Γενική Γραμματεία 
Καταπολέμησης της Διαφθοράς του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης. O εκπρόσωπος του 
Vouliwatch συμμετείχε σε ένα πάνελ με θέμα 
την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων 
ενώ παρουσίασε και την εφαρμογή του Vouli 
Open Budget. 
•  Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας 
Ημέρας του δικαιώματος πρόσβασης στη 
δημόσια πληροφορία στις 28 Σεπτεμβρίου, 
ο Διευθυντής Στέφανος Λουκόπουλος 
συμμετείχε σε μια ειδική εκδήλωση η 
οποία πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες από τη 
διακομματική ομάδα για την Ακεραιότητα, τη 
Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οργανωμένο 
Έγκλημα και τον οργανισμό Access Info Eu-
rope. Το συνέδριο ακολούθησε μια συνάντηση 
μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών από όλη την Ευρώπη οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και 
κατέληξε στη σύνταξη και υπογραφή μίας 
κοινής δήλωσης για την προώθηση του 
δικαιώματος πρόσβασης στη δημόσια 
πληροφορία στην Ε.Ε..

•  Από τις 22 έως τις 24 
Νοεμβρίου 2017 το Vouli-
watch έλαβε μέρος στην 
3η ετήσια συνάντηση 
του Διεθνούς Δικτύου  
ParliamentWatch στο 
Βερολίνο καθώς και 
στη διεθνή συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης 
του Ιδρύματος BMW με 
θέμα «Αποκαθιστώντας 
τη Δημόσια Εμπιστοσύνη» 
(Restoring Public Trust).

https://vouliwatch.gr/actions/article/vouliwatch-on-tour-public-integrity-forum-11-12-ioylioy
https://vouliwatch.gr/actions/article/e0da4c48-b245
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9. TO VOULIWATCH ΣΤΑ ΜΕΣΑ 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2017-2018 το Vouli-
watch μετράει 24 παρουσίες στα ΜΜΕ, είτε με 
αναφορές στον τύπο ή/και εμφανίσεις στην 
τηλεόραση. Επιπλέον, καλλιεργήθηκε το έδαφος 
για μιντιακές συνέργειες - οι οποίες αναμένονται 
εντός του 2018- με μεγάλα διαδικτυακά μέσα. 
Τέλος, ειδική έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη 
ενός δικτύου επαφών με τοπικά μέσα με σκοπό 
την επέκταση της απήχησης του Vouliwatch 
πέραν των μεγάλων αστικών κέντρων. 

ΜΕΣΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ Εθνικό/Τοπικό/Διεθνές

Ependitis Ειδησεογραφικό site Εθνικό
Star Channel TV Εθνικό
Αthens Voice Ειδησεογραφικό site Εθνικό
Athina 9.84 Ραδιόφωνο / Ειδησεογραφικό site Τοπικό
Politis Online Ειδησεογραφικό site Εθνικό
Action 24 TV Εθνικό
OpenDemocracy Διαδικτυακό Διεθνές
Enallaktikos.gr Διαδικτυακό Εθνικό
Dimokratianews Διαδικτυακό / Έντυπο Εθνικό
Fonaklas Διαδικτυακό Εθνικό

News-24 Διαδικτυακό Τοπικό

SerresTV Διαδικτυακό Τοπικό
Ethnikos Maxitis Διαδικτυακό Εθνικό
Ikariaki Διαδικτυακό Τοπικό
Mikrometoxos Διαδικτυακό Εθνικό
PatrisNews Διαδικτυακό Τοπικό
inNews.gr Διαδικτυακό Εθνικό
SkaiΑegean Διαδικτυακό Τοπικό
MyLefkada Διαδικτυακό Τοπικό
Unfollow Μηνιαίο έντυπο περιοδικό Εθνικό
Ethnos Έντυπη / ηλεκτρονική εφημερίδα Εθνικό
News24/7 Διαδικτυακό Εθνικό
Vice Διαδικτυακό Εθνικό
SKAI TV Εθνικό

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6u9Y_k7nj3g
http://www.politisonline.com/%25CF%2583%25CF%2585%25CE%25BD%25CE%25B5%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2585%25CE%25BE%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2583/474668/st-loukopoulosvouliwatch-epidioxi-mas-i-proothisi-tis-diafanias/
https://www.dailymotion.com/video/x6784kr
http://fonaklas.blogspot.com/2017/12/blog-post_267.html
http://www.serrestv.gr/tv/article_read.php%3Fa%3D21599
https://www.ethnikosmaxitis.gr/parti-ta-danika-ke-agyrista-chrei-ton-politikon/
https://www.ikariaki.gr/%25CF%2580%25CF%258C%25CE%25B8%25CE%25B5%25CE%25BD-%25CE%25AD%25CF%2583%25CF%2587%25CE%25B5%25CF%2582-%25E2%2580%25A2-%25CF%2584%25CE%25BF-top-12-%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD-%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258E%25CE%25BD-%25CF%2583%25CE%25B5-%25CE%25BF%25CF%2586%25CE%25B5/
http://www.mikrometoxos.gr/%25CE%25A0%25CE%25AC%25CF%2581%25CF%2584%25CE%25B9-%25CE%25BC%25CE%25B5-%25CF%2584%25CE%25B1-%25CE%25B4%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AC-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9-%25CE%25B1%25CE%25B3%25CF%258D%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B1-%25CF%2587%25CF%2581%25CE%25AD%25CE%25B7/
http://www.patrisnews.com/pothen-esches-top-12-ton-politikon-se-ofiles/
https://www.inewsgr.com/376/parti-me-ta-daneika-kai-agyrista--chrei-ton-politikon.htm
http://www.skaiaegean.gr/%3Fp%3D66455
https://www.mylefkada.gr/alles-eidiseis/ellada/vouliwatch-vouli-sta-dachtyla-sas-126462/
https://vouliwatch.gr/resources/image/2018/1/9/4bfe3539-5b27-4ee0-8a0f-f17cb62fdf0f.jpg
http://www.news247.gr/koinonia/o-antonis-schwarz-afise-tin-germania-gyrise-stin-ellada-kai-thelei-na-kanei-kalytero-ton-kosmo.6573615.html
https://www.vice.com/gr/article/evmpvk/ta-kommata-sthn-ellada-den-8eloyn-na-3ereis-pws-3odeyoyn-ta-lefta-soy
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DS16du_61BXE
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10. Η ΑΠΗΧΗΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΑΡΙθΜΟυΣ

10.1. Χρήστες/ριες & Συμμετοχή Βουλευτών

288
Ερωτήσεις σε 
Βουλευτές/ριες

128
Απαντήσεις από
Βουλευτές/ριες

35 Νέοι/ες Βουλευτές/ριες που 
ανταποκρίθηκαν για 1η φορά

206 Νέοι/ες χρήστες/ριες που 
εγγράφησαν στην πλατφόρμα

2.971
Συνολικός αριθμός 

εγγεγραμμένων
χρηστών/ριών

1.018
Νέα Likes στο FB

13.791
Facebook Likes

457
Νέοι ακόλουθοι 

στο Twitter

5.443
Twitter Followers

 

10.2. Αναλύσεις πλατφόρμας

156.206
Μοναδικοί/ές επισκέπτες/ριες

378.661
Επισκέψεις σε σελίδες 

(Page views)

134.396
Sessions
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11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Πηγές χρηματοδότησης / εισόδημα 
Σύνολο: 107.921,27 Ευρώ
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Δαπάνες ανά κατηγορία 
Σύνολο: 89.073,51 Ευρώ
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