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Περίληψη 

 

 

Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία είναι «Διαφθορά – Ελεγκτικοί 

μηχανισμοί». Στόχος της ερευνήτριας είναι, η παρούσα εργασία να αποτελέσει έναν οδηγό - 

εγχειρίδιο για τη διαφθορά και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υπάρχουν στην Ελλάδα 

και διεθνώς και να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες σε όσους θέλουν να ενημερωθούν 

σχετικά με το θέμα αυτό. 

Η  μελέτη χωρίζεται σε τρία μέρη:  

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την εισαγωγή όπου παρουσιάζεται ο στόχος της 

ερευνήτριας, η σημαντικότητα της μελέτης, τα ερευνητικά ερωτήματα που καλείται να 

απαντήσει η μελέτη, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε καθώς και τη συνεισφορά της. 

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από δύο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα παρατίθεται  

επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το φαινόμενο της διαφθοράς και τη σχέση της με 

την απάτη. Παρουσιάζονται, επίσης, τα αδικήματα της διαφθοράς και αποτιμάται η διαφθορά 

στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των 

στρατηγικών καταπολέμησης της διαφθοράς. Στο δεύτερο τμήμα, παρουσιάζονται οι 

ελεγκτικοί μηχανισμοί, στην Ελλάδα και διεθνώς, για την καταπολέμηση της διαφθοράς.  

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της διπλωματικής παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και 

οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 

 

 

Λέξεις – κλειδιά: Διαφθορά, καταπολέμηση, διαφάνεια, ελεγκτικοί μηχανισμοί, 

φορολογική κουλτούρα.  
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Abstract 

 

 

The present paper is entitled «Corruption and Auditing control».  

The aim of the researcher is to make a guide for corruption and control mechanisms that 

exist in Greece and abroad and provide valuable information to those who want to learn about 

this subject. 

The study is divided into three parts: 

The first part includes the introduction where it is presented the aim of the researcher, 

the significance of the study, the research questions as also the methodology used in the 

research. 

The second part consists of two sections. The first section provides an overview of the 

literature on the phenomenon of corruption and its relation to fraud. It is also presented the 

offenses of corruption in the public and private sector in Greece and the national anti-

corruption strategies. The control mechanisms in Greece and internationally are presented in 

the second section. 

In the third and last part of the thesis it is presented the conclusions of the researcher and 

suggestions for further study. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1. Σημαντικότητα Του Θέματος  

 

 

Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία είναι «Διαφθορά – Ελεγκτικοί 

μηχανισμοί». Η διαφθορά, η οποία αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο, έχει γίνει μία 

βιομηχανία αξίας χιλίων (1.000) δισεκατομμυρίων δολαρίων ($) και έχει αποδειχθεί ότι 

διατηρείται σε αυτά τα τρομακτικά επίπεδα από τις αναπτυγμένες χώρες, για να 

«συγκρατούν» τις αναπτυσσόμενες, διατηρώντας τους πολίτες κάτω από το όριο της 

φτώχειας, αποδίδοντας παράλληλα έναν σημαντικό «φόρο» στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων 

(Pedersen et al.,2008).  

Η επιλογή του θέματος έγινε με ενθουσιασμό, αλλά και με ιδιαίτερο σκεπτικισμό, γιατί 

μία βιώσιμη οικονομία με υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής 

συνοχής, εξαρτάται από θεσμικούς παράγοντες, όπως η χρηστή διακυβέρνηση, το κράτος 

δικαίου, o έλεγχος της διαφθοράς, και επιθυμώ η παρούσα εργασία να αποτελέσει ένα 

εγχειρίδιο για όσους θέλουν να πληροφορηθούν σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς 

στη χώρα μας. 

Ως διαφθορά, νοείται η αλλοίωση, η νόθευση των όρων λειτουργίας θεσμών και 

σχέσεων και λειτουργεί με όρους αδιαφάνειας στο συναλλακτικό παρασκήνιο 

χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας δημόσιους θεσμούς και εξυπηρετώντας ιδιοτελείς 

σκοπούς και συμφέροντα (Τσερκέζης, 2014),  

Σύμφωνα με τον  Daniel Kaufmann, διευθυντή της World Bank Institute, σε συνέντευξή 

του στην Washington DC time, στις 13.4.2015, οι κυβερνήσεις των αναπτυγμένων χωρών 

διευκολύνουν και υποστηρίζουν τη διαφθορά στις αναπτυσσόμενες χώρες για πολιτικούς 

λόγους και για να εδραιωθούν ευκολότερα οι πολυεθνικές εταιρίες τους. Δεδομένου ότι, οι 

αναπτυγμένες χώρες έχουν πραγματική δύναμη στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, μπορούν να 

ελέγχουν τη διαφθορά. Και σ΄ αυτό το σημείο, διαμορφώνεται ένα δίλημμα, το οποίο 

αντιμετωπίζουν οι υπέρμαχοι της  πάταξης της διαφθοράς. Για να καταπολεμηθεί η  διαφθορά 

χρειάζονται  ισχυροί  παράγοντες, οι οποίοι να είναι σε θέση να την ελέγξουν. Αλλά, οι μόνοι 
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ισχυροί παράγοντες στην παγκόσμια σκηνή είναι οι ίδιοι που αποτελούν την  κύρια πηγή της 

διαφθοράς. 

Έτσι, ενώ οι ισχυρές επιχειρήσεις και οι όμιλοι μπορούν να έχουν έναν εξαιρετικά 

σημαντικό ρόλο στην ευθύνη για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τα κράτη συνήθως 

ελέγχονται  από  ορισμένους πολύ ισχυρούς ομίλους, που είναι σε θέση να αγοράσουν 

ουσιαστικά τη νομοθεσία, τους κανόνες αγοράς,  τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές 

πράξεις και πολιτικές του κράτους (Holmes, 2006). Βέβαια, όλο και περισσότερες 

πολυεθνικές εταιρείες κατανοούν ότι, είναι ιδίων όφελος να συμπεριφέρονται με ακεραιότητα 

και ότι ενέργειες που αποσκοπούν στη δύναμη της κοινωνίας των πολιτών και στα εργαλεία 

διαφάνειας, εκθέτουν τις αδίστακτες επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε σκάνδαλα, δωροδοκίες 

και στην κρατική διαφθορά. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μία τάση των ομίλων, των 

ισχυρών επιχειρήσεων, των πολυεθνικών, της εγχώριας οικονομικής και πολιτικής τάξης να 

κατανοούν ότι, ένα καλύτερο επενδυτικό κλίμα χωρίς διαφθορά συντελεί στα 

μακροπρόθεσμα συμφέροντά τους και το θέμα είναι να συμμαχήσουν  μεταξύ τους,   καθώς 

και με τις ομοσπονδίες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που έχουν κοινά κίνητρα, να  

επενδύουν σε μία ανταγωνιστική αγορά (Kaufmann &  Kraay, 2002). 

Παράδειγμα διαφθοράς, αποτελεί η κρίση χρέους στην Ελλάδα όπου κατάρρευσε ένα 

μοντέλο πλασματικής ανάπτυξης, το οποίο, όπως εξελίχθηκε, είχε ως χαρακτηριστικά του την 

κλεπτοκρατία, τη σπατάλη, τον ανορθολογισμό, την αυθαιρεσία και την ατιμωρησία και 

κυρίως την έλλειψη φορολογικής κουλτούρας. Όμως, από την έκβαση αυτού του μοντέλου 

που επιχειρήθηκε στην Ελλάδα θα κριθεί το μέλλον όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και των 

κοινωνιών της ευρωπαϊκής περιφέρειας και του ίδιου του ευρωπαϊκού πυρήνα (Λάζος, 2005). 

Οι σημαντικότερες εστίες διαπλοκής και διαφθοράς σχετίζονται με την άσκηση της 

πολιτικής, τη θεσμοθέτηση, τη χρηματοδότηση και του τρόπου λειτουργίας των Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης,  το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τον έλεγχό του,  τις αμυντικές 

δαπάνες,  τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας,  τις ιδιωτικοποιήσεις και τις συμβάσεις 

παραχώρησης, όλα τα στάδια υλοποίησης των δημόσιων έργων (σχεδιασμός, ανάθεση, 

εκτέλεση, παραλαβή),  τις παντός τύπου προμήθειες του Δημοσίου, τις εθνικές και κοινοτικές 

επιδοτήσεις, καθώς και την ανοχή σε πρακτικές διασπάθισης δημοσίου χρήματος, όπως π.χ. 

το λαθρεμπόριο καυσίμων (Kaufmann,1999).   

Κάθε χώρα έχει τη δική της προσέγγιση για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Επιλέγει 

μια συνολική εθνική στρατηγική καταπολέμησης της διαφθοράς με πολιτική δέσμευση, 

ενίσχυση του συντονισμού με εθνικό συντονιστή ή μία ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης της 
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διαφθοράς. Εστιάζεται στην πρόληψη, την ευαισθητοποίηση και τη δημόσια ακεραιότητα. 

Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της οικονομικής διερεύνησης και δίωξης της διαφθοράς 

σε τομείς υψηλού κινδύνου, η ενίσχυση του νομικού πλαισίου και η καλλιέργεια 

φορολογικής συνείδησης (Boerner & Christa, 2004). 

Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι το ενδημικό πρόβλημα της διαφθοράς δεν 

αντιμετωπίζεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να σημαίνει ότι είναι παγιωμένο. 

Η λύση του είναι πολυδιάστατη, εμπλέκονται πολλοί φορείς και απαιτούνται διαφορετικές 

στρατηγικές προσεγγίσεις. 

Πολλοί μελετητές έχουν ασχοληθεί με το αυξανόμενο φαινόμενο της διαφθοράς. 

Σύμφωνα με την τρέχουσα βιβλιογραφία οι μεταβολές στο επίπεδο της διαφθοράς μεταξύ των 

χωρών και οι ακόλουθες πολιτικές συστάσεις εστιάζονται στις διαρθρωτικές και οργανωτικές 

μεταβλητές σε βάρος της σημασίας των γνωστικών πτυχών των στρατηγικών παραγόντων και 

της διαδοχής των γεγονότων. Επιπλέον, ένα διεφθαρμένο σύστημα μπορεί να αλλάξει «εκ 

των έσω» αρκεί να υπάρχει σημαντική πολιτική βούληση και να αλλάξει η γνώμη των  

πολιτών και της πολιτικής ελίτ (Kaufmann &  Kraay, 2002). Η διαφθορά μπορεί να θεωρηθεί 

ως ένα είδος «κοινωνικής παγίδας» μια κατάστασης, η οποία μπορεί να ανατραπεί μόνο αν 

αλλάξει ενσυνείδητα το σύστημα. Δεν αρκεί μία προσέγγιση που να εστιάζεται σε 

μεμονωμένα περιστατικά και άτομα, αλλά απαιτείται μία σφαιρική προσέγγιση σε  

παράγοντες επιρροής που βρίσκονται εντός και εκτός του συστήματος (Sandholtz & Koetzle,  

2000).   

Έτσι, λοιπόν, μία κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με το καθήκον της αντιμετώπισης της 

διαφθοράς πρέπει να θέτει στον εαυτό της δύο βασικά ερωτήματα. Καταρχάς, ποιες είναι οι 

απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να μειωθεί η διαφθορά και ποιες 

κοινές προτάσεις, θεσμικά όργανα και μηχανισμοί πρόληψης πρέπει να υποστηριχθούν για τη  

δημιουργία νέων ή την τροποποίηση των ήδη υφιστάμενων (http://www.transparency.org/ 

surveys/cpi ). 

Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα τέλη του 2012, κατόπιν 

σύστασης της Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφώνησε  σχετικά με ένα οδικό 

χάρτη για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ως βάση για μια ολοκληρωμένη εθνική 

στρατηγική (http://ec.europa.eu/commission_2010-2014). Έτσι, στις αρχές του 2013, έγινε 

ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των προκλήσεων της 

διαφθοράς, με τη θέσπιση μιας στρατηγικής καταπολέμησής της, βασιζόμενοι στον εν λόγω 

http://www.transparency.org/%20surveys/cpi
http://www.transparency.org/%20surveys/cpi
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014
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χάρτη. Η  ευθύνη επίβλεψης της εφαρμογής του σχεδίου δράσης ανατέθηκε σε εθνικό 

συντονιστή (http://www.ministryofjustice.gr).    

   

 

1.2 Ερευνητικά Ερωτήματα  

 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η ερευνήτρια είναι τα κάτωθι:  

 Ποιο είναι το μέγεθος και το επίπεδο διαφθοράς στην Ελλάδα; 

 Αν και η Ελλάδα συμμορφώνεται σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανόνες για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς, διαθέτει ελεγκτικούς μηχανισμούς διαφθοράς και 

αποτελεί μέλος διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών καταπολέμησης της διαφθοράς,  

για ποιους λόγους εξακολουθεί να συμπεριλαμβάνεται στις χώρες με τον υψηλότερο 

δείκτη διαφθοράς;                 

 Ποιες είναι οι αιτίες αναποτελεσματικότητας των  ελεγκτικών μηχανισμών;  

 Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν και ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν προκειμένου να 

μειωθεί ο δείκτης διαφθοράς στην Ελλάδα;  

 

 

1.3. Μεθοδολογία 

 

 

Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε επισκοπική βιβλιογραφική έρευνα όπου 

αναζητήθηκαν στοιχεία για τη διαφθορά και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σε ελληνική και 

ξένη βιβλιογραφία, σε επιστημονικά άρθρα, στην ελληνική νομολογία, σε δημοσιευμένες 

Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, στην Εθνική Έρευνα για τη διαφθορά στην 

Ελλάδα 2007-2013, σε αξιόπιστες πηγές και βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο για τη 

νομοθεσία και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς καθώς και σε πληροφοριακό υλικό από 

σεμινάρια αξιόλογων Επιθεωρητών.  

 

http://www.ministryofjustice.gr/
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1.4. Δομή Διπλωματικής  

 

 

Η διπλωματική μελέτη χωρίζεται σε τρία μέρη. 

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την εισαγωγή όπου παρουσιάζεται ο στόχος της 

ερευνήτριας, η σημαντικότητα της μελέτης, τα ερευνητικά ερωτήματα που καλείται να 

απαντήσει η μελέτη, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε καθώς και η συνεισφορά της. 

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από δύο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα παρατίθεται 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το φαινόμενο της διαφθοράς και τη σχέση της με 

την απάτη. Παρουσιάζονται, επίσης, τα αδικήματα της διαφθοράς και αποτιμάται η διαφθορά 

στο  δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των 

εθνικών στρατηγικών καταπολέμησης της διαφθοράς. Στο δεύτερο, παρουσιάζονται οι 

ελεγκτικοί μηχανισμοί, στην Ελλάδα και διεθνώς, για την καταπολέμηση της διαφθοράς.  

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της διπλωματικής παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της 

ερευνήτριας και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.   

 

 

1.5 Συνεισφορά της μελέτης  

 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία, στοχεύει να λειτουργήσει ως ένας οδηγός- εγχειρίδιο για 

τη διαφθορά και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υφίστανται στη Χώρα μας, αλλά και 

διεθνώς, και να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το εν λόγω φαινόμενο και για την 

αποτελεσματική αντιμετώπισή της.  

 

 

 



 

 

7 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Α. ΔΙΑΦΘΟΡΑ 



 

 

8 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ                    

ΚΑΙ  Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ 

 

 

2.1.  Εισαγωγή  

 

 

Η διαφθορά είναι μια κοινωνική ασθένεια που προέρχεται από την κοινωνική αδικία, η οποία 

μαστίζει πολλές αναπτυσσόμενες χώρες σήμερα. Έχει πολύπλευρη έννοια, καθώς υπάρχουν 

κοινωνίες και οικονομικά και πολιτικά συστήματα που αγκαλιάζουν υπό την ευρεία έννοια τη 

δωροδοκία και υπό στενή νομική έννοια τη διαφθορά (Holmes, 2006). 

Ένας πολύ γνωστός ορισμός της διαφθοράς είναι αυτός που δίνει η Παγκόσμια 

Τράπεζα, η οποία θεωρεί ότι διαφθορά είναι η κατάχρηση της δημόσιας  περιουσίας για 

προσωπικό όφελος (Pedersen et al, 2008). Η  Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2014), 

σύμφωνα με τις διεθνείς νομικές πράξεις, προσδιορίζει ότι η διαφθορά με την ευρεία έννοια, 

θεωρείται  κάθε «κατάχρηση εξουσίας για ιδιωτικό όφελος».   

Για τον καθορισμό της διαφθοράς θα πρέπει να λάβουμε  υπόψη μας ότι η διαφθορά 

είναι ίδια ανεξάρτητα από τα επίπεδα, τη μορφή, τις συνέπειες και το μέγεθος και, επομένως, 

πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο. Όλες οι μορφές της διαφθοράς έχουν βάση την 

πιθανή σύγκρουση μεταξύ των επαγγελματικών και προσωπικών συμφερόντων και των αξιών 

του ατόμου  (Pedersen et al, 2008). 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Ευρωπαϊκής Αστικής Σύμβασης κατά της διαφθοράς και το 

νόμο 2957/2001 (Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα Αστικού 

Δικαίου περί διαφθοράς), διαφθορά είναι κάθε επιδίωξη, προσφορά, παροχή ή αποδοχή, 

ευθέως ή πλαγίως, μίας παράνομης προμήθειας ή άλλου μη οφειλόμενου οφέλους, η οποία 

επηρεάζει την ομαλή  άσκηση ενός λειτουργήματος ή την αναμενόμενη συμπεριφορά εκείνου 

που ωφελείται την παράνομη προμήθεια ή το μη οφειλόμενο όφελος ή την υπόσχεση ενός 

τέτοιου μη οφειλόμενου οφέλους (Μάρκοβιτς, 2014).  

Σύμφωνα με το  άρθρο 2§1 του Συντάγματος της Ελλάδας, το οποίο αναφέρει ότι: «ο 

σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της 
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Πολιτείας», η  διαφθορά λειτουργεί σε βάρος του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του 

ανθρώπου(http://www.hellenicparliament.gr).  

 

 

2.2 . Μορφές Της  Διαφθοράς 

 

 

Το φαινόμενο της διαφθοράς έχει πολλές μορφές, όπως η πολιτική εξουσία, οικονομική και 

επιχειρηματική επιτυχία, ο προσωπικός πλουτισμός εις βάρος του δημοσίου, ο 

καιροσκοπισμός κ.λ.π. και αντανακλά τη δυσλειτουργία μίας ορθολογικής  γραφειοκρατίας, 

που ενεργεί ενάντια με τους κανόνες δημοσίου συμφέροντος (Weber, 1964). 

Η διαφθορά μπορεί να είναι ενεργητική ή παθητική, ανάλογα με το πρόσωπο που έχει 

την εξουσία λήψης αποφάσεων ή για τους οποίους ζητείται. Επίσης, μπορεί να είναι ιδιωτική 

μεταξύ συγκεκριμένων ατόμων ή να λαμβάνει χώρα στη δημόσια σφαίρα της πολιτικής και 

της δημόσιας διοίκησης. Έτσι, μία βασική κατηγοριοποίηση ταξινομεί τη διαφθορά σε 

πολιτική, οικονομική και σε διαφθορά δημόσιας διοίκησης. 

Μερικά παραδείγματα των μορφών διαφθοράς είναι η δωροδοκία, η συμπαιγνία, η 

υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος και η κλοπή, η απάτη, ο εκβιασμός, η  κατάχρηση εξουσίας, 

η ευνοιοκρατία, οι πελατειακές σχέσεις, η πώληση κρατικών περιουσιακών στοιχείων από 

δημόσιους αξιωματούχους, κ.λ.π. (Kaufmann &  Kraay, 2002). 

 

 

2.2.1 Πολιτική Διαφθορά 

 

 

Υπάρχει πολιτική διαφθορά, όταν οι συμπεριφορές αποκλίνουν από τις αρχές και τις ηθικές 

αξίες που καθοδηγούν τις πολιτικές, με απώτερο σκοπό τα ιδιωτικά συμφέροντα να 

εκτοπίζουν τα δημόσια και τα κοινά συμφέροντα. Η πολιτική διαφθορά λαμβάνει χώρα στα 

ανώτατα επίπεδα των πολιτικών αρχών (π.χ. αρχηγοί κρατών, υπουργοί, ανώτατοι κρατικοί 

λειτουργοί) (Holmes, 2006). 

 Στην πολιτική φιλοσοφία, διαφθορά ορίζεται ως ο εκφυλισμός των πολιτικών θεσμών 

και η παραποίηση των αρχών που αποτελούν τα θεμέλια του δημοκρατικού πολιτεύματος  

(Μάρκοβιτς, 2014). 

http://www.hellenicparliament.gr/
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Στην Ελλάδα, το νομοθετικό και λειτουργικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των 

πολιτικών κομμάτων και των προεκλογικών εκστρατειών εξακολουθεί να μην είναι 

ανεπτυγμένο. Η ειδική έρευνα του Ευρωβαρομέτρου του έτους 2013 σχετικά με τη διαφθορά 

δείχνει ότι το 86 % των Ελλήνων πολιτών (το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ), θεωρούν ότι δεν 

υπάρχει επαρκής διαφάνεια και εποπτεία της χρηματοδότησης των κομμάτων (μέσος όρος 

ΕΕ: 67%). Επιπλέον, η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα έχει συνδεθεί 

με την πάροδο του χρόνου με διάφορες καταγγελίες για διαφθορά ή παράνομη 

χρηματοδότηση http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-

and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_greece_chapter_el). 

 

 

2.2.2 Οικονομική Διαφθορά 

 

 

Οικονομική διαφθορά είναι, ο οικονομικός εκμαυλισμός και η δωροδοκία και ευνοείται όταν 

κάποιος προβαίνει σε οικονομικές συναλλαγές χωρίς να έχει τις απαιτούμενες νόμιμες 

προϋποθέσεις.  

Η οικονομική διαφθορά, η οποία έχει απασχολήσει τους διεθνείς, ευρωπαϊκούς και 

εθνικούς οργανισμούς καταπολέμησης της διαφθοράς και η ύπαρξή της νοθεύει τις 

κοινωνικές αξίες και την οικονομική ανάπτυξη, έχει ως συνέπεια την απώλεια εισοδήματος 

για το κύριο πρόσωπο (το κράτος, τον καταναλωτή, ενός δημόσιου οργανισμού, μίας 

επιχείρησης κ.λ.π.) (Mauro, 1995). 

 

 

2.2.3 Δωροδοκία       

 

    

Η δωροδοκία είναι η πιο διαδεδομένη μορφή διαφθοράς για την παροχή κάποιας μορφής 

οφέλους από κάποια δράση ή απόφαση εκ μέρους του δικαιούχου ή του εντολέα. Παρέχει 

κίνητρα για την γρήγορη διεκπεραίωση υποθέσεων και την αποφυγή γραφειοκρατίας.  Για 

παράδειγμα, ένας δημόσιος υπάλληλος δωροδοκείται για να προσφέρει μία υπηρεσία σε πολύ 

γρηγορότερο χρονικό διάστημα και έτσι προβαίνει σε παράνομη συναλλαγή.  Η δωροδοκία 

είναι αμφίπλευρη, καθώς αφορά και το άτομο που την απαιτεί, αλλά  και το πρόσωπο που την 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_greece_chapter_el
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_greece_chapter_el
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προσφέρει. Τα οφέλη είναι ποικίλα, από  χρήματα ή άλλα τιμαλφή σε λιγότερο απτά, δηλαδή 

όπως εσωτερικές πληροφορίες ή απασχόληση (Pedersen et al., 2008).  

Η δωροδοκία μπορεί να είναι ενεργητική ή παθητική και να αφορά συναλλαγή με το 

δημόσιο ή τον επιχειρηματικό τομέα. Κάθε τύπος δωροδοκίας έχει διαφορετικές επιπτώσεις 

ανάλογα με το επίπεδο που γίνεται η συναλλαγή. Οι συναλλασσόμενοι μπορεί να έχουν 

στόχο την επιβολή ή τη διατήρηση πολιτικών οικογενειών και κομμάτων, τη χρηματική 

δωροδοκία για ένα συγκεκριμένο σκοπό που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά μελλοντικές 

αποφάσεις, την εκχώρηση δικαιωμάτων δημοσίου συμφέροντος ή απλώς μία εξυπηρέτηση 

μιας καθημερινής συναλλαγής (Al-Jurf, 1999). 

Σε πολλά κράτη, η δωροδοκία αποτελεί ένα συνηθισμένο χαρακτηριστικό ιδίωμα όταν 

υπάρχει διεφθαρμένη ή «αδύνατη» πολιτική εξουσία ή γίνεται ένα αναπόσπαστο μέρος της 

συνηθισμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας όπου εταιρείες δωροδοκούν γραφειοκράτες 

για τη γρήγορη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Πολλές φορές μάλιστα αποτελεί  μέρος 

μιας συνεχιζόμενης επαγγελματικής ή πολιτικής σχέσης.  

Το φαινόμενο της δωροδοκίας σε παγκόσμιο επίπεδο δεν περιλαμβάνει την υπεξαίρεση 

δημοσίου χρήματος από κρατικούς  και τοπικούς προϋπολογισμούς ή από κλοπή ή 

κατάχρηση των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου,  διότι δεν έχουν διεξαχθεί έρευνες με 

το συγκεκριμένο θέμα (Mauro, 1995). 

 

 

2.2.4 Συμπαιγνία 

 

 

Συμπαιγνία υπάρχει, όταν γίνονται διεφθαρμένες πολιτικές, επιχειρηματικές ή κοινωνικές 

συμπράξεις που έχουν στόχο τη διαχείριση πληροφοριών σε βάρος μιας οικονομικής, 

κοινωνικής ή πολιτική μονάδας. Έτσι, μία συμπαιγνία μεταξύ δύο μερών Α και Β, μπορεί να 

μετατρέψει μια μη διαπραγματεύσιμη συμβατική κατάσταση, όπως είναι οι συνθήκες 

ασφαλείας, σε εμπορεύσιμη, δηλαδή να τροποποιηθεί προς όφελος του ιδίων ή τρίτων. Κατά 

τη διεξαγωγή της συμπαιγνίας, τα εμπλεκόμενα άτομα αποφεύγουν τους επίσημους 

κανονισμούς ή κυρώσεις με δωροδοκίες στους υπαλλήλους. Όμως, οι συμβατικές 

συμπαιγνίες έχουν σαν αποτέλεσμα, οι πολίτες – καταναλωτές να υφίστανται μια οικονομική, 

πολιτική ή ψυχική πίεση λόγω της έλλειψης προστασίας των συμφερόντων τους (Merat et al, 

2008). 
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2.2.5. Υπεξαίρεση 

 

 

Μορφές της υπεξαίρεσης είναι η κατάχρηση και η κλοπή, κατά τις οποίες υπάρχει η 

διαδικασία της παράνομης λήψης  χρημάτων, ιδιοκτησιών ή άλλων τιμαλφή για προσωπικό 

όφελος. Το φαινόμενο της υπεξαίρεσης λαμβάνει χώρα συχνά μεταξύ  υπεργολάβων, οι 

οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση ορισμένων υπηρεσιών (Kaufmann &  Kraay, 2002). 

Επίσης, υπεξαίρεση υπάρχει όταν δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι καταχρώνται χρήματα από 

τον προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση ενός έργου. Όμως, η κατάχρηση και η κλοπή 

συνεπάγεται την αφαίρεση της περιουσίας από κάποιο τρίτο πρόσωπο, το οποίο πολλές φορές 

είναι ο ίδιος ο κρατικός τομέας.  

Η υπεξαίρεση, παρόλο που αποτελεί  μία πολύ σοβαρή μορφή απάτης,  ο εμπλουτισμός 

από υπεργολαβίες, η ευνοιοκρατία, ο νεποτισμός κ.ά., δεν υπάρχει διεθνή βιβλιογραφία που 

να εκτιμά την παγκόσμια έκταση της υπεξαίρεσης του δημοσίου τομέα στους κεντρικούς  και 

τους τοπικούς  προϋπολογισμούς (Μπέσιλα – Μακρίδη, 2006). 

 

 

2.2.6. Εκβιασμός  

 

 

Ο εκβιασμός ενέχει αναγκαστικά κίνητρα, όπως την απειλή βίας ή γνωστοποίηση  

πληροφοριών που θα προκαλέσουν ηθική, σωματική ή οικονομική βλάβη σε ένα άτομο ή μία 

επιχείρηση.  

Επίσης, υπάρχει και η μορφή του πολιτικού εκβιασμού, η οποία επικρατεί σε πολλά 

επίπεδα, όπως ο εκβιασμός πολιτικών ή δημοσίων υπαλλήλων, σε επιχειρήσεις προκειμένου 

να τους παραχωρηθούν επίσημα στοιχεία ή για να μην τους διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος 

(Pedersen et al, 2008). 
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2.2.7. Κατάχρηση 

 

 

Η κατάχρηση παρατηρείται κυρίως στην διοικητική δομή του συστήματος, όπου κρατικοί 

φορείς καταχρώνται τα δικαιώματα των πολιτών για προσωπικά τους οφέλη και τη συνενοχή 

των εταίρων τους. Έτσι, παρατηρείται το φαινόμενο κάποιοι πολιτικοί και δημόσιοι 

υπάλληλοι να καταχρώνται την πολιτική τους δύναμη και να λαμβάνουν, παράνομα,  κυρίως 

χρηματικά ποσά, για μισθώματα  φυσικών πόρων σε διάφορους τομείς όπως, για παράδειγμα, 

στον τομέα της εξόρυξης ( Merat et al, 2008). 

Σε ορισμένες κοινωνίες, η κατάχρηση έχει γίνει κανόνας. Επανειλημμένα  παρατηρούμε 

στην παγκόσμια ιστορία παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με την 

οικονομική εκμετάλλευση, με απολυταρχικά κυρίως καθεστώτα, με την υποστήριξη ξένων 

δυνάμεων.  Η ιστορία των αποικιακών κοινωνιών, κατά τους τελευταίους αιώνες, προσφέρει 

άφθονα παραδείγματα για το πώς η ανήθικη εκμετάλλευση, κυρίως των φυσικών πόρων, 

μπορεί να οδηγήσει σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, έχει αποδειχθεί πως η 

διαφθορά και η κακή διαχείριση των φυσικών πόρων μπορεί να υπονομεύσει την ανάπτυξη 

μιας χώρας και ως εκ τούτου τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα των πολιτών τους. Τα 

κυβερνητικά στελέχη, τα οποία  είναι οι δράστες των παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων,  θωρακίζονται με την ατιμωρησία του κράτους και αποκτούν κέρδη σε βάρος 

του συνολικού πληθυσμού (TI UK ,2009). 

Είναι εντυπωσιακή η ολοκληρωμένη και συστηματική κατάχρηση εξουσίας και 

δύναμης σε παγκόσμιο επίπεδο με διεθνείς νόμους, πρότυπα και προδιαγραφές σε όλες τις 

πτυχές της σε εθνικό επίπεδο. Αυτές οι καταχρήσεις της εξουσίας σχετίζονται με 

πολύπλοκους κανόνες λήψης αποφάσεων, οι οποίοι είναι ικανοί να εξουδετερώσουν την 

αποτελεσματικότητα των θεσμοθετημένων νόμων.  

Οι καταχρήσεις των φυσικών δημόσιων πόρων, η δήμευση περιουσιακών στοιχείων και 

η κατάπτωση από τις κυβερνήσεις των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των πολιτικών 

διορισμών είναι τόσο έκδηλες, ώστε τα περιουσιακά στοιχεία πωλούνται με πλαστά στοιχεία 

σε συγγενείς και φίλους των επιφανών πολιτικών,  κ.λ.π. «σε τιμές ευκαιρίας» (Treisman, 

2000). 
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         Μορφές της κατάχρησης της εξουσίας είναι η πελατειακή σχέση, ο νεποτισμός και η 

χρηματοδότηση των δικτύων της ευνοιοκρατίας, οι οποίες δημιουργούν  παραβατικότητα των 

κανόνων από τα καθιερωμένα πρότυπα συμπεριφοράς (Huntington, 1968).  

Σε ορισμένες χώρες,  οι φορείς του δημόσιου τομέα βασίζονται σε ιστορικές οικογένειες 

και στο νεποτισμό, αυξάνοντας τις δημόσιες υπηρεσίες με διορισμούς υπεράριθμων ατόμων, 

με αποτέλεσμα μία αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση (Bayley, 1966). Άλλες μορφές της 

διαφθοράς είναι η πελατειακή σχέση, όπου ανταλλάσσονται ψήφοι για τις διευθυντικές 

αποφάσεις που σχετίζονται με ιδιωτικά και συλλογικά αγαθά, κυρίως για  εργολαβίες 

δρόμων, σχολείων κλπ, σε εθνική βάση (Treisman,  2000). Αυτά τα καθιερωμένα πελατειακά 

δίκτυα, έχουν ως αποτέλεσμα την ανισότητα, έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών, τη 

διαφθορά και  τη ραδιουργία (Coate & Morris, 1995, Kaufmann &  Kraay, 2002).  

Η αντίληψη της διαφθοράς επηρεάζει την πολιτική και οικονομική συμπεριφορά των 

πολιτών σε ενέργειες όπως, η ψήφος ή οι επενδυτικές αποφάσεις (Treisman, 2000). Μια 

εμπειρική μελέτη που διεξήχθη από τους Persson, Tabellini & Trebbi (2003), η οποία 

διερεύνησε την άμεση σχέση μεταξύ των πολιτικών θεσμών και της διαφθοράς,  διαπίστωσε 

ότι το αναλογικό εκλογικό σύστημα είναι πιθανό να δημιουργεί  υψηλότερα επίπεδα 

διαφθοράς. 

 

 

2.3. Η Απάτη 

 

 

Υπάρχουν πολλές μορφές απάτης: 

 Η χρήση παραπλανητικών πληροφοριών για να προκαλέσουν κάποιον να παραδώσει 

ένα χρηματικό ποσό οικειοθελώς. 

 Η διαστρέβλωση του αριθμού ατόμων που έχει ανάγκη μία δημόσια υπηρεσία. 

 Η παράνομη διαδικασία  αγοράς –  πώλησης μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού 

τομέα.  

 Πωλήσεις  μεταχειρισμένων ή πλεονασματικών κρατικών εξοπλισμών, χωρίς να 

αποδοθούν τα κέρδη.   

 Εικονικές αγορές στον δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα την κατασπατάληση του 

δημόσιου χρήματος κ.ά.  (Merat et al, 2008). 
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2.3.1. Είδη Απάτης 

 

 

Η Αμερικανική Ένωση ορκωτών ελεγκτών σε θέματα απάτης (ACFE) χρησιμοποιεί μια 

ειδική ταξινόμηση και έχει δημοσιεύσει έναν κατάλογο που αναφέρει τα είδη της απάτης που 

μπορεί να αντιμετωπίσει ένας οργανισμός. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ACFE  

υπάρχουν τρία είδη απάτης: 

1. Αναληθείς οικονομικές καταστάσεις  (π.χ. μη ορθώς δηλωθέντα έσοδα, το 

αποκαλούμενο δηλαδή «μαγείρεμα οικονομικών καταστάσεων» - cooking of books). 

2. Οποιοδήποτε είδος παράνομης ιδιοποίησης ενσώματων ή άυλων περιουσιακών 

στοιχείων (π.χ. δόλιες επιστροφές εξόδων) ή και κακή χρήση ή κατάχρηση περιουσιακών 

στοιχείων του Δημοσίου (asset misappropriation). 

3. Διαφθορά (π.χ. δωροδοκία, νόθευση διαγωνισμών, μη αποκαλυφθείσα σύγκρουση 

συμφερόντων, υπεξαίρεση), η οποία περιλαμβάνει όλα τα αδικήματα που τυποποιούνται στον 

Ποινικό Κώδικα και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο «Υπηρεσιακά Εγκλήματα» (άρθρα 235-

263Α Ελληνικού Ποινικού Κώδικα), όπως παράβαση καθήκοντος, ψευδής βεβαίωση, 

καταπίεση κλπ. Επίσης, η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει τις απάτες σχετικά με τα 

Υπομνήματα (Εγκλήματα Υπομνημάτων), δηλαδή πλαστογραφία, υπεξαγωγή, νόθευση 

εγγράφου κ.ά.(Κουκάκης, 2015).   

Όσον αφορά τα Εγκλήματα σχετικά με τα Υπομνήματα του Ποινικού Κώδικα, είναι 

ευνόητο ότι δεν αφορούν μόνο το Δημόσιο τομέα και τους Δημόσιους  Οργανισμούς, αλλά 

είναι και εγκλήματα που συχνά διαπράττονται μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων και ιδιωτών που 

συναλλάσσονται με το Δημόσιο (π.χ. αδειοδοτήσεις, κρατικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις, 

αγροτικές επιδοτήσεις, αποζημιώσεις απασχόλησης κανονικής και υπερωριακής, 

αποζημιώσεις μετακινήσεων κλπ). 

Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται κατανοητό ότι η έννοια της Απάτης είναι ευρύτατη και 

περιλαμβάνει στους κόλπους της συνολικά την έννοια της Διαφθοράς (Corruption) (The 

Audit Office of NSW
1
, 2010).  

 

                                                      

1 Η Ελεγκτική Υπηρεσία της Νέας Νότιας Ουαλίας. Είναι μια νομική αρχή, η οποία  συστάθηκε για τα δημόσια 

οικονομικά με  Πράξη Ελέγχου το 1983, που διενεργεί ελέγχους για τον Γενικό Ελεγκτή. Ο Γενικός Ελεγκτής 

βοηθά το Κοινοβούλιο και λογοδοτεί για τη χρήση των δημόσιων πόρων(http://www.audit.nsw.gov.au/about-

us). 
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2.4. Ο Ρόλος Των ΜΜΕ Στην Ιδιωτική Και Κρατική Διαφθορά 

 

 

Ο Τύπος, παρόλο που είναι η μόνη διέξοδος για να αρχίσει να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα 

της διαφθοράς, τα τελευταία χρόνια έγινε πολλαπλασιαστής του φαινομένου της διαφθοράς 

και λειτουργεί συνήθως ως πηγή  αδιαφανών συναλλαγών (Μάνος, 1998).  

Βέβαια, παρόλο που ο ίδιος ο τύπος βρίσκεται στη ρίζα περιπτώσεων  διαφθοράς, είναι 

ταυτόχρονα και ο μοναδικός, ο οποίος βάζει στο στόχαστρο τη διαφθορά. 

Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, είναι απαραίτητες οι κατάλληλες 

τροποποιήσεις των διατάξεων των νόμων, ώστε: 

 (α) να επιτρέπουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές να 

διενεργούν ελέγχους για την προέλευση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων ενημέρωσης, 

ώστε να είναι διαφανείς και γνωστές σε όλους οι συναφείς ροές του χρήματος και,  

(β) να ισχύει ο νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών που προβλέπει ότι, μια ζημιογόνα 

επιχείρηση δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί επ’ αόριστον χωρίς να ανακεφαλαιοποιείται, με 

ταυτόχρονη μέριμνα για την προστασία των εργαζομένων στον κλάδο (Παπαθανασόπουλος, 

2005).  

 

 

2.5. Ο Ρόλος Των Off Shore Εταιρειών  

 

 

Τα τελευταία χρόνια, πολλά κράτη θεσπίζουν πολύ μικρές φορολογικές επιβαρύνσεις, ειδικά 

σε ξένους επενδυτές προκειμένου να προσελκύσουν επενδύσεις στην χώρα τους, οι οποίες 

ονομάζονται "φορολογικός παράδεισος" ή "φορολογικό καταφύγιο". Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα, φυσικά ή ακόμη και νομικά πρόσωπα, καθώς και διεθνείς εταιρίες να 

καταφεύγουν σ' αυτά τα κράτη και να δημιουργούν εταιρίες τις λεγόμενες offshore 

(υπεράκτιες εταιρίες ή υπερπόντιες εταιρίες), με απώτερο σκοπό τη μικρότερη δυνατή 

φορολογική τους επιβάρυνση και, κατ' επέκταση, την απαλλαγή φορολογίας τους από τη 

χώρα της μόνιμης διαμονής τους.  

Αυτές οι εταιρίες, συχνά χρησιμοποιούνται προκειμένου ο δικαιούχος να αποκρύψει 

συγκεκριμένα οικονομικά έσοδα- κέρδη, για διάφορους λόγους. Οι χώρες, οι οποίες 
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απέφυγαν να δεσμευθούν ότι θα σεβαστούν τα διεθνή φορολογικά πρότυπα του ΟΟΣΑ και να 

συνεργαστούν με τις εθνικές φορολογικές αρχές άλλων χωρών σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής, 

έχουν μπει σε μία «μαύρη» λίστα όπως η Κόστα Ρίκα, η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες και η 

Ουρουγουάη. Στη «μαύρη» και «γκρίζα» λίστα, αντιστοίχως, του Οργανισμού 

περιλαμβάνονται ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Ελβετία, η Αυστρία, το Βέλγιο, το 

Λιχτενστάιν και το Μονακό. Η Ελλάδα βρίσκεται στη «λευκή λίστα» των κρατών που έχουν 

«ουσιωδώς» εφαρμόσει τα διεθνή αναγνωρισμένα φορολογικά πρότυπα.         

Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι ανεξέλεγκτες δραστηριότητες των off shore 

εταιρειών είναι μία από τις αιτίες της κρίσης και της τεράστιας διαφθοράς (Κακαράς, 2008). 

Στην Ελλάδα λειτουργούν, μόνο για ιδιοκτησία ακινήτων, πάνω από τρεις χιλιάδες 

υπεράκτιες εταιρίες (Saxson, 2013).  

 Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ, το έτος 2001, η συνολική αξία των κεφαλαίων από 

εταιρείες off shore ανερχόταν σε πέντε (5) τρις Δολάρια εκ των οποίων το 60% αφορά 

κεφάλαια από φοροδιαφυγή (Μπεζαντάκος, 2014). 

 

 

2.6. Το Προφίλ Των Ατόμων Που Εμπλέκονται Σε Φαινόμενα Διαφθοράς  

 

 

Τα συνήθη χαρακτηριστικά των ατόμων που εμπλέκονται σε φαινόμενα της διαφθοράς είναι 

τα εξής: 

- Κυρίως  άνδρες,  με χαμηλό συμπεριφοριστικό αυτοέλεγχο. 

- Υψηλό ηδονισμό (επίτευξη μέγιστης προσωπικής  ευχαρίστησης).  

- Χαμηλή ακεραιότητα χαρακτήρα. 

- Υψηλή συνειδητότητα (ήρεμη επίγνωση σωματικών λειτουργιών, συναισθημάτων 

και περιεχομένου σκέψεων). 

- Έχει ανάγκη κοινωνικής αποδοχής.  

- Άτομα πρακτικά, της ρουτίνας και της λεπτομέρειας. 

-  Χρησιμοποιούν τη λογική για να πάρουν μια απόφαση και δεν αφήνουν τα 

πράγματα στην τύχη τους.  

- Διακατέχονται από αίσθημα έπαρσης και μοναδικότητας (Ναρκισσισμός).  
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- Έχουν ατεκμηρίωτη αίσθηση ιδιοκτησίας, εκμεταλλεύονται για προσωπικό όφελος 

τις διαπροσωπικές σχέσεις, δεν έχουν διαίσθηση για τους άλλους.  

- Διακρίνονται για τη Μακιαβελική διανοητικής τους ικανότητα.  

- Δεν έχουν συναισθηματισμό στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, είναι ψυχροί 

τακτικιστές, υπολογίζοντας κάθε κίνησή τους ώστε να είναι ωφελημένοι, ακόμα και 

εάν αυτό είναι σε βάρος των άλλων  (Τσερκέζης, 2014).  

 

 

2.7. Μάρτυρες Δημοσίου Συμφέροντος «Whistleblowers» 

 

 

Η Ελληνική Νομοθεσία με τον Ν.4254/2014 προσέθεσε ένα νέο άρθρο 45Β στον Κώδικα 

Ποινικής Δικονομίας. Με την προσθήκη αυτή η χώρα μας ανταποκρίνεται στις διεθνείς της 

υποχρεώσεις και ιδίως στο άρθρο 33 της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά της Διαφθοράς (2003), 

που κυρώθηκε με το Ν.3666/2008 και στο άρθρο 22 της Σύμβασης του Ποινικού Δικαίου του 

Συμβουλίου της Ευρώπης (1999), που κυρώθηκε με το Ν.3560/2007, καθώς και σε σχετικές 

συστάσεις που έχουν απευθύνει στη χώρα οι αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί και ιδίως ο 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο πλαίσιο της Τρίτης 

Αξιολόγησης για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές [Αιτιολογική Έκθεση του 

Ν.4254/2014]. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, η Ελληνική Δημοκρατία μετέχει ενεργώς 

στην κοινή προσπάθεια της παγκόσμιας κοινότητας για την καταπολέμηση της διαφθοράς.  

Πρόκειται για παροχή προστασίας από αδικαιολόγητη μεταχείριση σε πρόσωπα, τα 

οποία χωρίς να εμπλέκονται τα ίδια στην τέλεση εγκλημάτων διαφθοράς και χωρίς να 

αποβλέπουν σε ίδιον όφελος, συμβάλλουν ουσιωδώς στην αποκάλυψη των εν λόγω 

εγκλημάτων με πληροφορίες που παρέχουν της αρμόδιες διωκτικές Αρχές («μάρτυρες 

δημοσίου συμφέροντος» «whistleblowers»). Βεβαίως, όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική 

Έκθεση του νόμου, η ελληνική έννομη τάξη διαθέτει ήδη διατάξεις για την προστασία 

τέτοιων προσώπων. Με τη διάταξη του άρθρου 45Β ΚΠΔ, παρέχονται σημαντικά κίνητρα 

στα πρόσωπα που γνωρίζουν ή συμπεραίνουν επί τη βάσει συγκεκριμένων πραγματικών 

περιστατικών ότι τελούνται εγκλήματα διαφθοράς, να συμβάλουν στην αποκάλυψή τους και 

στην δίωξη των υπαιτίων. Τα εν λόγω πρόσωπα μπορούν, με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα 
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ή του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, να λαμβάνουν την ιδιότητα του «μάρτυρα 

δημοσίου συμφέροντος» και να απολαύουν ειδικής προστασίας για όσο χρόνο φέρουν την ως 

άνω ιδιότητα.  

Επίσης, θεσπίζεται υπέρ των εν θέματι προσώπων η δυνατότητα οριστικής αποχής από 

την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους, σε περίπτωση που έχει κατατεθεί εναντίον τους 

(αμυντική) καταγγελία περί τελέσεως εκ μέρους τους ψευδορκίας, ψευδούς κατά μήνυσης  ή 

και συκοφαντικής δυσφήμησης (Παναγιωτόπουλος, 2015).  

Οι εργαζόμενοι και υπάλληλοι καθώς και εργαζόμενοι σε κρατικές υπηρεσίες και 

δημόσιες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν στην  διάθεσή τους ένα ευρύ φάσμα διαθέσιμων 

εργαλείων και διαύλων όπως γραμμές  συμβουλών, τηλεφωνικές γραμμές καταγγελιών, 

διαδικτυακές πύλες, γραφεία εφαρμογής νομοθεσίας και εσωτερικούς -εξωτερικούς 

Συνηγόρους του Πολίτη
2
 (http://www.nomos.gr/nomoswp/wp-content/uploads/2014/06/ 

Newsletter). 

 

                                                      
2
 Με το ν. 4156/2013 «Μνηµόνιο Κατανόησης στον τοµέα Προστασίας του Περιβάλλοντος µεταξύ του 

Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και άλλες διατάξεις», που δηµοσιεύθηκε στο 

αριθ. 122/31.05.2013 ΦΕΚ, επήλθαν σηµαντικές αλλαγές στη νοµοθεσία περί  ΕΠΕ και ΑΕ. 

http://www.nomos.gr/nomoswp/wp-content/uploads/2014/06/%20Newsletter
http://www.nomos.gr/nomoswp/wp-content/uploads/2014/06/%20Newsletter
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
  

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ  ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

 

 

3.1. Εισαγωγή  

 

 

Στην Ελλάδα, το φαινόμενο διαφθοράς εμφανίστηκε ήδη από τη συγκρότηση του κράτους με 

τη  μορφή μη χρηστής διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών, τις πελατειακές σχέσεις, τα 

«ρουσφέτια», την προσαρμογή της νομοθεσίας στα ιδιωτικά συμφέροντα και τη λειτουργία 

κρατικοδίαιτων επιχειρήσεων (Γιαννάκου, 2014). 

Οι σύγχρονες όψεις της διαφθοράς, είναι η συγκέντρωση μεγάλων κεφαλαίων, η 

συγκρότηση διασυνοριακών εγκληματικών οργανώσεων με αντικείμενο τα ναρκωτικά, την 

παράνομη διακίνηση και εκμετάλλευση προσώπων (trafficking), το λαθρεμπόριο όπλων κ.ά. 

(Ackerman, 1999).    

 Με τη συνδρομή της τεχνολογίας και την εύκολη διακίνηση κεφαλαίων, τα δίκτυα αυτά 

αποτελούν τις σύγχρονες μεγάλες εστίες διαφθοράς με σοβαρές συνέπειες για τα κράτη, τις 

κοινωνίες και τις οικονομίες (The World Bank, 2000).  

Η αντιμετώπιση της  μεγάλης οικονομικής κρίσης σ΄ αυτή τη δύσκολη για τη Ελλάδα 

συγκυρία, γίνεται με την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και της μηδενικής ανοχής στην 

παραβίασή της, όσον αφορά την διαφάνεια του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, γιατί η 

οικονομική διαφθορά δεν στερεί μόνο από τους πολίτες τις ισότιμες ευκαιρίες, 

υπονομεύοντας ευθέως την αξιοκρατία, αλλά πλήττει και την ίδια την δημοκρατία καθώς 

οδηγεί στην έλλειψη σεβασμού στους νόμους και τους θεμελιώδεις κανόνες της δημοκρατίας. 

Η αποσάθρωση της δημοκρατίας και το οικονομικό έγκλημα, εξαφανίζουν την κοινωνική 

αλληλεγγύη και το άτομο μετατρέπεται από υποκείμενο της ιστορίας του σε αντικείμενο 

(Αργυριάδης κ.ά., 2011).  

Στις αρχές του 2013, διεξήχθησαν δύο έρευνες του Ευρωβαρόμετρου στο πλαίσιο της 

προετοιμασίας της έκθεσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ: 1) το Ειδικό 

Ευρωβαρόμετρο και 2) ένα «Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο» σχετικά με τις επιχειρήσεις. Τα 

αποτελέσματα των ερευνών έδειξαν ότι, η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που υστερούν στις 

επιδόσεις τόσο ως προς την αντίληψη όσο και ως προς την πραγματική εμπειρία διαφθοράς, 
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μαζί με την Κροατία, τη Τσεχική Δημοκρατία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.  

Σε αυτές τις χώρες, μεταξύ 6% και 29% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι κλήθηκε ή 

αναμενόταν να δωροδοκήσει τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ το 84% έως 99% θεωρεί ότι η 

διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη στη χώρα του (Έκθεση της ΕΕ για την καταπολέμηση 

της διαφθοράς, 2014). 

Στο παρόν κεφάλαιο, επιχειρείται μία συνοπτική περιγραφή των αδικημάτων, 

πειθαρχικών παραπτωμάτων και του θεσμικού πλαισίου μορφών διαφθοράς.  

 

 

3.2. Εγκληματικές Δραστηριότητες – Βασικά Αδικήματα Βάσει Της 

Eλληνικής Nομοθεσίας  

 

 

Ως εγκληματικές δραστηριότητες -  Βασικά αδικήματα θεωρούνται οι εξής ενέργειες: 

 Φοροδιαφυγή
3
  

 εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατικές πράξεις και χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

 παθητική δωροδοκία, ενεργητική δωροδοκία και δωροδοκία δικαστή 

 εμπορία ανθρώπων 

 απάτη με υπολογιστή 

 σωματεμπορία 

 κώδικας Νόμου για τα Ναρκωτικά 

 όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες 

 προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής Κληρονομιάς 

 προστασία  εξιοντιζουσών ακτινοβολιών 

 είσοδος, διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα 

 προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

 δωροδοκία αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού 

 δωροδοκία υπαλλήλων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή κρατών Ευρωπαϊκής 

         Ένωσης 

                                                      
3
 ΠΟΛ 1127/2010 
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 προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν 

         προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης αγοράς 

 κάθε άλλο αδίκημα που τιμωρείται με ποινή στερητική της ελευθερίας, της 

         οποίας το ελάχιστο όριο είναι άνω των έξι μηνών και από το οποίο 

         προκύπτει περιουσιακό όφελος
4
 (http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/ 

law/244 ). 

 

 

3.3. Θεσμικό Πλαίσιο Μορφών Διαφθοράς  

 

 

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τόσο σε επίπεδο 

ποινικής καταστολής όσο και σε επίπεδο διοικητικού ελέγχου, χαρακτηρίζεται από πληθώρα 

ρυθμίσεων αλλοδαπής και εγχώριας προέλευσης. 

 Ενσωμάτωση διεθνών νομοθετημάτων για την καταπολέμηση της διαφθοράς 

Η Ελλάδα έχει ενσωματώσει στην έννομη τάξη της διεθνή νομοθετήματα για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς. Συγκεκριμένα είναι τα ακόλουθα: 

 Ν.2957/2001 «Σύμβαση για θέματα αστικού δικαίου σχετικά με τη διαφθορά». 

 Ν.3560/2007 «Σύμβαση για θέματα ποινικού δικαίου σχετικά με τη 

διαφθορά». 

 Ν.3666/2008 «Σύμβαση για την καταπολέμηση της διαφθοράς». 

 Ν.2083/2000 «Σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Εφαρμοστικά μέτρα κατά της διαφθοράς που ισχύουν σήμερα στην έννομη τάξη 

 Η υιοθέτηση συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων. 

 Η ηλεκτρονική απογραφή  των υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου 

Δημοσίου τομέα. 

 Η υιοθέτηση του διπλογραφικού συστήματος για την καταγραφή των οικονομικών 

των ΟΤΑ. 

                                                      

4 ΝΟΜΟΣ 3424/2005 - ΦΕΚ 305/Α'/13.12.2005 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/%20law/244
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/%20law/244
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 Ο Ν.3812/2009 περί «Αναμόρφωσης συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα», 

δυνάμει του οποίου δε θα διενεργούνται πλέον στο δημόσιο προσλήψεις εκτός διαδικασίας 

ΑΣΕΠ. 

 Ο Ν.3839/2010, με τον οποίο καθορίζεται σύστημα επιλογής προϊσταμένων 

οργανικών μονάδων με αντικειμενικά κριτήρια. 

 Ο Ν.3841/2010 που θεσπίζει διαδικασία ακρόασης των υποψηφίων για τα Προεδρεία 

των Ανώτατων Δικαστηρίων της χώρας, ενώπιον της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. 

 Ο Ν.3852/2010 «Νέας αρχιτεκτονικής της αυτοδιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ζητήματα ελέγχου, διαφάνειας και πολιτικού χρήματος. 

 Ο Ν.3849/2010 με τον οποίο έγιναν πιο αυστηρές οι διατάξεις που αφορούν στα 

υπηρεσιακά εγκλήματα (δωροδοκία, απιστία, παράβαση καθήκοντος). 

 Ο Ν.3861/2010 που έθεσε σε ισχύ το πρόγραμμα «Διαύγεια».  

 Ο Ν.3882/2010 που θεσπίζει την ελεύθερη διάθεση γεωχωρικών δεδομένων 

(geodata.gov.gr). 

 Ο N.3900/2011 «Εξορθολογισμού διαδικασιών επιτάχυνσης της διοικητικής δίκης». 

 Ο Ν.3943/2011 που θεσπίζει το θεσμό του Εισαγγελέα του Οικονομικού εγκλήματος 

και ευνοϊκά μέτρα υπέρ των πολιτών που καταγγέλλουν φαινόμενα διαφθοράς. 

 Ο Ν.3961/2011 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών» 

 Ο Ν.3978/2011 περί «Δημοσίων συμβάσεων στους τομείς άμυνας και ασφάλειας». 

 Ο Ν.3979/2011 περί «Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» που αποσκοπεί στην προώθηση 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλο το εύρος του δημόσιου τομέα. 

 Ο Ν.4013/2011 που προβλέπει ότι όλες οι δημόσιες συμβάσεις του Ελληνικού 

δημοσίου περιέρχονται στην αρμοδιότητα της νέας Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
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3.3.1.Πολιτική Διαφθορά  

 

 

3.3.1.1.Ακαταδίωκτο Βουλευτών
5
  

 

 

 Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δε διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε 

φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος. Επίσης, δε διώκεται 

για πολιτικά εγκλήματα βουλευτής της Βουλής που διαλύθηκε, από τη διάλυσή της και έως 

την ανακήρυξη των βουλευτών της νέας Βουλής. […] Δεν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα 

κακουργήματα. , 

 

 

 3.3.1.2.Ευθύνη Υπουργών
6
  

 

 

1) Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και οι Υφυπουργοί είναι συλλογικώς 

υπεύθυνοι για τη γενική πολιτική της Κυβέρνησης και καθένας από αυτούς για τις πράξεις ή 

παραλείψεις της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων για την ευθύνη των 

Υπουργών. […]  

 

 

3.3.1.3.Δίωξη Κατά Μελών Tης Κυβέρνησης & Ειδικό Δικαστήριο
7
  

 

 

1. Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν 

μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση 

των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει. Απαγορεύεται η θέσπιση ιδιώνυμων υπουργικών 

αδικημάτων.  

                                                      
5
 ΑΡΘΡΟ62 Συντ. 

6
 ΑΡΘΡΟ 85 Συντ. 

7
 ΑΡΘΡΟ 86 Συντ. 
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2.Η Βουλή, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου 

αριθμού των βουλευτών, συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια 

προκαταρκτικής εξέτασης, διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη. Το 

πόρισμα της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής, η 

οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την 

απόλυτη πλειοψηφία. 

3. Αρμόδιο για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό 

είναι, ως ανώτατο δικαστήριο, Ειδικό Δικαστήριο […] Στο πλαίσιο του Ειδικού Δικαστηρίου 

της παραγράφου αυτής λειτουργεί Δικαστικό Συμβούλιο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση 

από δύο μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και τρία μέλη του Αρείου Πάγου. […] Η 

προδικασία λήγει με την έκδοση βουλεύματος. […](Ελληνική Δημοκρατία. 2003. “Νόμος 

Υπ’ Αριθ. 3126: Ποινική Ευθύνη Υπουργών,” ΦΕΚ Α’ 66/19-03-2003).  

 

 

3.3.1.4. Ποινική Ευθύνη Υπουργών
8
  

 

 

 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής του νόμου  

1. Πλημμελήματα ή κακουργήματα, που τελούνται από Υπουργό, κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του, εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού από το κατ’ άρθρο 

86 του Συντάγματος Ειδικό Δικαστήριο, ακόμη και αν ο Υπουργός έχει παύσει να έχει την 

ιδιότητα αυτή.  

2. Τυχόν συμμέτοχοι συμπαραπέπονται και δικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

νόμου αυτού.  

3. Οι αξιόποινες πράξεις της παραγράφου 1, οι οποίες δεν τελέσθηκαν κατά την άσκηση 

των καθηκόντων του Υπουργού, δικάζονται από τα αρμόδια δικαστήρια σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, των ειδικών ποινικών νόμων και του Κώδικα Ποινικής 

Δικονομίας (Σουλτανίδου, 2015).  

 

                                                      
8
 Ν. 3126/2003  
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3.3.2. Οικονομική Διαφθορά  

 

 

3.3.2.1 .H Φοροδιαφυγή  

 

 

Η  φοροδιαφυγή είναι το σύνολο των παράνομων ενεργειών των φορολογουμένων με τις 

οποίες αποβλέπουν στη μείωση ή την εξάλειψη της φορολογικής τους υποχρέωσης. Η 

φοροδιαφυγή προϋποθέτει κατάχρηση ή καταστρατήγηση των φορολογικών νόμων. Για να 

επιτευχτεί αυτό, είτε χρησιμοποιούνται οικονομικά δεδομένα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται 

στην πραγματικότητα είτε αποκρύβονται στοιχεία που δείχνουν τα πραγματικά οικονομικά 

δεδομένα που συνδέονται με την επιβολή και των προσδιορισμό του μεγέθους του φόρου 

(Παπαθανασόπουλος, 2005). 

Βάσει του Ν.3842/2010 (παρ.1 άρθρου 77), περιπτώσεις φοροδιαφυγής που αποτελούν 

βασικό αδίκημα  είναι: 

 Η παράλειψη υποβολής ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία 

εισοδήματος  

 Η μη απόδοση στο Δημόσιο του φόρου πλοίων  

 Η μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση ΦΠΑ και εν γένει παρακρατούμενων και 

αποδιδόμενων  φόρων, τελών ή εισφορών 

 Η έκδοση ή αποδοχή πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων καθώς και οι 

περιπτώσεις νόθευσης φορολογικών στοιχείων  

 Η μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο 

 Η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείων ή μη ενημέρωση πρόσθετων βιβλίων  

 Τα αδικήματα λαθρεμπορίας
9
.  

 

                                                      
9
 (ΑΡΘΡΑ 155,156,157, ν.2960/2001) (από 5.8.2008)  ( άρθρα 17, 18, 19 του ν.2523/1997) 
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3.3.3. Μορφές Διαφθοράς Δημόσιας  Διοίκησης  

 

 

3.3.3.1.Υπηρεσιακά Εγκλήματα  

 

 

 Παθητική Δωροδοκία
10

 

 Ενεργητική Δωροδοκία
11

  

 Κατάχρηση εξουσίας
12

   

 Παρακράτηση χρημάτων ή άλλων πραγμάτων
13

 

 Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών
14

  

 Ψευδής βεβαίωση – νόθευση κλπ
15

   

 Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης
16

  

 Αθέμιτη συμμετοχή
17

  

 Απιστία σχετικά με την υπηρεσία
18

  

 Εκμετάλλευση εμπιστευμένων πραγμάτων
19

 

 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία
20

 

 Παράβαση καθήκοντος
21

    

Εκείνο που έχει σημασία στο άρθρο 259 ΠΚ είναι, εάν η παράβαση καθήκοντος θίγει άμεσα 

την υπηρεσιακή λειτουργία κατά τέτοιον τρόπο ώστε να οδηγεί έτσι αντικειμενικά σε 

προσπορισμό ( ίδιου ή ξένου ) οφέλους ή σε βλάβη του Κράτους ή άλλου: δεν ενδιαφέρει το 

είδος (γενικό ή ειδικό) του καθήκοντος, αλλά μία  συγκεκριμένη «αντιυπηρεσιακή» ενέργεια, 

εφόσον αυτή λειτουργεί ως μέσο για τον προσπορισμό οφέλους ή την πρόσκληση βλάβης στα 

έννομα συμφέροντα άλλου  (Χαραλαμπίδης, 2013) 

                                                      
10

 (ΑΡΘΡΟ 235ΠΚ). Τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4139/13,άρθρο 68. 
11

 (ΑΡΘΡΟ 236ΠΚ). Τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4139/13,άρθρο 69. 
12

 (ΑΡΘΡΟ 239 ΠΚ) 
13

 (ΑΡΘΡΟ 246 ΠΚ) 
14

 (ΑΡΘΡΟ 240 ΠΚ) 
15

 (ΑΡΘΡΟ 242 ΠΚ) 
16

 (ΑΡΘΡΟ 254 ΠΚ) 
17

 (ΑΡΘΡΟ 255 ΠΚ) 
18

 (ΑΡΘΡΟ 259 ΠΚ) 
19 (ΑΡΘΡΟ 256 ΠΚ) 
20

 (ΑΡΘΡΟ 258 ΠΚ) 
21

 (ΑΡΘΡΟ 259 ΠΚ) 
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3.3.3.2.Παθητική Δωροδοκία
22

  

 

 

Ο υπάλληλος, ο οποίος κατά παράβαση των καθηκόντων του ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή με τη 

μεσολάβηση τρίτου, για τον εαυτό του ή για τρίτο, ωφελήματα οποιασδήποτε φύσεως ή 

δέχεται υπόσχεση τούτων, για ενέργεια ή παράλειψη του μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που 

ανάγεται στα καθήκοντα του ή αντίκειται σε αυτά, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός 

έτους, καθώς και υποχρεωτική χρηματική ποινή ίση με το πεντηκονταπλάσιο του 

ωφελήματος και μέχρι το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Σε περίπτωση 

ωφελήματος μη αποτιμητού σε χρήμα, η χρηματική ποινή δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 

δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ούτε ανώτερη από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ). 

Αν η αξία των ωφελημάτων υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) 

ευρώ ή αν ο δράστης έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών 

επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών, καθώς και υποχρεωτική χρηματική ποινή η οποία 

δεν μπορεί να είναι κατώτερη από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ούτε ανώτερη από 

πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. 

Δεν συνιστά δωροδοκία η απλή υλική παροχή προς έκφραση ευγνωμοσύνης 

(Χαραλαμπίδης, 2013). 

 

 

3.3.3.3.Ενεργητική Δωροδοκία
23

  

 

 

Όποιος υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε 

φύσης ωφελήματα για τον εαυτό του ή για τρίτο, για ενέργεια ή παράλειψη του μελλοντική ή 

ήδη τελειωμένη που ανάγεται στα καθήκοντα του ή αντίκειται σε αυτά τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, καθώς και υποχρεωτική χρηματική ποινή ίση με το 

πεντηκονταπλάσιο του ωφελήματος και μέχρι το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων 

(150.000) ευρώ. Σε περίπτωση ωφελήματος που δεν αποτιμάται σε χρήμα, η χρηματική ποινή 

δεν μπορεί να είναι κατώτερη από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ούτε ανώτερη από εκατόν 

πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. 
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Αν η αξία των ωφελημάτων υπερβαίνει το συνολικό ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων 

(120.000) ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, καθώς και υποχρεωτική χρηματική 

ποινή, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ούτε 

ανώτερη από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ (Χαραλαμπίδης, 2013). 

 

 

3.3.3.4. Πειθαρχικά Αδικήματα
24

  

 

 

Στο  άρθρο 106 του Υπαλληλικού Κώδικα ορίζεται ότι: 

1) πειθαρχικό αδίκημα αποτελεί κάθε παράβαση του υπαλληλικού καθήκοντος 

2) το υπαλληλικό καθήκον προσδιορίζεται τόσο από τις διατάξεις, εντολές και οδηγίες 

όσο και από τη συμπεριφορά που πρέπει να τηρεί ο υπάλληλος και εκτός της υπηρεσίας  του 

ώστε να μη θίγεται το κύρος αυτής 

3) το υπαλληλικό καθήκον σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει στον υπάλληλο πράξη ή 

παράλειψη που να αντίκειται στο Σύνταγμα και στους νόμους του Κράτους (Χαραλαμπίδης, 

2013).  

Στο άρθρο 107 του N.3528/2007, πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν ιδίως:  

α) πράξεις με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη 

αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία,  

β) η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς 

νόμους,  

γ) η παράβαση της αρχής της αμεροληψίας,  

δ) η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων,  

ε) η άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας,  

στ) η αμέλεια, καθώς και η ατελής ή μη έγκαιρη εκπλήρωση του καθήκοντος,  

ζ) η παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

άρθρου 26 του παρόντος,  
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η) η άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής που γίνεται δημοσίως, 

γραπτώς ή προφορικώς, με σκόπιμη χρήση εν γνώσει εκδήλως ανακριβών στοιχείων ή με 

χαρακτηριστικά απρεπείς εκφράσεις,  

θ) η άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας,  

ι) η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για ιατρική εξέταση,  

ια) η αδικαιολόγητη μη έγκαιρη σύνταξη ή η σύνταξη μεροληπτικής έκθεσης 

αξιολόγησης,  

ιβ) η ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, η αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτησή 

τους και η μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους,  

ιγ) η αδικαιολόγητη μη έγκαιρη απάντηση σε αναφορές πολιτών,  

ιδ) η αδικαιολόγητη προτίμηση νεότερων υποθέσεων με παραμέληση παλαιότερων,  

ιε) η άμεση ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχή σε δημοπρασία την οποία διενεργεί 

επιτροπή, μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή η αρχή στην οποία αυτός ανήκει,  

ιστ) η χρησιμοποίηση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο 

υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων 

του ίδιου ή τρίτων προσώπων, 

ιζ) η αποδοχή οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγματος για το χειρισμό υπόθεσης 

από τον υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του,  

ιη) η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων για την απόκτηση υπηρεσιακής εύνοιας ή την 

πρόκληση ή ματαίωση διαταγής της υπηρεσίας, 

 ιθ) η σύναψη στενών κοινωνικών σχέσεων με πρόσωπα των οποίων ουσιώδη 

συμφέροντα εξαρτώνται από τον τρόπο αντιμετώπισης θεμάτων της αρμοδιότητας του 

υπαλλήλου,  

κ) η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνομη χρήση πράγματος 

το οποίο ανήκει στην υπηρεσία,  

κα) η παράλειψη δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος, με την επιφύλαξη 

των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 110 του παρόντος,  

κβ) η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες,  

κγ) η άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας και χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη 

διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης 

και τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου. 

(http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4325/year/2015/article/6/paragraph).  

 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4325/year/2015/article/6/paragraph/1/hl/%CE%A5%25
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 

Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ  ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

4.1.Εισαγωγή  

 

 

Στις αρχές του έτους 2013, διεξήχθησαν δύο έρευνες του Ευρωβαρόμετρου στο πλαίσιο της 

προετοιμασίας της έκθεσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ: 1) το Ειδικό 

Ευρωβαρόμετρο και 2) ένα «Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο» σχετικά με τις επιχειρήσεις. Στις 

περισσότερες χώρες, η κατάταξη των χωρών σύμφωνα με τον Δείκτη Αντίληψης της 

Διαφθοράς (CPI) (παράρτημα ΙΙ), ο οποίος εκδίδεται από τη Διεθνή Διαφάνεια, τείνει να 

αντιστοιχεί με τις απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτηθέντες του Ευρωβαρομέτρου. 

Στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο (2014) για την καταπολέμηση της διαφθοράς, στο δημόσιο τομέα χωρών της 

Ευρώπης, η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μαζί με την Ιταλία, τη Βουλγαρία και τη 

Ρουμανία και παρά το γεγονός ότι έχει βελτιώσει την κατάταξή της την τελευταία διετία, 

παραμένει στις χώρες με υψηλό δείκτη διαφθοράς, σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς 

Διαφάνειας. 

Η Έκθεση αφορά την αξιολόγηση 175 χωρών και η Ελλάδα βρίσκεται στην 69η θέση. 

Παρόλο που υπάρχει πορεία βελτίωσης, χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς, με αποτελεσματικότερη νομοθεσία και με τη δημιουργία 

μητρώων δημόσια προσβάσιμων πραγματικών δικαιούχων εταιρειών (Καραμανώλη, 2014). 
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4.2. Δημόσιος Τομέας  

 

 

Ο δημόσιος τομέας ενός κράτους αφορά τη Γενική Κυβέρνηση και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις 

και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ).  

 

 

4.2.1. Δημόσια διοίκηση 

 

 

Στην Ελλάδα η  δημόσια διοίκηση έχει δύο όψεις:  

Α) την οργανική,  η οποία αφορά τη διάρθρωση και τις δομές του διοικητικού 

μηχανισμού του κράτους και  

β) την λειτουργική, η οποία αναφέρεται στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται για 

την ικανοποίηση αναγκών γενικού ενδιαφέροντος. Στην λειτουργική εντάσσονται το 

Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., αλλά και τα Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν ιδρυθεί από το κράτος (Γέροντας, 

2002).   

Επίσης, η δημόσια διοίκηση χωρίζεται σε  τρία επίπεδα: 

Α. Την εξουσιαστική διοίκηση, δηλαδή την διοίκηση υπό την κλασική της μορφή όπου 

ασκείται δημόσια εξουσία με τα κρατικά μέσα καταναγκασμού, όπως οι Δ.Ο.Υ. και οι 

κυρώσεις που επιβάλλει στους πολίτες για φορολογικές παραβάσεις, τα πρόστιμα της 

Αστυνομίας για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., η κατεδάφιση αυθαιρέτων από την Πολεοδομία. 

Η εκτελεστή διοικητική πράξη είναι η  δράση της εξουσιαστικής δράσης της διοίκησης. 

Στην κατηγορία αυτή τα διοικητικά όργανα λειτουργούν ως φορείς δημόσιας εξουσίας, είτε 

ανήκουν στις κεντρικές και αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δημοσίου (υπουργεία, 

περιφέρειες), είτε σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ο.Τ.Α., άλλοι οργανισμοί όπως ο 

Εθνικός  Οργανισμός Φαρμάκων  κ.λ.π.),  είτε στις ανεξάρτητες δημόσιες αρχές (αρχή 

προσωπικών δεδομένων, αρχή τηλεπικοινωνιών) ( ΣτΕ 4126/2005). Έχει κριθεί ότι ορισμένες 

αρμοδιότητες, όπως η άσκηση αστυνομικής εξουσίας, πρέπει να ανατίθενται σε όργανα που 

ασκούν δημόσια εξουσία και ανήκουν στον σκληρό πυρήνα του κράτους.   

Β. Την παροχική διοίκηση, η οποία καλύπτει βασικές ανάγκες των πολιτών με τις 

κοινωνικές παροχές, τις οποίες έχει αναλάβει το κράτος. Στο πλαίσιο της παροχικής 
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διοίκησης το κράτος μπορεί να αναθέσει κάποιους τομείς παροχών σε νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου, που ασκούν δημόσια εξουσία, όπως π.χ. στους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης ή να τους αναλάβει το Δημόσιο όπως π.χ. τους τομείς της υγείας και της 

εκπαίδευσης, άλλους δε να τους αναθέσει σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ακόμα και 

υπό την μορφή Α.Ε., που μπορεί να ελέγχονται εν μέρει ή συνολικά από το ίδιο το κράτος 

π.χ. ο ΟΤΕ που έχει αναλάβει τις τηλεπικοινωνίες, η ΔΕΗ την ηλεκτρική ενέργεια, οι 

ανώνυμες εταιρείες δημοσίων μεταφορών.  

Εκτελεστές διοικητικές πράξεις εκδίδονται και στο πλαίσιο της παροχικής διοίκησης 

όταν τις δράσεις της μορφής αυτής αναλαμβάνουν είτε το ίδιο το Δημόσιο (όπως π.χ. την 

οργάνωση και τη στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων και των δημόσιων σχολείων), είτε 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν αναλάβει έργο στο πλαίσιο των κοινωνικών 

παροχών (π.χ. οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια). 

Γ. Τη συναλλακτική διοίκηση κατά την οποία η δημόσια διοίκηση δρα ως ιδιώτης στο 

πλαίσιο της ιδιωτικής οικονομίας και με κριτήρια που προσιδιάζουν στην ελεύθερη αγορά, 

όπως η εκμίσθωση ακινήτων του δημοσίου σε ιδιώτες (ΣτΕ 1689/1979, 495/ 1980) 

(Δαγτόγλου, 1984).  

 

 

4.2.2.Διαφθορά Της Δημόσιας Διοίκησης  

 

 

Η διαφθορά στη Δημόσια διοίκηση είναι αποτέλεσμα των συμπεριφορών των δημόσιων 

μέσων που παραμελούν τις αρχές της αποτελεσματικότητας, της  ειλικρίνειας και των 

νόμιμων δικαιωμάτων των πολιτών.  

Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και το είδος της διαφθοράς, η δωροδοκία μπορεί να 

είναι ήσσονος σημασίας. Σύμφωνα με το βάθος, η διαφθορά μπορεί να είναι ατομική ή 

συλογική. Για παράδειγμα, άλλες τυπολογίες της διαφθοράς θεωρούν παράνομη την 

υλοτομία, άλλες νόμιμη και καταβάλλονται εισφορές για να αποκτήσουν πρόσβαση σε 

παραχωρήσεις των πόρων (Barreto, 2000). 

Πολλά κράτη προσπαθούν να καταπολεμήσουν τη διοικητική διαφθορά με τη  

μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών 

(Xiaohui & Rudel, 2004).  
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4.2.3. Αποτελέσματα Έρευνας Της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδας Για Τη 

Διαφθορά Στην Ελλάδα Κατά Την Περίοδο 2007-2013  

 

 

Ποσοτική έρευνα της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδας για την διαφθορά στη Χώρα μας κατά 

την περίοδο 2007-2013 προσδιόρισε το μέγεθος της «διάχυτης» κοινωνικής διαφθοράς και 

της λεγόμενης «μικρο-διαφθοράς», που πλήττει σήμερα τη χώρα και τους πολίτες.  

Διάγραμμα 4.1.: Η έκταση της διαφθοράς κατά τομέα, 2007-2013, Ποσοστό (%) των 

νοικοκυριών που αναφέρουν περιστατικά διαφθοράς. 

 Βάση: Σύνολο δείγματος 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδας. Εθνική έρευνα για την διαφάνεια στην Ελλάδα, 2013). 

Πίνακας 4.1.: Αριθμός αναφερθέντων περιστατικών διαφθοράς στο Δημόσιο Τομέα,  

2007-2013. Προβολή στον πληθυσμό των νοικοκυριών της χώρας (4.134.157 νοικοκυριά 

από απογραφή 2011) και  στο συνολικό πληθυσμό 18 ετών και άνω (2013: 9.072.200 

άτομα, από αναθεωρηθείσα εκτίμηση ΕΛΣΤΑΤ για την 2013 - Έρευνα Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού - Γ` Τρίμηνο 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: Διεθνής διαφάνεια Ελλάδας. Εθνική έρευνα για την διαφάνεια στην Ελλάδα, 2013). 



 

 

35 

Διάγραμμα 4.2.: Περιστατικά  διαφθοράς σε υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: Διεθνής διαφάνεια Ελλάδας. Εθνική έρευνα για την διαφάνεια στην Ελλάδα, 

2013). 

Πίνακας 4.2.: Ζητηθέντα χρηματικά ποσά (σε ευρώ) σε περιστατικά διαφθοράς 2007 – 

2013.  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: Διεθνής διαφάνεια Ελλάδας. Εθνική έρευνα για την διαφάνεια στην Ελλάδα, 

2013). 
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Διάγραμμα 4.3.: Περιστατικά διαφθοράς στα δημόσια νοσοκομεία κατά κατηγορία 

υπόθεσης, 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Διεθνής διαφάνεια Ελλάδας. Εθνική έρευνα για την διαφάνεια στην Ελλάδα, 

2013 

Διάγραμμα 4.4.: Περιστατικά διαφθοράς στις Δ.Ο.Υ. κατά κατηγορία υπόθεσης 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Διεθνής διαφάνεια Ελλάδας. Εθνική έρευνα για την διαφάνεια στην Ελλάδα, 

2013 
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Διάγραμμα 4.5. Περιστατικά διαφθοράς στον δημόσιο τομέα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Διεθνής διαφάνεια Ελλάδας. Εθνική έρευνα για την διαφάνεια στην Ελλάδα, 

2013. 

Διάγραμμα 4.6.: Περιστατικά διαφθοράς στις πολεοδομίες κατά κατηγορία υπόθεσης 

2013  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Διεθνής διαφάνεια Ελλάδας. Εθνική έρευνα για την διαφάνεια στην Ελλάδα, 

2013.  
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4.2.4. Στρατηγικές Καταπολέμησης Της Απάτης Στους Δημόσιους 

Οργανισμούς 

 

 

Οι στρατηγικές καταπολέμησης της απάτης στους Δημόσιους Οργανισμούς πρέπει να 

εστιάζονται στα ακόλουθα: 

1) Υιοθέτηση μιας ισχυρής πολιτικής στάσης και κώδικα συμπεριφοράς (όπως π.χ. 

πολιτική μηδενικής ανοχής από διοίκηση Οργανισμών). Η Διοίκηση του Οργανισμού πρέπει 

πρωτίστως να λειτουργεί ως πρότυπο συμπεριφοράς («tone at the top») για τους υπαλλήλους. 

2) Διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων απάτης (Fraud Risk Management) 

3) Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ελέγχου Απάτης. 

4) Ευσυνείδητους υπαλλήλους.  

5) Τακτική εκπαιδευτική κατάρτιση για ευαισθητοποίηση προσωπικού κατά της απάτης 

- γνώση δεικτών απάτης- ιδιαίτερα σε Οργανισμούς με αυξημένη έκθεση σε κίνδυνο Απάτης 

(Υπουργείο Οικονομικών/Πολεοδομίες/Δήμοι κλπ). 

6)Τακτικούς ελέγχους προκειμένου να εξασφαλίζονται ακριβή και επικαιροποιημένα 

δεδομένα για την κατάσταση του Οργανισμού. 

7) Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων ερευνών,  ώστε να αποδείξει ότι οι ισχυρισμοί 

και τα περιστατικά απάτης λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και αντιμετωπίζονται κατάλληλα. 

Ειδικότερα, οι κατέχοντες  θέσεις ευθύνης (Managers), διαδραματίζουν κομβικό ρόλο 

στην πρόληψη, εντοπισμό, διερεύνηση και κατάλληλη «απάντηση» στην απάτη και 

διαφθορά. Η τελική ευθύνη και λογοδοσία για θέματα απάτης και διαφθοράς δεν μπορούν να 

μεταβιβαστούν, ωστόσο όμως οι αρμόδιοι διευθυντές μπορούν να κάνουν χρήση της 

συμβουλής ειδικών, όπως οι εσωτερικοί ελεγκτές, οι νομικοί σύμβουλοι, τα Σώματα 

Επιθεώρησης και Ελέγχου. Επίσης, οι διευθυντές λειτουργούν ως παραδείγματα προς μίμηση 

με την ηθική της προσωπικότητάς τους.  

Έτσι, άμεση ευθύνη των διευθυντών είναι: 

 Να καθιερώσουν και να  διατηρήσουν μια ηθική κουλτούρα στις υπηρεσιακές τους 

μονάδες. 

 Να αξιολογήσουν τον κίνδυνο απάτης και διαφθοράς στο δικό τους αρμόδιο τομέα.  

 Να θέσουν σε λειτουργία πολιτικές ,στρατηγικές διαδικασίες και δομές προς πρόληψη 

πιθανής απάτης και διαφθοράς. 
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 Να καθιερώσουν και να ενεργοποιήσουν απαραίτητους ελέγχους προς διασφάλιση 

συμμόρφωσης με τις ως άνω πολιτικές. 

 Οι Εσωτερικοί έλεγχοι να είναι αποτελεσματικοί στην ανίχνευση της απάτης. 

Σύμφωνα με έρευνα του έτους 2010, βρέθηκε ότι το 42 % από τις σημαντικές απάτες  

εντοπίστηκαν μέσω εσωτερικών ελέγχων (Κουκάκης, 2015).  

 

 

4.3 Αποτελέσματα Έρευνας Της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδας Για Τη 

Διαφθορά Στην Ελλάδα, Στον Ιδιωτικό Τομέα  Κατά Την Περίοδο 2007-

2013.  

 

 

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο δείκτη ανταγωνιστικότητας 2013-2014 του Παγκόσμιου 

Οικονομικού Φόρουμ, η Ελλάδα κατατάσσεται 91η σε 148 χώρες σημειώνοντας χαμηλή 

βαθμολογία όσον αφορά την ευνοιοκρατία στις αποφάσεις κρατικών λειτουργών και την 

εκτροπή δημόσιων πόρων.  Η Ελλάδα μετέφερε όλες τις διατάξεις της απόφασης-πλαισίου 

2003/568/ΔΕΥ όσον αφορά τον ορισμό της ενεργητικής και της παθητικής δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα, καθώς και τις διατάξεις για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε φυσικά και 

νομικά πρόσωπα και για την ευθύνη των νομικών προσώπων. 

 Ωστόσο, όσον αφορά την εφαρμογή στην πράξη, ο ΟΟΣΑ κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι υπάρχουν διάφορα πεδία στα οποία η Ελλάδα υπολείπεται της εφαρμογής της σύμβασης 

του ΟΟΣΑ κατά της δωροδοκίας. Ειδικότερα, εξέφρασε ανησυχία σχετικά με την 

περιορισμένη ικανότητα της Ελλάδος να εντοπίζει διακρατικές υποθέσεις δωροδοκίας, 

επισημαίνοντας τη μη ταχεία διερεύνηση σημαντικής διακρατικής υπόθεσης δωροδοκίας και 

τη μη έγκαιρη παροχή πληροφοριών σχετικά με τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας (http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EL/1-2014-38-EL-F1-1-

ANNEX-9.Pdf). 

Οι πιο διεφθαρμένες χώρες έχουν λιγότερο αποδοτικές εταιρίες, επειδή οι εταιρίες 

δαπανούν περισσότερες πρώτες ύλες/πηγές για την παραγωγή ενός αγαθού. Έτσι, η διαφθορά 

στον ιδιωτικό τομέα αποσπά την διοίκηση από την εύρεση τρόπων σωστής διαχείρισης 

παραγωγικής διαδικασίας, κυρίως, επειδή οι διοικούντες στοχεύουν στην ικανοποίηση μόνο 

ιδίου οφέλους και όχι της εταιρείας, κατέχουν διπλές θέσεις στην εταιρική διοίκηση. 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EL/1-2014-38-EL-F1-1-ANNEX-9.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EL/1-2014-38-EL-F1-1-ANNEX-9.Pdf
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Οι εταιρείες που πιθανότερα προβαίνουν σε δωροδοκία είναι οι εξής: 

-Ο ιατρικός τομέας  

-Τεχνικές - Κατασκευαστικές εταιρίες (κυρίως δημοσίων έργων)  

-Εταιρίες συνυφασμένες με το εμπόριο (κυρίως βαριά βιομηχανία και εξαγωγές)  

-Εταιρίες σε αμεσότερη σχέση με τον δημόσιο τομέα (συνεπώς υπό περισσότερο 

γραφειοκρατικό έλεγχο) (Σουλτανίδου, 2015). 

 

 

4.3.1. Αποτελέσματα Εθνικής Έρευνας της Διεθνούς Διαφάνειας (2013) Για 

Την Κατάσταση Της Ανταγωνιστικότητας Και Της Διαφθοράς Του  

Iδιωτικού  Τομέα Στην  Ελλάδα  

 

 

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο δείκτη ανταγωνιστικότητας 2013-2014 του Παγκόσμιου 

Οικονομικού Φόρουμ, η Ελλάδα κατατάσσεται 91η σε 148 χώρες σημειώνοντας χαμηλή 

βαθμολογία όσον αφορά την ευνοιοκρατία στις αποφάσεις κρατικών λειτουργών και την 

εκτροπή δημόσιων πόρων. 

 Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου στις επιχειρήσεις 89% των ελληνικών 

επιχειρήσεων (μέσος όρος ΕΕ: 73%) και 80% των ερωτηθέντων του γενικού πληθυσμού 

(μέσος όρος ΕΕ: 69%)17, πιστεύουν ότι η ευνοιοκρατία και η διαφθορά παρεμποδίζουν τον 

ανταγωνισμό των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 92 % των επιχειρήσεων θεωρούν ότι η 

δωροδοκία και η χρήση διασυνδέσεων είναι συχνά ο ευκολότερος τρόπος για να 

εξασφαλίσουν ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες (μέσος όρος ΕΕ: 69%). 66% των 

επιχειρηματιών (μέσος όρος ΕΕ: 43 %) πιστεύουν ότι η διαφθορά αποτελεί πρόβλημα για τις 

εταιρείες τους όταν αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και 67 % 

θεωρούν ότι οι χορηγίες και ο νεποτισμός συνιστούν εμπόδιο (μέσος όρος ΕΕ: 41%) 

(http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-

trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_greece_chapter_el.pdf). 

 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_greece_chapter_el.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_greece_chapter_el.pdf
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4.3.2. Η Θέση Της Ελλάδας Στην Έκθεση Της Διεθνούς Διαφάνειας 

 

 

Αριθμός αναφερθέντων περιστατικών διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα, 2007-2013. 

Προβολή στον πληθυσμό των νοικοκυριών της χώρας (4.134.157 νοικοκυριά από 

απογραφή 2011) και στο συνολικό πληθυσμό 18 ετών και άνω (2013: 9.072.200 άτομα, 

από αναθεωρηθείσα εκτίμηση ΕΛΣΤΑΤ για το 2013 - Έρευνα Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού - Γ` Τρίμηνο 2013). 

 

Διάγραμμα 4.7.: Περιστατικά  διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα, 2013.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: Διεθνής διαφάνεια Ελλάδας. Εθνική έρευνα για την διαφάνεια στην Ελλάδα, 

2013). 
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Διάγραμμα 4.8.: Περιστατικά  διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα, 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: Διεθνής διαφάνεια Ελλάδας. Εθνική έρευνα για την διαφάνεια στην Ελλάδα, 

2013). 

 

 

4.4. Αίτια Του Φαινομένου Της Διαφθοράς  

 

 

Το φαινόμενο της διαφθοράς, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα έχει 

καταστροφικά αποτελέσματα στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Ενώ η διαφθορά στον 

ιδιωτικό τομέα επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τους κοινωνικούς εταίρους της επιχείρησης, 

στο δημόσιο τομέα η ύπαρξή της επιβαρύνει το κοινωνικό σύνολο για λογαριασμό του 

οποίου λειτουργεί ο δημόσιος τομέας, δηλαδή  το σύνολο των πολιτών μιας χώρας.  

 Οι διαδικασίες οι οποίες συντελούν στην διατήρηση του φαινομένου είναι οι εξής: 
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- η έλλειψη συντονισμού και εξειδίκευση αρμοδιοτήτων μεταξύ των ελεγκτικών 

μηχανισμών, 

- οι αδιαφανείς διαδικασίες , 

- η μη απόδοση ευθυνών, 

 - μη ηθική των ατόμων που απασχολούνται σε αυτούς, 

 - τις υφιστάμενες οργανωτικές δομές, καθώς και 

 -στην ελλιπή ανάπτυξη σύγχρονων οργανωτικών δομών στη δημόσια διοίκηση,  

 -στην πλημμελή εκπαίδευση (Κουράκης, Σπινέλλη & Ζαγούρα, 2012). 

 -στη γραφειοκρατία 

 -στην  ανορθολογική κρατική επιχειρηματική δραστηριότατα 

 -στην έλλειψη κωδίκων δεοντολογίας στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα 

(Χαραλαμπίδης, 2014). 

Σύμφωνα με τον Τσερκέζη (2014), Οικονομικό Επιθεωρητή της Διεύθυνσης Εσωτερικού 

Ελέγχου, Τμήμα Δ΄ ‐ Θεσσαλονίκης, τα αίτια της διαφθοράς είναι: 

- Πολιτικά: Δημοκρατικό έλλειμμα 

- Κοινωνικά: Έλλειψη κοινωνικής ευθύνης 

- Οντολογικά ‐ Υπαρξιακά: Το μοντέλο ζωής 

Όλα τα παραπάνω, δημιουργούν λανθασμένες αντιλήψεις και συντελούν στην  

υιοθέτηση αμφίβολης ποιότητας προτύπων ηθικής, που οδηγούν μεταξύ των άλλων και στην 

παθογένεια της διαφθοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ  

 

 

5.1. Εισαγωγή  

 

 

Σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς (2014), εν όψει των σημερινών 

οικονομικών προκλήσεων και της οικονομικής κρίσης όσο στην Ευρώπη όσο και αλλού, 

απαιτείται ακεραιότητα και διαφάνεια στις δημόσιες δαπάνες, προστασία της νόμιμης 

οικονομίας από το οργανωμένο έγκλημα, την οικονομική και φορολογική απάτη, τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη διαφθοράς, ιδίως σε περιόδους 

δημοσιονομικής λιτότητας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014).  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η διαφθορά εκτιμάται στα 120 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, 

ποσό ελάχιστα μικρότερο από τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με έκθεσή της που δημοσίευσε στις Βρυξέλλες στις 3.2.2014 για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς, πρότεινε στα κράτη μέλη της να αναπτύξουν ελεγκτικούς 

μηχανισμούς για την καταπολέμησή της. 

Υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ των κρατών όσον αφορά τα μέτρα πρόληψης της 

διαφθοράς. Για άλλα κράτη, η αποτελεσματική πρόληψη συνέβαλε στην εδραίωση της φήμης 

ότι αυτές οι χώρες είναι «καθαρές», ενώ σε άλλες χώρες δεν υπήρχε ενεργή δράση για 

προώθηση προληπτικών μέτρων (Λάζος, 2005). 

Η Ελλάδα έχει αρχίσει να εφαρμόζει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς. Όμως, όπως τονίζεται από την GRECO, η νομοθεσία της 

εξακολουθεί να είναι «υπερβολικά πολύπλοκη». Αυτό επιτείνεται από ένα χαμηλό επίπεδο 

επιβολής του νόμου, ενώ η αξιολόγηση κινδύνου δεν φαίνεται να αποτελεί συνήθη πρακτική 

για τον καθορισμό μελλοντικών στοχοθετημένων δράσεων (http://www.coe.int/t/dghl/ 

monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3 (2009)_Greece_One_EN.pdf). 

http://www.coe.int/t/dghl/%20monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3%20(2009)_Greece_One_EN.pdf)
http://www.coe.int/t/dghl/%20monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3%20(2009)_Greece_One_EN.pdf)
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Στο παρόν κεφάλαιο, γίνεται μία αναφορά των θεμελιωδών αρχών που πρέπει να 

διέπουν τις σχέσεις δημοσίων υπαλλήλων και πολιτών καθώς και της θέσπισης εθνικών 

στρατηγικών που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς.  

 

 

5.2. Θεμελιώδεις Αρχές Της Διοικητικής Δράσης  

 

 

1. Η αρχή της νομιμότητας  

Η αρχή της νομιμότητας περιλαμβάνει δύο διαφορετικές έννοιες: 

 α) Οι ενέργειες των οργάνων του Κράτους πρέπει να μην είναι αντίθετες προς τους 

κανόνες του Συντάγματος, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των νομοθετικών πράξεων και  

β) οι ενέργειες της διοίκησης να είναι σύμφωνες ή να βρίσκονται σε αρμονία με τους 

κανόνες αυτούς. Η παράβαση της αρχής της νομιμότητας εκφράζεται συνήθως είτε με την 

έκδοση πράξεων κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, είτε με παράλειψη οφειλόμενης 

νόμιμης ενέργειας, είτε με τη μη συμμόρφωση σε δικαστικές αποφάσεις (Γέροντας κ. ά., 

2004).  

Η παραβίαση αυτής της υποχρέωσης γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο 

(εκτελεστικό του Συντάγματος Νόμο 3068/2002) (Ράικος, 2006).  

 

2.Η άσκηση της διακριτικής ευχέρειας  

Διακριτική ευχέρεια ή εξουσία υπάρχει όταν οι κανόνες που καθορίζουν την 

αρμοδιότητα, δεν προκαθορίζουν ακριβώς την ενέργεια του διοικητικού οργάνου, αλλά του 

αφήνουν ελευθερία δράσης (Σπηλιωτόπουλος, 2001). Η αρμοδιότητα έχει το χαρακτήρα της 

διακριτικής ευχέρειας, όταν το διοικητικό όργανο:  

α) μπορεί, αλλά δεν έχει υποχρέωση να εκδώσει τη διοικητική πράξη, ή  

β) πρέπει να εκδώσει την πράξη, μπορεί όμως να καθορίζει κατά την κρίση του το 

χρονικό σημείο της έκδοσής της, ή  

γ) μπορεί να επιλέξει μεταξύ περισσότερων λύσεων. Η δέσμευση της διοίκησης 

προέρχεται από τον νόμο. (Σχέσεις δημοσίων υπαλλήλων και πολιτών: Οδηγός ορθής 

διοικητικής συμπεριφοράς, 2012).   
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3.Η αρχή της χρηστής διοίκησης 

Η αρχή της χρηστής διοίκησης επιβάλλει στα διοικητικά όργανα, να ασκούν τις 

αρμοδιότητές τους σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και καλόπιστης διοίκησης, ώστε κατά 

την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων να αποφεύγονται οι ανεπιεικείς ή και δογματικές 

ερμηνείες. Η διακριτική ευχέρεια δεν επιτρέπει στη διοίκηση να ταλαιπωρεί χωρίς λόγο τον 

πολίτη. Αντιθέτως, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης, ιδίως όταν η διοίκηση δρα 

στο πλαίσιο της διακριτικής της ευχέρειας, οφείλει να διαφυλάσσει τα έννομα συμφέροντα 

του πολίτη και να τον διευκολύνει στην άσκηση των δικαιωμάτων του (Οδηγός Ορθής 

Διοικητικής Συμπεριφοράς, 2012).  

 

4.Η αρχή της επιείκειας 

Η αρχή της επιείκειας αποτελεί ειδική εκδήλωση της αρχής της χρηστής διοίκησης, υπό 

την έννοια της προστασίας των δικαιωμάτων των διοικούμενων, κυρίως των οικονομικώς 

ασθενεστέρων. Η αρχή της επιείκειας εφαρμόζεται ιδιαιτέρως όταν η διοίκηση πρόκειται να 

λάβει επαχθή μέτρα για τον πολίτη.  

 

5.Η αρχή της καλής πίστης 

 Σύμφωνα μ’ αυτήν την αρχή, η διοίκηση δε δικαιούται να εκμεταλλευθεί μια 

κατάσταση, στην οποία ο διοικούμενος έχει περιέλθει λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής. Κατά 

μείζονα λόγο, δεν επιτρέπεται στη διοίκηση, να δημιουργεί η ίδια τέτοιες καταστάσεις. 

Περαιτέρω, το ΣτΕ δέχεται ότι η διοίκηση δε δικαιούται, λόγω δικών της παραλείψεων, για 

τις οποίες δεν είναι υπαίτιος ο πολίτης, να αγνοήσει μια ευνοϊκή γι’ αυτόν πραγματική 

κατάσταση, που έχει διαρκέσει επί ικανό χρονικό διάστημα, για να αρνηθεί αιφνιδίως στον 

πολίτη τα υπέρ αυτού ωφελήματα ή τις ευνοϊκές γι’ αυτόν νόμιμες συνέπειες που έχουν 

προκύψει απ’ αυτήν την κατάσταση. Εάν η διοίκηση έχει παραβεί αυτόν τον κανόνα, 

ενδεχομένως, θεμελιώνεται κρατική ευθύνη προς αποζημίωση (Δαγτόγλου, 2004).  

 

6.Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη 

Η αρχή αυτή είναι συγγενής προς την αρχή της καλής πίστης. Η διοίκηση παραβαίνει 

την αρχή της καλής πίστης, όταν ενεργεί κατά τρόπο αντίθετο προς τις προσδοκίες που η ίδια 

έχει δημιουργήσει στον πολίτη. H δικαιολογημένη εμπιστοσύνη, την οποία τρέφει ο πολίτης 

έναντι της δημόσιας διοίκησης, συνίσταται στην εύλογη πεποίθηση που αυτός έχει 
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διαμορφώσει, ότι μια πραγματική κατάσταση που τον αφορά θα συνεχιστεί και στο μέλλον με 

τον ίδιο τρόπο. 

 

7. Η αρχή της αναλογικότητας  

Μεταξύ των περισσοτέρων μέτρων, που η διοίκηση διαθέτει, για την πραγματοποίηση 

των σκοπών της, οφείλει να επιλέγει τα λιγότερο επαχθή για τον πολίτη. Πρέπει να υπάρχει 

εύλογη σχέση μεταξύ του συγκεκριμένου διοικητικού μέτρου και του επιδιωκόμενου σκοπού. 

Η σχέση αυτή υπάρχει, μόνο όταν το λαμβανόμενο μέτρο: 

 α) είναι πρόσφορο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, 

 β) συνεπάγεται τα λιγότερα μειονεκτήματα για τον πολίτη και, 

 γ) οι επαχθείς για τον πολίτη συνέπειες δεν είναι προφανώς δυσανάλογες προς τα 

πλεονεκτήματα που αντλεί το κοινωνικό σύνολο. Η αρχή της αναλογικότητας κατοχυρώθηκε 

ρητά στο Σύνταγμα (άρθρο 25 παρ.1) με  αναθεώρηση του 2001.  

 

8.Η αρχή της ισότητας  

Σύμφωνα με την αρχή της ισότητας, η διοίκηση υποχρεούται να αντιμετωπίζει όμοιες 

περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο και διαφορετικές περιπτώσεις με διαφορετικό τρόπο. Η 

διοίκηση δεν μπορεί να κρίνει με διαφορετικά κριτήρια δυο αιτήσεις που υποβλήθηκαν 

ταυτόχρονα και βασίζονται στα ίδια πραγματικά περιστατικά (ΣτΕ 729/1937). Ισότητα 

υπάρχει μόνο στη νομιμότητα και όχι στην παρανομία. (ΣτΕ 1776/1953, 745/1954)(Οδηγός 

Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς, 2012).  

 

 

5.3. Διοικητικός Εσωτερικός Έλεγχος   

 

 

Ο Διοικητικός έλεγχος διαρθρώνεται τόσο γύρω από την ανάγκη προστασίας του 

διοικούμενου πολίτη όσο και από το αίτημα διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και της 

εύρυθμης λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

Η νομιμότητα, η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, η διαφάνεια, η 

καταπολέμηση της διαφθοράς και η συμμόρφωση σε φαινόμενα κακοδιοίκησης και 
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κακοδιαχείρησης, αποτελούν τους κοινούς στόχους που υπηρετούν οι μηχανισμοί του 

διοικητικού ελέγχου της Διοίκησης.  

 

 

5.4. Εξωτερικοί Και Εσωτερικοί Μηχανισμοί Ελέγχου  

 

 

5.4.1. Δημοσιοποίηση Των Περιουσιακών Στοιχείων 

 

 

Μία πρακτική που συμβάλλει στην εδραίωση της λογοδοσίας και οικονομικού ελέγχου των 

δημοσίων υπαλλήλων, είναι η δημοσιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ατόμων που 

κατέχουν νευραλγικές θέσεις, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο παράνομος πλουτισμός, οι 

συγκρούσεις συμφερόντων καθώς και να δοθεί η δυνατότητα εντοπισμού πιθανών πρακτικών 

διαφθοράς. Σε όλα τα κράτη – μέλη παρατηρείται μια γενική τάση προς αυστηρότερες 

απαιτήσεις δημοσιοποίησης περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων υπαλλήλων και κράτη 

που δε διαθέτουν  καθεστώτα δημοσιοποίησης περιουσιακών στοιχείων,  πρόσφατα  

ανακοίνωσαν την εισαγωγή των εν λόγω συστημάτων (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

Όμως, ακόμα λίγα είναι τα κράτη – μέλη στα οποία διεξάγεται ενδελεχής έλεγχος για 

την ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς, για τον έλεγχο της προέλευσης των 

περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων δημοσίων υπαλλήλων ώστε να τα συγκρίνουν με 

τις βάσεις δεδομένων (φορολογική διοίκηση, εμπορικό μητρώο, κτλ.) για τον εντοπισμό 

ενδεχόμενων ανακριβών δηλώσεων (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docu 

ments /policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_el.pdf ). 

 

 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docu
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5.4.2.Επιτροπή Δεοντολογίας Για Σύγκρουση Συμφερόντων  

 

 

Κάθε κράτος διαθέτει τους δικούς του μηχανισμούς ελέγχου, ενώ λίγα κράτη διαθέτουν 

στοχευμένη νομοθεσία και εξειδικευμένες νομοθεσίες για τη διενέργεια ελέγχων σε 

διορισμένους δημόσιους αξιωματούχους. 

Επίσης, ελάχιστα κράτη διαθέτουν επιτροπή δεοντολογίας για να παρακολουθούν τις 

συγκρούσεις συμφερόντων και τις υποθέσεις αυτών σε ολόκληρη τη χώρα και να δίνει 

αναφορά στο Κοινοβούλιο. Οι έλεγχοι σε βουλευτές πρέπει να διεξάγονται από την 

κοινοβουλευτική επιτροπή ή από επιτροπή που είναι επιφορτισμένη με τη διενέργεια ελέγχων 

σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και τις δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων. 

Οι ιδιαίτερες δυσκολίες, οι οποίες ανακύπτουν σε όλους τους τομείς, απορρέουν από τις 

λιγοστές και ήπιες κυρώσεις που εφαρμόζονται στους αιρετούς αξιωματούχους, οι οποίες 

καλύπτονται από  κώδικες συμπεριφοράς των διαφόρων εκλεγμένων συνελεύσεων και τελικά  

δεν συνοδεύονται από αποτρεπτικές κυρώσεις. Επίσης, τα αποτελέσματα ελέγχου επαφίενται 

συχνά σε γενικούς κανονισμούς του αστικού δικαίου, οι οποίοι όμως και δεν εφαρμόζονται 

αποτελεσματικά στην πράξη.  

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι, υπάρχει διαφορά μεταξύ των περιφερειών και των 

τοπικών διοικήσεων, όπου οι συγκρούσεις συμφερόντων κατά κανόνα δεν ποινικοποιούνται 

στα κράτη μέλη της ΕΕ. Έτσι, δεν υπάρχει ακόμα ιστορικό επιτυχών διώξεων σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ενώ, λοιπόν, η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού μεταξύ του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα είναι αναγκαία για τη λειτουργία μιας σύγχρονης κοινωνίας και μπορεί να 

επιφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχει κίνδυνος 

πρώην δημόσιοι υπάλληλοι να αποκαλύπτουν πληροφορίες από προηγούμενα καθήκοντα, οι 

οποίες δεν θα έπρεπε να αποκαλυφθούν και πρώην υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα να 

καταλαμβάνουν δημόσιες θέσεις που οδηγούν σε σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τον 

πρώην εργοδότη τους. Ενώ η κατάσταση αυτή αντιμετωπίζεται ρητώς από ορισμένα μόνο 

κράτη μέλη, η εφαρμογή είναι συχνά ανεπαρκής (ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-

library/...crime.../acr_2014). 
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5.4.3.Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

 

 

Σύμφωνα με την World Bank (2001), ηλεκτρονική διακυβέρνηση λέγονται τα συστήματα 

ΤΠΕ (Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας) που χρησιμοποιούνται από την 

κυβέρνηση και μετασχηματίζουν τη σχέση με τους πολίτες, τον ιδιωτικό τομέα και τις 

δημόσιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να προωθούν τη συμμετοχή των πολιτών, να βελτιώνουν την 

παροχή των υπηρεσιών, να ενισχύουν την ατομική ευθύνη στο Δημόσιο, να αυξάνουν τη 

διαφάνεια ή να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης.  

Τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι τα εξής: 

1. Η μείωση του κόστους των δημοσιών υπηρεσιών. 

2. Η αναδιοργάνωση και ο εξορθολογισμός των διεργασιών της δημόσιας διοίκησης.  

3. Η ελάττωση της άμεσης επαφής των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες.  

4. Η επέκταση της διαθεσιμότητας των δημοσίων υπηρεσιών (24 ώρες – ανεξάρτητα 

από τον τόπο).  

5. Η προώθηση της ηλεκτρονικής δημοκρατίας και της διαφάνειας.  

6. Η δυνατότητα ελέγχου και απόδοσης ευθυνών στη δημόσια διοίκηση (World Bank 

(2001).  

Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τα Τελωνεία, οι δημόσιες προμήθειες και 

γενικότερα τα σημεία όπου υπάρχει μεγάλη επαφή με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

αποτελούν εστίες διαφθοράς. Η ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δημιουργεί μία ανιχνεύσιμη 

διαδρομή που απαιτεί τη δημιουργία ενιαίων κανόνων και διαδικασιών (Γιαμπουράς, 2006).  

Η ιχνηλασιμότητα κάθε βήματος μειώνει τη δυνατότητα αυθαίρετων επιλογών και της 

συγκάλληψης αυτών από τους δημόσιους υπαλλήλους, αυξάνοντας την ευθύνη στη Δημόσια 

Διοίκηση, ενισχύοντας παράλληλα τη δυνατότητα του πολίτη και των Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων να ανιχνεύσουν και να τεκμηριώσουν τις καταγγελίες τους για περιπτώσεις 

κακοδιοίκησης και διαφθοράς. Έτσι, η ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής 

συναλλαγής, με πλήρη εγγραφή των εμπλεκομένων, αποτελούν ένα δυνατό εργαλείο για την 

αποθάρρυνση κάθε παρανομίας, γιατί έτσι διευκολύνεται απίστευτα η ελεγκτική εργασία. 
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5.4.4. Εκπαίδευση Της Φορολογικής Κουλτούρας 

 

 

Οι κλασσικές αντιλήψεις μίας χώρας για τον «πολιτιστικό φόρο» σχεδόν αποκλειστικά 

αφορούν τους δημιουργούς του φορολογικού συστήματος. Οι φορολογούμενοι δε θεωρούνται 

ότι αποτελούν μέρος της «φορολογικής κουλτούρας».   

Όμως, πιο πρόσφατες ερμηνείες Buchanan (1995), Smelser et al  (1994), Davis et al  

(2001) του  όρου «φορολογική κουλτούρα», τοποθετούν την ερμηνεία του όρου στη σχέση 

μεταξύ των φορολογούμενων και των φορολογικών αρχών μέσα στο πλαίσιο της εξελικτικής 

διαδικασίας του φορολογικού συστήματος και της εθνικής κουλτούρας.  

Η διαφθορά και η φοροδιαφυγή αποτελούν ένα διαχρονικό θέμα, το οποίο όμως 

διαιωνίζεται από την ελαστικότητα και την αναποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μέτρων 

και από το γεγονός ότι οι πολίτες δεν αντιλήφθησαν την σπουδαιότητα της συνεισφοράς των 

φορολογικών εσόδων της χώρας. Τα έσοδα από τους φόρους επενδύονται σε υπηρεσίες, 

σχολεία, νοσοκομεία, δρόμους, υποδομές, με στόχο την ανάπτυξη και την ευημερία της 

κοινωνίας (Holmes, 2006).  

Έτσι όταν η κυβέρνηση μία χώρας επιθυμεί να εμπεδωθεί η φορολογική κουλτούρα, 

πρέπει αφενός μεν να επιβάλει πλήρη διαφάνεια στην διάθεση των φόρων και να διαθέτει 

αποτελεσματικούς μηχανισμούς  για την καταπολέμηση της διαφθοράς με άρτια 

εκπαιδευμένους υπαλλήλους και αφετέρου να εκπαιδεύσει ότι ο ιδιος κατέχει έναν 

σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση αυτού του στόχου (Hillman et al, 2000). 

 

 

5.5. Συνέπειες Του Φαινομένου Της Διαφθοράς 

 

 

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το συνολικό επίπεδο των φαινομένων διαφθοράς που βασίζονται 

σε εμπειρικά δεδομένα και που αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα της παγκόσμιας 

διαφθοράς, όμως, όπως υποστηρίζουν και οι Kaufmann et al (1999), κάθε πηγή είναι ένα 

θορυβώδες δείκτης και σημαντικό συστατικό για χρήσιμες παρατηρήσεις.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτος 2014, αναφέρει ότι οι συνέπειες της διαφθοράς είναι 

οι εξής: 

 Η κατασπατάληση οικονομικών πόρων.  
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 Η στρέβλωση του υγιούς ανταγωνισμού. 

 Η φθορά των ανθρωπίνων σχέσεων. 

 Η ενίσχυση της βίας. 

 Η κατάρρευση του συστήματος αξιών. 

 Η εμπέδωση μίας κουλτούρας ανοχής και μοιρολατρίας. 

 Η διακινδύνευση της κοινωνικής συνοχής.  

 Η μόλυνση του πολιτικού μας συστήματος. 

 Η υποβάθμιση της ποιότητας της Δημοκρατίας. 

 Η επικράτηση συστήματος «διεφθαρμένης νομιμότητας». 

Η παγίωση του φαινομένου της διαφθοράς στην Ελλάδα συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, 

μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και συνεπώς υψηλές 

τιμές αγαθών, καθώς και αύξηση του κοινωνικού χάσματος μεταξύ χαμηλών και υψηλών 

εισοδημάτων. 

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι, η Παγκόσμια Τράπεζα σε έκθεσή της καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι, ο περιορισμός της διαφθοράς στην χώρα μας μπορεί να οδηγήσει μέχρι και 

σε τετραπλασιασμό του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Σύμφωνα δε με δημοσίευμα του 

Brooking Institute, η διαφθορά κοστίζει στη χώρα μας είκοσι (20) δις Ευρώ. 
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Β. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο 
 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ                                

ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

6.1.Εισαγωγή  

 

 

Στην Ελλάδα έχουν δημιουργηθεί φορείς, αρχές και μηχανισμοί που ασχολούνται με τη 

συγκέντρωση δεδομένων από ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και έχουν ως θεσμική 

αποστολή και ευθύνη την προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να ενσωματωθούν 

στην ελληνική νομοθεσία οι συστάσεις των ξένων φορέων και οι συμβάσεις που 

υπογράφονται για την καταπολέμηση και καταστολή της διαφθοράς.  

Αυτοί οι φορείς, όταν λάβουν τα στοιχεία διενεργούν  ελέγχους, διαπιστώνουν οι ίδιοι 

την ύπαρξη ή μη διαφθοράς και προβαίνουν στις περαιτέρω προβλεπόμενες, εκ του ρόλου 

τους, ενέργειες και στην καταγραφή σε εκθέσεις των πεπραγμένων τους.  

Οι φορείς αυτοί διακρίνονται σε τέσσερις  κατηγορίες: 

 Δημόσιες Υπηρεσίες 

 Ανεξάρτητες Αρχές με  Αρχές με Συνταγματική κατοχύρωση 

 Αυτοτελή Ελεγκτικά Σώματα 

 Ειδικές Υπηρεσίες (Εσωτερικών Υποθέσεων). 
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6.2. Δημόσιες Υπηρεσίες Καταπολέμησης Διαφθοράς Που Υπάγονται Στον 

Αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας Και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων 

 

 

6.2.1. Γενική Γραμματεία Για Την Καταπολέμηση Της Διαφθοράς 

(ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)  

 

 

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) συστάθηκε με το 

άρθρο 6 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ Α’ 29/19-3-2015) και αποτελεί δημόσια υπηρεσία που 

υπάγεται στον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. Οι αρμοδιότητες της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. αναφέρονται στη διασφάλιση της 

συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς, 

με ιδιαίτερη έμφαση στον συντονισμό των ελεγκτικών σωμάτων και την αποτελεσματικότητα 

των ενεργειών τους και παρέχει σχετικές οδηγίες και συστάσεις.  

Επίσης, έχει οριστεί ως η αρμόδια αρχή για το συντονισμό της καταπολέμησης της 

απάτης (AFCOS) σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού (EE, 

ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Σεπτεμβρίου 2013 (ΕΕ L248). Στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. έχουν μεταφερθεί το Σώμα Επιθεωρητών 

Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων 

(Σ.Ε.Δ.Ε.). 

Στη Γενική Γραμματεία κατά της Διαφθοράς λειτουργούν τα εξής γραφεία:  

α) Γραφείο Συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Σώματος Δίωξης 

Οικονομικών Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), 

 β) Γραφείο Συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης 

Οικονομικής Αστυνομίας,  

γ) Γραφείο Συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού των Μονάδων 

Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων, και  

δ) Γραφείο Συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού  του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Τα 

Γραφεία Συντονισμού στελεχώνονται με μετατασσόμενους ή αποσπώμενους για 3 χρόνια 

μόνιμους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. και 
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λοιπών φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με απόφαση των 

συναρμοδίων υπουργών. 

Στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4320/2015, μεταφέρονται με τις αρμοδιότητες, υπηρεσίες και 

δομές τους: 

α. Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), 

β. Το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.) 

http://www.naftemporiki.gr/story/922140/ruthmiseis-gia-ti-leitourgia-tis-kubernisis-sto-ns-

gia-tin-anthropistiki-krisi). 

2) Δημιουργείται Γενική Γραμματεία Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής 

Πολιτικής, ύστερα από προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης (http://www.naftemporiki.gr/story/922140/ruthmiseis-gia-ti-leitourgia-tis-

kubernisis-sto-ns-gia-tin-anthropistiki-krisi). 

 

 

6.3 Ανεξάρτητες Αρχές Με Συνταγματική Κατοχύρωση Για Την 

Kαταπολέμηση Tης Διαφθοράς 

 

 

6.3.1. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
25

  

 

 

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων  σκοπό έχει: 

1. Την υποστήριξη της εθνικής στρατηγικής στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, για 

τη διασφάλιση της ανάπτυξης, της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και του υγιούς 

ανταγωνισμού στο πλαίσιο των ειδικότερων προβλέψεων των άρθρων 1 και 2 του 

Ν.4013/2011 και των υπερνομοθετικής ισχύος κανόνων και αρχών του Συντάγματος και του 

δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Κατά τη λειτουργία της η Αρχή διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της 

αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.  

                                                      

25
 Νομοθεσία: 1)Ν. 4013/2011 2) Π.Δ. 122/2012  

 

http://www.naftemporiki.gr/story/922140/ruthmiseis-gia-ti-leitourgia-tis-kubernisis-sto-ns-gia-tin-anthropistiki-krisi
http://www.naftemporiki.gr/story/922140/ruthmiseis-gia-ti-leitourgia-tis-kubernisis-sto-ns-gia-tin-anthropistiki-krisi
http://www.naftemporiki.gr/story/922140/ruthmiseis-gia-ti-leitourgia-tis-kubernisis-sto-ns-gia-tin-anthropistiki-krisi
http://www.naftemporiki.gr/story/922140/ruthmiseis-gia-ti-leitourgia-tis-kubernisis-sto-ns-gia-tin-anthropistiki-krisi
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3. Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής 

αυτοτέλειας, υποκείμενη στον έλεγχο μόνο της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με το άρθρο 

138Α του Κανονισμού της Βουλής (Χαραλαμπίδης, 2015).  

 

 

6.3.2. Αρχή Καταπολέμησης Της Νομιμοποίησης Εσόδων Από 

Εγκληματικές Δραστηριότητες Και Της Χρηματοδότησης Της 

Τρομοκρατίας Και Ελέγχου Των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
26

 

 

 

Σκοπός της Αρχής είναι η λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη και 

καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής 

κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ΄ έως και ιε΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 1 του Ν.3213/2003 

Ο Ν.3691/2008 για την πρόληψη και καταστολή του ξεπλύματος χρήματος 

Σκοπός του νόμου:   

•Ενσωμάτωση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ & 2006/70/ΕΚ 

•Προσαρμογή προς τις Συστάσεις της Χρηματοοικονομικής Ομάδας Δράσης 

(Financial Action Task Force -FATF) 

•Θέσπιση σχετικών εθνικών ρυθμίσεων (Διεθνής Διαφάνειας Ελλάδας, 2013).  

 

 

6.3.3. Συνήγορος Του Πολίτη  

 

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή που έχει ως δηλωμένο σκοπό τη 

διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και της Διοίκησης, δηλαδή των δημοσίων υπηρεσιών, 

                                                      

26
 Νομοθεσία: 1) Ν. 3691/2008 2) Ν. 3932/2011 

 



 

 

58 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ορισμένων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 

Στην Ελλάδα, ο θεσμός αυτός καθιερώθηκε με τον ιδρυτικό Ν. 2477/1997, με την 

προσθήκη του νέου Ν. 3094/2006. Διεθνώς είναι γνωστός ως Διαμεσολαβητής-Ombudsman, 

θεσμός που υπάρχει σε 85 χώρες σε όλο τον κόσμο και σε 27 ευρωπαϊκές χώρες 

Η διαμεσολάβηση αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, την 

υπεράσπιση του πολίτη έναντι διακρίσεων εις βάρος του, την καταπολέμηση της  

κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας. Η διερεύνηση ξεκινάει κατόπιν έγκαιρης 

αναφοράς του πολίτη, αφού πρώτα έχει γίνει προσπάθεια να επιλυθεί το ζήτημα με τον ίδιο 

τον φορέα και εφόσον η προσπάθεια έχει αποβεί άκαρπη ή προβληματική  

(https://el.wikipedia. org/wiki/Συνήγορος_του_Πολίτη). 

 

 

6.4. Αυτοτελή Ελεγκτικά Σώματα Για Την Καταπολέμηση Της Διαφθοράς  

 

 

6.4.1 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης  

 

 

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης έχει ως αποστολή τη διασφάλιση της εύρυθμης 

και αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, την παρακολούθηση και 

αξιολόγηση του έργου του Σώματος Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και όλων 

των ιδιαίτερων Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, 

καθώς και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3074/2002 ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας 

Διοίκησης : 

1. Διατάσσει αυτεπαγγέλτως τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και 

ερευνών από : 

o το ΣΕΕΔΔ 

o τα ιδιαίτερα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου : 

 των Υπουργείων, 

 των Περιφερειών, 

https://el.wikipedia/
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 των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου 

βαθμού, 

 των επιχειρήσεών τους, 

 των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, 

 των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, 

 των δημόσιων επιχειρήσεων, 

 των επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το 

δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. 

2. Παρακολουθεί τη δράση του ΣΕΕΔΔ και των ιδιαίτερων Σωμάτων 

Επιθεώρησης και Ελέγχου της περ. β' της παρ. 2 του ίδιου άρθρου. 

3. Παρακολουθεί την πορεία των ελέγχων που διενεργούνται από τα 

ανωτέρω Σώματα και ενημερώνεται για τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργούνται 

από αυτά, οποτεδήποτε το ζητήσει. 

4. Αξιολογεί το έργο των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου. 

5. Διεξάγει ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες: 

o στο Δημόσιο, 

o στα ΝΠΔΔ, 

o στους ΟΤΑ, πρώτου και δεύτερου βαθμού και στις επιχειρήσεις τους, 

o στα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, 

o στις δημόσιες επιχειρήσεις, 

o στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το 

Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. 

6.  Διεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης 

(«πόθεν έσχες») όλων των μελών των σωμάτων επιθεώρησης και ελέγχου. 

7. Ελέγχει καταγγελίες οι οποίες υποβάλλονται στο Γραφείο του σχετικά 

με φαινόμενα κακοδιοίκησης στους φορείς της παρ. 2α του άρθρου 1 του 

Ν.3074/2002 και στα Σώματα Ελέγχου αυτών. 

8. Προεδρεύει του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου ( 

Σ.Ο.Ε.Ε.) το οποίο έχει σκοπό την παρακολούθηση και το συντονισμό των 

επιθεωρήσεων και ελέγχων των ιδιαίτερων σωμάτων και υπηρεσιών επιθεωρήσεων 

και ελέγχου. 

Ο ρόλος του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ενισχύθηκε σημαντικά 

με το άρθρο 26 του ν. 3200/2003 με την πειθαρχική δικαιοδοσία του. Ειδικότερα, ο 
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Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την 

άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών μέτρων. Μπορεί επίσης να 

παραπέμπει υποθέσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση πειθαρχικού οργάνου στο 

αμέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο, ασκώντας τα προβλεπόμενα από το νόμο ένδικα 

μέσα. 

Τέλος, με το άρθρο 12 του Ν.3320/2005, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας 

Διοίκησης απέκτησε τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία των ποινικών 

διώξεων που ασκούνται κατά υπαλλήλων, λειτουργών ή οργάνων δημόσιων φορέων, 

για τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα και τις καταδικαστικές ή αθωωτικές 

αποφάσεις. Ειδικότερα ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών και ο γραμματέας του 

δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου υποχρεούνται να ανακοινώνουν στο 

Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ο μεν πρώτος την ποινική δίωξη, που 

ασκείται με κάθε μορφή συμμετοχής κατά υπαλλήλου, λειτουργού ή οργάνου των 

φορέων της παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν.3074/2002 για εγκλήματα περί την υπηρεσία 

(άρθρα 235-263Α Π.Κ.), περί τα υπομνήματα (άρθρα 216,217,218,220,222 Π.Κ.), 

κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα 372,375,381,382 Π.Κ.) και κατά περιουσιακών 

δικαιωμάτων (άρθρα 386,386Α,389,390,394), που στρέφονται κατά του Δημόσιου και 

των ως άνω φορέων, ο δε δεύτερος τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα, σε 

κάθε βαθμό δικαιοδοσίας καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις κατά των ως άνω 

προσώπων και για τις αξιόποινες αυτές πράξεις ( http://www.gedd.gr/index.php? 

action=mission).  

 

 

6.4.2. Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης Και Ελέγχου (ΣΟΕΕ)
27

 

 

 

 Θεσμικό Πλαίσιο: 

Το Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ) συστάθηκε με το άρθρο 8 του 

Ν.2839/2000 (ΦΕΚ196 Α’) «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης  και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις», το οποίο συμπλήρωσε τον Ν.2477/97 

                                                      
27

 ΑΡΘΡΟ  09 

http://www.gedd.gr/index.php?%20action=mission
http://www.gedd.gr/index.php?%20action=mission


 

 

61 

(ΦΕΚ 59 Α’) «Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας 

Διοίκησης» με σκοπό την παρακολούθηση και τον συντονισμό των επιθεωρήσεων και των 

ελέγχων από το ΣΕΕ∆∆ και τα άλλα ιδιαίτερα ελεγκτικά σώματα.  

Με τον Ν.3074/2002 «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, αναβάθμιση του 

ΣΕΕ∆∆ και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου» η λειτουργία και η 

προεδρία του ΣΟΕΕ ανατέθηκε στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης  

(ΓΕ∆∆).Επίσης, διευρύνθηκε η σύνθεσή του με τη συμμετοχή του Ειδικού Γραμματέα της 

ΥΠΕΕ (πρώην Σ∆ΟΕ) και του Γενικού διευθυντή Τελωνείων και Ειδικών Φόρων 

Κατανάλωσης, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, καθώς και των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών 

Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της διάταξης του άρθρου 1§2 του Ν.3074/2002. 

Σκοπός του ΣΟΕΕ είναι η παρακολούθηση και ο συντονισμός της Επιθεώρησης και του 

Ελέγχου από το ΣΕΕ∆∆ και τα ιδιαίτερα Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου, αρμοδιότητα 

που επίσης συμπεριλαμβάνεται  στην αποστολή του ΓΕ∆∆ σύμφωνα με τον ιδρυτικό του 

νόμο (Ετήσια Έκθεση Γεν. Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2014).  

 

 

6.4.3.Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ)  

 

 

Νομοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρμοδιοτήτων 

 Σκοπός του ΣΕΕΔΔ  

Σκοπός της λειτουργίας του ΣΕΕ∆∆, που διέπεται από τα άρθρα 2-7 του Ν.3074/2002 

όπως ισχύει, είναι η διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της 

Δημόσιας Διοίκησης.  

 Σημειώνεται  ότι με το Ν.4320/2015 (άρθρο 8) το ΣΕΕ∆∆ μεταφέρθηκε με τις 

αρμοδιότητες, τις υπηρεσίες και τις δομές του στη Γενική Γραμματεία  για την 

Καταπολέμηση της διαφθοράς. Το ΣΕΕ∆∆ μεριμνά  για την επισήμανση φαινομένων 

διαφθοράς, κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής 

παραγωγικότητας και χαμηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Αρμοδιότητες του ΣΕΕΔΔ  

• Η διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών.  

• Η διενέργεια Ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων κατά τη διάρκεια ή μετά  το πέρας των 

επιθεωρήσεων – ελέγχων για τη διαπίστωση διάπραξης πειθαρχικών αδικημάτων. 
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 • Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των φορέων που εμπίπτουν 

στην αρμοδιότητα του ΣΕΕ∆∆.  

• Η διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων μετά από παραγγελία 

του αρμοδίου Εισαγγελέα.  

• Η συγκέντρωση του απαιτούμενου αποδεικτικού υλικού προκειμένου να διαβιβαστεί 

στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή η σχετική αναφορά για ορισμένα ποινικά αδικήματα που 

διαπράττουν ή συμμετέχουν  σε αυτά δημόσιοι υπάλληλοι.  

• Η παρακολούθηση των πειθαρχικών διαδικασιών στο σύνολο των φορέων που 

ελέγχονται από το Σ.Ε.Ε.∆.∆. (Ν. 4152/2013 ΦΕΚ A 107/9-5-13)  

• Ο έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων του άρθρου 10 του Ν. 4305/2014 «Ανοικτή 

διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα» 

(ΦΕΚ Α 237/31-10-2014) από τους δημόσιους φορείς που εκπίπτουν στην αρμοδιότητα του.  

 

Πεδίο Ελεγκτικής Δράσης  του ΣΕΕΔΔ 

Στην αρμοδιότητα του ΣΕΕ∆∆ ανήκει ο έλεγχος των υπηρεσιών:  

α) του Δημοσίου,  

β) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης A’ και B’ βαθμού, καθώς και των 

επιχειρήσεων τους,  

γ) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου  και 

δ) των κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου υ ή Δημόσιων  Επιχειρήσεων 

ή Επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα  το Δημόσιο  με διοικητική πράξη ή ως 

μέτοχος.   

 

Ελεγκτική ∆ιαδικασία.  

Το ΣΕΕ∆∆ διενεργεί επιθεωρήσεις, ελέγχους και έρευνες κατ’ αρχήν σύμφωνα με το 

πρόγραμμα ελεγκτικής δράσης του Σώματος. Επίσης, μπορεί  να διενεργεί και έκτακτους 

ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες οποτεδήποτε αυτό κριθεί επιβεβλημένο. Σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3074/2002 ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΕ∆∆ εκδίδει τις 

εντολές για επιθεώρηση- έλεγχο:  

• Αυτεπαγγέλτως. 

•Μετά από εντολή του Υπουργού Επικρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς 

•Μετά από εντολή του οικείου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης για τις υπηρεσίες τους ή τα εποπτευόμενα από αυτούς ΝΠ∆∆. 
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•Μετά από αίτημα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, του Συνηγόρου του 

Πολίτη ή του επικεφαλής Ανεξάρτητης Διοικητικής  Αρχής.  

Οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές – Ελεγκτές, για την εκπλήρωση 

του έργου τους, μπορούν να επισκέπτονται την ελεγχόμενη ή οποιαδήποτε εμπλεκόμενη  

υπηρεσία που υπάγεται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του ΣΕΕ∆∆, προκειμένου να 

διενεργήσουν τον έλεγχο και να διερευνήσουν επιτόπου την προς εξέταση υπόθεση.  

Οι υπηρεσίες που υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του ΣΕΕ∆∆ οφείλουν, 

α) να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο του ΣΕΕ∆∆ και να παρέχουν όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα, πληροφορίες ή κάθε άλλο υποβοηθητικό για τον έλεγχο στοιχείο και 

β) εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της σχετικής έκθεσης επιθεώρησης-ελέγχου, να 

ενημερώνουν το ΣΕΕ∆∆ για τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν για την υλοποίηση των 

προτάσεων της έκθεσης. Σημειώνεται ότι η διαπίστωση ύστερα από διενέργεια επιθεώρησης 

ή ελέγχου πειθαρχικών παραπτωμάτων, δεσμεύει τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα για την 

άσκηση της πειθαρχικής δίωξης(Ετήσια Έκθεση Γενικού  Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης 

για το έτος 2014).  

 

 

6.4.4. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Kαι Πρόνοιας  (Σ.Ε.Υ.Υ.Π) 

 

 

Νομοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρμοδιοτήτων  

Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας συστάθηκε με τον Ν.2920/2001 

και αποτελεί υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό. 

Διοικητικά και οικονομικά υπάγεται στο ανωτέρω Υπουργείο, έχει όμως πλήρη ελεγκτική 

ανεξαρτησία.  

Το ΣΕΥΥΠ διενεργεί ελέγχους κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας, του Συνηγόρου 

του Πολίτη ή αυτεπάγγελτα συμφωνά με τον ιδρυτικό του νόμο. Επίσης διενεργεί ελέγχους 

κατ’ εντολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.   

Αποστολή του ΣΕΥΥΠ είναι η ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού και περιφερειακού 

μηχανισμού για τη διενέργεια συστηματικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών σε όλες τις 

υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργείου 

Υγείας καθώς και στις υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών φορέων. 
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Σκοπός του ΣΕΥΥΠ αποτελεί η βελτίωση της παραγωγικότητας και 

αποτελεσματικότητας των παραπάνω υπηρεσιών και φορέων, η ποιοτική αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, η εξάλειψη της κακοδιοίκησης και η 

προστασία της υγείας και της περιουσίας των πολιτών από την παροχή υπηρεσιών υγείας και 

πρόνοιας με καταχρηστικό τρόπο.  

Στην ελεγκτική αρμοδιότητα του ΣΕΥΥΠ υπάγονται: 

 Οι κεντρικές, περιφερειακές ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου 

Υγείας. � 

 Οι υπηρεσίες των Περιφερειών, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των 

ΟΤΑ Α’ βαθμού καθώς και των ασφαλιστικών φορέων, που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και 

πρόνοιας. � 

 Τα λοιπά ΝΠ∆∆ και τα ΝΠΙ∆ του δημοσίου τομέα, που ασκούν 

δραστηριότητες στους τομείς υγείας και πρόνοιας και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας. 

� 

 Όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα, 

οι οποίοι εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας. � 

 Τα νοσοκομειακά και ιδιωτικά φαρμακεία, οι φαρμακαποθήκες, τα 

εργαστήρια και γενικά κάθε κατάστημα παραγωγής ή ευπορίας κάθε είδους φαρμακευτικού ή 

υγειονομικού υλικού, τα ινστιτούτα αδυνατίσματος και αισθητικής, τα εργοστάσια 

εμφιάλωσης νερού καθώς και οι ιαματικές πηγές, στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες για 

λόγους υγείας. � 

 Οι ιδιωτικοί φορείς που έχουν ως αντικείμενο τη διάθεση προϊόντων, που 

χρησιμοποιούνται άρεσα στην παροχή υπηρεσιών υγείας.  

Του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) προΐσταται 

Γενικός Επιθεωρητής. Το ΣΕΥΥΠ αποτελείται από την Κεντρική Υπηρεσία με έδρα την 

Αθήνα και το Περιφερειακό Γραφείο Μακεδονίας-Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η 

Κεντρική Υπηρεσία και το Περιφερειακό Γραφείο διαρθρώνονται αντίστοιχα από:  

- Τον Τομέα Υγειονομικού-Φαρμακευτικού Ελέγχου 

-Τον Τομέα διοικητικού-Οικονομικού Ελέγχου 

-Τον Τομέα Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας 

-Τον Τομέα  Ελέγχου Δημόσιας  Υγείας και Ψυχικής Υγείας  

-Τη Διεύθυνση Γραμματείας  (Ετήσια Έκθεση Γεν. Επιθεωρητή Δημ. Διοίκησης για το 

2014).  
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6.4.5. Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων – Γενικό Λογιστήριο 

Tου Κράτους - Υπουργείο Οικονομικών  

 

 

Νομοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρμοδιοτήτων 

 Με την έναρξη ισχύος του νέου οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών 

(29.10.2014) με το Π.Δ. 111/2014, καταργήθηκε η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου 

Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων  από την ΕΕ και οι αρμοδιότητες της ως προς τα 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μεταφέρθηκαν στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών 

Ελέγχων (Γ∆∆Ε) και επανακαθορίστηκαν οι στρατηγικοί σκοποί της που αφορούν: 

 (α) στη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 

Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των φορέων όπως αυτοί καθορίζονται με τη 

διαδικασία του άρθρου 3 του Ν.3492/2006.  

(β) στην παροχή επαρκούς διαβεβαίωσης ή διατύπωσης επιφυλάξεων για το σύνολο ή 

για το μέρος του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δημοσιονομικών  του Κράτους 

προς τον Υπουργό Οικονομικών. 

 (γ) στη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της ορθής 

Δημοσιονομικής  διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.   

 (δ) στον αποτελεσματικό συντονισμό της ελληνικής διοίκησης και στη συνεργασία με 

τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα για τη διασφάλιση της προστασίας των συμφερόντων του 

ενωσιακού προϋπολογισμού (Ετήσια Έκθεση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, 

2014).   

 

 

6.4.6. Γενική Γραμματεία ∆ημοσίων Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών – 

Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου  

 

 

Νομοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρμοδιοτήτων 

 Οι διατάξεις που αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο και διέπουν τη λειτουργία της 

∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι το άρθρο 4 παρ.2 του Ν.3492/2006 (ΦΕΚ Α΄210), 

«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής 
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διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού 

φορέων κ.ά. διατάξεις», όπως ισχύει, το άρθρο πρώτο, παράγραφος Ε΄ του Ν.4254/2014 

(ΦΕΚ Α΄85), «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 

εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις». Το πδ 111/2014 (ΦΕΚ Α΄178) 

«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και ειδικότερα το άρθρο 61 αυτού. Το άρθρο 8 

της απόφασης αρ. ∆6Α 1058824ΕΞ2014/08-04-2014 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Εσόδων (ΦΕΚ Β΄865) «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων 

οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων  Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων  από αυτές».  

Το Εγχειρίδιο Διενεργείας Εσωτερικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών που 

εκδόθηκε από τη ∆/νση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου στις 03.01.2013 έπειτα από έγκριση 

του Υπουργού Οικονομικών.  

Σύμφωνα  με το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διενεργείας Εσωτερικών Ελέγχων του 

Υπουργείου Οικονομικών ο Εσωτερικός Έλεγχος εξετάζει, πρωτίστως, την επάρκεια, 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (internal 

controls) που έχει θεσπιστεί. Ειδικότερα, ο Εσωτερικός έλεγχος:  

 Επισκοπεί και αξιολογεί τις λειτουργίες, τις διοικητικές διαδικασίες και το 

εφαρμοζόμενο σύστημα ελέγχων, σε όλα τα επίπεδα, ώστε να εντοπίσει πιθανές αδυναμίες 

και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα τους.  

 Επιβεβαιώνει την ορθή εφαρμογή των κανόνων και διαδικασιών που διέπουν 

ένα ελεγχόμενο σύστημα (έλεγχος συμμόρφωσης).  

 Εξετάζει την ποσότητα και την ποιότητα του παραγόμενου έργου, σε σχέση με 

τους πόρους που διατέθηκαν (έλεγχος απόδοσης).  

 Ελέγχει το σύστημα λογοδοσίας, καθώς και την αξιοπιστία και ακεραιότητα της 

πληροφόρησης που παρέχεται σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης και 

επιχειρησιακής λειτουργίας.  

 Επιβεβαιώνει τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου 

Οικονομικών, καθώς και την οικονομική, αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των 

πόρων.  

 Αξιολογεί τις οργανωτικές αλλαγές και τις επιπτώσεις από την ανάπτυξη νέων 

συστημάτων και δραστηριοτήτων.  

 Αξιολογεί την πιθανότητα ύπαρξης απάτης και τον τρόπο με τον οποίο ο 

οργανισμός διαχειρίζεται τον κίνδυνο απάτης.  
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Εξετάζει κατά πόσο προάγονται μέσα στον οργανισμό οι κατάλληλες ηθικές αρχές και 

αξίες (Ετήσια Έκθεση Γεν. Επιθεωρητή Δημ. Διοίκησης, 2014).   

 

 

6.4.7. Γενική Γραμματεία Δημοσίων  Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών –

Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων  

 

 

Νομοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρμοδιοτήτων 

Η «Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων» της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων  Εσόδων 

(Γ.Γ.∆.Ε.), όπως μετονομάσθηκε, με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄της υποπαραγράφου 2 

της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014 (Α΄85) «Μέτρα στήριξης και 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες 

διατάξεις» ανασυγκροτήθηκε και ανακαθορίστηκαν οι αρμοδιότητες της με το άρθρο 7 της 

αριθμ.∆6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄865 και Β΄1079) απόφασης του Γενικού 

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων  και διέπεται από το προεδρικό διάταγμα 111/2014 (Α΄178) 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 60 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».  

Η αυτοτελής Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, συστάθηκε ως μνημονιακή 

Διεύθυνση με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3943/2011 (Α΄66), όπως τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 55 του Ν.4002/2011 (Α΄180) και 

συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4110/2013 (Α΄17), οργανώθηκε και 

διαρθρώθηκε με την αριθμ. ∆.Π.Ε. 1016047 ΕΞ 2012/26-01-2012 (Β΄659) κοινή απόφαση 

των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Οικονομικών, μεταφέρθηκε  στην Γ.Γ.∆.Ε. με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης δ΄της 

περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του 

Ν.4093/2012 (Α΄222) όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της παραγράφου Β1 του άρθρου 

πρώτου του Ν.4152/2013 (Α΄107). Τέλος, με την αριθμ. ∆6Α 1113773 ΕΞ 2013/15-7-2013 

(Β΄1748) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, υπάγεται απευθείας στον Γενικό  

Γραμματέα  της Γ.Γ.∆.Ε.  

Αποστολή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων 

 Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών έχει ως 

αποστολή: 
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 α) τη διερεύνηση και εξιχνίαση, σε όλη την Επικράτεια, των ποινικών αδικημάτων και 

πειθαρχικών παραπτωμάτων που διαπράττουν ή συμμετέχουν  σε αυτά υπάλληλοι της 

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων  Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα:  

1) των ποινικών αδικημάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων του 

Ποινικού Κώδικα: 216-218 (πλαστογραφία), 220 (υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης), 222 

(υπεξαγωγή εγγράφων), 235-237 (δωροδοκία), 239-244 (κατάχρηση εξουσίας, ψευδής 

βεβαίωση, νόθευση, καταπίεση), 252 (παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου), 254-259 

(αποσιώπηση λόγου εξαιρέσεως, αθέμιτος συμμετοχή, απιστία περί την υπηρεσία, 

εκμετάλλευση διαπιστευμένων, υπεξαίρεση στην υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος) και 261 

(παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή), των ποινικών αδικημάτων που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της Φορολογικής, Δημοσιονομικής  και Τελωνειακός νομοθεσίας και των ποινικών 

αδικημάτων που προβλέπονται από το Πειθαρχικό Δίκαιο των Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.  

2) των πειθαρχικών παραπτωμάτων: σε περιπτώσεις φαινόμενων χρηματισμού μετά από 

αυτόφωρη σύλληψη ή από συλλογή εμπεριστατωμένων καταγγελιών και σοβαρών 

υποθέσεων που έχουν ως συνέπεια απώλεια εσόδων του κράτους.  

β) τη διενέργεια ελέγχων περιουσιακής κατάστασης, των υπαλλήλων (εν ενεργεία και 

συνταξιούχων) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων  Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, 

οι οποίοι είναι:  

- είτε στοχευμένοι.  είτε δειγματοληπτικοί και πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, 

σύμφωνα με τα κριτήρια, το προσδιοριζόμενο δείγμα και τη διαδικασία που καθορίζονται με 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα  της, 

 - είτε σε υπαλλήλους για τους οποίους περιέρχεται στη Διεύθυνση οποιαδήποτε 

πληροφορία που περιέχει στοιχεία που δύναται να προκαλέσουν βάσιμες υπόνοιες 

αδικαιολόγητης μεταβολής της  υφισταμένης περιουσιακής τους κατάστασης,  

- είτε σε υπαλλήλους για τους οποίους διενεργείται έρευνα, προκαταρκτική εξέταση, 

προανάκριση ή Ε∆Ε από τη Διεύθυνση, για τη διερεύνηση της τέλεσης αδικημάτων της 

παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.3943/2011, όπως ισχύουν σήμερα, και τα οποία 

αναφέρθηκαν στην προηγουμένη παράγραφο, και κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος της 

περιουσιακής τους κατάστασης (Ετήσια Έκθεση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, 

2014).   
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6.4.8. Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε) 

 

 

Νομοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρμοδιοτήτων  

α) Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας  

Για τη διαρκή (περιοδική και έκτακτη) επιθεώρηση των έργων που εκτελούνται από 

τους φορείς του Δημόσιου  τομέα, όπως αυτός κάθε φορά ορίζεται, έχει συσταθεί το Σώμα 

Επιθεωρητών Δημόσιων  Έργων (ΣΕ∆Ε), που υπάγεται στον Υπουργό Επικρατείας, Γενική 

Γραμματεία  για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.  

Την ως άνω σύσταση του ΣΕ∆Ε προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 177 του 

Ν.3669/2008(ΦΕΚ116Α/18-6-2008) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας 

Κατασκευής Δημοσίων Έργων».  

Το ΣΕ∆Ε λειτουργεί από το 1986 με βάση τον Κανονισμό Επιθεωρήσεων Δημοσίων  

Έργων, που εγκρίθηκε με την Απόφαση του (τότε) Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε Ε∆2/01/71/ΦΝ 

294/9-6-1986 (ΦΕΚ374Β΄).  

β) Αρμοδιότητες  

β1) Οι Επιθεωρητές Δημοσίων  Έργων, που ορίζονται με ανάθεση καθηκόντων 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 177 του Ν.3669/08, έχουν τις αρμοδιότητες που 

περιγράφει ο Νόμος και ο Κανονισμός Επιθεωρήσεων Δημοσίων  Έργων, για τη διενέργεια 

επιθεωρήσεων στα έργα των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως κάθε φορά ορίζεται.  

Οι ως άνω επιθεωρήσεις εκτείνονται σε όλες τις φάσεις παραγωγής των έργων, ήτοι από 

τον σχεδιασμό, τη μελέτη, τη δημοπράτηση, την κατάρτιση των συμβάσεων, τη διαχείριση 

των συμβάσεων μέχρι και την οριστική παραλαβή των έργων και σε οποιοδήποτε στάδιο 

βρίσκονται οι παραπάνω φάσεις.  

Κάθε Επιθεωρητής ∆.Ε. διενεργεί επιθεώρηση ύστερα από εντολή του Εποπτικού 

Συμβουλίου του ΣΕ∆Ε, κατά την οποία συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που 

αφορούν στην παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη διοίκηση και εποπτεία των έργων από τις 

αρμόδιες για το επιθεωρούμενο έργο Υπηρεσίες και στη συνέχεια συντάσσει και υποβάλλει 

έγκαιρα στο Εποπτικό Συμβούλιο την έκθεσή του. 

 Στον Κανονισμό Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων ρυθμίζονται οι γενικές αρχές βάσει 

των οποίων συντάσσεται η Έκθεση Επιθεώρησης, περιγράφεται ο τρόπος διεξαγωγής των 

Επιθεωρήσεων, καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών Δημοσίων  

Έργων κατά τη διενέργεια των Επιθεωρήσεων, τα θέματα που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις 
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των υπηρεσιών των φορέων κατασκευής των έργων, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 

της επιθεώρησης, με τους όρους διενέργειάς της, και επίσης, με κάθε θέμα που σχετίζεται με 

τις βασικές αρχές της επιθεώρησης και της αποτελεσματικότητας ελέγχου.  

β2) Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 177 του Ν.3669/08: «Το έργο της Επιθεώρησης 

κατευθύνεται, παρακολουθείται, ελέγχεται και γενικά εποπτεύεται από Εποπτικό Συμβούλιο 

που απαρτίζεται από το Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 

(ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ) του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού και τρία 

μέλη Επιθεωρητές Δημοσίων  Έργων που ορίζονται από τον Υπουργό του ιδίου Υπουργείου 

και ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά παράλληλα με το έργο της Επιθεώρησης, το οποίο 

αναλαμβάνουν ως Επιθεωρητές Δημοσίων Έργων".  

γ) Αρμοδιότητα ελέγχου  

Ο Ν.3669/08 στο άρθρο 1 αυτού, προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής των ελέγχων στα 

έργα που προγραμματίζονται  και εκτελούνται από τους φορείς που αναφέρονται στην παρ. 1 

του άρθρου 14 του Ν.2190/84, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2527/97 και ισχύει σήμερα.  

Επομένως, και οι Επιθεωρήσεις Δημοσίων  Έργων, που διενεργούνται με βάση το 

άρθρο 177 του Ν.3669/08, έχουν ως πεδίο δράσης τα έργα των φορέων του δημόσιου τομέα  

τα οποία δεν έχουν παραληφθεί οριστικά και διέπονται από τις διατάξεις του υπόψη νόμου 

(Ετήσια Έκθεση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, 2014).   

 

 

6.4.9. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων Και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 

Υπουργείου Οικονομικών - Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων 

& Παραβάσεων  

 

 

Η διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων
28

 (Τμήματα Α,Β,Γ,∆) είναι αρμόδια ελέγχων για την 

περιστολή του λαθρεμπορίου και της δασμοφοροδιαφυγής και για τη δίωξη γενικά του 

οικονομικού εγκλήματος (Ετήσια Έκθεση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για το 

2014). 

                                                      

28 Π.Δ. 111/2014 



 

 

71 

Η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.  με τις επί μέρους επιτελικές Τελωνειακές 

Διευθύνσεις, τις Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Τελωνειακές Αρχές απαρτίζουν 

ένα σύνολο οργανικών μονάδων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που  

αποτελούν  την   «Τελωνειακή Υπηρεσία». 

Στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων 

Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ανήκει: 

Η γενική κατεύθυνση, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και ο έλεγχος των 

τελωνειακών αρχών σε θέματα εφαρμογής της τελωνειακής, δασμολογικής, φορολογικής ως 

προς τους ΕΦΚ και τον ΦΠΑ στα εισαγόμενα - εξαγόμενα και στα υποκείμενα σε ΕΦΚ 

αγαθά, καθώς και της συναφούς με την Τελωνειακή Υπηρεσία νομοθεσίας. 

 Η εισήγηση των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων βελτίωσης, 

εναρμόνισης και προσαρμογής της ανωτέρω νομοθεσίας στην εκάστοτε δημοσιονομική 

πολιτική και τη σχετική κοινοτική νομοθεσία. 

Οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ισχύουν βέβαια και για τους τελωνειακούς 

υπαλλήλους, οι οποίοι όμως λόγω  των ειδικών καθηκόντων τους, φέρουν στολή και έχουν  

δικαίωμα οπλοφορίας. Έχουν, επίσης,  τις αρμοδιότητες και  δικαιώματα των ειδικών 

ανακριτικών υπαλλήλων όσον αφορά στη διαπίστωση των αδικημάτων λαθρεμπορίας, 

δασμοφοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης τελωνειακής παράβασης (https://portal.gsis.gr 

/portal/page/portal/ICISnet/authority). 

 

 

6.4.10. Διεύθυνση Επιθεώρησης Ταμείου Παρακαταθηκών Kαι Δανείων  

 

 

Νομοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρμοδιοτήτων  

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποτελεί αυτόνομο χρηματοπιστωτικό, 

διαχειριστικό οργανισμό περιφερειακής ανάπτυξης, αποκλειστικής φύλαξης και διαχείρισης 

των κάθε μορφής  παρακαταθηκών, στήριξης της στεγαστικής πολιτικής για την απόκτηση 

πρώτης κατοικίας και εξυπηρέτησης του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος. Είναι 

Νομικό  Πρόσωπο Δημοσίου  Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού των 

Οικονομικών (Π.Δ.95/96 «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων»). 

 Στην αρμοδιότητα της διεύθυνσης Επιθεώρησης - μεταξύ άλλων - ανάγεται:  
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α) Η επιθεώρηση των Κεντρικών και Περιφερειακών (Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Πάτρας) 

Υπηρεσιών του Τ.Π. & Δανείων, των Γραφείων Παρακαταθηκών που εδρεύουν στις ∆.Ο.Υ. 

όλης της Επικράτειας και των Τελωνειακών Παρακαταθηκών.  

β) Η διενέργεια διοικητικών ερευνών ή ανακρίσεων, καθώς και εκτάκτων 

επιθεωρήσεων έπειτα από σχετική εντολή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, του 

Προέδρου του ∆.Σ. ή και αυτεπάγγελτα. 

 γ) Η έκδοση αιτιολογημένης καταλογιστικής απόφασης κατά του υπολόγου και των 

τυχόν αλληλεγγύως μετ’ αυτού συνευθυνομένων, σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο 

διαπιστωθεί χρηματική έλλειψη, η οποία δεν έχει αναπληρωθεί εντός 24 ωρών (ν.δ.496/74 

περί λογιστικού των Ν.Π.∆.∆.).  

Το ως άνω έργο διεκπεραιώνεται από τους Επιθεωρητές του Ταμείου, οι οποίοι έχουν 

τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις ευθύνες των επιθεωρητών δημοσίων υπολόγων, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες γι’ αυτούς κάθε φορά διατάξεις.  

Την εποπτεία και παρακολούθηση του έργου της επιθεώρησης έχει ο Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, ο οποίος και υπογράφει τις εντολές μετάβασης και 

διενέργειας επιθεωρησιακού ελέγχου (2/21379/0094/2001 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών) (Ετήσια Έκθεση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, 2014).   

 

 

6.4.11. Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Και Επιθεώρησης Νομικών 

Προσώπων - Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Kαι Πρόνοιας  

 

 

Νομοθετικό Πλαίσιο και πεδίο αρμοδιοτήτων  

Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παρ.3 του άρθρου 21 του Π.Δ. 113/29-08-2014 (180Α), 

ελεγκτικό έργο ασκεί το Τμήμα ∆ιαχειριστικού και Κατασταλτικού Ελέγχου Εποπτευόμενων 

Φορέων της ∆ιεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.  

Το εν λόγω Τμήμα είναι αρμόδιο για: 
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 i) τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων των διαχειριστικών χρήσεων των 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων, όπως επίσης και του ΜΤΠΥ, της Η∆ΙΚΑ ΑΕ και 

της ΕΑΑ, καθώς και την παρακολούθηση της δράσης των οργάνων ελέγχου τους.  

ii) την έγκριση των Ισολογισμών και Απολογισμών των εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο φορέων, όπως επίσης και του ΜΤΠΥ, της Η∆ΙΚΑ ΑΕ και της ΕΑΑ και των 

οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από το πδ 80/1997, τον έλεγχο των εκθέσεων 

των ορκωτών ελεγκτών που προβλέπονται από το άρθρο 84 του ν. 2084/1992.  

iii) τη διαπίστωση της κανονικής και εύρυθμης λειτουργίας των εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο φορέων, όπως επίσης και του ΜΤΠΥ, της Η∆ΙΚΑ ΑΕ και της ΕΑΑ, την 

καθοδήγηση των οργάνων τους σε οικονομικά, διοικητικά και διαχειριστικά θέματα, την 

παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού, της λογιστικής ενημερότητας και 

τον έλεγχο της διαχείρισης των κεφαλαίων και της περιουσίας τους.  

iv) τον έλεγχο της διαχείρισης των υπολόγων διαχειριστών χρημάτων, υλικού και 

ενσήμων, καθώς και της κανονικής και έγκαιρης απόδοσης του λογαριασμού μετρητών. 

v) τη διενέργεια διαχειριστικών ερευνών και ανακρίσεων σε υποβαλλόμενες 

καταγγελίες που αναφέρονται σε θέματα διαχειριστικών ανωμαλιών ή καταχρήσεων στους 

εποπτευόμενους από το Υπουργείο φορείς, όπως επίσης και στο ΜΤΠΥ, στην Η∆ΙΚΑ Α.Ε. 

και στην ΕΑΑ καθώς και σε περιπτώσεις διαπιστουμένων κατά τον υπηρεσιακό έλεγχο 

αδικημάτων σε θέματα αρμοδιότητας τους κατόπιν εντολής Υπουργού ή εξουσιοδοτημένου 

οργάνου και σε έκτακτες περιπτώσεις, μη επιδεχόμενες αναβολή, μετά από άμεση σχετική 

ενημέρωση και προφορική εντολή.  

vi) τη διενέργεια ελέγχου στα βιβλία των επιχειρήσεων για την επαλήθευση της 

κανονικής βεβαίωσης των εισφορών εργοδοτών και ασφαλισμένων και το σχεδιασμό, 

προγραμματισμό και συγκρότηση των μικτών κλιμακίων ελέγχου επιχειρήσεων του άρθρου 

33 του Ν.3863/2010.  

vii) τη καθοδήγηση των εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων, όπως επίσης και 

του ΜΤΠΥ, της Η∆ΙΚΑ ΑΕ και της ΕΑΑ επί θεμάτων αρμοδιότητας αυτών κατά το 

διενεργούμενο υπηρεσιακό έλεγχο, τη συνεχή ενημέρωση της Ηγεσίας του Υπουργείου για τα 

απασχολούντα αυτούς θέματα, την κοινοποίηση των υποβαλλόμενων στο Τμήμα 

∆ιαχειριστικού και Κατασταλτικού Ελέγχου Εποπτευόμενων Φορέων, εκθέσεων, 

επιθεωρησιακών ελέγχων ή αποσπασμάτων αυτών από τις κατά περίπτωση αρμόδιες 

υπηρεσιακές μονάδες και τη διατύπωση παρατηρήσεων επ’ αυτών.  
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viii) τη τήρηση αρχείου εκθέσεων – πορισμάτων, ως και κάθε άλλου στοιχείου για την 

παρακολούθηση του ελεγκτικού και ανακριτικού έργου, καθώς και τη θεώρηση των βιβλίων, 

καταστάσεων και στοιχείων που προβλέπονται από το Π.Δ. 80/1997.  

ix) την έκδοση εντολών ελέγχου στις οποίες δύναται να συμμετάσχουν και άλλοι 

δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.∆.∆. που έχουν ειδικές γνώσεις ή ειδικά προσόντα (ν.δ. 

30/30.4.46, ν.δ. 3396/55, π.δ. 611/77 και ν.1256/82). Στο ανωτέρω Τμήμα υπηρετούν εκτός 

από την Προϊσταμένη του Τμήματος, πέντε (5) υπάλληλοι, (4 ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονομικού, 

1 ∆Ε ∆ιοικητικού - Οικονομικού) (Ετήσια Έκθεση Γεν. Επιθεωρητή Δημ. Διοίκησης για το 

2014). 

 

 

6.4.12 Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΥΠΕΔΥΦΚΑ)  

 

 

Νομοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρμοδιοτήτων  

Η ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ συστάθηκε με το άρθρο 32 του Ν.2676/99, όπως τροποποιήθηκε με τις 

παρ.3 και 4, του άρθρου 19, του Ν.3144/03, και της παρ.7, του άρθρου 32, του Ν.3232/04 και 

της παρ. 1, του άρθρου δέκατου, και των παρ.1 και 4 του άρθρου ενδέκατου, του Ν.3607/07. 

Η Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 17, του Ν.3918/2011, μεταφέρθηκε στον Εθνικό 

Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), από την έναρξη λειτουργίας του (2-9-

2011) και υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Οργανισμού. Η ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ ανήκει 

διαρθρωτικά στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα και με τον τελευταίο 

Ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38).  

Το έργο της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο διακρίνεται 

κυρίως σε επιθεώρηση και έλεγχο όλων των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ φορέων 

παροχής υπηρεσιών Υγείας, εσωτερικό έλεγχο του φορέα, έλεγχο του έργου των ελεγκτών 

και επιβολή ποινών από τους διενεργούμενους ελέγχους.  

Σύμφωνα με το άρθρο 19 της τελευταίας τροποποίησης του Ενιαίου Κανονισμού 

Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (κοινή Υπ. Απ. ΕΜΠ. 5 ΦΕΚ 3054/18.11/2012) ορίζεται ότι: 

«Η άσκηση του δευτεροβάθμιου ελέγχου των δαπανών υγείας του ΕΟΠΥΥ, υγειονομικού και 

φαρμακευτικού, επιθεώρησης συμβεβλημένων παρόχων υγείας και ο εσωτερικός έλεγχος του 
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ΕΟΠΥΥ γίνεται από τα αρμόδια όργανα της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ και στα πλαίσια της νομοθεσίας 

που διέπει τη λειτουργία της. Η όλη εποπτεία κάθε ελέγχου υπάγεται στην ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ».  

Σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις με αρ. πρωτ. 1786/5-9-2012, 151/20-12-2012 της 

∆/νσης Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ, την κείμενη νομοθεσία και το άρθρο 19 της 

τελευταίας τροποποίησης του ΕΚΠΥ (αρ. ΕΜΠ5/18-11-2012, ΦΕΚ 3054) η ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ 

είναι το μόνο αρμόδιο όργανο στον ΕΟΠΥΥ για διενέργεια ελέγχων σε ιδιωτικά φαρμακεία 

και στους λοιπούς παρόχους υγείας και το μόνο όργανο επιβολής κυρώσεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 80 του Ν.3996/2011.  

Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας  

Σύμφωνα με την παρ. 2 του Ν.2676/1999 έργο της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ είναι:  

- η εποπτεία και ο συντονισμός των ενεργειών για τον έλεγχο των δαπανών του 

συστήματος υγειονομικής περίθαλψης όλων των Ασφαλιστικών Φορέων και Κλάδων 

Ασθένειας.  

- ο έλεγχος για όλες τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται προς τους ασφαλισμένους και 

συνταξιούχους όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών. 

 - ο συντονισμός των ελέγχων για τις παροχές περίθαλψης που απαιτείται έγκριση 

ελεγκτή ιατρού, η συγκέντρωση και η στατιστική αξιολόγηση στοιχείων που έχουν σχέση με 

παροχές υγείας.  

- η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας 

κατά τη διενέργεια του ελέγχου (σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 Ν.2676/1999 

που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθ.18 του Ν.3846/2010 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 

1 του άρθρ. 80 του Ν.3996/2011).  

- Επιπλέον, των κυρώσεων που επέβαλε ο Γενικός Επιθεωρητής συμφωνά με τις ήδη 

υπάρχουσες διατάξεις του Π.∆.121/08, προστέθηκε αρμοδιότητα επιβολής ποινών και σε 

περιπτώσεις πώλησης φαρμάκων από φαρμακείο σε φαρμακαποθήκη, σύμφωνα με τον 

τελευταίο Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167), 

 - Ο έλεγχος των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται προς τους ασφαλισμένους των 

ασφαλιστικών οργανισμών ή του ΕΟΠΥΥ διενεργείται στα φαρμακεία, νοσοκομεία, 

ιδιωτικές κλινικές και κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από 

το προσωπικό της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ.  

Στους ελέγχους αυτούς δύναται να συμμετέχουν και υπάλληλοι των ασφαλιστικών 

οργανισμών ή του ΕΟΠΥΥ (παρ. 3 του Ν.2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 

του άρθρ. 80 του Ν.3996/2011).  



 

 

76 

- Ο έλεγχος αφορά στην παρακολούθηση των όρων των συμβάσεων των ασφαλιστικών 

οργανισμών με τους παρόχους υγείας, στην πιστή τήρηση των ισχυουσών διατάξεων των 

κανονισμών παροχής υγειονομικής περίθαλψης και γενικά στην τήρηση της νομοθεσίας που 

διέπει την παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.  

- Η βάση δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που δημιουργήθηκε και 

λειτουργεί από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων λειτουργεί και με την 

εποπτεία της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ. 

 - Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η Υπηρεσία διερευνά τις υποθέσεις ελέγχων 

αξιοποιώντας στοιχεία από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση (Η∆ΙΚΑ), e-∆ΑΠΥ και την 

ΚΜΕΣ του ΕΟΠΥΥ. 

 - Επιπλέον, ο έλεγχος των μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ), μέχρι τις 

αλλαγές που επέφερε ο Ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38), όπως και ο έλεγχος των ελεγκτών ιατρών του 

ΕΟΠΥΥ.  

- Επίσης, αντικείμενο ελέγχου αποτελεί η διερεύνηση όλων των καταγγελιών από 

ασφαλισμένους, Υπηρεσίες κ.α.  

- Μέχρι των αλλαγών που επήλθαν με το Ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38) για την Πρωτοβάθμια 

περίθαλψη, είχε ανατεθεί στην Υπηρεσία από τον ΕΟΠΥΥ και η τοποθέτηση ελεγκτών για 

πρωτοβάθμιο έλεγχο σε ιδιωτικές κλινικές και νοσοκομεία.  

- Σύμφωνα με το αρθρ. 19 της τελευταίας τροποποίησης του Ενιαίου Κανονισμού 

Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (κοινή Υπ. Απ. ΕΜΠ. 5 ΦΕΚ 3054/18.11/2012) η 

ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ έχει την αρμοδιότητα του εσωτερικού ελέγχου του ΕΟΠΥΥ. 

 - Τέλος, η ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας σύμφωνα με την παρ. 

6 του αρθρ. 21 του Ν.4208/2013 διενεργεί και διαχειριστικό έλεγχο στα Νομικά Πρόσωπα 

∆ημοσίου Δικαίου (ΝΠ∆∆) και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙ∆), που 

αποτελούν εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας.  

Σημειώνεται όμως ότι η Υπηρεσία δεν διαθέτει διοικητικό προσωπικό που απαιτούν οι 

διενεργούμενοι έλεγχοι και μπορεί μόνο να συνδράμει με εμπειρογνώμονες επί ιατρικών και 

φαρμακευτικών θεμάτων καθώς διαθέτει μόνο προσωπικό των τελευταίων ειδικοτήτων 

(Ετήσια Έκθεση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, 2014).   
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6.4.13 Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας Kαι 

Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)  

 

 

Νομοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρμοδιοτήτων  

Με το Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α΄) συστήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2014 το Σώμα 

Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠ∆ΕΜ) το οποίο 

περιλαμβάνει όλες τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης του ΥΠΑΠΕΝ και συγκεκριμένα:  

1. ∆ύο Τμήματα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 

αντίστοιχα (διάδοχο σχήμα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος - ΕΥΕΠ), 

με χωρική αρμοδιότητα όλη την επικράτεια για τον έλεγχο τήρησης και ορθής εφαρμογής της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας από ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς, σε εθνικό και τοπικό 

επίπεδο. Επιπροσθέτως, με το άρθρο 9 του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α') οι Επιθεωρητές 

Περιβάλλοντος έχουν αναλάβει και προανακριτικά καθήκοντα για αδικήματα σχετιζόμενα με 

την περιβαλλοντική νομοθεσία. Τα καθήκοντα αυτά περιλαμβάνουν τη διενέργεια 

προκαταρκτικής εξέτασης και προανάκρισης, υπό την εποπτεία του αρμοδίου Εισαγγελέα. 

 2. ∆ύο Τμήματα Επιθεώρησης ∆όμησης και Κατεδάφισης, με έδρα την Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη αντίστοιχα (διάδοχο σχήμα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών ∆όμησης -

ΕΥΕ∆ και της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων - ΕΥΕΚΑ), με 

χωρική αρμοδιότητα όλη την επικράτεια, για τον έλεγχο της τήρησης και της ορθής 

εφαρμογής της διαδικασίας δόμησης από ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς καθώς και τον 

συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών για τη διενέργεια κατεδαφίσεων, σε εθνικό και τοπικό 

επίπεδο.  

3. ∆ύο Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 

αντίστοιχα (διάδοχο σχήμα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας, ΕΥΕΠΕΝ), τα 

οποία έχουν ως χωρική αρμοδιότητα όλη την επικράτεια, για τον έλεγχο της τήρησης και της 

ορθής εφαρμογής της διαδικασίας των ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, συστημάτων 

θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού από ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς, σε εθνικό και 

τοπικό επίπεδο. 

 4. Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ). 

Το ΣΥΓΑΠΕΖ με έδρα στην Αθήνα έχει χωρική αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια, για τον 

προσδιορισμό μέτρων πρόληψης περιβαλλοντικής ζημίας και την εισήγηση μέτρων 

αποκατάστασης αυτής στον Υπουργό ΠΑΠΕΝ, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του 
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Π.Δ.148/2009. Η λειτουργία όλων των προαναφερόμενων (1-4) Υπηρεσιών, από τη σύστασή 

τους, συγχρηματοδοτείται λόγω της εθνικής και ευρωπαϊκής σημασίας του έργου τους, από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελέγχεται ως προς τα αποτελέσματά της, από τις αρμόδιες 

∆ιευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

5. ∆ύο Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 

αντίστοιχα (διάδοχο σχήμα των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων Βορείου και Νοτίου Ελλάδας), 

καθώς και το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου, τα οποία έχουν ως χωρική αρμοδιότητα όλη 

την επικράτεια, για τον έλεγχο της τήρησης και της ορθής εφαρμογής της μεταλλευτικής και 

λατομικής νομοθεσίας στους μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους αντίστοιχα, από 

ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Τα εν λόγω Τμήματα 

χρηματοδοτούνται εξολοκλήρου από δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού. 

 Βάσει των προαναφερθέντων, ενώ για τις Υπηρεσίες των οποίων οι αρμοδιότητες 

μεταβιβάστηκαν στο ΣΕΠ∆ΕΜ προβλέπονταν συνολικά τετρακόσιες εξήντα τέσσερις (464) 

θέσεις προσωπικού, σήμερα στο ΣΕΠ∆ΕΜ έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν συνολικά 

ενενήντα (90) υπάλληλοι εκ των οποίων οι είκοσι τέσσερις (24) αποσπασμένοι υπάλληλοι 

από άλλους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Το γεγονός αυτό από μόνο του θέτει κάποιους 

περιορισμούς ως προς την έκταση και το βάθος των ελέγχων τους οποίους έχει ως σκοπό το 

ΣΕΠ∆ΕΜ να πραγματοποιεί, όπως αναλύονται παρακάτω, βάσει των διατάξεων του άρθρου 

10 του πδ 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής»:  

Στρατηγικοί σκοποί του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, ∆όμησης, Ενέργειας 

και Μεταλλείων είναι ιδίως:  

α) η προαγωγή της εφαρμογής της κείμενης περιβαλλοντικής, πολεοδομικής και 

ενεργειακής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, 

 β) η μέριμνα για την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών στο περιβάλλον,  

γ) ο έλεγχος των κτηρίων ως προς την εφαρμογή του οικοδομικού και κτιριοδομικού 

κανονισμού και η αποτροπή της αυθαίρετης δόμησης.  

δ) ο έλεγχος και η αξιολόγηση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων και των 

εγκαταστάσεών τους θέρμανσης και κλιματισμού, με στόχο την ενημέρωση των χρηστών 

τους και τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.  

ε) ο έλεγχος της εφαρμογής της μμεταλλευτικής και λατομικής νομοθεσίας, με στόχο 

την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων.  
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Το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, ∆όμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων 

λειτουργεί σε επίπεδο Γενικής διεύθυνσης και απαρτίζεται από τις κάτωθι υπηρεσίες:  

α) Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος, που λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και 

περιλαμβάνει τέσσερα Τμήματα Επιθεώρησης με χωρική αρμοδιότητα τις Περιφέρειες 

Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, 

Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου και Ηπείρου.  

β) Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος, που λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και 

περιλαμβάνει τέσσερα Τμήματα Επιθεώρησης με χωρική αρμοδιότητα τις Περιφέρειες 

Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίου και ∆υτικής 

Ελλάδος. Στην Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος επιπλέον ανήκουν: - το Γραφείο Οινοφύτων 

Στερεάς Ελλάδος το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος με χωρική 

αρμοδιότητα την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και - το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου, το 

οποίο υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων. 

 γ) Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, που λειτουργεί σε 

επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος με χωρική αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια. Λαμβάνοντας 

υπόψη το γεγονός ότι μέχρι τις 28 Οκτωβρίου 2014 δεν υφίστατο το Σώμα Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος, ∆όμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, αλλά λειτουργούσαν οι 

προαναφερόμενες πρώην Ειδικές Υπηρεσίες σε επίπεδο ανεξάρτητων μεταξύ τους 

Διευθύνσεων, η παρουσίαση του έργου του Σώματος για το έτος 2014 θα ακολουθήσει την 

διάρθρωση των πρώην Ειδικών Υπηρεσιών από τις οποίες το Σώμα δημιουργήθηκε (Ετήσια 

Έκθεση Γεν. Επιθεωρητή Δημ. Διοίκησης για το 2014). 

  

 

6.4.14 Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας  (Σ.ΕΠ.Ε) 

 

 

Νομοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρμοδιοτήτων 

 Το ΣΕΠΕ ιδρύθηκε με το Ν.2639/98 και την οργανωτική του δομή την απέκτησε τον 

Ιούλιο του 1999, σύμφωνα με το Π.Δ. 136/99. Στη συνέχεια, με το Ν.2956/01, το Ν.3144/03 

και το Ν.3762/09, προβλέφθηκε η σύσταση νέων Υπηρεσιών και νέων οργανικών θέσεων, 

καθώς και η ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσωπικού. Το Σώμα Επιθεώρησης 

Εργασίας (ΣΕΠΕ), αποτελεί τον κατεξοχήν ελεγκτικό μηχανισμό του Υπουργείου Εργασίας, 
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Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για τον έλεγχο της εφαρμογής της εργατικής 

νομοθεσίας, διαθέτει Υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια, και έχει ως βασικό σκοπό τη 

διασφάλιση αφενός μεν των εργασιακών δικαιωμάτων και αφετέρου δε της ασφάλειας και 

της υγείας των εργαζομένων. Επιπλέον, το ΣΕΠΕ είναι αρμόδιο να ερευνά, παράλληλα και 

ανεξάρτητα από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, την ασφαλιστική κάλυψη των 

εργαζομένων και επομένως αποτελεί σημαντικό παράγοντα στο πεδίο ελέγχου της αδήλωτης 

εργασίας στην Ελλάδα.  

Επιθεωρεί και ελέγχει τους χώρους εργασίας με κάθε πρόσφορο μέσο, προβαίνει σε 

κάθε είδους αναγκαία εξέταση και έλεγχο σε όλες τις επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις 

πρωτογενούς και δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και γενικότερα σε κάθε ιδιωτικό ή 

δημόσιο χώρο εργασίας και εκμετάλλευσης ή χώρο όπου πιθανολογείται ότι απασχολούνται 

εργαζόμενοι και επιβλέπει την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων της ασφαλιστικής 

νομοθεσίας της σχετικής με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων την αδήλωτη 

εργασία και την παράνομη απασχόληση.  

Οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας εντάσσονται σε δύο βασικούς και διακριτούς 

κλάδους με σαφώς καθορισμένα αντικείμενα και αρμοδιότητες. Ειδικότερα:  

• Οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων έχουν ως αντικείμενο τη διενέργεια 

ελέγχων στις επιχειρήσεις και σε κάθε άλλο χώρο εργασίας για την επίβλεψη και την 

εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και την παροχή ενημέρωσης, συμβουλών και 

οδηγιών στους εργαζόμενους και στους εργοδότες, για την αποτελεσματική εφαρμογή των 

κείμενων διατάξεων.  

• Οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία έχουν ως 

αντικείμενο τη διενέργεια ελέγχων στις επιχειρήσεις και σε κάθε χώρο εργασίας για την 

επίβλεψη και την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζομένων, την έρευνα των αιτιών των σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων 

και των επαγγελματικών νόσων, την υπόδειξη στους εργοδότες μέτρων για τη διαφύλαξη της 

υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς και την παροχή ενημέρωσης, συμβουλών 

και οδηγιών στους εργαζόμενους και στους εργοδότες για τα θέματα αυτά. 

 Η αρμοδιότητα του ελέγχου της ασφαλιστικής κάλυψης συμπεριλαμβανόταν ανέκαθεν 

στις αρμοδιότητες των Επιθεωρητών Εργασίας. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται 

παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας ο Επιθεωρητής Εργασίας οφείλει να ενημερώνει 

άμεσα τον ασφαλιστικό φορέα.  
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Από τις αρχές του 2010 μάλιστα έχει ενεργοποιηθεί η διάταξη του άρθρου 151 του 

Ν.3655/2008 και πλέον σε συνδυασμό και με το αρ.31 Ν.3996/2011, ως ισχύει διενεργούνται 

πλέον τακτικοί έλεγχοι από μικτά κλιμάκια αποτελούμενα από υπαλλήλους του ΣΕΠΕ και 

της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) του ΙΚΑ.  

Για την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής λειτουργίας των δύο ελεγκτικών σωμάτων του 

Υπουργείου Εργασίας, δηλαδή της Επιθεώρησης Εργασίας και της Ειδικής Υπηρεσίας 

Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) του ΙΚΑ, με την έναρξη ισχύος από 13 Ιουνίου 2014, της Υ.Α 

Υπ. Αριθμ. 11321/11115/802/2.6.2014 (ΦΕΚ 1551/Β΄/12.6.2014), οι δύο φορείς πλέον 

ελέγχουν με τον ίδιο τρόπο την αδήλωτη εργασία (επιβάλλοντας τα ίδια πρόστιμα), με την 

συνδρομή μάλιστα και της Οικονομικής Αστυνομίας για περιστατικά εκτεταμένης 

παραβατικότητας. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από το ΣΕΠΕ διαβιβάζονται απευθείας στις 

εφορίες της χώρας, ενώ αυτά της ΕΥΠΕΑ διαβιβάζονται απευθείας στα ασφαλιστικά ταμεία 

και το ΙΚΑ, χωρίς να περνούν πλέον από τις Τοπικές ∆ιοικητικές Επιτροπές (Ετήσια Έκθεση 

Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, 2014).  

  

 

6.4.15 Δ/νση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - Αρχηγείο Λιμενικού 

Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής  

 

 

Νομοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρμοδιοτήτων  

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Π.Δ.103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Αιγαίου » (Α΄ 170), η Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος είναι αρμόδια, 

μεταξύ άλλων, για την εποπτεία, την παρακολούθηση και τον συντονισμό των Λιμενικών 

Αρχών για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας στους τομείς πρόληψης και 

καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών. Στο πλαίσιο των παραπάνω, μεριμνά 

μεταξύ  άλλων για:  

α) την έκδοση των αποφάσεων διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού κατά των υπαιτίων ρύπανσης της θάλασσας.  
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β) την αναζήτηση των υπαιτίων πλοίων για την ρύπανση της θάλασσας και των ακτών 

στους χώρους ευθύνης ΛΣΕΛΑΚΤ, καθώς και τη διερεύνηση καταγγελιών ξένων χωρών για 

παραβάσεις ελληνικών πλοίων, για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.  

γ) την προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας ως προς τις αποφάσεις των αρμόδιων 

Διεθνών Οργάνων σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης ρύπανσης της θάλασσας και η 

σύνταξη και έκδοση οδηγιών/εγκυκλίων προς τις Λιμενικές Αρχές για την εφαρμογή τους 

(Ετήσια Έκθεση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, 2014).   

 

 

6.4.16 Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)  

 

 

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) είναι ειδική ελεγκτική υπηρεσία του 

Υπουργείου Οικονομικών (Ν.2343/1995) που σήμερα υπάγεται στον υπουργό Επικρατείας 

για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.  

 

 Νομοθετικό πλαίσιο και πεδίο αρμοδιοτήτων  

Η οργάνωση και λειτουργία του Σ.∆.Ο.Ε. διέπεται βάσει του ισχύοντος νομοθετικού 

πλαισίου με το οποίο συντάχθηκε ο  Ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄/14-10-2004) σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του πδ 85/2005, όπως ισχύει σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 88 του 

Ν.3842/2010 (ΦΕΚ Α΄58).  

Ειδικά μετά την έναρξη ισχύος, από 01.11.2013, των διατάξεων των υπό περ. 1.β. και 

1.γ., της υπό παρ. Β.1. της παρ. Β΄ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107/09.05.2013), σε 

συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις έχει κατεξοχήν ως αποστολή:  

• Τη διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων δυνάμει Εισαγγελικών Παραγγελιών, προς 

διακρίβωση τέλεσης αξιοποίνων πράξεων. 

 • Την έρευνα υποθέσεων που διαβιβάζονται από την «Αρχή Καταπολέμησης της 

Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της 

Τρομοκρατίας και Ελέγχου των δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης» του Ν.3691/2008. 

 • Τους ελέγχους προσδιορισμού οποιασδήποτε προσαύξησης περιουσίας, που 

προέρχεται από άγνωστη πηγή και αιτία προέλευσης, ή προσαύξηση περιουσίας που δεν 

προκύπτει από διαρκή και σταθερή πηγή, η οποία δεν έχει φορολογηθεί ή απαλλαγεί με 

ειδική διάταξη από το φόρο.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
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• Την έρευνα, τον εντοπισμό και την καταστολή οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης 

βαρύτητας και σημασίας, όπως οι απάτες και παρατυπίες, οι παραβάσεις που σχετίζονται με 

προμήθειες, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, οι παράνομες χρηματιστηριακές και 

χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και γενικά οι οικονομικές απάτες σε βάρος των συμφερόντων 

του Ελληνικού ∆ημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης.  

• Τη διερεύνηση πληροφοριών, οι οποίες διαβιβάζονται από δικαστικές και ελεγκτικές 

αρχές.  

• Την επεξεργασία κατασχεμένων βιβλίων – στοιχείων. 

•Την έρευνα, αποκάλυψη και καταπολέμηση παράνομων συναλλαγών, απατών και 

δραστηριοτήτων, που διενεργούνται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, του διαδικτύου και νέων 

τεχνολογιών.  

•Την πρόληψη, δίωξη και καταπολέμηση άλλων παραβάσεων, όπως παράνομη 

διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και εκρηκτικών, πρόδρομων και ψυχοτρόπων ουσιών, τοξικών 

και επικίνδυνων ουσιών (ραδιενεργά και πυρηνικά υλικά, τοξικά απόβλητα κλπ.), 

αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών.  

• Την προστασία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, του αιγιαλού και της 

παραλίας, ως και των ανταλλαξίμων και δημόσιων κτημάτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Οικονομικών, από τις αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επ’ αυτών (Ετήσια Έκθεση 

Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, 2014).   
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6.5. Ειδικές Υπηρεσίες (Εσωτερικών Υποθέσεων) Για Την Καταπολέμηση 

Της Διαφθοράς 

 

 

6.5.1. Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας & Δίωξης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος 

 

 

Νομοθετικό Πλαίσιο και πεδίο αρμοδιοτήτων 

 Η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας 

επαναπροσδιορίστηκαν και θεσπίστηκαν στα νομοθετικά κείμενα αναδιάρθρωσης της 

Ελληνικής Αστυνομίας που έλαβε χώρα το έτος 2014. Η Υπηρεσία αποτελεί μία κεντρική 

αυτοτελή Υπηρεσία, υπαγομένη στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την εποπτεία 

του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και η εδαφική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε όλη 

την Επικράτεια. Συγκεκριμένα, το νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει την οργάνωση και 

λειτουργία της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας (∆ΟΑ), είναι το ακόλουθο:  

Ν. 4249/2014 (Α΄73)   

«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου 

∆ημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου ∆ημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις». 

 Με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Υπηρεσία Οικονομικής 

Αστυνομίας και Φίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠ.Ο.Α.∆.Η.Ε.) διασπάστηκε σε δύο 

(2) αυτοτελείς Κεντρικές Διευθύνσεις, τη ∆ιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (∆ΟΑ) και τη 

Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (∆Ι.∆.Η.Ε.).  

Ν. 4281/2014 (Α΄160)   

«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» Σύμφωνα με το άρθρο 15, η διεύθυνση 

Οικονομικής Αστυνομίας αποτελεί κεντρική αυτοτελή Υπηρεσία που υπάγεται διοικητικά 

στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και εποπτεύεται- ελέγχεται από τον Υπαρχηγό της 

Ελληνικής Αστυνομίας Π.Δ.178/2014 (Α΄281) ∆εκέμβριος 2014. 
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 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» - άρθρο 32: η Διεύθυνση 

Οικονομικής Αστυνομίας (∆ΟΑ) εδρεύει στην Αττική και η τοπική της αρμοδιότητα 

εκτείνεται σε ολόκληρη την Επικράτεια, εκτός από τους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού 

Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, συμφωνά με το άρθρο 5 του ν. 4150/2013 (Α΄102). Με 

έδρα τη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος 

(ΥΟΑΒΕ), η οποία υπάγεται διοικητικά στη ∆ΟΑ και η τοπική της αρμοδιότητα ταυτίζεται 

με τον Τομέα Βορείου Ελλάδος. 

 

 

6.5.2. Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

  

 

Με το Π.Δ. 178/2014 προβλέφθηκε η ίδρυση και η διάρθρωση της Διεύθυνσης Δίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με έδρα την Αθήνα και η ίδρυση και διάρθρωση Υποδιεύθυνσης 

Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

Η αποστολή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συμπεριλαμβάνει την 

πρόληψη, την έρευνα και την καταστολή εγκλημάτων ή αντικοινωνικών συμπεριφορών, που 

διαπράττονται μέσω του διαδικτύου ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Η 

Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι αυτοτελής κεντρική Υπηρεσία και 

υπάγεται απευθείας στον κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στην εσωτερική της δομή, 

αποτελείται από πέντε τμήματα που συμπληρώνουν όλο το φάσμα προστασίας του χρήστη 

και ασφάλειας του Κυβερνοχώρου. Έτσι, στη νέα αναβαθμισμένη δομή της αποτελείται από: 

α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Πληροφοριών, 

β. Τμήμα Καινοτόμων Δράσεων και Στρατηγικής, 

γ. Τμήμα Ασφάλειας Ηλεκτρονικών και Τηλεφωνικών Επικοινωνιών και Προστασίας 

Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων, 

δ. Τμήμα Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων και Ψηφιακής Διερεύνησης και 
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ε. Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων και Δίωξης Διαδικτυακών Οικονομικών Εγκλημάτων. 

 

 

6.5.3. Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Της Ελληνικής Αστυνομίας 

ΜΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.ΕΛ.ΑΣ)
29

 

 

 

Η ΔΕΥΑΛΑΣ ιδρύθηκε με το Ν. 2713/99 ως αυτοτελής μηχανισμός ελέγχου των 

αστυνομικών εγκλημάτων και της διαφθοράς στο χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας. 

 

 

6.5.4. Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Εμπορικής Ναυτιλίας 

(Γ.Ε.Υ.Υ.Ε.Ν)
30

 

 

 

Στο ΓΕΥΥΕΝ έχει ανατεθεί, από τον ιδρυτικό νόμο 2935/01 η καταστολή της 

εγκληματικότητας των Λιμενικών και των πολιτικών υπαλλήλων του τέως ΥΕΝ, στον έλεγχο 

της περιουσιακής κατάστασης των λιμενικών. Είναι αυτοτελής διοικητική υπηρεσία και 

υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, υπόκειται σε κοινοβουλευτική 

εποπτεία και εποπτεύεται από τον εισαγγελέα του ναυτοδικείου και των εισαγγελέα 

πρωτοδικών (Χαραλαμπίδης, 2013).  

 

 

                                                      
29

 Νομοθεσία: 1) Ν. 2713/1999 2)Ν.3213/2003, 3) Π.Δ 14/2001 4) Π.Δ 179/1999 5) Π.Δ 148/2005. Νομολογία: 

ΓνΝΣΚ 96/2008. 
30

 Σχετική Νομοθεσία: 1) Ν. 2935/2001 2) Ν. 3213/2003, Ν. 3569/2007 4) ΠΔ 32/2002 5) ΠΔ 56/2002 6) 

ΠΔ 111/2007  
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6.5.5. Επιτροπή Θεσμών Και Διαφάνειας Της Βουλής 

 

 

Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είναι μία από τις "Ειδικές Επιτροπές" της Βουλής των 

Ελλήνων. 

Αντικείμενο της επιτροπής είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος επί των "ανεξάρτητων 

διοικητικών αρχών" και επί των 'μέσων μαζικής ενημέρωσης" (ΜΜΕ), καθώς και η 

επεξεργασία προτάσεων που συμβάλλουν στη διαφάνεια της δημόσιας ζωής για την εξάλειψη 

της διαφθοράς (http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Commitee 

DetailView?CommitteeId=2b188390-2f24-4d95-b867-912d485fa8cf)  

 

 

6.6. Κατάργηση Του Θεσμού Του Εθνικού Συντονιστή Κατά Της 

Διαφθοράς 

 

 

Με το Ν.4152/2013, συστάθηκε η θέση Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της 

Διαφθοράς (Εθνικός Συντονιστής), ο οποίος υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. 

Αποστολή του Εθνικού Συντονιστή είναι η διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου τομέα (πολιτικό, κυβερνητικό, 

δικαστικό, διοικητικό), η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής της στρατηγικής 

αυτής, καθώς και ο συντονισμός όλων των φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή της 

ανωτέρω εθνικής στρατηγικής. 

Ο Εθνικός Συντονιστής υποστηρίζεται στο έργο του από:  

α) τη Συντονιστική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και  

β) το Συμβουλευτικό Σώμα (Εθνικός συντονιστής κατά της διαφθοράς  

Ο εθνικός συντονιστής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, δεν θα έχει σε καμία 

περίπτωση, όπως άλλωστε προβλέπεται και από το Σύνταγμα, το δικαίωμα να παρεμβαίνει 

στο έργο των ανακριτικών και δικαστικών αρχών, θα αναλαμβάνει όμως να ενημερώνει και 

να κινητοποιεί την κοινή γνώμη για τα ζητήματα πάταξης της διαφθοράς 

(www.hpaccount.com/.../παραγραφοσ-ιγ%3A).  

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Commitee%20DetailView?CommitteeId=2b188390-2f24-4d95-b867-912d485fa8cf
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Commitee%20DetailView?CommitteeId=2b188390-2f24-4d95-b867-912d485fa8cf
http://www.hpaccount.com/.../παραγραφοσ-ιγ%3A
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Το έργο του εθνικού συντονιστή δεν μπορεί να αξιολογηθεί καθώς ο θεσμός 

καταργήθηκε με το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α΄). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ο 
 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ                                 

ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΔΙΕΘΝΩΣ 

 

 

7.1. Διεθνείς Και Ευρωπαϊκοί  Φορείς Καταπολέμησης Της Διαφθοράς   

 

 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους οι φορείς αυτοί:  

α. Διαμορφώνουν τις στρατηγικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε παγκόσμιο 

και ευρωπαϊκό επίπεδο και ελέγχουν την τήρησή τους.  

β. Καταστρώνουν κοινά σχέδια δράσεων των χωρών-μελών τους, καθορίζουν τις 

προτεραιότητες, παρακολουθούν την πορεία τους και κάνουν συστάσεις για την τήρηση των 

συμφωνηθέντων.  

γ. Επιβλέπουν διαρκώς και παρακολουθούν συστηματικά την πρόοδο της χώρας μας σε 

θέματα διαφθοράς, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς συμφωνίες, στις οποίες 

συμμετέχει η Ελλάδα.  

ε. Υποβάλλουν προς την εκάστοτε κυβέρνηση υπομνήματα με τα μέτρα, που πρέπει να 

ληφθούν για την αντιμετώπιση και την εξάλειψη των φαινομένων διαφθοράς. 

 στ. Πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους στη χώρα και έρχονται σε επαφή με τους 

πρωτογενείς, δευτερογενείς, κρατικούς και κοινωνικούς φορείς (πολιτικά κόμματα κλπ,), 

ώστε να είναι σε θέση να έχουν μία κατά το δυνατόν αξιόπιστη εικόνα συνολικά για τη 

διαφθορά στην Ελλάδα.  

ζ. Στη συνέχεια τη συγκρίνουν με τα διεθνή πρότυπα που έχουν καθιερωθεί και 

συμφωνηθεί μεταξύ όλων των χωρών, που συμμετέχουν στους αντίστοιχους διεθνείς 

οργανισμούς.  

η. Οι διεθνείς αυτοί οργανισμοί εκδίδουν, τέλος, πορίσματα ή περιοδικές εκθέσεις, όπου 

αποτυπώνονται τα συμφωνηθέντα μέτρα για κάθε χώρα, η μέχρι εκείνη τη στιγμή πρόοδος, τι 

δεν έχει εκπληρωθεί από όσα θα έπρεπε να έχουν γίνει βάσει του συμφωνημένου 

χρονοδιαγράμματος και πού χρειάζεται να δοθεί έμφαση και προτεραιότητα μέχρι τον 

επόμενο έλεγχο που θα γίνει.  
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7.2. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) 

 

 

Ο ΟΗΕ είναι ένας διεθνής οργανισμός που συγκροτήθηκε επίσημα στις 24/10/1945 και 

αποτελείται από 189 κυρίαρχα κράτη. Σκοπός του είναι η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και 

ασφάλειας, η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων ανάμεσα στα έθνη και η προώθηση κοινωνικής 

προόδου, καλύτερου επιπέδου διαβίωσης καθώς και η προώθηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Τα κράτη μέλη του δεσμεύονται από τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών, μια διεθνής Συνθήκη που περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

μελών της διεθνούς κοινότητας. Τα όργανα του είναι: η Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο 

Ασφαλείας, το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο Κηδεμονίας, το Διεθνές 

Δικαστήριο και η Γραμματεία. (βλ. επίσης www.un.org).  

Ο ΟΗΕ έχει αναπτύξει ένα Παγκόσμιο Πρόγραμμα εναντίον της Διαφθοράς (UN 

Global Programme against Corruption) στο πλαίσιο του Κέντρου για την διεθνή Πρόληψη 

του Εγκλήματος (Centre for the International Crime Prevention CICP) του Γραφείου των 

Η.Ε. για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και της Πρόληψης του Εγκλήματος, σε συνεργασία με 

το Ινστιτούτο των Η.Ε. για το Διασυνοριακό Έγκλημα και Έρευνας για την Δικαιοσύνη (UN 

Interregional Crime and Justice Research Institute UNICRI). Σκοπός του προγράμματος είναι 

να βοηθήσει τα κράτη μέλη στις προσπάθειες τους να χτίσουν μια ενιαία αντιμετώπιση και 

πρόληψη της διαφθοράς με το να αυξήσουν τους κινδύνους και τα κόστη της κατάχρησης της 

εξουσίας για προσωπικά οφέλη. 

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα εναντίον της Διαφθοράς σε διεθνές επίπεδο προωθεί τη 

διεθνή διαφάνεια και την υπευθυνότητα μέσω: της εδραίωσης ενός μηχανισμού ελέγχου, των 

διατάξεων που περιελήφθησαν στη Συμβάση του ΟΗΕ για τη Διαφθορά της 31.10.2003 και 

της υιοθέτησης συνεκτικών στρατηγικών από τη διεθνή Κοινότητα, ώστε να καταπολεμηθεί η 

διαφθορά μέσω κοινών εμπειριών και πληροφοριών. Η Ελλάδα έχει κυρώσει την παραπάνω 

σύμβαση με το ν. 3666/08(ΦΕΚ Α΄105/10/6/08).  

Οι κυριότερες από τις επιτροπές/ομάδες του ΣτΕ που έχουν συσταθεί και λειτουργούν 

στον τομέα καταπολέμησης της διαφθοράς και στις οποίες εκπροσωπείται και το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι οι ακόλουθες: 

 Διακυβερνητική Ομάδα Εργασίας για τη δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης της 

Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της διαφθοράς : Στην Ομάδα 
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Εργασίας ανατέθηκε από τη Συνδιάσκεψη Συμβαλλόμενων Κρατών ο σχεδιασμός ενός 

αναθεωρητικού μηχανισμού της Σύμβασης. 

( http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/IRG-sessions.html) 

 Συνδιάσκεψη Συμβαλλόμενων Κρατών στη Σύμβαση των ΗΕ για την Καταπολέμηση 

της Διαφθοράς 

( http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/CAC-COSP.html) 

 Διακυβερνητική Ομάδα Εργασίας για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων (asset 

recovery). 

 

 

7.3.Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 

 

 

Ο  ΟΟΣΑ αποτελείται από 34 κράτη μέλη και είναι ένα μοναδικός οργανισμός με στόχος τη 

συζήτηση, ανάπτυξη και βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών των χωρών 

μελών. Αποτελεί ένα χώρο όπου τα κράτη μέλη μοιράζονται εμπειρίες, αναζητούν 

απαντήσεις σε κοινά προβλήματα και εργάζονται από κοινού για τον συντονισμό των 

εσωτερικών και διεθνών πολιτικών, ώστε να βοηθήσουν τα μέλη και τα μη μέλη να 

αντιμετωπίσουν έναν συνεχώς αυξανόμενο παγκοσμιοποιημένο πλανήτη. Οι ανταλλαγές τους 

μπορεί να οδηγούν και σε συμφωνίες επίσημου χαρακτήρα (βλ. επίσης http://www.oecd.org/). 

Μέσω του ΟΟΣΑ οι κυβερνήσεις συγκρίνουν εμπειρίες από την εφαρμογή πολιτικών, 

αναζητούν απαντήσεις σε συνήθη προβλήματα, διακρίνουν τις καλές πρακτικές και 

συντονίζουν τις τοπικές και διεθνείς πολιτικές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Μεταξύ 

άλλων πεδίων, ο ΟΟΣΑ έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στον συντονισμό της διεθνούς δράσης 

κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς, δημιουργώντας τη Συνθήκη αντι-διαφθοράς του 

ΟΟΣΑ.  Μέσω αυτής επιχειρείται η μείωση της διαφθοράς, που προκαλείται από 

επιχειρηματίες σε αναπτυσσόμενες χώρες με τη λήψη αποτρεπτικών μέτρων ενάντια στη 

δωροδοκία κατά τις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, που λαμβάνουν χώρα από εταιρίες 

με έδρα στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ. Σκοπός είναι η εγκαθίδρυση πραγματικής ισονομίας στο 

σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον. Για τη νομοθετική ενσωμάτωση και την εφαρμογή των 

μέτρων υπεύθυνες είναι οι κυβερνήσεις. 

 Ο ΟΟΣΑ δεν έχει αρμοδιότητα να επιβάλλει τη Συνθήκη, αλλά να εποπτεύει την 

ενσωμάτωσή της στις χώρες μέλη. Ο ΟΟΣΑ ασκεί την εποπτεία του με δύο φάσεις ελέγχου: 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/IRG-sessions.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/CAC-COSP.html
http://www.oecd.org/
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Σε πρώτη φάση προβαίνει σε επισκόπηση της νομοθεσίας, στην οποία ενσωματώνεται η 

Συνθήκη, ώστε να αξιολογηθεί η επάρκεια των νόμων. Στη δεύτερη φάση εξακριβώνει την 

αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της νομοθεσίας. Η Ελλάδα έχει υπογράψει με τον ΟΟΣΑ 

τη Συνθήκη για την καταπολέμηση της διαφθοράς, δεσμευόμενη ότι θα ακολουθήσει τους 

κανόνες που περιέχονται σε αυτήν, καθώς και ότι θα υποστεί τους συνακόλουθους ελέγχους 

και ότι θα συμμορφώνεται κάθε φορά με τις συστάσεις, που θα της γίνονται από την αρμόδια 

επιτροπή του ΟΟΣΑ.  

 

Ομάδα Εργασίας του ΟΟΣΑ για τη Δωροδοκία στις Διεθνείς Επιχειρηματικές 

Συναλλαγές 

Η Ομάδα Εργασίας επιβλέπει και ελέγχει την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΟΣΑ κατά 

της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών κατά τις διεθνείς επιχειρηματικές 

συναλλαγές. Με το Νόμο 2656/1998 η χώρα μας κύρωσε την ως άνω Σύμβαση. Η χώρα μας 

μετέχει στον 3ο Κύκλο Αξιολόγησης της Ομάδας Εργασίας του ΟΟΣΑ με θέμα την 

Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών στις Διεθνείς 

Επιχειρηματικές Συναλλαγές. Κατά την Ολομέλεια της Ομάδας Εργασίας (Παρίσι, 12- 15 

Ιουνίου) συζητήθηκε αναλυτικά και οριστικοποιήθηκε έκθεση με σημαντικές συστάσεις για 

τη χώρα μας, σε συνέχεια επιτόπιας επίσκεψης μελών της Γραμματείας και αξιολογητών του 

ΟΟΣΑ (Αθήνα, 31 Ιανουαρίου- 2 Φεβρουαρίου 2012) με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης 

της Ελλάδας με όσα ορίζει η σχετική Σύμβαση του ΟΟΣΑ.  

 

 

7.4. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο  (ΔΝΤ) 

 

 

Κύριος σκοπός του ΔΝΤ είναι, να διασφαλίσει τη σταθερότητα του διεθνούς νομισματικού 

συστήματος, δηλαδή του συστήματος των τιμών συναλλάγματος και διεθνών πληρωμών, που 

επιτρέπει στις χώρες (και στους πολίτες τους) να συναλλάσσονται μεταξύ τους. Για να 

επιτύχει την αποστολή του, έχει ανατεθεί στο ΔΝΤ η επίβλεψη του διεθνούς νομισματικού 

συστήματος και ο έλεγχος των οικονομικών πολιτικών και πρακτικών των 187 χωρών-μελών 

του. Οι δραστηριότητές του λαμβάνουν χώρα εκ παραλλήλου σε παγκόσμιο αλλά και σε 

επίπεδο των χωρών, όπου και το ΔΝΤ εντοπίζει πιθανούς κινδύνους για τη σταθερότητα, 
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αλλά και συμβουλεύει, όταν χρειάζεται, τις χώρες για τις απαιτούμενες διορθώσεις στις 

πολιτικές τους.  

 

 

7.5. Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF) 

 

 

Η Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF) ιδρύθηκε από τη Σύνοδο των G-7 (των 

πλουσιότερων χωρών του κόσμου) και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως 

αποτέλεσμα της αναγνώρισης των κινδύνων, που διατρέχουν οι τράπεζες και το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα διεθνώς από το ξέπλυμα χρήματος. Αργότερα προστέθηκαν και 

οι οικονομικές επιπτώσεις από τις τρομοκρατικές δραστηριότητες. Αποτελείται από 34 

χώρες-μέλη (όλες οι χώρες που συμμετέχουν στην G-7, όλες οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης καθώς και άλλες χώρες). Κατά την ίδρυσή της, της δόθηκε η αρμοδιότητα να 

εξετάσει τις τεχνικές και τις τάσεις του ξεπλύματος χρήματος, να αναθεωρήσει ενέργειες και 

μέτρα, που είχαν ήδη ληφθεί σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, και να καθορίσει συγκεκριμένα 

επιπλέον μέτρα που πρέπει να ληφθούν, για να αντιμετωπιστεί το ξέπλυμα χρήματος, και να 

αναπτύξει τεχνικές και μέτρα εναντίον της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Για να το 

κάνει αυτό, προσπαθεί να εμποδίσει και να καταπολεμήσει τη χρήση του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος από οικονομικούς εγκληματίες και τρομοκράτες.  

Σχεδιάζει τις πολιτικές που πρέπει να ακολουθηθούν και εργάζεται για να παράγει την 

απαραίτητη πολιτική βούληση, ώστε να δημιουργηθεί και να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η 

κατάλληλη νομοθεσία σε τοπικό επίπεδο. Κατέληξε στη σύνταξη ενός συστήματος 40+9 

συστάσεων. Οι σαράντα (40) συστάσεις αποτελούν ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο 

“ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ” απαιτούμενων δράσεων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος 

και καλύπτουν τα συστήματα της ποινικής δικαιοσύνης και επιβολής του νόμου, της 

οικονομίας και της ρύθμισής της και των διεθνών συνεργασιών. Οι εννέα (9) ειδικές 

συστάσεις, που αποβλέπουν ειδικά στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας, συνδυαζόμενες με τις 40 συστάσεις για το ξέπλυμα χρήματος δημιουργούν το 

βασικό πλαίσιο για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης 

της τρομοκρατίας και των τρομοκρατικών πράξεων. Αν και οι 40+9 συστάσεις της FATF δεν 

αποτελούν προϊόν κάποιας διεθνούς συνθήκης, εν τούτοις όλες οι συμμετέχουσες χώρες 

ανέλαβαν μεταξύ τους την πολιτική υποχρέωση να πολεμήσουν το ξέπλυμα χρήματος και την 
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τρομοκρατία, τηρώντας και ενσωματώνοντας στα πολιτικά, δικαστικά και οικονομικά 

συστήματά τους αυτές τις 40+9 συστάσεις. 

 Η FATF παρακολουθεί διαρκώς τις εξελισσόμενες τεχνικές ξεπλύματος χρήματος και 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των αντίμετρων σε αυτές και αναβαθμίζει τις 40+9 

συστάσεις ενημερώνοντας αντίστοιχα τις χώρες-μέλη της, για να παραμένουν τα 

λαμβανόμενα μέτρα πάντοτε επίκαιρα και ανταποκρινόμενα συνεχώς στον σκοπό τους.  

Η FATF ελέγχει και αναθεωρεί περιοδικά την πρόοδο των μελών της ως προς τη λήψη 

των αναγκαίων μέτρων, εκδίδοντας αντίστοιχες εκθέσεις προόδου, με συγκεκριμένες οδηγίες 

για την πλήρη τήρηση και ενσωμάτωση στο δίκαιό τους των 40+9 συστάσεων για κάθε χώρα-

μέλος της. 

 

 

7.6. Παγκόσμια Τράπεζα (WB)  

 

 

 Η Παγκόσμια Τράπεζα, όπως αναφέρθηκε και αλλού, πρωτοστατεί στον αγώνα κατά της 

διαφθοράς, δίνοντας έμφαση στις διαστάσεις της διαφθοράς που πλήττει κυρίως την 

οικονομία και τη χρηστή διακυβέρνηση των χωρών. Για τους σκοπούς αυτούς, έχει εκπονήσει 

στρατηγικές και σχέδια δράσεις παράλληλα με δείκτες αξιολόγησης της προόδου αυτών, 

ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να επιφέρει τις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις 

στα σχέδιά της και κατόπιν να προτείνει την εφαρμογή τους στα κράτη που επιβλέπει.  

 

 

7.7 Διεθνής Ακαδημία Καταπολέμησης Της Διαφθοράς (IACA) 

 

 

Η Διεθνής Ακαδημία κατά της Διαφθοράς, αποτελεί μία κοινή πρωτοβουλία, κυρίως του 

Γραφείου του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά και το έγκλημα, της Αυστριακής κυβέρνησης και της 

Ευρωπαϊκής υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης. Σκοπός της είναι η σε βάθος μελέτη της 

διαφθοράς και των πρακτικών αντιμετώπισής της και λειτουργεί ως ανεξάρτητο κέντρο 

έρευνας και εξειδίκευσης για εκπαίδευση, επιμόρφωση, παροχή τεχνογνωσίας και ανάπτυξη 
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συνεργασιών στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς (http://www.ministryofjustice. 

gr/site/LinkClick.aspx? fileticket=Q_ C4Fw_rxLk%3D&tabid=64).  

 

 

7.8 Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

 

 

 Η ΕΕ. ακολουθεί σφαιρική πολιτική κατά της διαφθοράς, αφενός ωθώντας τα θεσμικά 

όργανά της να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα (συστήνοντας και συγκεκριμένα σώματα κατά 

της διαφθοράς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο) και να τα προωθήσουν στις χώρες-μέλη της και 

αφετέρου συμμετέχοντας η ίδια ή τα αρμόδια όργανά της σε συνεργασίες με άλλους διεθνείς 

οργανισμούς και φορείς, που έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Πέρα από τα μέτρα που έχει λάβει η ΕΕ και τα όργανά της για τη 

σφαιρική αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

επίσης οι προσπάθειες για συντονισμό των ενεργειών της ΕΕ με τις ΗΠΑ και όλους τους 

διεθνείς οργανισμούς για την καταπολέμηση της διαφθοράς.  

  

 

7.8.1. Συμβούλιο Της Ευρώπης Και Αντιμετώπιση Της Διαφθοράς Και Του 

Διασυνοριακού Εγκλήματος 

 

 

Στο πλαίσιο εργασιών του ΣτΕ έχει αναπτυχθεί ένας μηχανισμός ελέγχου, η Ομάδα χωρών 

κατά της Διαφθοράς, η GRECO ( the Group of States Against Corruption), που βασίζεται, 

κυρίως, στις αρχές της αμοιβαίας αξιολόγησης σε θέματα διαφθοράς και διασφαλίζει την 

σωστή εφαρμογή από τα κράτη των δύο διεθνών Συμβάσεων που έχουν υιοθετηθεί από την 

Επιτροπή των Υπουργών, δηλ. της Σύμβασης Ποινικής νομοθεσίας σχετικά με τη Διαφθορά 

και της Σύμβασης Αστικής νομοθεσίας σχετικά με τη Διαφθορά. 

Κατά την 46η Σύνοδο Ολομέλειας της Ομάδας Χωρών κατά της Διαφθοράς 

(Στρασβούργο, 22-26 Μαρτίου 2010), υιοθετήθηκε η Πρόσθετη Πράξη της Έκθεσης 

Συμμόρφωσης για την Ελλάδα του Δεύτερου Γύρου Αξιολόγησης της χώρας μας.  
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Κατά την 47η Σύνοδο Ολομέλειας της Ομάδας Χωρών κατά της Διαφθοράς 

(Στρασβούργο, 7-11 Ιουνίου 2010), υιοθετήθηκε η Έκθεση Αξιολόγησης του Τρίτου Κύκλου 

της χώρας μας, με τις συστάσεις της GRECO.  

Κατά την 56η Σύνοδο Ολομέλειας της Ομάδας Χωρών κατά της Διαφθοράς 

(Στρασβούργο, 20-22 Ιουνίου 2012), υιοθετήθηκε η Έκθεση Συμμόρφωσης του Τρίτου 

Κύκλου Αξιολόγησης για τη χώρα μας, με τις συστάσεις της GRECO για τα θέματα πρώτον, 

της ποινικοποίησης των εγκλημάτων διαφθοράς και δεύτερον, της διαφάνειας στη 

χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων.  

 Κατά την 60ή Σύνοδο Ολομέλειας της Ομάδας Χωρών κατά της Διαφθοράς 

(Στρασβούργο, 17-21 Ιουνίου 2013) υιοθετήθηκε η Ενδιάμεση Έκθεση Συμμόρφωσης, που 

αξιολογεί την περαιτέρω υλοποίηση των συστάσεων που εκκρεμούν, μετά την έγκριση της 

Έκθεσης Συμμόρφωσης του Τρίτου Κύκλου Αξιολόγησης για τη χώρα μας και 

πραγματοποιεί μια συνολική εκτίμηση του επιπέδου συμμόρφωσης της Ελλάδας με τις 

συστάσεις.  

«Κατά την 64η Σύνοδο Ολομέλειας της Ομάδας Χωρών κατά της Διαφθοράς 

(Στρασβούργο, 16-20 Ιουνίου 2014), υιοθετήθηκε η Δεύτερη Ενδιάμεση Έκθεση 

Συμμόρφωσης  του Τρίτου Γύρου Αξιολόγησης της χώρας μας, στην οποία περιέχονται οι 

ενέργειες της χώρας μας αναφορικά με την  υλοποίηση των σε εκκρεμότητα συστάσεων.  

 «Κατά την 68η Σύνοδο Ολομέλειας της Ομάδας Χωρών κατά της Διαφθοράς 

(Στρασβούργο, 1-19 Ιουνίου 2015) υιοθετήθηκε η Τρίτη Ενδιάμεση Έκθεση Συμμόρφωσης 

του Τρίτου Κύκλου Αξιολόγησης της χώρας μας, στην οποία περιέχονται οι ενέργειες της 

χώρας μας αναφορικά με την υλοποίηση των σε εκκρεμότητα συστάσεων.  

«Κατά την 68η Σύνοδο Ολομέλειας της Ομάδας Χωρών κατά της Διαφθοράς 

(Στρασβούργο, 1-19 Ιουνίου 2015), υιοθετήθηκε η Έκθεση Αξιολόγησης του Τετάρτου 

Κύκλου για τη χώρα μας, με τις συστάσεις της GRECO. 

  

 

7.9. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 

 

 

Στην πολιτική της για διαφάνεια, η ΕΚΤ, με την απόφαση της 3ης Ιουλίου 2007 για τη 

θέσπιση κανόνων περί ανάθεσης συμβάσεων, αποκλείει τη συμμετοχή εκείνων, κατά των 
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οποίων έχει εκδοθεί απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, διαφθορά, νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή 

οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα, που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα των 

χωρών, της ΕΚΤ ή των εθνικών Κεντρικών Τραπεζών. 

 

 

7.10 Πρωτοβουλία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Southeast 

European Cooperative Initiative- SECI) Νυν Κέντρο Επιβολής Του Νόμου 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Southeast European Law Enforcement Center- 

SELEC) 

 

 

Με την από 9.12.2009 Σύμβαση SELEC τα 13 κράτη μέλη του SECI συμφώνησαν στη 

μετατροπή του ομώνυμου Κέντρου σε Περιφερειακό Διεθνή Οργανισμό με την επωνυμία 

«Κέντρο Επιβολής του Νόμου Νοτιοανατολικής Ευρώπης» προς ενίσχυση των δυνατοτήτων 

του Κέντρου SECI. Η χώρα μας έχει υπογράψει αλλά δεν έχει ακόμη κυρώσει τη Σύμβαση 

SELEC. Το θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο μετείχε στις συναντήσεις για τη διαπραγμάτευση της 

ανωτέρω σύμβασης, είναι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επί του 

παρόντος η υπηρεσία δε μετέχει με εκπρόσωπό της στη SELEC, ενώ έχει υποβάλει 

παρατηρήσεις σε θέματα αρμοδιότητάς της. 

 

 

7.11 Συμβουλευτική Ομάδα Εισαγγελέων Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης 

(Southeast European Prosecutors Advisory Group, SEEPAG) 

 

 

Η ομάδα έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση της συνεργασίας των Εισαγγελέων της Νοτιο-

ανατολικής Ευρώπης για την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Η 

χώρα μας ανέλαβε  την 1η Ιανουαρίου 2013 την Προεδρία της ανωτέρω ομάδας για 1 έτος. 
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7.12 Οργανισμός Για Την Ασφάλεια Και Τη Συνεργασία Στην Ευρώπη 

(Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) 

 

 

Ο ΟΑΣΕ, ένας Οργανισμός 56 χωρών σήμερα, αν και στερούμενος νομικής προσωπικότητας, 

αλλά εμπνεόμενος πάντα από τις Αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, αποτελεί ένα forum 

πολιτικού διαλόγου σε θέματα που άπτονται τριών διαστάσεων της διεθνούς ασφάλειας: Ι. 

της πολιτικο-στρατιωτικής, ΙΙ. της οικονομικής-περιβαλλοντικής και ΙΙΙ. της ανθρώπινης 

διάστασης. Η χώρα μας, από την εποχή του Ελσίνκι μέχρι σήμερα, με συνέπεια εκπληρώνει 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα συμβατικά κείμενα που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο 

ΔΑΣΕ/ΟΑΣΕ, ενώ με ενεργό τρόπο συμμετέχει στις δραστηριότητες αυτού, είτε αυτόνομα, 

είτε μέσω της ιδιότητάς της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κορυφαίος θεσμός του 

ΟΑΣΕ είναι η Προεδρία, η οποία έχει ετήσια διάρκεια και ασκείται δια του Υπουργού 

Εξωτερικών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων για θέματα εκδημοκρατισμού, 

ενδυνάμωσης του κράτους δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στo 

πλαίσιο του οργανισμού. 

Βασικός βραχίονας της τρίτης διάστασης είναι το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (Office for Democratic Institutions and Human Rights, 

ODIHR), το οποίο εδρεύει στην Βαρσοβία, όπου πραγματοποιούνται ετήσιες Συναντήσεις 

Εφαρμογής της Ανθρώπινης Διάστασης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει ορίσει εθνικό σημείο επαφής για εγκλήματα φυλετικού 

μίσους και συμμετέχει στις δράσεις του Γραφείου παρέχοντας σε ετήσια βάση τα στοιχεία 

που ζητούνται για τα εγκλήματα αυτά. Τα στοιχεία παρέχονται μέσω διαδικτυακού 

ερωτηματολογίου. ( http://www.ministryofjustice.gr/site/el/%CE%.aspxhttp://www.osce.org/) 

 

 

http://www.osce.org/
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ο 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 

 

 

8.1. Συμπεράσματα  

 

 

Στην Ελλάδα ο δείκτης διαφθοράς κατά την περίοδο 2007-2013, βάσει της Έκθεσης της 

Διεθνούς Διαφάνειας (2014)  υποχώρησε αισθητά για τους εξής λόγους: 

1. Η  Ελλάδα, ως  μέλος ευρωπαϊκών και  διεθνών φορέων –οργανισμών αντιμετώπισης 

της διαφθοράς, είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί συγκεκριμένους  κανόνες και στρατηγικές, 

καθώς υπάρχει φόβος επιβολής ποινών σε περίπτωση παραβίασης ή μη εφαρμογής των 

κανόνων αυτών.  

2. Η Ελλάδα έχει θεσμοθετήσει τα βασικά αδικήματα ως εγκληματικές δραστηριότητες, 

όπως τη φοροδιαφυγή, την παθητική και ενεργητική δωροδοκία, τη δωροδοκία δικαστή, την 

εμπορία ανθρώπων, τα ναρκωτικά κ.ά., έχει λάβει μέτρα κατά της διαφθοράς στην εσωτερική 

έννομη τάξη (π.χ. υιοθέτηση συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων, 

υιοθέτηση του διπλογραφικού συστήματος για την καταγραφή των οικονομικών των ΟΤΑ 

κ.ά.) και έχει υιοθετήσει διεθνή νομοθετήματα για την καταπολέμηση της διαφθοράς (όπως, 

για παράδειγμα, το Ν.3560/2007 - Σύμβαση για θέματα ποινικού δικαίου σχετικά με τη 

διαφθορά του Συμβουλίου της Ευρώπης κ.ά.) 

3. Η Ελλάδα έχει, επίσης, αναπτύξει Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς το οποίο περιλαμβάνει Ελεγκτικούς  μηχανισμούς  καταπολέμησης της διαφθοράς, 

ανεξάρτητες αρχές με συνταγματική κατοχύρωση, αυτοτελή Ελεγκτικά Σώματα, Ειδικές 

Υπηρεσίες  (Εσωτερικών Υποθέσεων),  στα οποία και ανήκε μέχρι πρόσφατα ο Εθνικός 

Συντονιστής κατά της διαφθοράς
31

.  

Όμως, παρόλο που θεσπίσθηκαν και εφαρμόστηκαν όλα τα μέτρα σύμφωνα με διεθνή 

και  ευρωπαϊκά  πρότυπα, η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών για τη διαφθορά, 

                                                      

31 Ο Εθνικός Συντονιστής καταργήθηκε με το Ν. 4320/2015 
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βρίσκεται στην 69
η
 θέση, γεγονός που κοστίζει τριάντα τρία  (33) δις ευρώ στο ελληνικό 

κράτος και παρόλο που ανέβηκε τέσσερις (4) βαθμίδες, απέχει πολύ ώστε να καταταχθεί στις 

χώρες με το μικρότερο δείκτη διαφθοράς.  

Μελετώντας προσεκτικά τους φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς, το νομοθετικό 

πλαίσιο και τη θέση της Ελλάδας σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς καταπολέμησης 

της διαφθοράς, διαπιστώνουμε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι αναποτελεσματικοί για 

τους παρακάτω λόγους: 

1. Υπάρχει έλλειψη ενός συγκεκριμένου εξειδικευμένου φορέα που θα διαχειρίζεται και 

θα αξιολογεί αυστηρά τις καταγγελίες, διότι μία πληροφορία - καταγγελία τη διαχειρίζονται 

παράλληλα πολλές ελεγκτικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να απασχολούνται περισσότεροι 

υπάλληλοι, να αναλώνονται εργατοώρες και να μην υπάρχει ενημέρωση μεταξύ των 

ελεγκτικών μηχανισμών. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με Έρευνα της Διεθνούς Διαφάνειας η 

σύνθεση των καταγγελιών διαφθοράς είναι η εξής:  Υπηρεσίες Υγείας 33%, Δικηγόροι / 

Νομικοί 11%, Τράπεζες 8%, Κλάδος αυτοκινήτου 11%, Κατασκευές 10% και λοιπά 27%.  Οι 

ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να διαθέτουν ενιαίο μηχανισμό αξιολόγησης των καταγγελιών 

προκειμένου να επικεντρώνονται σε σοβαρά ζητήματα διαφθοράς. 

2. Δεν υπάρχει συντονισμός και διυπηρεσιακή συνεργασία και εξειδίκευση 

αρμοδιοτήτων μεταξύ των ελεγκτικών μηχανισμών.  

3. Η ύπαρξη υψηλού δείκτη διαφθοράς αποδεικνύει ότι, δεν υπάρχει παιδεία και 

φορολογική  συνείδηση στους πολίτες.   

Τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των 

ελεγκτικών μηχανισμών περιλαμβάνουν την απλοποίηση του νομικού – διοικητικού 

συστήματος και τη θωράκιση της φορολογικής συνείδησης των πολιτών μέσω μαθημάτων 

φορολογικής κουλτούρας στην εκπαίδευση. Είναι απαραίτητη, επίσης, η εφαρμογή 

ηλεκτρονικών συστημάτων διυπηρεσιακού ελέγχου και πρόσβασης σε δεδομένα χρήσιμα για 

το ελεγκτικό έργο, που θα βοηθούν στον πλήρη συντονισμό και την έγκυρη πληροφόρηση 

των φορέων και μηχανισμών ελέγχου. Εάν συνδυαστούν τα μέτρα αυτά με τη δικαιοσύνη στη 

φορολογία, την ανταποδοτικότητα μέσω της κοινωνικής πολιτικής καθώς και την 

επιβράβευση του συνεπή φορολογούμενου, μέσω ενός αποτελεσματικού συστήματος 

επιστροφής φόρου, όχι μόνο δεν θα απαιτούνται  πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα, αλλά 

αντιθέτως σταδιακά θα μειωθούν τα περιστατικά διαφθοράς στην Ελλάδα.  
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8.2. Προτεινόμενα Μέτρα  

 

 

Η πρόληψη της διαφθοράς βασίζεται στον περιορισμό της δράσης των ατόμων ή των ομάδων 

με αντιτιθέμενα συστήματα αξιών που επιδιώκουν το ατομικό όφελος σε βάρος του 

κοινωνικού οφέλους. Για να αντιμετωπιστεί η παθογένεια της διαφθοράς, πρέπει να 

δημιουργηθεί μία κοινωνία με θετική διάθεση για το κράτος ώστε οι κρατικές δομές να 

λειτουργούν με  ικανοποιητική αποτελεσματικότητα.  

Για το σκοπό αυτό, τα μέτρα πρόληψης κατά της διαφθοράς πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 - Βελτίωση των οργανωτικών δομών και  εφαρμογή αξιόπιστων συστημάτων συνεχούς 

αξιολόγησης και εξέλιξης του προσωπικού τους. 

 - Ανάπτυξη αποτελεσματικών ανεξάρτητων ελεγκτικών μηχανισμών (Κουράκης, 

Σπινέλλη & Ζαγούρα, 2012). 

Σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς (2014), οι συνολικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και 

της διαφθοράς έχουν ενισχυθεί, αλλά απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες ώστε να 

εξασφαλιστεί μια απόλυτα ικανοποιητική αντιμετώπιση των υφιστάμενων προκλήσεων. 

Τα κύρια θεσμικά όργανα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο 

πλαίσιο της μεταρρύθμισης του κράτους που συντελείται επί του παρόντος, θα πρέπει να 

δώσουν  ιδιαίτερη προσοχή στο έργο της καταπολέμησης της διαφθοράς θεσπίζοντας τις εξής 

στρατηγικές:  

1. Συνολική εθνική στρατηγική καταπολέμηση της διαφθοράς με πολιτική 

δέσμευση 

 Στρατηγικές εστιασμένες σε κλάδους 

• Ειδικές στρατηγικές σε εφορίες, υπηρεσίες υγείας, δημόσια έργα, στρατιωτικές 

προμήθειες και συμβάσεις, επενδύσεις ιδιωτών με την τοπική αυτοδιοίκηση – δημιουργία 

στρατηγικής αξιολόγησης κλαδικού κινδύνου. 

• Λήψη ειδικών μέτρων και προληπτικών δράσεων ανά κλάδο. 

• Συσχέτιση φαινομένων διαφθοράς με χρηματοδοτήσεις από ΕΕ. 

• Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων από ελέγχους. 

 

2. Ενίσχυση του συντονισμού μέσα από τον εθνικό συντονιστή και μιας 

ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης της διαφθοράς. 
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• Συνεργασία σε επίπεδο συμβουλευτικό με τη Διεθνή Διαφάνεια και την Ομάδα 

Δράσης για την Ελλάδα. 

• Χαρτογράφηση αρμοδιοτήτων για την πρόληψη επικαλύψεων. 

• Συντονισμός με υπηρεσίες και Σώματα Δίωξης και Ελέγχου. 

 

3. Ενίσχυση της πρόληψης, της ευαισθητοποίησης και της δημόσιας   

ακεραιότητας 

 • Εισαγωγή συχνών αξιολογήσεων κινδύνου. 

 • Εισαγωγή μεθόδων και μηχανισμών μέτρησης της υλοποίησης δράσεων κατά της 

διαφθοράς. 

 • Εισαγωγή μηχανισμών παρακολούθησης της διαφθοράς. 

 • Εισαγωγή αποτελεσματικών μηχανισμών προστασίας, αποκάλυψης και απόσυρσης 

συγκρούσεων συμφερόντων και ασυμβατοτήτων για τους δημόσιους λειτουργούς, 

συμπεριλαμβανομένων των εκλεγμένων. 

 • Εισαγωγή μηχανισμών για διαφάνεια στους δημόσιους διαγωνισμούς, συμβάσεις και 

προϋπολογισμούς. 

 • Ενίσχυση συμμετοχής της κοινωνίας πολιτών και της ενδυνάμωσης των πολιτών. 

 • Παροχή μέσων παρακολούθησης και διαδικασιών των μέτρων καταπολέμησης της 

διαφθοράς. 

• Συνεργασία με τα ΜΜΕ για τον ρόλο τους στην καταπολέμηση της διαφθοράς. 

• Αποτελεσματικό πλαίσιο για τη διαφάνεια και  εποπτεία της χρηματοδότησης των 

πολιτικών κομμάτων. 

 

4. Ενίσχυση της οικονομικής διερεύνησης και δίωξης της διαφθοράς σε τομείς 

υψηλού κινδύνου 

• Εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού Γ.Ε.Δ.Δ., Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., Σ.Δ.Ο.Ε., 

Οικονομικής  Αστυνομίας, Οικονομικής Επιθεώρησης, Οικονομικής Εισαγγελίας στην 

καταπολέμηση της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων και των δικαστών. 

•    Εκπαίδευση σε τρία επίπεδα. 

1. Αναγνώριση και εκπαίδευση ελεγκτικών ικανοτήτων σε μεγαλύτερες ομάδες. 

2. Εκπαίδευση σε βάθος μικρότερων ομάδων οικονομικών ελεγκτών σε ειδικούς τομείς 

και κλάδους. 
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3. Εκπαίδευση στην πράξη μικρής ομάδας ελεγκτών για έρευνες σε εξέλιξη και ειδικές 

προανακριτικές πράξεις. 

• Συντονισμός των ελεγκτών σε τομείς υψηλού κινδύνου (Δ.Ο.Υ., Υγεία, Δημόσια Έργα 

κ.ά.). 

 

5. Ενίσχυση των ανταλλαγών πληροφοριών 

• Δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων τραπεζικών λογαριασμών προς αξιοποίησή 

τους από τις διωκτικές υπηρεσίες. 

• Πρόσβαση στο Ο.Π.Σ. ELENXIS του Υπουργείου Οικονομικών από τους φορείς που 

ασχολούνται με την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

• Δημιουργία κεντρικού συντονιστικού οργάνου για την καταγραφή και ανάλυση 

υποθέσεων διαφθοράς. 

• Δημιουργία τυπολογιών και δεικτών που συνδέουν τη διαφθορά με το ξέπλυμα 

χρήματος (τυποποίηση διαδικασιών και ελέγχων).  

• Ενίσχυση μηχανισμών για την αποκάλυψη των πηγών περιουσιακών στοιχείων των 

δημοσίων λειτουργών, συμπεριλαμβανομένων των αιρετών (Ταχυνάκης & Γκίνογλου, 2006). 

 

6. Ενίσχυση του νομικού πλαισίου  

• Εισαγωγή μεθοδολογίας εύρεσης αποδεικτικών στοιχείων διαφοράς. 

• Βελτίωση ποινικής νομοθεσίας και ποινικής διαδικασίας σχετική με τα αδικήματα 

διαφθοράς. 

• Εισαγωγή και εφαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας Χρηματισμού. 

• Βελτίωση νομικού πλαισίου προανακριτικών διαδικασιών. 

• Βελτίωση χρονικού ορίου εκδικάσεων υποθέσεων διαφθοράς. 

• Προτεραιότητα στην εκδίκαση υποθέσεων διαφθοράς με κατηγορούμενους 

  δημοσίους λειτουργούς. 

• Ενίσχυση δυνατότητας επιβολής διοικητικών κυρώσεων από τα διοικητικά 

 Δικαστήρια  (Μάρκοβιτς, 2013).  
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8.3. Προτάσεις Για Μελλοντική Έρευνα 

 

 

Δεδομένης της πρόσφατης θέσπισης νέων νόμων για τη διαφθορά και τους ελεγκτικούς 

μηχανισμούς, η παρούσα μελέτη μπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία για περαιτέρω έρευνα, 

που θα αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των νέων αυτών ελεγκτικών μηχανισμών και τη 

βελτίωση της θέσης της Ελλάδας σε θέματα διαφθοράς.  

Διάφορα θέματα για μελλοντική έρευνα μπορούν να είναι τα εξής:   

 Διερεύνηση θεσμικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει τον ουσιαστικό έλεγχο του  

πόθεν έσχες όλων των πολιτών. 

 Δημιουργία ενός πλαισίου διαφάνειας σχετικά με τη λειτουργία και την 

οικονομική διαχείριση των πολιτικών κομμάτων. 

 Διερεύνηση της ελεγκτικής διαδικασίας στον ιδιωτικό τομέα που  αποτελεί το 

«αθέατο θερμοκήπιο» της διαφθοράς στη χώρα μας. 

 Σύγκριση της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών κατά της 

διαφθοράς μεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών της Ε.Ε.: (α) που έχουν 

περίπου το ίδιο ποσοστό διαφθοράς, (β) που έχουν χαμηλότερο διαφθοράς και 

αξιολόγηση των δημοσίων εσόδων τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Δείκτες Μέτρησης Της Διαφθοράς 

 

 

Οι δείκτες μέτρησης της διαφθοράς σε παγκόσμιο επίπεδο είναι οι εξής: 

- Ο Δείκτης  Αντίληψης της Διαφθοράς (CPI) είναι ένας σύνθετος δείκτης που 

αξιολογεί και συγκρίνει τα επίπεδα διαφθοράς μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και των 

πολιτικών και  αντανακλά τις απόψεις του επιχειρηματικού κόσμου και των αναλυτών της 

χώρας από όλο τον κόσμο. Από το 1995, εκδίδεται κάθε χρόνο από την οργάνωση Διεθνής 

Διαφάνεια και κατατάσσει τα κράτη σε όλο τον κόσμο σύμφωνα με τον βαθμό διαφθοράς 

τους (Holmes, 2006).  

- Ο Δείκτης Business International (BI) ο οποίος συντάσσεται από το Economist 

Intelligence Unit,  μια ανεξάρτητη επιχείρηση στο πλαίσιο του ομίλου Economist και παρέχει 

προβλέψεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες  μέσω της έρευνας και της ανάλυσης, όπως είναι 

οι μηνιαίες εκθέσεις των χωρών, οικονομικές προβλέψεις πέντε ετών,  εκθέσεις των 

υπηρεσιών του κινδύνου χώρας,  εκθέσεις της βιομηχανίας και  εκτίμηση του επιπέδου της 

διαφθοράς σε διάφορες χώρες 

- Ο Δείκτης ICRG (International Country Risk Guide), ο οποίος  δημοσιεύεται ετησίως 

από την Political Risk Services Inc. Λειτουργεί  μηνιαίως από το 1980 και παράσχει σε μία 

διεθνή πελατεία τις αξιολογήσεις των κινδύνων που επηρεάζουν σε πολιτικό και οικονομικό 

επίπεδο για 140 ανεπτυγμένες και  αναδυόμενες χώρες. Η μεθοδολογία ICRG 

χρησιμοποιείται συστηματικά από ερευνητές του ΔΝΤ και έχει ανακηρυχθεί σε 

δημοσιεύματα του Barron, The Economist, και στην  The Wall Street Journal (Hellman, 

2000). 

- Ο δείκτης του Παγκόσμιου Οικονομικού  Φόρουμ. Το Παγκόσμιο Οικονομικό 

Φόρουμ,  στην ετήσια δημοσίευσή του υπό τον τίτλο World Competitiveness Report 

παραθέτει στοιχεία αναφορικά με κάποια μέτρα δωροδοκίας. Είναι  ένα μη κερδοσκοπικό 

ελβετικό ίδρυμα, με έδρα την  Γενεύη. Από τις  ελβετικές αρχές αναγνωρίζεται ως ένα  

διεθνές ίδρυμα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η αποστολή του οποίου είναι η «δέσμευση για 

τη βελτίωση της κατάστασης του κόσμου με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων, με πολιτικούς, 

ακαδημαϊκούς και άλλους ηγέτες της κοινωνίας να διαμορφώνουν την παγκόσμια και 

περιφερειακή ατζέντα της βιομηχανίας. 
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- Το Παγκόσμιο Βαρόμετρο για την Διαφθορά (Global Corruption Barometer, GCB) 

αποτελεί μια έρευνα κοινής γνώμης, η οποία διεξάγεται από το 2003. Αυτή η έρευνα διερευνά 

τις αντιλήψεις της κοινής γνώμης αναφορικά με την διαφθορά. Το Βαρόμετρο Παγκόσμιας 

Διαφθοράς το δημοσίευσε η Διεθνής Διαφάνεια και είναι η μεγαλύτερη έρευνα στον κόσμο 

παρακολούθησης της κοινής γνώμης σχετικά με τη διαφθορά. Ασχολούνται 114.000 άτομα τα 

οποία κάνουν έρευνα για την διαφθορά  σε 107 χώρες.  

- Ο Δείκτης Χρηματισμού (Bribe Payers Index, BPI) βασίζεται σε έρευνες ειδικού 

πληθυσμού. Το 2008 κάλυψε 26 χώρες. Πραγματοποιείται μεταξύ ανωτάτων στελεχών, 

επιχειρήσεων και τραπεζών των χωρών υποδοχής (Bribe Payers Index (BPI) 2006 Analysis 

Report).  

 

Επεξήγηση δεικτών της διαφθοράς  

Οι δείκτες διαφθοράς ομαδοποιούνται σε διάφορες κατηγορίες. 

Οι δείκτες παίρνουν τιμές μεταξύ 1 και 5. Τιμές κοντά στο 1 καταδεικνύουν προσέγγιση 

της ιδέας μιας κοινωνίας χωρίς καθόλου διαφθορά. 

Συμπεριφορές 

•Αποδοχή: Δείχνει το βαθμό αποδοχής των διαφόρων πρακτικών που καθορίζουν τη 

διαφθορά σε ηθικό επίπεδο. 

•Βαθμός δεκτικότητας της διαφθοράς: Μετράει την τάση συμβιβασμού των αξιών και 

των αρχών των πολιτών κάτω από την πίεση των καταστάσεων. 

•Συναισθηματική αντίληψη της διαφθοράς: Απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο 

γίνεται αντιληπτή η διαφθορά από τους πολίτες. 

Πρακτικές διαφθοράς 

•Πίεση διαφθοράς: Εμφανίζει τη συχνότητα των προσπαθειών διαφθοράς δημοσίων 

λειτουργών. 

•Προσωπική ανάμιξη σε πρακτικές διαφθοράς: Εκτίμηση/ παραδοχή της συχνότητας 

της προσωπικής εμπλοκής σε διαφορετικές πρακτικές διαφθοράς. 

Εκτίμηση της διάδοσης των πρακτικών διαφθοράς 

•Διάδοση της διαφθοράς: Εμφανίζει την εκτίμηση των πολιτών για την εξάπλωση του 

φαινομένου της διαφθοράς ανάμεσα στους δημόσιους λειτουργούς. 

•Αντιλαμβανόμενη Συμμετοχή της Διαφθοράς: Δείχνει την άποψη των πολιτών ως 

προς το κατά πόσο έχει γίνει η διαφθορά ένα ικανό εργαλείο, για να λύνουν τα προσωπικά 

τους προβλήματα και ένας κοινωνικά αποδεκτός κανόνας συμπεριφοράς. 

http://www.transparency.org/content/download/9757/71853/version/1/file/BPI_2006_Analysis_Report_270906_FINAL.pdf
http://www.transparency.org/content/download/9757/71853/version/1/file/BPI_2006_Analysis_Report_270906_FINAL.pdf
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Αποδοτικότητα μέτρων 

Αξιολόγηση συγκεκριμένων μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς. 

Προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς 

Εκτίμηση της δυνατότητας της ελληνικής κοινωνίας να ανταπεξέλθει στη διαφθορά. 

Προσδοκίες 

Εκτίμηση του μελλοντικού επιπέδου της διαφθοράς στη χώρα μέσα στα επόμενα 2 

χρόνια (www.enet.gr.). 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΤΗΣ 

 

 

-Παράκαμψη κομβικών ελέγχων από τη διοίκηση του Οργανισμού. 

-Ανεπαρκείς ή αδύναμοι εσωτερικοί έλεγχοι. 

-Μη γραπτές πολιτικές και διαδικασίες στον Οργανισμό. Ανυπαρξία Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας, Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, έλλειψη 

Καθηκοντολογίου/προσοντολογίου. 

-Οργανωσιακή δομή εξαιρετικά περίπλοκη και περίπλοκες, χρονοβόρες διαδικασίες. 

-Κομβικοί εργαζόμενοι σε κρίσιμα πόστα (κυρίως οικονομικής φύσης) που ποτέ δεν 

λαμβάνουν άδεια κανονική ή αναρρωτική 

-Ανεπίσημα ηλεκτρονικά ή φυσικά αρχεία που τηρούνται από το Φορέα και είναι 

διαθέσιμα, σε αντίθεση με επίσημα αρχειοθετημένα και ενγένει επίσημα έγγραφα. 

-Έλλειψη πρόβλεψης εγκριτικών υπογραφών της Υπηρεσίας για αναθέσεις/ 

υπηρεσιακές ενέργειες (π.χ. υπογραφή επιταγών, κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικό 

λογαριασμό κλπ) 

-Ασυμβατότητα μεταξύ των εγκριτικών υπογραφών της Υπηρεσίας και του γραφικού 

χαρακτήρα των υπευθύνων. 

-Σημαντικές ανεξήγητες καθυστερήσεις στην προσκόμιση κομβικών εγγράφων που 

έχουν ζητηθεί από εσωτερικό/εξωτερικό ελεγκτή. 

-Στοιχεία υπολογιστικά/οικονομικά που ενώ προκύπτουν από τα ηλεκτρονικά αρχεία, 

εντούτοις δεν μπορούν να υποστηριχθούν από φυσικά αρχεία Υπηρεσίας. 

 

http://www.enet.gr/
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Δείκτες Απάτης που σχετίζονται με το Management (Διοίκηση Οργανισμού) 

-Απουσία μιας κατάλληλης συμπεριφοράς /στάσης της Διοίκησης σχετικά με τη 

σημαντικότητα του εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνει και την έλλειψη πολιτικών και 

διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και ενός προγράμματος (Κώδικα) ηθικής δεοντολογίας, 

κώδικα επικοινωνίας- λειτουργίας /εποπτείας σημαντικών ελέγχων. 

-Κατάδειξη με λόγια ή πράξεις ότι η Διοίκηση του Οργανισμού υπόκειται σε λιγότερο 

αυστηρούς κανόνες ,κανονισμούς ή εσωτερικούς ελέγχους σε σχέση με τους λοιπούς 

Υπαλλήλους της οργάνωσης (δηλ. «άλλα μέτρα και άλλα σταθμά») 

-Σημαντικό ποσοστό των αποζημιώσεων/μπόνους που να είναι συνδεδεμένα με την 

επίτευξη πολύ ανταγωνιστικών στόχων που συνδέονται με επίτευξη υπερφιλόδοξων 

οικονομικών αποτελεσμάτων ή ολοκλήρωση προγραμμάτων. 

-Αλλά και….μπόνους και αποζημιώσεις πρόσθετης απασχόλησης που χορηγούνται 

χωρίς κανένα κριτήριο παραγωγικότητας ή αξιοσύνης και χορήγηση αυτών κατά το δοκούν 

σε «ημέτερους» και «αρεστούς». 

-Μη καθιέρωση εσωτερικών διαδικασιών που να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με 

νόμους και κανονισμούς και που να προλαμβάνουν παράνομες πράξεις. 

-Έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού για λυσιτελή άσκηση (κυρίως 

οικονομικών) καθηκόντων του - manager ο οποίος ισχυρίζεται άγνοια ή έλλειψη 

ενδιαφέροντος για θέματα ή πρότζεκτ ιδιαίτερα ευαίσθητα, σημαντικά ή υψηλού 

ενδιαφέροντος που κατά κοινή παραδοχή θα ήταν αναμενόμενο από το management να έχει 

εμπλακεί. 

-Συχνή κατάχρηση ή ακατάλληλη χρήση όρων που εφιστούν την προσοχή σε έγγραφα ή 

φακέλους που έχουν να κάνουν με οργανωσιακά ή διοικητικά θέματα όπως «αποκλειστική 

χρήση της Νομικής Υπηρεσίας» ή «Για Υπηρεσιακή Χρήση μόνο», ή «Απόρρητο» ή 

«Εμπιστευτικό» άνευ αποχρώντος λόγου. 
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Δείκτες που καταδεικνύουν πιθανές Δωροδοκίες / Μίζες Εργολάβων / 

Προμηθευτών 

-Μη ύπαρξη πολιτικών στον οργανισμό που να προωθούν την καλλιέργεια ηθικών 

επιχειρηματικών πρακτικών και να περιλαμβάνουν εκπαίδευση στην εξάλειψη της 

δωροδοκίας 

-Έλλειψη εσωτερικών Κανονισμών αναφορικά με τη σύγκρουση συμφερόντων ή την 

αποδοχή δώρων από υπαλλήλους. 

-Ελλιπείς εσωτερικοί έλεγχοι 

-Έλλειψη διαχωρισμού καθηκόντων στις κρίσιμες υπηρεσιακές μονάδες, 

-Διαπίστωση ότι αρμόδιοι υπάλληλοι (προμηθειών, ταμείου κλπ) διάγουν πολυτελή βίο 

που προφανώς υπερβαίνει τις οικονομικές δυνατότητές τους 

- Έλλειψη ανταγωνιστικών διαδικασιών 

-μη ανάθεση - για αδιευκρίνιστα αίτια - εργολαβιών στους μειοδότες (χαμηλότερη 

προσφορά) 

-Υποστηρικτικά έγγραφα ή παραστατικά για συναλλαγές που καταδεικνύουν πιθανές 

πληρωμές προμηθειών, διασκεδάσεων, ταξιδίων, ακριβών δώρων ή δανείων (τα οποία 

ουδέποτε επεστράφησαν) σε πρώην υπαλλήλους προμηθειών ή σε κυβερνητικούς 

αξιωματούχους 

-Εξοπλισμός που χρεώνεται στην προμήθεια ως παραδοτέο, αλλά δεν δύναται  να 

εντοπισθεί κατά τον έλεγχο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της προμήθειας. 

-Περιγραφή στη σύμβαση υπηρεσιών, οι οποίες δεν είναι δυνατό να προσδιορισθούν 

κατά την εκτέλεση/υλοποίηση. 

-Στη διακήρυξη (π.χ. δημόσιων έργων) περιλαμβάνονται άρθρα για παραχώρηση π.χ. 

οχημάτων μεγάλου κυβισμού στην επίβλεψη ή λαπ τοπ ή Η/Υ για την υποβοήθηση της 

επίβλεψης, τα οποία μετά την ολοκλήρωση του έργου πρόκειται να επιστραφούν στον 

ανάδοχο. 

Δείκτες σχετικοί με συμβάσεις παροχής εργασίας/απασχόλησης, προσλήψεις 

προσωπικού (και συμβασιούχων) και συμβάσεις Συμβουλευτικών ή Επαγγελματικών 

Υπηρεσιών. 

-Διαπίστωση ύπαρξης συμβάσεων που δεν είναι επίσημα υπογεγραμμένες. 

-Εκταμίευση σημαντικών ποσών βάσει ασαφών παραστατικών ή/και ασαφών 

συμβάσεων 
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-Οι πληρωθείσες υπηρεσίες καταχωρίστηκαν σε ασυνήθιστους λογαριασμούς ή κέντρα 

κόστους. 

-Αιφνίδιες, σημαντικές αλλαγές στη χρέωση (εργατοωρών) χωρίς την απαιτούμενη 

αιτιολόγηση 

-Ένα ασύμμετρο (υπερβολικό) ποσοστό εργαζομένων εμφανίζονται να εκτελούν 

υπερωριακή απασχόληση σε συνεχή βάση, εν συγκρίσει με τα ιστορικά στοιχεία του 

Οργανισμού και την τρέχουσα υπό φυσιολογικές συνθήκες ροή εργασίας. 

-Καταβολή μισθοδοσίας σε εικονικούς εργαζομένους 

-Ασυμβατότητες μεταξύ της προγραμματισμένης εργασίας του υπαλλήλου σε σχέση με 

τα συνοδά κόστη του υπηρεσιακού ταξιδίου 

-Μη επαρκής ή καθόλου τεκμηρίωση της χορηγούμενη αποζημίωσης υπαλλήλων 

-Ο χρόνος εργασίας του υπαλλήλου αποτιμάται/αποζημιώνεται διαφορετικά σε σχέση 

με τις επίσημες καταστάσεις που υποβάλλονται στην Υπηρεσία. 

-Προσαρμογές/σημειώσεις/διορθώσεις στις κάρτες ωροσήμανσης χωρίς επαρκή 

αιτιολογία ή σφράγιση από τον αρμόδιο προϊστάμενο. 

-Μη δημοσίευση των εν λόγω προκηρύξεων στον Τύπο ή αλλού 

-Διαπίστωση ύπαρξης βιογραφικών που είναι άσχετα με το έργο που κλήθηκαν να 

εκτελέσουν οι αντίστοιχοι συμβασιούχοι υπάλληλοι 

-Μη τήρηση της νομιμότητας προσλήψεων (π.χ. μη ύπαρξη αποφάσεων ΠΥΣ, μη 

έκδοση αποφάσεων από τα όργανα σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσίας κλπ) 

-Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας με την ίδια γενικόλογη και ασαφή αιτιολογία αλλά 

από διαφορετικούς κωδικούς 

Δείκτες αναφορικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών σε Συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα και ακατάλληλες χρεώσεις κατά την πρόοδο των πληρωμών δημόσιων 

συμβάσεων. 

-Διεκδίκηση πληρωμής εργολάβου από το Δημόσιο για δαπάνες, οι οποίες ρητώς 

χαρακτηρίζονται ως μη επιλέξιμες προς πληρωμή/κάλυψη. 

-Επανειλημμένη και συνεχιζόμενη αποτυχία διόρθωσης σφαλμάτων του λογιστικού 

συστήματος του οργανισμού που περιλαμβάνει χρέωση στο έργο-απεικόνιση μη επιλέξιμων 

δαπανών (θεωρεί εσφαλμένα μη επιλέξιμες δαπάνες ως επιλέξιμες) 

-Συνεχής μη συμμόρφωση επιβλέπουσας υπηρεσίας με οδηγίες Διαχειριστικών Αρχών 

κλπ. Αναφορικά με τη θεώρηση δαπανών ως επιλεξίμων ή μη 
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-Μη έκδοση αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης για μη επιλέξιμες δαπάνες ή μη 

βεβαίωσή τους στην αρμόδια ΔΟΥ σε βάρος των παρανομούντων επενδυτών. 

-Αργοπορία στην πληρωμή προμηθευτών ή καθόλου πληρωμές προς προμηθευτές, 

υπαλλήλους ή δημόσιους οργανισμούς (ασφ.ταμεία, ΟΚΩ κλπ) 

-Διεκδίκηση από τον ανάδοχο υπερσυμβατικών πληρωμών 

-Μη ύπαρξη βεβαίωσης περαίωσης ή συνεχής ανάγκη συμπληρωματικών συμβάσεων 

 

Δείκτες απάτης σχετικής με τα Υπομνήματα (Πλαστογραφία, νόθευση εγγράφων 

κλπ) καθώς και δείκτες ως προς ύποπτες εγγραφές και περιστάσεις 

-Έγγραφα τα οποία παρεκκλίνουν από τυποποιημένα και γενικώς αποδεκτά 

υποδείγματα εντύπων πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ελέγχου. 

- Τιμολόγια ή επιστολές χωρίς λογότυπο της εταιρείας 

-Εκτύπωση τιμολογίων σε μη τυποποιημένο έντυπο 

-Ορατές διαφορές στο είδος, το μέγεθος, την ευκρίνεια, το χρώμα κ.ο.κ. της 

γραμματοσειράς του εγγράφου 

-Χειρόγραφη συμπλήρωση ποσών χωρίς υπογραφές εξουσιοδοτημένων προσώπων ή 

-Παρουσία στοιχείων σε εκτυπωμένο έγγραφο που δεν αιτιολογούνται εκ των 

Προτέρων  

-Πανομοιότυπες υπογραφές προσώπων (ως προς τη μορφή και το μέγεθος) σε διάφορα 

έγγραφα οι οποίες υποδηλώνουν πιθανή πλαστογράφηση υπό τη μορφή εκτύπωσης με 

υπολογιστή (σκανάρισμα) 

-Εσφαλμένος υπολογισμός σε τιμολόγιο ή σε δελτίο μισθοδοσίας που εκδίδεται από 

υπολογιστή: π.χ. τα συνολικά ποσά δεν αντιστοιχούν στο άθροισμα των συναλλαγών 

-Παράλειψη υποχρεωτικού στοιχείου σε τιμολόγιο: ημερομηνία, αριθμός φορολογικού 

μητρώου, αριθμός τιμολογίου κ.λπ. 

-Η διεύθυνση του αναδόχου είναι η ίδια με τη διεύθυνση υπαλλήλου 

-Η διεύθυνση του προμηθευτή ή του δικαιούχου αντιστοιχεί σε διεύθυνση κατοικίας  

-Ασυνήθιστος αριθμός πληρωμών προς έναν δικαιούχο ή μία διεύθυνση 

-Τιμολόγια και λογαριασμοί που εκδίδονται από φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε 

μητρώο εμπορικής δραστηριότητας 

-Ασυνέπεια μεταξύ των ημερομηνιών και των αριθμών των τιμολογίων που 

προσκομίζονται από την ίδια οντότητα, για παράδειγμα: 

α)Τo Τιμολόγιο αριθ. 152 που εκδόθηκε στις 25.3.2012 
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β)Τo Τιμολόγιο αριθ. 103 που εκδόθηκε στις 30.7.2012 

-Επιστολή/σύμβαση/έγγραφο που υπογράφεται από άτομο το οποίο ενεργεί υπό την 

ιδιότητα του εκπροσώπου της εταιρείας, αλλά δεν ορίζεται ως εκπρόσωπός της στο εθνικό 

μητρώο εταιρειών (βάσει αντίστοιχου ΦΕΚ στο Μητρώο ΑΕ και ΕΠΕ). 

 

Μέθοδος Εντοπισμού τυχόν πλαστότητας/εικονικότητας 

Ο συσχετισμός της πλαστογραφίας με τις πραγματικές περιστάσεις, αποτελεί τον 

ταχύτερο και λειτουργικότερο τρόπο επίτευξης βέλτιστων αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της 

χρονικά κρίσιμης διαδικασίας εντοπισμού. Είναι σκόπιμο να διενεργούνται κατάλληλοι 

έλεγχοι, ούτως ώστε να απαντώνται ερωτήματα όπως τα ακόλουθα: 

• Υφίστανται πράγματι οι εταιρείες που συμμετέχουν σε μια οικονομική συναλλαγή; 

• Εξέδωσε πράγματι ο δημόσιος οργανισμός το συγκεκριμένο έγγραφο; 

• Ποια είναι η πραγματική ταυτότητα των προσώπων που υποτίθεται ότι έλαβαν μέρος 

σε μια δραστηριότητα; 

• Ποιος είναι ο πραγματικός κάτοχος ενός στοιχείου ενεργητικού; 

 

Ανάλυση πλαστότητας/εικονικότητας, βάσει κινδύνου (αφορά και 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα) 

• Ο κίνδυνος πλαστογραφίας ή αλλοίωσης εγγράφων συνδέεται με διάφορα είδη 

εγγράφων σε διάφορα στάδια υλοποίησης των έργων, όπως: 

• - πιστοποίηση της συμμόρφωσης προς τα κριτήρια συγχρηματοδότησης, 

• - νομικός τίτλος ιδιοκτησίας, 

• - βεβαίωση εκτέλεσης και αποδοχής εργασιών/παροχής υπηρεσιών, 

• - τιμολόγια και δικαιολογητικά έγγραφα επιβεβαίωσης πληρωμών, 

• - κατάλογοι συμμετεχόντων κ.λπ. 

• Τεχνικές προδιαγραφές πωλούμενων προϊόντων 

Πιο «επικίνδυνα» έγγραφα για παραποίηση/νόθευση: Ισολογισμοί/Απολογισμοί, 

Φορολογική/Ασφαλιστική ενημερότητα, τραπεζικά extraits κλπ. 

 

Τρόποι αντιμετώπισης υψηλού κινδύνου απάτης στις δημόσιες συμβάσεις (έργων, 

προμηθειών, υπηρεσιών) 
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Οι Αρχές Διαχείρισης και Ελέγχου πρέπει να διέπονται από επιφυλακτικότητα και 

γόνιμο σκεπτικισμό, αναφορικά με την εγκυρότητα των υποβαλλόμενων σε αυτές 

δικαιολογητικών, παραστατικών κλπ. 

Να προβαίνουν σε διασταυρώσεις εγκυρότητας δικαιολογητικών/δηλώσεων, αλλά και 

της ίδιας της ύπαρξης των εταιριών από «ανοικτές» πηγές δεδομένων (Ίντερνετ, ιστοσελίδες 

εταιριών αναδόχων, ΦΕΚ κλπ) 

Να προβαίνουν σε τυχαίους, δειγματοληπτικούς ελέγχους στα έργα/προμήθειες/ 

υπηρεσίες  (Κουκάκης, 2015).  
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