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Εισαγωγή: κίνητρο και δομή εργασίας 

 

Η εποχή της οικονομικής κρίσης που διανύουμε έχει γεννήσει την ανάγκη 

διερεύνησης σε βάθος πολλών αρνητικών φαινομένων που έχουν απασχολήσει 

την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ένα εξ’ αυτών και μάλιστα εξαιρετικά 

σημαντικό είναι το φαινόμενο της διαφθοράς και των επακόλουθων 

οικονομικών σκανδάλων που έχουν επιβαρύνει τη λειτουργία της ελληνικής 

οικονομίας και κοινωνίας εν γένει.  

Ο εσωτερικός έλεγχος συνιστά μια διαδικασία που σχετίζεται με έλεγχο και 

αποτίμηση των ενεργειών που πραγματοποιούνται εντός μιας επιχείρησης ή 

και εντός του κράτους γενικότερα. Ο εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί στην 

ανακάλυψη οικονομικών σκανδάλων του παρελθόντος, αλλά και στη 

συγκράτηση διαφόρων αρνητικών τάσεων εντός του οργανισμού 

(επιχείρησης/κράτους) και στην αποσόβηση πιθανόν μελλοντικών κινδύνων.  

Ως έννοια o εσωτερικός έλεγχος (internal audit) διακρίνεται για το εύρος και 

το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών του. Συχνά όμως, η άγνοια 

των διοικούντων, υπονομεύει την προσέγγιση και τη σημασία  που του 

αποδίδεται στο σύγχρονο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Το γεγονός αυτό 

τεκμηριώνει τη μεγάλη έμφαση που καταλογίζεται στην οπτική της 

στρατηγικής αξιολόγησής του, ως αποτελεσματικό μέσο εκπλήρωσης και 

επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων. Σήμερα, ο ρόλος που καλείται να 

διαδραματίσει ένα αποτελεσματικό Σύστημα Εσωτερικού Έλεγχου είναι τόσο 

από την πλευρά της πρόληψης των ενδοεπιχειρησιακών παραλήψεων και 
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ατασθαλιών, όσο και από την οπτική της ελαχιστοποίησης των δυσμενών 

επιδράσεών τους στην οικονομική μονάδα και στους περιβάλλοντες φορείς 

της. 

Με βάση τα ανωτέρω, η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη 

μελέτη των τρόπων με τους οποίους λειτουργεί η έννοια του 

εσωτερικού ελέγχου στο κράτος, με στόχο την ανακάλυψη και την 

αποσόβηση οικονομικών σκανδάλων.  

Για να επιτύχει τον ανωτέρω σκοπό της, η εργασία θα ακολουθήσει μια 

συγκεκριμένη μεθοδολογία, που περιγράφεται κατωτέρω. Σε γενικές γραμμές, 

το γενικό πλαίσιο μιας έρευνας περιλαμβάνει τη συλλογή δευτερογενών 

δεδομένων, ήτοι δεδομένων που έχουν «δημιουργηθεί» από κάποιον άλλον 

πλην του ερευνητή, χαρακτηριστικό παράδειγμα των οποίων είναι η 

βιβλιογραφία. Σε γενικές γραμμές, η δευτερογενής έρευνα, ασχολείται με την 

συλλογή πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί από κάποιον άλλο εκτός του 

ερευνητή και για κάποιο άλλο σκοπό, οι οποίες πληροφορίες όμως είναι 

απόλυτα απαραίτητες για την έρευνα. 

Έτσι, εργαλείο δευτερογενούς έρευνας αποτελούν προγενέστερες ακαδημαϊκές 

μελέτες καθώς και βιβλιογραφίες που ασχολούνται με κάποιο συγκεκριμένο 

ζήτημα και μπορούν να δώσουν στον ερευνητή χρήσιμες πληροφορίες για το 

υπό διερεύνηση θέμα που ασχολείται. 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν όλες οι πιθανές πηγές άντλησης 

πληροφοριών αναφορικά με τον κλάδο των οικονομικών σκανδάλων, της 

διαφθοράς και του εσωτερικού ελέγχου. Έτσι, στα επόμενα κεφάλαια του 
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θεωρητικού μέρους της εργασίας θα παρουσιαστεί όλο το αναγκαίο θεωρητικό 

υπόβαθρο για να υποστηρίξει τον κεντρικό σκοπό της εργασίας. Έτσι, στο 

πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιγράφεται η έννοια της (οικονομικής) 

διαφθοράς και τα σχετιζόμενα με αυτή οικονομικά σκάνδαλα που ταλανίζουν 

έναν οργανισμό. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι πολιτικές προεκτάσεις της διαφθοράς, 

φαινόμενο το οποίο σχετίζεται άμεσα με οικονομικά σκάνδαλα στην Ελλάδα. 

Κατόπιν, στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύονται ως έννοια τα 

οικονομικά σκάνδαλα, το ποιοι παράγοντες τα διευκολύνουν και το πώς 

μπορούν να καταπολεμηθούν, κυρίως στη βάση χρήσης συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου. Παράλληλα, γίνεται και ενδεικτική αναφορά σε κάποια 

βασικά οικονομικά σκάνδαλα που έχουν ταλανίσει την ελληνική κοινωνία τα 

τελευταία πολλά χρόνια. 

Εν συνεχεία, στο τέταρτο κεφάλαιο εισάγεται η έννοια του εσωτερικού 

ελέγχου και περιγράφονται όλες οι σχετικές με αυτόν διαδικασίες που (πρέπει 

να) πραγματοποιούνται κυρίως σε κρατικούς, αλλά και σε ιδιωτικούς 

οργανισμούς., κυρίως σε συνδυασμό και με στόχο την εξάλειψη των 

οικονομικών σκανδάλων. 

Τέλος, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα. 
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1. Η (οικονομική) διαφθορά 

 

1.1 Εισαγωγικά στοιχεία 

Γενικά, διαφθορά είναι η κατάχρηση της εξουσίας από τους κυβερνητικούς 

ανώτερους υπαλλήλους κυβερνητικών δυνάμεων. Συνήθως η κατάχρηση 

έγκειται στην παράνομη, συνήθως μυστική, απόκτηση ιδιωτικής περιουσίας ή 

αποκόμιση κάποιου άλλου ιδιωτικού οφέλους. Η κατάχρηση της κυβερνητικής 

δύναμης για άλλους λόγους (μη-ιδιωτικούς), όπως η καταστολή των πολιτικών 

αντιπάλων και η βιαιότητα της αστυνομίας, δε θεωρείται διαφθορά [1][2]. 

Όλες οι μορφές κυβερνήσεων είναι ευαίσθητες στην διαφθορά και την 

πολιτική δωροδοκία. Οι μορφές διαφθοράς ποικίλλουν: περιλαμβάνουν τη 

δωροδοκία, τον εκβιασμό, το νεποτισμό, την υπεξαίρεση χρημάτων, την 

δωροληψία και την κατάχρηση. Ενώ η διαφθορά μπορεί να διευκολύνει την 

εγκληματική επιχειρηματικότητα όπως την εμπορία ναρκωτικών, τα 

«ξεπλυμένα» χρήματα, και την παράνομη διακίνηση προϊόντων, δεν 

περιορίζεται μονάχα σε κυβερνητικούς υπαλλήλους, αλλά επεκτείνεται και σε 

οργανώσεις που πραγματοποιούν εγκλήματα. Σε μερικά έθνη η διαφθορά είναι 

τόσο κοινή, που αναμένεται όταν αλληλεπιδρούν οι μικρές επιχειρήσεις ή οι 

απλοί πολίτες με τους κυβερνητικούς ανώτερους υπαλλήλους. Το αποτέλεσμα 

της πολιτικής διαφθοράς είναι η κλεπτομανία [2]. 

Η διαφθορά διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την εξουσία. Ορισμένες πολιτικές 

πρακτικές χρηματοδότησης που είναι νόμιμες σε μια χώρα μπορούν να είναι 

παράνομες σε άλλη. Σε μερικές χώρες, οι κυβερνητικοί ανώτεροι υπάλληλοι 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BA%CE%B2%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
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έχουν τόσο ευρείες δυνάμεις, που τα όρια μεταξύ του νόμιμου και του 

παράνομου είναι αρκετά δύσκολο να ορισθούν. 

 

1.2 Αποτελέσματα στην πολιτική εξουσία, τη διοίκηση και 

τα όργανα 

Η διαφθορά θέτει ένα σοβαρό πλήγμα ανάπτυξης. Επί παραδείγματι, έχει 

ειπωθεί από παρόχους υπηρεσιών Internet ότι ο ΟΤΕ καθυστέρησε σκόπιμα 

τρία χρόνια την παροχή ADSL συνδέσεων Internet στην Ελλάδα, 

υποχρεώνοντας τους χρήστες να συνδέονται με dial-up συνδέσεις και να 

έχουν υψηλή χρέωση. Ο ΟΤΕ ισχυρίζεται ότι η καθυστέρηση οφειλόταν στην 

απουσία υποδομής, σε συνδυασμό με την ελληνική γραφειοκρατία [3]. 

Μία άλλη σημαντικότατη συνέπεια της διαφθοράς είναι η καταστροφή του 

περιβάλλοντος. Υπάρχουν πλείστα παραδείγματα οικοπεδοποιήσεων καμμένων 

περιοχών, αδιαφορία για την μόλυνση του περιβάλλοντος από βιομηχανίες, 

τεχνικές εταιρίες, κλπ.. που οφείλονται στην απροθυμία ή την σκόπιμη 

καθυστέρηση εφαρμογής του νόμου από τους κρατικούς φορείς [1][4]. 

Επίσης, στην υγεία δεν είναι λίγες οι φορές που καθυστερείται η εξυπηρέτηση 

ατόμων που δεν έχουν οικονομική άνεση στα δημόσια νοσοκομεία [4][5]. 

Στον πολιτικό βίο η διαφθορά υπονομεύει τη δημοκρατία και την καλή και 

σωστή διακυβέρνηση. Είναι πιθανό ακόμα να περιφρονούνται ή και να 

υπονομεύονται επίσημες διαδικασίες. Η δωροδοκία στις εκλογές και στους 

νομοθετικούς οργανισμούς μειώνει την υπευθυνότητα και διαστρεβλώνει την 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Internet
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A4%CE%95
http://el.wikipedia.org/wiki/ADSL
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1


10 

αντιπροσώπευση στη χάραξη της πολιτικής πορείας. Η διαφθορά στο 

δικαστικό σύστημα συμβιβάζει το κράτος δικαίου και η διαφθορά στη δημόσια 

διοίκηση οδηγεί στην άδικη και άνιση παροχή υπηρεσιών. Γενικότερα, η 

διαφθορά διαβρώνει τη θεσμική ικανότητα της κυβέρνησης καθώς οι 

διαδικασίες της δεν λαμβάνονται υπόψη, οι πόροι μειώνονται σταδιακά, και τα 

δημόσια γραφεία αγοράζονται και πωλούνται. Συγχρόνως, η δωροδοκία 

υπονομεύει τη νομιμότητα της κυβέρνησης και τέτοιων δημοκρατικών αξιών 

όπως η εμπιστοσύνη και η ανοχή [3][4].  

Ταυτόχρονα, ακόμη και σε μέρη οπού η διαφθορά δεν υπάρχει (ή τουλάχιστον 

λέγεται ότι δεν υπάρχει), μερικά άτομα θα κάνουν τις ψεύτικες, αβάσιμες ή 

ανεύθυνες δαπάνες της δωροδοκίας για να υποστηρίξουν τις πολιτικές ή 

προσωπικές προκαταλήψεις και τις ημερήσιες διατάξεις τους. Μερικοί, στην 

πραγματικότητα, θα υποστήριζαν ότι οι δαπάνες ή οι αντίθετες δαπάνες της 

διαφθοράς έχουν γίνει υποκατάστατο της ενδελεχούς πολιτικής ανάλυσης. 

Επομένως, ο πολίτης πρέπει να είναι άγρυπνος ώστε να μπορεί να ξεχωρίσει 

την αποδεδειγμένη διαφθορά από τα πολιτικά παρακινούμενα κίνητρα της 

διαφθοράς [1][2][4]. 

1.3 Οικονομικά αποτελέσματα διαφθοράς 

Η δωροδοκία υπονομεύει επίσης την οικονομική ανάπτυξη με την οικονομική 

ανεπάρκεια. Στον ιδιωτικό τομέα, η διαφθορά αυξάνει το κόστος της 

επιχείρησης μέσω της τιμής των παράνομων πληρωμών, το διοικητικό κόστος 

των ανωτέρων, καθώς και τον κίνδυνο αποκάλυψης παραβιασμένων 

συμφωνιών. Αν κάποια δωροδοκία αξίωσης μειώσει τις δαπάνες με την κοπή 
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του κωλύματος, η διαθεσιμότητα των δωροδοκιών μπορεί επίσης να 

προτρέψει τους ανώτερους υπαλλήλους και να σχεδιαστούν νέοι κανόνες και 

νέες καθυστερήσεις. Όπου η δωροδοκία διογκώνει το κόστος της επιχείρησης, 

διαστρεβλώνει επίσης τον συγκεκριμένο τομέα, καθώς και όσες εταιρείες 

διασυνδέονται με αυτόν τον τομέα, καθώς και ο ανταγωνισμός και κατά 

κάποιον τρόπο έτσι στηρίζονται ανεπαρκείς εταιρείες ανεβάζοντας το κόστος 

[5][6][7]. 

Η διαφθορά παράγει επίσης τις οικονομικές διαστρεβλώσεις στο δημόσιο 

τομέα, με την παρέκκλιση της δημόσιας επένδυσης στα δημόσια έργα, όπου οι 

δωροδοκίες και οι ανταποδόσεις είναι πιο συχνές. Οι ανώτεροι υπάλληλοι 

μπορούν να αυξήσουν την τεχνική πολυπλοκότητα των προγραμμάτων 

δημοσίου τομέα, για να κρύψουν ή να προετοιμάσουν το έδαφος για τέτοιες 

συναλλαγές, με συνέπεια περαιτέρω διαστρέβλωση των επενδύσεων. Η 

διαφθορά χαλαρώνει επίσης τη συμμόρφωση με την κατασκευή, 

περιβαλλοντική, ή άλλους κανονισμούς, μειώνει την ποιότητα των 

κυβερνητικών υπηρεσιών και της υποδομής, και αυξάνει τις δημοσιονομικές 

πιέσεις στην κυβέρνηση [7]. 

Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι ένας από τους παράγοντες πίσω από τη 

διαφορετική οικονομική ανάπτυξη στην Αφρική και την Ασία είναι ότι στην 

Αφρική, η διαφθορά έχει λάβει πρώτιστα τη μορφή εξαγωγής χαμηλού 

μισθώματος με το οικονομικό κεφάλαιο που διακινείται στο εξωτερικό. Έπειτα, 

συχνά οι αφρικανικές δικτατορίες έχουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους 

στην Ελβετία. Το πανεπιστήμιο των ερευνητών της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) 

υπολόγισε ότι από το 1970 ως το 1996, η οικονομική κάμψη σε 30 χώρες 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
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στην περιοχή της Σαχάρας παρήγαγαν συνολικά 187 δίς $, υπερβαίνοντας τα 

εξωτερικά χρέη αυτών των χωρών. [1] (τα αποτελέσματα που εκφράζονται 

στην κατασταλμένη ανάπτυξη, έχουν διαμορφωθεί θεωρητικά από τον 

οικονομολόγο Mancur Olson). Στην περίπτωση της Αφρικής, ένας από τους 

παράγοντες για αυτήν την συμπεριφορά ήταν η πολιτική αστάθεια, και το 

γεγονός ότι οι νέες κυβερνήσεις δήμευαν συχνά τα διεφθαρμένα-αποκτηθέντα 

προτερήματα της προηγούμενης κυβέρνησης. Αυτό ενθάρρυνε τους 

ανώτερους υπαλλήλους στο να κρύψουν τον πλούτο τους στο εξωτερικό, 

εξασφαλίζοντας την απροσιτότητα οποιασδήποτε μελλοντικής απαλλοτρίωσης 

από το εκάστοτε κράτος. Αντίθετα, οι διεφθαρμένες υπηρεσίες στην Ασία, 

όπως αυτή του κυβερνήτη της Ινδονησίας Haji Mohammad Suharto έχουν 

πάρει συχνά την μορφή περικοπών παντού (υπό την μορφή φιλοδωρημάτων), 

προβάλλοντας περισσότερους όρους για την ανάπτυξη μέσω μιας επενδυτικής 

υποδομής, του νόμου και της τάξης, κ.λπ. [6][7][8]. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%87%CE%AC%CF%81%CE%B1
http://www.newstatesman.com/Economy/200503140015
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Mancur_Olson&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Haji_Mohammad_Suharto&action=edit&redlink=1
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2. Προεκτάσεις διαφθοράς και τρόποι 

αντιμετώπισης 

 

Η συγκέντρωση της όλης κρατικής εξουσίας στην κυβέρνηση και, ειδικότερα, 

στο πρόσωπο του πρωθυπουργού (αφού αυτός επιλέγει και αντικαθιστά τους 

υπουργούς) αποτελεί, για το κοινοβουλευτικό μας πολίτευμα, μια αντινομία. Η 

έλλειψη θεσμικών αντίβαρων που να ελέγχουν αλλά, παράλληλα, να 

νομιμοποιούν τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες συνιστά αδυναμία που παραλύει 

την κυβερνητική δράση. Εξαιτίας της έλλειψης αυτής, η κυβέρνηση 

αναγκάζεται να αναζητά εξωθεσμικά ερείσματα στα ΜΜΕ, σε εκδότες, 

κεφαλαιούχους κ.λπ. Αυτοί απαιτούν, ως αθέμιτο αντάλλαγμα, προνομιακές 

ευκαιρίες πλουτισμού, με την ανάθεση λ.χ. δημοσίων έργων και προμηθειών ή 

την εξασφάλιση μονοπωλίων ή απαλλαγών από φορολογικά βάρη. Έτσι 

καταλύεται η ισονομία και η διαφθορά εγκαθίσταται στον δημόσιο χώρο. 

Υπάρχει, επομένως, ανάγκη θεσμικών αντίβαρων, δηλαδή οργάνων που, κατά 

την αρχή των checks and balances , θα ελέγχουν και θα αντισταθμίζουν την 

κυβερνητική εξουσία. Μόνον έτσι αυτή θα καταστεί ισόρροπη και δημοκρατικά 

νομιμοποιημένη, άρα ικανή να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της εποχής μας, 

μεταξύ των οποίων και η κρατική διαφθορά. Το άρθρο ολοκληρώνεται με 

προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή [7][8]. 
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2.1 Το φαινόμενο της διαφθοράς στον δημόσιο χώρο 

Το γενικό χαρακτηριστικό κάθε οικονομικής διαφθοράς είναι η παρεμβολή στις 

συναλλαγές, με στόχο την εξασφάλιση παράνομου και παρασιτικού 

πλουτισμού. Οι πράξεις οικονομικής διαφθοράς συνδέονται κατά κανόνα με 

εγκλήματα, όπως, ιδίως, απειλές, εκβιάσεις, δωροδοκίες, παράβαση του νόμου 

περί μεσαζόντων, απάτες, απιστίες, πλαστογραφίες, υπεξαιρέσεις, 

καταχρήσεις. Ωστόσο, χαρακτήρα διαφθοράς έχουν επίσης πράξεις που –χωρίς 

να είναι εγκλήματα– αποσκοπούν στην εξασφάλιση αθέμιτου πλουτισμού 

μέσω ευνοιών, ‘διευκολύνσεων’ ή ‘εξυπηρετήσεων’ που παραβιάζουν την 

ισότητα [7][8][9]. 

Στο δημόσιο χώρο η διαφθορά εμφανίζει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά : 

α) σε αυτή μετέχουν κατά κανόνα πολιτικοί , κρατικοί ή δημόσιοι, γενικότερα, 

αξιωματούχοι ή και απλοί υπάλληλοι ? 

β) δεν αφορά ιδιωτικές συναλλαγές αλλά ανάγεται στην κρατική δράση και 

στόχο έχει, συνήθως, την πρόσβαση σε ευκαιρίες πλουτισμού σε βάρος της 

δημόσιας περιουσίας ? 

γ) οφείλεται, συνήθως, σε κακή οργάνωση της διοίκησης που ευνοεί την 

ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων και την παρέμβαση πολιτικών παραγόντων 

και ‘κομματαρχών’ ? 

δ) συνδυάζεται συχνά με την αφανή χρηματοδότηση κομμάτων για την 

αντιμετώπιση των εκλογικών, ιδίως, δαπανών και στοχεύει στην απόκτηση 

πολιτικής επιρροής που θα της επιτρέψει ευκολότερο, μεγαλύτερο και 

ασφαλέστερο πλουτισμό. 
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Οργανωμένη ενίοτε σε κυκλώματα και δίκτυα , η διαφθορά στον δημόσιο 

χώρο μπορεί να διεισδύσει σε κρατικές υπηρεσίες και να φτάσει ακόμη και να 

επηρεάζει τομείς της κρατικής ή της δημόσιας, γενικότερα, δράσης, να ασκεί 

δηλαδή, μέσω αυτών, παραεξουσία [8][9]. 

Επίλεκτα πεδία διαφθοράς στον δημόσιο χώρο είναι οι δημόσιοι διαγωνισμοί, 

οι προμήθειες, τα δημόσια έργα, η βεβαίωση και είσπραξη φορολογικών 

εσόδων και ασφαλιστικών εισφορών, οι κρατικές επιδοτήσεις –ιδίως των 

κομμάτων και ημικρατικών επιχειρηματικών φορέων–, οι κρατικές 

αποζημιώσεις, οι αναδασμοί, η εκποίηση ή παραχώρηση εθνικής γης και άλλων 

περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, των ΟΤΑ, κ.λπ [5][8][9]. 

Για την ανάπτυξη διαφθοράς στον δημόσιο χώρο ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό 

οι πολιτικοί, που δεν μεριμνούν για τον θεσμικό και πραγματικό διαχωρισμό 

της διοίκησης από το κόμμα και από τους ποικιλώνυμους ‘παράγοντες’ και 

κομματάρχες, επιφυλάσσοντας, αντίθετα, σε αυτούς ευκαιρίες επεμβάσεων, 

με ψηφοθηρικούς ή ανάλογους ευνοιοκρατικούς στόχους. 

Η αίσθηση της ασυδοσίας που χαρακτηρίζει ορισμένους υπουργούς οφείλεται 

και στην ειδική ρύθμιση της, δήθεν ‘ευθύνης’ των υπουργών, η οποία στην 

πραγματικότητα τους εξασφαλίζει το ακαταδίωκτο (!). Έτσι προάγεται η 

πολιτική διαφθορά. Διότι, καλυπτόμενοι από την αιγίδα του ‘ανεύθυνου’, 

καλλιεργούν ή ανέχονται την κακοδιαχείριση και τη διαπλοκή του δημοσίου με 

δίκτυα διαφθοράς. Η ευθύνη τους εκδηλώνεται όχι μόνο στον χώρο του 

κράτους, αλλά και των ΟΤΑ, των οργανισμών, ιδρυμάτων ή επιχειρήσεων του 

δημόσιου τομέα, αφού και στις περιοχές αυτές οφείλουν να ασκούν έλεγχο, 
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αντ’ αυτού δε συχνά έχουν συνεργήσει, με νομοθετικά ή διοικητικά μέτρα ή 

με την ανοχή τους, στην ανάπτυξη της διαφθοράς. Φαύλες τοποθετήσεις 

στελεχών ή προαγωγές υπαλλήλων, με κομματικά ή ευνοιοκρατικά κριτήρια, 

είναι μέρος της διαφθοράς αλλά και προετοιμάζουν την περαιτέρω διαφθορά 

στον δημόσιο τομέα. 

Αν δεν καταπολεμηθεί στα πρώτα στάδια, η διαφθορά εγκαθίσταται και 

ριζώνει. Αυτή που αρχικά δίνει την εντύπωση μικροδιαφθοράς, ασυντόνιστης 

και περιθωριακής, αν δεν παταχθεί, αναπτύσσεται, απλώνει σταδιακά τα 

πλοκάμια της και μεταλλάσσεται κατά κανόνα σε κυκλώματα και δίκτυα 

[8][10]. Η δίψα για τον πλούτο και την ισχύ, αν δεν συναντήσει 

αποτελεσματική αντίσταση, γίνεται ακόρεστη. Και, όταν εξαπλωθεί, 

αυτοτροφοδοτείται. Διότι η διεύρυνση της παράνομης δράσης απαιτεί 

οργάνωση, συγκάλυψη, προσεταιρισμό συνενόχων και έτσι το κύκλωμα 

μεγαλώνει. Αυτοί που μετέχουν σε αυτό δεν μπορούν, και αν ακόμη το 

θελήσουν, να διακόψουν. Είναι δέσμιοι της ανομίας στην οποία έχουν 

προσχωρήσει. Οι νομοταγείς πολίτες, ακόμη και τα άμεσα θύματα της 

εκμετάλλευσης και της απομύζησης, καταλήγει να θεωρούν τη διαφθορά 

δεδομένη [10][11]. 

Οι συνέπειες της διαφθοράς στον δημόσιο χώρο, ιδίως όταν αυτή γενικευτεί, 

είναι ολέθριες για τους θεσμούς, για την οικονομία και για την κοινωνική ζωή 

[11]: 

α) Η νομιμότητα καταλύεται, οι θεσμοί υπονομεύονται, τα δικαιώματα του 

ανθρώπου περιφρονούνται, οι μεσάζοντες διεισδύουν στις κρατικές υπηρεσίες, 
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η πολιτική απαξιώνεται, οι ‘μίζες’, οι δωροδοκίες, οι αθέμιτες εξυπηρετήσεις 

γίνονται συνήθεις πρακτικές. Η φαυλότητα και οι εκβιαστικές επεμβάσεις 

καταντούν καθεστώς. 

β) Η ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα δοκιμάζεται από την αβεβαιότητα, 

την παραοικονομία, την πελατοκρατία, τις αθέμιτες πιέσεις ή εκβιασμούς και 

την κακοδιοίκηση. 

γ) Τα δημόσια έσοδα συρρικνώνονται. Η εθνική οικονομία απειλείται από την 

κατασπατάληση του δημόσιου πλούτου. Μεγάλα χρηματικά ποσά διακινούνται 

‘κάτω απ’ το τραπέζι’! 

δ) Η ατομική αρετή και το προσωπικό ήθος απαξιώνονται. Οι επιτήδειοι, οι 

καιροσκόποι και οι εκμεταλλευτές θεωρούνται έξυπνοι και επιτυχημένοι, ενώ 

οι νομοταγείς και έντιμοι κρίνονται ως ανίκανοι και αφελείς. Αυτή η ανατροπή 

κριτηρίων και αξιών καταλήγει σε κοινωνική διάβρωση. 

2.2 Πολίτευμα και διαφθορά  

Ένας μεταφορικός ιμάντας συνδέει την εξουσία με την κρατική διαφθορά 

[6][8][11][12]. 

Δεν είναι άγνωστες περιπτώσεις διαφθοράς από τους ίδιους τους κατέχοντες 

την εξουσία για προσωπικό τους κέρδος ( χρηματισμοί, προμήθειες, κ.λπ.). 

Συχνότερες, όμως, είναι οι περιπτώσεις όπου οι ασκούντες την εξουσία δεν 

επωφελούνται οι ίδιοι προσωπικά αλλά ευνοούν ή ανέχονται τη διαφθορά 

υπέρ άλλων, αποβλέποντας οι ίδιοι σε πολιτικά οφέλη ή στην αποτροπή 

πολιτικού κόστους. Πράγματι, κάποιοι πολιτικοί, όταν στερούνται επαρκών 
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ερεισμάτων, για να τα αποκτήσουν ή να τα διευρύνουν, καταφεύγουν σε δύο 

κυρίως μεθοδεύσεις: 

Πρώτον , δέχονται ή και αναζητούν στήριξη από εξωθεσμικά κέντρα επιρροής, 

όπως είναι ιδίως τα ΜΜΕ, εκδότες, επιχειρηματίες ή κεφαλαιούχοι, τα 

συνδικάτα, η εκκλησία. Όλοι αυτοί, όμως, απαιτούν αθέμιτα ανταλλάγματα, 

όπως άδειες μονοπωλιακής εκμετάλλευσης, προτίμηση κατά την ανάθεση 

δημόσιων έργων ή προμηθειών ή άλλες ευκαιρίες πλουτισμού ή προώθηση 

των σκοπών τους με εύνοιες. Καμιά φορά δε, αυτοί γίνονται τόσο ισχυροί 

ώστε κινούν από τα παρασκήνια τα νήματα της εξουσίας και χρησιμοποιούν 

πλέον αυτοί τους πολιτικούς για τη διεκπεραίωση των δικών τους 

συμφερόντων [12][16]. 

Δεύτερον , για να είναι αρεστοί στους ψηφοφόρους και να ενισχύσουν τη 

θέση τους, κάποιοι πολιτικοί καταφεύγουν σε φαύλα μέτρα, τάχα υπέρ του 

λαού ή για την αντιμετώπιση κοινωνικής τάχα ανάγκης. Τέτοια μέτρα είναι η 

αμνήστευση εγκλημάτων, η νομιμοποίηση παραβάσεων (αυθαίρετων 

κτισμάτων, καταπάτησης δημόσιων εκτάσεων, κ.λπ. ), οι σκανδαλώδεις 

‘ευκολίες’ προς ασυνεπείς και συστηματικούς κακοπληρωτές προκειμένου να 

εξοφλήσουν οφειλόμενους φόρους ή κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές. Με τις 

‘χαριστικές’ αυτές ρυθμίσεις η νομιμότητα και η ισονομία καταλύονται ενώ οι 

πολίτες που υπήρξαν συνεπείς αισθάνονται εμπαιζόμενοι και, καμιά φορά, 

παραδειγματίζονται. 

Η πρώτη , ως άνω, μορφή διαφθοράς είναι συνήθης στα αυταρχικά 

καθεστώτα όπου η έλλειψη λαϊκής νομιμοποιητικής βάσης ωθεί τους 
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κατέχοντες την εξουσία στην αναζήτηση στήριξης από ισχυρούς παράγοντες ή 

ομάδες πραιτοριανών, από κρατικοδίαιτους επιχειρηματικούς κύκλους, έναντι 

αθέμιτων ανταλλαγμάτων σε βάρος του δημοσίου και του κοινωνικού 

συνόλου. Επωφελούμενοι του ρόλου τους, αυτοί γίνονται απαραίτητοι και 

απομυζούν τους εθνικούς πόρους. Τόσο οι κατέχοντες την εξουσία όσο και οι 

από αυτούς ευνοούμενοι αισθάνονται και, κατά κανόνα, είναι ασύδοτοι, αφού 

ο Τύπος και τα ΜΜΕ έχουν φιμωθεί, αντίδραση είναι πρακτικά αδύνατη και τα 

δικαστήρια βρίσκονται υπό έλεγχο. Και η δεύτερη , όμως, μορφή διαφθοράς 

παρατηρείται συχνά στα αυταρχικά καθεστώτα, με στόχο την εξαγορά της 

λαϊκής ανοχής. Η διαφθορά στα αυταρχικά καθεστώτα είναι, σε κάθε μορφή, 

εγγενής [13][14]. 

Κρατική διαφθορά μπορεί όμως να εμφανιστεί και σε δημοκρατικά, 

κοινοβουλευτικά καθεστώτα. Σπάνια μεν εκεί όπου η δημοκρατία λειτουργεί 

ισόρροπα και βιώνεται πραγματικά από τους πολιτικούς και από το λαό, πυκνά 

όμως στις ανώριμες δημοκρατίες , όπου οι δημοκρατικές αξίες δεν 

εφαρμόζονται στην πράξη ή εφαρμόζονται περιστασιακά ή επιλεκτικά. 

Η ανωριμότητα μιας δημοκρατίας μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους: σε 

μεγάλες και παγιωμένες ανισότητες (ταξικές, περιουσιακές ή μορφωτικές), σε 

έλλειψη δημοκρατικής παράδοσης, σε εξωγενείς επιρροές κ.ά. Πρωτίστως 

όμως οφείλεται σε θεσμική ένδεια.  

2.3 Θεσμική ένδεια  

Η περιοδική διεξαγωγή εκλογών, οι συνεδριάσεις του κοινοβουλίου, οι 

διαξιφισμοί των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και οι κομματικοί 
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ανταγωνισμοί παρέχουν το φαινόμενο δημοκρατικής διακυβέρνησης. Αυτά 

όμως, όπως και η τυπική διάκριση των τριών κρατικών λειτουργιών 

(νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής), δεν είναι η ουσία της δημοκρατίας 

[6][13][14].  

Όταν η Βουλή υιοθετεί απαρεγκλίτως την κομματική γραμμή, ψηφίζοντας 

κάθε κυβερνητική επιλογή, όταν η διοίκηση εκτελεί πιστά την οποιαδήποτε 

‘θέληση’ του οικείου υπουργού, όταν παντού λειτουργούν κομματικά κριτήρια, 

όταν υπάρχουν δυνατότητες επεμβάσεων ακόμη και στη δικαιοσύνη, η όλη 

κρατική εξουσία ανήκει στην κυβέρνηση και, συγκεκριμένα, στον αρχηγό του 

κόμματος που κυβερνά, τον πρωθυπουργό, αφού αυτός επιλέγει και 

αντικαθιστά τους υπουργούς του. 

Όταν η εξουσία δεν αντισταθμίζεται από θεσμοθετημένους ελεγκτικούς 

μηχανισμούς , το πολίτευμα στερείται δημοκρατικών εγγυήσεων, επομένως 

και ουσιαστικής νομιμοποίησης. Φέρει το στίγμα του ολοκληρωτισμού. 

Η συγκέντρωση της κρατικής εξουσίας σε ένα όργανο αποτελεί στο 

κοινοβουλευτικό σύστημα αδυναμία . Διότι, ενώ η μονοκρατορία ενός 

προσώπου αρμόζει στη λογική του ολοκληρωτισμού, επειδή δεν υπάρχει 

αντιπολίτευση ούτε ανάγκη λαϊκής συναίνεσης ούτε πολιτικό κόστος, στον 

κοινοβουλευτισμό, αντίθετα, η συγκέντρωση εξουσίας σε έναν φορέα 

αποτελεί αντινομία, επειδή αυτός δεν είναι ανεξέλεγκτος αλλά δέσμιος των 

κανόνων του κοινοβουλευτισμού, επομένως την ‘εξουσία του’ αυτή δεν μπορεί 

να την ασκήσει . Καθώς βρίσκεται μόνος επί σκηνής και γίνεται ο επίλεκτος 

στόχος της αντιπολίτευσης, των ΜΜΕ και των άλλων κοινωνικών δυνάμεων, 



21 

ενοχοποιείται ενώπιον του λαού για κάθε πολιτικό εγχείρημα, για κάθε 

δοκιμασία –ακόμη και για κάθε ατύχημα–, και το φάσμα του πολιτικού 

κόστους τον καθηλώνει [14][15]. 

Λόγω αυτής ακριβώς της αντινομίας ο αποκλειστικός φορέας της εξουσίας σε 

σύστημα κοινοβουλευτικό αναγκάζεται να δεχτεί ή και να αναζητήσει στήριξη 

από εξωθεσμικούς παράγοντες, οι οποίοι απαιτούν αθέμιτα ανταλλάγματα. 

Επιπλέον, για να εξασφαλίσει τη λαϊκή εύνοια καταφεύγει σε μεσσιανικά και 

λαϊκίστικα μέτρα παραπλάνησης του λαού και νομοθετικής τακτοποίησης κάθε 

εκτροπής, σε βάρος της νομιμότητας, της δημόσιας περιουσίας και του 

περιβάλλοντος. Η εξουσία παραδίδεται στη διαφθορά. 

Σε ένα κράτος δικαίου θα έπρεπε κανονικά μεταξύ κρατικής εξουσίας και 

διαφθοράς να υπάρχει ένα χάσμα, μια ριζική, ασυμφιλίωτη αντιπαλότητα. Το 

κράτος δικαίου δεν ανέχεται τη διαφθορά. 

Μια τέτοια εναντίωση προς τη διαφθορά δεν επαληθεύεται ωστόσο στις 

θεσμικά ανώριμες δημοκρατίες. Αυτές κατά κανόνα συμβιώνουν με τη 

διαφθορά! Και η συμβίωση αυτή εκδηλώνεται σε κάποιους τομείς ανοιχτά, 

κινείται στο προσκήνιο.  

 

2.4 Η κατάσταση στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα η όλη κρατική εξουσία ανήκει στην κυβέρνηση και, ειδικότερα, 

στον πρωθυπουργό, αφού τους υπουργούς αυτός τους επιλέγει και τους 

αντικαθιστά (άρθρο 37 παρ.1 του Συντάγματος ). 
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Οι επιμέρους κρατικές λειτουργίες, η ‘νομοθετική’, η ‘εκτελεστική’ και η 

‘δικαστική’, μολονότι προβλέπονται στο Σύνταγμά μας ως ‘χωριστές’ (άρθρο 

26), έχουν στην πραγματικότητα χάσει, σε μεγάλο βαθμό, την αυτοτέλειά 

τους [1][15]. 

Εδικότερα: ύστερα από την κατάργηση, με τη συνταγματική αναθεώρηση του 

1986, των ρυθμιστικών εξουσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας (άρθρο 35 

του Συντάγματος), και την περιέλευσή τους στον πρωθυπουργό, το πολίτευμά 

μας έγινε πρωθυπουργοκεντρικό . 

Η Βουλή, αφού δώσει στην κυβέρνηση ψήφο εμπιστοσύνης (άρθρα 84 συνδ. 

38 παρ.1 του Συντάγματος), διατηρεί μεν την αρμοδιότητα : α) να ψηφίζει 

τους νόμους (άρθρα 26 παρ.1, 70 επ. και 76) και β) να ασκεί κοινοβουλευτικό 

έλεγχο (άρθρο 70 παρ.6 επ. του Συντάγματος) καθώς και να αίρει την 

εμπιστοσύνη της από την κυβέρνηση (άρθρα 84 συνδ. 38 παρ. 1 του 

Συντάγματος ). Πλην όμως: 

α) Η νομοθετική πρωτοβουλία ανήκει πρωτίστως στην Κυβέρνηση η οποία, 

κατ’ ανεξαίρετο σχεδόν κανόνα, ετοιμάζει και προωθεί τα νομοσχέδια στη 

Βουλή, όπου και ψηφίζονται από τη συμπαγή κυβερνητική πλειοψηφία. Και 

β) ο κοινοβουλευτικός έλεγχος σπανιότατα , ενόψει και των περιορισμών που 

προβλέπονται στο άρθρο 84 του Συντάγματος, καταλήγει σε πρόταση 

δυσπιστίας. Η τύχη άλλωστε μιας τέτοιας πρότασης είναι σχεδόν πάντοτε 

προδιαγεγραμμένη, δεδομένου ότι, για να ευδοκιμήσει, πρέπει να 

υπερψηφιστεί ‘από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των 

βουλευτών’ (άρθρο 84 παρ.6 του Συντάγματος), πράγμα εξαιρετικά απίθανο 



23 

αφού η κυβέρνηση, στο δικομματικό μας σύστημα, ελέγχει και επιτηρεί, με 

κομματικούς μηχανισμούς, τους βουλευτές της, αυτοί δε είναι έτσι κι αλλιώς 

απρόθυμοι να οδηγήσουν τη Βουλή σε πρόωρη διάλυση και να αποδυθούν σε 

προεκλογικό αγώνα. 

Η διοίκηση υπόκειται, σύμφωνα και με το Σύνταγμα, στην κυβέρνηση, η οποία 

‘καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της χώρας’, ενώ ο πρωθυπουργός 

‘εξασφαλίζει την ενότητα της κυβέρνησης και κατευθύνει τις ενέργειές της, 

καθώς και των δημόσιων γενικά υπηρεσιών, για την εφαρμογή της 

κυβερνητικής πολιτικής’ (άρθρο 82 παρ. 1-2 του Συντάγματος). Έτσι η 

διοίκηση δεν είναι παρά προέκταση της κυβέρνησης , δηλαδή, σε τελευταία 

ανάλυση, του εκάστοτε πρωθυπουργού. Σε άλλα κοινοβουλευτικά συστήματα, 

με παράδοση και υψηλότερο πολιτικό φρόνημα, η διοίκηση, χάρη και στο 

πάγιο status των στελεχών της και την κατάρτιση και ειδίκευση των 

υπαλλήλων της, διαθέτει πρωτοβουλία, ανθίσταται στις κυβερνητικές επιλογές, 

όπου αυτό επιβάλλεται, συχνά μάλιστα επηρεάζει καίρια τις πολιτικές 

αποφάσεις. Πλην όμως στη χώρα μας οι πρωθυπουργοί και υπουργοί 

επεμβαίνουν, με κομματικά, συχνά, κριτήρια στο κάθε τι, δεν υπάρχει 

σταθερότητα ούτε πάγιο νομικό πλαίσιο των στελεχών, η δε κατάρτιση και 

υπευθυνότητα των υπαλλήλων, δεν αποτελεί τον κανόνα, με αποτέλεσμα οι 

αντιστάσεις της διοίκησης να είναι μικρές. Η συνταγματική διάταξη, σύμφωνα 

με την οποία η κυβερνητική πολιτική εφαρμόζεται ‘μέσα στο πλαίσιο των 

νόμων’, δεν μεταβάλλει τα πράγματα, αφού, όπως είδαμε, οι νόμοι 

συντάσσονται από την κυβέρνηση και ψηφίζονται από την κυβερνητική 

πλειοψηφία [1][12][16]. 
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Παρατηρείται, λοιπόν, μια ουσιαστική ‘σύντηξη’ όλων των κρατικών 

λειτουργιών που εκφράζουν την κρατική βούληση, σε μια ενιαία εξουσία: την 

κυβερνητική.  

Η δικαστική λειτουργία διατηρεί, βέβαια, κατά βάση, την εγγυημένη και 

κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα ανεξαρτησία της (άρθρα 87 παρ.1-2, 90 παρ. 

1-4, 88 παρ.1 εδ. τελ. και 4-5, 90 παρ.5 εδ. τελ., 87 παρ.3 και 91 και 99). 

Όμως τα δικαστήρια δεν εκφράζουν δική τους πολιτική βούληση. Εφαρμόζουν 

απλώς, με κάποια βέβαια περιθώρια ερμηνείας, τους νόμους που έχουν 

ψηφιστεί με κυβερνητική πρωτοβουλία. Επιπλέον, η παντοδύναμη κυβέρνηση 

δύσκολα ανέχεται την ελεγκτική και κυρωτική λειτουργία της Δικαιοσύνης. Και 

με διάφορες μεθοδεύσεις προσπαθεί να την περιορίζει ή να την κατευθύνει. 

Συνήθεις πρακτικές είναι: α) οι ευκαιριακές νομοθετικές επεμβάσεις στη 

σύνθεση και στις αρμοδιότητες των οργάνων αυτοδιοίκησης της Δικαιοσύνης 

(του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, της υπηρεσίας Επιθεώρησης, των 

προϊσταμένων των μεγάλων δικαστηρίων κ.λπ.)? β) η προαγωγή, χωρίς καμιά 

αιτιολόγηση και με κομματικά κατά κανόνα κριτήρια, των προέδρων και 

αντιπροέδρων των τριών ανώτατων δικαστηρίων, του εισαγγελέα του Αρείου 

Πάγου και των γενικών επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των 

Διοικητικών Δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 5 του Συντάγματος, 

αρμοδιότητα δια της οποίας είναι δυνατός ο επηρεασμός των εκάστοτε 

‘υποψηφίων’, που ανέρχονται σε αρκετές δεκάδες ανώτατων δικαστικών 

λειτουργών, οι οποίοι και στελεχώνουν τα κορυφαία δικαστικά όργανα ? γ) η 

εξασφάλιση διάφορων ευνοιών υπέρ εκείνων που εμφανίζονται ως 

‘συνεργάσιμοι’? δ) η νομοθετική ‘επίλυση’ εκκρεμών υποθέσεων (παρά τις 
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καταδίκες της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου του Στρασβούργου για την πρακτική αυτή της ‘δικαιοδοτούσης 

Βουλής’)? ε) η δημόσια μειωτική ή και περιφρονητική κριτική των μη αρεστών 

δικαστικών αποφάσεων? στ) η αυθαίρετη μη εκτέλεση δικαστικών 

αποφάσεων, καίτοι δεσμευτικών για το δημόσιο? ζ) η διατήρηση των 

δικαστηρίων υπό απόλυτη οικονομική εξάρτηση από το υπουργείο 

Δικαιοσύνης, κ.ά. Με τέτοια δεδομένα, μολονότι οι πλείστοι δικαστικοί 

λειτουργοί παραμένουν σταθερά αφοσιωμένοι στο έργο τους, ανεπηρέαστοι 

και αληθινά ανεξάρτητοι, η δικαστική λειτουργία, που θα μπορούσε να 

αποτελέσει τον αποτελεσματικότερο φραγμό κατά της διαφθοράς, τελεί υπό 

διαρκή σχεδόν υπονόμευση , με αποτέλεσμα να βρίσκεται καμιά φορά σε 

αδυναμία, σε κρίσιμες ιδίως υποθέσεις, να εκπληρώσει με επάρκεια και 

αποτελεσματικότητα την αποστολή της. 

Άλλα όργανα, όπως οι, κατά τα άρθρα 19 παρ.2, 103 παρ.7, 9 Α εδ. β, 15 

παρ.2 και 103 παρ.9 συνδ. 101 Α του Συντάγματος, ανεξάρτητες αρχές και η 

τοπική αυτοδιοίκηση, ελέγχονται βασικά από την κυβέρνηση, υπόκεινται σε 

νομοθετικούς περιορισμούς και, ενίοτε, επιρροές, οι δε αρμοδιότητές τους 

είναι περιορισμένες. Ούτε αντισταθμίζουν, έστω εν μέρει, ούτε ελέγχουν την 

κυβερνητική δράση [1]. 

Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, που, υπό το καθεστώς εναλλαγής των δύο 

πλειοψηφικών κομμάτων στην εξουσία, συνιστά ανασχετικό παράγοντα, ιδίως 

όταν συνδυάζεται με υποστήριξη της αντιπολίτευσης από ΜΜΕ με σημαντική 

επιρροή, αποτελεί μηχανισμό απλής πολιτικής πίεσης , χωρίς ελεγκτική εξουσία 

–δεν μπορεί, δηλαδή, να εμποδίσει κυβερνητικές ενέργειες, έστω και 
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παράνομες. Άλλωστε, όταν η κρατική εξουσία είναι συγκεντρωμένη σε ένα 

πρόσωπο, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος συχνά επιτείνει το φάσμα του 

πολιτικού κόστους και οδηγεί σε αναζήτηση εξωθεσμικών ερεισμάτων. 

Επιπλέον, υποθηκεύει την ελευθερία της αντιπολίτευσης, ως αυριανής 

κυβέρνησης, στα ΜΜΕ και στις άλλες εξωθεσμικές δυνάμεις που την 

ενίσχυσαν… 

Το συνδικαλιστικό και το φοιτητικό κίνημα , οι επαγγελματικοί σύλλογοι 

(δημοσιογράφων, πανεπιστημιακών, δικηγόρων κ.ά.), η εκκλησία και άλλοι 

παράγοντες δεν διαθέτουν δημοκρατική νομιμοποίηση, άρα δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν ως αντίρροποι ή ελεγκτικοί θεσμοί [1]. 

Περιορισμοί στη μονοκρατορία του πρωθυπουργού απορρέουν από την 

κοινοτική νομοθεσία , από τις αποφάσεις των δικαστηρίων και άλλων οργάνων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης , καθώς και από καταδικαστικές αποφάσεις του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Στρασβούργου ( 

ΕΔΔΑ ), που δεσμεύουν τη χώρα μας. Οι περιορισμοί αυτοί είναι ασφαλώς 

χρήσιμοι για την πάταξη της διαφθοράς. Αφορούν, όμως, ορισμένα μόνο πεδία 

από εκείνα στα οποία η διαφθορά εμφανίζεται, και όχι τα σπουδαιότερα. 

Επιπλέον, δεν επηρεάζουν τη δομή του πολιτικού μας συστήματος, εξαιτίας 

της οποίας κυρίως, όπως είδαμε, ευνοείται η ανάπτυξη της διαφθοράς στον 

δημόσιο χώρο. 

Η εποπτική αυτή περιδιάβαση μάς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι από το 

πρωθυπουργοκεντρικό κοινοβουλευτικό μας σύστημα λείπουν θεσμικά 

αντίβαρα που να ελέγχουν αλλά και να νομιμοποιούν την κρατική δράση . 



27 

Έτσι, στη χώρα μας, όχι μόνο η αντιμετώπιση των μεγάλων οργανωτικών 

προβλημάτων (όπως η αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, το 

ασφαλιστικό, το μεταναστευτικό, η εκπαίδευση, η αυθαίρετη δόμηση, κ.λπ.) 

καρκινοβατεί, αλλά επιπλέον η εξουσία αναγκάζεται να καταφεύγει σε 

εξωθεσμικά κέντρα ζητώντας πολιτική στήριξη, έναντι ανταλλαγμάτων, ενώ, 

παράλληλα, νομιμοποιεί τη διαφθορά, προωθώντας στη Βουλή διατάξεις για 

την αμνήστευση και κάλυψη κάθε παρανομίας καθώς και για την παροχή 

στους κακοπληρωτές αλλεπάλληλων και σκανδαλωδών διευκολύνσεων, σε 

βάρος των συνεπών φορολογουμένων. 

 

2.5 Αντιμετώπιση διαφθοράς 

Για την αντιμετώπιση της διαφθοράς πρέπει, βεβαίως, να ληφθούν, με 

διακομματική συναίνεση, μέτρα νομοθετικά και διοικητικά ώστε να 

προστατευθεί αποτελεσματικά η δημόσια εν γένει περιουσία, οι δασικές 

εκτάσεις και ο αιγιαλός, να συνταχθεί επιτέλους κτηματολόγιο –για τις 

δημόσιες τουλάχιστον γαίες και για τις δασικές εκτάσεις–, να κατοχυρωθεί το 

αδιάβλητο των δημόσιων διαγωνισμών και να αποκλειστεί κάθε αθέμιτη 

μεθόδευση ή εύνοια κατά τη διακήρυξη και την ανάθεση κρατικών 

προμηθειών, μελετών και δημόσιων έργων και κατά τις προσλήψεις και 

προαγωγές σε όλο τον δημόσιο τομέα. Οι ισχύουσες διαδικασίες, έλεγχοι και 

άλλες διασφαλίσεις (Συνήγορος του Πολίτη, ΑΣΕΠ, υπηρεσίες αγορανομικού 

και φορολογικού ελέγχου, όπως το Σώμα Επιθεωρητών και Ελεγκτών 

Δημόσιας Διοίκησης, κ.λπ.) κινούνται μεν προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά 
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έχουν περιορισμένο πεδίο δράσης και, σε κάποιες περιπτώσεις, είναι 

ανεπαρκείς. 

Πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση εκείνων των υπηρεσιών στις οποίες 

παρατηρούνται σήμερα κρούσματα διαφθοράς. Να οργανωθεί συστηματική 

παρακολούθηση και διασταύρωση στοιχείων στις ευαίσθητες υπηρεσίες 

σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές και άδειες. Να περιοριστούν δραστικά 

οι περιπτώσεις ευρείας διακριτικής ευχέρειας, να διασφαλιστεί ο ελεύθερος και 

με ίσους όρους ανταγωνισμός υποψηφίων, να καθιερωθεί η διαφάνεια, για να 

περιοριστούν οι συμπαιγνίες και αθέμιτες συμπράξεις ή συνεννοήσεις, να 

προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση –ιδίως στους τομείς όπου παρατηρείται 

σπατάλη, όπου γίνονται κομματικοί διορισμοί και όπου η διαχείριση 

προϋποθέτει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και επιχειρηματική ευελιξία. Να 

ενταθεί και να επιταχυνθεί ο πειθαρχικός έλεγχος σε όλους τους τομείς με τον 

περιορισμό των παρελκυστικών μεθοδεύσεων και υπεκφυγών. 

Όμως αυτά θα προξενούσαν τόσες αντιδράσεις και θα συνεπάγονταν τέτοιο 

πολιτικό κόστος ώστε γρήγορα η κυβέρνηση, μη μπορώντας, στο 

συγκεντρωτικό μας σύστημα, να τις απορροφήσει, θα εγκατέλειπε την 

προσπάθεια.  

Για να παταχθεί η διαφθορά επιβάλλεται, επίσης, να επιχειρηθεί μια 

αποφασιστική εκστρατεία κατά της διαφθοράς στον δημόσιο χώρο, με 

ενημέρωση της κοινής γνώμης. Να αντιληφθούν όλοι τη σοβαρότητα και την 

έκταση του προβλήματος, με επισήμανση των κινδύνων, τόσο για την 

οικονομία και τις συναλλαγές, όσο και για τα δικαιώματα του ανθρώπου και 



29 

τους θεσμούς στους οποίους στηρίζεται η νομιμότητα και η δημοκρατία. Η 

ενημέρωση αυτή πρέπει να γίνει με εγκυκλίους της κυβέρνησης και των 

εισαγγελικών αρχών, που να αποσταλούν προς όλες τις υπηρεσίες του 

δημόσιου τομέα, οικονομικές, πολεοδομικές, κοινωνικοασφαλιστικές, σώματα 

ασφαλείας, υπουργεία, κ.λπ., με δημοσιότητα, μέσω και του Τύπου και των 

ΜΜΕ και με την ειλικρινή και κατηγορηματική διακήρυξη ότι τα φαινόμενα 

διαφθοράς θα πατάσσονται συστηματικά, χωρίς καμιά εκ των υστέρων 

νομιμοποίηση, και με πρόσκληση προς τις αρχές και τους πολίτες να μην τα 

ανέχονται και να τα καταγγέλλουν. 

Όμως μια τέτοια εκστρατεία θα ξεσήκωνε τέτοιες αντιστάσεις και ιδίως θα 

προκαλούσε τόσο πολιτικό κόστος ώστε είναι αδύνατο να επιχειρηθεί όσο το 

πολιτικό μας σύστημα στερείται νομιμοποιητικών ερεισμάτων. 

Το καλό παράδειγμα πρέπει να δοθεί από την κυβέρνηση και τα κόμματα. Οι 

πολιτικοί οφείλουν πρώτοι να απαρνηθούν τα αδικαιολόγητα προνόμια που 

σήμερα όχι απλώς απολαμβάνουν αλλά ολοένα επαυξάνουν. Οφείλουν να 

τηρούν απαρέγκλιτα τη νομιμότητα, να σέβονται και να εφαρμόζουν τις 

αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των λοιπών δικαστηρίων, τις 

οποίες σήμερα συχνά ονειδίζουν και αφήνουν ανεφάρμοστες, να κάνουν 

πράξη την κατά το άρθρο 16 παρ. 1 και 5 του Συντάγματος ‘ακαδημαϊκή 

ελευθερία’ των πανεπιστημιακών και την ‘αυτοδιοίκηση’ των πανεπιστημίων 

και άλλων ΑΕΙ. Να αφήσουν τη διοίκηση απερίσπαστη στο έργο της, χωρίς 

κομματικές ή μεροληπτικές επεμβάσεις, διότι πρωταρχική προϋπόθεση για την 

αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι ο αποκομματισμός της . Να απέχουν από 

κάθε, οποιαδήποτε, παρέμβαση στις ανεξάρτητες αρχές και στον χώρο της 
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Δικαιοσύνης. Να πάψει η ανοχή και η εκ των υστέρων νομιμοποίηση της 

ανομίας. 

Πρωτίστως, πρέπει να αλλάξει ο νόμος περί ‘ευθύνης υπουργών’ και, κατά την 

προσεχή συνταγματική αναθεώρηση, να τροποποιηθεί ριζικά το συναφές 

άρθρο 86 του Συντάγματος που, μετά την πρόσφατη αναθεώρηση του 2001, 

αποτελεί ασπίδα ακαταδίωκτου, διαβατήριο για τη διαφθορά. 

Πάντως η λήψη των νομοθετικών αυτών μέτρων, εκτός του ότι είναι ανέφικτη 

με τη σημερινή δομή της εξουσίας, δεν αρκεί. Διότι δεν θα την αλλάξει, δεν θα 

ενισχύσει το πολίτευμά μας με τους απαραίτητους θεσμούς, δεν θα το 

καταστεί λειτουργικό και αποτελεσματικό. 

Για να γίνουν αυτά επιβάλλεται να εισαχθούν στο πολίτευμά μας τα θεσμικά 

“αντίβαρα” που είναι, κατά την οργανωτική αρχή των checks and balances , 

αναγκαία.  

Ο ρόλος τους είναι: α) να αντισταθμίζουν την κυβερνητική εξουσία είτε 

μετέχοντας στη λήψη ορισμένων κυβερνητικών αποφάσεων είτε ασκώντας επ’ 

αυτών έλεγχο νομιμότητας και β) να νομιμοποιούν, έτσι, την κυβερνητική 

εξουσία και τη δράση της, ώστε αυτή να γίνει αδιάβλητη και αποτελεσματική.  

Mε γνώμονα το παραπάνω σκεπτικό, θα ήταν χρήσιμο να αποκατασταθούν 

ορισμένες από τις ρυθμιστικές αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας . 

Αυτό θα αποκομματικοποιήσει τη λειτουργία του κοινοβουλευτισμού και θα 

απαλύνει κάποιες πολιτειακές εντάσεις που δεν συμβάλλουν στην ομαλότητα. 

Επιβάλλεται, επίσης, να ενισχυθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο. Να γίνει σεβαστός ο 

έλεγχός του, τόσο ο προληπτικός επί των δαπανών και των ‘συμβάσεων’ όσο 
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και ο κατασταλτικός επί της διαχείρισης. Εξάλλου, επιβάλλεται να διευρυνθούν 

και ουσιαστικοποιηθούν ορισμένες ελεγκτικές αρμοδιότητές του. 

Επιβάλλεται, επίσης να συσταθούν νέα ανεξάρτητα όργανα που: α) να 

μετέχουν στη νομοθετική λειτουργία και β) να ελέγχουν κατά τρόπο 

προληπτικό και συγκεντρωτικό τη συνταγματικότητα ορισμένων νομοσχεδίων 

και τη συμβατότητα τους προς τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας.  

Τέτοια όργανα είναι, κυρίως, ένα δεύτερο νομοθετικό σώμα και ένα 

Συνταγματικό Δικαστήριο. Η ύπαρξη του δεύτερου νομοθετικού σώματος θα 

εξαλείψει κάποιες άτοπες πρακτικές, ασυμβίβαστες προς τη συνταγματική 

τάξη, όπως η ψήφιση νομοσχεδίων χωρίς απαρτία στη Βουλή, η σώρευση 

ετερόκλητων και άσχετων διατάξεων στο ίδιο νομοσχέδιο, η προσθήκη 

τροπολογιών της τελευταίας στιγμής, συχνά αιφνιδιαστικών. Τέτοιες 

πρακτικές, μολονότι υποβαθμίζουν το κοινοβούλιο και την κρατική αξιοπιστία, 

επιτρέποντας νομοθετικές λαθροχειρίες υπέρ ορισμένων ισχυρών, καθώς και 

εξαιρέσεις ή κενά από τα οποία επωφελούνται οργανωμένα συμφέροντα, δεν 

ελέγχονται σήμερα δικαστικώς. Θα ελέγχονται, όμως, από το δεύτερο 

νομοθετικό σώμα. Επιπλέον αυτό, επανεξετάζοντας , μετά την ψήφισή του 

από τη Βουλή και πριν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, το σχετικό νομοθετικό κείμενο, θα επανασταθμίζει τη 

σκοπιμότητα των προτεινόμενων διατάξεων συνεκτιμώντας και την κριτική 

που θα έχει στο μεταξύ ασκηθεί από δημοσιολόγους, από τα ΜΜΕ και άλλους 

εκφραστές της κοινής γνώμης, και θα αποτρέπει την επιψήφιση νομοσχεδίων 

παρορμητικών, κομματικών, πρόχειρων ή ασυμβίβαστων με το Σύνταγμα, το 

κοινοτικό δίκαιο ή τις διεθνείς συμβάσεις που μας δεσμεύουν. Θα 



32 

συμπληρώνει τυχόν ελλείψεις, θα αποσαφηνίζει και θα βελτιώνει νομοτεχνικά 

το κείμενο των διατάξεων, το οποίο σήμερα συχνά δίνει λαβή σε αμφιβολίες 

και παρερμηνείες που ενθαρρύνουν τη διαφθορά. Θα αποτελεί φραγμό στην 

πολυνομία, στις εμβαλωματικές ρυθμίσεις, στις νομοθετικές ασυνέπειες και 

‘παγίδες’, από τις οποίες επίσης επωφελείται η διαφθορά. 

Παρομοίως, χωρίς Συνταγματικό Δικαστήριο, ο σεβασμός της ιεραρχίας των 

κανόνων του δικαίου, και, κατ’ αποτέλεσμα, της όλης έννομης τάξης, είναι 

προβληματικός. Μόνο ένα τέτοιο όργανο, υψηλού κύρους και απαλλαγμένο 

από το φάσμα του πολιτικού κόστους, μπορεί να εξασφαλίσει αμερόληπτη 

συνταγματική δικαιοσύνη και συνταγματική νομιμότητα. Μπορεί, επίσης, να 

εγγυηθεί τα δικαιώματα του ανθρώπου και την προστασία του περιβάλλοντος, 

την κατανομή των συνταγματικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων 

οργάνων της πολιτείας και την εύρυθμη συλλειτουργία των οργάνων αυτών. 

Θα επιλαμβάνεται, είτε κυρίως είτε παρεμπιπτόντως, μέσα στα όρια της 

αρμοδιότητάς του, των επίμαχων ‘πολιτικών’ αποφάσεων και, επιλύοντας τις 

αμφισβητήσεις συνταγματικότητας, θα παρέχει στην κυβέρνηση το αναγκαίο 

εκάστοτε νομικό έρεισμα και θα την απαλλάσσει από το φάσμα του πολιτικού 

κόστους. 

Γενικότερα, το Συνταγματικό Δικαστήριο θα αναδεικνυόταν σε πολύτιμο βήμα 

και εργαλείο για την καταπολέμηση της ασυδοσίας, της διαπλοκής και, 

γενικότερα, της διαφθοράς, ιδίως με τον προληπτικό και, πάντως, 

συγκεντρωτικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων. Αυτή ελέγχεται 

σήμερα μόνο εκ των υστέρων και παρεμπιπτόντως (ευκαιριακά), από το 

δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού, ενώπιον του οποίου συμβεί να ανακύψει η 
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αμφισβήτηση της συνταγματικότητας. Και, αν το δικαστήριο αυτό δεχθεί την 

αντισυνταγματικότητα, οφείλει να αποκρούσει την εφαρμογή της 

συγκεκριμένης διάταξης μόνο στην εκδικαζόμενη διαφορά (υπόθεση), χωρίς 

να την ακυρώνει. Η διάταξη δηλαδή παραμένει στην έννομη τάξη μας και, 

κατά κανόνα, οδηγεί σε νομολογιακές διακυμάνσεις. Έτσι το κρίσιμο για την 

ασφάλεια των συναλλαγών ζήτημα της συνταγματικότητας του νόμου 

παραμένει για χρόνια εκκρεμές και αμφισβητούμενο, δίνοντας λαβή στην 

ανάπτυξη αβεβαιότητας και διαφθοράς. Επιπλέον, σήμερα το ζήτημα της 

συνταγματικότητας εγείρεται συνήθως ύστερα από μακρό χρονικό διάστημα, 

αφού έχουν διαμορφωθεί καταστάσεις που δυσχερώς ανατρέπονται και των 

οποίων η ανατροπή διαψεύδει την εμπιστοσύνη των πολιτών και συχνά 

προκαλεί οδυνηρές εκπλήξεις. 



34 

 

3. Οικονομικά σκάνδαλα 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Η Ελλάδα έχει ζήσει τα τελευταία 30 χρόνια πληθώρα σκανδάλων, με 

αποτέλεσμα να είναι σα χώρα πλέον συνυφασμένη με την έννοια των 

οικονομικών σκανδάλων. Βέβαια, ο λαός μπορεί συνήθως να είναι λίγο 

επιπόλαιος στους χαρακτηρισμούς και τις αντιδράσεις του, αλλά σπανίως κάνει 

λάθη. Μέχρι λοιπόν να οδηγηθεί να έχει συνυφασμένα στο νου του, τη χώρα 

του και τις οικονομικές απάτες έχουνε προηγηθεί πολλά. Μεγάλης ή 

μικρότερης εμβέλειας. Από τη μίζα που θα δεχθεί ο εφοριακός, μέχρι 

ανταλλαγές δημόσιας γης. Η τελευταία δεκαετία(1999-2009) έχει αναδείξει 

στην Ελλάδα τα μεγαλύτερα από όλα τα οικονομικά σκάνδαλα που έχουν γίνει 

ποτέ στην χώρα μας. Μιλάμε για τη «Φούσκα» του Χρηματιστηρίου το 1999 

και τα πιο πρόσφατα Δομημένα Ομόλογα, Siemens και το σκάνδαλο της 

Μονής Βατοπεδίου. Ασφαλώς, ο χαρακτηρισμός «σκάνδαλο» είναι επίφοβος 

και αυτό γιατί πέρα από τη χώρα της απάτης είμαστε και η χώρα της 

ατιμωρησίας. Άρα δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως «σκάνδαλα» 

πράγματα που δεν έχουν οριστεί έτσι από τις Αρχές. Κάποια πράγματα όμως 

είναι ηλίου φαεινότερα. 
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3.2 Το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου (1999) 

Πολλές φορές στην πολιτική, στην οικονομία, στην κοινωνία και ευρύτερα σε 

πολλές πτυχές της καθημερινότητας μας, μπλέκουμε σε όρους και την 

ανάλυση τους χάνοντας όμως το νόημα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε επί της 

ουσίας, πρέπει αρχικά να απαντήσουμε στο ερώτημα «τι είναι φούσκα;».  

Η χρηματιστηριακή φούσκα είναι ένα επενδυτικό φαινόμενο το οποίον 

καταδεικνύει την αδυναμία των ανθρώπινων συναισθημάτων. 

Προκαλείται από τον ενθουσιασμό των επενδυτών που αυξάνουν υπερβολικά 

τη ζήτηση σε μία ή περισσότερες μετοχές, με αποτέλεσμα να αυξηθούν 

σημαντικά οι όγκοι συναλλαγών και να εκτοξευθεί η τιμή διαπραγμάτευσης 

των μετοχών πέραν από οποιαδήποτε λογική αντανάκλαση της πραγματικής 

τους αξίας και απόδοσης. Όταν παρατηρηθεί το φαινόμενο της «φούσκας» οι 

τιμές των κινητών αξιών, π.χ. μετοχών, ανεβαίνουν απότομα, καθιστώντας τις 

σημαντικά υπερεκτιμημένες με αποτέλεσμα, όταν η «φούσκα» σκάσει, οι τιμές 

να αρχίζουν να παρουσιάζουν πτώση. Στη συνέχεια οι πλειοψηφία των 

επενδυτών θα προσπαθήσουν να ξεφορτωθούν τις μετοχές που κατέχουν 

προκαλώντας κατακόρυφη μείωση των τιμών και μεγάλες ζημιές στο 

χαρτοφυλάκιο τους. Στην προσπάθεια τους οι επενδυτές να αποφύγουν 

μεγαλύτερες ζημιές προβαίνουν σε πωλήσεις πανικού, με αποτέλεσμα η 

χρηματιστηριακή αγορά να καταρρεύσει. 

Στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 99 πολλοί Έλληνες ασχολούνταν με το 

χρηματιστήριο: ακόμα και σε μικρά χωριά υπήρχαν ΕΛΔΕ (γραφεία αγοράς και 

πώλησης μετοχών), και πολλές μικρές εταιρίες εισήχθησαν στο 
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Χρηματιστήριο. Οι  ενεργοί κωδικοί επενδυτών στο ΧΑΑ έφτασαν το 1,5 εκ 

περίπου, όταν οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι περίπου 4,5 εκ. Με το γενικό 

δείκτη να καταρρίπτει καθημερινά κάθε ρεκόρ πολλοί Έλληνες πίστεψαν ότι 

έλυσαν το οικονομικό πρόβλημα της ζωής τους. Η πτώση που ξεκίνησε στις 23 

Σεπτεμβρίου συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια εξανεμίζοντας την αξία των 

μετοχών. Πολλές από τις μετοχές που είχαν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο 

αποδείχτηκαν "φούσκες", δηλαδή άνευ αντικρίσματος μετοχές με εταιρείες 

χωρίς έργο αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο. Έχει 

εκτιμηθεί ότι περίπου εκατό δισεκατομμύρια ευρώ άλλαξαν χέρια, μεγάλο 

μέρος από τα οποία έχασαν οι λεγόμενοι μικροεπενδυτές. Η απότομη πτώση 

του Χρηματιστηρίου ακολούθησε την άνοδο των προηγούμενων ετών που 

κορυφώθηκε το 1999 και συνδέθηκε με την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ και 

την προοπτική ανάληψης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του2004. 

Ανάλογη πορεία ακολουθούσαν και τα χρηματιστήρια διεθνώς, λόγω της 

αισιοδοξίας περί νέας οικονομίας, δηλαδή μόνιμη και σημαντική άνοδος της 

παραγωγικότητας χάριν στις επαναστάσεις της πληροφορικής. Πρελούδιο της 

κρίσης θεωρείται η οικονομική κρίση στην Ασία που προκάλεσε το μίνι κραχ 

του 1997. Η «Φούσκα» του Χρηματιστηρίου θεωρείται από πολλούς το 

μεγαλύτερο πολιτικοοικονομικό σκάνδαλο της μεταδικτατορικής Ελλάδας, 

καθώς αποτέλεσε τηναφορμή για δυσανάλογη και σημαντικού μεγέθους 

αναδιανομή πλούτου. Πιστεύεται ότι το χρηματιστήριο χειραγωγήθηκε αθέμιτα 

από διάφορους παράγοντες. Πολλοί επιρρίπτουν ευθύνες κυρίως στην τότε 

κυβέρνηση καθώς υπάρχουν καταγεγραμμένες δηλώσεις υψηλών στελεχών 

ότι οι ανοδικές τάσεις αντικατοπτρίζουν την κατάσταση της οικονομίας της 
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εποχής. Επίσης, η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης αποδείχτηκε εκ των 

υστέρων ότι κάλυψε ευθύνες, πράγμα που οδήγησε σε δεύτερο σκάνδαλο στο 

δικαστικό κύκλωμα. 

 

3.3 Σκάνδαλο Siemens (2006) 

Η υπόθεση SIEMENS δεν έχει κλείσει ακόμα. Αν υπάρχει λόγος που ένα θέμα 

απασχολεί τη χώρα μας τρία χρόνια αφού αποκαλύφθηκε, είναι καθαρά γιατί 

το θέμα αυτό πήρε υπερεθνικές διαστάσεις. Οι δίκες που συνεχίζουν και 

γίνονται στη Γερμανία, την βάση της εταιρίας, βγάζουν ανά πολύ συχνές 

περιόδους πολύ «hot» ονόματα της κεντρικής ελληνικής πολιτικής σκηνής με 

βασικούς άξονες –όπως αναμενόταν τα 2 μεγάλα κόμματα. Το σκάνδαλο της 

SIEMENS κινείται κυρίως σε 3 επίπεδα: 

1. Πολιτικό χρήμα που διοχετεύτηκε στα κομματικά ταμεία της Νέας 

Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Χορηγός και στους δύο η Siemens. 

 2. Δωροδοκίες Ελλήνων υπουργών (Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Αθλητισμού) 

με τη διαμεσολάβηση αχυρανθρώπων, αλλά και για μπαξίσια σε κρατικούς 

παράγοντες. Λάδωμα για το C4I και για άλλα εξοπλιστικά συμβόλαια.3. Μίζες 

σε υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΤΕ και των θυγατρικών του στο εξωτερικό. 

Πίσω απ' αυτές φαίνεται ότι βρίσκονται οι «αμαρτωλές» προγραμματικές 

συμφωνίες με απ' ευθείας αναθέσεις, που φτάνουν και δεσμεύουν τις 

κυβερνήσεις μέχρι και σήμερα. Από τα επίμαχα στοιχεία των μιζών της 

Siemens που κατασχέθηκαν από τις ελβετικές και γερμανικές Αρχές, αλλά και 

από αυτά που παραδόθηκαν σε ντοσιέ, οικειοθελώς από στελέχη της εταιρείας 
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που «συνεργάστηκαν», με αντάλλαγμα μια απαλότερη ποινή, η Ελλάδα... 

διαπρέπει. Εμφανίζεται στα «μαύρα βιβλία» με εγγραφές από το 1998, που 

αντιστοιχούν σε άνομες πληρωμές δεκάδων εκατ. ευρώ, για έργα που η 

Siemens είχε εξασφαλίσει και λίγο προγενέστερα. Αυτές σταματούν το 2006, 

μετά τα αποκαλυπτήρια των «μαύρων ταμείων».-Περίοπτη θέση κατέχει η 

αμαρτωλή σύμβαση 8002 της Siemens με τον ΟΤΕ. Πρόκειται για την 

προγραμματική συμφωνία, με την οποία ο ΟΤΕ (η σχετική απόφαση ελήφθη 

από το Δ.Σ. στις 10-12-1997) δεσμεύθηκε τεχνολογικά με τη Siemens για μια 

ακόμη πενταετία (1998-2002). Τότε είχε ανακοινωθεί ότι το ύψος της 

ανάθεσης ήταν 158 δισ. δρχ. για την Siemens και 222,7 δισ. ευρώ για την 

Intracom. Τελικά μόνο η σύμβαση αυτή (απευθείας ανάθεση) έφτασε τα 885 

εκατ. Ευρώ για τη Siemens. Αβγάτιζε μέχρι και το 2004, με παρένθετες νέες 

αναθέσεις, τις οποίες προωθούσαν κυβερνήσεις, διοικήσεις του ΟΤΕ και 

στελέχη του, όπως καταγγέλλεται, με το αζημίωτο. Η αντίστοιχη σύμβαση της 

Intracom ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ. Τα αποκαλυφθέντα πλέον παραστατικά 

δείχνουν ότι η Siemens πλήρωσε πολλά και πολλούς, βάσει των 

παραστατικών, που αποτελούν μέρος της δικογραφίας και φέρουν την ένδειξη 

«Ελλάδα-Σύμβαση 8002». 

3.4 Δομημένα ομόλογα (2007) 

Έστω ότι θέλει η ελληνική κυβέρνηση να δανειστεί ένα χρηματικό ποσό π.χ. 

ύψους 280 εκ. ευρώ. Έχει τη δυνατότητα να εκδώσει τίτλους - δηλαδή 

ομόλογα- τους οποίους μεταβιβάζει στον δανειστή του ποσού αυτού. Με τη 

μεταβίβαση των τίτλων, η ελληνική κυβέρνηση εγγυάται στον δανειστή - 

δηλαδή σε αυτόν που αγοράζει το ομόλογο, ότι θα του καταβάλλει σε 
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συγκεκριμένα (προκαθορισμένα) χρονικά διαστήματα συγκεκριμένο ποσό επί 

του κεφαλαίου - ας το πούμε τόκο- και ότι στη λήξη του ομολόγου (π.χ. σε 10 

χρόνια) θα επιστρέψει το σύνολο του κεφαλαίου. Αυτή είναι με απλά λόγια η 

λειτουργία των ομολόγων. Τα δομημένα ομόλογα για τα οποία έγινε τόσος 

λόγος δεν είναι παρά μία ιδιαίτερη κατηγορία ομολόγων. Στα δομημένα ή 

σύνθετα ομόλογα, οι ετήσιες αποδόσεις (τόκοι) ή ακόμα και το ποσό στη λήξη 

που καταβάλλεται στον δανειστή δεν είναι προκαθορισμένο. Αντιθέτως μπορεί 

να συνδέεται με διάφορους παράγοντες. Με άλλα λόγια, δεν είναι γνωστό ότι 

θα καταβάλλει ο δανειζόμενος στον δανειστή «x» ποσό κάθε χρόνο και «x» 

ποσό στη λήξη του ομολόγου. Αυτό που είναι γνωστό είναι ο τρόπος με τον 

οποίο θα υπολογιστεί το κάθε ένα από τα 2 παραπάνω ποσά. Ένας δείκτης ή 

ένας μαθηματικός τύπος επομένως μπορεί να ορίζει τα ποσά που έχει να λάβει 

ο δανειστής από τον δανειζόμενο. 

Η ελληνική κυβέρνηση εκδίδει στις 22 Φεβρουαρίου του 2007 ένα ομόλογο 

ύψους 280 εκ. ευρώ. Η έκδοση του πραγματοποιείται για να δανειστεί η 

κυβέρνηση το συγκεκριμένο ποσό προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για την 

αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού ή κατά άλλους για την κάλυψη των 

ελλειμμάτων του προϋπολογισμού γενικότερα. Το συγκεκριμένο 12ετές 

ομόλογο που εξέδωσε η κυβέρνηση «πλήρωνε» σταθερό επιτόκιο 6,25% για 

τα 2 πρώτα χρόνια και στη συνέχεια μια απόδοση που στηριζόταν στη 

διαφορά μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιτοκίων. Ο πρώτος 

αγοραστής του ομολόγου είναι η επενδυτική τράπεζα JP Morgan. 
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Η JP Morgan αγοράζει το ομόλογο μετά από μια συμφωνία ανταλλαγής (swap) 

με το κράτος σε τιμή μικρότερη της τιμής που θα όφειλε να καταβάλλει υπό 

κανονικές συνθήκες. Η συμφωνία ανταλλαγής μπορεί να περιλάμβανε π.χ. την 

παραίτηση της JPMorgan από τους σταθερούς τόκους των 2 πρώτων ετών. 

Έτσι, η JP Morgan δανείζει ένα ποσό μικρότερο των 280 εκ. ευρώ στο κράτος 

και το ομόλογο φτάνει στα χέρια της. Η JP Morgan αγοράζει το ομόλογο σε 

ένα ποσό που κυμαίνεται από το 85% έως το 87% της τιμής του. Η JP 

Morgan πωλεί, στη συνέχεια, το ομόλογο στο 92,95% της ονομαστικής του 

αξίας στη North Asset Management. Η North Asset Management πωλεί το 

ομόλογο στη γερμανική HypoVereinsbank και αυτή με τη σειρά της στην 

ελληνική χρηματιστηριακή Ακρόπολις. Τα ομόλογα κλείνουν τη διαδρομή τους 

πωλούμενα από την Ακρόπολις σε τέσσερα ταμεία (ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΥΦΕ, 

ΤΕΑΠΟΚΑΤΣΕΥΠ). Από τις ενδιάμεσες πωλήσεις και λόγω των διαφορών 

μεταξύ τιμής αγοράς και τιμής πώλησης, οι εμπλεκόμενοι αποκομίζουν κέρδη 

ακόμη και μέσα σε λίγες ώρες. 

Το σκάνδαλο: 

τα 4 συνταξιοδοτικά ταμεία αγόρασαν στην ονομαστική τιμή των 100ευρώ 

αυτά που θα μπορούσαν να αγοράσουν άμεσα από την κυβέρνηση στην τιμή 

των 86 ευρώ (κατά προσέγγιση). Μιλάμε για 14% περίπου διαφορά, σε 

ομόλογα των280 εκ. ευρώ. Ζημιά δηλαδή χονδρικά ύψους περίπου 39 εκ. 

ευρώ. 

Ήταν ή όχι γνωστή η διαδρομή των ομολόγων εξαρχής; 
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Σύμφωνα με την επίσημη θέση της JP Morgan, η πώληση στη North Asset 

Management εγκρίθηκε επειδή η δεύτερη ήταν επενδυτής “buy and hold”. Με 

άλλα λόγια, η JP Morgan ισχυρίζεται ότι περίμενε ότι η North Asset 

Management θα διατηρούσε και δε θα μεταπωλούσε τα ομόλογα. Στη 

συνέχεια, ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan σε Ευρώπη, Μέση 

Ανατολή και Αφρική, Jakob Stott, αποκάλυψε ότι ένα στέλεχος της JP 

Morganγνώριζε τη διαδρομή που θα ακολουθούσαν τα ομόλογα. Το 

συγκεκριμένο στέλεχος τέθηκε σε διαθεσιμότητα και μήνες μετά κατέθεσε 

αγωγή έναντι της εταιρείας υποστηρίζοντας ότι «όλο το επιτελείο της JP 

Morgan τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό είχε την κοινή πεποίθηση 

ότι η ΝΑΜ προτίθετο να διαθέσει περαιτέρω το ομόλογο που αγόρασε από 

εμάς». Με τις διαστάσεις που πήρε το θέμα, η JP Morganκαι η North Asset σαν 

κίνηση «καλής θέλησης» (και όχι παραδεχόμενες ότι γνώριζαν την 

προδιαγεγραμμένη πορεία των ομολόγων) προσφέρθηκαν να επαναγοράσουν 

τα ομόλογα από τα ταμεία στο 100% της ονομαστικής τους αξίας. Τα ταμεία 

ωστόσο αρνήθηκαν: απαιτούσαν τους τόκους που θα είχαν λάβει εάν τα 

κεφάλαια τους είχαν επενδυθεί σε απλά ομόλογα της Τράπεζας της Ελλάδας. Η 

ελληνική κυβέρνηση στις8 Ιουνίου 2007 προσφέρθηκε να καλύψει τη διαφορά 

μεταξύ των 2 πλευρών και η συμφωνία προχώρησε. Νωρίτερα, ο υπουργός 

απασχόλησης της περιόδου ΣάββαςΤσιτουρίδης παραιτήθηκε από την 

κυβέρνηση. Παρά τις πιέσεις της αντιπολίτευσης και της κοινής γνώμης, ο 

πρώην υπουργός δεν απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση για το ζήτημα των 

ομολόγων αλλά εξαιτίας άλλης υπόθεσης στην οποία εμπλεκόταν ο στενός του 

συνεργάτης Ευγένιος Παπαδόπουλος, ειδικός γραμματέας του υπουργείου. 
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 Το ζήτημα των ομολόγων, ανεξάρτητα από τις πολιτικές ευθύνες της 

συγκεκριμένης ή και άλλων υποθέσεων (μιας και εκείνη την περίοδο είχαν 

πουληθεί από την ελληνική κυβέρνηση ομόλογα ύψους τουλάχιστον 1,68 δις 

ευρώ) έφερε στην επιφάνεια το ζήτημα της διαχείρισης των αποθεματικών 

των ταμείων. Ποιοι και πως παίρνουν τις επενδυτικές αποφάσεις για τα 

χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων; 

 

3.5 Σκάνδαλο Μονής Βατοπεδίου (2008) 

Το πιο πρόσφατο και το πιο δαιδαλώδες. Ένα σκάνδαλο που εμπλέκεται η 

Εκκλησία, η Πολιτική και η Δικαιοσύνη. Η αποκάλυψη του οικονομικού 

σκανδάλου της μονής Βατοπεδίου έφερε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση την 

κυβέρνηση καθώς ήταν γι’ αυτή πολύ δύσκολο να κρύψει τις ατασθαλίες της. 

Η αποπομπή του Θ.Ρουσόπουλου από τη θέση του κυβερνητικού 

εκπροσώπου, του Γ. Βουλγαράκη από Υπουργό και οι κυρώσεις των κ.κ Δούκα 

και Μπασιάκου. Με βάση τα ως τώρα γνωστά στοιχεία συζητάμε για 

ανταλλαγές:- Στο νομό Θεσσαλονίκης, στους δήμους Μίκρας (50 οικόπεδα στα 

δημοτικά διαμερίσματα Καρδίας, τα οποία έχουν ήδη πουληθεί σε εταιρεία 

προσκείμενη της μονής και οικοπεδοποιούνται, Τριλόφου, Άνω Σχολαρίου), 

Θέρμης (16 οικόπεδα στο δημοτικό διαμέρισμα Νέας Ραιδεστού), 

Πανοράματος (2 οικόπεδα), Θερμαϊκού (5οικόπεδα στο Δ.Δ. Νέων Επιβατών), 

Ωραιοκάστρου (18 οικόπεδα), Αγίου Αθανασίου(10 οικόπεδα στο Δ.Δ. Νέας 

Αγχιάλου).- Στο νομό Χαλκιδικής (8.600 στρέμματα κοινόχρηστου δάσους 

στην Ουρανούπολη, του δήμου Σταγείρων-Ακάνθου, όπου οι κάτοικοι 
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προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, 220στρέμματα υδροβιότοπου στο δημοτικό 

διαμέρισμα Ιερισσού στον Ξηροποτάμιο, στη Σωζόπολη, στη Νέα Τρίγλια).- Στο 

νομό Πέλλας (180 στρέμματα στον Άγιο Αθανάσιο Καϊμακτσαλάν).- Στο νομό 

Τρικάλων (Γοργογύρη και Βλαχάβα στην Καλαμπάκα).- Στο δήμο Μαραθώνα (Κάτω 

Σούλι, κοινότητα Γραμματικού).- Στο νομό Καβάλας. Τα 1.240 στρέμματα στο νομό 

Καβάλας, από τη Νέα Ηρακλείτσα μέχρι το δήμο Ορφανίου, επιστράφηκαν στην ΚΕΔ, 

χωρίς όμως να γνωρίζουμε αν έγινε η μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο, και πήραν 

τα δύο ολυμπιακά ακίνητα, τα οποία είναι γνωστό ότι τα πούλησαν εντός λίγων 

μηνών. Έχει γίνει υπερτίμηση της παραλίμνιας έκτασης και έχουν υποτιμηθεί κατά 

πολύ οι αξίες όλων των υπολοίπων ακινήτων, τα οποία είναι απείρου φυσικού 

κάλλους, και το σκανδαλώδες είναι ότι, ενώ υπάρχουν έγγραφα των αρχαιολογικών 

υπηρεσιών και δικηγορικών συλλόγων που αντιτίθενται στη νομιμότητα όλων των 

συμβολαίων, κανείς δεν τα λαμβάνει υπόψη. 

Υπουργοί της κυβέρνησης εμπλέκονται με διάφορους τρόπους με τη μονή 

Βατοπεδίου, εμφανίζονται να είναι μέτοχοι σε εταιρείες διαχείρισης και εκμετάλλευσης 

ακινήτων, οι οποίες με τη σειρά τους εμπλέκονται με άλλες εταιρείες. 
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4. Εσωτερικός έλεγχος 

 

4.1 Βασικές έννοιες 

Σε γενικές γραμμές, ο εσωτερικός έλεγχος, που γίνεται στο πλαίσιο των αρχών 

καλής διακυβέρνησης ενός οργανισμού, αποτελεί συμβουλευτική υπηρεσία 

προς τη Διεύθυνση του οργανισμού, και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου και τη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης 

κινδύνων και διακυβέρνησης του οργανισμού. 

Σε αντίθεση με τον εσωτερικό, ο εξωτερικός έλεγχος, που επιβάλλεται από τη 

νομοθεσία, επικεντρώνεται στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ενός 

οργανισμού, με σκοπό τη διατύπωση γνώμης, προς τους μετόχους του 

οργανισμού, κατά πόσο οι καταστάσεις αυτές παρουσιάζουν αληθινή και 

δίκαιη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων του οργανισμού, 

και ότι συνάδουν με τη σχετική νομοθεσία και τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 

Ο εσωτερικός και ο εξωτερικός έλεγχος είναι συμπληρωματικές υπηρεσίες που 

συμβάλλουν στην καλή διακυβέρνηση ενός οργανισμού, προωθώντας τη 

συμμόρφωση με τη νομιμότητα και τη βελτίωση της διαφάνειας, της 

λογοδοσίας και των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου. 
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Ως έννοια o εσωτερικός έλεγχος (internal audit) διακρίνεται για το εύρος και 

το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών του. Συχνά όμως, η άγνοια 

των διοικούντων, υπονομεύει την προσέγγιση και τη σημασία  που του 

αποδίδεται στο σύγχρονο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Το γεγονός αυτό 

τεκμηριώνει τη μεγάλη έμφαση που καταλογίζεται στην οπτική της 

στρατηγικής αξιολόγησής του, ως αποτελεσματικό μέσο εκπλήρωσης και 

επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων. Σήμερα, ο ρόλος που καλείται να 

διαδραματίσει ένα αποτελεσματικό Σύστημα Εσωτερικού Έλεγχου είναι τόσο 

από την πλευρά της πρόληψης των ενδοεπιχειρησιακών παραλήψεων και 

ατασθαλιών, όσο και από την οπτική της ελαχιστοποίησης των δυσμενών 

επιδράσεών τους στην οικονομική μονάδα και στους περιβάλλοντες φορείς 

της. 

4.2 Το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή 

Ο εσωτερικός (λογιστικός) έλεγχος είναι ανεξάρτητη, αντικειμενική,  

συμβουλευτική και βεβαιωτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία 

και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθά τον οργανισμό να 

εκπληρώσει τους στόχους του, εισάγοντας μια συστηματική, μεθοδευμένη 

προσέγγιση για την αξιολόγηση και ανανέωση της διαχείρισης κινδύνων, 

ελέγχων και των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης. 

Είναι ένα αυτορρυθμιζόμενο «επάγγελμα» που δεν υπόκειται σε 

κυβερνητικούς ή άλλους παράγοντες. Ενώ υπάρχουν ορισμένες πιστοποιήσεις 

για τους εσωτερικούς ελεγκτές, δεν είναι υποχρεωτικό να υπόκεινται σε αυτές. 

Είναι όμως απαραίτητο να Συστήματα Εσωτερικών Ελέγχων & νομοθεσία 
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Sarbanes – Oxley εκπαιδεύονται και να ενημερώνονται συνεχώς σε νέα 

δεδομένα, βελτιώνοντας τις τεχνικές τους ικανότητες. 

Μέσω της δουλειάς τους, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αποδεικνύουν ότι 

χαρακτηρίζονται από : 

 Αφοσίωση στο επάγγελμα αυτό 

 Γερές βάσεις γύρω από τους τομείς λογιστικής, πληροφοριακών 

συστημάτων, συμμόρφωσης με κανονισμούς ή καλή γνώση του χώρου 

όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία στην οποία εργάζονται 

 Ακεραιότητα και εντιμότητα 

 Προσοχή στη λεπτομέρεια 

 Κώδικα εργασιακής ηθικής 

Μέχρι πρότινος, ο εσωτερικός έλεγχος ήταν ορισμένος ως «η ανεξάρτητη 

δραστηριότητα που παρείχε διασφάλιση και συμβουλευτικές υπηρεσίες». Το 

1999, το Institute of Internal Auditors, αναθεώρησε τον ορισμό και προσέθεσε 

τις διαχείριση κινδύνων και τις διαδικασίες διακυβέρνησης σαν τμήμα του 

εσωτερικού ελέγχου. 

Η δραστηριότητες που απαρτίζουν τη διακυβέρνηση, υπάρχουν για να 

βοηθούν μια εταιρεία να ικανοποιεί τους στόχους της σχετικά με την ορθή της 

λειτουργία και την αξιοπιστία της στα μάτια των μετόχων της. Όπως και με 

κάθε άλλη δραστηριότητα, οι διευθυντές και το διοικητικό συμβούλιο 

καταγράφουν με σαφήνεια τους στόχους αλλά και το πρόγραμμα με το οποίο 

θα τους επιτύχουν. 
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Ορισμένα λοιπόν στοιχεία της εταιρικής διακυβέρνησης, στα οποία μπορεί να 

συμβάλλει ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit), είναι : 

 Η δομή – οι λειτουργίες – η δυναμική του συμβουλίου 

 Το εγχειρίδιο της πολιτικής 

 Οι διαδικασίες που ενημερώνουν για τις απαιτήσεις της διακυβέρνησης 

 Εκπαίδευση και ενημέρωση του συμβουλίου 

 Απόδοση ευθυνών – αξιολόγηση της απόδοσης 

 Πληρότητα κώδικα ηθικής και συμπεριφοράς – και διάδοσή του 

 Αξιολόγηση της διεύθυνσης – αμοιβές της 

 Διαδικασίες εξεύρεσης νέων μελών του συμβουλίου 

 Εξωτερική επικοινωνία – πληροφόρηση 

 Σύγκριση της υπάρχουσας κατάστασης με τις βέλτιστες πρακτικές 

Γενικά οι εσωτερικοί ελεγκτές (internal auditors) δραστηριοποιούνται σε δύο 

τομείς σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση. Πρώτον, παρέχουν ανεξάρτητες 

και αντικειμενικές εκτιμήσεις σχετικά με την καταλληλότητα – 

αποτελεσματικότητα της υπάρχουσας δομής για τη διακυβέρνηση. Δεύτερον, 

λειτουργούν καταλυτικά στην εισαγωγή βελτιώσεων/αλλαγών με στόχο την 

ανανέωση των πρακτικών διακυβέρνησης. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την 

επικύρωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης, ο 
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εσωτερικός έλεγχος αποτελεί σταθμό για την ορθή διακυβέρνηση ενός 

οργανισμού. 

Σε αντίθεση με το λογιστικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, το 

να «ελέγχεται» η ορθότητα της διακυβέρνησης μπορεί να γίνει πολύ 

περίπλοκο. Στην πρώτη περίπτωση, τα βήματα είναι προκαθορισμένα και 

«δοκιμασμένα» : εξέταση αν οι εξουσιοδοτήσεις είναι οι κατάλληλες, εκτίμηση 

της ορθότητας των συναλλαγών, έλεγχος της ακρίβειας και της πληρότητας 

των χρηματοοικονομικών αναφορών, ενημέρωση της διεύθυνσης για τα 

ευρήματα. Στη δεύτερη όμως, ποιος είναι ο τρόπος να αξιολογήσει κανείς αν η 

διεύθυνση και το συμβούλιο εφαρμόζουν τον κώδικα συμπεριφοράς όπως 

πρέπει? 

Η σημαντικότερη, ίσως, προσφορά του internal auditing είναι η διασφάλιση 

της διαφάνειας των διαδικασιών. 

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η δουλειά των εσωτερικών ελεγκτών δεν 

υποκαθιστά αυτή των εξωτερικών σε καμία περίπτωση. Οι εξωτερικοί ελεγκτές 

προσλαμβάνονται από μια εταιρεία και αναφέρονται στην ελεγκτική της 

επιτροπή. Η αποστολή τους είναι να εκτιμούν τη θεμιτή παρουσίαση των 

οικονομικών αποτελεσμάτων και τη σύμπνοιά τους με καθορισμένους 

κανονισμούς. Ο έλεγχος από τη μεριά τους ακολουθεί σαφώς ορισμένα και 

γενικώς αποδεκτά πρότυπα. 

Απλούστερα, η βασική διαφορά ενός εξωτερικού από έναν εσωτερικό ελεγκτή, 

είναι ότι ο εξωτερικός είναι υπεύθυνος για την επικύρωση των απολογιστικών 

φύλλων που δημοσιεύονται σε τρίτους και στο επενδυτικό κοινό, ενώ ο 
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εσωτερικός επιθεωρεί τις εσωτερικές επιχειρηματικές πρακτικές και τις 

εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου. 

Ο εσωτερικός ελεγκτής προσλαμβάνεται από τη διεύθυνση και την επιτροπή 

ελέγχου, αναφέρεται σε αυτές, ενώ τις βοηθά σε θέματα αξιολόγησης 

κινδύνων, τη διεξαγωγή ερευνών. Ταυτόχρονα συνεργάζεται με τον εξωτερικό 

ελεγκτή, ο οποίος μπορεί και να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της 

δουλειάς του εσωτερικού πάνω στις χρηματοοικονομικές αναλύσεις για να 

συμπληρώσει τη δουλειά του. 

Ο εξωτερικός ελεγκτής υπόκειται σε θεσμοθετημένες απαιτήσεις σχετικά με 

την επιτέλεση του έργου του. Συγκεκριμένα υπάρχουν: 

 Απαίτηση για αναφορά αποκλειστικά και μόνο στην επιτροπή ελέγχου 

 Περιορισμοί στις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ένας εξωτερικός 

ελεγκτής. Πχ απαγορεύεται να κρατάει τα λογιστικά/φορολογικά βιβλία του 

πελάτη του 

 Περιορισμοί στο πότε μπορεί να προσληφθεί ένα εξωτερικός ελεγκτής από μια 

επιχείρηση. Πρέπει να μεσολαβήσει κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα από την 

τελευταία φορά που διενήργησε κάποιον εξωτερικό έλεγχο 

Σχετικά με τα ζητήματα γύρω από απάτες, ένας εσωτερικός ελεγκτής 

επιβάλλεται να έχει αρκετή γνώση και αντίληψη στο να αναγνωρίζει ενδείξεις 

για απάτη, αλλά δεν υποχρεούται να έχει την ειδικότητα ενός ατόμου του 

οποίου η πρωταρχική ευθύνη είναι να εντοπίζει και να ερευνά το δόλο. 
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4.3 Σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

Με σκοπό την πληρέστερη εννοιολογική προσέγγιση του εσωτερικού ελέγχου, 

παρατίθεται η διάκριση των όρων «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου» και 

«Εσωτερικός Έλεγχος». Στα πλαίσια της παραπάνω διάκρισης, ένα σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου μπορεί να προσομοιωθεί με το νευρικό σύστημα του 

ανθρώπου το οποίο απλώνεται στην οικονομική μονάδα μεταφέροντας 

εντολές και αντιδράσεις από και προς τη Διοίκησή της. Με τη λογική αυτή, το 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου μιας οικονομικής μονάδας συνδέεται άμεσα με 

την οργανωτική της δομή και τους γενικούς κανόνες λειτουργίας της. 

Σύμφωνα με έναν ευρύτερο ορισμό, το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται 

ως το πλάνο της επιχείρησης και το σύνολο των μεθόδων και  διαδικασιών 

που ακολουθεί η Διοίκηση για να διασφαλίσει την αποδοτική συνεργασία με τη 

διεύθυνση της επιχείρησης, την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης και 

του λάθους, την ακρίβεια και ολοκλήρωση των λογιστικών αρχείων και την 

έγκαιρη προετοιμασία όλων των χρήσιμων οικονομικών πληροφοριών 

[11][12][25].  

Κατά άλλους ερευνητές [19][20], το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να 

οριστεί ως «το όλο σύστημα οργάνωσης των διαδικασιών εκτέλεσης των 

διαχειριστικών πράξεων και της λογιστικής τους απεικόνισης». Ειδικότερα, το 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνει τις αρμοδιότητες του 

προσωπικού, τα εισερχόμενα και εκδιδόμενα δικαιολογητικά, τη διαδρομή και 
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τον έλεγχό τους, και τέλος τους τηρούμενους λογαριασμούς, τον τρόπο και τη 

μέθοδο ενημέρωσής τους. 

Συγκεντρωτικά από όλες τις παραπάνω απόψεις συμπεραίνεται ότι το Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί το πλέγμα όλων των διαδικασιών και πολιτικών 

που: προάγουν την ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών και επιχειρησιακών 

δεδομένων, προστατεύουν τους πόρους της οικονομικής μονάδας από τη 

σπατάλη και την απάτη, εκτιμούν την πιστή εφαρμογή της πολιτικής της 

Διοίκησης από τα διάφορα τμήματα και γενικότερα αξιολογούν τη συνολική 

αποτελεσματικότητα και απόδοση των λειτουργιών της οικονομικής μονάδας. 

 

4.4 Εννοιολογικό πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου 

Ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) αποτελεί ένα ιδιαίτερα δημοφιλές 

ερευνητικό πεδίο, το οποίο κεντρίζει το ενδιαφέρον ερευνητών και μελετητών 

τα τελευταία χρόνια. Η σημαντικότητά του επιβεβαιώνεται από το μεγάλο 

όγκο της σχετικής διεθνούς αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας, ενώ η ένταση 

αναζήτησης ενός αξιόπιστου εννοιολογικού πλαισίου οδήγησε τους μελετητές 

στην υιοθέτηση ενός ικανού αριθμού εναλλακτικών προσεγγίσεων.  Ενδεικτικό 

της σημασίας του για την επιβίωση και ανάπτυξη των οικονομικών μονάδων 

αποτελεί το πλήθος των ορισμών που του έχουν αποδοθεί από ερευνητές και 

μελετητές, παγκοσμίως [20]. 

Δύο χρόνια αργότερα, το Δεκέμβριο του 1994, εκδόθηκε το μοντέλο 

«CADBURY» από το Συμβούλιο «Financial Aspects of Corporate Governance» 
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του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών της Αγγλίας και Ουαλίας. Το μοντέλο 

όριζε τον εσωτερικό έλεγχο σαν «ένα συνολικό σύστημα ελέγχων, 

χρηματοοικονομικών και άλλων με σκοπό την παροχή ασφάλειας αναφορικά 

με: αποτελεσματικές και αποδοτικές λειτουργίες, εσωτερικούς 

χρηματοοικονομικούς ελέγχους και συμμόρφωση με νόμους, διατάξεις και 

πολιτικές κάθε εταιρείας» [21][22]. 

Ακολουθώντας την ίδια λογική, στην Ελλάδα, το Ελληνικό Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών (Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 

20082008) όρισε τον εσωτερικό έλεγχο ως «μία ανεξάρτητη, αντικειμενική, 

διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, επαρκώς σχεδιασμένη και 

οργανωμένη, που μέσω των τεχνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων, 

αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

(λειτουργίες-εφαρμογή διαδικασιών)». 

  

4.5 Αποτελεσματικότητα εσωτερικού ελέγχου 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι μία ανεξάρτητη, αντικειμενική, 

διαβεβαιωτική και συμβουλευτική υπηρεσία, προς τη διοίκηση, η οποία είναι 

σχεδιασμένη να προσθέτει αξία στον οργανισμό καθώς και να βελτιώνει τις 

διαδικασίες και λειτουργίες του, που σκοπό έχει να αξιολογεί τακτικά το 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Αν και παραδοσιακά ο έλεγχος επικεντρωνόταν 

στη διεκπεραίωση της εργασίας και βασιζόταν πρωτίστως σε 

χρηματοοικονομικές εκθέσεις, δεν είναι ικανός πλέον να αντιμετωπίσει σε 

βάθος τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν σήμερα οι οργανισμοί [16]. 
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Μια προοδευτική μεθοδολογία ελέγχου βασίζεται στον συνδυασμό 

προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων, στη βελτίωση των διαδικασιών και 

στη συνεχή αποτίμηση των κινδύνων. Οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις 

διαδικασίες που φανερώνουν τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η διοίκηση του 

οργανισμού. Ο εσωτερικός έλεγχος σήμερα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

μία αναγκαία λειτουργία του σύγχρονου "management", ο οποίος παρέχει 

συμβουλές σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα της διοίκησης [16][17]. 

Στην Ελλάδα η υπηρεσία βρίσκει εφαρμογή σε οργανισμούς του ιδιωτικού και 

του δημόσιου τομέα, κυρίως οι υποχρεούμενοι από το κανονιστικό πλαίσιο 

λειτουργίας των επιχειρήσεων (π.χ. εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

επιχειρήσεις), αλλά και κάποιοι που αντιλαμβάνονται τα οφέλη που απορρέουν 

από την σύσταση, στελέχωση και δραστηριοποίηση τμημάτων Εσωτερικού 

Ελέγχου (π.χ. τράπεζες και πολυεθνικές επιχειρήσεις). 

Έτσι, για να χαρακτηριστεί ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου ως 

αποτελεσματικό θα πρέπει να πληροί τα εξής κριτήρια [17][18]: 

 Ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία είναι πρωταρχικό στοιχείο κατά την 

διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου, αν και ο εσωτερικός ελεγκτής δεν 

δύναται να είναι τόσο ανεξάρτητος όσο ένας εξωτερικός ελεγκτής, που 

εκφράζει απόψεις προερχόμενες από τα αποτελέσματα του ελέγχου. 

Επιπλέον, το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου δεν θα πρέπει να 

βρίσκεται κάτω από την ίδια διεύθυνση με κανένα άλλο τμήμα. 

 Υπευθυνότητα. Η υπευθυνότητα δηλώνει ικανότητα οργάνωσης 

και αποτελεσματικότητα κατά την επίλυση προβλημάτων. Για να 
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καταστεί αυτό δυνατό απαιτείται να προηγηθεί διαχωρισμός μεταξύ του 

οργάνου ελέγχου και διενέργειας του ελέγχου. 

 Αποδοτικότητα. Η δημιουργία ενός τμήματος εσωτερικού ελέγχου 

αποσκοπεί στην παραγωγή άμεσου ή έμμεσου κέρδους για την 

επιχείρηση. Για τον λόγο αυτό η εταιρία θα πρέπει να επικεντρωθεί στη 

βελτίωση της διοίκησης και αποφυγής σφαλμάτων. 

Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου δεν 

πρέπει να περιορίζονται στον παραδοσιακό οικονομικό έλεγχο, δηλαδή έλεγχο 

επί των οικονομικών καταστάσεων και μόνο, αντιθέτως να κινούνται σε ένα 

ευρύτερο πεδίο εφαρμογής (π.χ. έλεγχοι παραγωγής, διοικητικοί έλεγχοι, 

λειτουργικοί έλεγχοι κ.λπ.) καλύπτοντας έτσι όλες τις λειτουργίες του 

οργανισμού [16]. 

Απώτερος σκοπός της αξιολόγησης των διαδικασιών είναι η αναγνώριση της 

πιθανής ανεπαρκούς λειτουργίας των σημείων ελέγχου ή των δυνατοτήτων 

βελτίωσής τους και η παροχή εισήγησης προς τη διοίκηση του οργανισμού για 

βελτίωση αυτών των διαδικασιών. Με αυτό τον τρόπο η εργασία του 

εσωτερικού ελεγκτή προσθέτει αξία και θωρακίζει έτσι την 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού στην επίτευξη των στόχων του. 

Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, ότι ανάλογα με την φύση και τις 

δραστηριότητες του οργανισμού που καλείται να υπηρετήσει ο υποψήφιος 

εσωτερικός ελεγκτής, θα πρέπει να διαθέτει και τα κατάλληλα προσόντα, 

δεξιότητες και εμπειρίες. 
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Τα στελέχη μιας σύγχρονης δραστηριότητας Εσωτερικού Ελέγχου, μπορεί και 

επιβάλλεται να έχουν διαφορετικό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο, 

λόγω των διαφορετικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών που ελέγχουν στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. 

Έτσι, μία υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να απαρτίζεται από 

Οικονομολόγους, Λογιστές, Μηχανικούς, Τεχνικούς Πληροφοριακών 

Συστημάτων, κλπ. Επειδή όμως δεν έχουν όλες οι εταιρείες την δυνατότητα 

επαρκούς στελέχωσης τμημάτων εσωτερικού ελέγχου, κυρίως λόγω 

περιορισμένου προϋπολογισμού, αρκετές φορές αναγκάζονται να τα 

στελεχώσουν με 1-2 άτομα μόνο, και όπου απαιτείται λαμβάνουν βοήθεια από 

εμπειρογνώμονες. Έχει άλλωστε αποδειχθεί και στην πράξη ότι οι συνεργασίες 

τμημάτων εσωτερικού ελέγχου με εξωτερικούς συμβούλους που παρέχουν 

υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου (co-sourcing) επιφέρει θετικά αποτελέσματα 

και για τα δύο μέρη, αλλά κυρίως για τον οργανισμό που υπηρετούν. 

Ο εσωτερικός έλεγχος στις καινοτόμες επιχειρήσεις δείχνει ότι θα 

αναπτύσσεται συνεχώς και θα προσαρμοστεί πλήρως στο συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Θα παρέχει τις υπηρεσίες και θα ικανοποιεί τις 

προσδοκίες της ανώτατης ηγεσίας και των λειτουργικών σημείων μιας 

επιχείρησης, θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της εταιρικής διοίκησης, 

θα αναπτύσσει νέες στρατηγικές και θα αυξήσει τα οικονομικά οφέλη. 

Εξαιτίας των σημαντικών ευθυνών, ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να 

αναδιαμορφώνει συνεχώς την οργανωσιακή του δομή καθώς και τη 

στελέχωσή του. Τα άτομα που εργάζονται ως εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει 
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να έχουν γνώσεις πάνω σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων, ανώτατη μόρφωση και 

σημαντική εργασιακή εμπειρία. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να συλλέγουν, 

αναλύουν προσεκτικά ποικίλες πληροφορίες καθώς και να ενδυναμώνουν την 

ποιότητα των ελέγχων και των αξιολογήσεων με στόχο να αυξήσουν την 

ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. 

 

4.6 Η Εταιρική διακυβέρνηση 

4.6.1 Γενικά στοιχεία 

Στη σύγχρονη εποχή της οικονομικής και περιβαλλοντικής κρίσης οι 

επιχειρήσεις στοχεύουν στην εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος και στην 

επίτευξη ανταγωνιστικότητας όχι αποκλειστικά μέσω της οικονομικής τους 

επιτυχίας αλλά και εξασφαλίζοντας την ευημερία όλων των ενδιαφερόμενων 

μερών – stakeholders. Μέσα στα πλαίσια αυτά η Εταιρική Διακυβέρνηση 

μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και διοίκηση των 

σύγχρονων επιχειρήσεων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ως έννοια αποτελεί 

ένα σύστημα αρχών και κανόνων από το οποίο οι επιχειρήσεις ελέγχονται, 

κατευθύνονται και διοικούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνετή, χρηστή 

και διαφανή διοίκηση των μεγάλων κυρίως εταιριών που μπορούν να 

επηρεάσουν τις οικονομίες των χωρών, αποτελώντας ίσως μια ασπίδα 

διαφάνειας για το σύνολο όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Η Εταιρική 

Διακυβέρνηση παρέχει τη δομή μέσω της οποίας διατυπώνονται οι στόχοι μιας 

επιχείρησης, τα μέσα επίτευξης των στόχων αυτών, καθώς και τα μέσα 

ελέγχου της απόδοσης. Επιπλέον, εξασφαλίζει τον κατάλληλο συντονισμό 
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μέσα στα πλαίσια μιας οργάνωσης προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος 

απώλειας της αξίας των μετόχων ή των λοιπών συμμετεχόντων που μπορεί να 

αντιπροσωπεύει. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία απαντάται πληθώρα ορισμών όσον αφορά την έννοια 

της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες 

ερμηνείες. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (OECD,1999) η Εταιρική Διακυβέρνηση 

ορίζεται ως ένα σύστημα με το οποίο παρακολουθούνται και ελέγχονται οι 

επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (Οργανισμό 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) «η υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση 

αποτελεί το κλειδί για την εξασφάλιση σταθερότητας και ενότητας στο σύνολο 

των επιχειρήσεων καθώς και τη βάση για υγιή και διαφανή οικονομικά 

συστήματα αποτελώντας ένα σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» (www.oecd.org).  

Σύμφωνα με τον La Porta (2000) η Εταιρική Διακυβέρνηση ασχολείται με τους 

μηχανισμούς, οι οποίοι προστατεύουν τα συμφέροντα των εξωτερικών 

επενδυτών (μέτοχοι και πιστωτές) ενάντια στις ατασθαλίες των εσωτερικών 

(Διοίκηση / μάνατζερ). Σύμφωνα με τους Shleifer και Vishny (1997) η Εταιρική 

Διακυβέρνηση ασχολείται με το πώς οι χρηματοδότες των επιχειρήσεων θα 

πάρουν πίσω τα χρήματά τους, εξασφαλίζοντας φυσικά κάποια απόδοση για 

την επένδυσή τους. Η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζει ως Εταιρική 

Διακυβέρνηση το σύνολο πρακτικών που υιοθετεί μια επιχείρηση προκειμένου 

να εξασφαλίσει την αποδοτική λειτουργία της, την προστασία των μετόχων 
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της, αλλά και το σύνολο αυτών που έχουν νόμιμα συμφέροντα στην εταιρία 

(www.hcmc.org). 

Τέλος, ένας κοινά αποδεκτός ορισμός είναι ο ακόλουθος: «Εταιρική 

Διακυβέρνηση είναι το σύνολο νομικών, θεσμικών και εθιμικών ρυθμίσεων, οι 

οποίες πρέπει να χαρακτηρίζουν τη δραστηριότητα κυρίως των εισηγμένων 

στα χρηματιστήρια εταιριών, αλλά όχι μόνο αυτών. Απαντά δε, στα 

ερωτήματα ποιος και πώς ελέγχει τις δραστηριότητες των εταιριών, καθώς και 

σε ποιους κατανέμονται τα οφέλη, αλλά και οι κίνδυνοι που απορρέουν από 

την εταιρική δραστηριότητα» (Οικονομικά Χρονικά, 2006). 

Κατά συνέπεια, μπορούμε να πούμε ότι η Εταιρική Διακυβέρνηση μπορεί να 

εξασφαλίσει τον απαραίτητο συντονισμό μέσα στα πλαίσια ενός οργανισμού 

επιτυγχάνοντας έτσι την εναρμόνιση των πιθανών αντικρουόμενων 

συμφερόντων, τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ της διοίκησης, των 

εργαζόμενων και των μετόχων, τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, 

διασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια, την ενημέρωση και την προστασία όλων 

των ενδιαφερόμενων μερών. 

 

4.6.2 Έννοιες σχετικές με την εταιρική διακυβέρνηση 

Το 1999 ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με 

τον Κώδικα για την Εταιρική Διακυβέρνηση, δημοσίευσε τις βασικές αρχές που 

θα πρέπει να διέπουν κάθε ρύθμιση Εταιρικής Διακυβέρνησης ύστερα από 

πληθώρα συζητήσεων με διεθνείς οργανισμούς, διάφορες κυβερνήσεις και τον 

ιδιωτικό τομέα. Αυτές οι αρχές αποτελούν το θεμέλιο λίθο της Εταιρικής 
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Διακυβέρνησης και σημείο αναφοράς όλων των χωρών στις προσπάθειές τους 

για την εφαρμογή της σε ολόκληρο τον κόσμο. Σκοπός αυτών των αρχών 

είναι να συμβάλλουν στη βελτίωση του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου 

των χωρών αναφορικά με την εφαρμογή της Εταιρικής Διακυβέρνησης και να 

παρέχουν συμβουλές/κατευθύνσεις προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

(νομοθέτες, επενδυτές, φορείς της αγοράς κτλ). Οι αρχές αυτές απευθύνονται 

σε όλες τις χώρες του κόσμου και όχι μόνο στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη οικονομικών, πολιτικών, νομοθετικών και 

κοινωνικών διαφορών από χώρα σε χώρα, ο ΟΟΣΑ προσέδωσε στις αρχές 

Εταιρικής Διακυβέρνησης μη δεσμευτικό χαρακτήρα προς διευκόλυνση κάθε 

χώρας στην εφαρμογή τους. 

Όμως, οι έντονες εξελίξεις που σημειώθηκαν στον επιχειρηματικό κόσμο 

οδήγησαν στην ανάγκη για αναδιατύπωση των αρχών Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα νέα δεδομένα, ώστε να είναι σε 

θέση να ανταποκριθούν με πιο σωστό τρόπο στις σύγχρονες προκλήσεις 

καθώς και στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Συνέπεια όλων αυτών αποτέλεσε η 

δημοσίευση αναθεωρημένων αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης από τον ΟΟΣΑ 

το 2004, οι οποίες παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους (OECD, 2004) 

. 

 

4.6.3 Θεμελιώδεις Αρχές  εταιρικής διακυβέρνησης 

 



60 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ η εταιρική διακυβέρνηση στηρίζεται στις εξής αρχές 

(www.oecd.org): 

Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα 

Σύμφωνα με την πρώτη αρχή το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης θα πρέπει 

να προάγει διαφανείς και αποτελεσματικές αγορές, να είναι συμβατό με το 

νόμο και να εκφράζει με σαφήνεια τη διάκριση των ευθυνών μεταξύ των 

διαφόρων εποπτικών, ρυθμιστικών και εκτελεστικών αρχών. Το πλαίσιο αυτό 

θα πρέπει να αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις του στην 

απόδοση της οικονομίας, στην ακεραιότητα της αγοράς και στα κίνητρα που 

δημιουργεί αφενός μεν για τους διάφορους συμμετέχοντες της αγοράς, 

αφετέρου δε για την προώθηση διαφανών και αποτελεσματικών αγορών. Οι 

νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, οι οποίες επηρεάζουν τις πρακτικές 

Εταιρικής Διακυβέρνησης θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το νόμο, διαφανείς 

και εφαρμοζόμενες. Η διάκριση των ευθυνών μεταξύ των διαφόρων αρχών θα 

πρέπει να εκφράζεται με σαφήνεια και να διασφαλίζει την εξυπηρέτηση του 

κοινού συμφέροντος. Τέλος, οι εποπτικές, ρυθμιστικές και εκτελεστικές αρχές 

θα πρέπει να έχουν την εξουσία, την ακεραιότητα και τους πόρους, ώστε να 

εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους με επαγγελματικό και αντικειμενικό τρόπο. 

Οι αποφάσεις τους θα πρέπει να είναι έγκαιρες, διαφανείς και πλήρως 

αποσαφηνισμένες. 

 

Δικαιώματα των μετόχων και βασικές λειτουργίες της ιδιοκτησίας 
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Το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης θα πρέπει να προστατεύει και να 

διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων. Ειδικότερα, τα 

βασικά δικαιώματα των μετόχων θα πρέπει να περιλαμβάνουν το δικαίωμα: 

1) της διασφάλισης των μεθόδων καταγραφής της ιδιοκτησίας 

2) της μεταβίβασης των μετοχών 

3) της πρόσβασης σε σχετική και ουσιαστική πληροφόρηση για την επιχείρηση 

σε έγκαιρη και τακτική βάση 

4) της συμμετοχής και ψηφοφορίας στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων 

5) της εκλογής και απομάκρυνσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 

6) της συμμετοχής στα κέρδη της επιχείρησης. 

Επιπλέον, οι μέτοχοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν, και 

είναι επαρκώς ενημερωμένοι, σε αποφάσεις όσον αφορά σημαντικές εταιρικές 

αλλαγές, όπως: 

� τροποποιήσεις σε κανόνες ή άρθρα σύστασης ή παρόμοια έγγραφα 

διακυβέρνησης της επιχείρησης, 

� έκδοση πρόσθετων μετοχών, 

� ασυνήθιστες συναλλαγές, όπως μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους των 

περιουσιακών στοιχείων, που συνεπάγεται πώληση της επιχείρησης. 

 

Ισότιμη μεταχείριση των μετόχων 

Σύμφωνα με αυτήν την αρχή το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης θα πρέπει 

να διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων 

των μετόχων μειοψηφίας και των αλλοδαπών μετόχων. 
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Όλοι οι μέτοχοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν 

αποτελεσματική αποζημίωση για την παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Όλοι 

οι μέτοχοι της ίδιας σειράς/κατηγορίας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ίσοι, 

δηλαδή αναγνωρίζονται τα ίδια δικαιώματα σ’ αυτούς που ανήκουν στην ίδια 

κατηγορία. Όλοι οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα για 

πρόσβαση σε πληροφορίες όσον αφορά τα δικαιώματα που συνδέονται με 

όλες τις σειρές/τάξεις προτού προβούν στην αγορά τους. Οποιαδήποτε 

τροποποίηση στα δικαιώματα ψηφοφορίας θα πρέπει να πάρει την έγκριση 

από τις τάξεις που επηρεάζονται αρνητικά από αυτήν. Ειδικότερα, οι μέτοχοι 

μειοψηφίας θα πρέπει να προστατεύονται από καταχρήσεις εις βάρος τους από 

την πλευρά των μεγαλομετόχων και να αποζημιώνονται επαρκώς σε τέτοιες 

περιπτώσεις. Επίσης, θα πρέπει να προβλέπεται η ψηφοφορία μέσω 

αντιπροσώπων με εξουσιοδότηση όπως και η ψηφοφορία εκτός συνόρων. 

Ταυτόχρονα, οι διαδικασίες για τις γενικές συνελεύσεις θα πρέπει να 

διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπουν την άσκηση των 

δικαιωμάτων όλων των μετόχων. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να απαγορεύονται 

τόσο οι εσωτερικές συναλλαγές (insider trading) όσο και οι προσωπικές 

ενέργειες που οδηγούν σε κατάχρηση (self-dealing). 

 

Ο ρόλος των συμμετεχόντων στην Εταιρική Διακυβέρνηση 

Σύμφωνα με αυτή την αρχή το πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης θα 

πρέπει να αναγνωρίζει τα δικαιώματα των συμμετεχόντων που 

κατοχυρώνονται από το νόμο ή μέσω αμοιβαίων συμφωνιών και να 

ενθαρρύνει την ενεργή συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στους 



63 

συμμετέχοντες, με σκοπό τη δημιουργία αξίας και εργασιακών θέσεων καθώς 

και τη διατήρηση οικονομικά ισχυρών επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, να 

υπάρχει σεβασμός για τα δικαιώματα των συμμετεχόντων που 

κατοχυρώνονται είτε βάσει του νόμου είτε βάσει αμοιβαίων συμφωνιών. Στην 

περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων που 

προστατεύονται από το νόμο θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα 

αποζημίωσής τους. Όσον αφορά τους εργαζόμενους, προτείνεται η συμμετοχή 

τους στην Εταιρική Διακυβέρνηση μέσω ανάπτυξης ειδικών μηχανισμών 

βελτίωσης της αποδοτικότητας. Επίσης, όσον αφορά τη συμμετοχή των 

συμμετεχόντων στην Εταιρική Διακυβέρνηση θα πρέπει να έχουν έγκαιρη και 

τακτική πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση αναφορικά με τις διαδικασίες 

στις οποίες συμμετέχουν. Ακόμα, κρίνεται απαραίτητη η δυνατότητα για 

ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και του Συμβουλίου, ώστε 

να είναι σε θέση να συζητούν τους προβληματισμούς τους αναφορικά με 

παράνομες ή ανήθικες πρακτικές δίχως να ανησυχούν για περιορισμό των 

δικαιωμάτων τους.  

 

Γνωστοποίηση και διαφάνεια 

Σύμφωνα με αυτή την αρχή το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης θα πρέπει να 

διασφαλίζει ότι έγκαιρη και ακριβής γνωστοποίηση πραγματοποιείται για όλα 

τα ουσιαστικά θέματα που αφορούν την επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων 

της οικονομικής της κατάστασης, της απόδοσης της, της ιδιοκτησίας της και 

της διακυβέρνησής της. Ειδικότερα, η γνωστοποίηση θα πρέπει να 

περιλαμβάνει ουσιαστική πληροφόρηση σχετικά με: 
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1. τα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα της επιχείρησης, 

2. τους εταιρικούς στόχους, 

3. τα κυριότερα δικαιώματα ιδιοκτησίας και ψήφου, 

4. την πολιτική αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

ανώτερων στελεχών της Διοίκησης, 

5. τις συναλλαγές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, 

6. τους προβλεπόμενους παράγοντες κινδύνου, 

7. διάφορα θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους και λοιπούς 

συμμετέχοντες, 

8. τις δομές και τις πολιτικές διακυβέρνησης. 

 

Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου 

Σύμφωνα με την τελευταία αρχή το πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης θα 

πρέπει να διασφαλίζει την στρατηγική καθοδήγηση της επιχείρησης, τον 

αποτελεσματικό έλεγχο της Διοίκησης από το Διοικητικό Συμβούλιο και την 

υποχρέωση λογοδοσίας του Συμβουλίου απέναντι στην επιχείρηση και στους 

μετόχους. Τα μέλη του Συμβουλίου θα πρέπει να ενεργούν με καλή πίστη, με 

την απαιτούμενη επιμέλεια και σύμφωνα με το συμφέρον της επιχείρησης και 

των μετόχων καθώς και να είναι πλήρως ενημερωμένα πριν προβούν σε 

οποιαδήποτε ενέργεια. Σε περιπτώσεις όπου πιθανώς να επηρεάζονται 

διάφορες ομάδες των μετόχων από τις αποφάσεις του Συμβουλίου θα πρέπει 

το Συμβούλιο να μεταχειρίζεται όλους τους μετόχους με τον ίδιο τρόπο. 

Ακόμη, το Συμβούλιο θα πρέπει να εφαρμόζει υψηλής ηθικής πρότυπα και να 
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λαμβάνει υπόψη του τα συμφέροντα των συμμετεχόντων. Ειδικότερα, το 

Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να επιτελεί τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες: 

1. να αναθεωρεί και να καθοδηγεί την εταιρική στρατηγική, τα κύρια σχέδια 

δράσης, την πολιτική κινδύνου, τους ετήσιους προϋπολογισμούς και τα 

επιχειρηματικά σχέδια, να καθορίζει τους στόχους αποδοτικότητας, να ελέγχει 

το στάδιο της υλοποίησης και την εταιρική αποδοτικότητα και να επιβλέπει τις 

βασικές κεφαλαιακές δαπάνες, τις επενδύσεις και τις αποεπενδύσεις, 

2. να ελέγχει την αποτελεσματικότητα των πρακτικών διακυβέρνησης της 

επιχείρησης και να προβαίνει στις απαιτούμενες αλλαγές, 

3. να επιλέγει, να ανταμείβει, να ελέγχει και να αντικαθιστά, όταν είναι 

αναγκαίο, βασικά στελέχη, καθώς και να επιβλέπει το σχεδιασμό διαδοχής 

τους, 

4. να ευθυγραμμίζει τις αποδοχές των διευθυντικών και διοικητικών στελεχών 

με τα μακροχρόνια συμφέροντα της επιχείρησης και των μετόχων, 

5. να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες για την ανάδειξη των υποψηφίων και την 

τελική εκλογή των μελών του Συμβουλίου διακρίνονται από διαφάνεια, 

6. να ελέγχει και να διαχειρίζεται πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ 

της Διοίκησης, των μελών του Συμβουλίου και των μετόχων, 

συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κακής χρήσης των εταιρικών 

περιουσιακών στοιχείων και εκμετάλλευσης των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, 

7. να διασφαλίζει την ακεραιότητα των λογιστικών και χρηματοοικονομικών 

συστημάτων της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του ανεξάρτητου 

ελέγχου, και τη σωστή λειτουργία των διαφόρων συστημάτων ελέγχου, 

ιδιαίτερα των συστημάτων όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου, τον 
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οικονομικό και λειτουργικό έλεγχο και της συμμόρφωσης με το νόμο και τις 

σχετικές διατάξεις. 

Σε εθνικό επίπεδο, αρκετές χώρες προκειμένου να προάγουν τις βέλτιστες 

πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης έχουν θεσπίσει την υποχρέωση 

δημοσίευσης σε ετήσια βάση συγκεκριμένων στοιχείων για τα περιβαλλοντικά, 

εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα 

των μεγαλύτερων επιχειρήσεων, την αποκαλούμενη Έκθεση Αειφόρου 

Ανάπτυξης. 

Σκοπός είναι βέβαια η ενίσχυση της διαφάνειας στις αγορές και η εναρμόνιση 

αυτών με τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν στις χώρες του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης παγκοσμίως.  

Μέσα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που διακρίνεται από συνεχείς και 

αστάθμητες μεταβολές αλλά ταυτόχρονα επηρεάζεται από παραμέτρους 

κοινωνικού περιεχομένου η εταιρική διακυβέρνηση σε συνδυασμό με την 

εταιρική κοινωνική ευθύνη μπορεί να προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

στην επιχείρηση ενσωματώνοντας σύγχρονες αντιλήψεις και εταιρικές 

πρακτικές στη στρατηγική της, αποτελώντας εργαλείο μακροπρόθεσμης 

προοπτικής, ανάπτυξης και στρατηγικού σχεδιασμού της σύγχρονης 

επιχείρησης. Η εταιρική διακυβέρνηση και η εταιρική κοινωνική ευθύνη 

μπορούν να εξασφαλίσουν την αυτοδέσμευση των επιχειρήσεων για διαφάνεια 

και συνεχή και εποικοδομητικό διάλογο με τους άμεσα ενδιαφερομένους της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελώντας εργαλείο επένδυσης και 

μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. 
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4.7 Εσωτερικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση για την 

αποφυγή οικονομικών σκανδάλων 

 

Ο δημόσιος τομέας αντιπροσωπεύει μία σχέση εντολέα και εντολοδόχου 

(principal – agent). Οι δημόσιοι υπάλληλοι - που ενεργούν ως εντολοδόχοι – 

πρέπει περιοδικά να λογοδοτούν στην αρχή για τη χρήση και τη διαχείριση 

των πόρων και του βαθμού κατά τον οποίο οι δημόσιοι στόχοι έχουν 

επιτευχθεί. Μία αποτελεσματική ελεγκτική πρακτική περιορίζει τους εγγενείς 

κινδύνους στη σχέση εντολέα εντολοδόχου. Ο εντολέας βασίζεται στον 

ελεγκτή για να του παρέχει μία ανεξάρτητη, αντικειμενική εκτίμηση της 

ακρίβειας της λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών στοιχείων του 

εντολοδόχου και για να υποβάλλει έκθεση σχετικά με το εάν ο εντολοδόχος 

χρησιμοποιεί τους πόρους σύμφωνα με τις επιθυμίες του εντολέα [25].  

Οι Carhill και Kincaid [26], προτείνουν δύο αιτίες για τις διαφορές ανάμεσα 

στον εσωτερικό έλεγχο στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Πρώτον, οι 

υπηρεσίες του δημόσιου τομέα λειτουργούν σε ένα άκαμπτο πλαίσιο όπου οι 

δραστηριότητες εξουσιοδοτούνται από τη νομοθεσία. Δεύτερον, ο δημόσιος 

τομέας είναι προσανατολισμένος στην υπηρεσία, συνεπώς προσδίδει 

χαμηλότερη προτεραιότητα στους παράγοντες του κόστους και τα ζητήματα 

που έχουν σχέση με την κερδοφορία. Εξαιτίας αυτού, υποστηρίζεται ότι οι 

δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα είναι ανάγκη να 

είναι ενός πολύ ευρύτερου πεδίου από τον ιδιωτικό τομέα [26].  
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Η Goodwin [27], ερεύνησε τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στον 

εσωτερικό έλεγχο στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η μελέτη βασίζεται σε μία 

έρευνα που αφορά στους διευθυντές εσωτερικού ελέγχου σε οργανισμούς στη 

Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχουν 

διαφορές στο κύρος (organizational status) με τους εσωτερικούς ελεγκτές του 

δημόσιου τομέα να αναφέρονται σε υψηλότερο επίπεδο στον οργανισμό. 

Παρόλο που και στους δύο τομείς παρόμοιο μέγεθος της ελεγκτικής εργασίας 

ανατίθεται σε τρίτους, στον δημόσιο τομέα οι οργανισμοί είναι πιο πιθανόν 

από αυτούς του ιδιωτικού να αναθέσουν σε εξωτερικούς ελεγκτές την 

ελεγκτική εργασία. Υπάρχει μικρή διαφορά ανάμεσα στις δραστηριότητες του 

εσωτερικού ελέγχου και στις συναλλαγές με τους εξωτερικούς ελεγκτές και 

στους δύο τομείς. Παρόλα αυτά ο εσωτερικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα 

θεωρείται ότι οδηγεί σε μεγαλύτερο περιορισμό των αμοιβών των εξωτερικών 

ελεγκτών σε σχέση με τον δημόσιο τομέα [27].  

Η πιο σημαντική πλευρά του ελέγχου στον δημόσιο τομέα, που τον διαχωρίζει 

από τον ιδιωτικό τομέα είναι η ιδέα του value–for–money (VFM), η οποία 

συχνά εκφράζεται με : την οικονομία, την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα (τα τρία “Ες”: economy, efficiency, effectiveness).  

Ο Malan [29] αναφέρεται σε δύο τύπους ελέγχου που σχετίζονται με το 

δημόσιο τομέα: οι οικονομικοί/ διαχειριστικοί έλεγχοι (financial-related 

audits) και οι έλεγχοι απόδοσης (performance audits). Οι οικονομικοί 

έλεγχοι εξετάζουν το βαθμό στον οποίο οι πόροι του δημοσίου 

χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό για να επιτύχει τους αντικειμενικούς 

στόχους του. Υπό την μορφή αυτή επεκτείνονται πέρα από τη φυσική 
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λειτουργία πιστοποίησης του ελέγχου. Οι έλεγχοι απόδοσης (ή value-for-

money audits) επικεντρώνονται κυρίως στο εάν οι δημόσιοι πόροι 

χρησιμοποιούνται αποδοτικά και αποτελεσματικά, με ένα αντικειμενικό στόχο 

την αναγνώριση και μείωση της σπατάλης [29]. Ο Coupland [30] υποστηρίζει 

ότι αυτός ο τύπος ελέγχου έχει καταλήξει στην υιοθέτηση μιας πιο εξελιγμένης 

προσέγγισης της εργασίας του εσωτερικού ελέγχου, απαιτώντας οι εσωτερικοί 

ελεγκτές στον δημόσιο τομέα να διευρύνουν τις ικανότητες και τις τεχνικές 

που χρησιμοποιούν [30].  

Παράλληλα, οι Hawkes και Adams [31] θεωρούν ότι οι θεμελιώδεις αρχές που 

εφαρμόζονται στην πράξη από τον εσωτερικό έλεγχο δεν είναι συμβατές με το 

περιβάλλον της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM, Total Quality 

Management). Για παράδειγμα, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων/ 

εξουσιοδοτήσεων στους υπαλλήλους (people empowerment) προϋποθέτει την 

άμεση και σε βάθος αντιμετώπιση του ενδεχόμενου προβλήματος από τον ίδιο 

τον υπάλληλο και όχι μέσω της εκτέλεσης των καθιερωμένων μέτρων ελέγχου 

(controls) και διαδικασιών. Παρόλα αυτά, οι αλλαγές στις οργανωσιακές 

κουλτούρες και δομές, που προκαλούν τα συστήματα TQM, επηρεάζουν τη 

δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου. Για το λόγο αυτό, προτείνονται 

ρόλοι που μπορεί να υιοθετήσει ο εσωτερικός έλεγχος σε ένα TQM 

περιβάλλον, όπως η υιοθέτηση ενός ρόλου πιο συμμετοχικού και 

υποστηρικτικού στη διαδικασία ολικής ποιότητας (total quality process).  

Οι ελεγκτές της δημόσιας διοίκησης έχουν σημαντικό ρόλο στην 

αποτελεσματική διακυβέρνηση του δημόσιου τομέα. Επειδή οι κυβερνήσεις σε 

όλο τον κόσμο είναι δομημένες με διαφορετικό τρόπο – με διαφορετικές και 
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επικαλυπτόμενες εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες – κανένα μοντέλο 

διακυβέρνησης δεν εφαρμόζεται στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα. 

Εντούτοις, ορισμένες αρχές διακυβέρνησης είναι κοινές στο δημόσιο τομέα. Οι 

κοινές αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης ενσωματώνουν τις πολιτικές, τις 

διαδικασίες και τις δομές που χρησιμοποιούνται από έναν οργανισμό για να 

κατευθύνουν και να ελέγχουν τις δραστηριότητες της, για να επιτύχουν τους 

στόχους της, και να προστατέψουν τα συμφέροντα των 

αντικρουόμενων ομάδων που έχουν έννομα συμφέροντα, κατά ένα 

ηθικό τρόπο.  

Στις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα προβλέπεται η τήρηση των 

θεσμοθετημένων κανόνων και διαδικασιών που αποτελούν πολύ περιοριστικό 

πλαίσιο για τις δημόσιες οργανώσεις, οι οποίες εξ ορισμού δεν μπορούν να 

έχουν την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα των ιδιωτικών οργανώσεων. Η 

ελευθερία των κινήσεων εδώ είναι πολύ μικρή. Δεν ενδιαφέρει μόνο το 

αποτέλεσμα, όπως στον ιδιωτικό τομέα, αλλά ενδιαφέρει και ο τρόπος 

παραγωγής του αποτελέσματος, δηλαδή ο σεβασμός ορισμένων διαδικαστικών 

αρχών και προδιαγραφών. Η λειτουργία επίσης της Δημόσιας Διοίκησης, 

προκειμένου να διασφαλισθεί ο δημοκρατικός έλεγχος της Διοίκησης και να 

αποφευχθεί η αυθαιρεσία στην άσκηση της εξουσίας, υπάγεται σε μια σειρά 

περιορισμών, όπως:  

 Νομικοί περιορισμοί, (αρχή της νομιμότητας, δικαιώματα και εγγυήσεις, 

διαφάνεια, έλεγχος).  

 Πολιτικοί περιορισμοί (νομιμοποίηση, υποταγή στην πολιτική ηγεσία και 

την κυβερνητική πολιτική).  
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 Οικονομικοί περιορισμοί (δημόσιο λογιστικό, τρόπος διαχείρισης των 

δημοσίων πόρων)  

 Τεχνικοί περιορισμοί, (οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης, τρόπος 

λειτουργίας και δράσης του δημοσίου τομέα).  

Στο πλαίσιο αυτό και με την επίγνωση των ανωτέρω περιορισμών της δράσης 

της Δημόσιας Διοίκησης είναι εφικτή αν όχι επιβεβλημένη η ύπαρξη 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στις δημόσιες οργανώσεις για την 

προάσπιση της νομιμότητας και της διαφάνειας της δράσης της δημόσιας 

διοίκησης. Πράγματι, οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ότι τα χρήματά 

τους ξοδεύονται οικονομικά, αποδοτικά και αποτελεσματικά, και ότι σαν 

καταναλωτές των δημοσίων υπηρεσιών έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν και να 

απαιτούν τα απαραίτητα πρότυπα της απόδοσης (standards of performance), 

όπως αυτά ενσωματώνονται στις Χάρτες Πολιτών.  

Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση ενός συστήματος ελέγχου (audit system) στη 

δημόσια διοίκηση είναι αυτό που εφαρμόζεται στην Κίνα, το οποίο συντίθεται 

από τρία μέρη: τον κυβερνητικό έλεγχο (government audit), τον εσωτερικό 

έλεγχο (internal audit), και τον δημόσιο έλεγχο (public audit). Παρόλα αυτά, 

σε σχέση με το νομικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου υπάρχει μια 

μακροχρόνια διαμάχη στους θεωρητικούς κύκλους. Υπάρχουν οι παρακάτω 

τρεις θεωρίες : πρώτα η αποκαλούμενη ¨θεωρία της βάσης¨ ή ¨η θεωρία των 

δύο ποδιών¨ , η οποία προτείνει ότι ο κυβερνητικός έλεγχος παίζει τον κύριο 

ρόλο όπως το ένα πόδι και ο εσωτερικός έλεγχος είναι η βάση του 

κυβερνητικού ελέγχου ως το άλλο πόδι. Δεύτερον, η αποκαλούμενη ¨θεωρία 

των δύο φτερών¨ η οποία καθορίζει τον κυβερνητικό έλεγχο ως το ¨κεφάλι ¨, 
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τον εσωτερικό έλεγχο και τον δημόσιο έλεγχο ως ¨δύο φτερά¨. Τρίτον, η 

¨θεωρία του συμπληρώματος¨, η οποία υποστηρίζει ότι ο κυβερνητικός 

έλεγχος είναι το κύριο μέρος, ο εσωτερικός έλεγχος η βάση και ο δημόσιος 

έλεγχος το συμπλήρωμα. 
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5. Σύνοψη και συμπεράσματα 

 

5.1 Σύνοψη 

Η παρούσα εργασία αναλώθηκε με την περιγραφή των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου με στόχο την αποφυγή / εξάλειψη των οικονομικών 

σκανδάλων, κυρίως στο χώρο της δημόσιας διοίκησης. Προς τούτο, στο 

πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιγράφηκε η έννοια της (οικονομικής) 

διαφθοράς και τα σχετιζόμενα με αυτή οικονομικά σκάνδαλα που ταλανίζουν 

έναν οργανισμό. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφηκαν οι πολιτικές προεκτάσεις της διαφθοράς, 

φαινόμενο το οποίο σχετίζεται άμεσα με οικονομικά σκάνδαλα στην Ελλάδα. 

Κατόπιν, στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύθηκε ως έννοια το οικονομικό 

σκάνδαλό, οι παράγοντες που το διευκολύνουν και το πώς μπορεί να 

καταπολεμηθεί, κυρίως στη βάση χρήσης συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.  

Εν συνεχεία, στο τέταρτο κεφάλαιο εισήχθη η έννοια του εσωτερικού ελέγχου 

και περιγράφηκαν όλες οι σχετικές με αυτόν διαδικασίες που (πρέπει να) 

πραγματοποιούνται κυρίως σε κρατικούς, αλλά και σε ιδιωτικούς 

οργανισμούς., κυρίως σε συνδυασμό και με στόχο την εξάλειψη των 

οικονομικών σκανδάλων. 
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5.2 Συμπεράσματα 

Σε γενικές γραμμές, δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς ο εσωτερικός έλεγχος στην 

Ελληνική δημόσια διοίκηση, είτε λειτουργεί υποτονικά και σε κάθε περίπτωση 

μη αποτελεσματικά. Αυτό διότι ο εσωτερικός έλεγχος δεν έχει διαρθρωθεί με 

έναν ενιαίο τρόπο, να αφορά το σύνολο της δημόσιας διοίκησης. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει 

καταφέρει να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις μιας σύγχρονης διακυβέρνησης, 

τα αποτελέσματα από την εφαρμογή ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

δεν είναι αυτά τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως ικανοποιητικά. 

Συγκεκριμένα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα πάμπολλα φαινόμενα 

οικονομικών σκανδάλων, διαφθοράς, κακοδιοίκησης, απάτης, λαθών, 

γραφειοκρατίας και έλλειψης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, όπως 

και αναφέρθηκαν στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας. 

Προς τούτο, θα κρινόταν σκόπιμο να υιοθετηθούν στην δημόσια διοίκηση τα 

διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. Ήδη το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών έχει 

ετοιμάσει σχετικό πλαίσιο προτύπων με τον τίτλο “Internal Audit Capability 

Model (IA – CM) for the Public Sector”. Το παραπάνω πλαίσιο αναπτύχθηκε με 

την συνεργασία του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Παγκόσμιας 

Τράπεζας, του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή της Επιτροπής Περιβάλλοντος 

της Πολιτείας του Texas την εθελοντική συμμετοχή Εθνικών Επιτροπών του 

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών από δέκα χώρες και την συμμετοχή του 

Ινστιτούτου Μηχανικής Λογισμικού του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon, 

Pittsburg, Pennsylvania, U.S.A. 
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Η υιοθέτηση τέτοιων προτύπων από την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση θα έχει 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Πρώτον, θα βελτιώσει την κατάταξη της 

χώρας στις λίστες των χωρών με την φαινόμενα διαφθοράς. Δεύτερον, είναι 

πρότυπα που αναπτύχθηκαν με την συμμετοχή του μεγαλύτερου 

χρηματοοικονομικού Διεθνούς Οργανισμούς, της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η 

υιοθέτηση τους θα συμβάλει στην βελτίωση της διεθνούς εικόνας και 

αξιοπιστίας της χώρας στους τραπεζικούς και επενδυτικούς κύκλους (Moodys, 

Standard and Poors). Τρίτον, θα είναι η πύλη επικοινωνίας της Ελληνικής 

Δημόσιας Διοίκησης με αξιόπιστους διεθνείς οργανισμούς και θα συμβάλει 

στην μεταφορά τεχνογνωσίας και «άριστων πρακτικών» τόσο από την 

ιδιωτική σφαίρα όσο και από την δημόσια σφαίρα σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση ενός τόσο στρατηγικού και 

μακροπρόθεσμου στόχου είναι ποικιλόμορφες και απαιτούν την σύνεση και 

την δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. 
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