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όλων των στοιχείων που χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν 
πρωτότυπη  δημιουργία μου» 
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ΣΥΝΟΨΗ 

«Ως οι Ινδοί εις φυλάς, ούτω και οι Έλληνες διαιρούνται εις τρεις 

κατηγορίας: α) Εις συμπολιτευομένους, ήτοι έχοντας κοχλιάριον να βυθίζωσιν εις 

την χύτραν του προϋπολογισμού, β) Εις αντιπολιτευομένους, ήτοι μη έχοντας 

κοχλιάριον και ζητούντας εν παντί τρόπω να λάβωσιν τοιούτον, γ) Εις 

εργαζομένους, ήτοι ούτε έχοντας κοχλιάριον ούτε ζητούντας, αλλ’ επιφορτισμένους 

να γεμίζωσι την χύτραν διά του ιδρώτος των» (Γνωμικολογικόν 2015) 

Εμμανουήλ Ροΐδης, 1836-1904, Συγγραφέας 

 

Με τον αφοριστικό αυτό τρόπο, ο μεγάλος διανοητής του 19ου αιώνα 

θέλησε να περιγράψει την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας, η οποία 

χαρακτηριζόταν από υψηλά επίπεδα χρηματισμού των δημόσιων λειτουργών και 

γενικευμένη διαφθορά στο σύνολο των θεσμών του νεοπαγούς τότε ελληνικού 

κράτους.  

Αλήθεια σήμερα, 185 χρόνια μετά την ίδρυση του νέο-ελληνικού κράτους, 

ποιό είναι το επίπεδο διαφθοράς; Δυστυχώς, όπως θα παρουσιαστεί στο παρόν 

πόνημα, η κατάσταση δεν φαίνεται να έχει αλλάξει ουσιαστικά, παρά το γεγονός 

ότι τα τελευταία χρόνια, ο έλληνας φαίνεται διατεθειμένος να αναλάβει δράση. 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=212


-2- 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

«Αργυραίς λόγχαις μάχου και πάντων κρατήσεις». [μτφρ: να μάχεσαι με 

αργυρές λόγχες (δηλ. να δωροδοκείς) και θα κερδίσεις όλες τις μάχες]. 

(Γνωμικολογικόν 2015) 

Χρησμός της Πυθίας προς τον Φίλιππο Β’ της Μακεδονίας. 

Ο αρχαίος αυτός χρησμός, που δόθηκε πριν από 2,400 περίπου χρόνια 

στον βασιλιά της Μακεδονίας, αποτυπώνει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο 

την θέση που είχε η διαφθορά των δημόσιων λειτουργών και στην αρχαία Ελλάδα. 

Εκστρατείες ολόκληρες, πόλεις–κράτη αλλά και προσωπικότητες του ιστορικού 

παρελθόντος έπεσαν «θύματα» της δωροδοκίας και της διαφθοράς, η οποία εν 

πολλοίς καθόρισε σε κάποιες περιπτώσεις, την έκβαση του πολεμικού γεγονότος, 

ή ακόμη και το μέλλον ολόκληρων πόλεων. 

Όμως, το φαινόμενο της διαφθοράς δεν είναι ελληνικής προέλευσης. Έχει 

παγκόσμιο χαρακτήρα και διαχρονική εξέλιξη στο σύνολο των λαών του πλανήτη. 

Τα παραδείγματα ατελείωτα, ορισμένα από αυτά πλέον χαρακτηριστικά. Στην 

Ζιμπάμπουε, οι εγκυμονούσες σε ένα τοπικό νοσοκομείο χρεώνονταν με US$5 

κάθε φορά που φώναζαν από τον πόνο, ως ποινή για εσφαλμένο συναγερμό. Στο 

Μπαγκλαντές, μία πρόσφατη περίπτωση κατάρρευσης ενός πολυώροφου 

εργοστασίου, που προκάλεσε τον θάνατο σε πάνω από 1,100 ανθρώπους λόγω 

σοβαρών ελλείψεων σε βασικά θέματα ασφάλειας, συνδέθηκε με κατηγορίες για 

την ύπαρξη διαφθοράς κατά την κατασκευή (Deborah Hardoon 2015). Αλλά και 

στην σύγχρονη Αθήνα το καλοκαίρι που πέρασε, ένας ανελκυστήρας στο 

μεγαλύτερο δημόσιο νοσοκομείο τέθηκε εκτός λειτουργίας. Όταν ένας τεχνικός της 

εταιρείας κατέφτασε, δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του: στο βάθος του 

φρεατίου του ανελκυστήρα βρίσκονταν εκατοντάδες φάκελοι, τα «οχήματα» των 

δωροδοκιών προς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι 

πετούσαν τα γνωστά «φακελάκια» ή «γρηγορόσημα» για να μην αποκαλυφθούν 

(TheGuardian 2014). 
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Στη χώρα μας μετά την μεταπολίτευση το φαινόμενο της διαφθοράς 

θεωρείται, τόσο από τους Έλληνες όσο και από τους ξένους, ότι έχει προσλάβει 

τεράστιες διαστάσεις1. Αλλά, όπως τονίζει και ο Τρύφωνας Κολλίντζας2, αξίζει 

πραγματικά να δίνεται όλη αυτή η προσοχή στο θέμα της διαφθοράς; Είναι 

κατανοητό το πώς και γιατί η διαφθορά έχει σημασία; Υπάρχουν κάποια βασικά 

χαρακτηριστικά του φαινομένου αυτού που δεν έχουν τύχει μέχρι σήμερα της 

δέουσας διερεύνησης και ανάλυσης; Ποιά είναι, αν υπάρχουν, εκείνα τα θεσμικά 

μέτρα που τείνουν να περιορίσουν το φαινόμενο καθ’ εαυτό καθώς και τις 

συνέπειές του;  

Πλέον όμως των παραπάνω ερωτήσεων που προσπαθούν να 

διερευνήσουν το φαινόμενο στην γενική του διάσταση, υφίστανται και άλλες που το 

εξειδικεύουν στην ελληνική πραγματικότητα: Ποιά είναι η ρίζα του φαινομένου στην 

Ελλάδα; Φταίει μήπως η μακροχρόνια Τουρκοκρατία και η εξέλιξη της Ελληνικής 

κοινωνίας κατά τη διάρκειά της, ή μήπως φταίει η κοσμοπολίτικη ταυτότητα του 

Ελληνικού έθνους ως ενός λαού κατεξοχήν εμπορικού και συνδεδεμένου με την 

ναυτική παράδοση από τα βάθη των αιώνων; Είναι άραγε χαρακτηριστικό της 

ελληνικής ράτσας, η οποία έχει εντάξει την έννοια της κλοπής του δημοσίου και 

απόκρυψης των περιουσιακών στοιχείων σαν αντίσταση στο «σύστημα» και τελικά 

ως «μαγκιά», ή αποτελεί συνέπεια της διαφορετικής κοινωνικής δομής μας σε 

σχέση με τα άλλα Ευρωπαϊκά κράτη; (μικρές κοινότητες με στενούς δεσμούς 

μεταξύ των μελών σε σχέση με μεγάλα και απρόσωπα αστικά και βιομηχανικά 

κέντρα). 

Η παρούσα εργασία εστιάζει την προσοχή της στην προσπάθεια εύρεσης 

απαντήσεων στα παραπάνω ερωτήματα, προκειμένου να αναζητηθούν όχι μόνο 

τα αίτια και τα αποτελέσματα του φαινομένου πάνω στην ελληνική κοινωνία, αλλά 

και να αναζητηθούν λύσεις που θα αποτελέσουν την Λυδία λίθο αποτελεσματικής 

καταπολέμησής του. 

                                            

1 Σύμφωνα με Έλληνες πολιτικούς, η φοροδιαφυγή και η διαφθορά περιγράφονται ως «εθνικό 
σπορ» με διαφυγή πάνω από 30 δισεκατομμυρίων Ευρώ ετησίως.  

2 Καθηγητής του Οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικός Σύμβουλος του ΙΟΒΕ. 
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Στα Κεφάλαια που ακολουθούν θα επιχειρηθεί καταρχήν μια σύντομη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση για την αναζήτηση των βασικών εννοιών που 

σχετίζονται με το φαινόμενο, σύμφωνα με τις απόψεις ελλήνων και ξένων 

σχολιαστών αναγνωρισμένου κύρους, αλλά και κάτω από το πρίσμα διεθνών 

Οργανισμών που ασχολούνται με την διαφθορά, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

η Διεθνής Διαφάνεια (ΔΔ). Στο 2ο Κεφάλαιο θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία και τα 

δεδομένα που χρησιμοποιούνται από την ΔΔ για την παραγωγή των κυριότερων 

δεικτών καταγραφής της διαφθοράς παγκοσμίως, του δείκτη CPI και GCB, καθώς 

και ορισμένα στοιχεία από αντίστοιχες έρευνες σε εθνικό επίπεδο. Το 3ο Κεφάλαιο 

επικεντρώνεται στην παρουσίαση των συμπερασμάτων ορισμένων κύριων 

ερευνών στο ζήτημα της διαφθοράς, με κυριότερες αυτές της Διεθνούς Διαφάνειας 

που σχετίζονται με τους δείκτες CPI και GCB, αλλά και της εθνικής έρευνας της 

εταιρείας Public Issue για λογαριασμό της ΔΔ-Ε. Στο 4ο Κεφάλαιο τέλος, θα 

αναπτυχθούν οι μεταρρυθμίσεις που προτείνονται από σημαντικούς θεωρητικούς, 

τεχνοκράτες, πολιτικούς, αλλά και Οργανισμούς όπως η ΔΔ, στο πλαίσιο 

άμβλυνσης των αποτελεσμάτων της διαφθοράς και αποτελεσματικής 

καταπολέμησής της στην χώρα μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

1.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

Ο ακαδημαϊκός και ευρύτερος επιστημονικός κόσμος στην Ελλάδα αλλά και 

στο εξωτερικό, έχει κατά καιρούς ασχοληθεί ουσιαστικά με την περιγραφή του 

φαινομένου της διαφθοράς3 στην πατρίδα μας. Προσεγγίσεις κοινωνιολογικές, 

πολιτικές, οικονομικές, ψυχολογικές, έχουν αποπειραθεί να ρίξουν φως στην 

ελληνική πραγματικότητα, αποτυπώνοντας μία κατάσταση διαχρονική, που ξεκινά 

τα πρώτα της βήματα, μαζί ουσιαστικά με την ίδρυση του νεοσύστατου Ελληνικού 

κράτους τον 19ο αιώνα. 

Σχολιαστές του φαινομένου της διαφθοράς τόσο εντός, όσο και εκτός 

Ελλάδας, αποδίδουν τις αιτίες του φαινομένου στην ελληνική κουλτούρα και την 

κακοδιαχείριση που υπέστη η χώρα από την Οθωμανική αυτοκρατορία. Στην 

κατεχόμενη από τους Οθωμανούς Ελλάδα, η αντίσταση στην καταβολή των 

φόρων αποτέλεσε μια μορφή πατριωτισμού, ενώ n ιδιοκτησία και το φορολογικό 

σύστημα παρέμειναν σε μια χαώδη κατάσταση. Άλλοι πάλι, εξηγούν την 

διαχρονικότητα του φαινομένου με όρους πολιτισμικούς, στον κοσμοπολίτικο 

δηλαδή χαρακτήρα του Έλληνα που δραστηριοποιείται εμπορικά από τους 

αρχαίους χρόνους στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου πελάγους και άλλοι αναζητούν 

τις αιτίες σε ψυχολογικές ή και πολιτικές προσεγγίσεις, όπως θα δούμε παρακάτω. 

Απότοκο αυτών των διερευνητικών προσπαθειών καταγραφής, ανάλυσης 

και επεξήγησης του φαινομένου, αποτελούν εκατοντάδες συγγράμματα 

σημαντικών προσωπικοτήτων, τόσο ελλήνων, όσο και αλλοδαπών επιστημόνων 

διαφόρων καθαρά θεωρητικών ή περισσότερο τεχνοκρατικών πεδίων, καθώς και 

                                            

3 Υφίστανται δεκάδες ορισμοί της διαφθοράς στην διεθνή βιβλιογραφία. Σύμφωνα με την ΔΔ, 
διαφθορά είναι η κακοδιαχείριση της δοτής ισχύος για προσωπικό όφελος. Ο ορισμός αυτός 
αναφέρεται σε φαινόμενα διαφθοράς τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα 
πάλι με τον διευθύνων σύμβουλο του ALBA (Athens Laboratory of Business Administration) Νίκο 
Εμπέογλου, «διαφθορά είναι εξωσυμβατικές ωφέλειες κατά τη διαχείριση πόρων ή εξουσίας για 
λογαριασμό τρίτων που ξεπερνούν το όριο της κοινωνικής ανοχής.». Για τον τέως υπουργό Ανδρέα 
Ανδριανόπουλο πάλι, διαφθορά δεν είναι μόνο ο χρηματισμός και οι κάτω από το τραπέζι 
συναλλαγές. Διαφθορά είναι ο συνολικός εθισμός της κοινωνικής, πνευματικής και πολιτικής ζωής 
στην υποκρισία, την ψευτιά και την παραπληροφόρηση. 
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οι έρευνες διαφόρων ιδρυμάτων και επιτροπών, τα αποτελέσματα των οποίων 

ασφαλώς και δεν είναι δυνατό να χωρέσουν σε αυτό το πόνημα. Επιγραμματικά 

και ακροθιγώς όμως, αξίζει να σημειώσουμε ορισμένα κύρια στοιχεία από τις 

ερευνητικές προσπάθειες σημαντικών ανθρώπων και έγκυρων ιδρυμάτων, που 

έχουν προσπαθήσει κατά καιρούς να αναδείξουν την διάσταση και την 

σπουδαιότητα του φαινομένου της διαφθοράς στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με την πρώην υπουργό Βιργινία Τσουδερού4, το φαινόμενο στην 

Ελλάδα συνδέεται με τέσσερα αλληλένδετα στοιχεία5: 

α. Την άσκηση κρατικής εξουσίας και την σύνδεσή της με την πολιτική 

και το χρήμα (υψηλό οικονομικό κόστος εκλογής βουλευτή, νέοι κανόνες 

διαφήμισης, διανομή οφέλους στους πολίτες - «ρουσφέτι»). 

β. Την μεγάλη διακριτική ευχέρεια ασκήσεως εξουσίας που δημιουργεί 

τις προϋποθέσεις χρηματισμού. 

γ. Την απουσία των εκ των υστέρων ελέγχων και την ανυπαρξία 

κυρώσεων που διευκολύνει τις ύποπτες συναλλαγές (νόμος περί πόθεν έσχες, 

χρόνια καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης). 

δ. Την νοοτροπία που καλλιεργεί η κοινωνία και σφραγίζει καθοριστικά 

τη συμπεριφορά των ατόμων (ενεργή συμμετοχή πολιτών, οι ίδιοι οι πολίτες από 

διαφορετικές θέσεις εξουσιαζόντων και εξουσιαζόμενων θα κληθούν να 

εφαρμόσουν τους νόμους, πρότυπα παιδείας ή αποδοχή της διαφθοράς ως κάτι 

φυσιολογικό και αυτονόητο;).  

Στο πλαίσιο καταπολέμησης του φαινομένου η κ. Τσουδερού αναφέρει στην 

έρευνά της ότι μεγάλοι οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ), η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κ.α, έχουν κυκλοφορήσει αρκετές οδηγίες με 

σκοπό την ενίσχυση και τον συντονισμό των ενεργειών σε όλες τις χώρες. Την 

δεκαετία του ’90 υπεγράφη διεθνής σύμβαση από τα μέλη του ΟΟΣΑ με 

                                            

4 Η κ. Βιργινία Τσουδερού έχει διατελέσει και πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάς. 

5 Από ομιλία της στο 2
ο
 συνέδριο του Ε21 για την διαφθορά με τίτλο «Τι ορίζεται ως 

Διαφθορά», όπως αυτή εκδόθηκε στο βιβλίο «Κράτος και Διαφθορά», σελ 15-28. 
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συγκεκριμένα μέτρα, και απαίτηση εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας των 

κρατών με αυτά. Η Διεθνής Διαφάνεια (ΔΔ) αναγνωρίσθηκε ως σύμβουλος αυτών 

των Οργανισμών και ως ομάδα πίεσης που προωθεί σε διακρατικό και εθνικό 

επίπεδο, θεσμικές αλλαγές για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Με βάση πάλι την προσέγγιση του Κλεομένη Κουτσούκη6, το φαινόμενο της 

διαφθοράς στην Ελλάδα είναι συνυφασμένο με το σύστημα πελατειακών σχέσεων 

που αποτέλεσε το σήμα κατατεθέν της ελληνικής πολιτικής ζωής από τα πρώτα 

χρόνια του συνταγματικού βίου της χώρας έως τις ημέρες μας. Βρίσκεται στο 

επίκεντρο δηλαδή, της κρίσης των σχέσεων κοινωνίας και πολιτικής7.  

Η διαφθορά ως φαινόμενο κοινωνικό, δηλαδή της οργανωμένης κοινωνίας, 

είναι φαινόμενο διαχρονικό. Διαφοροποιείται σε ένταση, έκταση και μορφή 

ανάλογα με την ένταση και τη μορφή της αναπτυξιακής διαδικασίας μιας χώρας. 

Εμφανίζεται ως σύνδρομο υπανάπτυξης και ενδημεί στις αναπτυσσόμενες χώρες, 

χωρίς ωστόσο να εκλείπει και από τις ανεπτυγμένες χώρες όπως δείχνουν οι 

δείκτες της ΔΔ. Όπως όλα τα κοινωνικά φαινόμενα, έτσι και η διαφθορά γεννάται, 

ανθεί και επιβιώνει κάτω από συγκεκριμένες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές 

συνθήκες (κοινωνικές ανισότητες, σχέσεις δόμησης της εξουσίας, πολιτική 

κουλτούρα, κοινωνική ηθική κλπ). Στην Ελλάδα σύμφωνα με τον κ. Κουτσούκη, οι 

πρακτικές διαφθοράς χρησιμοποιούνται μέσα σε ένα πολιτισμικό πλαίσιο που 

κληρονομήθηκε από την εποχή της Τουρκοκρατίας και είχε έντονα στοιχεία μιας 

κουλτούρας του ρουσφετιού. Άλλωστε, η πολιτική κουλτούρα και οι συλλογικές 

παραστάσεις του Έλληνα διαφέρουν από αυτές του Ευρωπαίου πολίτη, αφού ο 

τελευταίος κατέληξε σε λειτουργικά για την κοινωνία του θεσμικά μορφώματα μέσα 

από εξελικτικές διαδικασίες. Επρόκειτο δηλαδή για θεσμούς οι οποίοι λίγο-πολύ 

τον εξέφραζαν, ενώ τα βιώματα του Έλληνα δύσκολα τον κατευθύνουν σε 

νεοπαγείς αστικούς θεσμούς.  

                                            

6 Διευθυντής Ελληνικού Κέντρου Πολιτικών Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου. 

7 Από ομιλία του κ. Κουτσούκη στο 2
ο
 συνέδριο του Ε21 για την διαφθορά με τίτλο «Η 

διαφθορά ως ιστορικό φαινόμενο στο νεοελληνικό κράτος», όπως αυτή εκδόθηκε στο βιβλίο 
«Κράτος και Διαφθορά», σελ. 121-156. 
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Εφόσον λοιπόν οι θεσμοί του έχουν επιβληθεί εκ των άνω, είναι 

αναγκασμένος να υποταχθεί ή να επινοήσει τρόπους να τους υπερβεί. Το 

κληρονομημένο πολιτισμικό πλαίσιο του ρουσφετιού μπορούσε για το σκοπό αυτό 

να αξιοποιηθεί και στις σχέσεις του με τους νέους εξουσιαστές. Άλλωστε, η 

έλλειψη ή η καθυστέρηση εμφάνισης κοινωνικών τάξεων κατά τον 19ο αιώνα, που 

θα βοηθούσαν στην κομματική άρθρωση ταξικών συμφερόντων, αναπληρώθηκε 

την εποχή αυτή από πλέγματα πελατειακών σχέσεων. Χαρακτηριστικές των 

πελατειακών σχέσεων και της διαφθοράς, οι περίοδοι διακυβέρνησης του Ι. 

Κωλέττη μετά την υπογραφή του πρώτου Συντάγματος το 1844, ο οποίος όταν τον 

κατηγορούσαν οι πολιτικοί του αντίπαλοι για κλεψιές και καταχρήσεις, απαντούσε 

«Ε, μήπως τα κλέβουν ξένοι; Οι Ελληναράδες μου», καθώς και η περίοδο 

πρωθυπουργίας Βούλγαρη, με το πρόβλημα βέβαια να είναι γενικότερο και να 

παρατηρείται καθόλη τη διάρκεια της βασιλείας του Ώθωνα. 

Από την οπτική γωνιά της κοινωνικής ψυχολογίας και στο ψυχολογικό 

υπόβαθρο του φαινομένου της διαφθοράς, ο Joseph Glick8 τονίζει ότι κυρίαρχο 

ρόλο διαδραματίζουν και οι πολιτισμικές αξίες του Ελληνικού λαού, ενός λαού με 

μακραίωνη και ισχυρή παράδοση στο εμπόριο (και τη συνεχή διαδικασία 

διαπραγμάτευσης που αυτό συνεπάγεται), παράδοση που έχει αναγάγει σε 

σημαντική κοινωνική αξία την ικανότητα του ατόμου να αναδεικνύεται νικητής στις 

συναλλαγές του9. Αυτές οι έννοιες του καθήκοντος και της επιτυχίας στη σύγχρονη 

ελληνική κοινωνία βρίσκονται σε συγκρουσιακή σχέση με τις ίδιες τις κοινωνικές 

δομές μέσα στις οποίες λειτουργούν: η γραφειοκρατία, το φακελάκι10, το ρουσφέτι 

και το μέσο κάνουν τον έλληνα να αισθάνεται ανίσχυρος απέναντι σε ένα κράτος 

                                            

8 Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας. 

9 Από ομιλία του στο 2
ο
 συνέδριο του Ε21 για την διαφθορά με τίτλο «Οι κοινωνικές στάσεις 

έναντι της διαφθοράς στη σημερινή Ελλάδα», όπως αυτή εκδόθηκε στο βιβλίο «Κράτος και 
Διαφθορά», σελ. 157-165. 

10 Φακελάκι αποκαλείται στην Ελλάδα η παράνομη αμοιβή, το φαινόμενο της ενεργητικής ή 
παθητικής δωροδοκίας (χρηματισμός) υπαλλήλων, δημοσίων ή ιδιωτικών, και άλλων εργαζομένων, 
όπως ιατρών, εφοριακών, εργαζομένων σε πολεοδομίες, πολιτικών, δημοσιογράφων. Το φακελάκι 
είναι ένα φαινόμενο διαφθοράς που εντοπίζεται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, αλλά, παρά τις 
συλλήψεις που γίνονται κατά καιρούς, οι δράστες δεν εντοπίζονται. Σκάνδαλα χρηματισμού 
πολιτικών έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ και 
στην Ελλάδα. Όπως συμβαίνει με τους περισσότερους τομείς της παραοικονομίας, είναι δύσκολο 
να υπολογιστεί το συνολικό κόστος της πρακτικής. Κατά καιρούς έχουν αναφερθεί από έρευνες 
εκτιμήσεις για 1,7 δισ. ευρώ (2006), 200 εκατομμύρια ευρώ (2007), 613 εκατομμύρια ευρώ (2007), 
2 δισ. ευρώ (2008), πάντα σε ετήσια βάση. Το κόστος ανά περίπτωση εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 
500 έως 5000-6000 ευρώ. (Βικιπαίδεια, Φακελάκι 2014) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E
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που δεν του επιτρέπει να πραγματώσει τις προσωπικές και επαγγελματικές του 

επιδιώξεις παρά μόνο όταν μετέρχεται αυτές τις πρακτικές. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Έλληνες δεν σκέφτονται ιδιαίτερα «το κράτος» 

και, όταν το κάνουν, προβαίνουν σε αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ της έννοιας των 

πολιτών και του κράτους (χαρακτηριστική και η φράση «οι Έλληνες είναι πλούσιοι, 

το ελληνικό κράτος είναι φτωχό). 

Αξίζει επίσης να αναφερθούμε στην έρευνα του τέως Υπουργού των 

Οικονομικών Στέφανου Μάνου, ο οποίος προτείνει ένα απλό μοντέλο το οποίο 

διευκολύνει τη συζήτηση για τη διαμόρφωση μέτρων πολιτικής για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς11. Η συνάρτηση της διαφθοράς για τον τέως 

Υπουργό, ορίζεται ως εξής: 

Δ = δ( Μ, Δ.Ε, Ε&Π) 

όπου: 

Δ = Έκταση διαφθοράς στο δημόσιο, 

Μ = Μονοπωλιακή εξουσία την οποία διαθέτει ο διαφθειρόμενος (όταν μια 

δραστηριότητα ασκείται ανταγωνιστικά, η διαφθορά περιορίζεται αυτόματα από τις 

δυνάμεις της αγοράς), 

Δ.Ε = Διακριτική Ευχέρεια στη λήψη αποφάσεων από τον διαφθειρόμενο 

(διαχείριση πόρων και εξουσίας για λογαριασμό κάποιου τρίτου), 

Ε&Π = Βαθμός δημόσιου ελέγχου του διαφθειρόμενου και ύψος των ποινών 

με τις οποίες απειλείται αν συλληφθεί, 

δ = Συνάρτηση που αυξάνει καθώς αυξάνονται η πρώτη και δεύτερη 

μεταβλητή και μειώνεται η τρίτη. Η μορφή της συνάρτησης καθορίζεται από το 

σύστημα κοινωνικών αξιών που επικρατεί ανά πάσα στιγμή στη χώρα, η αλλαγή 

του οποίου όμως είναι μια μακροχρόνια διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, αν 

αφήσουμε να ξεφύγουν οι υπόλοιποι τρεις παράγοντες στη συνάρτηση, 

                                            

11 Από ομιλία του κ. Μάνου στο 2
ο
 συνέδριο του Ε21 για την διαφθορά με τίτλο «Η συνάρτηση 

της διαφθοράς στο Δημόσιο», όπως αυτή εκδόθηκε στο βιβλίο «Κράτος και Διαφθορά», σελ. 245-
253. 
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οδηγούμαστε μακροπρόθεσμα στην αλλαγή του συστήματος κοινωνικών αξιών και 

στη διαμόρφωση κοινωνικής αποδοχής των φαινομένων διαφθοράς. Για την 

αποφυγή των παραπάνω, απαιτείται η ανάδειξη της έκτασης και των συνεπειών 

της διαφθοράς και η διαρκής επικέντρωση της προσοχής της κοινής γνώμης στο 

φαινόμενο αυτό, προκειμένου να επηρεαστεί θετικά το κοινωνικό κλίμα και να 

βοηθήσει στον περιορισμό της. 

Σύμφωνα με άρθρο του Γιώργου Μιχελή, προέδρου του Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με τίτλο «Ελλάδα, η χώρα του παραδόξου» 

(Μιχελής 2015), όλοι γνωρίζουμε πώς έχουν δημιουργηθεί τα χιλιάδες 

προβλήματα της χώρας. Πολλά οφείλονται στην (υποτιθέμενη;) άγνοια του 

βασικού νόμου της «πλάνης της σύνθεσης» (fallacy of composition) ότι δηλαδή 

αυτό που ενδεχομένως φαίνεται σωστό για τον καθένα ξεχωριστά μπορεί να είναι 

καταστροφικό για το σύνολο. Για παράδειγμα η μαζική εκροή καταθέσεων από τις 

ελληνικές τράπεζες. Τι πιο λογικό από το να αποσύρει κάποιος τις καταθέσεις του 

προκειμένου να τις προστατεύσει από ένα πιθανό bail-in; Αυτή η λογική έχει 

οδηγήσει τις τράπεζες στο χείλος της καταστροφής και την ελληνική οικονομία σε 

κατάσταση χρηματοδοτικής ασφυξίας.  

Η ίδια λογική ισχύει σε πολλούς τομείς (από τις ρουσφετολογικές 

προσλήψεις και την καταπάτηση των δασών μέχρι τη φημολογούμενη 

μετεγκατάσταση δεκάδων χιλιάδων επιχειρήσεων στην Βουλγαρία) και σε αυτή 

οφείλεται ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων της χώρας. Άλλα προβλήματα 

οφείλονται στην κουλτούρα παρασιτισμού που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες 

πολλές δεκαετίες με τη συγκρότηση ομάδων που συμπεριφέρονται ως «ελεύθεροι 

αναβάτες» (free riders) και άλλα λόγω του χάους της ηθελημένης πολυνομίας και 

το έλλειμμα αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Τέλος, πολλά είναι τα 

προβλήματα που οφείλονται σε επενδυμένα συμφέροντα εις βάρος του κοινού 

καλού. Το παράδοξο όμως σύμφωνα με τον κ. Μιχελή, έγκειται στο γεγονός ότι, 

ενώ αυτή η χώρα αντιμετωπίζει χιλιάδες προβλήματα (οικονομικά, διαρθρωτικά, 

κοινωνικά), υπάρχει ταυτόχρονα η πεποίθηση ότι μπορεί, αύριο το πρωί, να 

απογειωθεί με τέτοιες ταχύτητες που να εκπλήξουν και τον πλέον δύσπιστο και 

καχύποπτο επικριτή της (Έλληνα ή ξένο). 
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Προχωρώντας σε πιο τεχνοκρατικές προσεγγίσεις, απαιτείται να 

αναφέρουμε την πρώτη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαφθορά που 

δημοσιεύτηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2014 (Επιτροπή 2015), η οποία επεσήμανε την 

αναποτελεσματικότητα των μέχρι σήμερα μέτρων και κυρώσεων που τα κράτη-

μέλη της έχουν λάβει. Το εντυπωσιακό 99% των Ελλήνων πιστεύει ότι η διαφθορά 

αποτελεί διαδεδομένο πρόβλημα στη χώρα, σύμφωνα με την έκθεση. Αυτό είναι 

και το υψηλότερο ποσοστό, καθώς ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι πολύ χαμηλότερος 

και βρίσκεται στο 76%. Συγχρόνως το 63% των Ελλήνων πιστεύει ότι η διαφθορά 

επηρεάζει την καθημερινότητά του, ένα ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο από τον μέσο 

όρο της ΕΕ που βρίσκεται στο 26%. Σύμφωνα με την έκθεση, η διαφθορά κοστίζει 

στην ΕΕ 120 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, όπως φαίνεται στην παρακάτω 

Εικόνα 1. Παρά τις πρωτοβουλίες που έχουν λάβει τα κράτη-μέλη, τα 

αποτελέσματα δεν είναι θετικά, κάνοντας επιτακτική την ανάγκη για περισσότερα 

και πιο αυστηρά μέτρα πρόληψης και πάταξης της διαφθοράς. 

 

Εικόνα 1: Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κόστος της Διαφθοράς 

Μέσω των συμπερασμάτων της Έκθεσης, φαίνεται πως το επίπεδο, η φύση 

και η αποτελεσματικότητα των μέτρων ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Ωστόσο, 

κοινό σημείο αποτελούν τα στατιστικά στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, βάσει των 

οποίων τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων πολιτών πιστεύουν πως το επίπεδο 

διαφθοράς είναι πολύ υψηλό, ενώ οι μισοί από αυτούς (50%) ισχυρίζονται πως την 

τελευταία τριετία η διαφθορά στην χώρα τους έχει αυξηθεί σημαντικά. 
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Χαρακτηριστικό είναι το ποσοστό του 8% εκείνων που δηλώνουν πως έχουν πέσει 

θύματα ή μάρτυρες διαφθοράς κατά το έτος 2013. 

Οι βασικές εστίες διαφθοράς στην Ελλάδα που εντοπίζει η έρευνα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι: 

α. Καταρχήν ο τομέας της Υγείας. Εκεί αντιμετωπίζονται οι πιο 

σημαντικές προκλήσεις, καθώς το 11% των ερωτηθέντων Ελλήνων που 

επισκέφθηκαν ιατρικές εγκαταστάσεις έδωσε «φακελάκι», ποσοστό δύο φορές 

υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Εκτός από τα «φακελάκια» η έρευνα 

αναφέρεται και σε μια σειρά υποθέσεων διαπλοκής, μία εξ αυτών η κατασκευή 

εγκαταστάσεων για ανάλυση πλάσματος αίματος, που στοίχισε 11,2 εκατομμύρια, 

δεν λειτούργησε ποτέ και η Ελλάδα σήμερα αναγκάζεται να στέλνει μεγάλες 

ποσότητες για ανάλυση στο εξωτερικό. 

β. Δεύτερη εστία διαφθοράς, η χρηματοδότηση των πολιτικών 

κομμάτων. Σε αυτόν τον τομέα 86% των ερωτηθέντων Ελλήνων, το μεγαλύτερο 

ποσοστό στην Ευρώπη, θεωρεί ότι δεν υπάρχει επαρκής διαφάνεια και εποπτεία. 

Καμία από τις 16 συστάσεις της ομάδας κρατών κατά της διαφθοράς (GRECO) 

μέχρι και τον Αύγουστο του 2013 δεν είχε τεθεί σε εφαρμογή. 

γ. Τρίτη εστία, η αναποτελεσματική δίωξη της διαφθοράς που 

παρεμποδίζεται από καθυστερήσεις στην εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων. Ωστόσο 

αναγνωρίζεται ότι το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει μεγάλος αριθμός ερευνών 

για καταγγελίες διαφθοράς και συγκεκριμένα η έρευνα αναφέρεται στη φυλάκιση 

του πρώην υπουργού Άμυνας και του πρώην δημάρχου Θεσσαλονίκης, ως θετικά 

βήματα. 

δ. Τέταρτη εστία διαφθοράς, οι δημόσιες συμβάσεις. Το 76% των 

Ελλήνων ερωτηθέντων επιχειρηματιών πιστεύει ότι η διαφθορά είναι ευρέως 

διαδεδομένη σε αυτόν τον τομέα. Η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε μια σειρά από 

πρωτοβουλίες που απορρέουν από το Μνημόνιο, όπως την προετοιμασία 

νομοθετικής ρύθμισης και τη χρησιμοποίηση κεντρικής αρχής προμηθειών μεταξύ 

άλλων. Η επιτροπή αναφέρει επίσης θετικά την αιφνιδιαστική έρευνα στις 

μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες από την Ελληνική Επιτροπή 

Ανταγωνισμού. 
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ε. Πέμπτη πηγή διαφοράς είναι ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη 

προσέγγιση του φαινομένου. Η έκθεση βρίσκει να έχουν γίνει κάποια βήματα τα 

τελευταία δύο χρόνια, αλλά η νομοθεσία εξακολουθεί να είναι «υπερβολικά 

πολύπλοκη». Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο χαμηλό επίπεδο επιβολής του νόμου αλλά 

και στις πάνω από 2,000 υποθέσεις δημοσίων υπαλλήλων που εκκρεμούν για 

πειθαρχικά παραπτώματα. Στις θετικές μεταρρυθμίσεις βρίσκεται η θέσπιση της 

«Διαύγειας», νόμος που προβλέπει την υποχρεωτική δημοσίευση όλων των 

δημόσιων οργανισμών και δημόσιων συμβάσεων στο Διαδίκτυο - πρακτική που 

γίνεται μόνο στη χώρα μας. Η «μικρή διαφθορά», όπως αποκαλούνται οι μικρής 

κλίμακας δωροδοκίες12, όπως π.χ. δωροδοκία για απόκτηση πολεοδομικής 

άδειας, δίπλωμα οδήγησης, ρύθμιση οικονομικών βιβλίων κ.λπ, στοίχισε στην 

Ελλάδα 554 εκατομμύρια το 2011. 

στ. Έκτη και τελευταία εστία διαφθοράς, η φορολογική διοίκηση. Μόνο το 

20% των προστίμων που επιβάλλονται για φοροδιαφυγή καταλήγουν στα ταμεία 

του κράτους, καθώς το 40% συνήθως διαγράφεται, ενώ το 40% κατακρατείται από 

                                            

12 Η δωροδοκία αποτελεί κολάσιμη πράξη για τον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα, είτε είναι 

ενεργητική είτε παθητική. Το άρθρο 235 γράφει: "Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ο 

υπάλληλος που απαιτεί ή δέχεται ή προσφέρεται να δεχθεί δώρα ή άλλα ανταλλάγματα, που δεν 

δικαιούται, ή την υπόσχεση τέτοιων δώρων ή ανταλλαγμάτων, για ενέργεια ή παράλειψή του, 

μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, η οποία είναι αντίθετη στα καθήκοντά του ή ανάγεται στην υπηρεσία 

του" (Αντ.456,457,459 ΠΝ). Το άρθρο 236 γράφει: "Με την ίδια ποινή του άρθρου 235 τιμωρείται 

όποιος δίνει, προσφέρει ή υπόσχεται τέτοια δώρα ή ανταλλάγματα. Η πράξη μένει ατιμώρητη αν 

αυτός με δική του θέληση και πριν εξετασθεί οπωσδήποτε για την πράξη του, αναγγείλει στον 

εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή σε οποιοδήποτε ανακριτικό υπάλληλο ή άλλη αρμόδια αρχή, 

εγχειρίζοντας έγγραφη αναφορά ή προφορικά, οπότε συντάσσεται σχετική έκθεση. Στην 

περίπτωση αυτή το δώρο ή το αντάλλαγμα που τυχόν κατασχέθηκε ή έχει παραδοθεί στον 

ανακριτή αποδίδεται σ' αυτόν που το έδωσε και δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή η διάταξη 

του άρθρου 238". Επίσης υπάρχει στον Ποινικό Κώδικα ειδικό άρθρο που αφορά τον χρηματισμό 

δικαστών. Η τεκμηρίωση δωροδοκίας προϋποθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 236 του Ποινικού 

Κώδικα, ενημέρωση δικαστικής ή ανακριτικής αρχής. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο πολίτης οφείλει 

να καταγγείλει το αίτημα χρηματισμού, να συνταχθεί έκθεση, να φωτοτυπηθούν τα χαρτονομίσματα 

και να συλληφθεί ο αποδέκτης με τα συγκεκριμένα χαρτονομίσματα επάνω του. Κάθε άλλη 

μέθοδος δεν είναι νομικά αποδεκτή, και ιδίως μετά τον νόμο περί προστασίας προσωπικών 

δεδομένων, δεν είναι αποδεκτή η φωτογράφιση ούτε η βιντεοσκόπηση. (Βικιπαίδεια, Φακελάκι 

2014) 
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εφοριακούς. Εξετάζεται αυτή τη στιγμή η πλήρης κατάργηση πληρωμής με 

μετρητά στις εφορίες. Ιδιαίτερη αναφορά είχε η λίστα Λαγκάρντ που η έρευνα 

βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ενώ επίσης αναφέρεται ότι το ΣΔΟΕ διενεργεί αυτή τη 

στιγμή έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία 54 εν ενεργεία και πρώην πολιτικών. 

Σύμφωνα με μια άλλη έρευνα του OECD (ΟΟΣΑ) (wikipedia 2015), τον 

Αύγουστο του 2009 το μέγεθος της Ελληνικής «γκρίζας» αγοράς ήταν περίπου 65 

δις Ευρώ (περίπου το 25% του ΑΕΠ), που αντιστοιχούσε σε απλήρωτες ετήσιες 

οφειλές της τάξης των 20δις Ευρώ. Η σύγκριση αυτή αντιστοιχούσε περίπου στο 

διπλάσιο της Γερμανικής «μαύρης» αγοράς, όπως φαίνεται στο πίνακα της 

Εικόνας 2: 

 

Comparison of Tax Evasion Rates 

as percent of GDP 

2012 estimate 

country  % of GDP 

Estonia 28.6 

Greece 24.3 

Latvia 21.6 

Italy 21.6 

Belgium 17.1 

Germany 13.5 

Εικόνα 2: Μεγέθη «γκρίζας» αγοράς ως ποσοστού του ΑΕΠ των χωρών 

https://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_for_Economic_Co-operation_and_Development
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Στα τέλη Μαΐου του 2015 σε εκδήλωση που διοργανώθηκε σε αίθουσα του 

δήμου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Διαφάνεια» όπου 

συζητήθηκαν τρόποι και πρακτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο 

επίπεδο της Αυτοδιοίκησης, ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) κ. Χάρρυ Παπαπανάγος ανέφερε ότι το κόστος της 

διαφθοράς σήμερα στην Ελλάδα, εκτιμάται περίπου στα 14 δισεκατομμύρια ευρώ 

ετησίως και αυξάνει το κόστος επιχειρηματικότητας κατά 12% τονίζοντας ότι, σε 

συνδυασμό με την παραοικονομία και τη φοροδιαφυγή - παρότι ως φαινόμενα 

άρχισαν να περιορίζονται τα τελευταία χρόνια της κρίσης «λόγω εξάντλησης της 

οικονομικής δυνατότητας», εξακολουθούν να συνθέτουν «ένα εκρηκτικό μείγμα, 

μιας παρασιτικής σκιώδους οικονομίας που μας κοστίζει 71,1 δισεκατομμύρια 

ευρώ το χρόνο» (typosthes.gr 2015), (Οικονομία24 2015). Ο καθηγητής 

οικονομικών του ΠΑΜΑΚ υποστηρίζει ότι η διαφθορά αποτελεί ένα από τα 

μεγαλύτερα εμπόδια για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη παγκοσμίως. Οι 

πρακτικές διαφθοράς στρεβλώνουν τις αγορές και παρεμποδίζουν την οικονομική 

ανάπτυξη και ευημερία. Προκαλούν επίσης, φαινόμενα εκμετάλλευσης και 

«κλοπής» των τοπικών πληθυσμών, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, από 

βασικά αγαθά, υπηρεσίες και κοινωνικές αξίες. Η διαφθορά υπονομεύει τις 

προσπάθειες δημιουργίας κράτους δικαίου και επηρεάζει την πολιτική 

σταθερότητα, ενώ ταυτόχρονα συντηρεί την ανισότητα και την έλλειψη κοινωνικής 

συνοχής. Επικαλούμενος εκθέσεις του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (2012) και 

της γραμμής καταγγελιών της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδας (ΔΔ-Ε 2013-2014), 

υποστήριξε στο συνέδριο ότι η Αυτοδιοίκηση έρχεται σε ποσοστά, πρώτη στη 

χώρα μας σε ότι αφορά τις καταγγελίες για φαινόμενα διαφθοράς (αδιαφάνεια 

διαγωνισμών, προσλήψεων, προμηθειών, κακές υπηρεσίες, κακοδιαχείριση, 

ευνοιοκρατία) και ακολουθεί ο χώρος της υγείας, το Δημόσιο, κ.α.  

Σύμφωνα με την ΔΔ-Ε, το 2014 δέχθηκε 600 κλήσεις σχετικά με την 

διαφθορά από τις οποίες οι περισσότερες επικεντρώνονταν στην Δημόσια 

Διοίκηση, το σύστημα υγείας και την ανασφάλιστη εργασία. Σύμφωνα με τον 

καθηγητή κ. Χάρρυ Παπαπανάγο, η διαφθορά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

υπολογίζεται ετησίως στα 120 δισεκατομμύρια Ευρώ, ποσό που προσεγγίζει το 

συνολικό ποσό της Ρουμανικής οικονομίας. Με βάση το Παγκόσμιο Οικονομικό 

Φόρουμ, που διεξήχθη στο Νταβός της Ελβετίας, οι υπολογισμοί ανεβάζουν το 
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κόστος της παγκόσμιας διαφθοράς στα 2,6 τρισεκατομμύρια δολάρια Αμερικής, 

οδηγώντας σε αύξηση κατά 10% του κόστους επιχειρηματικότητας. 

1.2 Διεθνείς/ Εθνικές Ερευνητικές Προσπάθειες - Δείκτες Διεθνούς 

Διαφάνειας 

Στο πλαίσιο ποιοτικής αλλά και ποσοτικής καταγραφής του φαινομένου της 

διαφθοράς σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου, αφενός να κινητοποιηθούν οι 

αρμόδιοι φορείς πολιτικής παγκοσμίως, αλλά και να δημιουργηθεί μια στατιστική 

βάση παρακολούθησης της εξέλιξης της διαφθοράς, έχουν καταγραφεί δεκάδες 

προσπάθειες κυρίως από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, από διάφορους 

κυβερνητικούς - διακυβερνητικούς και μη θεσμούς και οργανώσεις.  

Σύμφωνα με τον Michael H. Wiehen13 (μέλος του Δ.Σ της ΔΔ και πρώην 

διευθυντής της Παγκόσμιας Τράπεζας), η ΓΣ του ΟΗΕ στις 16 Δεκεμβρίου 1996 

ψήφισε μια σημαντική «Διακήρυξη κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας στις 

Διεθνείς Εμπορικές Συναλλαγές», όπου τα κράτη – μέλη δεσμεύτηκαν να 

καταπολεμήσουν κάθε μορφής διαφθορά, να ποινικοποιήσουν τη δωροδοκία 

ξένων κυβερνητικών υπαλλήλων, να καταργήσουν τη φορολογική απαλλαγή των 

ποσών της δωροδοκίας, να ενισχύσουν την ανάπτυξη διαφανών λογιστικών 

αρχών και πρακτικών, και τέλος, «να διασφαλίσουν ότι οι τραπεζικές διατάξεις 

περί απορρήτου δεν θα παρεμποδίζουν ή παρακωλύουν τις έρευνες για τυχόν 

ποινικά αδικήματα ή άλλες νομικές διαδικασίες σε σχέση με τη διαφθορά...». 

Βέβαια, οι διακηρύξεις αποτελούν εμπεριστατωμένες εκθέσεις, αλλά δεν είναι 

δεσμευτικές ως προς τις αρχές και την εφαρμογή τους.  

Από την άλλη πλευρά Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) στην 

πρώτη Διάσκεψη Κορυφής στη Σιγκαπούρη τον Δεκέμβριο του 1996 αποφάσισε 

να διερευνήσει το φαινόμενο της διαφθοράς, συνιστώντας μάλιστα για το σκοπό 

μια Ομάδα Εργασίας για τη Διαφθορά. Σύμφωνα όμως με τον πρώην διευθυντή 

της Παγκόσμιας Τράπεζας, η πιο σημαντική και υποσχόμενη προσπάθεια που 

καταβάλλεται από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 για την καταπολέμηση της 

                                            

13 Από ομιλία του στο 2
ο
 συνέδριο του Ε21 για την διαφθορά με τίτλο «Η διεθνής μάχη κατά 

της διαφθοράς», όπως αυτή εκδόθηκε στο βιβλίο «Κράτος και Διαφθορά», σελ. 97-112. 
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διαφθοράς, προέρχεται από τον ΟΟΣΑ. Το 1996 το Συμβούλιο των Υπουργών 

ψήφισε την πρώτη σαφή δέσμη συστάσεων η οποία στην ουσία προέτρεπε τα 

κράτη-μέλη να καταργήσουν τις φορολογικές απαλλαγές των δωροδοκιών που 

καταβάλλονται σε διεθνές επίπεδο. Μια σημαντική καινοτομία επήλθε στις 27 

Μαΐου 1997 όταν το Υπουργικό Συμβούλιο του ΟΟΣΑ συμφώνησε αφενός σε μια 

λεπτομερή και ουσιώδη δέσμη συστάσεων, η οποία αφορά τόσο θέματα 

ποινικοποίησης, φορολογικών ελαφρύνσεων, λογιστικών και ελεγκτικών 

απαιτήσεων, εσωτερικών εταιρικών μεθόδων ελέγχου, δημοσίων αγορών και 

διεθνών συνεργασιών και αφετέρου μια διαδικασία που θα εξασφαλίσει τη νομική 

διευθέτηση τέτοιων θεμάτων μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

Στα πλαίσια της ΕΕ έχουν καταβληθεί από τη δεκαετία του ’90 αρκετές 

προσπάθειες να ποινικοποιηθεί η διακρατική διαφθορά, ενώ μια άλλη εξίσου 

σημαντική προσπάθεια προήλθε από τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα υπό την 

αιγίδα του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, όπου στις αρχές του 1996 

αναθεωρήθηκε και επανεκδόθηκε ο Κώδικας Συμπεριφοράς επιχειρήσεων του 

1977, ο οποίος προωθήθηκε μέσω των εθνικών Εμπορικών και Βιομηχανικών 

Επιμελητηρίων. Μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους του υπόψη Κώδικα 

είναι η σύσταση για διεθνή εξοστρακισμό των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τις 

αρχές του, κάτι αντίστοιχο της «μαύρης λίστας» των κυβερνήσεων. 

Τέλος, ο Michael H. Wiehen αναφέρει ότι ο Οργανισμός Αφρικανικής 

Ενότητας συμφώνησε το 1996 σε μια κοινή προσέγγιση για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς, μέσω της άσκησης πιέσεων στις διεθνείς επιχειρήσεις για τήρηση των 

βασικών κανόνων ακεραιότητας, ενώ τα 21 κράτη-μέλη του Οργανισμού 

Αμερικανικών Πολιτειών συμφώνησαν στις 29 Μαρτίου του 1996 σε μία Συνθήκη 

κατά της Διαφθοράς (της αποκαλούμενης «Συνθήκης του Καράκας»). 

Η σημαντικότερη όμως προσπάθεια καταγραφής του φαινομένου τα 

τελευταία χρόνια, προέρχεται από την Διεθνή Διαφάνεια (Transparency 

International - TI, ελληνικά: ΔΔ) (Βικιπαίδεια, Διεθνής Διαφάνεια 2015). Η ΔΔ είναι 

ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ασχολείται με την καταπολέμηση της 

διαφθοράς στον κόσμο συμβάλλοντας στην επίγνωση των βλαβερών επιπτώσεών 

της και συνεργάζεται με εταίρους και κυβερνήσεις, επιχειρηματικό κόσμο και την 

κοινωνία, για την ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%AC
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καταπολέμησής της. Αυτό συμπεριλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται μόνο, τη 

διαφθορά στην πολιτική αλλά και σε μία σειρά από τους κυριότερους δημόσιους 

θεσμούς κάθε κράτους, όπως την αστυνομία, την εκκλησία, το δικαστικό σύστημα 

κλπ.  

Έδρα του "ΤΙ" είναι το Βερολίνο, όπου και ιδρύθηκε το 1993, από τον Πήτερ 

Έιγκεν με τη μορφή μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Ο Πήτερ Έιγκεν που 

προηγουμένως είχε διατελέσει διευθυντής της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Αφρική 

και συντονιστής προγραμμάτων βοήθειας των ανεπτυγμένων χωρών προς τις 

φτωχότερες, παρέμεινε πρόεδρος μέχρι το 2005. Όπως ο ίδιος δήλωνε, 

αποφάσισε την ίδρυση του εν λόγω οργανισμού επειδή είχε διαπιστώσει ότι 

μεγάλο μέρος της βοήθειας που διαχειριζόταν και διένειμε, τελικά "εξατμιζόταν" σε 

ένα κυκεώνα "πολιτικής και λοιπής διαφθοράς". Έτσι με μια συνεργασία ηγετών 

χωρών και ανωτάτων υπαλλήλων, περίπου 70 ατόμων, προχώρησε στη σύσταση 

του εν λόγω οργανισμού. Η ιδέα του κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχής καθώς πολλοί 

αρχηγοί χωρών και άλλοι διεθνείς οργανισμοί έσπευσαν να επικροτήσουν το 

εγχείρημα αυτό. Σημαντικά επίσης στελέχη του Δ.Σ. της ΔΔ ήταν ο Jeremy Papas, 

(αντιπρόεδρος), και οι Hansjörg Elshorst , Joe Githongo , Fritz Heimann , Michael 

Hershman , Καμάλ Χουσεΐν , Dolores L. Español , G. Moody Stuart , J. Parfitt και ο 

Frank Vogl. 

Σήμερα, τα μέλη και οι συνεργάτες της ΔΔ αριθμούν χιλιάδες, ενώ στην 

έδρα του οργανισμού βρίσκονται εγκατεστημένοι 40 περίπου νομικοί, 

οικονομολόγοι και ειδικοί σε θέματα φορολογίας και συστήματα φορολογίας που 

μπορούν και αξιολογούν διάφορα στοιχεία που συλλέγουν μέσω κλιμακίων και 

υποβαλλομένων ερωτηματολογίων σε δημόσιες "έρευνες" σε υπηρεσίες και 

πολιτικά γραφεία διαφόρων χωρών. Από τις έρευνες αυτές και τα στοιχεία που 

επεξεργάζονται στοχεύουν στην αποκάλυψη περιπτώσεων διαφθοράς που αρχικά 

χαρακτηρίζεται "λανθασμένη λειτουργία συστήματος" την οποία θεωρούν ότι 

μπορεί να καταπολεμηθεί με απόλυτη διαφάνεια.  

Ο οργανισμός επικεντρώνει την προσοχή του σε θεσμούς - νομοθεσίες και 

κυβερνητικές δράσεις χωρών και όχι σε μεμονωμένες περιπτώσεις φυσικών 

προσώπων, ή άλλες εξατομικευμένες περιπτώσεις με προβαλλόμενο στόχο την 

"αναδιαμόρφωση και την κάθαρση" με τη συνεργασία βέβαια κρατικών φορέων και 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/1993
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AE%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%88%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AE%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%88%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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υπηρεσιών. Έτσι, ο Οργανισμός αυτός κάθε χρόνο συντάσσει και δημοσιοποιεί 

τρεις εκθέσεις: 

α. Τον "Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς", (CPI ή ΔΑΔ) (κατά χώρα). 

β. Τον "Δείκτη Χρηματισμού Κυβερνητικών και Διοικητικών Παραγόντων 

(κατά χώρα) - (BPI) και 

γ. Το "Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς", (GCB ή ΠΑΒΑΔ). 

Στην χώρα μας, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάδος (ΔΔ-Ε) (Διαφάνεια-Ελλάς 

2015) λειτουργεί την Υπηρεσία «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» με σκοπό να παρέχει 

ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη σε θύματα και μάρτυρες διαφθοράς. 

Στόχος είναι η καταγραφή και ταυτόχρονα η καταπολέμηση της διαφθοράς στη 

ρίζα της με τη ενεργή συμμετοχή και βοήθεια των πολιτών. Η «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΤΩΡΑ!» αποτελεί μέρος ευρωπαϊκής δράσης που υλοποιεί η Διεθνής Διαφάνεια 

(Transparency International) σε Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λετονία, 

Λιθουανία και Λουξεμβούργο. Απευθύνεται σε όλους, άτομα ή οργανισμούς, που 

έχουν πέσει θύματα διαφθοράς ή οικονομικού εγκλήματος και επιθυμούν να το 

καταγγείλουν και να αναλάβουν δράση για να βάλουν ένα τέλος στη διαφθορά 

προτού κάποιος άλλος γίνει το επόμενο θύμα της. 

Στην Υπηρεσία «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» μπορεί να απευθύνεται κάθε πολίτης 

με σκοπό να αναφέρει περιστατικά διαφθοράς και να λάβει περαιτέρω βοήθειας 

και καθοδήγησης για το πώς και πού, μπορεί να απευθυνθεί ώστε να υπάρξει 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της καταγγελίας του. Η Ομάδα νομικών της 

Διεθνούς Διαφάνειας μέσα από την επεξεργασία των καταγγελιών θα έχει τη 

δυνατότητα να εντοπίζει τα ευάλωτα σημεία όπου ευδοκιμούν φαινόμενα 

διαφθοράς, να διατυπώνει και να προωθεί προτάσεις για τη βελτίωση των θεσμών 

σε εθνικό επίπεδο. 

Μερικά αντιπροσωπευτικά στοιχεία της ΔΔ είναι τα παρακάτω: 

α. 2003: Η χρονιά που λειτούργησε η 1η υπηρεσία της ΔΔ για δωρεάν 

παροχή ενημέρωσης και υποστήριξης σε θύματα και μάρτυρες διαφθοράς.  
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β. 140.000+ πολίτες έχουν απευθυνθεί μέχρι σήμερα σε κάποια 

αντίστοιχη υπηρεσία της διεθνούς διαφάνειας στον κόσμο.  

γ. 90 υπηρεσίες παροχής νομικής ενημέρωσης της ΔΔ λειτουργούν 

παγκοσμίως.  

δ. 60 χώρες και αντίστοιχα τμήματα της ΔΔ παρέχουν σήμερα 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης σε θύματα διαφθοράς.   

Πέραν όμως της ΔΔ και του αντίστοιχου παραρτήματός της στην Ελλάδα 

(ΔΔ-Ε), διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως το ίδρυμα Ε2114, έχουν 

προχωρήσει κατά καιρούς στην ποσοτική καταγραφή του φαινομένου της 

διαφθοράς, μέσα από σειρά ερευνών και δημοσκοπήσεων από έγκυρες εγχώριες 

εταιρείες δημοσκοπήσεων.  

Μία τέτοια προέρχεται από την εταιρεία ΑΛΚΟ15, η οποία προχώρησε τον 

Σεπτέμβριο του 1996 για λογαριασμό του ιδρύματος Ε21, σε δημοσκόπηση σε 

ολόκληρη την Ελλάδα με αντιπροσωπευτικό δείγμα 2,400 πολιτών-ψηφοφόρων, 

με κυριότερα ευρήματα όπως παρακάτω: 

α. Πίνακας εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Το 1996, οι παλαιότεροι 

θεσμοί συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά αξιοπιστίας, ενώ θεσμοί που ουσιαστικά 

και ελεύθερα λειτούργησαν μετά την μεταπολίτευση φαίνεται να χάνουν το παιχνίδι 

της αξιοπιστίας. 

β. 65% των ερωτηθέντων θεωρεί το κράτος διεφθαρμένο έναντι 27% 

που το θεωρεί αδιάφθορο (στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως 34 ετών το ποσοστό 

γίνεται 72%, ενώ στην ομάδα από 35 έως 44 ετών 69%). 

γ. Το 35% δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει και τη μέθοδο της 

συναλλαγής για να πετύχει αυτό που επιδιώκει από το Δημόσιο. Το 4% αυτών 

πολλές φορές και το 12% συχνά (σε ηλικιακές ομάδες από 25 έως 34 ετών το 

                                            

14 Το ίδρυμα Ε21 αποτέλεσε Κέντρο Ανάπτυξης Ιδεών για την Ελλάδα του 21
ου

 Αιώνα. 

15 Τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας παρέχονται στο βιβλίο «Κράτος και Διαφθορά», σελ. 
273-293. 
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ποσοστό ανεβαίνει στο 40% και στα άτομα ηλικίας 35 έως 44 ετών ανεβαίνει 

ακόμη περισσότερο στο 45%). 

Μία άλλη έρευνα σε εθνικό επίπεδο, εκτελείται από το έτος 2007 και 

εντεύθεν σε ετήσια βάση από την εταιρεία Public Issue για λογαριασμό της ΔΔ-Ε, 

με ενδιαφέροντα αποτελέσματα, τα οποία θα παρουσιασθούν μαζί με τους 2 

κύριους δείκτες της ΔΔ, σε επόμενο κεφάλαιο του πονήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

2.1 Γενικά 

Στο παρόν πόνημα, ασφαλώς και δεν θα ήταν δυνατή η καταγραφή και 

ανάλυση του συνόλου των δεικτών που υφίστανται σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα. 

Για την μελέτη του φαινομένου της διαφθοράς στην Ελλάδα, έχουν επιλεγεί για 

ανάλυση οι δύο κύριοι δείκτες της ΔΔ, δηλαδή ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς 

(CPI – ελληνικά ΔΑΔ) και το Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς (GCB ή ελληνικά 

ΠΑΒΑΔ).  

Πλέον των δύο δεικτών, θα επιχειρηθεί και μία προσέγγιση της διάστασης 

της διαφθοράς στην Ελλάδα μέσω ανάλογων ερευνών της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (Φεβ 2014), συμπερασμάτων του καθηγητή Χάρρυ Παπαπανάγου του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά και έρευνας της εταιρείας Public Issue που 

διενεργείται στην χώρα μας για λογαριασμό της ΔΔ-Ε από το έτος 2007 και 

εντεύθεν («Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα – 2013»). 

2.2 Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς (CPI – ελληνικά ΔΑΔ)  

Ο Δείκτης Αντίληψης για τη Διαφθορά (ή Δείκτης Διαφάνειας, Corruption 

Perceptions Index) (International 2015), εκδίδεται κάθε χρόνο από το 1995 από 

την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια (Transparency International). Ο εν λόγω δείκτης 

κατατάσσει τα κράτη σε παγκόσμια κλίμακα σύμφωνα "με το βαθμό στον οποίο η 

διαφθορά θεωρείται ότι υπάρχει μεταξύ των κρατικών αξιωματούχων και των 

πολιτικών". Ο οργανισμός ορίζει την πολιτική διαφθορά ως "την κατάχρηση ενός 

δημοσίου αξιώματος για ίδιον όφελος". Μέχρι το έτος 2011, τα κράτη 

ταξινομούνταν σε κλίμακα από το 0 μέχρι το 10, σε μια αρίθμηση όπου το 0 

συμβόλιζε τη μεγαλύτερη «σήψη» ενώ το 10 την πλήρη διαφάνεια. Από το έτος 

2012 μία διαφορετική μεθοδολογία οδήγησε σε παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

σε κλίμακα από το 0 έως το 100. Για το λόγο αυτό, τα αποτελέσματα του δείκτη 

πριν το έτος 2011, δεν πρέπει να συγκρίνονται με τα αντίστοιχα από το έτος 2012 

https://el.wikipedia.org/wiki/1995
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
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και μετά. Από το έτος 2012 και εντεύθεν, ο CPI κατατάσσει 176 χώρες "με κλίμακα 

από 100 (πολύ καθαρή) ως το 0 (υψηλή διαφθορά)." 

Σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Χάρρυ 

Παπαπανάγο, ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς (CPI index) βαθμολογεί και 

κατατάσσει τα κράτη με βάση το εκτιμώμενο ποσοστό διαφθοράς του δημόσιου 

τομέα κάθε χώρας16. Βασίζεται μόνο σε εκτιμήσεις, καθώς δεν υφίσταται 

ουσιαστικά η δυνατότητα απόλυτης μέτρησης των επιπέδων διαφθοράς στις 

διάφορες χώρες με την χρήση απτών εμπειρικών δεδομένων. Πιθανές 

προσπάθειες να γίνει αυτό μέσω σύγκρισης των καταγεγραμμένων περιπτώσεων 

δωροδοκίας, του αριθμού των καταγγελιών ή των υποθέσεων διαφθοράς που 

καταλήγουν στα δικαστήρια, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συνδεθούν 

άμεσα με τα πραγματικά επίπεδα διαφθοράς μιας χώρας, καθώς συνδέονται 

περισσότερο με την αποτελεσματικότητα των κατηγόρων, των δικαστηρίων ή των 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) στην έρευνα και αποκάλυψη φαινομένων 

διαφθοράς. Για τον παραπάνω λόγο, η καταγραφή της αντίληψης για την 

διαφθορά στον δημόσιο τομέα από αυτούς που βρίσκονται σε θέση να 

αξιολογήσουν αυτά τα επίπεδα, αποτελεί την πλέον αξιόπιστη μέθοδο σύγκρισης 

των σχετικών επιπέδων διαφθοράς μεταξύ των χωρών παγκοσμίως . 

Ο CPI είναι ένας σύνθετος δείκτης, ένας συνδυασμός ερευνών και 

αξιολογήσεων της διαφθοράς, που έχουν συλλεχθεί από μια ποικιλία φημισμένων 

θεσμών και οργανισμών. Ο CPI αντανακλά τις απόψεις παρατηρητών από 

ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων ερευνητών και ειδικών που ζουν και 

εργάζονται στις υπό αξιολόγηση χώρες. Αποτελεί σήμερα, τον δείκτη διαφθοράς 

με την μεγαλύτερη χρησιμότητα παγκοσμίως. Ο δείκτης καταγράφει πληροφορίες 

σχετικά με τις διοικητικές και πολιτικές πτυχές της  διαφθοράς. Σε γενικές γραμμές, 

οι διεξαγόμενες έρευνες και αξιολογήσεις που χρησιμοποιούνται για την σύνθεση 

του δείκτη, περιλαμβάνουν ερωτήσεις σχετικά με την δωροδοκία δημόσιων 

λειτουργών, τις διεξαγόμενες κρατικές προμήθειες, τις καταχρήσεις δημόσιου 

χρήματος, καθώς και ερωτήσεις για την διαπίστωση της δυναμικής και 

αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα στον αγώνα ενάντια στην διαφθορά. 

                                            

16 Από παραδόσεις του κ. καθηγητή στην 12
η
 Εκπαιδευτική Σειρά (12

η
 ΕΣ) της Ανωτάτης 

Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. 
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Για τον υπολογισμό του CPI (2014 2015) ακολουθούνται τα παρακάτω 

βήματα : 

α. Επιλογή των πηγών: Ο CPI είναι ένας προσθετικός δείκτης που 

χρησιμοποιεί δεδομένα από έναν αριθμό διαφορετικών πηγών - οργανισμών, οι 

οποίες πρέπει να πληρούν ένα σύνολο κριτηρίων για να χρησιμοποιηθεί ως πηγή 

του CPI: 

 (1) Ποσοτικοποίηση των αντιλήψεων για την διαφθορά στον 

δημόσιο τομέα. 

 (2) Η πηγή να βασίζει τα δεδομένα της σε έγκυρη και αξιόπιστη 

μεθοδολογία που κατατάσσει τις διάφορες χώρες στην ίδια κλίμακα. 

 (3) Η μέτρηση των τάσεων και απόψεων να εκτελείται από 

αξιόπιστο οργανισμό, ο οποίος την επαναλαμβάνει τακτικά. 

 (4) Η μέτρηση να επιτρέπει επαρκείς αποκλίσεις στις βαθμολογίες 

για την διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών. 

β. Τυποποίηση των πηγών σε κλίμακα από 0 έως 100, όπου το 0 

αντιστοιχεί στην μεγαλύτερη αντίληψη για την διαφθορά και το 100 στην μικρότερη. 

Αυτό πραγματοποιείται αφαιρώντας τον μέσο όρο από το σύνολο των δεδομένων 

και διαιρώντας με την σταθερή απόκλιση, γεγονός που οδηγεί σε βαθμολογίες οι 

οποίες προσαρμόζονται στη συνέχεια ώστε να έχουν μέσο όρο περίπου 45 και 

σταθερή απόκλιση της τάξης του 20, οπότε τα δεδομένα ταιριάζουν στην κλίμακα 0 

έως 100.  

γ. Υπολογισμός του μέσου όρου: Για να συμπεριληφθεί μία χώρα ή 

περιοχή στον δείκτη CPI, θα πρέπει να υφίστανται κατ’ ελάχιστον 3 διαφορετικές 

αξιολογήσεις της υπόψη χώρας/περιοχής από διάφορες πηγές. Η βαθμολογία της 

χώρας αυτής υπολογίζεται τότε ως ο μέσος όρος των διαθέσιμων βαθμολογιών για 

την χώρα, στρογγυλοποιημένος στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.  

δ. Υπολογισμός του βαθμού αβεβαιότητας: Η βαθμολογία του δείκτη 

CPI περιλαμβάνει και ένα ποσοστό λάθους και στατιστικού σφάλματος, που 
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σχετίζεται με την απόκλιση στις βαθμολογίες των διαφόρων πηγών που είναι 

διαθέσιμες για την κάθε χώρα/περιοχή. 

Ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς (ΔΑΔ) καθιερώθηκε το 1995 ως ένας 

σύνθετος δείκτης καταμέτρησης της αντίληψης σχετικά με την διαφθορά στο 

δημόσιο τομέα σε διαφορετικές χώρες παγκοσμίως. Στα 20 χρόνια που 

μεσολάβησαν, τόσο οι πηγές που συνθέτουν τον δείκτη όσο και η μεθοδολογία 

που χρησιμοποιείται, προσαρμόστηκαν και τελειοποιήθηκαν. Η μεγαλύτερη 

προσαρμογή στην μεθοδολογία επήλθε το έτος 2012, με την απόφαση 

χρησιμοποίησης των δεδομένων ενός μόνο έτους από κάθε μία από τις πηγές του 

δείκτη προκειμένου να εξαχθεί η βαθμολογία κάθε χώρας, επιτρέποντας με τον 

τρόπο αυτό την σύγκριση των δεδομένων και θέσεων των χωρών διαχρονικά, 

αντικείμενο που δεν ήταν δυνατό πριν από το έτος 2012. 

Για την εξαγωγή των τιμών του ΔΑΔ για το έτος 2014, χρησιμοποιήθηκαν 

δεδομένα από 12 διαφορετικές πηγές (International 2015), οι οποίες είναι οι 

παρακάτω: 

α. Βαθμολόγηση των Χωρών από την Αφρικανική Αναπτυξιακή 

Τράπεζα έτους 2013 (African Development Bank Governance Ratings 2013). 

Η Αφρικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα αποτελεί μια περιφερειακή και πολυεπίπεδη 

τράπεζα με έργο την προαγωγή της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για τις 

χώρες της ηπείρου (40 χώρες περιλαμβάνονται). 

β. Δείκτες Κυβερνητικής Βιωσιμότητας του Ιδρύματος Bertelsmann 

έτους 2014 (Bertelsmann Foundation Sustainable Governance Indicators 

2014) . Το ίδρυμα Bertelsmann Stiftung ιδρύθηκε το 1977 ως ένα ιδιωτικό ίδρυμα, 

με έργο την παραγωγή ιδεών σχετικά με την προαγωγή της εκπαίδευσης, του 

κράτους δικαίου, ενός αποτελεσματικού οικονομικού συστήματος, καθώς και της 

έννοιας του προληπτικού συστήματος υγείας, της ενεργού συμμετοχής της 

κοινωνίας στα κοινά και της μεγαλύτερης διεθνούς κατανόησης και συνεργασίας 

μεταξύ των κρατών. 

γ. Δείκτης Μετάβασης του Ιδρύματος Bertelsmann έτους 2014 

(Bertelsmann Foundation Transformation Index 2014) Ο δείκτης παρέχει το 

πλαίσιο για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας ανταλλαγής αγαθών μεταξύ των 
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υπηρεσιών χρησιμοποιώντας δύο επιμέρους βαθμολογίες: τον δείκτη κατάστασης 

(Status Index) και τον αντίστοιχο Διοικητικής (Management Index), οι οποίοι είναι 

βασισμένοι σε λεπτομερή εξέταση 129 χωρών. Οι βαθμολογίες που προκύπτουν 

βασίζονται σε λεπτομερείς αναφορές για κάθε κράτος με βάση ερωτηματολόγιο 52 

ερωτήσεων που διαιρείται σε 17 επιμέρους κριτήρια. 

δ. Κατάταξη Επιχειρηματικού Ρίσκου των Κρατών από το Τμήμα 

Οικονομικών Πληροφοριών έτους 2014 (Economist Intelligence Unit Country 

Risk Ratings 2014). Το τμήμα ιδρύθηκε το 1946 ως ένα ερευνητικό τμήμα της 

εφημερίδας Economist. Από τότε επεκτάθηκε σε μία παγκόσμια φίρμα ερευνών και 

παροχής επιχειρηματικών συμβουλών η οποία παράγει πληροφορίες για τους 

πελάτες της σε παγκόσμια κλίμακα, απασχολώντας 650 αναλυτές πλήρους 

απασχόλησης και συνεργαζόμενους σε περισσότερες από 200 χώρες/περιφέρειες. 

Οι αναλύσεις επιχειρηματικού κινδύνου των κρατών παράγονται από το τμήμα 

από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, με επικαιροποιημένες μηνιαίες αναφορές για 

100 χώρες και τριμηνιαίες για τις υπόλοιπες. 

ε. Παρατηρητήριο Ελευθερίας Χωρών υπό Μετάβαση έτους 2013 

(Freedom House Nations in Transit 2013). Ιδρύθηκε ως ανεξάρτητος 

οργανισμός το 1941 ο οποίος προάγει το επίπεδο ελευθερίας σε παγκόσμια 

κλίμακα, υποστηρίζοντας τις δημοκρατικές αλλαγές, επιτηρώντας το επίπεδο 

δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ίδρυμα μετρά τα επίπεδα 

δημοκρατίας σε 29 κράτη/περιφέρειες στην Κεντρική Ευρώπη και τις νεοπαγείς 

χώρες [Newly Independent States (NIS)] καταγράφοντας το επίπεδο δημοκρατικής 

διακυβέρνησης, τις εκλογικές διαδικασίες, την δημόσια λειτουργία, την ελευθερία 

του τύπου, την τοπική διακυβέρνηση, το δικαστικό πλέγμα και ελευθερία, καθώς 

και το επίπεδο διαφθοράς. 

στ. Παγκόσμια Κατάταξη Επιπέδου Ρίσκου των Κρατών έτους 2014 

(Global Insight Country Risk Ratings 2014). Η εταιρεία IHS ιδρύθηκε το 1959 

ως εταιρεία παροχής πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο και απασχολεί σήμερα 

περισσότερους από 5,100 εργαζόμενους σε πάνω από 30 χώρες σε ολόκληρο τον 

πλανήτη. Παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες που σχετίζονται με μακροοικονομικά 

δεδομένα, επίπεδα επιχειρηματικού κινδύνου των χωρών και αναλύσεις για τον 

ιδιωτικό τομέα. Το σύστημα βαθμολόγησης της εταιρείας βρίσκεται σε εφαρμογή 
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από το έτος 1999 παρέχοντας αναλύσεις έξι τομέων για το επιχειρηματικό 

περιβάλλον σε 204 χώρες/ περιφέρειες. Αναφορικά με την βαθμολογία του ρίσκου 

στον τομέα της διαφθοράς, αυτή προκύπτει κυρίως από αξιολόγηση του 

επιχειρησιακού ρίσκου, αλλά και από την αντίληψη των ειδικών της κάθε χώρας 

στην ανάλυση του επιπέδου διαφθοράς στο πεδίο εξειδίκευσής τους. Οι 

αξιολογήσεις για κάθε χώρα προκύπτουν από τις ατομικές γνώμες πάνω από 100 

εγχώριων ειδικών.  

ζ. Ετήσιος Κατάλογος Ανταγωνιστικότητας του IMD έτους 2014 

(IMD World Competitiveness Yearbook 2014). Το IMD αποτελεί ένα διεθνώς 

αναγνωρισμένο σχολείο στον τομέα των επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην 

παραγωγή ηγετών παγκόσμιας εμβέλειας. Προσφέροντας την Ελβετική εμπειρία, 

επικεντρώνεται στην επιχειρηματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει καταλάβει 

την πρώτη θέση παγκοσμίως σε ανοικτά προγράμματα σπουδών (Financial Times 

2012 & 2013), καθώς και την πρώτη θέση σε προγράμματα επιχειρηματικότητας 

εκτός των τειχών των ΗΠΑ (Financial Times 2008 - 2013).  

η. Πληροφορίες Πολιτικού και Οικονομικού Ρίσκου για τις 

Ασιατικές Χώρες έτους 2014 (Political and Economic Risk Consultancy Asian 

Intelligence 2014). Το PERC αποτελεί συμβουλευτική φίρμα με ειδίκευση στις 

στρατηγικές επιχειρηματικές πληροφορίες και αναλύσεις για εταιρείες που 

ενεργοποιούνται στις χώρες της Ανατολικής και Νότιο-ανατολικής Ασίας. Για το 

έτος 2014, αναλύθηκαν 15 ασιατικές χώρες/ περιφέρειες, συν τις ΗΠΑ. 

θ. Οδηγός Διεθνούς Κρατικού Ρίσκου από το Ίδρυμα 

Παρακολούθησης Πολιτικού Ρίσκου έτους 2014 (Political Risk Services 

International Country Risk Guide 2014). Το ίδρυμα βρίσκεται στην Νέα Υόρκη 

και έχει επικεντρωθεί από το έτος ιδρύσεως, το 1979, σε αναλύσεις πολιτικού 

ρίσκου. Αρχής γενομένης από το 1980, το ίδρυμα παρέχει μηνιαίες αναφορές για 

το επίπεδο πολιτικού, οικονομικού και επιχειρηματικού ρίσκου βαθμολογώντας τις 

χώρες/ περιφέρειες που είναι σημαντικές για την διεθνή επιχειρηματικότητα. Ο 

οδηγός σήμερα παρακολουθεί 140 χώρες και περιφέρειες.  

ι. Αξιολόγηση Πολιτικών και Θεσμών των Κρατών από την 

Παγκόσμια Τράπεζα έτους 2013 (World Bank - Country Policy and 
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Institutional Assessment 2013). Η Παγκόσμια Τράπεζα ιδρύθηκε το 1944 με 

έδρα την Ουάσιγκτον των ΗΠΑ και διαθέτει σήμερα περισσότερους από 10,000 

εργαζόμενους σε πλέον των 100 γραφείων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η ετήσια 

αξιολόγηση κατατάσσει τις χώρες με βάση 16 ομάδες κριτηρίων που 

ομαδοποιούνται σε 4 πυλώνες: την οικονομική διοίκηση, τις διαρθρωτικές 

πολιτικές, τις πολιτικές για κοινωνική ισότητα και την διαχείριση και τους θεσμούς 

του δημόσιου τομέα. Για το έτος 2013, συμπεριλήφθηκαν αναφορές από 81 κράτη. 

ια. Έκθεση Άποψης Διευθυντικών Στελεχών από το Παγκόσμιο 

Οικονομικό Φόρουμ έτους 2014 (World Economic Forum Executive Opinion 

Survey (EOS) 2014). Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είναι ένας ανεξάρτητος 

διεθνής οργανισμός που έχει ως στόχο την βελτίωση της παγκόσμιας κατάστασης 

με την εμπλοκή επιχειρηματιών, πολιτικών, ακαδημαϊκών και άλλων ηγετών της 

κοινωνίας, προκειμένου να διαμορφωθεί μία παγκόσμια, περιφερειακή και 

εμπορική ατζέντα. Δημιουργήθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός το έτος 1971 

με έδρα την Γενεύη και εκδίδει μεταξύ άλλων την ετήσια έκθεση με τις απόψεις 

διευθυντικών στελεχών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την έκδοση του 

Παγκόσμιου Δείκτη επιχειρηματικότητας (GCI) και άλλους δείκτες του Φόρουμ. Για 

την έκθεση του έτους 2014 χρησιμοποιήθηκαν οι απόψεις διευθυντικών στελεχών 

από 143 οικονομίες.  

ιβ. Δείκτης Κράτους Δικαίου από τον Οργανισμό Σχεδίασης της 

Παγκόσμιας Δικαιοσύνης έτους 2014 (World Justice Project Rule of Law 

Index 2014). Ο οργανισμός World Justice Project (WJP) είναι ένας ανεξάρτητος, 

μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εργάζεται στην κατεύθυνση της προαγωγής 

του κράτους δικαίου και της ανάπτυξης της ισονομίας και κοινωνικής ισότητας, 

παράγοντας πρακτικά προγράμματα υποστήριξης του κράτους δικαίου σε 

παγκόσμια κλίμακα. Τα δεδομένα του δείκτη προέρχονται από δημοσκοπήσεις σε 

παγκόσμιο επίπεδο της κοινής γνώμης και από ερωτηματολόγια που 

συμπληρώνονται από εγχώριους ειδικούς. Μέχρι σήμερα, πάνω από 2,000 ειδικοί 

και 66,000 άτομα από ολόκληρο τον κόσμο έχουν συμμετάσχει στο συγκεκριμένο 

δείκτη, ενώ στην βαθμολογία για το 2013-2014 έχουν συμπεριληφθεί 99 χώρες.  
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2.3 Βαρόμετρο Παγκόσμιας Διαφθοράς (GCB – ελληνικά ΒΑΠΑΔ) 

Το Παγκόσμιο Βαρόμετρο της Διαφθοράς (Global Corruption Barometer) 

αποτελεί την μεγαλύτερη ερευνητική προσπάθεια παγκοσμίως που έχει ποτέ 

επιχειρηθεί, παρακολουθώντας, αναλύοντας και αξιολογώντας την κοινή γνώμη 

πάνω στο θέμα της διαφθοράς τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

Στην έρευνα το έτος 2013 (Deborah Hardoon 2015), έλαβαν μέρος 114,000 

πολίτες από 107 χώρες.  

Ο δείκτης GCB αξιολογεί την εντύπωση της διαφθοράς σε 12 κύριους 

θεσμούς σε κάθε χώρα σε κλίμακα από το 1 (υψηλή διαφάνεια) έως το 5 (υψηλή 

διαφθορά). Επίσης, ο δείκτης αξιολογεί το ποσοστό των ατόμων που δωροδοκούν 

προκειμένου να τύχουν της απαραίτητης «προσοχής» από τους παρόχους 

διαφόρων υπηρεσιών. Οι 12 αξιολογούμενοι θεσμοί είναι οι παρακάτω: πολιτικά 

κόμματα, νομοθετική εξουσία, ένοπλες δυνάμεις, ΜΚΟ, ΜΜΕ, θρησκευτικές 

ομάδες, ιδιωτικός τομέας, εκπαιδευτικό σύστημα, δικαστικός κλάδος, κλάδος 

παροχών υγείας, αστυνομία και δημόσιοι λειτουργοί17. 

Για το Βαρόμετρο της Παγκόσμιας Διαφθοράς (ΒΑΠΑΔ) του έτους 2013, 

περίπου 1,000 άτομα από κάθε μία από τις 107 χώρες συμμετείχαν στο 

ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε μεταξύ Σεπτεμβρίου 2012 και Μαρτίου 2013 

(σε χώρες με πληθυσμό κάτω από 1,000,000 συμμετείχαν 500 άτομα στην 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου). Το δείγμα της έκθεσης σε κάθε χώρα 

αξιολογήθηκε όπου αυτό ήταν δυνατόν, από εγχώριους ειδικούς εκπροσώπους, 

ενώ σε 6 χώρες το δείγμα αφορούσε μόνο σε κατοίκους αστικών περιοχών. Το 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε μεταφράστηκε στον τοπική κατά 

περίπτωση γλώσσα και χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση τηλεφωνικής 

δημοσκόπησης υποβοηθούμενης από συστήματα Η/Υ (σύστημα CATI - Computer 

Assisted Telephone Interviewing) ή διαδικτυακές συνεντεύξεις. Τα δεδομένα που 

προέκυψαν, ελέγχθηκαν και αναλύθηκαν από την Γραμματεία της ΔΔ στο 

Βερολίνο και επιβεβαιώθηκαν από ανεξάρτητο αναλυτή. Τα υπόψη αποτελέσματα 

δεν περιέχουν αμφίσημες απαντήσεις του τύπου δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ. Τα 

                                            

17 Από παραδόσεις του καθηγητή οικονομικών κ. Παπαπανάγου Χάρρυ στην 12
η
 Εκπαιδευτική 

Σειρά (12
η
 ΕΣ) της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), το ακαδημαϊκό έτος 2014-

2015 
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αποτελέσματα του δείκτη σε παγκόσμιο επίπεδο προέκυψαν από τον μέσο όρο 

μεταξύ των 107 χωρών που αναλύθηκαν και οποιαδήποτε μικρή διαφοροποίηση 

στα σταθμισμένα αποτελέσματα οφείλονται σε διαδικασίες στρογγυλοποίησης.  

Η έρευνα στην Ελλάδα εκπονήθηκε από την εταιρεία ALTERNATIVE 

RESEARCH SOLUTIONS (SOLUTIONS 2013), το διάστημα Σεπτεμβρίου 2012 - 

Φεβρουαρίου 2013, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

σε ένα τυχαίο δείγμα περίπου 1,000 ατόμων, από τις αστικές και αγροτικές 

περιοχές της Ελλάδας. Το δείγμα αντιπροσωπεύει πληθυσμό των 6,576,383 

Ελλήνων, άνω των 18 ετών.  

Η έρευνα αποτελείται από τέσσερα μέρη, εκ των οποίων τα τρία πρώτα 

περιλαμβάνουν 13 ερωτήσεις, ενώ το τέταρτο 8 ερωτήσεις. Αν συμπεριληφθούν 

όλες οι υποκατηγορίες και τα υπό-ερωτήματα, το ερωτηματολόγιο του GCB 2013 

συγκεντρώνει 54 ερωτήσεις. Το Μέρος Α΄ επικεντρώνεται στις αντιλήψεις του 

κόσμου για τη διαφθορά στη χώρα, περιλαμβάνοντας ερωτήσεις όπως: αν έχουν 

αντιληφθεί αλλαγή στο επίπεδο της διαφθοράς στη χώρα τα τελευταία 2 χρόνια, αν 

θεωρούν ότι η διαφθορά αποτελεί πρόβλημα στο δημόσιο τομέα, πώς 

αντιλαμβάνονται το σχέση του δημοσίου τομέα και της κυβέρνησης με ομάδες 

ειδικών συμφερόντων καθώς και πώς αξιολογούν το έργο της κυβέρνησης για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς. Το Μέρος Α΄ της έρευνας καταλήγει, ζητώντας από 

το κοινό να αξιολογήσει τον τρόπο επίδρασης της διαφθοράς σε 12 διαφορετικούς 

τομείς της χώρας τους (π.χ. Πολιτικά Κόμματα, Δικαστικό Κλάδο, Εκπαιδευτικό 

Σύστημα κλπ). 

Οι ερωτήσεις στο Μέρος Β΄ εστιάζονται στις εμπειρίες των πολιτών από 

περιστατικά δωροδοκίας. Ζητείται από τους ερωτηθέντες να απαντήσουν αν έχουν 

δωροδοκήσει ποτέ κάποιον από τους 8 τομείς όπου επικεντρώνεται η έρευνα (π.χ. 

ιατρικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικό σύστημα, κλπ) και αν ναι, για ποιο λόγο. 

Το Μέρος Γ΄ αφορά σε μια γενικότερη παρουσίαση της προθυμίας των 

ερωτηθέντων να αντιδράσουν στη διαφθορά στη χώρα. Οι ερωτήσεις 

επικεντρώνονται στο αν οι ερωτηθέντες θεωρούν τους εαυτούς τους ικανούς να 

αντιδράσουν στη διαφθορά, τι είδους πράξεις αντίδρασης είναι διατεθειμένοι να 

αναλάβουν. Επίσης, λαμβάνουν ερωτήσεις αν ποτέ τους ζητήθηκε να 
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δωροδοκήσουν κατά τις καθημερινές τους συναλλαγές και αν ποτέ αρνήθηκαν να 

δώσουν φακελάκι κατά τις καθημερινές συναλλαγές.  

Τέλος, το Μέρος Δ΄ καταγράφει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

ερωτωμένων, δηλαδή το γένος, την ηλικία, το επίπεδο μόρφωσης και τον τόπο 

κατοικίας. Ταυτόχρονα συγκεντρώνονται στοιχεία για το κοινωνικό-οικονομικό τους 

επίπεδο μέσα από ερωτήματα για το εισόδημα του νοικοκυριού και το καθεστώς 

απασχόλησης. 

2.4 Κριτική του Οργανισμού της Διεθνούς Διαφάνειας 

Ο οργανισμός της Διεθνούς διαφάνειας (ΔΔ) δέχθηκε έντονη κριτική κυρίως 

κατά τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του (Βικιπαίδεια, Διεθνής Διαφάνεια 2015). Ένα 

σημαντικό σημείο κριτικής κατά τα πρώτα στάδια της ΔΔ ήταν η συντηρητική 

φιλοσοφία καταπολέμησης της διαφθοράς από την οργάνωση. Όταν ο ΟΟΣΑ μετά 

από την σύσταση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το 1989, έθεσε το ζήτημα 

της "διεθνούς διαφθοράς" στην ατζέντα του και κάλεσε σε λειτουργία μια 

αντίστοιχη «ομάδα εργασίας», παράλληλα με τη δημιουργία της ενιαίας 

ευρωπαϊκής αγοράς (Συνθήκη του Μάαστριχτ 1993) αποφάσισε να κινήσει για τα 

κράτη μέλη μια "Σύσταση για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στις διεθνείς 

εμπορικές συναλλαγές». Την εποχή εκείνη, κεντρική ιδεολογία του ΟΟΣΑ ήταν να 

καταπολεμήσει τη διαφθορά στις πηγές της, παρά η αντίσταση των εμπλεκόμενων 

πολιτών. Στο μέλλον η διαφθορά εναντίον άλλων κρατών, θα έπρεπε να 

αντιμετωπίζεται νομικά ισότιμα με την εγχώρια διαφθορά στις χώρες των χορηγών. 

Αυτό όμως θα ήταν ένας σημαντικός περιορισμός στην επιχειρηματική ελευθερία 

των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και χρειαζόταν κατάλληλη απάντηση. Ενώ λοιπόν 

η Σύμβαση του ΟΟΣΑ, κλήθηκε να καταπολεμήσει τις γνωστές τεράστιες πηγές 

δωροδοκίας στις ανεπτυγμένες χώρες εξαγωγής, αντιθέτως η «Διεθνής 

Διαφάνεια», που δημιουργήθηκε από έναν πρώην διευθυντή της Παγκόσμιας 

Τράπεζας (Peter Eigen) και την γερμανική πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας (GTZ), 

υποστήριζε ακριβώς το αντίθετο. Παρά την υπάρχουσα γνώση που αποκτήθηκε 

από την αναπτυξιακή βοήθεια προς την Ανατολική Αφρική, η ΔΔ συνιστούσε να 

αξιολογηθεί και να καταπολεμηθεί η διαφθορά μόνο στις χώρες των αποδεκτών, 

και όχι στις πηγές της στην Ευρώπη. 
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Παραοικονομία - μια διογκωμένη πηγή χρημάτων δωροδοκίας: Είναι επίσης 

ενδιαφέρον, ότι ακριβώς στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο (1991-1994), όπου 

ιδρύθηκε η «Διεθνής Διαφάνεια», το Κοινοβούλιο της Βόννης συζητούσε εξαιρετικά 

αμφιλεγόμενα, αν σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο η διαφθορά ξένων 

αξιωματούχων θα πρέπει να κατατάσσεται ως ποινικό αδίκημα, ή θα πρέπει να 

απαλλαχτεί από το φόρο ως λειτουργική δαπάνη της επιχείρησης. Λαμβάνοντας 

υπόψη το διευρυνόμενο Γερμανό-Γαλλικό αγώνα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του 1980 για τις νέες αγορές της «διεύρυνσης της ΕΟΚ προς το Νότο», η τότε 

κυβέρνηση Kohl αποφάσισε εναντίον των συστάσεων του ΟΟΣΑ και υπέρ την 

συγχρηματοδότησης της ξένης διαφθοράς μέσω της φορολογικής απαλλαγής 

(παράγραφος 4, κεφάλαιο 5 αρ. 10 νόμου περί φόρου εισοδήματος, ίσχυσε μέχρι 

τις 19 Μαρτίου 1999). Την ίδια περίπου εποχή ο γερμανικός ιδιωτικός τομέας, 

ανενόχλητος πλέον από τις σχεδόν παράλυτες εφοριακές αρχές, άρχισε να 

αυξάνει συστηματικά τις ποσοστώσεις μαύρου χρήματός του. Την ίδια περίοδο, ο 

αμφιλεγόμενος Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς (CPI), φαίνεται να περιορίζεται 

στη μία και μόνο πλευρά των αποδεκτών δωροδοκίας, αλλά δεν συμπεριλαμβάνει 

τις πλούσιες πηγές δωροδοκίας από την τεράστια παραοικονομία της Ευρώπης. 

Ως αποτέλεσμα, μετά από γραμμική αύξηση πάνω από μια δεκαετία μέχρι την 

καθιέρωση του Ευρώ, τελικά η γερμανική διαφθορά σήμερα στηρίζεται σε μια 

παραοικονομία 350 δις € ετησίως.  

Τα παραπάνω στοιχεία οδήγησαν στον χαρακτηρισμό του δείκτη CPI ως 

ένα προκατειλημμένο εργαλείο των «ενεργητικών». Η προκληθείσα διένεξη 

μεταξύ επικριτών και υποστηρικτών του αποτέλεσε τα επόμενα έτη το επίκεντρο 

πολλών κριτικών δοκιμιών, όπως για παράδειγμα της Yuliya V. Tverdova, η οποία 

απέδειξε το 2012 σε μια συγκριτική μελέτη («Αντιλήψεις ή Εμπειρίες: τη χρήση 

εναλλακτικών μέτρων διαφθοράς σε μια μελέτη πολλαπλών επιπέδων της 

πολιτικής στήριξης», του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, Irvine) τις διάφορες 

παρερμηνείες του CPI ακόμη και από τους εμπειρογνώμονες της ΔΔ, ως 

«πολλαπλές παρερμηνείες που εκτείνονται ....μέχρι και συστηματικές αποκλίσεις 

στις εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων» - "numerous concerns ranging ... to 

systematic biases in the expert estimates", ενώ χαρακτήρισε τον δείκτη CPI ως 

προκατειλημμένο και «δημοσκόπηση μεταξύ άλλων δημοσκοπήσεων που 
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στηρίζεται σε πολλαπλές πηγές, από τις γνώμες των ελίτ και τις αντίστοιχες των 

μαζών» -  " poll of polls that draws on multiple sources of elite and mass opinions”. 

Το 1999 όμως, η ΔΔ ευθυγραμμίζεται με τον ΟΟΣΑ, δημοσιεύοντας για 

πρώτη φορά τον, επίσης αμφιλεγόμενο, "Δείκτη Δωροδοκιών" (BPI). Χρειάστηκαν 

ωστόσο αρκετά χρόνια μέχρι που η σύμβαση του ΟΟΣΑ να υπογραφεί και να 

επικυρωθεί από τα κοινοβούλια και τελικά να μεταφερθεί στην πράξη σε όλα τα 

κράτη. Ως εκ τούτου, οι μέχρι τότε πρακτικές δωροδοκίας, δεν είχαν διωχθεί 

ποινικά στις χώρες εξαγωγής πριν από το 2003. Μόνο τότε η ΔΔ μίλησε ανοιχτά 

για ένα «δίκτυο διαφθοράς» και κατηγόρησε ιδιαίτερα τους μηχανισμούς 

δωροδοκίας στις χώρες δότη.  

2.5 ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (PUBLIC ISSUE) 

Μία εξίσου σημαντική και παράλληλης στόχευσης με τους προηγούμενους 

δείκτες πρωτοβουλία στο θέμα της διαφθοράς, αποτελεί η ερευνητική δράση του 

παραρτήματος της ΔΔ στην Ελλάδα (ΔΔ-Ε), η οποία καθιερώθηκε για πρώτη φορά 

το έτος 2007 και διεξάγεται κατ’ έτος. Μέχρι το 2010 πραγματοποιήθηκε σε μηνιαία 

βάση, καλύπτοντας ολόκληρο το Β’ εξάμηνο κάθε έτους. Έχει μεγάλη χρονική 

διασπορά επιτρέποντας τη μέτρηση και της εποχικότητας του φαινομένου, ενώ 

από το 2012 καλύπτει ολόκληρο το έτος.  

Η έρευνα της εταιρείας Public Issue (Issue, Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά 

στην Ελλάδα – 2013 2014) έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα ως προς τα 

ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιεί η ΔΔ σε παγκόσμια κλίμακα και υποβοηθά 

στην αποτύπωση των ιδιαιτεροτήτων του φαινομένου στην Ελλάδα. Εξαιρετικά 

σημαντικό είναι το γεγονός ότι η έρευνα δίνει έμφαση κυρίως στα πραγματολογικά 

δεδομένα του προβλήματος και λιγότερο στις κοινωνικές αντιλήψεις, ενώ βασίζεται 

σε εξαιρετικά μεγάλο δείγμα (6,000 άτομα μέχρι το 2010 και 12,000 άτομα από το 

2011 και έπειτα), ενώ παρέχει πληροφορίες όχι μόνο στο ατομικό επίπεδο του 

ερωτώμενου αλλά και στο επίπεδο του νοικοκυριού του. Καλύπτει το σύνολο της 

χώρας, δηλαδή εκτός από τις αστικές περιοχές περιλαμβάνει και τις ημιαστικές και 

τις αγροτικές. Λόγω του διευρυμένου δείγματος και της καινοτομικής μεθοδολογίας 

που ακολουθήθηκε (αυθόρμητες αναφορές), καταγράφει το σύνολο των φορέων 

του δημόσιου τομέα, στους οποίους παρουσιάζεται το φαινόμενο. Η έρευνα 
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παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για τα χρηματικά ποσά δωροδοκίας, ενώ για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα, καλύπτει και το χώρο του ιδιωτικού τομέα. 

Η «Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα» καταγράφει: 

α. Την έκταση του φαινομένου. 

β. Το χρόνο που συνέβη το περιστατικό. 

γ. Το χώρο (υπηρεσία/ επιχείρηση). 

δ. Την υπόθεση που αφορά. 

ε. Το χρηματικό ποσό που ζητήθηκε. 

Η συγκεκριμένη έρευνα επιτρέπει:  

α. Την ποσοτική εκτίμηση για το μέγεθος της «διάχυτης» κοινωνικής 

διαφθοράς, της λεγόμενης «μικρό – διαφθοράς», που πλήττει σήμερα στη χώρα 

τους πολίτες και τα νοικοκυριά. 

β. Την αναλυτική χαρτογράφηση και τον εντοπισμό των κοινωνικών 

χώρων της διαφθοράς, το «χάρτη της διαφθοράς», τόσο στο δημόσιο, όσο και 

στον ιδιωτικό τομέα, πληροφορία εξαιρετικά χρήσιμη για την καταπολέμησή της. 

γ. Την καταγραφή του αναλυτικού «τιμοκατάλογου της διαφθοράς», 

δηλαδή το κοινωνικά παγιωμένο, ανά υπηρεσία, ύψος του μέσου χρηματικού 

ποσού, που ζητείται για την παράνομη συναλλαγή. 

Για το έτος 2014 η υπόψη έρευνα, που θα παρουσιασθεί στο επόμενο 

κεφάλαιο, διεξήχθη με τηλεφωνικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά των ερωτώμενων, 

στο γενικό πληθυσμό από 18 ετών και άνω κατά το χρονικό διάστημα Ιαν – Δεκ 

2013. Ακολουθήθηκε η μέθοδος της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης 

δειγματοληψίας, για την οποία εργάστηκαν 46 ερευνητές και 3 επόπτες, ενώ για τα 

αποτελέσματα της έρευνας και σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%, το τυπικό σφάλμα 

υπολογίστηκε στο ± 0.9%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

3.1 Γενικά 

Στο παρόν κεφάλαιο θα προχωρήσουμε σε παρουσίαση των 

συμπερασμάτων ορισμένων κύριων ερευνών στο ζήτημα της διαφθοράς, τόσο σε 

παγκόσμια, όσο και σε εθνική κλίμακα, με κυριότερες αυτές της Διεθνούς 

Διαφάνειας που σχετίζονται με τους δείκτες CPI και GCB. Προηγουμένως όμως, 

θα επιχειρήσουμε μια ακροθιγή παρουσίαση των επιπτώσεων της διαφθοράς στην 

οικονομία, καθώς και σε αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών της ελληνικής 

οικονομίας, όπως διαμορφώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες. 

3.2 Γενικά Χαρακτηριστικά Ελληνικής Οικονομίας 

Η Ελλάδα αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από το 1981 και 

της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (EMU) της ΕΕ από τον Ιούνιο του 2000 

(Vlachos 2011). Η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας που προέκυψε μεταξύ των 

ετών 2004-2007 ήταν της τάξης του 4% περίπου ετησίως (από τα μεγαλύτερα 

ετήσια ποσοστά στην περιοχή του Ευρώ) κατατάσσοντας την χώρα στις 

ανεπτυγμένες οικονομίες που ενστερνίζονται τις αρχές της ελεύθερης αγοράς.  

Εντούτοις, εξαιτίας των επιδράσεων της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, 

αλλά και την κρίση δημόσιου χρέους της χώρας, το ελληνικό ΑΕΠ μειώθηκε το 

έτος 2009 κατά 3.8%, το 2010 κατά 0.9%; ενώ η μείωση για το έτος 2011 άγγιξε το 

6%. Η Ελληνική οικονομία υποφέρει από τα μεγάλα επίπεδα διαφθοράς και 

γραφειοκρατίας, στοιχεία που καταδεικνύουν αδύναμο οικονομικό περιβάλλον και 

χαμηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τα άλλα κράτη της ΕΕ και 

κυρίως της EMU. Στο τέλος του 2009 και κυρίως κατά το έτος 2010 και έκτοτε, η 

ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη οικονομική κρίση της μετά το 

1974, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης και των ανεξέλεγκτων 

κυβερνητικών δαπανών, των οικονομικών σκανδάλων, των υψηλών επιπέδων 

παραοικονομίας και των φαινομένων διαφθοράς και γραφειοκρατίας, 

αναγκάζοντας την ελληνική κυβέρνηση να αναθεωρήσει την πρόβλεψη 
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συρρίκνωσης του ΑΕΠ για το έτος 2009 από την αρχική πρόβλεψη για 6% στο 

15.4%. Το ποσοστό χρέους προς το ΑΕΠ ανήλθε στο 154.3% στο τέλος του 

δευτέρου τριμήνου του 2011 – από το 144.9% το 2010.  

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τον Μάιο του 2010 η ΕΕ και το ΔΝΤ 

ενέκριναν ένα πακέτο διάσωσης συνολικού ύψους €110δις. Τον Μάρτιο του 2011 

επήλθε συμφωνία μεταξύ των μερών για την αποπληρωμή του υπόψη πακέτου σε 

μία διευρυμένη περίοδο 7.5 ετών και με ένα μικρότερο επιτόκιο της τάξης του 

4.2%. Τον Ιούλιο του 2011 ακόμη ένα πακέτο διάσωσης εγκρίθηκε γα την Ελλάδα 

(συνολικού ύψους €110 δις), με εθελοντική συμμετοχή σε «κούρεμα» ομολόγων 

ιδιωτών επενδυτών και ιδιωτικών τραπεζικών ιδρυμάτων. Στις 26 Οκτωβρίου του 

2011 αυτό το νέο πακέτο διάσωσης επικαιροποιήθηκε, με αύξηση του συνολικού 

ποσού οικονομικής βοήθειας στα επιπλέον €130 δις και παράλληλη αύξηση του 

ποσού εθελοντικού «κουρέματος» από το 21% στο 50%.  

Στο τέλος του τρέχοντος καλοκαιριού συμφωνήθηκε ένα τρίτο πρόγραμμα 

διάσωσης, το οποίο αναμένεται να παρέξει το απαραίτητο χρονικό ορίζοντα στην 

Ελλάδα, προκειμένου να επανεκκινήσει την οικονομία της, να αναπτύξει τις 

διαδικασίες που απαιτούνται για την απορρόφηση αντίστοιχων φαινομένων, να 

μειώσει τα κρατικά έξοδα και το επίπεδο της παραοικονομίας και διαφθοράς και να 

προχωρήσει στις διαρθρωτικές αλλαγές που είναι απαραίτητες για την αύξηση του 

επιπέδου της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τις λοιπές γειτονικές χώρες των 

Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας αλλά και τις χώρες της ΕΕ.  

3.3 Οικονομικές Επιπτώσεις της Διαφθοράς 

Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι ένας σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε 

στην οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας οφείλεται στο φαινόμενο της 

διαφθοράς, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ποιές όμως είναι οι 

επιπτώσεις της διαφθοράς στην οικονομία; Σύμφωνα με τον Τρύφωνα 

Κολλίντζα18, διαφθορά είναι η παροχή ή άρνηση παροχής δημόσιων αγαθών και 

                                            

18 Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικός Σύμβουλος του Ινστιτούτου 
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). 
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υπηρεσιών που γίνεται για προσωπικό όφελος δημοσίων υπαλλήλων19. Για να 

είναι εφικτή η διαφθορά πρέπει η εφαρμογή της να είναι επικερδής και τα άτομα να 

μην την κρίνουν ηθικά επιλήψιμη. Ο δημόσιος υπάλληλος που παρέχει το αγαθό 

πρέπει να έχει ελευθερία κινήσεων και διακριτική ευχέρεια στην παροχή του 

αγαθού, καθώς και για τις περισσότερες περιπτώσεις, να είναι μονοπωλητής στην 

αγορά του συγκεκριμένου αγαθού (για παράδειγμα, το κράτος επιβάλλει μια 

συγκεκριμένη πληρωμή για τη σύνδεση νέας οικοδομής με την ΔΕΗ, ενώ την ίδια 

στιγμή ο υπάλληλος, εκμεταλλευόμενος τη λειτουργική του θέση στην παροχή της 

νέας σύνδεσης, χρεώνει μια τιμή υψηλότερη από τη θεσμικά καθορισμένη, 

προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης της σύνδεσης).  

Η διαφθορά σύμφωνα με τον καθηγητή, θέτει σε κίνδυνο τις οικονομικές 

προοπτικές μιας χώρας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Καταρχήν, οι 

δημόσιοι λειτουργοί μπορεί να επιλέξουν τις οικονομικές δραστηριότητες που 

δίνουν ευκαιρίες για παράνομες απολαβές και όχι εκείνες που αντιπροσωπεύουν 

τον παραγωγικότερο τρόπο χρήσης των δημοσίων κεφαλαίων. Για παράδειγμα, αν 

το κόστος των έργων υποδομής είναι ευκολότερο να ελεγχθεί από ότι το κόστος 

δημιουργίας ενός ινστιτούτου έρευνας, τότε το τελευταίο έχει μεγαλύτερες 

πιθανότητες να υλοποιηθεί. Επίσης, οι κυβερνητικοί φορείς μπορεί να εισάγουν 

περιττούς κανονισμούς, την επιβολή των οποίων οι ίδιοι ελέγχουν, ως μέσο 

δημιουργίας ή διατήρησης επικερδών ευκαιριών (μιζών) προς όφελός τους.  

Στο μέτρο που η ανάληψη παραγωγικών δραστηριοτήτων (όπως η χρήση 

νέων τεχνολογιών, η εισαγωγή νέου προϊόντος, η ίδρυση μιας επιχείρησης κλπ), 

αποθαρρύνονται από την υστερόβουλη γραφειοκρατική μηχανή, τότε η διαφθορά 

είναι εμφανές ότι μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό εμπόδιο για την ανάπτυξη. 

Τέλος, αν ένα υποσύνολο κυβερνητικών ενεργειών που εμπλέκεται στην πώληση 

κρατικής εξουσίας γίνεται κάτω από αφανείς διαδικασίες, η διαφθορά θα οδηγήσει 

μοιραία σε πτώση των εσόδων της κυβέρνησης, απώλεια που θα οδηγήσει 

αντισταθμιστικά σε επιβολή νέων φόρων, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερο 

φορολογικό βάρος και στρεβλώσεις στην οικονομία. 

                                            

19 Από ομιλία του  στο 2
ο
 συνέδριο του Ε21 για την διαφθορά με τίτλο «Διαφθορά, οικονομική 

ανάπτυξη και διανομή του εισοδήματος», όπως αυτή εκδόθηκε στο βιβλίο «Κράτος και Διαφθορά», 
σελ. 167-184. 
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Ποιος όμως κερδίζει και ποιος χάνει από την διαφθορά; Για τον Τρύφωνα 

Κολλίντζα, οι αποδέκτες των δωροδοκιών κερδίζουν άμεσα. Οι αγοραστές των 

δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών χάνουν αρχικά (εφόσον πληρώνουν επιπλέον 

της επίσημης τιμής), αλλά κερδίζουν όταν αναμειγνύονται σε αφανείς διαδικασίες 

και πληρώνουν ποσά μικρότερα της επίσημης τιμής. Πλέον αυτού, το γεγονός ότι 

το παράνομο εισόδημα δεν μπορεί να εντοπισθεί και να καταγραφεί εύκολα, και 

κατά συνέπεια να φορολογηθεί, σημαίνει για τον υπόλοιπο πληθυσμό ένα 

μεγαλύτερο φορολογικό βάρος (άνθρωποι με ίδια πραγματικά εισοδήματα 

πληρώνουν διαφορετικό φόρο). Επίσης, πολλά δημόσια αγαθά είναι 

απαγορευμένα στους φτωχούς λόγω του υψηλού κόστους απόκτησής τους 

(εξαιτίας του ανταγωνισμού για τις μίζες). Τα παραπάνω σαφώς και καταργούν την 

αρχή της ίσης μεταχείρισης, η οποία οφείλεται να τηρείται στην παροχή των 

δημόσιων αγαθών σε μία δημοκρατική κοινωνία.  

Τέλος, η διαφθορά δημιουργεί αδικία για έναν ακόμη λόγο. Είναι πολύ 

πιθανό ότι αρκετοί «διεφθαρμένοι» δημόσιοι υπάλληλοι χρωστούν τη θέση τους 

στις πολιτικές τους διασυνδέσεις και στην προθυμία τους να μοιράζονται τη «λεία» 

τους με τα σχετικά καθοδηγητικά σώματα. Αν κάτι τέτοιο υφίσταται, τότε οι 

πραγματικές αποδοχές σε διάφορες θέσεις απασχόλησης δεν ανταποκρίνονται 

στις αληθινές δυνατότητες και στις επενδύσεις του κράτους σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο των δημοσίων υπαλλήλων. 

3.4 Αξιολόγηση του Επιπέδου Διαφθοράς στην Ελλάδα 

Υφίστανται πληθώρα στοιχείων με τα οποία μπορούμε με σχετική ασφάλεια 

να αξιολογήσουμε το επίπεδο διαφθοράς στην χώρα μας, αλλά και να 

προχωρήσουμε σε συμπεράσματα σχετικά με τη στάση του κόσμου απέναντι στο 

φαινόμενο, που μαστίζει την ελληνική κοινωνία από ιδρύσεως του νέο- ελληνικού 

κράτους το 1830. 

α. Αποτελέσματα Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Οι αναφορές της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Επιτροπή 2015) για 

τη διαφθορά στην Ελλάδα «κρούουν τον κώδωνα κινδύνου», καθώς 

αποκαλύπτουν ότι παρά την ανάπτυξη τομεακών στρατηγικών και του διορισμού 
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εθνικού συντονιστή, τα επίπεδα διαφθοράς είναι πολύ υψηλά. Ο τομέας των 

δημόσιων συμβάσεων αποτελεί την «αχίλλειο πτέρνα» της ελληνικής διαφθοράς, 

για τον οποίο προτείνεται η αύξηση της εποπτείας, περισσότερες ενέργειες όσον 

αφορά στην υλοποίηση των τομεακών σχεδίων και την ενίσχυση του έργου του 

συντονιστή για την καταπολέμηση της διαφθοράς, εντατικότερη εποπτεία της 

χρηματοδότησης των κομμάτων και των δηλώσεων συμφερόντων των πολιτικών, 

καθώς και η επανεξέταση του ζητήματος της βουλευτικής ασυλίας. 

Σύμφωνα με την έκθεση, τα συγκριτικά στατιστικά στοιχεία διαφθοράς σε 

Ελλάδα και άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστούν το ζήτημα της 

διαφθοράς εκ των πιο σημαντικών για τη χωρά μας. Το 99% των Ελλήνων 

υποστηρίζει πως η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη στη χώρα ενώ στο 7% έχει 

ζητηθεί έμμεσα ή άμεσα η καταβολή χρηματικού δώρου. Το 22% των πολιτών 

δηλώνει ότι δωροδόκησε κάποιον δημόσιο λειτουργό κατά το 2012, το 66% των 

Ελλήνων θεωρεί τη διαφθορά πολύ σοβαρό πρόβλημα που παρακωλύει την 

επιχειρηματική δραστηριότητα ενώ το 15% έχει δωροδοκήσει τουλάχιστον μία 

φορά, προς «εξυπηρέτηση» της επιχείρησής του. Το 43% του συνόλου των 

επιχειρήσεων - και κυρίως οι κατασκευαστικές - που δραστηριοποιούνται στην 

Ευρώπη, κατονομάζουν την διαφθορά ως το μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο 

επιδεινώνεται, όπως επισημαίνουν, ενώ θεωρούν ότι ο μόνος τρόπος για να 

αναπτύξει κανείς επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι οι πολιτικές διασυνδέσεις.   

Στην Ελλάδα, όπως και στην Ισπανία και την Ιταλία, η πλειονότητα των 

επιχειρήσεων θεωρούν ότι η διαφθορά είναι εκτεταμένη, ενώ το φαινόμενο 

θεωρείται σπάνιο στην Δανία, την Φινλανδία και την Σουηδία. Η Ελλάδα θεωρείται 

μία εκ των πιο διεφθαρμένων χωρών, μαζί με την Ιταλία, την Τσεχία, τη Λιθουανία 

και την Ισπανία (Καθημερινή, «Πρωταθλήτρια» της Ευρωπαϊκής Ενωσης στη 

διαφθορά η Ελλάδα 2014). Η παραοικονομία αγγίζει, σύμφωνα με εκτιµήσεις για 

το 2013, το 23.6% του ΑΕΠ ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο, ο δείκτης 

ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας για το 2012 έχει βαθμολογία 3.95 όταν η μέγιστη 

είναι 5.77. Στην κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη διευκόλυνση της 

επιχειρηματικότητας το 2013, η Ελλάδα βρίσκεται στην 78η θέση, με 5η την 

καλύτερη θέση κράτους-μέλους της ΕΕ και χειρότερη την 102η θέση. Θετικό, παρά 

τα «αρνητικά» ποσοστά της Ελλάδας, αποτελεί το γεγονός ότι το 84% δηλώνουν 
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διατεθειμένοι να αντιδράσουν στην διαφθορά καταγγέλλοντας ανάλογα 

περιστατικά. 

Στα τελικά συμπεράσματα της Έκθεσης υπογραμμίζεται η ανάγκη 

ενίσχυσης προτύπων ακεραιότητας στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και 

διατυπώνονται συστάσεις για βελτίωση των μηχανισμών ελέγχου σε ορισμένα 

κράτη μέλη. Η Έκθεση περιλαμβάνει ένα ειδικό κεφάλαιο για τις δημόσιες 

συμβάσεις, μιας και αποτελεί τομέα διευκόλυνσης της διαφθοράς αλλά και πολύ 

σημαντικό τομέα της οικονομίας, με το 1/5 της δαπάνης του ΑΕΠ της ΕΕ να 

παρέχεται σε δημόσιους φορείς που αγοράζουν υπηρεσίες, έργα και προϊόντα. Σε 

ορισμένα κράτη-μέλη οι διαδικαστικοί (περιφερειακοί) φορείς πρόληψης της 

διαφθοράς κρίνονται ανεπαρκείς και ασυντόνιστοι και οι κυρώσεις ελαστικές, είτε 

λόγω συγκρούσεων πολιτικών τοπικών συμφερόντων, είτε λόγω της 

πολυπλοκότητας του ποινικού κώδικα. 

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, το θεσμικό πλαίσιο κατά της διαφθοράς κρίνεται 

περίπλοκο και απαρτιζόμενο από πλειάδα φορέων πρόληψης της διαφθοράς. Σε 

νομικό επίπεδο, παρόλο που η ελληνική ποινική νομοθεσία καλύπτει όλες τις 

μορφές αδικημάτων διαφθοράς και αθέμιτης χρήσης επιρροής που καλύπτονται 

από τις νομικές πράξεις περί διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης, το 

νομοθετικό της σύστημα κρίνεται κι αυτό περίπλοκο και ελαστικό ως προς τις 

κυρώσεις δωροδοκίας δημόσιων λειτουργών και ιδίως δικαστικών. Η έκθεση 

προτείνει την τροποποίηση και τον εξορθολογισμό του ισχύοντος ποινικού κώδικα, 

προκειμένου να γίνουν πιο αυστηρές οι κυρώσεις που επιβάλλονται στα αδικήματα 

της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας και της δωροδοκίας δικαστών. 

β. Αποτελέσματα Δεικτών του Οργανισμού της Διεθνούς Διαφάνειας 

Σύμφωνα με την ΔΔ, ο μέσος όρος διαφθοράς για ολόκληρο τον κόσμο είναι 

27% (International.org 2015). Υπάρχουν χώρες-παράδεισοι διαφάνειας, που το 

«λάδωμα» είναι κάτω του 1%, όπως ήταν για το 2012 η Δανία, η Φινλανδία, η 

Ιαπωνία και η Αυστραλία. Στον αντίποδα, υπάρχει η πεντάδα των πλέον 

διεφθαρμένων κρατών του κόσμου: η χειρότερη είναι η Σιέρα Λεόνε με 84%, 

ακολουθεί η Λιβερία με 75%, η Υεμένη με 74%, η Κένυα με 70% και το Καμερούν 

με 62%.  
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(1) Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς (CPI- ελληνικά ΔΑΔ) 

 Η πλειοψηφία των πολιτών στον κόσμο θεωρεί ότι το επίπεδο 

διαφθοράς στη χώρα τους έχει αυξηθεί την τελευταία διετία, ενώ παράλληλα 

θεωρεί τις κυβερνήσεις λιγότερο αποτελεσματικές στην καταπολέμηση του 

φαινομένου, ειδικότερα μετά το 2008 και το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης. Σύμφωνα με τον Michael H. Wiehen, αρκετά επιχειρηματικά περιοδικά και 

οργανισμοί δημοσκοπούν συχνά επιχειρηματίες σχετικά με το πώς 

προσλαμβάνουν την πιθανότητα να καταφύγουν σε δωροδοκία προκειμένου να 

συναλλαγούν με τις κυβερνήσεις άλλων κρατών. Η ΔΔ επεξεργάστηκε τα 

αποτελέσματα αυτών των δημοσκοπήσεων και στη συνέχεια δημιούργησε και 

δημοσίευσε τον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς (CPI - ΔΑΔ) κατατάσσοντας 

αρχικά 54 χώρες σε μία κλίμακα από το 10 (καθόλου διαφθορά) έως το 0 (μεγάλη 

διαφθορά). Η Νέα Ζηλανδία και οι Σκανδιναβικές χώρες κατατάσσονται πάνω από 

το 9, ενώ στις πλέον βεβαρημένες χώρες (κάτω από το 1) κατατάσσονται αυτές τις 

Νιγηρίας και του Πακιστάν. Η Ελλάδα το 1996 ερχόταν στην 28η θέση (στο 5 της 

κλίμακας), ενώ με 3.4 της κλίμακας η Ιταλία ήταν η ευρωπαϊκή χώρα με τη 

χειρότερη κατάταξη.  

 Για το έτος 2014 και την σύνταξη του δείκτη αντίληψης της 

διαφθοράς (ΔΑΔ), η Ελλάδα έτυχε βαθμολογίας από την ΔΔ χρησιμοποιώντας 7 

εκθέσεις από τις 12 συνολικά πηγές (Glosbe 2015) με ποσοστό λάθους 5.56, το 

υψηλότερο στην ΕΕ και Δυτ. Ευρώπη, την ίδια στιγμή που ελάχιστες χώρες 

παγκοσμίως καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά σφάλματος (όπως τα νησιά 

Μπαρμπάντος έχουν 8.09%, το Κατάρ 7.21%, το Μπαχρέϊν 6.11%, η Σαουδική 

Αραβία 6.69%, το Ομάν 6.55%,, οι Σεϋχέλλες 8.62%, το Τζιμπουτί 9.10%, η 

Γκάμπια 7.55%, τα Κομόρος 8.75%, η Ερυθραία 7.91%, η Γεωργία 6.47% και η 

ΠΓΔΜ 5.92%,). Το ποσοστό σφάλματος για την χώρα μας μεταφράζεται σε 

βαθμολογία μεταξύ 34 και 52 βαθμών με 90% πιθανότητα, και με χαμηλότερο 

επιμέρους σκορ (από τις εκθέσεις των 7 πηγών του δείκτη) τους 21 βαθμούς και 

υψηλότερο τους 63 βαθμούς. Η 9η πηγή του δείκτη (Εκόνομιστ) έδωσε την 

χαμηλότερη βαθμολογία (21 - EIU) και η 10η πηγή την υψηλότερη (63- GI). 

 Σε κλίμακα από το 0-100, και για ένα σύνολο 175 χωρών για το έτος 

2014, η Ελλάδα βρίσκεται στην 69 θέση με 43 βαθμούς μαζί με την Βουλγαρία, 
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Ιταλία, Ρουμανία, ενώ η Τουρκία βρίσκεται στην 64 θέση με 45 βαθμούς μαζί με 

την ΠΓΔΜ, με την Κροατία να βρίσκεται στην υψηλότερη θέση από πλευράς 

Βαλκανικών χωρών (BAL-13) (61 θέση με 48 βαθμούς). Χειρότερες χώρες στα 

Βαλκάνια η Αλβανία και το Κόσσοβο στην 110η θέση με 33 βαθμούς. 

 Στην ΕΕ και την Δυτική Ευρώπη η μέση βαθμολογία που 

καταγράφηκε ήταν 66, με καλύτερη χώρα την Δανία (92 βαθμοί) και χειρότερες την 

Ελλάδα, Ρουμανία και Ιταλία (43 βαθμοί). 

 Στην Αμερικάνικη ήπειρο η μέση βαθμολογία ήταν 45 βαθμοί, με 

καλύτερη χώρα τον Καναδά (81 βαθμοί) και χειρότερες την Αϊτή και Βενεζουέλα 

(19 βαθμοί). 

 Στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία η μέση βαθμολογία 

έφτασε τους 33 βαθμούς, με καλύτερη χώρα την Γεωργία (52 βαθμοί), ενώ 

χειρότερη χώρα ήταν το Τουρκμενιστάν (17 βαθμοί). 

 Στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, η μέση 

βαθμολογία που καταγράφηκε ήταν 38 βαθμοί, με καλύτερη χώρα τα ΗΑΕ (70 

βαθμοί) και χειρότερη το Σουδάν (11 βαθμοί). 

 Στην Ασία και τις χώρες του Ειρηνικού Ωκεανού η μέση βαθμολογία 

ήταν 43 βαθμοί, με καλύτερη χώρα την Ν. Ζηλανδία (91 βαθμοί), ενώ χειρότερη 

ήταν η Βόρεια Κορέα (8 βαθμοί). 

 Στην Υπό-Σαχάρια Αφρική τέλος, ο δείκτης κατέγραψε μέση 

βαθμολογία τους 33 βαθμούς, με καλύτερη χώρα την Μποτσουάνα (63 βαθμοί) και 

χειρότερη την Σομαλία (8). 

 Η μέση βαθμολογία του ΔΑΔ παγκοσμίως για το έτος 2014 ήταν 43 

(όσο και η Ελλάδα), με το 69% των χωρών παγκοσμίως να σκοράρουν κάτω από 

50 ενώ από τους G20 το αντίστοιχο ποσοστό είναι 58%. Στην ΕΕ το μέσο σκορ 

είναι 66/100 με μόνο 16% των χωρών να σκοράρουν κάτω από 50 βαθμούς. 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της ΔΔ και την συγκριτική 

ανάλυσή τους από τον καθηγητή οικονομικών του ΠΑΜΑΚ Χάρρυ Παπαπανάγο 

ως προς τις οικονομικές περιοχές - ζώνες που ενδιαφέρουν την χώρα μας, 
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παρουσιάζει ιδιαίτερη αξία το γεγονός ότι στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας 

(BS-10) η διαφθορά είναι πολύ υψηλή στην Ουκρανία, Αζερμπαϊτζάν, Ρωσία, 

Μολδαβία, Αρμενία και στην Ελλάδα20. Το 2013, η λιγότερο διεφθαρμένη χώρα 

στη BS-10 ήταν η Τουρκία (53η στον κόσμο) και η πιο διεφθαρμένη η Ουκρανία 

(144η), ενώ για το έτος 2014 η Ουκρανία θεωρείται ως η χώρα με την μεγαλύτερη 

διαφθορά (142η/175 το 2014), ακολουθούμενη από την Ρωσία και το 

Αζερμπαϊτζάν, με την χώρα με το μικρότερο ποσοστό διαφθοράς να θεωρείται η 

Γεωργία (50η/175) ακολουθούμενη από την Τουρκία. 

 Στη περιοχή των Βαλκανίων (BAL-13) η διαφθορά είναι πολύ υψηλή 

στην Αλβανία, το Κόσσοβο, την Μολδαβία, την Ελλάδα και την Βουλγαρία. Το 

2013, η λιγότερη διεφθαρμένη χώρα στη περιοχή BAL-13 ήταν η Σλοβενία (43η) 

και η πιο διεφθαρμένη η Αλβανία (116η), ενώ τα στοιχεία για το έτος 2014 

δείχνουν ότι η Αλβανία και το Κόσσοβο θεωρούνται ως οι χώρες με την 

μεγαλύτερη διαφθορά (110η/175 το 2014) ακολουθούμενη από την Μολδαβία, με 

την Σλοβενία να εξακολουθεί να θεωρείται ως η λιγότερο διεφθαρμένη χώρα στον 

δημόσιο τομέα. Στην Ελλάδα, το εκτιμώμενο επίπεδο της διαφθοράς είναι το 

μεγαλύτερο στην Ευρωζώνη (69η/175 το 2014). Ορισμένα χρήσιμα επιπλέον 

στατιστικά στοιχεία για τον Δείκτη Αντίληψης της Διαφάνειας από το έτος 2001 

μέχρι και το έτος 2014 για τις περιοχές της Ευρωζώνης, των Βαλκανίων και της 

Μαύρης Θάλασσας, φαίνονται στο Παράρτημα «Α». 

 Σύμφωνα με τον καθηγητή οικονομικών του ΠΑΜΑΚ Χάρρυ 

Παπαπανάγο, το πολύ υψηλό επίπεδο διαφθοράς και στις δύο περιοχές, διπλάσιο 

από αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EU-28), δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην 

εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων από το εξωτερικό και στην προσέλκυση άμεσων 

ξένων επενδύσεων (Vlachos 2011) (Foreign Direct Investment - FDI)21. Μέχρι τις 

αρχές της δεκαετίας του 2000, οι χώρες της BS-10 και BAL-13 δεν προσέλκυαν 

πολλά FDIs, κυρίως λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης από τους ξένους επενδυτές, 

η οποία σε κάθε περίπτωση συνδέεται με : 

                                            

20 Τα στοιχεία προέρχονται από παραδόσεις του καθηγητή κ. Παπαπανάγου στους 
σπουδαστές της 12

ης
 ΕΣ της ΑΔΙΣΠΟ, το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. 

21 Οι ξένες άμεσες επενδύσεις (FDIs) είναι επενδύσεις ξένων κεφαλαίων πάνω σε εγχώριες 

υποδομές, εξοπλισμό και οργανισμούς. Δεν περιλαμβάνει ξένες επενδύσεις στην κεφαλαιουχική 

αγορά μιας χώρας. 
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 (α) Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της χώρας, 

 (β) Το επίπεδο της διαφθοράς, 

 (γ) Τον βαθμό της οικονομικής ελευθερίας, 

 (δ) Το αναμενόμενο ποσοστό κέρδους, 

 (ε) Την μακροοικονομική σταθερότητα, 

 (στ) Το κόστος εργασίας και κεφαλαίου,   

 (ζ) Την παραγωγικότητα, 

 (η) Την πρόσβαση και διαθεσιμότητα των απαιτούμενων πόρων, 

 (θ) Το επίπεδο των υποδομών και τέλος,  

 (ι) Το ποσοστό φορολογικής επιβάρυνσης. 

(2) Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς (GCB – ελληνικά ΠΑΒΑΔ) 

 Η έκθεση του Βαρόμετρου εξετάζει την επίδραση της διαφθοράς στις 

ζωές των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο. Σκιαγραφώντας τα αποτελέσματα 

των δημοσκοπήσεων στις οποίες έλαβαν μέρος για το έτος 2013 πάνω από 

114,000 ερωτηθέντες σε 107 χώρες, η έκθεση αποτελεί τον καθρέπτη των 

ανθρώπινων εμπειριών απέναντι σε περιπτώσεις δωροδοκίας και καταγράφει τις 

απόψεις τους σχετικά με το επίπεδο διαφθοράς που υφίσταται στους κύριους 

θεσμούς της κάθε χώρας. Επιπρόσθετα, το Βαρόμετρο παρέχει και στοιχεία 

σχετικά με το κατά πόσο τα άτομα είναι έτοιμα και διατεθειμένα να δράσουν 

ενάντια στα φαινόμενα διαφθοράς. Ορισμένα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για το 

Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς του έτους 2013 φαίνονται στο Παράρτημα «Β», 

ενώ τα κυριότερα στατιστικά στοιχεία του ΠΑΒΑΔ για την χώρα μας το έτος 2013, 

φαίνονται στο Παράρτημα «Γ» . 

 (α) Κύριες Διαπιστώσεις της Έκθεσης (Deborah Hardoon 

2015) 
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  Η δωροδοκία είναι ευρέως εξαπλωμένη σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Συνολικά, πάνω από το ¼ των ατόμων (27%) δήλωσαν ότι έχουν 

δωροδοκήσει τους τελευταίους 12 μήνες κατά την συνδιαλλαγή τους με τους 

βασικούς θεσμούς και δημόσιους λειτουργούς. 

  Οι Δημόσιοι Οργανισμοί που έχουν ως αποστολή την 

εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, υποφέρουν και από τα μεγαλύτερα 

ποσοστά δωροδοκιών. Ανάμεσα στους θεσμούς που εξετάστηκαν, η αστυνομία 

και το δικαστικό σύστημα εμφανίζονται ως οι πλέον επιρρεπείς προς την 

δωροδοκία θεσμοί (ποσοστό περίπου 31% των ατόμων που ήρθαν σε επαφή με 

την αστυνομία, ανέφεραν ότι αναγκάστηκαν να δωροδοκήσουν, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό αυτών που ήρθαν σε επαφή με το δικαστικό σύστημα ανέρχεται στο 

24%). 

  Οι κυβερνήσεις γενικά δεν εμφανίζουν ικανοποιητικές 

επιδόσεις στην αντιμετώπιση της διαφθοράς. Η πλειοψηφία των πολιτών σε 

παγκόσμιο επίπεδο θεωρεί ότι οι κυβερνήσεις τους είναι αναποτελεσματικές στον 

αγώνα κατά της διαφθοράς, τα επίπεδα της οποίας συνεχώς αυξάνονται.  

  Οι πυλώνες δημοκρατίας των κοινωνιών εμφανίζονται ως οι 

πλέον διεφθαρμένοι. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα πολιτικά κόμματα, η κινητήρια 

δύναμη των δημοκρατιών, θεωρούνται ως ο πλέον διεφθαρμένος θεσμός.  

  Οι προσωπικές γνωριμίες θεωρούνται ως σημαντικές 

παράμετροι διαφθοράς του δημόσιου τομέα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων θεωρεί την διαφθορά στην χώρα του ως κάτι περισσότερο από μια 

δωροδοκία, καθώς περίπου 2 στους 3 θεωρεί ότι οι προσωπικές επαφές και 

γνωριμίες βοηθούν να «γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει» στον δημόσιο τομέα 

της χώρας τους.  

  Εκτιμάται ότι τα συμφέροντα των ισχυρών και όχι το κοινό 

καλό είναι η κινητήρια δύναμη των κυβερνητικών πράξεων. Πάνω από 1 στους 2 

(54%) εκτιμά ότι η κυβέρνησή του καθοδηγείται, σε μεγάλο ποσοστό ή και εξ 

ολοκλήρου, από ομάδες συμφερόντων που ενεργούν προς ίδιον όφελος και όχι 

στο πλαίσιο του κοινωνικού συνόλου.  
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  Οι άνθρωποι καταθέτουν την θέλησή τους να μεταβάλλουν το 

στάτους κβο. Σχεδόν 9 στους 10 ερωτηθέντες αναφέρουν ότι είναι έτοιμοι να 

δράσουν ενάντια στην διαφθορά, ενώ η πλειοψηφία των ατόμων τόνισαν ότι είναι 

διατεθειμένοι να αποκαλύψουν περιπτώσεις διαφθοράς και δωροδοκίας. Είναι 

ενδεικτικό ότι τα 2/3 όσων πιέστηκαν να πληρώσουν για να δωροδοκήσουν, 

αρνήθηκαν. 

 (β) Στατιστικά Στοιχεία των Εξεταζόμενων Θεσμών 

  Για το Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς έτους 2013, η έρευνα 

έδειξε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, τα πολιτικά κόμματα θεωρούνται οι περισσότερο 

διεφθαρμένοι θεσμοί, με 3.8 μονάδες στην κλίμακα του 5 (βήμα 2013). Σε αυτή την 

κλίμακα, 1 μονάδα σημαίνει «καθόλου διεφθαρμένος» και 5 σημαίνει «εξαιρετικά 

διεφθαρμένος».  

  Μόνο το 23% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι προσπάθειες 

των κυβερνήσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι αποτελεσματικές, 

ποσοστό χαμηλότερο κατά 32% σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2008. «Οι 

ίδιοι οι πολιτικοί πρέπει να διανύσουν μεγάλη απόσταση για την ανάκτηση της 

εμπιστοσύνης των πολιτών», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η 

οργάνωση. Το βαρόμετρο δείχνει ότι υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης στην πολιτική 

τάξη και πραγματική ανησυχία ως προς την ικανότητα των αρμοδίων θεσμών να 

προσαγάγουν τους φορείς της διαφθοράς στη δικαιοσύνη.  

  Ο δεύτερος περισσότερο διεφθαρμένος φορέας σε παγκόσμια 

κλίμακα θεωρείται η αστυνομία, με 3.7 μονάδες στην κλίμακα του 5, ενώ 

ακολουθούν τρεις κατηγορίες θεσμών, οι δημόσιοι λειτουργοί, το κοινοβούλιο και η 

δικαστική εξουσία που ισοβαθμούν με 3.6 μονάδες διαφθοράς. «Είναι οι ίδιοι 

θεσμοί που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση των χωρών και την τήρηση 

του νόμου που θεωρούνται ως οι περισσότερο διεφθαρμένοι, που κρίνεται ότι 

κάνουν κατάχρηση της εξουσίας τους και ενεργούν για ίδια συμφέροντα μάλλον 

παρά για τα συμφέροντα των πολιτών», αναφέρεται στην έκθεση. Τα μέσα 

ενημέρωσης βρίσκονται στην ένατη θέση της διαφθοράς με 3.1. Ειδικά όμως στη 

Βρετανία και την Αυστραλία θεωρούνται οι περισσότερο διεφθαρμένοι θεσμοί. 

Ιδιαίτερα στη Βρετανία, το 69% θεωρεί τα μέσα ενημέρωσης τον περισσότερο 
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διεφθαρμένο θεσμό (αύξηση κατά 39% σε σχέση με τρία χρόνια πριν). Σύμφωνα 

με τον Ρόμπερτ Μπάρινγκτον, του βρετανικού τμήματος της Transparency 

International, «αυτό οφείλεται στη σειρά των σκανδάλων τηλεφωνικών υποκλοπών 

των σχετικών με την έρευνα της επιτροπή Λέβσον [το σκάνδαλο υποκλοπών σε 

μέσα ενημέρωσης του ομίλου του Ρούπερτ Μέρντοκ] και τη συγκέντρωση των 

τίτλων ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης σε μικρό αριθμό προσώπων». 

  Όπως δείχνει το βαρόμετρο, ο τομέας των επιχειρήσεων του 

ιδιωτικού τομέα και ο τομέας των υπηρεσιών υγείας λαμβάνει 3.3 μονάδες 

διαφθοράς, ενώ το εκπαιδευτικό σύστημα έπεται με 3.2 μονάδες. Οι Ένοπλες 

Δυνάμεις βρίσκονται στη δέκατη θέση της παγκόσμιας κατάταξης των θεσμών ως 

προς τον βαθμό διαφθοράς και έπονται οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) 

στην 11η θέση με 2.7 και οι θρησκευτικοί θεσμοί με 2.6 μονάδες διαφθοράς. Η 

οργάνωση επισημαίνει ότι, αν και οι θρησκευτικοί θεσμοί καταλαμβάνουν την 12η 

θέση σε παγκόσμια κλίμακα, ως οι λιγότερο διεφθαρμένοι, σε ορισμένες χώρες 

θεωρούνται εξαιρετικά διεφθαρμένοι, ειδικότερα στο Ισραήλ, την Ιαπωνία, το 

Σουδάν και το Νότιο Σουδάν, όπου βαθμολογούνται με περισσότερες από 4 

μονάδες διαφθοράς. 

  Τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει η 

Ελλάδα στη διαφθορά με το 22% των πολιτών (δηλαδή ένας στους πέντε) να 

δηλώνει ότι «λάδωσε» κάποιον δημόσιο λειτουργό κατά το 2012 και το 54% των 

Ελλήνων να διαπιστώνει επιδείνωση της διαφθοράς. Η Ελλάδα βρίσκεται στις 

υψηλότερες θέσεις διαφθοράς μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με 22%, ενώ η Κύπρος έχει 19%, η Βουλγαρία 8%, η Ιταλία μόλις 5%, η 

Πορτογαλία 3% και η Ισπανία 2%. Η Ελλάδα θεωρείται πιο διεφθαρμένη από την 

Αργεντινή (13%) και την Αρμενία (18%), από το Ελ Σαλβαδόρ (12%) και το Περού 

(20%) καθώς και από τη Τζαμάικα (12%) ή τη γειτονική μας ΠΓΔΜ (17%). Ωστόσο 

ολοένα και περισσότεροι πολίτες, το 84% όσων ρωτήθηκαν στην Ελλάδα, 

δηλώνουν διατεθειμένοι να αντιδράσουν στη διαφθορά καταγγέλλοντας 

περιστατικά. Τόσο η περιοχή BS-10, όσο και η BAL-13, εμφανίζουν κατά μέσο όρο 

σημαντική αύξηση στην δωροδοκία μετά το 2004. Πιο αναλυτικά, το 2013, το 

χαμηλότερο ποσοστό πολιτών που πλήρωναν «γρηγορόσημο» καταγράφτηκε 

στην Γεωργία, 4% και το υψηλότερο στην Ουκρανία, 37%. Στην BAL-13 το 
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αντίστοιχο υψηλότερο ποσοστό αναφέρθηκε στην Μολδαβία, 29% ενώ το 

χαμηλότερο στην Κροατία, με 4%. 

  Μεταξύ των κύριων αποτελεσμάτων της έρευνας στην χώρα 

μας (SOLUTIONS 2013), συγκαταλέγεται και η διαπίστωση ότι το 54% των 

ερωτηθέντων στην Ελλάδα θεωρούν ότι το επίπεδο διαφθοράς στη χώρα έχει 

αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια, με το 39% να θεωρεί ότι έχει αυξηθεί πολύ και 

μόλις το 15% να πιστεύει ότι έχει μειωθεί. Τα Πολιτικά Κόμματα θεωρούνται ο πιο 

διεφθαρμένος θεσμός στη χώρα, με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το 

Κοινοβούλιο/Νομοθετική Εξουσία στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Το 23% 

των ερωτηθέντων στην Ελλάδα που ήρθαν σε επαφή με υπηρεσία υγείας 

ανέφεραν ότι έδωσαν φακελάκι τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ το 84% των 

ερωτηθέντων είναι διατεθειμένοι να αναφέρουν ένα περιστατικό διαφθοράς. Το 

70% των Ελλήνων που έλαβαν μέρος στην έρευνα αντιλαμβάνονται ότι η 

διαφθορά στο δημόσιο τομέα αποτελεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, 

βαθμολογώντας τη κατά μέσο όρο με 4.6 (όπου 5= πολύ σοβαρό πρόβλημα). 

Αυτή η αντίληψη είναι κοινή και στα δύο φύλα. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες 

που ερωτήθηκαν έχουν την ίδια γνώμη σχετικά με τη σημασία της διαφθοράς στο 

δημόσιο τομέα (68% των ανδρών και 72% των γυναικών πιστεύουν ότι η 

διαφθορά είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα στο δημόσιο τομέα). 

γ. Αποτελέσματα της Εθνικής Έρευνας της ΔΔ-Ε (Public Issue) 

Σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας Public Issue (Issue, Εθνική έρευνα 

για την διαφθορά στην Ελλάδα-2013 Απρίλιος 2014), που διενεργείται από το έτος 

2007 για λογαριασμό της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδας (ΔΔ-Ε) όπως αναφέρθηκε 

στο προηγούμενο Κεφάλαιο, κατά το έτος 2013, το μέγεθος της εγχώριας 

(μικρο)διαφθοράς συρρικνώθηκε σημαντικά τόσο στον δημόσιο όσο και στον 

ιδιωτικό τομέα, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία των τελευταίων τριών ετών, από 

το 2010 και μετά. Η μεταβολή αυτή συμπίπτει με την εμφάνιση της οικονομικής 

κρίσης στην Ελλάδα, η οποία έχει επιφέρει σημαντική μείωση του διαθέσιμου 

εισοδήματος των νοικοκυριών και, ως φαίνεται, έχει προκαλέσει μεγαλύτερη 

«αντίσταση» των πολιτών στα περιστατικά διαφθοράς. 
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Επιπλέον, η συστηματική εκστρατεία που υλοποιείται από τις κυβερνήσεις 

για την καταπολέμηση της διαφθοράς, είτε μέσω του φορολογικού μηχανισμού είτε 

με τη διεξαγωγή αυστηρότερων ελέγχων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς 

και η ανάδειξη του προβλήματος από τις αρμόδιες ΜΚΟ, δείχνουν να έχουν 

αυξήσει την κοινωνική αναγνώριση του προβλήματος και να έχουν επηρεάσει 

σημαντικά τις αντιλήψεις των πολιτών, σχετικά με τη (μικρο)διαφθορά. 

Στα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας για το 2013, συγκαταλέγονται 

στοιχεία όπως παρακάτω:  

(1) Το σύνολο των νοικοκυριών που αναφέρουν περιστατικά διαφθοράς 

στο δημόσιο τομέα, ανέρχεται στο 5.6% ενώ στον ιδιωτικό τομέα ανέρχεται στο 

1.9% (78,549 νοικοκυριά). Πιο συγκεκριμένα, από τα 4,134,157 νοικοκυριά με την 

απογραφή του 2011, τα 231,513 αναφέρουν διαφθορά και 371,960 πολίτες στο 

δημόσιο τομέα, ποσοστά που είναι ελαφρώς μικρότερα από τα αντίστοιχα του 

2012 και σε κάθε περίπτωση αποτελούν τις μικρότερες τιμές από το 2007 – 2013. 

(2) Από τα περιστατικά διαφθοράς, το 50% έγινε στα Νοσοκομεία, 

12.1% στις Εφορίες, το 10.2% στην Πολεοδομία, και ποσοστά κάτω του 3% σε 

ΙΚΑ, Υπουργείο Μεταφορών, Δήμους, ΔΕΗ και ΕΟΠΥΥ. Το ποσοστό στα 

νοσοκομεία παρουσιάζει αύξηση (από το 34.2% το 2007), ενώ στα υπόλοιπα 

παρατηρούνται μικρές διακυμάνσεις με πτωτική κυρίως τάση. Ειδικότερα στα 

Νοσοκομεία, το μεγαλύτερο ποσοστό διαφθοράς παρατηρείται στις περιπτώσεις 

επέμβασης/εγχείρησης (32.4%), ακολουθούν το γρηγορόσημο/ επίσπευση 

διαδικασιών (29.8%), η καλύτερη εξυπηρέτηση (14.2%) και το φακελάκι γιατρού 

(7.7%) με τις ιατρικές εξετάσεις να ακολουθούν με ποσοστό 6.8%. Συγκριτικά με 

την διακύμανση του φαινομένου από το 2007, παρατηρείται πτώση στις 

επεμβάσεις (από 56.3% στο 32.4%), ενώ μεγάλη άνοδο στο γρηγορόσημο (από 

0% στο 29.8%) και την καλύτερη εξυπηρέτηση (από το 4.5% στο 14.2%). 

(3) Αντίστοιχα στις εφορίες, τα περιστατικά διαφθοράς αφορούν κυρίως 

το γρηγορόσημο (18.3%) η ρύθμιση χρεών/ οφειλών και οι φορολογικές υποθέσεις 

(από 14.6%) και ακολουθεί η έκδοση δικαιολογητικών με 9.8%. 

(4) Στις πολεοδομίες την πρωτιά έχει το γρηγορόσημο με 29% (από το 

6.4% το 2007), ακολουθεί η οικοδομική άδεια με 18.8% (σημειώνει πτώση από το 
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44.9% το 2007), η έκδοση δικαιολογητικών με 14.5% και η νομιμοποίηση 

αυθαιρέτου με 8.7%. 

(5) Και στον ιδιωτικό τομέα τα περιστατικά διαφθοράς αφορούν κυρίως 

στις υπηρεσίες υγείας (33%), τους δικηγόρους/ νομικούς (11%), τον κλάδο 

αυτοκινήτου (ιδιωτικά ΚΤΕΟ - σχολές οδηγών) με 11%, τις κατασκευές με 10% και 

τις τράπεζες με 8%. 

(6) Ο μέσος όρος των ποσών που ζητούνται στο δημόσιο τομέα φτάνει 

τα 1,226€ (1,228€ ήταν το 2012 και 1,313€ το 2007), ενώ στον ιδιωτικό τομέα 

έφτασε τα 1,333€ (1,442€ το 2012 και 1,554€ το 2007). Στο δημόσιο τομέα το 79% 

των ποσών αναφέρεται σε ποσά έως 1,000€ ενώ στον ιδιωτικό τομέα το 

αντίστοιχο ποσοστό αφορά στο 75.2% των περιπτώσεων. 

(7) Με αναγωγή του εκτιμώμενου αριθμού νοικοκυριών επί το μέσο όρο 

ζητηθέντος ποσού στο δημόσιο τομέα, προκύπτει το ποσό των 284 εκατ. € για το 

έτος 2013, ενώ στον ιδιωτικό τομέα το ποσό αγγίζει τα 105 εκατ. € για το έτος 

2013, συνθέτοντας το συνολικό ποσό των 389 εκατ € συνολικά. Το εκτιμώμενο 

ποσό αντίστοιχα για το έτος 2012 ήταν 475 εκατ € ενώ η μεταβολή 2012-2013 

διαμορφώνεται στα -86 εκατ €. Σύμφωνα με την έρευνα, η διαχρονική εξέλιξη του 

ποσού είναι από τα 639 εκατ€ το 2007, 748 εκατ€ το 2008, 787 εκατ€ το 2009 το 

έτος της έναρξης της κρίσης στην Ελλάδα, 632 εκατ€ το 2010, 626 εκατ€ το 2011, 

και 475 εκατ€ το 2012. 

(8) Από τα περιστατικά διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, το 54.9% έδωσε 

το χρηματικό ποσό και το 29.6% το αρνήθηκε το 2013. Το 2011 τα αντίστοιχα 

νούμερα ήταν 60.5% και 25.3% αντίστοιχα, ενώ το 2012 ήταν 58.7% και 27.3%, 

παρουσιάζοντας πτωτική τάση τα τελευταία αυτά χρόνια. Για το 2013, τα 

αντίστοιχα ποσά στον ιδιωτικό τομέα ήταν 51.3% και 33%, παρουσιάζοντας και 

εδώ πτωτικές τάσεις την τελευταία τριετία. 

(9) Ως προς την γεωγραφία της διαφθοράς στη Ελλάδα για το δημόσιο 

τομέα, φαίνεται ότι τα πρωτεία κατέχουν οι περιφέρειες της κεντρικής και 

ανατολικής Πελοποννήσου καθώς και Επτανήσων και Αττικής, όπου το ποσοστό 

κρουσμάτων διαφθοράς ξεπερνά το 6.2-6.7%, ενώ τα μικρότερα ποσοστά (2.4-

3.1%) καταγράφονται στις περιφέρειες Θράκης και Δυτ. Μακεδονίας. Αντίθετα, 
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στον ιδιωτικό τομέα τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται στην περιφέρεια 

Ηπείρου, Αττικής και Κυκλάδων-Δωδεκανήσου (2.1-2.6%), ενώ τα μικρότερα 

(κάτω από 1%) εκτός από την περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, καταγράφονται και 

στην Στερεά Ελλάδα και το Β. Αιγαίο.  

(10) Ως προς τα ατομικά δημογραφικά χαρακτηριστικά των θυμάτων της 

διαφθοράς καταγράφεται καταρχήν ένα ποσοστό 20.6% των ερωτηθέντων που 

έχουν υπάρξει προσωπικά θύματα διαφθοράς, ανεξαρτήτως χρονικού 

προσδιορισμού, δηλαδή είτε το 2013 είτε παλαιότερα και ανεξαρτήτως τομέα 

συμβάντος. Από αυτούς, οι άντρες καταγράφουν ποσοστό 25.0% ενώ οι γυναίκες 

16.4%, ανήκουν κυρίως στον ενεργό πληθυσμό (ηλικίες από 18 έως 55 ετών), 

στην κατώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης ανήκει το 15%, στην μέση το 20.7% και την 

ανώτερη το 22.6%, ενώ ως προς τον τομέα απασχόλησης φαίνεται ότι τα 

περισσότερα θύματα διαφθοράς είναι εργοδότες/ αυτοαπασχολούμενοι (29.5%), 

ακολουθούν οι μισθωτοί στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα (19.8% και 20.6% 

αντίστοιχα), οι άνεργοι σε ποσοστό 20.6%, οι συνταξιούχοι με 19.7%, ενώ ένα 

14.2% καταγράφεται στις νοικοκυρές. 

(11) Το 21.5% των θυμάτων προέρχεται από αστικά κέντρα, το 20.4% 

από ημιαστικά και το 18.1% από αγροτικές περιοχές, ενώ στην παράσταση 

εισοδήματος φαίνεται ότι ένα ποσοστό 22.1% των θυμάτων αντιμετωπίζει μεγάλη 

δυσκολία, το 19.6% δυσκολεύεται, το 18.6% τα καταφέρνει και το 26.2% ζει άνετα. 

Τα θύματα αυτοτοποθετούνται κοινωνικά στην ανώτερη αστική τάξη σε ποσοστό 

20.8%, στην μεσαία τάξη σε ποσοστό 20.4% και στην κατώτερη τάξη σε ποσοστό 

22.9%, η οποία παρουσιάζεται να καταγράφει για το έτος 2013, τα μεγαλύτερα 

ποσοστά θυμάτων διαφθοράς. 

(12) Ως προς την γνώμη των πολιτών για την εδραίωση του φαινομένου 

της διαφθοράς στην Ελλάδα, το 42% των ερωτηθέντων απαντάει ότι η Ελλάδα 

είναι μια χώρα στην οποία πάντα θα υπάρχει διαφθορά, ενώ το 54% θεωρεί ότι η 

Ελλάδα μπορεί να γίνει μια χώρα χωρίς διαφθορά. Τα ποσοστά αυτά εμφανίζονται 

σχετικά σταθερά από το έτος 2007 και εντεύθεν, με μικρές διακυμάνσεις κυρίως το 

έτος 2010, όπου οι πολίτες που συμφωνούσαν με την πρώτη άποψη είχαν ανέλθει 

στο 46%, ενώ οι πολίτες που αντιστέκονταν στο φαινόμενο της διαφθοράς είχαν 

μειωθεί στο ποσοστό του 49%. 
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(13) Μια εξίσου ενδιαφέρουσα κλίμακα της έκθεσης αφορά στην 

ιδεολογική αποδοχή πράξεων διαφθοράς όπου, με ποσοστά άνω του 84% στο 

σύνολο των περιπτώσεων, καταγράφεται η αντίληψη των πολιτών ότι 

οποιαδήποτε περίπτωση χρηματισμού ή «χρήσης μέσου» αποτελεί ουσιαστικά και 

πράξη διαφθοράς. Το μικρότερο ποσοστό καταγράφεται στην περίπτωση χρήσης 

μέσου για να πάρει κάποιος συγγενής καλύτερη μετάθεση στο Στρατό (84% των 

ερωτηθέντων το θεωρεί πράξη διαφθοράς), ενώ το υψηλότερο ποσοστό 

καταγράφεται στην περίπτωση χρηματισμού ή άλλου ανταλλάγματος σε εφοριακό 

για να τακτοποιηθούν τα χρέη μας και σε εξεταστή για να περάσουμε τις εξετάσεις 

για την άδεια οδήγησης. 

(14) Στον τομέα της ανοχής στην διαφθορά οι Έλληνες πολίτες 

εμφανίζουν τάσεις μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα διαφθοράς, καθώς το 88% των 

ερωτηθέντων διαφωνεί με την άποψη «αν είναι να κάνουμε τη δουλεία μας, τότε 

δεν πειράζει να δώσουμε και κανένα φακελάκι», το 93% διαφωνεί με την άποψη 

«δεν χρειάζεται να υπακούμε στους νόμους όταν δεν μας βλέπει κανείς» και το 

95% διαφωνεί με την γνώμη «εάν δεν βλάπτονται τα προσωπικά μου συμφέροντα, 

δεν θα με ενοχλούσαν οι μίζες ή τα φακελάκια, ακόμα και αν γίνονταν μπροστά 

στα μάτια μου». 

(15) Ως προς την κλίμακα μέτρων αντιμετώπισης της διαφθοράς 

καταγράφονται μεταξύ των ερωτηθέντων τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία: 

 (α) Το 96% θεωρεί αποτελεσματικό το μέτρο να εφαρμόζονται 

γρήγορα οι νόμοι για όλους χωρίς εξαιρέσεις. 

 (β) Το 95% θεωρεί αποτελεσματικό το μέτρο να τιμωρούνται 

αυστηρά όσοι πιάνονται να παίρνουν μίζες, ή φακελάκια. 

 (γ) Το 91% θεωρεί αποτελεσματικό το μέτρο να εφαρμόζεται 

πραγματικά το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ για τους δημόσιους υπαλλήλους. 

 (δ) Το 84% θεωρεί αποτελεσματικό το μέτρο να γίνονται 

μαθήματα για την καταπολέμηση της διαφθοράς στα σχολεία. 

 (ε) Το 83% θεωρεί αποτελεσματικό το μέτρο να τιμωρούνται 

αυστηρά όσοι πιάνονται να δίνουν μίζες ή φακελάκια. 
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 (στ) Το 80% θεωρεί αποτελεσματικό το μέτρο να καθιερωθεί ένας 

κώδικας επαφής και συμπεριφοράς απέναντι στους πολίτες, για τους δημόσιους 

υπαλλήλους. 

 (ζ) Το 76% θεωρεί αποτελεσματικό το μέτρο να εξασφαλιστεί η 

ανεξαρτησία των δικαστών. 

 (η) Το 73% θεωρεί αποτελεσματικό το μέτρο να γίνουν 

ενημερωτικές εκστρατείες κατά της διαφθοράς. 

 (θ) Το 47% θεωρεί αποτελεσματικό το μέτρο το κράτος να 

επεμβαίνει λιγότερο στην οικονομία, με το 38% να θεωρεί το μέτρο ως 

αναποτελεσματικό και ένα 15% να μην απαντάει ή γνωρίζει την ερώτηση αυτή. 

Αξίζει εδώ να τονιστεί ότι το έτος 2007 το ποσοστό που θεωρούσε το υπόψη μέτρο 

ως αποτελεσματικό έφτανε μόλις το 37% καταγράφοντας αυξητικές τάσεις έκτοτε, 

ενώ αυτοί που το θεωρούσαν αναποτελεσματικό ανέρχονταν το 2007 στο 50% 

καταγράφοντας πτωτικές τάσεις έκτοτε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

4.1 Γενικά  

Στα προηγούμενα Κεφάλαια επιχειρήθηκε η παρουσίαση του φαινομένου 

της διαφθοράς μέσα από θεωρητικές επιστημονικές προσεγγίσεις, αλλά και υπό το 

πρίσμα ερευνών και δεικτών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου, 

αφενός να αναδειχθεί το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση, αφετέρου δε 

να παρουσιαστεί η πραγματική κατάσταση της διαφθοράς στη χώρα μας και η 

επίδρασή της στην ασθμαίνουσα ελληνική οικονομία. 

Στη συνέχεια, θα προβούμε σε μία λεπτομερή καταγραφή των 

προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων που πρέπει να υλοποιηθούν σύμφωνα με τους 

θεωρητικούς σχολιαστές του φαινομένου αλλά και με βάση τις προτεινόμενες 

λύσεις της ΔΔ, προκειμένου να αμβλυνθούν οι παραβατικές συμπεριφορές και να 

αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η διαφθορά στη χώρα μας. 

4.2 Θεωρητικές Προσεγγίσεις 

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι η παραβατική συμπεριφορά των 

δημόσιων λειτουργών που σχετίζεται με τα φαινόμενα της διαφθοράς είναι πολύ 

δύσκολα αντιμετωπίσιμη, καθώς αναφέρεται σε ένα διαμορφωμένο ουσιαστικά 

στάτους κβο, το οποίο έχει παγιωθεί εδώ και αρκετές δεκάδες χρόνια στη χώρα 

μας και επομένως, αποτελεί πλέον στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας της 

κοινωνίας, μία «συνήθεια» που δεν ξεριζώνεται εύκολα από το DNA του 

νεοέλληνα. 

Από την άλλη, δεν είναι λίγα τα παραδείγματα των πολιτών άλλων κρατών, 

οι οποίοι απαίτησαν την δικαιότερη κατανομή του πλούτου στη χώρα τους και την 

εξάλειψη των φαινομένων διαφθοράς στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Για 

παράδειγμα, στην Ινδία το έτος 2011 (Deborah Hardoon 2015), εκατομμύρια 

πολιτών διαδήλωσαν με αίτημα την δημιουργία μιας ανεξάρτητης επιτροπής 

καταπολέμησης της διαφθοράς, την ίδια ώρα που στην Βραζιλία ο αγώνας ενός 

πολίτη οδήγησε στην ψήφιση νόμου που απαγορεύει στους διεφθαρμένους 
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πολιτικούς να βάζουν υποψηφιότητα για το κοινοβούλιο. Άλλωστε, χαρακτηριστικό 

παράδειγμα κράτους που κινείται προς την σωστή κατεύθυνση για την 

καταπολέμηση του φαινομένου είναι η Σιγκαπούρη22, η οποία έστειλε ένα δυνατό 

προειδοποιητικό σήμα στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα το 1996 όταν έβαλε 

στη μαύρη λίστα πέντε από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς οίκους για 5 

χρόνια, απαγορεύοντάς τους οποιαδήποτε συναλλαγή με την κυβέρνηση της 

Σιγκαπούρης. Ήταν ένα ηχηρό μήνυμα που ακούστηκε σε όλο τον κόσμο.  

Οι δράσεις των απλών ανθρώπων μπορούν να οδηγήσουν στην 

αποκάλυψη περιπτώσεων διαφθοράς, στην κοινωνική και πολιτική απομόνωση 

διεφθαρμένων δημόσιων λειτουργών και στην άσκηση πίεσης σε απρόθυμες 

κυβερνήσεις να γίνουν πιο αποτελεσματικές στον αγώνα ενάντια στην διαφθορά, 

διαπίστωση που φαίνεται ότι αποκτά όλο και περισσότερους υποστηρικτές, τόσο 

σε παγκόσμιο, όσο και σε εθνικό επίπεδο.  

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του ιδρύματος Ε21, εκείνοι που μπορούν να 

αλλάξουν την πορεία της ελληνικής κοινωνίας αντιδρώντας στα φαινόμενα της 

διαφθοράς, όπως και σε τόσα άλλα, είναι πρωτίστως οι πολίτες. Πολίτες που θα 

αναλάβουν τις ευθύνες τους και θα αποφασίσουν να αντισταθούν με τις δικές τους 

καθημερινές πράξεις και συμπεριφορές. Ψηφίζοντας πολιτικούς που αισθάνονται 

ότι αξίζει πραγματικά να τους εκπροσωπούν, επιλέγοντας εφημερίδα, τηλεοπτική 

εκπομπή και ραδιοφωνικό κανάλι αντιστεκόμενοι στις προσταγές της λογικής του 

κοπαδιού, αποφεύγοντας όσο μπορούν τη δική τους προσωπική συμμετοχή στην 

φαυλότητα, τη διαφθορά και την κομπίνα. Η ελληνική κοινωνία δεν θα βγει ποτέ 

από το σημερινό αδιέξοδο χωρίς τη δική τους πρωτοβουλία και συμμετοχή. Σε 

παρόμοιο μήκος κύματος προσεγγίζουν και οι αναλύσεις διαφόρων θεωρητικών 

της ημεδαπής, όπως ο πρώην υπουργός Ανδρέας Ανδριανόπουλος23, ο οποίος 

εκτιμά ότι χωρίς αστική ηθική (ατομικές αξίες και οικογενειακή παράδοση), δεν 

υπάρχει κοινωνική ισορροπία, ενώ μοναδική λύση είναι ο δραματικός περιορισμός 

                                            

22 Από την ομιλία του Michael H. Wiehen στο 2
ο
 συνέδριο του ιδρύματος Ε21 με τίτλο «Η 

διεθνής μάχη κατά της διαφθοράς, όπως παρουσιάστηκε στο βιβλίο «Κράτος και Διαφθορά» σελ 
97-112. 

23 Από ομιλία του στο 2
ο
 συνέδριο του Ε21 για την διαφθορά με τίτλο «Διαφθορά στο κράτος 

και το ελληνικό πολιτικό σύστημα», όπως αυτή εκδόθηκε στο βιβλίο «Κράτος και Διαφθορά», σελ. 
57-64. 
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της ανάμιξης του κράτους στην οικονομία. Εφόσον το Δημόσιο δεν θα έχει τη 

δυνατότητα να κάνει τον επιχειρηματία, δεν θα μπορεί να μοιράζει εργολαβίες και 

προμήθειες και δεν θα έχει την αυθαίρετη εξουσία να κάνει κάποιον πλούσιο ή 

φτωχό. 

Ο Γενικός Διευθυντής του ιδρύματος Ε21 Θόδωρος Σκυλακάκης24, θεωρεί 

ότι στις λύσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς απαιτείται να συμπεριληφθεί 

η κινητοποίηση των πολιτών, καθώς και μεταρρυθμιστικές πολιτικές που να 

συνδυάζουν τον περιορισμό των πόρων που διαχειρίζεται το πολιτικό σύστημα και 

η κρατική γραφειοκρατία και των κανόνων με τους οποίους παρεμβαίνουν στη ζωή 

του μέσου πολίτη, με τη θέσπιση ανεξάρτητων μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου 

των κρατικών δραστηριοτήτων. Λιγότερο κράτος δηλαδή, και αυστηρότερο κράτος 

με τον εαυτό του και τους λειτουργούς του. Ο Michael H. Wiehen προχωρά σε πιο 

πρακτικές λύσεις, καθώς θεωρεί ότι η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η 

υπευθυνότητα αποτελούν ιδιότητες που πρέπει να διαχέονται σε μία κοινωνία και 

ότι υπάρχει η ανάγκη για ένα Σύστημα Εθνικής Ακεραιότητας (National Integrity 

System – NIS), το οποίο να διασφαλίζει την απελευθέρωση από τη διαφθορά και 

άλλες συναφείς καταχρήσεις. Το σύστημα αυτό πρέπει να περιλαμβάνει: 

α. Υπευθυνότητα και διαφάνεια στη δημοκρατική διαδικασία (κανόνες 

χρηματοδότησης των εκλογικών εκστρατειών, πόθεν έσχες εκλεγμένων 

προσώπων κλπ). 

β. Διοικητική μεταρρύθμιση (αντιμετώπιση φαινομένων σύγκρουσης 

συμφερόντων στη παροχή δημόσιων υπηρεσιών, εξάλειψη περιττών ρυθμίσεων 

για έκδοση αδειών που δημιουργούν ευκαιρίες χρηματισμού κλπ). 

γ. Ανάληψη συγκεκριμένων και μετρήσιμων ευθυνών από όλα τα 

στελέχη που λαμβάνουν αποφάσεις. 

δ. Ανεξάρτητα συστήματα παρακολούθησης για διασφάλιση της 

απόδοσης και ανάληψης ευθυνών, καθώς και ενός Γενικού Ελεγκτή με επαρκή 

ανεξαρτησία, εξουσίες και μέσα. 

                                            

24 Από ομιλία του στο 2
ο
 συνέδριο του Ε21 για την διαφθορά με τίτλο «Η κορυφή του 

παγόβουνου: Στοιχεία για περιπτώσεις διαφθοράς που ελέγχθηκαν στο στενότερο δημόσιο τομέα 
την περίοδο 1990-1995», όπως αυτή εκδόθηκε στο βιβλίο «Κράτος και Διαφθορά», σελ. 75-96. 
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ε. Ένα διαφανές, αμιγώς ανταγωνιστικό σύστημα κρατικών προμηθειών 

με δημόσιες προσφορές και εγγραφή παραβατών στη «μαύρη λίστα» για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

στ. Προσφορά επαρκούς προστασίας σε όσους αποκαλύπτουν δημόσια 

τη διαφθορά. 

ζ. Ανεξάρτητες υπηρεσίες κατά της διαφθοράς ή θεσμοθέτηση του 

Συνηγόρου του Πολίτη25 με επαρκείς εξουσίες και μέσα για αποτελεσματική 

δράση. 

η. Ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου και ελευθερία έκφρασης των 

ΜΜΕ και τέλος, 

θ. Χώρο για τη δραστηριοποίηση ΜΚΟ. 

Για τον Joseph Glick μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης του φαινομένου είναι 

η προσπάθεια αλλαγής των κοινωνικών δομών, που δεν σημαίνει τίποτε άλλο 

παρά αλλαγή του τρόπου οργάνωσης του κράτους. Μια καλή αρχή μπορεί να 

επιτευχθεί με τη μείωση του ρόλου του κράτους στη ζωή των πολιτών, μέσω της 

σταδιακής εξάλειψης των εμποδίων που θέτει η γραφειοκρατία (μολονότι τα 

κίνητρα της κυβέρνησης μπορεί να είναι αγνά, η αύξηση της κρατικής παρέμβασης 

δημιουργεί αναπόφευκτα διαφθορά). Κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή μιας 

δυναμικής οικονομικής πολιτικής, η οποία να προσανατολίζεται προς την 

απομάκρυνση του κράτους ως εμποδίου στη δημιουργία (επαγγελματικών) 

ευκαιριών, χωρίς παράλληλα μια τέτοια πολιτική να συνεπάγεται την 

απομάκρυνση του πλέγματος οικονομικής και κοινωνικής προστασίας που το 

                                            

25 Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή στην Ελλάδα, που έχει ως 

δηλωμένο σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και της Διοίκησης, δηλαδή των δημοσίων 

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

Δικαίου (ΝΠΔΔ) και ορισμένων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 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 απέβη άκαρπη ή προβληματική. (Ελλάς 

2015) 
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κράτος που μπορεί να παράσχει (πολιτικές «εξορθολογισμού» του παγκόσμιου 

οικονομικού ανταγωνισμού τελικά αποδεικνύεται ότι λειτουργούν στις 

ανεπτυγμένες οικονομίες, προς την κατεύθυνση της μείωσης των επαγγελματικών 

ευκαιριών, όπως στην περίπτωση του “down-sizing” των επιχειρήσεων των ΗΠΑ). 

Η ολοκληρωτική εξαφάνιση της διαφθοράς χωρίς την πλήρη κατάργηση του 

κράτους, αποτελεί ουτοπία για τον Τρύφωνα Κολλίντζα, ο οποίος εκτιμά ότι μια 

τέτοια προσπάθεια απαιτεί υπερβολικά κόστη και προσκρούει σε μία σειρά 

κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών κριτηρίων. Εδώ ισχύει αυτό που λένε οι 

Αμερικανοί ότι «είναι σαν να πετάς το μωρό μαζί με τα νερά της γέννας». Για τον 

περιορισμό του φαινομένου, υπάρχουν μία σειρά από προτάσεις που δεν 

συνεπάγονται σημαντικά άμεσα ή έμμεσα κόστη. Ένα αποτελεσματικό μέτρο είναι 

η επιβολή βαρύτερων ποινών για τις δημοσιοϋπαλληλικές παραβάσεις (άμεση 

απόλυση διεφθαρμένων δημόσιων υπαλλήλων), υπό την προϋπόθεση βέβαια της 

καταστολής του περιβάλλοντος διάσπαρτης διαφθοράς που μπορεί να υφίσταται 

σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.  

Μια άλλη πρόταση για τον καθηγητή, είναι η πληρωμή υψηλότερων μισθών 

στους δημόσιους υπαλλήλους, γεγονός όμως που οδηγεί για την Ελλάδα, στην 

λεπτομερή αρχικά εξέταση και κατόπιν στην απαραίτητη συρρίκνωση του 

δημόσιου τομέα στο σύνολό του. Επίσης, η εξομάλυνση μερικών στρεβλώσεων 

μέσω της θεσμοθέτησης απλών, διαφανών, εύκολα ελεγχόμενων κανόνων μπορεί 

να μειώσει τα κρούσματα διαφθοράς. Πρώτον, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες 

μπορούν να μειωθούν σημαντικά με την κατάργηση πολλών ενδιάμεσων σταδίων 

δημόσιας παραγωγής. Δεύτερον, μπορούν να υιοθετηθούν μερικές από τις 

επιτυχημένες πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν σε άλλα κράτη (όπως στην Μ. 

Βρετανία). Στην Ελλάδα ο δημόσιος τομέας μπορεί να αναδιαρθρωθεί με τέτοιο 

τρόπο ώστε η επαφή των ιδιωτών με το δημόσιο τομέα να γίνεται μονάχα στο 

στάδιο παράδοσης του τελικού δημόσιου αγαθού. Τρίτον, ο ανταγωνισμός μεταξύ 

ορισμένων δημόσιων φορέων μπορεί να έχει επίσης θετικές επιπτώσεις.  

Ενώ όμως όλες αυτές οι προτάσεις μπορούν να περιορίσουν τη διαφθορά, 

φαίνεται ότι η πιο αποτελεσματική απαιτεί πολύ ριζικότερες αλλαγές. Η βασική 

αιτία της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα είναι η ίδια η ύπαρξη δημόσια 

παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών και η πληθώρα των κανονισμών στην 
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παροχή τους. Συνεπώς κατά τον Τ. Κολλίντζα, η σημαντική συστολή του δημόσιου 

τομέα και η εξάλειψη των επαχθών κανονισμών ίσως να είναι η λύση, χωρίς να 

συνυπολογίσουμε τα άλλα οφέλη που συνεπάγεται, για τη σημαντική μείωση του 

φαινομένου. 

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Παπαθανασίου, σημειώνει ως 

χαρακτηριστικό ότι στη δημόσια διοίκηση, το αν η πράξη συναλλαγής θεωρείται 

ηθικά απαράδεκτη δεν εξαρτάται από την ίδια την πράξη αλλά από το μέγεθος της 

συναλλαγής26. Βασική προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας είναι 

ακριβώς η σύγκρουση με τις δυνάμεις των επιχειρηματικών συμμαχιών, με τα 

συνδικάτα. Η διαφθορά σήμερα έχει λάβει συστημικό χαρακτήρα: αποτελεί δηλαδή 

μια κατάσταση όπου το παράνομο έχει μόνιμο χαρακτήρα ως κανόνας και η 

διαφθορά γίνεται άτυπα αποδεκτή, θεσμοποιείται. Ορισμένες πολιτικές 

περιορισμού του φαινομένου για τον Γ. Παπαθανασίου είναι: 

α. Ο περιορισμός της επέμβασης της δημόσιας διοίκησης στη ζωή των 

πολιτών. 

β. Η κατάργηση, όπου είναι δυνατό, του κρατικού μονοπωλίου. 

γ. Το σύστημα των αυστηρών ελέγχων και ποινών στο δημόσιο τομέα. 

δ. Η απαγόρευση συμμετοχής σε διαγωνισμούς για κρατικές 

προμήθειες σε όσους έχουν δωροδοκήσει δημόσιους λειτουργούς στην Ελλάδα ή 

στο εξωτερικό. 

ε. Ο λεπτομερής έλεγχος του πόθεν έσχες των δημοσίων υπαλλήλων 

και των κρατικών υπηρεσιών και βεβαίως, των πολιτικών κομμάτων 

(ονομαστικοποίηση των εισφορών στα πολιτικά κόμματα). 

4.3 Προτάσεις του Οργανισμού της Διεθνούς Διαφάνειας 

Η πολιτική διαφθορά εκτιμάται ως ένας σημαντικός παράγοντας από 

διάφορους παρατηρητές, χωρίς να λείπουν και οι αντίθετες απόψεις που θεωρούν 

                                            
26 Από ομιλία του στο 2

ο
 συνέδριο του Ε21 για την διαφθορά με τίτλο «Διαφθορά, αθέμιτος 

ανταγωνισμός και άλλες συνέπειες στις ελληνικές επιχειρήσεις», όπως αυτή εκδόθηκε στο βιβλίο 
«Κράτος και Διαφθορά», σελ. 185-192. 
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το θέμα ως υπέρ-εκτιμημένο από τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σύμφωνα 

με την εθνική εκτίμηση ακεραιότητας της ΔΔ-Ε για το έτος 2012, το πρόβλημα της 

διαφθοράς στην Ελλάδα είναι πολύπλευρο και οφείλεται σε παράγοντες όπως την 

ελλειμματική απόδοση δικαιοσύνης, την έλλειψη επιμορφωτικών σεμιναρίων και 

κωδίκων συμπεριφοράς, την ύπαρξη αδιαφάνειας στις κυβερνητικές 

δραστηριότητες, την αναποτελεσματική γραφειοκρατία, την ύπαρξη κυβερνητικής 

αμνηστίας και δυνάμεων που ευνοούν τις διακρίσεις, καθώς και στην έλλειψη της 

απαραίτητης κινητοποίησης της κοινής γνώμης πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.  

Σύμφωνα με τον Kevin Featherstone (TheGuardian 2014) (καθηγητής στο 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου), «στην Ελλάδα η ίδια η δομή της 

οικονομίας ευνοεί την διαφθορά. Πρόκειται για οικονομία που κυριαρχείται από 

μερικές ελάχιστες μεγάλες φίρμες που σημαίνει ότι δεν υφίστανται πραγματικά 

περιθώρια λειτουργίας των αρχών της ελεύθερης οικονομίας αλλά παρέχεται 

ευχέρεια ανάπτυξης συντεχνιακών σχέσεων μεταξύ της κυβέρνησης και των 

μεγάλων συμφερόντων», ενώ συμπληρώνει παράλληλα ότι «η συμπεριφορά των 

πολιτών προς το κράτος είναι στο πλαίσιο του τι μπορούμε να πάρουμε από το 

κράτος;» και όχι προφανώς τι μπορούμε να συνεισφέρουμε προκειμένου να 

βοηθήσουμε το κράτος. Σε αυτό το περιβάλλον, είναι εύκολο για την διαφθορά να 

ανθήσει.  

Μία σημαντική πρόταση της ΔΔ προς όλες τις κυβερνήσεις είναι η 

δημιουργία των λεγόμενων Νησίδων Ακεραιότητας27: Μια κυβέρνηση θα πρέπει 

να επιλέγει ένα ή περισσότερα επενδυτικά έργα (ή όλα τα επενδυτικά έργα σε ένα 

συγκεκριμένο τομέα) πριν την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης, και να αναγγέλλει 

ότι η ανάθεση θα διεξαχθεί με συγκεκριμένους κανόνες οι οποίοι θα 

χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και ακεραιότητα. Όλοι οι ανταγωνιστές στη 

διαδικασία υποβολής προσφορών θα δεσμεύονται ότι δεν θα προβούν σε 

δωροδοκία και ότι θα δημοσιοποιήσουν όλες τις πληρωμές που θα καταβάλουν σε 

σχέση με το συγκεκριμένο έργο για το οποίο υποβάλλουν προσφορά. Ο 

υπεύθυνος για το έργο από την πλευρά της κυβέρνησης θα πρέπει με τη σειρά του 

να δεσμευθεί ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εμποδίσει τον 

                                            

27 Από την ομιλία του Michael H. Wiehen στο 2
ο
 συνέδριο του ιδρύματος Ε21, όπως 

παρουσιάστηκε στο βιβλίο «Κράτος και Διαφθορά». 



-61- 

εκβιασμό και την αποδοχή χρηματισμού από τους αξιωματούχους της κυβέρνησής 

του. Όποιος από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία παραβεί τη δέσμευσή του και 

προβεί σε χρηματισμό θα υποστεί αυστηρές κυρώσεις: απώλεια της σύμβασης, 

κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών, αποζημίωση για ζημιές προκληθείσες 

στον κύριο ανταγωνιστή καθώς και στους άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία 

και εγγραφή στη μαύρη λίστα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου στη χώρα μας, ο πρόεδρος της 

Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδας υπογράμμισε σε πρόσφατη ομιλία του στην 

Θεσσαλονίκη (typosthes.gr 2015), ότι οι τρεις βασικές προϋποθέσεις για την 

πάταξη της διαφθοράς στους δήμους, είναι η εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 

διαφάνειας και της λογοδοσίας, καθώς και πρακτικές, όπως η υιοθέτηση 

«διπλογραφικού λογιστικού συστήματος» στην οικονομική διαχείριση, η ανάρτηση 

στο διαδίκτυο των πράξεων της διοίκησης, η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, η 

ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου, κ.α. Ο κ. Μπακούρης αναφέρθηκε επίσης στο 

«Σύμφωνο Ακεραιότητας» που προωθεί η Διεθνής Διαφάνεια, ως "εργαλείο", για 

να βοηθήσει τους διοικούντες στην καταπολέμηση της διαφθοράς στις συμβάσεις 

προμηθειών, το οποίο έχει τη μορφή συμφωνίας ανάμεσα στη δημόσια υπηρεσία 

και τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς, και στο οποίο προβλέπονται κυρώσεις, 

όπως, κατάπτωση εγγυητικών, αποβολή από τους διαγωνισμούς, αποζημιώσεις, 

κ.α., σε περιπτώσεις εμφάνισης φαινομένων δωροδοκίας, ή αδιαφανών εξόδων, 

πέραν των ποινικών προβλέψεων που προβλέπονται από τις αρχές. Το σύμφωνο 

ακεραιότητας αποτελεί ουσιαστικά την συνέχιση της ιδέας των Νησίδων 

Ακεραιότητας, που πρότεινε ο Michael H. Wiehen, στα μέσα της δεκαετίας του ’90. 

Ο επικεφαλής της "Διεθνούς Διαφάνειας" στην Ελλάδα, σημείωσε ότι το 

σχετικό πρόγραμμα, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020, έχουν επιλεγεί 

να υλοποιήσουν στη χώρα μας οκτώ διαχειριστικές αρχές, μεταξύ των οποίων ο 

δήμος Θεσσαλονίκης και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στο ίδιο συνέδριο, ο 

καθηγητής οικονομικών του ΠΑΜΑΚ κ. Χάρρυ Παπαπανάγος τόνισε ότι η 

πληροφόρηση του πολίτη αποτελεί το «κλειδί» για ενίσχυση της διαφάνειας στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ παρουσιάστηκαν και οι εργασίες έξι μεταπτυχιακών 

φοιτητών, του προγράμματος «Πολιτική και οικονομία στη σύγχρονη Ανατολική και 

Νοτιοανατολική Ευρώπη», του τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θέμα τη διαφθορά στην Τουρκία, τη 
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Γεωργία, τη Μολδαβία, και την Σλοβενία, στις προτάσεις των οποίων, για την 

καταπολέμηση του φαινομένου, οι φοιτητές συμπεριέλαβαν την διαφάνεια στη 

χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, την ενεργοποίηση της κοινωνίας των 

πολιτών και την δημιουργία ανεξάρτητου οργανισμού κατά της διαφθοράς. Η 

Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς βράβευσε τους έξι φοιτητές. 

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου σε παγκόσμια κλίμακα, η Διεθνής 

Διαφάνεια προέβη μέσα από τον δείκτη του Παγκόσμιου Βαρόμετρου Διαφθοράς 

του 2013 (Deborah Hardoon 2015), σε συγκεκριμένες προτάσεις που προφανώς 

έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση της Ελλάδας. Οι προτάσεις αυτές, έχουν 

όπως παρακάτω:  

α. Οι έννοιες της ακεραιότητας και της εμπιστοσύνης πρέπει να 

αποτελέσουν τους θεμέλιους λίθους των δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών.  

β. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να λειτουργούν με διαφάνεια και να 

παρέχουν σε δημόσια θέα και διαβούλευση τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο 

ενάσκησης της δημόσιας διακυβέρνησης.  

γ. Κώδικες συμπεριφοράς πρέπει να αναπτυχθούν και ενστερνιστούν 

από το σύνολο των δημόσιων λειτουργών.  

δ. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να αναπτύξουν μηχανισμούς και μεθόδους 

ελέγχου και απόδοσης ευθυνών για τους δημόσιους λειτουργούς, ανοικτούς και 

προσβάσιμους από την κοινή γνώμη.  

ε. Τα άτομα θα πρέπει να αρνούνται, στο πλαίσιο πάντοτε των 

δυνατοτήτων τους, την καταβολή δωροδοκίας. 

στ. Κρίνεται απαραίτητη η πλήρης επαναφορά της έννοιας του κράτους 

δικαίου.  

ζ. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προωθήσουν μεταρρυθμίσεις στην 

αστυνομία ενάντια στην διαφθορά, βασισμένες σε διεξοδική ανάλυση των 

επιπτώσεων και της υπογράμμισης - αποκάλυψης ανάλογων περιπτώσεων. 
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η. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να διασφαλίσουν την πλήρη ανεξαρτησία 

και πληρότητα του δικαστικού συστήματος της χώρας. 

θ. Οι κυβερνήσεις απαιτείται να θεσμοθετήσουν επαρκείς μηχανισμούς 

ελέγχου και εξισορρόπησης, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα ιδιωτικά 

συμφέροντα και οι ισχυρές ελίτ στο εσωτερικό της χώρας, δεν επηρεάζουν και δεν 

συνδιαμορφώνουν τις κυβερνητικές αποφάσεις και πολιτικές.  

ι. Το σύνολο των κυβερνήσεων πρέπει να εργαστεί στην κατεύθυνση 

της καταπολέμησης της ατιμωρησίας, προχωρώντας σε μέτρα αποτελεσματικής 

αποτροπής, αποκάλυψης, έρευνας, νομικής δίωξης και καταδίκης ενεργειών 

διαφθοράς.  

ια. Οι εκλεγμένοι λειτουργοί δεν θα πρέπει να απολαμβάνουν 

οποιουδήποτε είδους αμνηστία, στην περίπτωση που κατηγορηθούν για 

φαινόμενα διαφθοράς.  

ιβ. Τα άτομα πρέπει να χρησιμοποιούν το σύνολο των υφιστάμενων 

μηχανισμών αποκάλυψης φαινομένων διαφθοράς που αντιμετώπισαν οι ίδιοι ή 

έγιναν αυτόπτες μάρτυρες.  

ιγ. Η κοινή γνώμη μπορεί να χρησιμοποιήσει την δύναμη της φωνής της, 

την ψήφο και την καταναλωτική δυνατότητα που έχει για να καταπολεμήσει την 

διαφθορά, ψηφίζοντας μόνο τους «καθαρούς» υποψήφιους και κόμματα, ή 

αγοράζοντας προϊόντα μόνο από εταιρείες που χρησιμοποιούν διαφανείς 

διαδικασίες και πρακτικές. 

ιδ. Απαιτείται η ισχυροποίηση των δημοκρατικών θεσμών και 

διαδικασιών σε παγκόσμιο επίπεδο.  

ιε. Οι κυβερνήσεις πρέπει να νομοθετήσουν και εφαρμόσουν νόμους 

που σχετίζονται με την δημοσίευση όχι μόνο του πόθεν έσχες των κομμάτων και 

των πολιτικών που τα απαρτίζουν, αλλά και των χορηγών τους. 

ιστ. Τα κοινοβούλια των κρατών πρέπει να υιοθετήσουν αποτελεσματικές 

διαδικασίες και κώδικες συμπεριφοράς των μελών τους, για τις περιπτώσεις 



-64- 

αντιμετώπισης συγκρουόμενων συμφερόντων καθώς και κανόνες δημοσίευσης 

του πόθεν έσχες των μελών τους.  

ιζ. Οι κυβερνήσεις πρέπει να δώσουν στον λαό τους τα εργαλεία και την 

προστασία που απαιτείται στον αγώνα ενάντια στην διαφθορά. Αυτό απαιτείται να 

γίνει με κατάλληλο νομοθετικό έργο και με συνεπακόλουθους μηχανισμούς 

προστασίας των ατόμων που καταγγέλλουν δημοσίως τα φαινόμενα διαφθοράς. 

ιη. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν το 

έργο των διαφόρων ΜΚΟ προκειμένου να λειτουργούν αποτελεσματικά και 

ανεξάρτητα ως παρατηρητές της ορθής εφαρμογής του κυβερνητικού έργου, με 

παράλληλη αποτελεσματική και δραστική υποστήριξη των ατόμων που 

καταγγέλλουν τα φαινόμενα διαφθοράς.  

Στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά το 2009 και το 

ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, φαίνεται μια μεταλλαγή στην συμπεριφορά της 

κοινωνίας απέναντι στα φαινόμενα της διαφθοράς, με σημαντική μείωση των 

επιπέδων ανοχής αντίστοιχων παραβατικών πράξεων από την κοινή γνώμη, με 

παράλληλη αύξηση της πρόθεσης των πολιτών να καταγγείλουν ανάλογες 

περιπτώσεις, αρνούμενοι να προσχωρήσουν σε λογικές καταβολής χρηματικού 

δώρου προκειμένου να ικανοποιηθεί οποιοδήποτε αίτημά τους. 

Παράλληλα, φαίνεται και μία προσπάθεια από τις ελληνικές κυβερνήσεις 

των τελευταίων ετών, για πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου, 

καταρχήν στο δημόσιο και δευτερευόντως στον ιδιωτικό τομέα, ενδεχομένως ως 

θετικό απότοκο της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Ελλάδα και των 

απαιτήσεων που αυτή συνεπάγεται ως προς τον αυστηρότερο έλεγχο των 

δημόσιων οικονομικών, αλλά και των δημόσιων λειτουργών και των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών που εφαρμόζονται για δεκαετίες στον στενό και στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα.  

Από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους ένα από τα πρόσωπα της νέας 

κυβέρνησης ήταν και ο κ. Παναγιώτης Νικολούδης (Γιάννα 2015), αντεισαγγελέας 

του Αρείου Πάγου και επικεφαλής της Αρχής κατά του ξεπλύματος βρώμικου 

χρήματος, ο οποίος αποτέλεσε τον νέο υπουργό Επικρατείας κατά της διαφθοράς 

με απεριόριστες αρμοδιότητες για έλεγχο στις δημόσιες προμήθειες, στο «μαύρο 
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χρήμα» του Δημοσίου και κυρίως στον έλεγχο των προμηθειών. Στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων του, ο Υπουργός Επικρατείας καταρτίζει συντονισμένα 

προγράμματα δράσης και ελέγχει την υλοποίηση τους από τους ελεγκτικούς και 

διωκτικούς μηχανισμούς και σώματα της Διοίκησης, ενώ ασκεί τον επιχειρησιακό 

έλεγχο της Οικονομικής Αστυνομίας28, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού 

Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)29, των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων, 

του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)30, και 

συντονίζει και εποπτεύει τη δράση τους, καθορίζει τις προτεραιότητες των 

ελεγκτικών τους δράσεων και τους αναθέτει τη διενέργεια συντονισμένων ή 

επιμέρους ελέγχων  

Ο Υπουργός εκπροσωπεί τη Κυβέρνηση σε διεθνείς οργανισμούς και 

όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για ζητήματα 

συνεργασίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οικονομικού 

εγκλήματος. Στις αρμοδιότητες του Υπουργού Επικρατείας ανήκουν το Σώμα 

Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)31 και το Σώμα 

Επιθεώρησης Δημοσίων Έργων (ΣΕ.ΔΕ.). Επίσης στις αρμοδιότητες 

περιλαμβάνονται οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες και η νομοθετική 

πρωτοβουλία, η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,  

η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, και η πρόταση για την 

                                            

28 Η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι ειδική 

αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας με αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και 

δίωξη εγκλημάτων που τελέστηκαν σε βάρος των συμφερόντων του δημοσίου και την Εθνικής 

Οικονομίας ή έχουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, καθώς και 

οποιαδήποτε εγκλήματα διαπράττονται με τη χρήση του διαδικτύου. (Ελλάς 2015) 

29 Αποστολή του Σ.Δ.Ο.Ε. είναι η έρευνα, ο εντοπισμός και η καταστολή οικονομικών 

παραβάσεων ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), 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 Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης. 

30 Αποστολή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. 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 Υπουργού Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και στις υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών φορέων. 

31 Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. διενεργεί επιθεωρήσεις, ελέγχους και έρευνες, προκαταρκτικές εξετάσεις 
ή προανακρίσεις μετά από εισαγγελική παραγγελία, συγκεντρώνει αποδεικτικό υλικό για 
πειθαρχική και ποινική δίωξη υπαλλήλων και ελέγχει την περιουσιακή κατάσταση υπαλλήλων των 
ελεγχομένων Υπηρεσιών. Η ελεγκτική διαδικασία ενεργοποιείται με εντολή του Ειδικού Γραμματέα 
αυτεπάγγελτα, ή κατόπιν εντολής Υπουργού, ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%94%CE%9F%CE%95
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%94%CE%9F%CE%95
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έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με συναρμόδιους 

Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.  

Μετά τις πρόσφατες εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, η γενική 

γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της οποίας προΐστατο ο Γιώργος 

Βασιλειάδης, μαζί με τους εποπτευομένους από αυτήν φορείς, μεταφέρεται στο 

υπουργείο Δικαιοσύνης (Τσιμπούκης 2015). Σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό 

Διάταγμα, όπου αναφέρεται υπουργός αρμόδιος για θέματα της Γενικής 

Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς νοείται πλέον ο υπουργός 

Δικαιοσύνης.  

Παράλληλα με τις μεταρρυθμίσεις που συντελούνται σε κυβερνητικό 

επίπεδο το τελευταίο διάστημα στην προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς, 

φαίνεται ότι αρκετές από τις παρεμβάσεις που γίνονται στην ελληνική οικονομία 

στο πλαίσιο εφαρμογής του ισχύοντος μνημονίου, αναμένεται να έχουν ευεργετική 

επίδραση και στην άμβλυνση των φαινομένων διαφθοράς στη χώρα. Μερικά 

συγκεκριμένα μέτρα με θετικό έναντι της διαφθοράς πρόσημο, έχουν όπως 

παρακάτω:  (Δήμητρα Μανιφάβα 2015) 

α. Στον τομέα των φορολογικών μέτρων φαίνεται να είναι στην σωστή 

κατεύθυνση και για την πάταξη της διαφθοράς, η ενίσχυση της αυτονομίας της 

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), καθώς και η θέσπιση 

αυτοματοποιημένης διαδικασίας μέσω της οποίας η ΓΓΔΕ θα αποστείλει 

προκαταβολικά αιτήματα σε όλες τις τράπεζες, ώστε να διερευνήσουν εάν 

υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί στο όνομα μεγάλων οφειλετών του Δημοσίου 

(με χρέη άνω των 70.000 ευρώ).  

β. Στο τομέα των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών αναμένεται η 

εφαρμογή της πώλησης του ψωμιού από όλα τα καταστήματα τροφίμων, καθώς 

και η είσπραξη υπέρ του Δημοσίου και όχι υπέρ των ΟΤΑ του φόρου 3% των 

ζυθοποιείων. 

γ. Στις μεταρρυθμίσεις που θα εφαρμοσθούν από τον Σεπτέμβριο και 

μετά περιλαμβάνεται: 
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 (1) Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας 

(Δεκέμβριος του 2015). 

 (2) Ίδρυση αυτόνομου φορέα εσόδων, με αυτόνομο 

προϋπολογισμό. Το ΣΔΟΕ μεταφέρεται στην ΓΓΔΕ (Οκτώβριος του 2015). 

 (3) Οδικός χάρτης για απλοποίηση αδειοδότησης επενδύσεων 

(έως Σεπτέμβριο 2015). 

 (4) Σύστημα εισροών-εκροών στις αποθήκες καυσίμων (έως 

Ιούνιο 2016). 

 (5) Λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της ΔΕΠΑ και 

των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης (Μάιος 2016) με στόχο την πλήρη 

απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου το 2018. 

 (6) Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού (Ιανουάριος 2020). 

 (7) Δημιουργία Υπηρεσίας Πίστωσης και Πλούτου, που θα 

προσδιορίζει μεταξύ άλλων και τις δυνατότητες πληρωμής των οφειλετών 

(Νοέμβριος 2015). 

Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε στο λεγόμενο «πλαστικό» χρήμα, ως μέτρο 

καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς γενικότερα, το οποίο 

κερδίζει συνεχώς έδαφος και στην χώρα μας (Ζούγκλ@ 2015). Πληρωμές με 

πλαστικό χρήμα παντού και, ιδιαίτερα, στις καθημερινές συναλλαγές αρχίζουν να 

γίνονται πραγματικότητα και στη χώρα μας, έπειτα από αρκετά χρόνια πιλοτικών 

εφαρμογών διαφόρων προγραμμάτων από όλες τις τράπεζες που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία πρακτική που γνωρίζει ήδη 

μεγάλη ανάπτυξη σε όλες σχεδόν τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Visa Europe, 1 στα 6 ευρώ που δαπανούν οι 

καταναλωτές στην Ευρώπη γίνεται με πλαστικό χρήμα (χρεωστικές ή πιστωτικές 

κάρτες), όταν το αντίστοιχο νούμερο στην Ελλάδα είναι μόλις 1 ευρώ στα 33 ευρώ.  

Στην Ευρώπη γίνονται 31,5 δισ. ευρώ περίπου συναλλαγές για αγορές με 

κάρτες Visa ή περίπου 60 συναλλαγές ανά κάρτα τον χρόνο, ενώ στην Ελλάδα 

πραγματοποιούνται 58 εκατ. ευρώ συναλλαγές για αγορές ή περίπου 9 
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συναλλαγές ανά κάρτα τον χρόνο, γεγονός που αναδεικνύει τις μεγάλες 

προοπτικές ανάπτυξης του πλαστικού χρήματος. Από το σύνολο της δαπάνης 

Visa στην Ελλάδα (για δωδεκάμηνο) που είναι 3,8 δισ. ευρώ, στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο (αγορές μέσω διαδικτύου) αντιστοιχούν 720 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ σε 

σχέση με πέρυσι έχουμε αύξηση της συνολικής δαπάνης κατά 4,5% (η αύξηση στο 

e-commerce είναι 12% περίπου). Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Βρετανία μία στις 3 

στερλίνες που δαπανούνται είναι με πλαστικό χρήμα, ενώ, σύμφωνα με αναφορά 

του περιοδικού «Transport for London», σε οκτώ μήνες πραγματοποιήθηκαν 

περισσότερα 80 εκατ. ταξίδια αξίας 200 εκατ. στερλινών με περισσότερους 4 εκατ. 

μοναδικούς χρήστες από 57 χώρες.  

Στη χώρα μας, όπως αναφέρει ο γενικός διευθυντής της Visa Europe Νίκος 

Καμπανόπουλος, για την Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, η Visa έχει ξεκινήσει 

συνεργασίες στα μέσα μεταφορών, όπως ο ΟΑΣΑ και τα ταξί. Ο ΟΑΣΑ πλέον 

δέχεται στα εκδοτήρια κάρτες Visa για αγορά εισιτηρίων, σήμερα περισσότερα από 

500 ταξί έχουν τερματικά αποδοχής, ενώ αναμένονται πολλά περισσότερα εντός 

του 2015. Επίσης, στα φαρμακεία «τρέχει» προωθητικό πρόγραμμα με το e-shop 

του Advance Pharmacies, ενώ ταυτόχρονα, υπάρχει ενδιαφέρον και αναπτύσσεται 

η αποδοχή σε online παραγγελίες φαγητού. Σύντομα θα είναι διαθέσιμο και στην 

Ελλάδα και το ψηφιακό πορτοφόλι V.me by Visa, το οποίο θα κάνει πιο εύκολες 

και ασφαλείς τις συναλλαγές στο διαδίκτυο. Το ψηφιακό πορτοφόλι, με απλά 

λόγια, θα ενσωματώνει στο κινητό τηλέφωνο ή άλλη φορητή συσκευή του χρήστη 

όλες τις πιστωτικές, χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες και ο ίδιος θα επιλέγει 

με ποια θα κάνει τη συναλλαγή του.  

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, η αύξηση της χρήσης του πλαστικού 

χρήματος και, γενικότερα, των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ελλάδα θα συμβάλει 

καθοριστικά στη μείωση της παραοικονομίας και στην αύξηση των εσόδων για το 

κράτος. Αυτό θα γίνει ταχύτερα με την παροχή κινήτρων σε καταναλωτές και 

εμπόρους, για αποδοχή μόνο ηλεκτρικών πληρωμών από εφορίες, δήμους, για 

χρήση καρτών για έξοδα υπαλλήλων κ.λπ., καθώς και από προγράμματα 

επιδότησης τερματικών αποδοχής καρτών από ευρωπαϊκά προγράμματα κ.λπ.  

Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγει και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του 

κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης (Μητσοτάκης 
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2015), ο οποίος σε άρθρο του στην εφημερίδα «Καθημερινή» υποστηρίζει ότι τα 

πλεονεκτήματα της χρήσης πλαστικού χρήματος για όλες τις συναλλαγές είναι 

πολλά τόσο για τον πολίτη όσο και για το κοινωνικό σύνολο. Οι συναλλαγές 

γίνονται ασφαλέστερες, εξαλείφεται ο κίνδυνος κλοπής και πατάσσεται η 

φοροδιαφυγή. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείται το πλαστικό χρήμα για τις 

συναλλαγές τόσο μεγαλύτερο το όφελος για όλους.  

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η πρόσφατη εμπειρία των 

κεφαλαιακών ελέγχων ανέδειξε τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα του 

πλαστικού χρήματος. Με 60 ευρώ μετρητά από το ΑΤΜ (και πολλές ώρες στην 

ουρά), είναι πολύ περιορισμένες οι συναλλαγές που μπορεί να κάνει ένας πολίτης. 

Αντίθετα, με μια χρεωστική κάρτα μπορεί να κάνει όλες του τις συναλλαγές δίχως 

να χρειάζεται μετρητά. Μια σχετική εμπειρία βίωσαν ειδικά οι συνταξιούχοι, καθώς 

οι τράπεζες εξέδωσαν χιλιάδες χρεωστικές κάρτες ως μερικό αντίδοτο στην 

τραπεζική αργία. Θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την πρόσκαιρη 

προσαρμογή που οι κεφαλαιακοί έλεγχοι και η τραπεζική αργία μας επέβαλαν, 

προκειμένου να υιοθετήσουμε σε μόνιμη βάση τη χρήση πλαστικού χρήματος.  

Προς αυτή την κατεύθυνση ο εκπρόσωπος της ΝΔ προτείνει να ξεκινούσε 

μια εφαρμογή εναλλακτικού τρόπου καταβολής της μισθοδοσίας δημοσίων 

υπαλλήλων και των συντάξεων, όπου το 50% του μισθού ή της σύνταξης θα 

πιστωνόταν σε μια νέα προπληρωμένη κάρτα μόνο για «ηλεκτρονική» χρήση και 

το υπόλοιπο 50% στους λογαριασμούς των δικαιούχων σε μετρητά. Το 

αποτέλεσμα θα είναι ταυτόχρονα ευνοϊκό για όλους τους δικαιούχους αλλά και για 

το κράτος συνολικά. Κατ’ αρχήν όλοι οι έμποροι και πάροχοι υπηρεσιών (από τον 

περιπτερά μέχρι τον ηλεκτρολόγο και από αυτόν που νοικιάζει ξαπλώστρες στην 

παραλία μέχρι τον πλανόδιο παγωτατζή) θα προμηθεύονταν τερματικά αποδοχής 

καρτών (POS), ενώ σε μια οικονομία όπου οι συναλλαγές σε μετρητά εκτιμάται ότι 

υπερβαίνουν τα 74 δισ., η συνήθεια της χρήσης πλαστικού χρήματος θα συνέτεινε 

αποφασιστικά στη διευκόλυνση των συναλλαγών και ταυτόχρονα στην εξάλειψη 

της φοροδιαφυγής. Ειδικά για την είσπραξη του ΦΠΑ, η χρήση του πλαστικού 

χρήματος μπορεί να αποβεί καταλυτική, καθώς οι απώλειες από τη μη είσπραξή 

του εκτιμώνται σε πάνω από 9 δισ. τον χρόνο στην Ελλάδα. Αντί λοιπόν να 

εφευρίσκουμε αμφιλεγόμενα κίνητρα, όπως έκπτωση φόρων από συλλογή 

αποδείξεων, λοταρίες κ.λπ., θα μπορούσαμε να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του 
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με την ευρεία χρήση προπληρωμένων χρεωστικών καρτών. Ταυτόχρονα, 

αυξάνοντας την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ, θα μπορούσαμε να μειώσουμε άλλα 

«ισοδύναμα μέτρα», όπως για παράδειγμα την άμεση φορολογία. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Στα Κεφάλαια που προηγήθηκαν επιχειρήθηκε η αναζήτηση των βασικών 

εννοιών που σχετίζονται με το φαινόμενο της διαφθοράς στην Ελλάδα, η 

παρουσίαση των συμπερασμάτων ορισμένων αναγνωρισμένων ερευνών, με 

κυριότερες αυτές της Διεθνούς Διαφάνειας που σχετίζονται με τους δείκτες CPI και 

GCB και τέλος, η παράθεση εκείνων των μεταρρυθμίσεων που προτείνονται από 

σημαντικούς θεωρητικούς, τεχνοκράτες, πολιτικούς και Οργανισμούς, στο πλαίσιο 

άμβλυνσης των αποτελεσμάτων της διαφθοράς και αποτελεσματικής 

καταπολέμησής της στην χώρα μας. 

Μέσα από την ανάπτυξη αυτής της εργασίας, έγινε φανερό ότι για το 

σύνολο των σχολιαστών που ασχολούνται με το φαινόμενο, η διαφθορά αποτελεί 

ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

παγκοσμίως. Οι πρακτικές διαφθοράς στρεβλώνουν τις αγορές και παρεμποδίζουν 

την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Προκαλούν φαινόμενα εκμετάλλευσης και 

«κλοπής» των τοπικών πληθυσμών, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, από 

βασικά αγαθά, υπηρεσίες και κοινωνικές αξίες. Η διαφθορά υπονομεύει τις 

προσπάθειες δημιουργίας κράτους δικαίου και επηρεάζει την πολιτική 

σταθερότητα, ενώ ταυτόχρονα συντηρεί την ανισότητα και την έλλειψη κοινωνικής 

συνοχής32. Ελλιπώς εξοπλισμένα σχολεία, πλημμελείς υπηρεσίες υγείας και 

εκλογές κατευθυνόμενες από το επιχειρηματικό κατεστημένο, αποτελούν μερικές 

μόνο από τις συνέπειες της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Η δωροδοκία και οι 

παράνομες δοσοληψίες, όχι μόνο αποστερούν πολύτιμα αγαθά από εκείνους που 

τα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά υποσκάπτουν παράλληλα την οικονομική 

ανάπτυξη και το κράτος δικαίου, καταστρέφοντας την εμπιστοσύνη της κοινής 

γνώμης στην κυβέρνηση και τους πολιτικούς ηγήτορες. 

Η διαφθορά στην Ελλάδα σύμφωνα με την Αλίκη Μουρίκη, κοινωνιολόγο 

στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, είναι «ζωντανή και καλά» (TheGuardian 

                                            

32 Συμπεράσματα από παραδόσεις του καθηγητή οικονομικών του ΠΑΜΑΚ κ. Χάρρυ 
Παπαπανάγου στην 12

η
 ΕΣ της ΑΔΙΣΠΟ, ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. 
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2014). Η κατάταξη της χώρας στην Πρόβλεψη της διαφθοράς στο δημόσιο, είναι 

και πάλι η χειρότερη στην Ευρώπη, μαζί με την Ιταλία. Για πέμπτη συνεχόμενη 

χρονιά από την έναρξη της κρίσης στη χώρα, οι Έλληνες συνεχίζουν να 

αποκρύπτουν τα εισοδήματά τους, να αποφεύγουν την φορολογία και να 

δωροδοκούν, στηριζόμενοι κυρίως στην έλλειψη ελέγχων και τιμωρίας των 

παραβατών. Σύμφωνα με τον Κων/νο Μπακούρη, επικεφαλής του Ελληνικού 

παρατηρητηρίου, οι χώρες που έχουν προσβληθεί από την κρίση, παραμένουν 

περιχαρακωμένες και σε μια κρίση αξιών. «Υπάρχουν δύο πόλεμοι που πρέπει να 

κερδίσει η Ελλάδα. Ο πρώτος είναι να μετασχηματιστεί σε κοινωνία που σέβεται 

τον νόμο και την τάξη. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία, οι πολίτες συμπεριφέρονται 

ορθά, διαφορετικά ο νόμος αναλαμβάνει. Ο δεύτερος αγώνας, αφορά στην 

ενστάλαξη στα άτομα αξιών, στην μετατροπή τους σε υγιείς πολίτες, αγώνας που 

θα κρατήσει κατ’ ελάχιστον μία γενιά». Ακόμη και οργανισμοί όπως ο ΟΚΑΝΑ που 

ασχολείται με το ευαίσθητο αντικείμενο της εξάρτησης από τα ναρκωτικά, έχει 

βρεθεί να έχει υπεξαιρέσει χρήματα και επιχορηγήσεις σε μαζική κλίμακα, 

παραδέχτηκε ο Χάρης Τζάλας πρώην πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ, του μεγαλύτερου 

δικτύου απεξάρτησης στην Ελλάδα. (TheGuardian 2014)  

Τα παραπάνω δεδομένα, οδηγούν τους πολίτες να αναρωτιούνται γιατί 

πρέπει να πληρώνουν φόρους σε ένα κράτος που κάνει τόσο λίγα πράγματα στον 

τομέα της κοινωνικής μέριμνας, δημιουργώντας και συντηρώντας με τον τρόπο 

αυτό ένα κύκλο διαφθοράς και φαυλότητας σε μια χώρα που μαστίζεται από την 

οικονομική κρίση. Όπως χαρακτηριστικά αναρωτιέται και ο Θόδωρος 

Σκυλακάκης33, σ’ αυτό το κλίμα με ποια επιχειρήματα θα πεισθεί ο οποιοσδήποτε 

πολίτης να πληρώσει τους φόρους του σε ένα κράτος που γνωρίζει από 

προσωπική εμπειρία ότι είναι διεφθαρμένο; Ποιός κανόνας και ποιός νόμος μπορεί 

να τηρηθεί; Πού θα σταθεί και πώς θα προχωρήσει οποιαδήποτε εκσυγχρονιστική 

προσπάθεια; Πόση εμπιστοσύνη μπορεί να υπάρχει στην πολιτική διαδικασία και 

στους δημοκρατικούς θεσμούς; 

Η καταπολέμηση της διαφθοράς ασφαλώς και δεν είναι εύκολη. Πρόκειται 

για ένα φαινόμενο που έχει ριζώσει στη χώρα μας, αποτελώντας πλέον κομμάτι 

                                            

33 Από την ομιλία του στο 2
ο
 συνέδριο του ιδρύματος Ε21 με τίτλο «Η κορυφή του 

παγόβουνου», όπως δημοσιεύτηκε στο βιβλίο «Κράτος και Διαφθορά», σελ. 75-96. 
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της καθημερινής λειτουργίας των πολιτών, αλλά και της κοινωνίας ως σύνολο. 

Σαφώς και τα εργαλεία καταπολέμησης της διαφθοράς είναι πολλά και ποικίλα, 

όπως αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια και εν πολλοίς αφορούν 

μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμογή σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο στο πλαίσιο 

της ανάληψης δράσης από τις κυβερνήσεις και τους κυριότερους θεσμούς του 

δημοσίου, όσο και σε ατομικό επίπεδο, στην ευρύτερη προσπάθεια ανάπτυξης και 

διατήρησης ενός κράτους δικαίου, ισονομίας και ίσης μεταχείρισης. 

Μέτρα όπως η θεσμοθέτηση κανόνων χρηματοδότησης των εκλογικών 

εκστρατειών των κομμάτων, το πόθεν έσχες εκλεγμένων προσώπων, η 

αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας στη παροχή δημόσιων υπηρεσιών, η εξάλειψη 

περιττών ρυθμίσεων για έκδοση αδειών που δημιουργούν ευκαιρίες χρηματισμού, 

η δημιουργία ανεξάρτητων συστημάτων παρακολούθησης για διασφάλιση της 

απόδοσης και ανάληψης ευθυνών, καθώς και ενός Γενικού Ελεγκτή με επαρκή 

ανεξαρτησία, εξουσίες και μέσα, η θεσμοθέτηση των λεγόμενων «νησίδων 

ακεραιότητας», η προσφορά επαρκούς προστασίας σε όσους αποκαλύπτουν 

δημόσια τη διαφθορά, η ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου και η ελευθερία 

έκφρασης των ΜΜΕ, η ελεύθερη δραστηριοποίηση ΜΚΟ για τον έλεγχο του 

κυβερνητικού έργου και ο ενδελεχής έλεγχος των πολιτών μέσω της χρήσης του 

πλαστικού χρήματος, αποτελούν σίγουρα κινήσεις προς την σωστή κατεύθυνση, 

με βραχυπρόθεσμα ή μέσο-μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. 

Όμως, κανείς δεν πρέπει να παραγνωρίζει το γεγονός ότι το φαινόμενο έχει 

βαθύτερες αιτίες και επομένως για την ουσιαστική και μόνιμη καταπολέμησή του 

απαιτεί λύσεις που θα προσεγγίζουν την «ρίζα του κακού». Οι λύσεις αυτές πρέπει 

να στοχεύουν στην ιδιοσυγκρασία και τον χαρακτήρα του Έλληνα, αν οι 

κυβερνήσεις επιθυμούν πραγματικά την απαλλαγή της κοινωνίας από φαινόμενα 

διαφθοράς. Χρειάζεται επιμονή και υπομονή από τις κυβερνήσεις και τους λοιπούς 

φορείς, καθώς και την σύμπνοια μεταξύ κοινωνίας, πολιτικής και επιχειρηματικής 

ελίτ, σε μια προσπάθεια που θα απαιτήσει ασφαλώς αρκετές δεκαετίες για να 

αποδώσει καρπούς, αφού πρόκειται για λύση, που θα στοχεύει στην ενημέρωση 

και εκπαίδευση της κοινής γνώμης πάνω σε αντικείμενα κοινωνικών αξιών και 

προτύπων.  
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Την λύση και στην περίπτωση της διαφθοράς, πρέπει να την αναζητήσουμε 

μέσα από μεθόδους που θα μας οδηγήσουν να ξεπεράσουμε την κοινωνική κρίση 

που βιώνουμε ως έθνος τα τελευταία έτη, όπως ακριβώς πρέπει να γίνει για να 

αντιπαρέλθουμε και την παρούσα οικονομική κρίση. Όπως αναφέρει και ο Richard 

Nielsen34, επισκέπτης καθηγητής στο Αθηναϊκό Εργαστήρι Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, όλοι γνωρίζουμε την κλασική ελληνική λέξη «φιλοσοφία» που 

υποδηλώνει την αγάπη προς την σοφία ή την γνώση. Μια λιγότερο γνωστή στο 

εξωτερικό ελληνική λέξη, είναι η λέξη «φιλότιμο» η οποία υποδηλώνει την αγάπη 

προς την έντιμη και ηθική δράση και συμπεριφορά. Σύμφωνα με τον καθηγητή, 

ένας σύγχρονος πολίτης που δρα στο εσωτερικό ενός οργανισμού 

προσβεβλημένου από τη διαφθορά και προσπαθεί να την αντιμετωπίσει, μοιάζει 

σαν τον Πρωτέα, τον αρχαίο Έλληνα θεό που άλλαζε σχήματα και μεθόδους 

ανάλογα με τις συνθήκες. Αυτό ακριβώς οφείλει να κάνει κάθε ένας από εμάς, 

προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τη μάστιγα της διαφθοράς. 

Και βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σταματήσουμε τον αγώνα, 

καθώς η πεμπτουσία της προσπάθειας, της ίδιας της ύπαρξής μας συμπυκνώνεται 

σε αυτό που γράφει ο Ιρλανδός ποιητής Shamus Heaney: 

“keeping going, starting again, keeping going…”35 

 

                                            

34 Από την ομιλία του στο 2
ο
 συνέδριο του ιδρύματος Ε21 με τίτλο «Πολιτικές ηθικής 

αναμόρφωσης σε διεφθαρμένους τομείς», όπως δημοσιεύτηκε στο βιβλίο «Κράτος και Διαφθορά», 
σελ. 185-192. 

35 Ibid. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΚΤΗ CPI 

 

To 100 λαμβάνουν οι χώρες χωρίς διαφθορά, ενώ το 0 δίνεται σε πλήρως 

διεφθαρμένα κράτη (πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/Δείκτης_διαφθοράς) 

 



Α-2 

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει την διαχρονική εξέλιξη της μέσης 

βαθμολογίας του δείκτη CPI των διαφόρων περιοχών του πλανήτη από το έτος 

2001 μέχρι το 2014. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι πολύ υψηλές βαθμολογίες 

λαμβάνουν οι ΗΠΑ (άνω του 7/10 μέχρι το 2011και του 70/100 από το 2012), 

ακολουθούμενες από την ΕΕ (EU-28), με βαθμολογίες άνω του 6/10 έως το 2011 

και 60/100 από το 2012 και έπειτα. Η περιοχή των Βαλκανίων (BAL-13) βρίσκεται 

σε υψηλότερη βαθμολογία από την Κίνα και κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ 

την χαμηλότερη βαθμολογία σημειώνουν οι χώρες της Μαύρης Θάλασσας (BS-10) 

 

 



Α-3 

Οι δύο παραπάνω πίνακες αποτυπώνουν την εξέλιξη των βαθμολογιών του 

δείκτη CPI μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης (Euro-18) από το 2001 έως και το 

2014. Από τις υπόψη χώρες, η Φινλανδία παρουσιάζει διαχρονικά την καλύτερη 

επίδοση και ταυτόχρονα, μία από τις καλύτερες παγκοσμίως, ενώ η Ελλάδα 

εμφανίζει την χειρότερη επίδοση στην Ευρωζώνη από το έτος 2006 και έπειτα (το 

έτος 2014 ισοβαθμεί στην τελευταία θέση των χωρών της Ευρωζώνης με την 

Ιταλία, με βαθμολογία που την κατατάσσει παγκοσμίως στην 69η θέση). Η θέση 

που κατέλαβε το 2014 παγκοσμίως, είναι βελτιωμένη σε σχέση με τις αντίστοιχες 

από το 2009 και εντεύθεν. 

 



Α-4 

 

Οι δύο παραπάνω πίνακες καταδεικνύουν την βαθμολογία του δείκτη CPI, 

που πέτυχαν διαχρονικά σε παγκόσμια κλίμακα, οι χώρες της Μαύρης Θάλασσας 

(BS-10) από το έτος 2001 και εντεύθεν. Η Ελλάδα μέχρι και το 2008 παρουσίαζε 

την καλύτερη βαθμολογία μεταξύ των χωρών αυτών, ενώ από το 2009 και έπειτα 

εναλλάσσονται στην πρώτη θέση η Τουρκία και η Γεωργία. Η Ελλάδα για το έτος 

2014, μοιράζεται την 3η θέση με 43 βαθμούς, μαζί με την Βουλγαρία και την 

Ρουμανία. 
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Στους δύο παραπάνω πίνακες36 εμφανίζεται η διαχρονική εξέλιξη των 

βαθμολογιών του δείκτη CPI μεταξύ των Βαλκανικών χωρών (BAL-13) από το έτος 

2001 και μέχρι το έτος 2014. Διαχρονικά, η Σλοβενία παρουσιάζει την καλύτερη 

βαθμολογία μεταξύ των Βαλκανικών χωρών, με την Ελλάδα να βρίσκεται μέχρι και 

το έτος 2008 με βαθμολογία μεγαλύτερη του μέσου όρου των υπόψη κρατών. Από 

το έτος 2009 και έπειτα η βαθμολογία της Ελλάδας υπολείπεται του μέσου όρου 

των BAL-13 και μόνο το έτος 2014 έχει ξεπεράσει κατά τι τον μέσο όρο (43 έναντι 

42.2). 

 

                                            

36 Το σύνολο των παραπάνω πινάκων (πλην του πρώτου), προέρχονται από τις παραδόσεις 
του καθηγητή οικονομικών του ΠΑΜΑΚ κ. Χάρρυ Παπαπανάγου στους σπουδαστές της 12

ης
 ΕΣ 

της ΑΔΙΣΠΟ, ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΚΤΗ GCB - 2013 

 

Ο παραπάνω πίνακας καταγράφει την βαθμολογία του δείκτη GCB - 2013 

των διαφόρων περιοχών παγκοσμίως, ανά εξεταζόμενο θεσμό. Από τα στοιχεία, 

φαίνεται ότι τα πολιτικά κόμματα θεωρούνται ως ο πλέον διεφθαρμένος θεσμός, 

τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ οι θρησκευτικοί 

θεσμοί, οι ΜΚΟ και οι Ένοπλες Δυνάμεις θεωρούνται ως οι λιγότερο διεφθαρμένοι 

θεσμοί, αντίστοιχα (οι ΕΔ θεωρούνται ως ο λιγότερο διεφθαρμένος θεσμός τόσο 

στις ΗΠΑ, όσο και στα Βαλκάνια και την περιοχή της ΕΕ). 
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Οι δύο παραπάνω πίνακες37 παρουσιάζουν τις βαθμολογίες που 

καταγράφουν για το έτος 2013 και τον δείκτη GCB ανά εξεταζόμενο θεσμό, οι 

χώρες της Ευρωζώνης (EU-18) και της Μαύρης Θάλασσας (BS-10), αντίστοιχα. Η 

Φινλανδία σημειώνει τις καλύτερες επιδόσεις στους περισσότερους θεσμούς από 

                                            

37 Οι 3 πρώτοι πίνακες προέρχονται από τις παραδόσεις του καθηγητή οικονομικών του 
ΠΑΜΑΚ κ. Χάρρυ Παπαπανάγου στους σπουδαστές της 12

ης
 ΕΣ της ΑΔΙΣΠΟ, ακαδημαϊκό έτος 

2014-2015. 
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τις υπόλοιπές χώρες της Ευρωζώνης, ενώ στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, 

οι καλύτερες επιδόσεις για το σύνολο των εξεταζόμενων θεσμών καταγράφονται 

από το Αζερμπαϊτζάν. Η Ελλάδα καταγράφει την χειρότερη βαθμολογία σε 6 από 

τους εξεταζόμενους θεσμούς στην περιοχή της Ευρωζώνης (πολιτικά κόμματα, 

νομοθετική εξουσία, ΜΜΕ, ιδιωτικός τομέας, εκπαιδευτικό σύστημα και δημόσιοι 

λειτουργοί), ενώ στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας σημειώνει τις 3 χειρότερες 

επιδόσεις μεταξύ των κρατών (πολιτικά κόμματα, κοινοβούλιο/νομοθετική εξουσία 

και ΜΜΕ). 

Το θέμα της δωροδοκίας εξετάζεται ενδελεχώς σε παγκόσμιο επίπεδο, 

καθώς δεν έχει αρνητικές συνέπειες μόνο στα άτομα που καταβάλουν το αντίτιμο. 

Υπονομεύει επίσης την αποτελεσματική και ισότιμη διανομή των εσόδων και 

πηγών εισοδήματος του κράτους, την εκτίμηση της κοινής γνώμης για το κράτος 

δικαίου και την ακεραιότητα του συνόλου της κοινωνίας. Σε παγκόσμια κλίμακα 

κατά μέσο όρο, το 27% ανέφερε ότι δωροδόκησε τους τελευταίους 12 μήνες σε 

έναν τουλάχιστον από του 8 θεσμούς που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια της 

έρευνας (Η Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία του 20-29,9% μαζί με την Τουρκία, 

Βοσνία, Σερβία, Σλοβακία και Μολδαβία) (Deborah Hardoon 2015). Το 28% των 

ερωτηθέντων ανδρών παγκοσμίως ανέφεραν ότι έχουν δωροδοκήσει, σε σχέση με 

τις γυναίκες το ποσοστό των οποίων ανέρχεται στο 25%. Για τα άτομα με επίπεδο 

ετήσιων εισοδημάτων στην χώρα τους άνω του μέσου όρου, το 31% ανέφεραν ότι 

έχουν πληρώσει για δωροδοκία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον κόσμο που 

έχει ετήσια εισοδήματα κάτω του μέσου όρου, ανέρχεται στο 26%.  

Η δωροδοκία που λαμβάνει χώρα μεταξύ πολιτών και δημόσιων 

λειτουργών, συχνά αναφέρεται ως «μικρό - δωροδοκία» (‘petty bribery’), όρος 

που υπονοεί ότι το θέμα είναι ήσσονος σημασίας από πλευράς της διαφθοράς. Η 

πραγματικότητα βέβαια είναι αρκούντως διαφορετική. Η καθημερινή δωροδοκία 

μεταξύ πολιτών και δημόσιων λειτουργών δεν λειτουργεί μόνο επιβαρυντικά στα 

άτομα που καταβάλουν το χρηματικό τίμημα για άδικο λόγο, έχει παράλληλα και 

αποτελέσματα ως προς την μη αξιοκρατική διαχείριση και λειτουργία της υπόψη 

δημόσιας υπηρεσίας. Προάγει ένα περιβάλλον στο οποίο οι πολίτες καταφεύγουν 

σε αθέμιτες πρακτικές για να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια υπηρεσία του 

δημοσίου, ή για να επιταχύνουν κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες 

(«γρηγορόσημο»), ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τους κατέχοντες τις θέσεις 
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«κλειδιά» στον δημόσιο τομέα, προκειμένου να αναζητήσουν οποιαδήποτε 

δυνατότητα παράνομου πλουτισμού εκμεταλλευόμενοι ακριβώς την θέση που 

κατέχουν για να βγάλουν «μαύρα» χρήματα. Για παράδειγμα, ο δείκτης 

δωροδοκίας για την Ανατολική Αφρική κατέγραψε ότι ο μέσος όρος πληρωμών για 

δωροδοκία για θέματα ιδιοκτησίας γης ξεπέρασε τα US$100 (9,842 Kenyan 

Shilling) στην Κένυα, ενώ ο μέσος όρος δωροδοκίας για το δικαστικό σύστημα της 

Ουγκάντα ξεπέρασε τα US$200 (594,137 Ugandan Shilling). Έρευνα στο Μεξικό 

αποκάλυψε ότι το κόστος της δωροδοκίας παράγει σημαντική οπισθέλκουσα για 

τα νοικοκυριά, επηρεάζοντας αρνητικά κυρίως τα χαμηλά εισοδήματα, καθώς 

εκτιμάται ότι μέσου εισοδήματος νοικοκυριά δαπανούν το 14% του ετήσιου 

εισοδήματός τους σε δωροδοκίες ενώ νοικοκυριά με μικρότερο ετήσιο εισόδημα, 

δαπανούν σε δωροδοκίες το 33% των χρημάτων τους. Στην Ελλάδα, το συνολικό 

κόστος που κατέβαλαν τα νοικοκυριά σε περιπτώσεις διαφθοράς, εκτιμήθηκε στο 

ποσό των  €420 εκατομμυρίων το 2012. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο το 31% των ατόμων που ήρθαν σε επαφή με την 

αστυνομία, ανέφεραν ότι αναγκάστηκαν να πληρώσουν για να δωροδοκήσουν, 

όπως καταγράφεται και στον παρακάτω πίνακα. Το ποσοστό αυτό συνάδει με το 

προηγούμενο ποσοστό που κατέγραψε το Βαρόμετρο το 2010/2011, σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα του οποίου η αστυνομία ήταν και πάλι στην κορυφή των θεσμών 

που εμπλέκονται στα φαινόμενα διαφθοράς.  
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Σχεδόν τα 2/3 (64%) των πολιτών παγκοσμίως θεωρούν ότι οι προσωπικές 

τους γνωριμίες ήταν εξαιρετικά σημαντικές προκειμένου να δρομολογήσουν τις 

υποθέσεις τους στον δημόσιο τομέα, όπως φαίνεται και στους παρακάτω 3 

πίνακες. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε επίπεδα άνω του 80% σε χώρες όπως το 

Ισραήλ, η Ιταλία, ο Λίβανος, το Μαλάουι, το Μαρόκο, το Νεπάλ, η Παραγουάη, η 

Ρωσία και η Ουκρανία. Σύμφωνα με την έρευνα, το 54% των ερωτηθέντων 

πιστεύει ότι οι κυβερνήσεις τους είναι, είτε σε μεγάλο βαθμό είτε και αποκλειστικά, 

εγκλωβισμένες από τα ιδιωτικά συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων, και οι 

ενέργειές τους δεν στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Στην 

Κύπρο, την Ελλάδα, τον Λίβανο, την Ρωσία, την Τανζανία και την Ουκρανία, πάνω 

από το 80% των πολιτών πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις τους άγονται από 

συγκεκριμένες οικονομικές ελίτ που ενεργούν αποκλειστικά για την προαγωγή των 

δικών τους συμφερόντων.  
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Οι εκκλησιαστικοί θεσμοί θεωρούνται ως οι πυλώνες με το μικρότερο 

ποσοστό διαφθοράς παγκοσμίως. Εντούτοις, υπάρχουν πολίτες σε ορισμένες 

χώρες που εκλαμβάνουν ως ιδιαίτερα διεφθαρμένη και την εκκλησία. Στο Ισραήλ, 

την Ιαπωνία, το Σουδάν, και το Νότιο Σουδάν, τα εκκλησιαστικά σώματα 

κατέγραψαν βαθμολογίες πάνω από 4. 
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Σε 51 χώρες παγκοσμίως, τα πολιτικά κόμματα θεωρούνται ως ο πλέον 

διεφθαρμένος θεσμός, όπως εμφανίζει και ο παρακάτω πίνακας. Tα χειρότερα 

αποτελέσματα αναφέρθηκαν στην Ελλάδα, το Μεξικό, και το Νεπάλ, όπου τα 

κόμματα βαθμολογήθηκαν με 4.6 και στην Νιγηρία με 4.7. Υφίστανται όλο και 

περισσότερα στοιχεία σε ολόκληρο τον κόσμο που συγκλίνουν ότι υπάρχουν 

πράγματι αυξημένα επίπεδα κινδύνου διαφθοράς στο πλαίσιο της πολιτικής 

διαδικασίας και εντός των πολιτικών κομμάτων. Καθώς τα κόμματα έχουν ανάγκη 

από χρηματοδότηση των προγραμμάτων τους, ενυπάρχει μεγάλο ρίσκο ως προς 

τις πηγές χρημάτων τους, καθώς τα συμφέροντα των ατόμων και οργανισμών που 

χρηματοδοτούν τα κόμματα μπορεί δυνητικά να επηρεάζουν σημαντικά τις 

κινήσεις, αποφάσεις και τελικά τις πολιτικές τους. Ως προς την επιβολή του νόμου, 

η έρευνα έδειξε ότι σε 36 χώρες η αστυνομία θεωρείται ως ο πλέον διεφθαρμένος 

θεσμός της πολιτείας. Σε αυτές τις χώρες, ένα ποσοστό 53% των ατόμων ανέφερε 

ότι έχουν πληρώσει για δωροδοκία, αποδεικνύοντας ότι η αντίληψη που έχει 

διαμορφωθεί στην κοινή γνώμη για την αστυνομία βασίζεται σε καθημερινές 

ιστορίες και περιπτώσεις των απλών ανθρώπων. Σε 20 χώρες, οι πολίτες 

θεωρούν ότι το δικαστικό σύστημα είναι ο πλέον διεφθαρμένος θεσμός. Σε αυτές 

τις χώρες ένα ποσοστό 30% των πολιτών πλήρωσε για δωροδοκία. Είναι 

προφανές ότι η ακεραιότητα της αστυνομίας και του δικαστικού συστήματος είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Η αστυνομία, οι δικηγόροι και οι εισαγγελείς 

είναι στο σύνολό τους ενπεπλεγμένοι σε διάφορες υποθέσεις, προτού καν αυτές 

φτάσουν στις αίθουσες των δικαστηρίων. Εφόσον οι παραπάνω συστημικοί 

λειτουργοί δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη ως προς την ακεραιότητά τους, οι 

θεμελιώδεις κανόνες εφαρμογής του κράτους δικαίου υπονομεύονται σημαντικά.  
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Οι κυβερνήσεις των χωρών έχουν την δυνατότητα να ηγηθούν της 

προσπάθειας κοινωνικής ανταπόκρισης ενάντια στην διαφθορά, να θέσουν τα 

κατάλληλα όρια και δεσμεύσεις, να ψηφίσουν και να εφαρμόσουν τους 

απαραίτητους νόμους καταπολέμησης του φαινομένου. Είναι όμως οι κυβερνήσεις 

παγκοσμίως αποτελεσματικές; Η πλειοψηφία των πολιτών (54%) στην ετήσια 

έκθεση του Βαρόμετρου θεωρούν ως αναποτελεσματικές τις κυβερνήσεις τους 

στον τομέα καταπολέμησης της διαφθοράς, ποσοστό που αυξήθηκε σε σχέση με 

την αντίληψη των ανθρώπων στην ετήσια έκθεση του 2010/2011, όπου το 

αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν στο 47%. Σε 88 χώρες η πλειοψηφία των πολιτών 

εκτιμά ότι οι κυβερνήσεις τους είναι αναποτελεσματικές στην καταγραφή του 

φαινομένου και της έκτασής του. Εξετάζοντας τις χώρες του G20 οι οποίες κατ’ 

επανάληψη έχουν διακηρύξει την αφοσίωσή τους να ενεργούν ως παγκόσμιοι 

πρεσβευτές της καλής διακυβέρνησης και της μηδενικής διαφθοράς, 16 από τις 17 
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χώρες του G20 που συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση ανήκουν στις χώρες της 

παραπάνω κατηγορίας. Για την ακρίβεια, μόνο στην Τουρκία η πλειοψηφία των 

πολιτών θεωρεί ως αποτελεσματική την κυβέρνηση της χώρας. Τον Δεκέμβριο του 

2012 οι επικεφαλείς των G20 δεσμεύτηκαν σε διετές σχέδιο καταπολέμησης της 

διαφθοράς για τα έτη 2013 και 2014, δίνοντας έμφαση στην μείωση του κενού που 

υπάρχει μεταξύ της εφαρμογής και της επιβολής των διαφόρων μέτρων και νόμων 

ενάντια στο φαινόμενο.  

Το 2013 αποκαλύφθηκε ότι το Διεθνές Κονσόρτσιουμ των Ερευνητών 

Δημοσιογράφων παρέλαβε από κάποιον πληροφοριοδότη 2.5 εκατομμύρια 

ηλεκτρονικά αρχεία που περιείχαν αυτό που το κονσόρτσιουμ αποκαλεί ως «την 

μεγαλύτερη πηγή εκ των έσω πληροφοριών, σχετικά με το σύστημα των 

υπεράκτιων εταιρειών, που κατείχε ποτέ ένας δημοσιογραφικός οργανισμός» Οι 

δράσεις του μεμονωμένου αυτού πληροφοριοδότη είχαν ως αποτέλεσμα την 

αποκάλυψη σημαντικών περιπτώσεων απάτης σε παγκόσμιο επίπεδο, 

περιπτώσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος, φοροδιαφυγής, διαφθοράς και 

άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Σε παγκόσμιο επίπεδο 2 στους 3 πολίτες 

(67%) θεωρούν ότι οι καθημερινοί άνθρωποι μπορούν να κάνουν την διαφορά 

στην καταπολέμηση του φαινομένου, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Ανάμεσα σε αυτούς που πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν την διαφορά, οι 

περισσότεροι είναι πιθανόν να μην έχουν δωροδοκήσει (67% των ατόμων που δεν 

έχουν πληρώσει για δωροδοκία θεωρούν ότι αυτοί μπορούν να συμβάλουν 

αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της διαφθοράς, σε αντιδιαστολή του 62% των 

ανθρώπων που έχουν δηλώσει ότι δωροδόκησαν).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΚΤΗ GCB ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ – 2013 (SOLUTIONS 2013) 

 

Όταν συγκρίνουμε αντιλήψεις της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπιστώνουμε ότι η κοινή γνώμη σε χώρες που βιώνουν 

κρίση (όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιταλία) θεωρεί ότι υπάρχουν υψηλά 

επίπεδα διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 4.1, 

υποδεικνύοντας ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο δημόσιο τομέα, κατά την 

αντίληψη της κοινής γνώμης, στην περιφέρεια της Ευρώπης. 



Γ-2 

 

 



Γ-3 

 

 

Τα Πολιτικά Κόμματα θεωρούνται ο πιο διεφθαρμένος θεσμός σε Ελλάδα 

και Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην κλίμακα 1-5, οι ερωτώμενοι της έρευνας στην 

Ελλάδα βαθμολόγησαν τα Πολιτικά Κόμματα με 4.6, δηλαδή πιστεύουν ότι είναι 

πολύ διεφθαρμένα. Επιπρόσθετα, τα ΜΜΕ και το Κοινοβούλιο/Νομοθετική Σώμα 

θεωρούνται επίσης αρκετά διεφθαρμένα, συγκεντρώνοντας κατά μέσο όρο 

βαθμολογία 4.4 και 4.3 αντίστοιχα. Το 74% των ερωτωμένων πιστεύουν ότι τα 

Πολιτικά Κόμματα είναι πολύ διεφθαρμένα, ενώ το 62% καταδεικνύουν τα ΜΜΕ και 

το 58% το Κοινοβούλιο/Νομοθετικό Σώμα.  

Εξετάζοντας την τάση της αντίληψης της διαφθοράς ως προς τους πιο 

διεφθαρμένους θεσμούς διαχρονικά, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει (ουσιαστική) 

αλλαγή στην αντίληψη του κόσμου από το 2010/11, το οποίο συνδυάζεται με τις 

απόψεις των πολιτών σχετικά με την αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου 

για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα. 
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Το 22% των ατόμων που ήρθαν σε επαφή με κάποια από τις 8 υπηρεσίες, 

ανέφεραν ότι την τελευταία χρονιά πλήρωσαν φακελάκι. Πρωτοστατούν οι 

υπηρεσίες ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης (συγκεντρώνοντας ποσοστό 

23% όσων ήρθαν σε επαφή με την υπηρεσία αυτή), ενώ οι υπηρεσίες για τα 

ακίνητα (π.χ. αγορά, πώληση, κληρονομιά, ενοικίαση ακινήτων) είναι στη δεύτερη 

θέση (με ποσοστό 9% των όσων ήρθαν σε επαφή με την υπηρεσία αυτή).  

Τα αποτελέσματα του GCB2013 συμβαδίζουν με τα αποτελέσματα της 

Εθνικής Έρευνας για τη Διαφθορά στην Ελλάδα, που διενεργεί η ΔΔ-Ε. Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της Εθνικής Έρευνας 2012, το 45% των ερωτηθέντων που 

τους ζητήθηκε φακελάκι, το προσέφεραν στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ το 13.3% 

στις Εφορίες και το 13% στις Πολεοδομίες 
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Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια αυξητική 

τάση στους Ευρωπαίους να δωροδοκούν κάποια από τις αναφερόμενες υπηρεσίες 

όταν έρχονται σε επαφή, δεδομένου ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανήλθε στο 

11% (έναντι του 5% που ήταν το 2010). 
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Η πλειοψηφία των ατόμων που ανέφεραν ότι πλήρωσαν φακελάκι τους 

τελευταίους 12 μήνες σε κάποια υπηρεσία, κατέδειξαν ως κυριότερο λόγο είτε τη 

δυνατότητα διεκπεραίωσης της υπόθεσής τους είτε την επίσπευση των 

διαδικασιών. Τα υψηλά ποσοστά του 41% για την πρώτη περίπτωση και του 31% 

για τη δεύτερη, αντικατοπτρίζουν και την ευρύτερη αντίληψη της κοινής γνώμης 

σχετικά με το επίπεδο της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με την Εθνική 

Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα 2012, το ποσό κατά μέσο όρο που 

προσφέρεται για τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσης σε μια δημόσια υπηρεσία 

εκτιμάται σε €1,228. Το εύρος της δωροδοκίας για την επίσπευση των διαδικασιών 

σε ένα δημόσιο νοσοκομείο είναι από €50 μέχρι €20,000. 
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73% των Ελλήνων ερωτηθέντων θεωρούν αναποτελεσματικές τις 

προσπάθειες της κυβέρνησης να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Μάλιστα, το 46% 

αυτών τις βρίσκουν άκρως αναποτελεσματικές. Μόλις το 9% των ερωτηθέντων 

αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου για την πάταξη της 

διαφθοράς. Οι απόψεις αυτές συνδυάζονται με την ευρύτερη απαισιόδοξη 

αντίληψη των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα σχετικά με τον ρόλο των 

μεγάλων συμφερόντων στη λήψη των αποφάσεων (όπου 83% των ερωτηθέντων 

στην Ελλάδα θεωρούν ότι η κυβέρνηση διοικείται σε μεγάλο βαθμό ή εξ ολοκλήρου 

από ειδικά συμφέροντα). 
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Μπορεί οι Έλληνες που συμμετέχουν στην έρευνα του Βαρομέτρου να 

πιστεύουν ότι η διαφθορά έχει αυξηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια, 

εντούτοις το 82% θεωρεί ότι οι απλοί άνθρωποι μπορούν να κάνουν τη διαφορά 

για την πάταξή της, ενώ το 19% δηλώνουν ότι δεν μπορούν. 
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Το 69% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι είναι διατεθειμένοι να λάβουν 

μέρος σε μια ειρηνική διαμαρτυρία / πορεία κατά της διαφθοράς, ενώ το 62% 

αναφέρουν ότι θα πλήρωναν περισσότερο για προϊόντα που προέρχονται από μια 

«αδιάφθορη» εταιρεία. 
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Το 84% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δηλώνουν διατεθειμένοι να 

αναφέρουν περιστατικό διαφθοράς, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 71% 

 

 Ο βασικότερος λόγος που ωθεί τους ανθρώπους να μην προβούν σε 

καταγγελία περιστατικών διαφθοράς έγκειται στο ότι μια τέτοια ενέργεια δεν θα 

άλλαζε τίποτα, όπως εκφράζει το 56% (από το σύνολο των 160 ατόμων που 

απάντησαν ότι δεν θα έκαναν αναφορά), ενώ το 31% δηλώνει ότι φοβάται τις 

συνέπειες. Πράγματι, ιδιαίτερα για τη δεύτερη περίπτωση, η Ελλάδα δεν έχει 
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εντάξει στη νομοθεσία ακόμη την προστασία των όσων αποκαλύπτουν 

περιστατικά διαφθοράς (whistleblowers). Το 84% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα 

είναι διατεθειμένο να σηκώσει ανάστημα στη διαφθορά. Η Πολιτεία οφείλει να τους 

σεβαστεί και να τους διευκολύνει, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας ένα νομοθετικό 

πλαίσιο προστασίας των ατόμων που αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς 

(whistleblowers). Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς πρόσφατα δημοσίευσε τις βασικές 

αρχές που πρέπει να διέπει ένα τέτοιο πλαίσιο καθώς και τις καλές πρακτικές από 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να τεθεί ανάχωμα στη διείσδυση της διαφθοράς 

στους καίριους δημοκρατικούς θεσμούς, με πρωτοπόρα τα Πολιτικά Κόμματα. Η 

αλλαγή του τρόπου δημοσίευσης και αποτύπωσης των πόθεν έσχες των 

πολιτικών, η αναβάθμιση της Επιτροπής ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων, 

η θέσπιση νόμου λειτουργίας των κομμάτων, αποτελούν ορισμένες απτές αλλά 

ουσιαστικές λύσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πολιτικό χρήμα. 

 


