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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η απαίτηση για εξοικονόμηση πόρων τα τελευταία πέντε χρόνια στην 

Ελλάδα, αποτελεί επιτακτική ανάγκη στα οικονομικά επιτελεία των κυβερνήσεων. 

Το χρέος της χώρας πρέπει να αποπληρωθεί και οι πιέσεις ως προς αυτή την 

κατεύθυνση είναι μεγάλες. Όταν ένας οικονομικός σχεδιασμός αποτυγχάνει, το 

χρηματικό «κενό» που δημιουργείται στα δημοσιονομικά, καλύπτεται με 

επιπρόσθετη φορολογία. 

Η εποχή των μνημονίων δεν φαίνεται να αποτελεί παρελθόν, έτσι οι θεσμοί 

ΔΝΤ και ΕΕ πρωταγωνιστούν, δίνοντας οδηγίες για το πώς πρέπει να 

περιοριστούν οι σπατάλες του δημοσίου τομέα, και κυρίως πως θα επιτευχθεί η 

προσέλκυση επενδυτών. Η καταπολέμηση της διαφθοράς κυριαρχεί στις 

υποδείξεις των θεσμών διότι έτσι εξοικονομούνται πόροι και ευνοείται η οικονομική 

μεγέθυνση και ανάπτυξη. Όταν επικρατεί η διαφθορά, δημιουργείται δυσφήμιση 

για το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνονται 

οι επενδυτές και τελικά να κατευθύνονται σε ανταγωνιστικές χώρες. Με αυτό τον 

τρόπο στερούνται από την εγχώρια οικονομία τα απαραίτητα οικονομικά κεφάλαια. 

Σε χαμηλότερο επίπεδο τα χρηματικά ποσά που ξοδεύονται ως μαύρο χρήμα, η 

ως δωροδοκία υποκρύπτονται από την φορολογία με αποτέλεσμα να μειώνονται 

τα κρατικά έσοδα. 

Μέσω της διατριβής εξετάζονται τα στοιχεία της διαφθοράς για την Ελλάδα, η 

βαθμολογική κατάταξη σε σχέση με τις ανταγωνιστικές οικονομίες της BS-10 και 

BAL-13, και διατυπώνονται προτάσεις αντιμετώπισης. Η μελέτη βασίστηκε σε 

διεθνείς δείκτες, αναλύσεις, καθώς και συμπεράσματα από την εφαρμογή 

μεθόδων αντιμετώπισης σε άλλα κράτη. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από κρατικές 

πηγές, διεθνείς οργανισμούς καθώς και δημοσιευμένες προγενέστερες μελέτες. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το φαινόμενο της διαφθοράς απασχόλησε εντόνως την ελληνική κοινωνία 

κατά την διάρκεια της μεταπολίτευσης. Την τελευταία περίοδο αυτό το κοινωνικό-

οικονομικό φαινόμενο αποτελεί ένα καθημερινό πεδίο τριβής, τόσο στην πολιτική 

αντιπαράθεση όσο και στα μέσα ενημέρωσης. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι, 

στρατιωτικοί, κατηγορούνται για εμπλοκή σε σκάνδαλα και αποκόμιση 

προσωπικού οικονομικού οφέλους από υπογραφή συμβάσεων του δημοσίου. Με 

άλλα λόγια αποκαλύπτεται η υπονοείται ότι, ο χρηματισμός των δημόσιων 

λειτουργών είναι ο πρωταγωνιστής στις συμβάσεις και όχι το δημόσιο συμφέρον.  

Η κατάχρηση εξουσίας για ίδιον όφελος συμβαίνει σε πολλές χώρες και 

ταλανίζει τις κοινωνίες και κυρίως τις οικονομίες των αδύναμων κρατών, μιας και οι 

ισχυρές οικονομίες μπορούν να απορροφήσουν σε κάποιο βαθμό τις οικονομικές 

απώλειες από την διαφθορά. Η δωροδοκία, η παράνομη διακίνηση προϊόντων 

(πχ. αφορολόγητα τσιγάρα, καύσιμα), το εμπόριο ναρκωτικών, η δωροληψία 

δικαστών, η φοροδιαφυγή, αποτελούν μερικές μορφές τις διαφθοράς, η οποία 

διαβρώνει τα υγιή θεμέλια της κοινωνίας γενικότερα και της οικονομίας ειδικότερα.  

Η μεροληπτική αντιμετώπιση κρατικών λειτουργών σε επιχειρηματίες, 

επηρεάζει τον υγιή ανταγωνισμό και αυξάνει το κόστος αγοράς ενός προϊόντος, 

μιας και το κόστος της δωροδοκίας συμπεριλαμβάνεται στην τελική τιμή του. Έτσι 

τα υπερτιμημένα αγαθά έχουν κατακλείσει το δημόσιο με εξωφρενικές αποκλίσεις 

από τις κανονικές τιμές. Όλα αυτά επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και οι 

κυβερνόντες μη «μπορώντας» να κάνουν αλλιώς καταφεύγουν στον δανεισμό.  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καθημερινότητας αποτελεί το γεγονός ότι το 

παζάρι που γίνεται στις λαϊκές αγορές, δεν καθορίζει από μόνο του τις τιμές των 

προϊόντων, σημαντικό πόλο παίζουν και οι παράγοντες εκείνοι που διαχειρίζονται 

αυτές τις αγορές. Ένας πωλητής για παράδειγμα θα μετακυλήσει στο προϊόν το 

κόστος της «μίζας» για την απόκτηση της άδειας πώλησης από τον δημόσιο 

υπάλληλο. Από μόνο του αυτό το γεγονός θεωρείται μεμονωμένο και ελάχιστα 

μπορεί να επηρεάσει την οικονομία γενικότερα. Όταν όμως το φαινόμενο πάρει την 

μορφή επιδημίας, τότε η οικονομία επηρεάζεται αρνητικά διότι οι καταναλωτές 

χάνουν σε έναν βαθμό την αγοραστική τους δύναμη αγοράζοντας λιγότερα σε 

αριθμό και  ακριβότερα προϊόντα.  

Η παρούσα εργασία, εστιάζει στην έννοια της διαφθοράς ως πολύ σημαντικό 

παράγοντα για την οικονομία μιας χώρας. Αρχικά παρουσιάζονται στοιχεία 
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μελετών έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό το φαινόμενο στις πραγματικές του 

διαστάσεις όπως αποτυπώνεται στους διεθνείς δείκτες.  

Ερευνώντας την οικονομία διαχρονικά, αρχικά δημιουργείται το ερώτημα για 

το μέγεθος της ανάπτυξης στη μεταπολεμική Ελλάδα, καθώς και για το ποιοι ήταν 

εκείνοι οι παράγοντες που συντέλεσαν στο να περιοριστεί, τα χρόνια της 

οικονομικής κρίσης. Η οικονομική ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα πολλών 

συνιστωσών και προϋποθέτει θεσμική υποστήριξη προς διευκόλυνση του 

επενδυτικού κλίματος μέσα από υποδομές, νομοθεσία, ευέλικτο και σύγχρονο 

δημόσιο τομέα, ελεγκτικούς μηχανισμούς και διαφάνεια. Οι επενδύσεις συνδέονται 

με την οικονομική ανάπτυξη αλλά ευδοκιμούν σε περιβάλλον που απουσιάζει η 

διαφθορά. 

 Από τους διεθνείς δείκτες, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία οικονομία 

στον κόσμο που να μην αντιμετωπίζει φαινόμενα διαφθοράς. Η διαφθορά θα 

μπορούσε να προσομοιαστεί σαν «παράσιτο» που προσκολλάται στον υγιή 

παραγωγικό ιστό της χώρας και όχι μόνο δεν τον αφήνει να αναπτυχθεί αλλά τον 

συρρικνώνει διαρκώς. Επομένως «σκοτώνοντας» την διαφθορά δημιουργούμε 

προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό προϋποθέτει να παρθούν τα 

κατάλληλα μέτρα από την πολιτεία και να υπάρξει βούληση για την εφαρμογή των 

νόμων. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας θα γίνει μια προσπάθεια προσδιορισμού των 

εννοιών και όρων που σχετίζονται με την οικονομική διάσταση της διαφθοράς. 

Ουσιαστικά προσπαθούμε να αντιληφθούμε την διαφθορά μέσω μετρήσιμων 

στοιχείων-δεικτών και πως επιδρά στην μακροοικονομία όπως για παράδειγμα στο 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Στην συνέχεια απαντάται το εύλογο ερώτημα γιατί το επίπεδο 

διαφθοράς στην Ελλάδα είναι τόσο υψηλό και γίνεται ένας προσδιορισμός του 

κόστους στην κοινωνία, καθώς επίσης και τι σχέση υπάρχει μεταξύ διαφθοράς και 

ανάπτυξης. 

 Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις οι οποίες 

ένα εφαρμοστούν εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν στην οικονομική μεγέθυνση, 

εδραιώνοντας έτσι τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη.  

 

 

 

 



- 4 - 
   

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

1.1 Διαφθορά 

Από την αρχαιότητα ήταν γνωστή η διαφθορά με πολλά παραδείγματα. Στην  

αρχαία Αθήνα το 324 π.X. εξορίστηκε ο Δημοσθένης με την κατηγορία ότι 

δωροδοκήθηκε από τον μεγαλύτερο καταχραστή της εποχής, τον Άρπαλο. Στον 

τελευταίο ο Μέγας Αλέξανδρος είχε αναθέσει την ευθύνη των οικονομικών της 

στρατιάς και αργότερα του θησαυροφυλακίου της Βαβυλώνας, αξιώματα από τα 

οποία ο Άρπαλος μερίμνησε να επωφεληθεί ο ίδιος. Όταν όμως έγιναν γνωστές οι 

ατασθαλίες του άπληστου καταχραστή, ο Δημοσθένης αρχικά εισηγήθηκε την 

απέλασή του, αλλά, έπειτα από μια γενναία «χορηγία» από τον Άρπαλο, άλλαξε 

γνώμη. Έτσι, στην προγραμματισμένη συζήτηση στην Εκκλησία του Δήμου για το 

αίτημα ασύλου στον Άρπαλο, όταν ήλθε η ώρα να μιλήσει ο Δημοσθένης, εκείνος 

προφασίσθηκε ότι δεν μπορούσε λόγω κρυολογήματος. 

Αλλά και πολύ αργότερα κατά την διάρκεια της επανάστασης του 1821, πολύ 

μεγάλη εντύπωση είχε προκαλέσει το σκάνδαλο ναυπήγησης των φρεγατών που 

αποτελεί ένα από τα πρώτα μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα στην νεώτερη ιστορία 

του ελληνικού κράτους, έχοντας άμεση σχέση με την διαχείριση του αγγλικού 

δανείου του 1824. Στο πλαίσιο των στρατιωτικών δαπανών, δημιουργήθηκε  μια 

εμπορική σύμβαση μεταξύ της προσωρινής ελληνικής κυβέρνησης των 

επαναστατημένων Ελλήνων και των Αμερικανών ναυπηγών, σύμφωνα με την 

οποία η Ελλάδα παρήγγειλε μια σειρά ατμοκίνητων πολεμικών πλοίων μεταξύ των 

οποίων και δύο φρεγάτες. Κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, οι 

Αμερικανοί ναυπηγοί χρησιμοποιώντας την δική τους  νομοθεσία, καθώς και άλλα 

κωλύματα, απαίτησαν μεγαλύτερα ποσά από τα ήδη συμφωνημένα 

καθυστερώντας υπερβολικά την ναυπήγηση των πλοίων. Τελικά, ύστερα από 

παρέμβαση της ίδιας της αμερικανικής κυβέρνησης, κατέστη δυνατό να παραδοθεί 

μια μόνο φρεγάτα με το όνομα «ΕΛΛΑΣ». Πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτισε ο 

απεσταλμένος της ελληνικής κυβέρνησης στις ΗΠΑ, Αλέξανδρος Κοντόσταβλος, ο 

οποίος κατηγορήθηκε ότι τελικά χρηματίστηκε  από τους Αμερικανούς κατά την 

διάρκεια της διαμεσολάβησης. 
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Η καθυστέρηση της ναυπήγησης είχε ως αποτέλεσμα την μη ενίσχυση της 

άμυνας του Μεσολογγίου καθώς και την κατασπατάληση  μεγάλου μέρους του 

αγγλικού δανείου. Για την ναυπήγηση της μιας φρεγάτας υπολογίζεται ότι το 

κόστος ανήλθε στα 750.000 δολάρια, δηλαδή λίγο διπλάσιο από το αρχικά 

συμφωνημένο ποσό. 1 

  Διαφθορά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η κατάχρηση εξουσίας για 

προσωπικό όφελος. Σε πολλές περιπτώσεις όμως αυτός ο ορισμός μπορεί να 

διευρυνθεί και να αφορά ένα σύνολο ατόμων, όπως για παράδειγμα τα πολιτικά 

κόμματα, συνδικάτα, ποδοσφαιρικές ομάδες κλπ. Ο παράνομος χρηματισμός 

στους έχοντες ισχύ και εξουσία, διαταράσσει την ισορροπία της κοινωνίας του 

πολιτικού συστήματος καθώς και των οικονομικών δομών ενός κράτους. Διαφθορά 

όμως είναι και η κάλυψη της φοροδιαφυγής, ο αθέμιτος ανταγωνισμός, η 

προνομιακή μεταχείριση των προσκολλημένων στην κρατική εξουσία και τα 

πολιτικά κόμματα, η ατιμωρησία των πολιτικών όταν φέρουν ευθύνη (για 

οικονομικά εγκλήματα και όχι για πολιτικές αποφάσεις όπως παρουσιάζεται 

συνήθως). 

Η διαφθορά μπορεί να διαχωριστεί σε υψηλού και χαμηλού επιπέδου 

ανάλογα σε ποιο πεδίο εφαρμόζεται στον κρατικό μηχανισμό. Έτσι για παράδειγμα 

οι πολιτικοί διαπράττουν υψηλού επιπέδου διαφθορά ενώ οι υπάλληλοι σε μια 

δημόσια υπηρεσία χαμηλού επιπέδου. Ο διαχωρισμός αυτός έχει και μια 

αναλογικότητα σχετικά με το κόστος ζημίας που προκαλείται. Μια 

υπερτιμολογημένη σύμβαση ενός μεγάλου δημόσιου έργου (για παράδειγμα 

κατασκευή οδικού δικτύου ) η οποία τελικά υπογράφεται  από έναν υπουργό, 

δύναται να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τον κρατικό προϋπολογισμό.  

Η θεσμική  ισχύς  του υπουργού μετατρέπει αυτομάτως την υπογραφή του σε 

καθοριστικό παράγοντα για την διακίνηση κεφαλαίων από το δημόσιο στους 

ιδιώτες. Έτσι δημιουργείται ένας κώδικας επικοινωνίας μεταξύ των «ημετέρων», 

προκειμένου να εξασφαλιστούν χρηματοδοτήσεις, χωρίς να πληρούνται τα 

απαραίτητα κριτήρια διασφάλισης της ποιότητας με το χαμηλότερο κόστος. Στην 

συνολική διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης δημιουργούνται υπερκέρδη, 

μερικός η ανεπαρκής ποιοτικός έλεγχος και τελικά δαπανώνται επιπλέον κεφαλαία 

από τα απαιτούμενα. Το επιπλέον κόστος οδηγεί σε αφαίμαξη των κρατικών 

                                            
1 Βικιπαίδια 2016 
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πόρων και σταδιακά περνάει στους πολίτες μέσω της φορολογίας. Αυτό που 

βιώνουμε δηλαδή τα τελευταία χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα, μίας και κανέναν 

υπουργό στο παρελθόν δεν απασχόλησε  το σχετικό κόστος των δημοσίων 

δαπανών.   

Ο καθηγητής Γ. Πανούσης αναφέρει σχετικά με το φαινόμενο της πολιτικής 

διαφθοράς: […Η πολιτική διαφθορά, ως «ανάρμοστη σχέση μεταξύ αγοράς και 

πολιτικής», δηλαδή ως διαπλοκή, κατέστη μέρος της πολιτικής κουλτούρας. 

Κουλτούρα της διαφθοράς και κουλτούρα του δημόσιου βίου (συμ)πορεύονται. Ως 

«μη φαινόμενο» (άδηλο, αόρατο) φαινόμενο η διαφθορά είτε εξελίσσεται προς τα 

πάνω σε διαπλοκή και σκάνδαλο ή γενικεύεται προς τα κάτω σε «ρουσφέτια 

επιβίωσης» («λαϊκή» διαφθορά της παρέας). Όλοι μιλάνε για τη διαφθορά των 

άλλων αλλά όχι για τη δική τους. Κι αυτό, διότι η διαφθορά προϋποθέτει δόλο και 

συμπαιγνία, αλλά και μια αντίληψη ότι στο «κάτω κάτω δεν βλάπτει κανέναν». 

Αυτή είναι η κουλτούρα της διαφθοράς.  

Μια στρέβλωση των αξιών: δημόσιοι λειτουργοί και πολίτες που αποκτούν 

σταδιακά μια ιδιόρρυθμη «συνείδηση δικαίου», όταν διαφθείρουν ή διαφθείρονται. 

Το δίλημμα δεν τίθεται συνεπώς «ως προς τι είναι νόμιμο» ή «ηθικό» αλλά «ως 

προς τι μπορούμε να κάνουμε ατιμωρητί» ή ακόμα, και «ποια μορφή διαφθοράς 

είναι αποδεκτή από την πλειοψηφία της κοινωνίας». Οι «εσωτερικές διακρίσεις» 

της διαφθοράς ίσως να βοηθάνε στις οριοθετήσεις. Η μαύρη διαφθορά, την οποία 

καταδικάζει απερίφραστα η κοινή γνώμη, η λευκή διαφθορά, που ανέχεται η κοινή 

γνώμη και η γκρίζα διαφθορά, με την οποία άλλοι συμφωνούν κι άλλοι όχι, 

συνιστούν ορισμένες μορφές που όμως δεν έχουν τον ίδιο αντίκτυπο σε κάθε 

χώρα ή και σε κάθε νομικό σύστημα.  

Σ’ ένα ανομικό πλαίσιο όμως, «όπου όλα επιτρέπονται», η διαφθορά χάνεται 

και προβάλλεται μόνο μια κοινωνική αναπαράστασή της, όχι αναγκαστικά 

αυθεντική. Η διαφθορά από παράβαση μετατρέπεται σε συναλλαγή, σε θεσμό 

«αναγκαίο» για τη φιλελεύθερη οικονομία, την ανάπτυξη, την παγκοσμιοποίηση. 

Άρα το δίλημμα δεν είναι διαφθορά ή αντιδιαφθορά, αλλά εξάρτηση ή 

ανεξαρτησία από κάθε μορφής μη δημοκρατικά νομιμοποιημένων και διαφανώς 

λειτουργούντων μηχανισμών (παρά) εξουσίας. Κανένα κομματικό συμφέρον και 

καμία ασφάλεια του συστήματος δεν δικαιολογούν τη λευκή σιωπή των οπαδών, 

την γκρίζα αδιαφορία των φοβισμένων πολιτών και τη μαύρη προπαγάνδα των 
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εγκεφάλων. Η διαφθορά είναι δια-θεσμικό φαινόμενο, άρα πρέπει να παρέμβουμε 

πρωτίστως στην ποιότητα της δημοκρατίας μας.]2  

Δημόσιες υπηρεσίες (εφορίες, τελωνεία, πολεοδομίες κλπ) διαπράττουν 

χαμηλού επιπέδου διαπλοκή που συχνά είναι ανεκτή από το ευρύ κοινό μιας και 

προτιμά να δαπανήσει ένα χρηματικό ποσό για να έχει ευνοϊκή αντιμετώπιση 

(«γρηγορόσημο», «λάδωμα», «φακελάκι», κλπ). Όμως και στο χώρο της 

δικαιοσύνης συναντάμε παραδείγματα διαφθοράς αν και προβλέπεται τιμωρία για 

τον δικαστή που χρηματίζεται, για να κριθεί η υπόθεση υπέρ η ενάντια κάποιου. 

(Νόμος 3666/ΦΕΚ/Α΄/18-6-2008 αρθ. 237). 

Η παραπάνω ανάλυση της έννοιας της διαφθοράς αφορά κυρίως τους 

αξιωματούχους του δημοσίου. Όμως και στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν αντίστοιχα 

παραδείγματα που αφορούν παράνομο χρηματισμό. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η 

διαφθορά αφορά μια γενικότερα σύγχρονη νοοτροπία ορισμένων πολιτών. Μιλάμε 

λοιπόν για μια «παρασιτική» ασθένεια η οποία εμφανώς έχει προσβάλει σχεδόν 

όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Μπορεί πολύ εύκολα να συνδεθεί με την ανομία 

και την έλλειψη απονομής δικαιοσύνης. Η ατιμωρησία και η χαλαρή εφαρμογή των 

νόμων, ενθαρρύνουν την διαφθορά ενώ αντίθετα ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο την 

περιορίζει και την καταπολεμά. Μερικά απτά παραδείγματα σύγχρονης διαφθοράς 

αποκαλύφθηκαν από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λ. Ρακιντζή 

(έτος 2015) : 

 Τα 33 δισ. € /χρόνο φτάνει το υπολογιζόμενο κόστος της 

διαφθοράς στην ελληνική οικονομία, ενώ πρόκειται για φαινόμενο διάχυτο στην 

ελληνική κοινωνία. Προ κρίσης το φακελάκι των γιατρών έφτανε ακόμα και 5000€ 

τώρα έχει πέσει στα 300€. 

 Χειρουργός κατάφερε να προαχθεί σε καρδιοχειρουργό, 

φέρνοντας ακόμα και πλαστή συστατική επιστολή του κ. Μαγκτί Γιακούμπ. Όταν 

τελικά απολύθηκε, διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς του, που πέθαναν στα χέρια του 

ήταν τριπλάσιοι σε σχέση με τον μέσο όρο των συναδέλφων του.3 Με βάση τα 

παραπάνω με δέκα χρόνια σωστής διαχείρισης δαπανών  και  εξοικονόμησης 

πόρων από την διαφθορά,  μπορεί να αποπληρωθεί σε μεγάλο ποσοστό το 

Ελληνικό χρέος.   

                                            
2 Απόσπασμα συνέντευξης του καθηγητή Γ. Πανούση. http://www.flust.gr/διαφθορά-και -

πολιτική-του-Γιάννη -Πανούση/2013. 

3 Απόσπασμα συνέντευξης του Λ. Ρακιντζή στην Athens News 2015 
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1.2 Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διαφθορά και τις δημόσιες 

συμβάσεις  

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διαφθορά ενέχει σοβαρούς 

κινδύνους για την οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό της. Πολλές χώρες σε 

ολόκληρο τον κόσμο υποφέρουν από τη ευρύτερα διαδεδομένη διαφθορά που 

εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη, υπονομεύει το πολίτευμα και βλάπτει την 

κοινωνική δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου. Τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έμειναν 

ανεπηρέαστα από αυτό το φαινόμενο. Η διαφθορά ποικίλλει ως προς το είδος και 

την έκτασή της από τη μια χώρα στην άλλη, ωστόσο, επηρεάζει όλα τα κράτη 

μέλη. Θίγει τη χρηστή διακυβέρνηση, την ορθή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, 

και τις ανταγωνιστικές αγορές. Σε ακραίες περιπτώσεις, υπονομεύει την 

εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και τις διαδικασίες.4  

Η έκθεση παρέχει μια ανάλυση του φαινομένου της διαφθοράς στα κράτη 

μέλη της ΕΕ και των μέτρων που λαμβάνονται για την πρόληψη και την 

καταπολέμησή της. Στόχος της είναι να ξεκινήσει μια συζήτηση με την Επιτροπή, 

τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, 

προκειμένου να συνδράμει στο έργο της καταπολέμησης της διαφθοράς και να 

προσδιορίσει τρόπους με τους οποίους η ευρωπαϊκή διάσταση μπορεί να 

βοηθήσει. Όσον αφορά τις χώρες που υστερούν στις επιδόσεις τόσο ως προς την 

αντίληψη όσο και ως προς την πραγματική εμπειρία διαφθοράς, αυτές 

περιλαμβάνουν την Κροατία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Λιθουανία, τη 

Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα.  

Σε αυτές τις χώρες όπως αναφέρεται σε έκθεση της ΕΕ για τη καταπολέμηση 

της διαφθοράς , μεταξύ 6% και 29% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι κλήθηκε ή 

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

θεωρεί ότι η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη στη χώρα του. Η Κροατία και η 

Τσεχική Δημοκρατία φαίνεται να προκαλούν μια κάπως πιο θετική εντύπωση με 

ελαφρώς καλύτερα αποτελέσματα από ό, τι οι υπόλοιπες χώρες της ίδιας ομάδας. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων (76%) πιστεύουν ότι η 

διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη στη χώρα τους. Οι χώρες στις οποίες οι 

ερωτηθέντες είναι πιθανότερο να θεωρούν ότι η διαφθορά είναι ευρέως 

                                            
4 Έκθεση της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς Βρυξέλλες, 3.2.2014 COM(2014) 38 
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διαδεδομένη είναι η Ελλάδα(99%), η Ιταλία (97%), η Λιθουανία, η Ισπανία και η 

Τσεχική Δημοκρατία (95% σε κάθε μία). Το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων (26%), σε 

σύγκριση με το 29% που κατέδειξε το Ευρωβαρόμετρο του 2011, θεωρούν ότι 

θίγονται προσωπικά από τη διαφθορά στην καθημερινή τους ζωή. 

Οι άνθρωποι είναι πιθανότερο να ισχυρίζονται ότι θίγονται προσωπικά από 

τη διαφθορά στην Ισπανία και την Ελλάδα (63% η καθεμιά), την Κύπρο και τη 

Ρουμανία (57% η καθεμιά) και την Κροατία (55%) και λιγότερο πιθανό στη Δανία 

(3% ), τη Γαλλία και τη Γερμανία (6% σε κάθε μία). Περίπου ένας στους δώδεκα 

Ευρωπαίους(8%) δηλώνουν ότι αντιμετώπισαν ή υπήρξαν μάρτυρες σε υπόθεση 

διαφθοράς κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Οι ερωτηθέντες είναι πιθανότερο να 

ισχυρίζονται ότι αντιμετώπισαν ή υπήρξαν μάρτυρες σε υποθέσεις διαφθοράς στη 

Λιθουανία (25%), τη Σλοβακία (21%) και την Πολωνία (16%) και λιγότερο πιθανό 

στη Φινλανδία και τη Δανία (3% σε κάθε μία), τη Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο 

(4% στην κάθε μία).5 

Περίπου τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων (73%) θεωρούν ότι η δωροδοκία 

και η χρήση των γνωριμιών είναι συχνά ο ευκολότερος τρόπος για την 

εξυπηρέτησή τους από δημόσιες υπηρεσίες στη χώρα τους. Αυτή η πεποίθηση 

είναι πιο διαδεδομένη στην Ελλάδα (93%), την Κύπρο (92%), τη Σλοβακία και την 

Κροατία (89% σε κάθε μία). Όπως και το 2011, περίπου δύο στους τρεις 

Ευρωπαίους (67%) θεωρεί ότι η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων δεν 

υπόκειται σε επαρκή διαφάνεια και εποπτεία. Την άποψη αυτή είναι πιθανότερο να 

συμμερίζονται οι ερωτηθέντες από την Ισπανία (87%), την Ελλάδα (86%) και την 

Τσεχική Δημοκρατία (81%), ενώ λιγότερο πιθανό είναι να έχουν αυτή την άποψη οι 

ερωτηθέντες από τη Δανία (47%), το Ηνωμένο Βασίλειο (54% ), τη Σουηδία (55%) 

και τη Φινλανδία (56%). Μόλις λιγότερο από το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων 

(23%) συμφωνεί ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησής τους είναι αποτελεσματικές 

στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, ενώ περίπου το ένα τέταρτο (26%) εκφράζει 

την πεποίθηση ότι οι η διαφθορά διώκεται αποτελεσματικά στη χώρα τους με 

στόχο την αποτροπή των πολιτών από παρόμοιες πρακτικές. 

                                            
5 eur-lex.europa.eu › EUROPA › EU law and publications › EUR-Lex 
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1.3 Το κόστος των δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ 

Οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο των εθνικών 

οικονομιών της ΕΕ. Περίπου το ένα πέμπτο του ΑΕΠ της ΕΕ δαπανάται ετησίως 

από τις δημόσιες αρχές και τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου για την προμήθεια 

αγαθών, έργων και υπηρεσιών. Περίπου το 20% του συνόλου αφορά τις δημόσιες 

συμβάσεις που υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια πέραν των οποίων εφαρμόζονται 

οι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ. Η Επιτροπή εκτίμησε ότι η 

συνολική αξία των προσκλήσεων υποβολής προσφορών που υπερέβησαν τα 

κατώτατα όρια της ΕΕ ήταν περίπου 425 δισεκατομμύρια ευρώ το 2011.6 

Έχοντας υπόψη το επίπεδο των χρηματοοικονομικών ροών που 

δημιουργούνται, καθώς και μια σειρά από άλλους παράγοντες, οι δημόσιες 

συμβάσεις αποτελούν έναν τομέα επιρρεπή σε πρακτικές διαφθοράς. Σύμφωνα με 

μια έρευνα του 2008 για τις δημόσιες συμβάσεις και τη διαφθορά, οι πρόσθετες 

δαπάνες σε μια σύμβαση, ως αποτέλεσμα των πρακτικών διαφθοράς, μπορεί να 

κυμαίνονται από 20% έως 25% και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και στο 50% 

του συνολικού κόστους της σύμβασης.7 

Όπως επισημαίνεται στις αρχές του ΟΟΣΑ για την ακεραιότητα στις δημόσιες 

συμβάσεις, «η αδύναμη διακυβέρνηση στις δημόσιες συμβάσεις εμποδίζει τον 

ανταγωνισμό στην αγορά και αυξάνει την τιμή που καταβάλλουν οι διοικήσεις για 

τα αγαθά και τις υπηρεσίες, με άμεσο αντίκτυπο στις δημόσιες δαπάνες και, ως εκ 

τούτου, στους πόρους των φορολογουμένων. Τα οικονομικά συμφέροντα που 

διακυβεύονται, και η στενή αλληλεπίδραση μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού 

τομέα, καθιστούν τις δημόσιες συμβάσεις έναν τομέα ο οποίος παρουσιάζει 

σημαντικούς κινδύνους.»8 

Μια μελέτη του 2013 για τον εντοπισμό και τη μείωση της διαφθοράς στις 

δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 2010 οι συνολικές 

άμεσες δαπάνες της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις μόνο για πέντε τομείς 

(δηλαδή, οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, 

αστικά δομικά έργα και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, εκπαίδευση, έρευνα και 

                                            
6ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/public procurement-

indicators-2011_en.pdf. 

7 www.nispa.org/files/conferences/2008/papers/200804200047500.Medina_exclusion.pdf. 

8OECD Principles for Integrity in Public Procurement («Αρχές του ΟΟΣΑ για την ακεραιότητα 
στις δημόσιες συμβάσεις»), http://www.oecd.org/gov/ethics/48994520.pdf.  
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ανάπτυξη) σε οκτώ κράτη μέλη ανήλθαν από 1,4 έως 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ.9 

Οι μεμονωμένες αξιολογήσεις της κάθε χώρας σε αυτήν την έκθεση υποδεικνύουν 

τις δημόσιες συμβάσεις ως έναν από τους πιο ευάλωτους τομείς όσον αφορά τη 

διαφθορά, όπως φαίνεται και από τον αριθμό των υποθέσεων διαφθοράς στα 

υψηλά κλιμάκια που πλήττουν μία ή περισσότερες χώρες.  

Δεδομένου ότι το επίπεδο κινδύνου διαφθοράς στη διαδικασία ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων είναι μάλλον υψηλό, η καταπολέμηση της διαφθοράς και οι 

διασφαλίσεις κατά της απάτης στις δημόσιες συμβάσεις αποτελούν προτεραιότητα 

τόσο για τα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Οι 

αδυναμίες στην πρόληψη και καταστολή της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις 

επηρεάζουν αρνητικά τη διαχείριση των εθνικών και κοινοτικών πόρων. 

1.4 Η οικονομία της Ελλάδας  

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο και τον Εμφύλιο, η ελληνική οικονομία 

είχε εντυπωσιακούς ρυθμούς ανόδου, κατά κύριο λόγο όμως επειδή ξεκινούσε 

από πολύ χαμηλή βάση. Η συνεχής τάση για σύγκλιση με τις αναπτυγμένες 

δυτικές χώρες διακόπηκε απότομα το 1973 λόγω της πρώτης μεγάλης 

πετρελαϊκής κρίσης. Ακόμη χειρότερη έγινε η κατάσταση το 1979, με το ξέσπασμα 

της δεύτερης πετρελαϊκής κρίσης. 

Σταθμός για την Ελλάδα αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2002, καθώς  μαζί  με 

άλλες έντεκα  χώρες της ευρωζώνης συναλλάσουν κοινό νόμισμα, το ευρώ. Η 

αξιολόγηση ένταξης της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ έγινε το 2001, μετά την 

φαινομενικά επιτυχή πορεία σύγκλισης των δημοσιονομικών μεγεθών και την 

ικανοποίηση των τεσσάρων από τα πέντε κριτηρίων της συνθήκης του 

Μάαστριχτ κατά τη διάρκεια του έτους 2000. Τα κριτήρια αφορούσαν 

πληθωρισμό, έλλειμμα γενικής κυβέρνησης, δημόσιο χρέος, μηχανισμό 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, καθώς και μακροπρόθεσμο επιτόκιο δανεισμού. Το 

ακαθάριστο προϊόν συνέχισε να αυξάνεται με ρυθμούς άνω του ευρωπαϊκού 

μέσου όρου εν μέρει λόγω των επενδύσεων σε υποδομές (κατασκευαστικός 

τομέας) σχετιζόμενες με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, αλλά και λόγω της 

ευκολίας πρόσβασης σε πιστώσεις για καταναλωτικές δαπάνες. Όμως το κριτήριο 

                                            
9 «Ο εντοπισμός και η μείωση της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ» 

PricewaterΗouse και ECORYS 30 Ιουνίου 2013 
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για έλλειμμα κάτω από 3%  (σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας)  φαίνεται ότι 

παραβιάστηκε από το 2001 έως και το 2005.  

Από τα τέλη του 2009 και αρχές 2010, εξαιτίας συνδυασμού διεθνών 

(οικονομική κρίση) και εγχώριων (ανεξέλεγκτες δαπάνες κατά την περίοδο μέχρι 

τις εκλογές του 2009) παραγόντων η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά 

προβλήματα, καθώς έχει το δεύτερο μεγαλύτερο ετήσιο έλλειμμα κρατικού 

προϋπολογισμού και το δεύτερο μεγαλύτερο δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση.10 Η κατάσταση μετά το 2011 χαρακτηρίζεται ως η εποχή των μνημονίων 

με εφαρμογή φόρων και μειώσεων μισθών και συντάξεων. Παρά τις προσπάθειες 

που έχουν γίνει μέχρι τώρα, από κυβερνήσεις διαφορετικού πολιτικού προφίλ δεν 

έχει βρεθεί ακόμα σημείο ισορροπίας σχετικά με την σταθεροποίηση των εσόδων-

εξόδων. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που αφορούν την Ελληνική οικονομία για 

το έτος 2015 η ύφεση διαμορφώθηκε στο 0,3%, (ΕΛΣΤΑΤ), η οποία αναθεώρησε 

προς το καλύτερο την αρχική της εκτίμηση που έδειχνε συρρίκνωση του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά 0,7%. 

 

Διάγραμμα 1: Μεταβολή ΑΕΠ 

  

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: 

Η εικόνα της ισχνής βελτίωσης δικαιολογείται από το γεγονός ότι 

συμπεριλήφθηκαν τα τελικά στοιχεία για την πορεία των υπηρεσιών (λιανικό 

εμπόριο, χονδρικό εμπόριο, πωλήσεις αυτοκινήτων, κ.λπ.) κατά το τέταρτο 

                                            
10 Βικιπαίδεια 2016 

http://s.kathimerini.gr/resources/2016-03/01s18elloikonomia-thumb-large.jpg
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τρίμηνο. Η ύφεση που βίωσε η οικονομία το 2015 προήλθε κυρίως από τη μείωση 

των επενδύσεων. Σχεδόν σταθερή παρέμεινε η κατανάλωση, ενώ πτωτικά 

κινήθηκαν οι εισαγωγές και οι εξαγωγές, με το εμπορικό ισοζύγιο να βελτιώνεται. 

Ποιο συγκεκριμένα, από τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι το 

2015 οι επενδύσεις υποχώρησαν κατά 13,2% και διαμορφώθηκαν στα 19,4% δισ. 

ευρώ από 22,4 δισ. Ευρώ. Η συνολική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 0,2%, εξαιτίας 

της αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης. Αντιθέτως, η δημόσια κατανάλωση στο 

σύνολο του έτους υποχώρησε ελαφρώς (0,1%) σε σύγκριση με το 2014. Η 

κατανάλωση των νοικοκυριών πέρυσι έφθασε στα 128,1 δισ. ευρώ, ενώ του 

Δημοσίου στα 39,9 δισ. ευρώ. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 3,7% και ανήλθαν στα 

53,3 δισ. ευρώ το 2015 από 55,4 δισ. ευρώ . Οι εισαγωγές υποχώρησαν κατά 

6,9%, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στα 56 δισ. ευρώ το 2015 από 60 δισ. 

ευρώ το 2014. 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία του ΑΕΠ, η 

ύφεση του έτους 2015 διαμορφώνεται πιο κοντά στις προβλέψεις του οικονομικού 

επιτελείου (0,3% έναντι εκτίμησης για 0%), απ’ ό,τι φαινόταν ότι θα ανέλθει με τις 

αρχικές εκτιμήσεις τις ΕΛΣΤΑΤ (0,7%). Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται από στελέχη του 

οικονομικού επιτελείου ότι θα βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις για τον 

προσδιορισμό του φετινού δημοσιονομικού κενού, έστω κι αν οι διαφορές μεταξύ 

των αρχικών εκτιμήσεων και των νέων δεδομένων είναι μικρές. Σε ότι αφορά το 

τέταρτο τρίμηνο του 2015, η οικονομική δραστηριότητα συρρικνώθηκε κατά 0,8%, 

έναντι αρχικής εκτίμησης της ΕΛΣΤΑΤ για ύφεση 1,9%. Η βελτιωμένη εικόνα 

αποδίδεται από αρμόδια στελέχη στην ενσωμάτωση των τελικών στοιχείων για την 

πορεία των υπηρεσιών κατά το τελευταίο περυσινό τρίμηνο. Ειδικότερα, από τα 

στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι το 201511:  

α. Η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά 0,9% σε σύγκριση με το 

ίδιο διάστημα του 2014, ενώ η δημόσια κατανάλωση αυξήθηκε κατά 2,8%. 

β. Οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 14,4%. 

γ. Οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 8,8% και οι εισαγωγές κατά 

12,5%. 

Στο τέταρτο τρίμηνο του 2015 το ΑΕΠ ανήλθε στα 46 δισ. ευρώ, ενώ στο 

σύνολο του έτους διαμορφώθηκε στα 185 δισ. ευρώ. Το 2014 το ΑΕΠ ήταν 185,6 

                                            
11 http://www.kathimerini.gr/851352/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/sto-03-telika-h-

syrriknwsh-toy-aep-to-2015 
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δισ. ευρώ. Το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη συνεχίζει να έχει η Ελλάδα 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ωστόσο, το θετικό στοιχείο είναι ότι το 2015 

υποχώρησε για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης. Συγκεκριμένα, το δημόσιο 

χρέος διαμορφώθηκε το προηγούμενο έτος στο 176,9% του ΑΕΠ δηλαδή στα 311,5 

δισ. ευρώ από το 180% επί του ΑΕΠ (319,7 δισ. ευρώ) το 2014. Σύμφωνα με τα 

στοιχείς της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, σε τριμηνιαία βάση, το δημόσιο χρέος 

αυξήθηκε το δ' τρίμηνο του 2015 κατά 5,2%. 

Το δημόσιο έλλειμμα διευρύνθηκε στο 7,2% το 21015 από το 3,6% το 

προηγούμενο έτος, ενώ οι κυβερνητικές δαπάνες αυξήθηκαν στο 55,3% του ΑΕΠ, από 

το 50,7% το 2014. Τα κρατικά έσοδα αυξήθηκαν στο 48,1% πέρυσι από το 47% το 

2014.12 Η Ελλάδα ως μέλλος της Ευρωζώνης αλλά και ως χώρα των Βαλκανίων 

αποτελεί αντικείμενο μελέτης με συγκρίσιμα και ανταγωνιστικά αποτελέσματα σε 

πίνακες που αποτυπώνουν οικονομικές μελέτες και επιδώσεις των EZ-19, BAL-13, 

και BS-10. 

Στο ανταγωνιστικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον, κάθε προσπάθεια για 

βελτίωση στους οικονομικούς δείκτες αλλά στους δείκτες διαφθοράς έχει σαν 

επακόλουθο βελτίωση στην βαθμολογική κατάταξη μεταξύ των χωρών. Έτσι 

παράγονται πίνακες με στοιχεία, τα οποία εκτιμώνται από επενδυτές οι οποίοι 

θέλουν να επενδύσουν σε ένα υγειές και σταθερό περιβάλλον. Όλες οι χώρες 

επιδιώκουν να αποτελούν πόλο έλξης για επενδύσεις στοχεύοντας στην 

οικονομική ανάπτυξη, επόμενος η θέση κάθε χώρας στον πίνακα έχει ιδιαίτερη 

αξία αφού αντικατοπτρίζει την υγιή η μη ποιοτικά χαρακτηριστικά.   

Πίνακας 1: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε τιμές δολαρίου 1985) 

 

1950 Θέση 1973 Θέση 1992 Θέση 

1950-73 
(% 
μεταβολή 
ετήσια) 

Θέση 

 
1973-92 
(% 
μεταβολή 
ετήσια) 
 

Θέση 

Η.Π.Α. 8772 1 14379 1 17945 1 2.2 18 1.2 16 

Ελβετία 6813 2 13905 2 15887 2 3.2 12 0.7 18 

Σουηδία 5807 3 11363 3 13986 7 3.0 16 1.1 17 

Μ. 

Βρετανία 
5395 4 9605 8 12724 12 2.6 17 1.5 12 

Δανία 5263 5 10613 4 14091 6 3.1 15 1.6 10 

Ολλανδία 4532 6 10064 7 13281 10 3.6 10 1.5 12 

                                            
12 http://www.newmoney.gr 21/4/16 

http://www.newmoney.gr/
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Βέλγιο 4433 7 9485 9 13484 9 3.4 11 1.9 7 

Νορβηγία 4358 8 9070 11 15518 3 3.2 12 2.9 3 

Γαλλία 4045 9 10316 5 13918 8 4.2 9 1.6 10 

Φινλανδία 3506 10 9300 10 12000 14 4.4 8 1.4 15 

Γερμανία 3421 11 10315 6 14709 5 5.0 5 1.9 7 

Αυστρία 2930 12 8669 12 12955 11 4.9 6 2.2 6 

Ιταλία 2743 13 8275 14 12721 13 4.9 6 2.3 5 

Ιρλανδία 2730 14 5595 16 9637 16 3.2 12 2.9 3 

Ισπανία 1913 15 6943 15 9802 15 5.9 2 1.9 7 

Ιαπωνία 1430 16 8539 13 1510 4 8.1 1 3.1 2 

Ελλάδα 1409 17 5208 17 6783 18 5.9 2 1.5 12 

Πορτογαλία 1208 18 4459 18 7478 17 5.9 2 3.2 1 

 

Πηγή: Π. Καλαϊτζιδάκης –Σ. Καλυβίτης 2002 

Κρίνεται σκόπιμο να ανατρέξουμε στο παρελθόν μέσα από μελέτες 

εξειδικευμένων οικονομολόγων (Π. Καλαϊτζιδάκης –Σ. Καλυβίτης 2002) για να 

αντιληφτούμε πως οδηγηθήκαμε στην σημερινή κατάσταση που η εκτεταμένη 

διαφθορά περιορίζει την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας. Την 

περίοδο 1950-1973 η Ελλάδα παρουσίασε έναν αρκετά καλό ρυθμό ανάπτυξής 

τον οποίο όμως δεν διατήρησε στην συνέχεια. Το πραγματικό κατά κεφαλήν 

εισόδημα της Ελλάδας αυξάνεται διαχρονικά. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 

του για την περίοδο1950-1991 ήταν 4%. Ο ρυθμός αύξησης του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις σε αυτή την περίοδο και 

κυμαίνεται από -4,6% έως 10,8%.  

Ο ρυθμός μεγέθυνσης είχε σαν αποτέλεσμα να πενταπλασιασθεί σχεδόν το 

κατά κεφαλήν εισόδημα της ελληνικής οικονομίας και να φθάσει από $1409 το 

1950 σε $6783 το 1991. Με αυτό το εισόδημα η ελληνική οικονομία παρέμεινε η 

φτωχότερη οικονομία στην ομάδα των αναπτυγμένων χωρών που εξετάζεται. Η 

ελληνική οικονομία παρουσίασε το δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης την 

περίοδο 1950-73 με 5.9%,(Πίνακας 1) ενώ για την περίοδο 1973-91 είχε το 

δωδέκατο μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης με 1.5%. 

Το κεφάλαιο ανά εργαζόμενο αυξανόταν με μέσο ετήσιο ρυθμό 4.9% για την 

περίοδο 1965-1991. Από τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών για την περίοδο 

1960-1999 (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 2000) φαίνεται ότι στις δεκαετίες του 

1960 και του 1970 η ελληνική οικονομία παρουσίαζε υψηλότερο ρυθμό 

μεγέθυνσης από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών οικονομιών. Άμεση συνέπεια ήταν 
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η μείωση του χάσματος που την χώριζε από τις υπόλοιπες αναπτυγμένες 

οικονομίες. 

Η διαδικασία αυτή αντιστράφηκε, κατά την μεταπολίτευση και ιδιαίτερα κατά 

τη δεκαετία του 1980, με συνέπεια να υπάρξει απόκλιση της ελληνικής οικονομίας 

από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές (Διάγραμμα 1.1). Οι κυβερνήσεις επιχείρησαν την 

αναστροφή αυτής της τάσης με την αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης και δόθηκε 

πολύ μικρή έμφαση στην βελτίωση της υποδομής. Η έλλειψη αναγκαίων 

υποδομών συνοδεύτηκε από πτώση των ιδιωτικών επενδύσεων με συνέπεια να 

καταγραφή συνολική πτώση των επενδύσεων. Παράλληλα παρατηρήθηκε αύξηση 

της δραστηριότητας του δημόσιου τομέα (Κρατικοποίηση της Ολυμπιακής 

Αεροπορίας, του ομίλου επιχειρήσεων Ανδρεάδη, των Ελληνικών Ναυπηγείων 

κλπ) . 

Το μόνο όμως αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθήθηκε ήταν η 

διόγκωση του δημόσιου τομέα χωρίς να διαφανούν θετικές επιδράσεις στην 

παραγωγή και το εισόδημα.13  

     Διάγραμμα 1.1. Ρυθμοί μεγέθυνσης στην Ελλάδα και την Ε.Ε 

 

               Πηγή: Π. Καλαϊτζιδάκης –Σ.Καλυβίτης 2002  

Ο διογκωμένος κρατικός μηχανισμός αντιλαμβάνεται πολύ γρήγορα την 

δύναμη της εξουσίας και δημιουργεί εντέχνως κωλυσιεργίες στην παροχή 

υπηρεσιών με εξαίρεση τις περιπτώσεις «λαδώματος». Μικροποσά δηλαδή που 

                                            
13 Οικονομική Μεγέθυνση : Θεωρία και Πολιτική Π. Καλαϊτζιδάκης –Σ.Καλυβίτης 2002 
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εισπράττονται από δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς προκειμένου να 

κάνουν την δουλειά τους ή να κάνουν τα στραβά μάτια σε παρατυπίες. Έτσι 

σπέρνονται οι πρώτοι σπόροι διαφθοράς που ταλανίζουν την Ελληνική κοινωνία 

ακόμη και σήμερα. Το δημόσιο πλέον δεν παρέχει υπηρεσίες με τον ίδιο τρόπο σε 

όλους τους πολίτες.  

Η έννοια της διαφθοράς είναι πολυδιάστατη και εκτείνεται από το γνωστό 

«φακελάκι» μέχρι τις πολυδάπανες προμήθειες του δημοσίου. Αλλά και η 

φοροδιαφυγή η κάλυψη οικονομικών εγκλημάτων αποτελούν συνιστώσες 

διαφθοράς οι οποίες προκαλούν τροχοπέδη στο να ξεπεραστούν τα προβλήματα 

χρέους και οδηγηθούμε στην οικονομική ανάπτυξη. Η Ελληνική οικονομία σήμερα 

βασίζεται κυρίως σε τομείς όπως στην παροχή υπηρεσιών (Τουρισμός- Ναυτιλία-

πληροφορική), και σε ένα βαθμό στην γεωργία. Κλωστοϋφαντουργίες, βιομηχανίες 

υφασμάτων, πλαστικών ηλεκτρικών ειδών, ναυπηγεία έχουν ήδη παραδώσει το 

πελατολόγιο τους στις εταιρίες του εξωτερικού λόγω κόστους. Το χρέος της 

Ελλάδας για το 2015 ήταν 311,5 δισ. Ευρώ που αντιστοιχεί στο 176,9% του ΑΕΠ 

ενώ για την ίδια χρονιά το δημόσιο έλλειμμα ανήλθε στο 7,2%14 . 

 Στο δυσμενές οικονομικό κλίμα έρχονται να προστεθούν και οι επιδώσεις 

του Διεθνούς Δείκτη Ανταγωνιστικότητας GCI (Global Competiveness Index). Η 

Ελλάδα την περίοδο 2007-2016 οπισθοδρόμησε κατά 21 θέσεις με 

χαρακτηριστικές χειρότερες επιδώσεις στο διάστημα 2012-2014 και αρνητική τάση 

το έτος 201615. Στο πίνακα κατάταξης βαθμολόγησης των «εύκολων» προς 

ανταγωνισμό χωρών BS-10, βλέπουμε ότι η Ελλάδα υστερεί (Πίνακας 2). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ανταγωνισμού αποτελεί η Βουλγαρία στην οποία 

πλέον είναι δύσκολο να ανακοπεί η ροή μετεγκατάστασης Ελληνικών εταιρειών.  

Οι βασικές αιτίες του προβλήματος είναι ότι η χώρα μας «δεν έχει πελάτες» 

γιατί δεν παράγει και δεν διαθέτει επώνυμα προϊόντα και υπηρεσίες που 

προσφέρουν αξία στην παγκόσμια αγορά. Όλος ο παραγωγικός ιστός της 

Ελλάδας είχε εμποτιστεί για πάρα πολλά χρόνια από τη νοοτροπία του «φασόν» 

και του «χύμα». Το κατά κεφαλήν εξαγωγικό εισόδημα στην Ελλάδα είναι από τα 

χαμηλότερα στην Ευρώπη. 

                                            
14 Πηγή: http://www.protothema.gr /21/4/16 σχετικό δημοσίευμα με στοιχεία από Eurostat 

15 Στοιχεία από το World Economy Forum για το έτος 2016 όπου συμμετείχαν 138 οικονομίες 
αντιπροσωπεύοντας το 98% του παγκόσμιου GDP. 

http://www.protothema.gr/
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Το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι εξαγωγές στο ΑΕΠ κυμαινόταν για 

πολλά χρόνια στο 8%-10%, ενώ το 2012, λόγω και της μείωσης του ΑΕΠ, ανέβηκε 

στο 12%, πολύ χαμηλότερο από χώρες που συγκρίνονται πληθυσμιακά με την 

Ελλάδα όπως το Βέλγιο, η Δανία, η Ολλανδία κλπ.  

 

Πίνακας 2: Κατάταξη των χωρών BS-10 σύμφωνα με τον δείκτη GCI 

Παγκόσμιος Δείκτης Ανταγωνισμού GCI ( BS-10 rank,     2007-2016) 

 2007 
2008 

2008 
2009 

2009 
2010 

2010 
2011 

2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2007 
2016 

Armenia 93 97 97 98 92 82 79 85 82 79 +14 

Azerbain 66 69 51 57 55 46 39 38 40 37 +29 

Bulgaria 
79 76 76 71 74 62 57 54 54 50 +29 

Georgia 
90 90 90 93 88 77 72 69 66 59 +31 

Greece 
65 67 71 83 90 96 91 81 81 86 -21 

Moldova 97 95 - 94 93 87 89 82 84 100 -03 

Romania 74 68 64 67 77 78 76 59 53 62 +12 

Russia 58 51 63 63 66 67 64 53 45 43 +15 

Turkey 
53 63 61 61 59 43 44 45 51 55 -02 

Ukraine 
73 72 82 89 82 73 84 76 79 85 -12 

countries 131 134 133 139 142 144 148 144 140 138  

 

Πηγή: Διαλέξεις καθηγητού Χ. Παπαπανάγου (ΑΔΙΣΠΟ 2015/16)  και  συλλογή προσφάτων 

στοιχείων από το συγγραφέα.16 

 

 

 

 

                                            
16 Διαλέξεις καθηγητού Χ. Παπαπανάγου στην ΑΔΙΣΠΟ το ακαδημαϊκό έτος 2015-16…αξίζει να 

σημειωθεί ότι η Ελλάδα από το 2004 μέχρι το 2012 έχασε 61 θέσεις σε όρους ανταγωνιστικότητας. 

Το γεγονός αυτό αντανακλά τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και την ανάγκη 

για επείγουσες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. 

Worst  

 

Best  

 

Be

st  

per

for

me

r 

 



- 19 - 
   

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.1 Παγκόσμιοι δείκτες μέτρησης διαφθοράς  

Ο διεθνής μη-κυβερνητικός οργανισμός Διεθνής Διαφάνεια Transparency 

International (T.I.) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός ο οποίος ασχολείται με 

τον εντοπισμό την μέτρηση και την καταπολέμηση της διαφθοράς σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Το κέντρο επεξεργασίας στοιχείων βρίσκεται στο Βερολίνο από το 1993 

που θεωρείται το έτος ίδρυσης του οργανισμού.O εμπνευστής της ιδέας ήταν ο 

Πήτερ Έιγκεν ο οποίος, ως πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας είχε διαπιστώσει 

ότι η οικονομική βοήθεια που στέλνονταν σε φτωχές χώρες της Αφρικής δεν 

έφτανε στο σύνολο της στον αποδέκτη λαό, αλλά «ψαλιδιζόταν» στην πορεία από 

πολιτικούς και λοιπούς εμπλεκόμενους στην τοπική διαφθορά.  

Παρατηρώντας το φαινόμενο στον ανεπτυγμένο κόσμο στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990, βλέπουμε ότι η διαφθορά ήταν ένα θέμα ταμπού. Πολλές 

εταιρείες δωροδοκούσαν για να έχουν ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση με 

αποτέλεσμα την μείωση των κρατικών εσόδων. Έτσι έγινε από όλους αντιληπτό το 

γεγονός ότι η διαφθορά θα υποσκάψει την χρηματοδότηση από πολλά 

αναπτυξιακά έργα σε όλο τον κόσμο17. 

Η ιδέα του Έιγκεν για περαιτέρω καταπολέμηση τη διαφθοράς γρήγορα έτυχε 

διεθνούς αναγνώρισης και πολλοί ηγέτες χωρών καθώς και αξιωματούχοι 

συνεργάστηκαν με αποτέλεσμα σήμερα ο οργανισμός να απαριθμεί χιλιάδες 

συνεργάτες κατανεμημένους στα κράτη μέλη, αλλά και επιστημονικό εξειδικευμένο 

προσωπικό (νομικοί και οικονομολόγοι ) οι οποίοι επεξεργάζονται και αξιολογούν 

τα στοιχεία που συλλέγουν οι παρατηρητές. 

Κάθε κράτος –μέλος του οργανισμού έχει ένα παράρτημα του Τ.Ι. με σκοπό 

να αντιμετωπίζει άμεσα τα όποια προβλήματα διαφθοράς καταγγέλλονται. Η 

Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάδος λειτουργεί την Υπηρεσία «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ» με 

σκοπό να παρέχει ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη σε θύματα και 

μάρτυρες διαφθοράς. Στόχος είναι να καταγραφούν και ταυτόχρονα να 

καταπολεμηθεί η διαφθορά στη ρίζα της με την συμμετοχή πολιτών. Στην 

                                            
17 Τα στοιχεία προέρχονται από τον Διεθνή Οργανισμό Transparency International 

(www.transparency.org) 
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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 oμάδα 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. 

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 πριν κάποιος άλλος γίνει το επόμενο θύμα της. Το 2003 ήταν η 

χρονιά που λειτούργησε η 1η υπηρεσία της διεθνούς διαφάνειας για δωρεάν 

παροχή ενημέρωσης και υποστήριξης σε θύματα και μάρτυρες διαφθοράς. Σε όλο 

τον κόσμο μέχρι σήμερα 140.000 πολίτες έχουν απευθυνθεί σε κάποια αντίστοιχη 

υπηρεσία διεθνούς διαφάνειας Κάθε χρόνο ο οργανισμός (Τ.Ι.)18 συντάσσει 

εκθέσεις με αντικείμενο την διαφθορά.  

Ανάλογα με τον τρόπο προσέγγισης –μελέτης της διαφθοράς, αναπτύχθηκαν 

επιμέρους δείκτες-εργαλεία, ώστε να γίνεται μετρήσιμη και υπολογίσιμη η έννοια 

της διαφθοράς και η κατάταξη των χωρών. Οι πλέον παγκόσμιοι διαδομένοι 

δείκτες,19 οι οποίοι    θα  αποτελέσουν και  αντικείμενο   μελέτης  της εργασίας , 

 

 

 

 

                                            
18 www.transparency.org/gcb2013/report 

19 Ο όρος «δείκτης» προέρχεται από το λατινικό "INDICARE», το οποίο σημαίνει να 
ανακοινώσει, να επισημάνει ή να αναφέρει. Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και 
Ανάπτυξη ή ΟΟΣΑ (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD10) έχει 
καθορίσει έναν δείκτη ως ‘’μια παράμετρο, ή μια τιμή που προκύπτει από παραμέτρους, που 
δείχνει/παρέχει πληροφορίες/περιγράφει την κατάσταση ενός φαινομένου/ενός περιβάλλοντος/μιας 
περιοχής με μια σημασία που εκτείνεται πέραν αυτής που σχετίζεται άμεσα με την τιμή της 
παραμέτρου’’. Η Επιστημονική Επιτροπή για τα Προβλήματα του Περιβάλλοντος (Scientific 
Committee on Problems of the Environment-SCOPE11) περιέγραψε τους δείκτες σύμφωνα με δύο 
βασικά χαρακτηριστικά τους: (αυτοί) ποσοτικοποιούν τις πληροφορίες, έτσι ώστε η σημασία τους 
(των πληροφοριών) να είναι περισσότερο κατανοητή, και απλοποιούν τις πληροφορίες για 
περίπλοκα φαινόμενα, έτσι ώστε να βελτιωθεί η επικοινωνία. (Schirnding 2002) 
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Πίνακας 3 Θέση Κατάταξης χωρών ΕΖ-19 /CPI 2007-201520 

 

είναι τρείς, ο δείκτης αντίληψης της διαφθοράς (CPI) το παγκόσμιο βαρόμετρο 

διαφθοράς (GCB) και ο δείκτης δωροδότη (BPI). Οι παραπάνω δείκτες 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από επιχειρηματίες προκειμένου να ασκήσουν 

επιχειρηματική δραστηριότητα σε κάποια χώρα. Αποτελούν επίσης κριτήριο 

επιλογής για το ποια περιοχή ενδείκνυται για άμεση δημιουργία μιας επιχείρησης 

χωρίς το κόστος δωροδοκίας και την διαμεσολάβηση της περιττής γραφειοκρατίας. 

2.2 Δείκτης Αντίληψης για την Διαφθορά CPI 

Κάθε χρόνο μετά το 1995 η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια (Transparency 

International Τ.Ι.) εκδίδει τον Δείκτη Αντιλαμβανομένης Διαφθοράς (Corruption 

Perceptions Index, CPI), ο οποίος καταγράφει το επίπεδο της αντιλαμβανόμενης 

διαφθοράς στον δημόσιο, και στους πολίτες, μιας χώρας. Η διαφθορά εντοπίζεται 

                                            
20 Τα στοιχεία προέρχονται από τον σύνδεσμο www.transparency.org/cpi2015/results 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Austria 15 12 16 15 16 25 26 23 16 

Belgium 21 18 21 22 19 16 15 15 15 

Cyprus 39 31 27 28 30 29 31 31 32 

Estonia 28 27 27 26 29 32 28 26 23 

Finland 1 5 6 4 2 1 3 3 2 

France 19 23 24 25 25 22 22 26 23 

Germany 16 14 14 15 14 13 12 12 10 

Greece 56 57 71 78 80 94 80 69 58 

Ireland 17 16 14 14 19 25 21 17 18 

Italy 41 55 63 67 69 72 69 69 61 

Latvia 51 52 56 59 61 - 49 43 40 

Lithuania 51 58 52 46 50 48 43 39 32 

Luxemburg 12 11 12 11 11 12 11 9 10 

Malta 33 36 45 37 39 43 45 43 37 

Netherlands 7 7 6 7 7 9 8 8 5 

Portugal 28 32 35 32 32 33 33 31 28 

Slovakia 49 52 56 59 66 62 61 54 50 

Slovenia 27 26 27 27 35 37 43 39 35 

Spain 25 28 32 30 31 30 40 37 36 

http://www.transparency.org/cpi2015/results
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κυρίως μεταξύ πολιτών που ζητούν διευκολύνσεις και πολιτικών η κρατικών 

αξιωματούχων που παρέχουν τις διευκολύνσεις για ίδιον όφελος. Ειδικοί αναλυτές 

καταγράφουν τις αντιλήψεις του επιχειρηματικού κόσμου και βαθμολογούν τα 

αποτελέσματα. Έτσι παράγεται ένας δείκτης ο οποίος προκύπτει από έρευνες. Η 

κλίμακα κατάταξης των κρατών μετά το 2012 είναι από το 0 έως το 100, όπου ο 

βαθμός 0 υποδηλώνει τη μέγιστη διαφθορά, ενώ όσο αυξάνει ο σχετικός δείκτης 

υπάρχει η αίσθηση ότι δεν υπάρχει διαφθορά στη χώρα. Μέχρι το 2011 τα κράτη 

ταξινομούνταν με κλίμακα από το 0 μέχρι το 10, όσο πιο κοντά στο μηδέν τόσο 

μεγαλύτερη η διαφθορά ενώ αντίθετα τα υψηλά τις κλίμακας αντικατοπτρίζουν την 

διαφάνεια. 

Ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς (CPI index) βαθμολογεί και κατατάσσει 

τα κράτη σε σχέση το εκτιμώμενο ποσοστό διαφθοράς που παρατηρείται στον 

δημόσιο τομέα  και  στους θεσμούς της κάθε χώρας. Είναι ένα αποτέλεσμα 

εκτιμήσεων διότι ουσιαστικά δεν υπάρχει η δυνατότητα απόλυτων μετρήσεων με 

βάση τα πραγματικά περιστατικά. Περιπτώσεις που αποκαλύπτονται από τα ΜΜΕ 

και άλλες που καταλήγουν στην δικαιοσύνη δεν μπορούν να αποτελούν εκείνα τα 

μετρήσιμα στοιχεία τα οποία είναι ικανά για τον προσδιορισμό μιας ασφαλούς 

εκτίμησης και ενός δείκτη (Παπαπανάγος Χάρρυ ΑΔΙΣΠΟ 2015-16). Ο CPI είναι 

ένας σύνθετος δείκτης που αντανακλά τις απόψεις παρατηρητών αλλά και 

ερευνητών που ζουν και εργάζονται στην υπό αξιολόγηση χώρα. Για την 

ολοκλήρωση των ερευνών συνήθως χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια τα οποία 

περιλαμβάνουν επιλεγμένες ερωτήσεις σε σχέση με την δωροδοκία δημοσίων 

λειτουργών, τις κρατικές προμήθειες, την κατάχρηση του δημοσίου χρήματος 

καθώς και την εντύπωση που επικρατεί για την αποτελεσματικότητα του δημοσίου 

τομέα ενάντια στην διαφθορά. 

Πρόσφατα δόθηκαν στην δημοσιότητα στοιχεία με τον CPI για το έτος 2015, 

η Ελλάδα βρίσκεται στην 58η/168 θέση συγκεντρώνοντας 46 βαθμούς.21 Είναι 

σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι τα αποτελέσματα του CPI δεν μας δείχνουν ότι 

μειώθηκε ποσοτικά η διαφθορά, αλλά ότι βελτιώθηκε η αντίληψη για το επίπεδο 

διαφθοράς του δημόσιου τομέα. Διαφορετικού τύπου εργαλεία  θα μπορούσαν να 

τεκμηριώσουν την μείωση η την αύξηση της διαφθοράς, όχι όμως το CPI. Ο ρόλος 

του είναι να παρουσιάσει την αντίληψη που υπάρχει για την ορθή η μη λειτουργία 

                                            
21 Τα στοιχεία προέρχονται από τον σύνδεσμο www.transparency.org/cpi2015/results. 

http://www.transparency.org/cpi2015/results
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των θεσμών ώστε να ληφθούν δράσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας του CPI έχουν ένα επιπλέον όφελος για την χώρα. 

Δημοσιεύονται παγκοσμίως και είναι προσβάσιμα σε πολύ κόσμο, τα λαμβάνουν 

δε υπόψη και οι εν δυνάμει επενδυτές. Τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα 

βελτιώνουν την εικόνα της χώρας, είναι σημαντικό λιθαράκι στο χτίσιμο 

εμπιστοσύνης. (Κ. Μπάκουρης Πρόεδρος   της ΜΚΟ «Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς» 

2006-συνέντευξή σε  Καθημερινή 6-2-16). Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε 

για τον υπολογισμό του CPI 2015 σύμφωνα με το T.I. Technical Methodology Note 

CPI 2015 ακολουθεί 4 βασικά βήματα: 

1. Επιλογή των πηγών πληροφοριών: ο δείκτης CPI σχηματίζεται 

καθώς συλλέγονται στοιχεία σχετικά με την αντίληψη περί διαφθοράς. Κάθε πηγή 

πληροφοριών αξιολογείται με τα παρακάτω κριτήρια:  

α. Εμπεριστατωμένος τρόπος συλλογής στοιχείων από 

αξιόπιστα ιδρύματα. Είναι απαραίτητο τα στοιχεία να είναι αληθή και να 

προέρχονται από επαγγελματικά ιδρύματα που να τεκμηριώνουν με σαφήνεια τις 

μεθόδους της για τη συλλογή στοιχείων. 

β. Στοιχεία που αποτυπώνουν το ποσοστό διαφθοράς στον 

δημόσιο τομέα. 

γ. H χρησιμοποιούμενη ιεράρχηση των στοιχείων που 

συλλέγονται από τις πηγές να παρέχει ικανή διάκριση στις πληροφορίες σχετικά με 

τα αντιληπτά επίπεδα διαφθοράς μεταξύ των χωρών. Έτσι με αυτό τον τρόπο να 

δύναται να κλιμακωθούν εκ νέου στην κλίμακα 0-100 του CPI.  

δ. Καθώς ο CPI κατατάσσει τις χώρες σε μια κλίμακα οι πηγές 

συλλογής στοιχείων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης 

των στοιχείων για όλες τις χώρες. 

ε. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης της κατάταξης 

των χωρών ανά έτος.  

2. Τυποποίηση των στοιχείων-βαθμολογιών: μια βαθμολογική 

κλίμακα 0-100 κοινή για όλους κατατάσσει τις χώρες ανάλογα με τις επιδώσεις. Το 

μηδέν αντιστοιχεί στην μεγαλύτερη αντίληψη για την διαφθορά ενώ το 100 το 

αντίθετο. Αυτό γίνεται εάν αφαιρεθεί η μέση τιμή από το σύνολο των δεδομένων 

και διαιρεθεί με την σταθερή απόκλιση. Αυτή η μέθοδος προσδίδει βαθμολογίες με 
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έναν ΜΟ της τάξης του 45 και σταθερής απόκλισης της τάξης του 20 o 

μαθηματικός τύπος είναι : Xi-mean(X)/std(X) * sign * 20 + 45 22 

3. Υπολογισμός του μέσου όρου ΜΟ της αξιολόγησης: Η 

βαθμολόγηση μιας χώρας γίνεται από διαφορετικές πηγές. Τρείς διαφορετικές 

αξιολογήσεις παράγουν τρεις βαθμολογίες και από αυτές βγαίνει ο Μ.Ο για την 

τελική βαθμολογία. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Ιδρύματα που συμμετείχαν στον υπολογισμό CPI 201523 

Α/Α ΙΔΡΥΜΑ 

1 African Development Bank Governance Ratings 2014 

2 Bertelsmann Foundation Sustainable Governance Indicators 2015 

3 Bertelsmann Foundation Transformation Index 2016 

4 Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings 2015 

5 Freedom House Nations in Transit 2015 

6 Global Insight Country Risk Ratings 2014 

7 IMD World Competitiveness Yearbook 2015 

8 Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2015 

9 Political Risk Services International Country Risk Guide 2015 

10 World Bank - Country Policy and Institutional Assessment 2014 

11 World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) 2015 

12 World Justice Project Rule of Law Index 2015 

 

4. Βαθμός αβεβαιότητας: Kατά την τελική επεξεργασία και έκδοση 

του δείκτη CPI λαμβάνεται υπόψη το πιθανό ποσοστό λάθους και το στατιστικό 

σφάλμα κατά τους υπολογισμούς . 

Για το έτος 2015 η σύνταξη της έκθεσης του δείκτη CPI συντάχθηκε με βάση 

τα στοιχεία από τα παραπάνω 12 ανεξάρτητα ιδρύματα (Transparency 

International, Corruption Perception Index Full Source Description 2015) 

Σε κάθε ετήσια έκθεση του Τ.Ι υπάρχει μια χρωματική απεικόνιση του CPI με 

σχεδόν παγκόσμια κάλυψη όπου αποτυπώνεται με κόκκινο χρώμα η χειρότερη 

επίδοση ενώ με καφέ και κίτρινο οι καλλίτερες επιδόσεις. 

                                            
22 Saisana Mich. Corruption Perceptions Index 2012 Statistical Assessment 2012 

23 Πηγή :http://ti-ukraine.org/ 
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 Χάρτης απεικόνισης του CPI 2015 

 

 

2.3 Δείκτης GCB (Global Corruption Barometer)  

Εκτός από τον CPI δημιουργήθηκε και ένας άλλος σχετικά νέος δείκτης που 

είναι το Παγκόσμιο Βαρόμετρο για την Διαφθορά (Global Corruption Barometer 

GCB).Αυτός ο δείκτης  αποτελεί μια έρευνα που βασίζεται  στην κοινή γνώμη και 

διεξάγεται από το 2003.Η τελευταία έρευνα έγινε το 2013 και συμμετείχαν πολίτες 

από 107 χώρες. Βαθμολογεί 12 κύριους θεσμούς σε κάθε χώρα (κόμματα, 

κοινοβούλιο, ένοπλες δυνάμεις, ΜΚΟ, ΜΜΕ, θρησκευτικές αρχές, ιδιωτικός 

τομέας, παιδεία, δικαστήρια, υπηρεσίες υγείας, αστυνομία και δημόσια διοίκηση) 

σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5 . Στα  τυποποιημένα ερωτηματολόγια απαντούν 

ενήλικες και όχι απαραίτητα σχετικοί με την οικονομία. Ανάλογα με την δυνατότητα 

κάθε χώρας τα ερωτηματολόγια μπορεί να απαντιούνται προφορικά, γραπτά 

ηλεκτρονικά είτε μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης( Computer Assisted Telephone 

Interviewing- CATI)24 

Η συλλογή των  στοιχείων  γίνεται από τον Τ.Ι. στο Βερολίνο και αφού 

επεξεργαστούν δημοσιοποιούνται μέσω έκθεσης στην ιστοσελίδα του Τ.Ι. Για την 

Ελλάδα την έρευνα πραγματοποίησε η εταιρεία ALTERNATIVE RESEARCH 

                                            
24 Τα στοιχεία προέρχονται από www.transparency.org/gcb2013/in_detail/ 
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SOLUTIONS σε εθνικό δείγμα 1001 ερωτηθέντων με την μέθοδο CATI 

(αντιπροσωπευτικός πληθυσμός 6,5 εκατ. Έλληνες άνω των 18 ετών). 

Τέσσερα διαφορετικά τμήματα απαρτίζουν την έρευνα. Το 1ο Τμήμα αφορά 

τις αντιλήψεις των πολιτών για την διαφθορά στην χώρα του. Σημαντικό ρόλο 

παίζουν οι ερωτήσεις που τίθενται και ουσιαστικά θέλουν να εκμαιεύσουν την 

παρούσα κατάσταση διαφθοράς μέσα από βιωματικές εμπειρίες των ίδιων ή των 

συγγενών τους. Για παράδειγμα πώς αποτυπώνεται η διαφθορά στους δώδεκα 

σημαντικούς τομείς της χώρας (κοινοβούλιο, δικαστική εξουσία, αστυνομία, υγεία, 

εκπαίδευση κλπ). Ουσιαστικά ζητούνται έγκυρες μαρτυρίες σχετικά με δωροδοκίες 

και χρηματισμό προκειμένου να γίνει μια αυτονόητη συναλλαγή με τους 

υπαλλήλους του δημοσίου αλλά και με επιχειρήσεις. Τις περισσότερες φορές είναι 

πρόθυμοι να μιλήσουν οι οργισμένοι πολίτες και όχι αυτοί που έχουν κάνει την 

δουλειά τους και έχουν διαπράξει πχ φοροδιαφυγή. Τίθεται ευθέως το πολύ 

ουσιαστικό ερώτημα σχετικά με την πρόθεση του πολιτικού συστήματος να 

αντιταχθεί στην διαφθορά θεσμικά και σε βάθος χρόνου ώστε να μην αφήνεται το 

περιθώριο της ελπίδας από τους διαπλεκόμενους. Είναι ικανές οι κυβερνήσεις να 

διορθώσουν το πρόβλημα της διαφθοράς; οι πολιτικοί ενεργούν για το δημόσιο 

συμφέρον η μήπως μεθοδεύουν καταστάσεις για τα προσωπικά τους συμφέροντα 

σε συνδυασμό με την διαπλοκή. 

Το 2ο Τμήμα η έρευνα εστιάζει στη δωροδοκία. Οι ερωτήσεις σχετίζονται με 

το εάν οι ίδιοι οι ερωτηθέντες η κάποιος από την οικογένεια τους έχει δωροδοκήσει 

υπαλλήλους η παράγοντες σε κάποιον από τους τομείς που εστιάζει η έρευνα. 

Ουσιαστικά ζητείται να αποκαλυφθεί εάν έχουν χρησιμοποιήσει το γνωστό 

«φακελάκι»25. 

                                            
25 «Φακελάκι» σημαίνει «μικρός φάκελος», ωστόσο έχει κληθεί να περιγράψει ένα είδος 

δωροδοκίας. «Ήταν βετεράνος του πολέμου και διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη σε τελικό 
στάδιο. Ένα βράδυ είχε ακατάσχετη αιμορραγία και έπρεπε να σπεύσουμε στο νοσοκομείο. Εκεί 
ήρθαμε αντιμέτωποι με την απόλυτη αδιαφορία. Κανείς δεν έδωσε σημασία στον παππού μου», 
είπε η Χριστίνα. «Τότε πήραμε το μήνυμα ότι ανέμεναν "μίζα" και όταν η μητέρα μου έδωσε ένα 
ποσό περίπου 300 ευρώ, μέσα σε μία ώρα ο παππούς μπήκε στο χειρουργείο» .Η Χριστίνα 
δημιούργησε το «edosafakelaki.org», μία ιστοθέση, στην οποία οι απλοί πολίτες ανώνυμα 
αναφέρουν περιπτώσεις δωροδοκιών. Το άρθρο του BBC magazine επισημαίνει ότι σε ιστοσελίδες 
όπως το edosafakelaki.org το 60% των αναφορών σχετίζεται με δωροδοκίες στο σύστημα υγείας, 
15% για άδειες αυτοκινήτων, 4% για έκδοση οικοδομικών αδειών, ενώ μόλις ένα 3% αποτελούν οι 
ιστορίες για δωροδοκίες σχετικά με φόρους, καθώς - όπως σημειώνει- όσοι το έχουν πράξει 
μάλλον το έκαναν για να φοροδιαφύγουν και, συνεπώς, δεν είναι διατεθειμένοι να το 
ανακοινώσουν.( BBC magazine 1/1/2013 http://www.bbc.com/news/magazine-20874650) 
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Και φυσικά αυτοί που μίλησαν αποκάλυψαν ότι οι ίδιοι ή κάποιο μέλλος της 

οικογένειας τους δωροδόκησαν κάποιον δημόσιο υπάλληλο που κατείχε θέση 

κλειδί σε δημόσια υπηρεσία προκειμένου να διευθετήσουν κάποια υπόθεσή τους. 

Πρωταγωνιστές στην Ελλάδα είναι οι υπηρεσίες υγείας και οι πολεοδομίες. 

Η πρόθεση για αντίδραση των πολιτών ενάντια στην διαφθορά 

αποτυπώνεται στο 3ο Τμήμα όπου ζητείται μέσω ερωτήσεων να αναφερθούν 

περιστατικά απαίτησης για δωροδοκίας και αντίστοιχης άρνησης από μέρους των 

πολιτών. Το 4ο και τελευταίο τμήμα αφορά ατομικά στοιχεία των ερωτηθέντων 

όπως ηλικία επάγγελμα μορφωτικό επίπεδο τόπος κατοικίας κλπ. 

2.4 Δείκτης BPI (Bribe Payers Index) 

Τρίτος κατά σειρά δείκτης είναι ο δείκτης χρηματισμού BPI (Bribe Payers 

Index).26. Πρόκειται για μεθοδολογικό εργαλείο μέτρησης, που βασίζεται σε 

έρευνες ειδικού πληθυσμού (όπως είναι π.χ. ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, 

επιμελητήριων και τραπεζών). Αντικειμενικός σκοπός είναι να αποτυπωθούν οι 

γνώμες του ιδιωτικού τομέα (εγχώριες και ξένες εταιρείες) σε σχέση με τη 

δωροδοκία που επιτυγχάνεται στο εξωτερικό. Η βασική του διαφοροποίηση με 

τους δείκτες αντίληψης της διαφθοράς είναι ότι εστιάζει στην πλευρά της 

προσφοράς, δηλ. αποτυπώνει τις χώρες από όπου προέρχεται ο χρηματισμός. 

Άλλοι δείκτες που αποτυπώνουν την διαφθορά είναι ο Δείκτης Business 

International (BI). ο οποίος πλέον συντάσσεται από το Economist Intelligence 

Unit,. και ο Δείκτης ICRG (International Country Risk Guide) που δημοσιεύεται 

ετησίως από την Political Risk Services Inc. 

2.5 Επικαιροποιημένα στοιχεία διαφθοράς 

Η μάχη ενάντια στην διαφθορά στην Ελλάδα έχει αποδώσει 1,5 δις. Ευρώ τα 

οποία έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό του δημοσίου και προέρχονται από 

υποθέσεις όπως για παράδειγμα αυτή της λίστας Λαγκάρτ, και άλλες που 

κατέληξαν σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων υπόχρεων προς το δημόσιο. 

Σύμφωνα με τον επικεφαλή των οικονομικών εισαγγελέων Παν. Αθανασίου έχουν 

σχηματιστεί 191 δικογραφίες από τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί μόνο 94 .Τα 

                                            
26 www.transparency.org/cpi/2004/cpi2004 
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στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν σε πρόσφατη ημερίδα για τους 15 μήνες της 

Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ).27 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρατεθούν πραγματικά στοιχεία από διάφορες 

πηγές και όχι μόνο από την ΓΕΓΚΑΔ έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό το επίπεδο της 

διαφθοράς στην Ελλάδα ανά τομείς, σκιαγραφώντας τους ανθρώπους της 

διπλανής πόρτας ανά επάγγελμα και κοινωνική θέση. 

Συνοπτικά, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ότι το πρόβλημα της 

μέτρησης του φαινομένου της διαφθοράς επιχειρείται να προσεγγιστεί μέσα από 

διάφορα μεθοδολογικά εργαλεία και κυρίως μέσα από συγκρίσιμους δείκτες που 

ποσοτικοποιούν την αφηρημένη αυτή έννοια, όπως είναι ο δείκτης αντίληψης 

διαφθοράς της Transparency International. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η 

μέτρηση του φαινομένου της διαφθοράς πραγματοποιείται κατά βάση μέσα από το 

ίδια αυτά διεθνή μεθοδολογικά εργαλεία- δείκτες. Δηλαδή οι βασικές πληροφορίες 

που μπορεί κανείς να εντοπίσει για την έκταση του φαινομένου, θα τις αντλήσει 

κυρίως από Διεθνείς εκθέσεις, όπως είναι η έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας (αλλά 

και η έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάς που εστιάζει σε εθνικό επίπεδο), 

στις σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης που διεξάγει η Ε.Ε. (Ευρωβαρόμετρο) 

και σε λοιπές έρευνες από διεθνούς οργανισμούς- φορείς. Αυτό έχει ως συνέπεια 

ότι η πληροφορία που μπορεί να αξιοποιήσει κανείς εστιάζει στην αντίληψη περί 

διαφθοράς, δηλ. μετράει το φαινόμενο με βάσει τις αντιλήψεις, τις τάσεις και τις 

πεποιθήσεις των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, η αποτύπωση του φαινομένου της 

διαφθοράς μέσα από τη δράση των ελεγκτικών και διωκτικών υπηρεσιών 

αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική, διότι καταδεικνύει εκείνη την πτυχή της 

διαφθοράς που υποπίπτει στην αντίληψη των μηχανισμών ελέγχου, καταγράφεται 

και κατ’ επέκταση αντανακλά και την αποτελεσματικότητα τους.  

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, στο πλαίσιο 

υλοποίησης των στόχων του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την καταπολέμηση 

της Διαφθοράς και συγκεκριμένα του δεύτερου στόχου: «Παρακολούθηση όλων 

των ελέγχων κατά της διαφθοράς καθώς και της συναφούς νομοθεσίας», 

επιχείρησε να συλλέξει στοιχεία που αφορούν σε περιστατικά διαφθοράς για τα έτη 

2014 και 2015 από το σύνολο σχεδόν των ελεγκτικών και διωκτικών υπηρεσιών 

που έχουν αρμοδιότητα σε θέματα διαφθοράς. Η ΓΕΓΚΑΔ κατά το διάστημα 

                                            
27 Στοιχεία από Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 22/7/16- www.gsac.gov.gr 
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Απρίλιος-Μάιος 2016 συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε στοιχεία προερχόμενα από 

κατά τόπους δικαστικές αρχές και αφορούσαν την διαφθορά. Ειδικότερα τα 

στοιχεία αφορούσαν τον αριθμό των ποινικών διώξεων αλλά και το πλήθος των 

κατηγορουμένων σε συγκεκριμένα αδικήματα διαφθοράς28 

Η προβολή της καταπολέμησης της διαφθοράς αλλά και η πρόθεση των 

κρατικών μηχανισμών να εφαρμόσουν τον νόμο φαίνεται να αποδίδει καρπούς. Το 

καθεστώς ατιμωρησίας ευνόησε την εξάπλωση της διαφθοράς με μορφή επιδημίας 

και τα κρυφά εισοδήματα αποτελούσαν κοινό μυστικό και χωρίς κανένας θεσμικός 

παράγοντας να επεμβαίνει δραστικά . Όμως η κοινωνική προβολή ο τρόπος 

διαβίωσης αλλά κυρίως ο έλεγχος καταθέσεων έχει προδώσει τους αποδέκτες της 

διαφθοράς. Τελικά ο φόβος της αποκάλυψης φαίνεται να λειτουργεί αποτρεπτικά. 

Το φαινόμενο παρατηρείται σε όλη την χώρα με την περιοχή της  Αττικής  να 

πρωταγωνιστεί. Αυτό είναι φυσιολογικό διότι στην πρωτεύουσα έχουν 

συγκεντρωθεί οι περισσότερες υπηρεσίες του δημοσίου τα υπουργεία και 

γενικότερα τα κέντρα λήψης απόφασης.  

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Πλήθος Ποινικών διώξεων 2014-2015 

 Πηγή: Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

 

                                            
28 Το δείγμα της έρευνας, εκτός από την Εισαγγελία Διαφθοράς Αθηνών, συμπεριλαμβάνει τις 

ακόλουθες Εισαγγελίες Πρωτοδικών: Αγρινίου, Αθηνών, Αιγίου, Αλεξανδρουπόλεως, Αμαλιάδας, 
Άμφισσας, Άρτας, Βέροιας, Βόλου, Γιαννιτσών, Γρεβενών, Γυθείου, Δράμας, Έδεσσας, Ζακύνθου, 
Ηλείας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Θήβας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαβρύτων, Καρδίτσας, 
Καστοριάς, Κατερίνης, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κυπαρισσίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λευκάδας, 
Λιβαδειάς, Μυτιλήνης, Ναυπλίου, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Ροδόπης, Σάμου, 
Σερρών, Σπάρτης, Τρικάλων, Τριπόλεως, Φλώρινας, Χαλκίδας, Χαλκιδικής, Χίου. 
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Το σημαντικότερο συμπέρασμα που συνάγεται από τα δεδομένα που 

συγκεντρώθηκαν (ΓΡΑΦΗΜΑ 1) είναι ότι παρουσιάζεται συνολική μείωση του 

αριθμού των ποινικών διώξεων για τα συγκεκριμένα αδικήματα κατά 30% για το 

διάστημα 2014 -2015, χωρίς όμως να παρατηρείται αντίστοιχη μείωση των 

εμπλεκόμενων προσώπων, γεγονός που ενδεχόμενα να σχετίζεται με την 

πολυπλοκότητα των υποθέσεων. Γενικά, τα αποτελέσματα των εισαγγελιών δεν 

μπορούν να κριθούν ποσοτικά, αφού η κάθε υπόθεση έχει τα δικά της 

χαρακτηριστικά. 

Εκτός όμως από δωροδοκίες υπεξαιρέσεις και απιστία υπαλλήλων ως προς 

την υπηρεσία έχουμε και παρά πολλά παραδείγματα αποφυγής δασμών. 

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα αποτελεί το λαθρεμπόριο καπνικών όπου οι 

αναλογούντες δασμοί και φόροι ανέρχονταν στα 114.544.017 €29 για το έτος 2015. 

Σε ότι αφορά την φοροδιαφυγή ο παρακάτω πίνακας 5 αποτυπώνει 

χαρακτηριστικά τα οικονομικά μεγέθη που αφορούν τα οικονομικά στοιχεία του 

2014-2015 και Α΄ και Β΄ τρίμηνο του 2016. Παρατηρούμε μια έξαρση 

φοροδιαφυγής από το 2014 στο 2015 αλλά ταυτόχρονα τα ίδια στοιχεία μπορεί να 

καταμαρτυρούν και μια ποιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των ελεγκτικών 

μηχανισμών εκ μέρους της πολιτείας. Επί της ουσίας η φοροδιαφυγή συνεπάγεται 

και πολιτικό κόστος, αφού οι απλήρωτοι φόροι θα προκαλέσουν «τρύπα» στον 

κρατικό προϋπολογισμό, ο κρατικός μηχανισμός δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει 

στις υποχρεώσεις του σχετικά με πληρωμές, με αποτέλεσμα την αύξηση των 

έμμεσων και άμεσων φόρων από τους πολίτες. Αυτό σημαίνει μείωση της 

αγοραστικής δύναμης των τελευταίων αφού όλο και λιγότερα χρήματα θα «ρέουν» 

στην αγορά, έτσι παράγεται μια στασιμότητα που ανατροφοδοτεί την οικονομική 

ύφεση.  

Παρά το δυσμενές κλίμα στην αγορά κάποιοι φαίνονται να ευνοούνται. Τα 

τελευταία χρόνια παρατηρούμε αύξηση φόρων, μείωση μισθών και κατά συνέπεια 

πτώση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Τα φθηνά προϊόντα προτιμούνται 

αναγκαστικά, και έτσι βρίσκει πρόσφορο έδαφος το κινέζικο εμπόριο λόγω της 

ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο τιμών πώλησης. Με αυτό τον τρόπο χάνεται 

πολύτιμο συνάλλαγμα αφού τα προϊόντα είναι εισαγόμενα και μάλιστα εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό προβληματίζει τούς επιχειρηματίες και 

                                            
29 Στοιχεία από την ετήσια Έκθεση 2016 της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της 

Διαφθοράς. 
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σύμφωνα με τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών, οι εισαγωγές μας από την Κίνα ήταν το 2015 2,5 δις ευρώ, δηλαδή 12 

φορές οι εξαγωγές μας.30 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Φοροδιαφυγή 2014-2015-2016 

 

Πηγή: Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

2.6 Ανάλυση στοιχείων δείκτη CPI για την Ελλάδα  

Μελετώνται διαρκώς πηγές και στοιχεία για την κατάσταση διαφθοράς στην 

Ελλάδα και υπό το πρίσμα των δεικτών (CPI, GCB, BPI) διαπιστώνουμε ότι οι 

παρεμβάσεις που γίνονται από θεσμούς ενάντια στην διαφθορά αποτυπώνονται 

και στους διεθνείς δείκτες. Αυτό είναι πολύ θετικό στοιχείο διότι βελτιώνεται η 

συνολική εικόνα της χώρας στους πίνακες κατάταξης των παραπάνω δεικτών στην 

περιοχή BS-10 & BAL-13. 

Η Ελλάδα το 2015 σημείωσε βελτίωση της θέσης ως προς την κατάταξη του 

δείκτη CPI συγκεντρώνοντας 46 μονάδες. Έτσι βρέθηκε στην 58η θέση σε σύνολο 

168 χωρών με βελτιούμενη επίδοση. Στον πίνακα 6 βλέπουμε ότι ανάμεσα στις 

χώρες BS-10 η Ελλάδα βελτίωσε την θέση της, ενώ ο ΜΟ BS-10 av. παρέμεινε 

σταθερός. 

Σε αντιστοιχία με την προηγούμενη ανάλυση στην περιοχή BAL-13 παρόλο 

που έχει επιτευχθεί βελτίωση η Ελλάδα βρίσκεται σε χαμηλότερη επίδοση από τον 

ΜΟ των υπολοίπων χωρών. Η Ελλάδα κατέχει την 8η από τις δεκατρείς χώρες και 

                                            
30 http://www.huffingtonpost.gr/2016/06/29/alibaba-ellada_n_10736006.html 
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είναι σε πολύ κοντινή θέση με την γειτονική Βουλγαρία ενώ ο ΜΟ των BAL-13 

παραμένει σχεδόν σταθερός.31  

Πίνακας 6: CPI scores BS-10 2012-201532 

 

Πίνακας 7: CPI scores BAL-13 2012-2015 

                                            
31 Πηγή: Διαλέξεις καθηγητού Παπαπανάγου Χάρρυ στην ΑΔΙΣΠΟ(2015-16) και στοιχεία από 

Transparency International 2016 

32 Πηγή: Διαλέξεις καθηγητού Παπαπανάγου Χάρρυ στην ΑΔΙΣΠΟ(2015-16) και στοιχεία από 
Transparency International 2016 

 2012 2013 2014 2015 average scores 

Armenia 34 36 37 35 35 6 

Azerbaijan 27 28 29 29 28 9 

Bulgaria 41 41 43 41 42 4 

Georgia 52 49 52 52 51 1 

Greece 36 40 43 46 41 5 

Moldova 36 35 35 33 35 7 

Romania 44 43 43 46 44 3 

Russia 28 28 27 29 28 10 

Turkey 49 50 45 42 47 2 

Ukraine 26 25 26 27 26 8 

BS-10 av. 36,3 37,5 38,0 38,0 37  

 2012 2013 2014 2015 CPI 

Avr. 

scores 

κατάταξη Albania 33 31 33 36 33,2 12 

Bos.- Her. 42 42 39 38 40,2 10 

Bulgaria 41 41 43 41 41,5 7 

Croatia 46 48 48 51 48,2 2 

FYROM 43 44 45 42 43,5 5 

Greece 36 40 43 46 41,2 8 

Kosovo 34 33 33 33 33,2 13 

Moldova 36 35 35 33 34,7 11 

Montenegr. 41 44 42 44 42,7 6 

Romania 44 43 43 46 44,0 4 

Serbia 39 42 41 40 40,5 9 

Slovenia 61 57 58 60 59,0 1 

Turkey 49 50 45 42 46,5 3 

BAL-13 av 41,9 42,3 42,2 42,4 42,2  
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2.7 Ανάλυση στοιχείων δείκτη GCB για την Ελλάδα 

Αξιολογώντας την Ελλάδα μέσα από τα φίλτρα  του Παγκόσμιου Βαρόμετρου 

για την Διαφθορά παρατηρούμε ότι τις μεγαλύτερες βαθμολογίες τις κατέχουν 

εκείνοι οι θεσμοί που σχετίζονται με την λήψη αποφάσεων δηλαδή οι 

κυβερνώντες,τα κόμματα καθώς και αυτοί που τους καλύπτουν από την δημόσια 

κατακραυγή δηλαδή τα ΜΜΕ. Αμέσως μετά το ανοργάνωτο σύστημα υγείας 

παίρνει την σκυτάλη, αφού οι πολίτες πληρώνουν διπλά την κρατική αδυναμία, 

αφενός δίνοντας «φακελάκια» σε γιατρούς και αφετέρου πληρώνοντας μέσω 

φόρων τις υπερτιμολογήσεις των ιατρικών προϊόντων και υπηρεσιών που 

παρέχονται από ιδιωτικές εταιρείες στο δημόσιο. Ακολούθως υποφέρει όλος ο 

δημόσιος τομέας αλλά και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στην ποιο χαμηλή θέση 

βρίσκονται οι ένοπλες δυνάμεις και αυτό γιατί οι συναλλαγές με τους πολίτες είναι 

περιορισμένες.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Ποσοστό% Διαφθοράς ανά τομείς- GCB Ελλάς 2013 
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στην Ελλάδα 

(2013) 

90 86 83 73 66 66 63 56 49 45 37 31 

Βαθμολογία 1-5 

1=καλή/5=κακή 
4.6 4.4 4.3 4.1 3.9 3.9 3.8 3.6 3.4 3.3 3.1 2.9 

 

Πηγή: (www.transparency.org/gcb2013/in_detail/) 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.transparency.org/gcb2013/in_detail/
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Εκτιμήσεις πολιτών GCB Ελλάς 2013 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Πόσο έχει αλλάξει το 

επίπεδο διαφθοράς 

στην Ελλάδα τα 

τελευταία 2 χρόνια; 

Μεγάλη αύξηση Μικρή 

αύξηση 

Παρέμεινε 

το ίδιο 

Μειώθηκε 

λίγο 

 

39% 16% 30% 12% 
 

Σε ποιο βαθμό 

πιστεύετε ότι η 

διαφθορά είναι 

πρόβλημα στον 

δημόσιο τομέα ; 

Σε μεγάλο 

βαθμό 

Είναι ένα 

πρόβλημα 

Μικρό το 

πρόβλημα 

  

70% 20% 8% 

 

Σε ποιο βαθμό η 

Κυβέρνηση διοικείται 

από στελέχη που 

δρούν για τα ατομικά 

τους συμφέροντα;  

Εντελώς Σε μεγάλο 

βαθμό 

Κάπως Περιορισμένα Καθόλου 

47% 36% 10% 4% 3% 

Πόσο 

αποτελεσματικές 

είναι οι δράσεις της 

κυβέρνησης για την 

καταπολέμηση της 

διαφθοράς; 

Αναπ/σματικη 

σε μεγάλο 

βαθμό  

Χωρίς 

αποτέλεσμα 

 

Ουδέτερη Αποτελ/τική Πολύ 

αποτελ/τικ

ή 

46% 27% 18% 8% 1% 

 

Πηγή: (www.transparency.org/gcb2013/in_detail/) 

Οι Έλληνες πολίτες πιστεύουν ότι η διαφθορά εντοπίζεται σε μεγάλο βαθμό 

στον δημόσιο τομέα και οι κυβερνήσεις δεν ασκούν κατάλληλη πολιτική 

αντιμετώπισης αφού τα στελέχη τους δρούν προς ικανοποίηση των ατομικών τους 

συμφερόντων. 

Μόλις το 1% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ασκούνται αποτελεσματικές 

δράσεις εκ μέρους των κυβερνόντων. Από τα παρακάτω στοιχεία συμπεραίνουμε 

ότι έχει κλονιστεί το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς 

της πολιτείας σε σχέση με την ικανότητα καταπολέμησης της διαφθοράς. Τα 

ποσοστά που αποτυπώνονται στον πίνακα 8 είναι από τα μεγαλύτερα στην 

Ευρώπη και αποκαλύπτουν ένα κομμάτι της παθογένειας του δημόσιου τομέα που 

με βεβαιότητα έχει συμβάλει στην οικονομική κρίση των τελευταίων ετών. 

http://www.transparency.org/gcb2013/in_detail/
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Ένας στους τρεις Έλληνες δίνει φακελάκι για περίθαλψη σε δημόσια 

νοσοκομεία. Τα πόσα κυμαίνονται από 200 ευρώ για έναν φυσιολογικό τοκετό ή 

μια απλή οφθαλμολογική επέμβαση έως και πάνω από 5.000 ευρώ για σοβαρές 

χειρουργικές επεμβάσεις. Το 55,2% των χρημάτων που πληρώνουν οι ασθενείς 

από την τσέπη τους σε δημόσια μονάδα Υγείας δεν συνοδεύεται από απόδειξη. 

Η παραοικονομία στον χώρο της υγείας ανέρχεται ετησίως στο 1,5 δισ. ευρώ, με 

την πολιτεία να έχει απώλεια φόρων της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ τον 

χρόνο. Εκτιμάται ότι οι πληρωμές για την υγεία προκαλούν μια επιπλέον 

επιβάρυνση 27% στα οικονομικά τους. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει η ανάλυση του 

τρόπου με το οποίο καλούνται να βάλουν το χέρι στην τσέπη οι ασθενείς καθώς 

υπάρχει η σύνδεση με την εξουσία του θεράποντος ιατρού. Ένας τρόπος είναι η 

καθυστέρηση στην παροχή της απαιτούμενης φροντίδας μέχρι ο ασθενής η η 

οικογένειά του να αναγκαστούν να πληρώσουν. Ένας άλλος τρόπος είναι να 

εμφανιστεί δύσκολη η πρόσβαση στην θεραπεία.33  

Σε ανταγωνιστική θέση στην δωροδοκία με τις ιατρικές υπηρεσίες του 

δημοσίου, βρίσκονται και οι πολεοδομίες οι οποίες ευθύνονται σε μεγάλο ποσοστό 

για την άναρχη δόμηση και την έγκριση οικοδομικών αδειών σε δασικές εκτάσεις. 

Ο πίνακας 8 αποτυπώνει τις μαρτυρίες των πολιτών σχετικά με συμμετοχή σε 

δωροδοκία σε ποσοστό επί % και ανά τομέα εξέτασης σύμφωνα με το Παγκόσμιο 

Βαρόμετρο Διαφθοράς. Αίσθηση προκαλεί και η δωροδοκία που επιχειρείται στις 

υπηρεσίες δημοτολογίου και προέρχονται από αλλοδαπούς.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Αποτελέσματα Δωροδοκίας GCB Ελλάς 2013 

                        ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
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Εσείς ή κάποιος στην 

οικογένειά σας δωροδόκησαν 

μια από τις οκτώ υπηρεσίες 

τους τελευταίους 12 μήνες;  

23% 9% 7% 7% 6% 4% 4% 3% 

 

Πηγή: (www.transparency.org/gcb2013/in_detail/) 

                                            
33 Πηγή: http://www.xorisorianews.gr/ η έρευνα έγινε από 2741 Έλληνες.Την επιστημονική ευθύνη την είχαν οι 

καθηγητές Κ.Σουλιώτης, Γ.Τούντας, Λυκ.Λιαρόπουλος, Δ.Καιτελίδου, η δικηγόρος Χ.Γκόλνα και η επιστημονική συνεργάτης 

του Εργαστηρίου Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας Όλγα Σίσκου.  

http://www.transparency.org/gcb2013/in_detail/
http://www.xorisorianews.gr/
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Μόνο η διαφθορά εκτιμάται ότι κοστίζει στην οικονομία της ΕΕ 120 

δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό ελάχιστα μικρότερο από τον ετήσιο 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης(145 δισ. Ευρώ/2015). Στην Ελλάδα το 

αντίστοιχο ποσό εκτιμάται σε 33 δισ. ευρώ ετησίως 34. Η Ελλάδα μαζί με την 

Ρουμανία Βουλγαρία, Κροατία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Λιθουανία 

αποτελούν μια ομάδα χωρών που υστερούν στις επιδόσεις τόσο ως προς την 

αντίληψη όσο και ως προς την πραγματική εμπειρία διαφθοράς. Σε αυτές τις 

χώρες, μεταξύ 6% και 29% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι κλήθηκε ή αναμενόταν 

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

διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη στη χώρα του. Η Κροατία και η Τσεχική 

Δημοκρατία φαίνεται να προκαλούν μια κάπως πιο θετική εντύπωση με ελαφρώς 

καλύτερα αποτελέσματα από ό, τι οι υπόλοιπες χώρες της ίδιας ομάδας.  

Υπάρχουν στοιχεία που τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό ότι πριν από την 

εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, υπήρχε διάχυτη και μάλλον σιωπηρή ανοχή 

προς τη διαφθορά. Το 2001 το 56% των ερωτωμένων σε σχετική έρευνα δήλωνε 

ότι δεν υπάρχει διαφάνεια στις προμήθειες στον τομέα της εθνικής άμυνας. Το ίδιο 

έτος σε άλλη έρευνα το 84% των ερωτωμένων τασσόταν υπέρ του ελέγχου των 

οικονομικών των κομμάτων από Ανεξάρτητη Αρχή.  

2.8 Αποτελέσματα έρευνας για την διαφθορά public issue 2007-2013 

Το τμήμα της Διεθνούς Διαφάνειας που αφορά την Ελλάδα, πήρε 

πρωτοβουλία να διεξαχθεί μια έρευνα με σκοπό να επικαιροποιηθούν τα τελευταία 

στοιχεία που σχετίζονται με  την διαφθορά στην χώρα από το  2007 έως το 2013. 

Η έρευνα υλοποιήθηκε  σε μηνιαία βάση καλύπτοντας ολόκληρο το Β΄ εξάμηνο 

κάθε έτους. Μετά το 2012 καλύπτει όλο το έτος. Βασίζεται σε μεγάλο δείγμα 

πολιτών  (6000 άτομα μέχρι το 2020 και 12000 άτομα από το 2011), που επιτρέπει 

την αξιόπιστη καταγραφή του φαινομένου. Παρέχονται πληροφορίες όχι μόνο σε 

ατομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο νοικοκυριού. Οι ερωτήσεις που 

απευθύνονται στους πολίτες  εστιάζουν τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 

                                            
34 http://www.huffingtonpost.gr/2015/10/08 συνέντευξη του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας 

Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή  (έτος 2015) . 

http://www.huffingtonpost.gr/2015/10/08
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τομέα παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες για χρηματικά ποσά που δόθηκαν 

για εξυπηρετήσεις και διευκολύνσεις. 

Το ποσοστό των νοικοκυριών που αναφέρονται στην διαφθορά του δημόσιου 

τομέα είναι 5,6% ενώ αντίστοιχα στον ιδιωτικό είναι 1,9% (2013).Ο μέσος όρος 

των χρηματικών ποσών που ζητούνται είναι 1226Ευρώ στο δημόσιο και 

1333Ευρώ στον ιδιωτικό τομέα. Η τάση είναι μειούμενη λόγω τις οικονομικής 

κρίσης, με μεγαλύτερες τιμές  να σημειώνονται το χρονικό διάστημα 2008-2009. 

Αναλυτικά η διαφθορά αποτυπώθηκε ως εξής: 50% στα νοσοκομεία,12% 

στις εφορίες,10,2% στις πολεοδομίες, και 3% σε ΙΚΑ,ΕΟΠΥ, κλπ. Αναλυτικά σε ότι 

αφορά τα νοσοκομεία παρατηρείται ποσοστό 32,4% σε περιπτώσεις που αφορούν 

γρήγορη επέμβαση 29,8% σε περιπτώσεις που αφορούν επίσπευση διαδικασιών, 

14,2% καλύτερη εξυπηρέτηση, 7,7% φακελάκι ιατρού και ιατρικές εξετάσεις σε 

ποσοστό 6,8%. Αντίστοιχα στις εφορίες η διαφθορά αφορά τα «γρηγορόσημο» σε 

ποσοστό 18,3%,η ρύθμιση χρεών το 14,6% και τα δικαιολογητικά το9,8%. Οι 

πολεοδομίες παίρνουν την σκυτάλη με ποσοστό 29% για γρήγορη διεκπεραίωση 

διαδικασιών 18,8% για έκδοση οικοδομικής άδειας και 14,5% για έκδοση 

δικαιολογητικών. 

Στον ιδιωτικό τομέα στον τομέα υγείας η διαφθορά αγγίζει το 33% οι νομικές 

υπηρεσίες το 11%,οι σχολές οδηγών το 11% οι κατασκευές το 10% και οι 

τράπεζες με 8%. Το εκτιμώμενο μέγεθος της διαφθοράς για το έτος 2012 

ανέρχεται σε 475 εκατ. Ευρώ, ενώ για το 2013 ανέρχεται σε 389 εκατ. ευρώ. 

Τα μεγαλύτερα ποσοστά διαφθοράς εμφανίστηκαν στην Πελοπόννησο στην 

Αττική και τα Επτάνησα(6%-6,7%). Ακολουθούν η Μακεδονία και η Θράκη με 

ποσοστά (2,4%-3,1%). Από την έρευνα προκύπτει ότι τα θύματα της διαφθοράς 

είχαν εμπλακεί στο παρελθόν σε ποσοστό 20,6%.Από αυτούς το οι άντρες ήταν σε 

ποσοστό 25% και οι γυναίκες 16,4% (το ηλικιακό εύρος ήταν 18-55 ετών). 

Σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης το 22,6% ήταν άτομα με ανώτερη 

εκπαίδευση, το 20,7% άτομα με μέση εκπαίδευση και το 15% άτομα με κατώτερη 

εκπαίδευση. Οι πολίτες αποτύπωσαν την γνώμη τους για την διαφθορά και το 42 

% θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία πάντα θα υπάρχει διαφθορά, 

ενώ το 54% θεωρεί ότι η Ελλάδα μπορεί γίνει χώρα χωρίς διαφθορά. 

Η άποψη των πολιτών αποτυπώνεται σε ποσοστό 84% ως προς το ότι 

οποιαδήποτε περίπτωση χρηματισμού αποτελεί πράξη διαφθοράς. Το μικρότερο 

ποσοστό αφορά η περίπτωση χρήσης μέσου για να πάρει κάποιος συγγενής καλή 
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μετάθεση στο στρατό, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά την περίπτωση 

χρηματισμού σε εφοριακό υπάλληλο για να τακτοποιηθούν χρέη καθώς και σε 

εξεταστή για άδεια οδήγησης. Το 88% των ερωτηθέντων διαφωνεί με την άποψη 

ότι «εάν είναι να κάνουμε την δουλειά μας δεν πειράζει να δώσουμε φακελάκι» και 

το 95% διαφωνεί με την γνώμη «εάν δεν βλάπτονται τα προσωπικά μου 

συμφέροντα, δεν θα με ενοχλούσαν οι μίζες και τα φακελάκια ακόμα και εάν 

γίνονταν μπροστά στα μάτια μου». 

Ως προς την αντιμετώπιση και τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν, το 

96% θεωρεί αποτελεσματικό μέτρο να εφαρμόζονται οι νόμοι, το 95% θεωρεί ότι 

πρέπει να αντιμετωπίζονται αυστηρά αυτοί που παίρνουν, αλλά και αυτοί που 

δίνουν, «μίζα» η «φακελάκι» και το 91% υποστηρίζει την εφαρμογή του «πόθεν 

έσχες» για δημοσίους υπαλλήλους. Τέλος οι πολίτες σε υψηλά ποσοστά θεωρούν 

ότι θα πρέπει να παρέχονται μαθήματα καταπολέμησης της διαφθοράς, να 

δημιουργηθεί κώδικας επαφής και συμπεριφοράς μεταξύ πολιτών και δημοσίων 

υπαλλήλων αλλά και να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία των δικαστών.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
35 www.publicissue.gr/3236/corruption-2013-2/ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

3.1 Οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη 

Οι κλασικοί οικονομολόγοι του 18ου και του 19ου αιώνα, όπως ο Adam 

Smith (1776),ο David Ricardo(1817) ήταν από τους πρώτους οικονομικούς 

επιστήμονες που ασχολήθηκαν με την θεωρεία της οικονομικής μεγέθυνσης. 

Καινοτόμες ιδέες για την εποχή αποτελούν οι φθίνουσες οριακές αποδόσεις καθώς 

και το πώς σχετίζονται με τους συντελεστές της παραγωγής, η επίδραση της 

τεχνολογικής προόδου μέσω της εξειδίκευσης της εργασίας κλπ. Παρόλη την 

προσπάθεια όμως η διαδικασία αυτή ατόνησε καθώς αντιμετώπισε έντονα 

προβλήματα από την έλλειψη κατάλληλων μαθηματικών τεχνικών και μεθόδων, 

καθώς και, την απουσία στατιστικών στοιχείων. 

Η εξέλιξη των μαθηματικών υποδειγμάτων της οικονομικής μεγέθυνσης 

άρχισε βασικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου παρατηρήθηκαν τα 

πρώτα μαθηματικά μοντέλα που σχετιζόταν με την οικονομική μεγέθυνση. Στα 

μέσα της δεκαετίας του 1980 μπορούμε να μιλάμε για βάσεις δεδομένων και 

ανάπτυξη μαθηματικών τεχνικών. Στις μέρες μας λοιπόν η οικονομική μεγέθυνση 

αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομικής 

επιστήμης.36 

Ο όρος «μεγέθυνση» στα οικονομικά αναφέρεται στην αύξηση της 

πραγματικής παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών σε μία οικονομία με την 

πάροδο του χρόνου. Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (GDP Gross Domestic 

Product) αποτελεί τον δείκτη της μεγέθυνσης. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται 

σε πραγματικούς όρους, δηλαδή διορθωμένους ως προς τον πληθωρισμό, και όχι 

σε ονομαστικούς όρους. Η μεγέθυνση αναφέρεται στη μακροχρόνια τάση 

(δεκαετίες, αιώνες) και όχι στη βραχυχρόνια διακύμανση (τρίμηνα, εξάμηνα, έτη) 

του παραγόμενου προϊόντος. 

Η οικονομική μεγέθυνση είναι σημαντικό πεδίο μελέτης των 

μακροοικονομικών. Μια από τις εγκυρότερες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί 

                                            
36 A.Smith (Έρευνα στη φύση και οι αιτίες του πλούτου των εθνών, 1776)…κάθε άτομο 

καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες να βρει την πιο προσοδοφόρο απασχόληση για οποιοδήποτε 
κεφάλαιο διαθέτει. Αυτό που έχει υπόψη του είναι το δικό του όφελος και όχι αυτό της κοινωνίας. 
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σχετικά είναι το μοντέλο του Solow. Ο Solow μεταξύ άλλων εισήγαγε και την έννοια 

της συνάρτησης παραγωγής στην οποία μπορείς να υποκαταστήσεις κεφάλαιο σε 

εργασία. Η συνάρτηση παραγωγής που εισάγει ο Solow είναι της μορφής:  

Y (t)= F( K( t), A(t) L(t) ) 

Τα μοντέλα εστιάζουν στις παρακάτω μεταβλητές Υ = Προϊόν (Output), Κ= 

Κεφάλαιο (Capital), L = Εργασία (Labour) A = “Γνώση” ή “Αποδοτικότητα της 

εργασίας” (“Knowledge” or “effectiveness of labor”) t = χρόνος (time) .Ο χρόνος 

δεν μπαίνει στην συνάρτηση παραγωγής άμεσα, αλλά μόνο μέσω του κεφαλαίου 

της εργασίας και της τεχνολογίας. Δηλαδή η παραγωγή αλλάζει διαχρονικά μόνο 

εάν οι εισροές αλλάζουν. Συγκεκριμένα η ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος, 

με δεδομένες τις ποσότητες κεφαλαίου και εργασίας μεταβάλλεται μόνο μέσω της 

τεχνολογικής προόδου. 

Αν αγνοήσουμε την τεχνολογική πρόοδο τότε η συνάρτηση παραγωγής 

παίρνει την μορφή: Y (t)= F( K( t), L(t) ). Ο τρόπος με τον οποίο εμπλέκεται  η 

τεχνολογία με στην συνάρτηση παραγωγής φανερώνει  ότι η τεχνολογική πρόοδος 

εξοικονομεί εργασία. Προκειμένου να δούμε πόσο κεφάλαιο και πόση εργασία θα 

χρησιμοποιηθούν στην οικονομία, συνήθως εξετάζουμε κάποιο υπόδειγμα 

απασχόλησης του κεφαλαίου και της εργασίας. Αυτά τα υποδείγματα θα μας 

δείξουν τις συνθήκες ισορροπίας που καθορίζουν τα ποσά της εργασίας και του 

κεφαλαίου που θα απασχοληθούν στην παραγωγική διαδικασία. Μια οικονομία 

μεγεθύνεται οικονομικά όταν οι αγορές κεφαλαίου και εργασίας μετακινούνται από 

το ένα σημείο ισορροπίας στο άλλο (Burda and Wyplosz, 1997:109). 

Εάν δε, υποθέσουμε ότι η συνάρτηση παραγωγής χαρακτηρίζεται από 

σταθερές αποδόσεις κλίμακας και συμβολίσουμε με β το μερίδιο του κεφαλαίου και 

με 1-β το μερίδιο της εργασίας, τότε μπορούμε να γράψουμε τα ακόλουθα: 

gy=gA+βgk+(1-β)gE 

gy: Ο ρυθμός μεταβολής του παραγόμενου προϊόντος δηλαδή το 

προϊόν της οικονομικής μεγέθυνσης. 

gA: Ο ρυθμός αύξησης της τεχνολογικής προόδου. 

gk: Ο ρυθμός μεταβολής του αποθέματος κεφαλαίου. 

gE: Ο ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης37. 

 

                                            
37 Στοιχεία από την μελέτη της  Παν. Παπακωνσταντίνου 2011 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_Solow&action=edit&redlink=1
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Πίνακας 11: Παράγοντες της οικονομικής μεγέθυνσης38 
 

Εξαρτημένη μεταβλητή: ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης 

Ανεξάρτητη μεταβλητή Συντελεστής 

Λογάριθμος κατά κεφαλήν εισοδήματος  0.107 (0.025) 

Λογάριθμος κατά κεφαλήν εισοδήματος 

(τετράγωνο)  
-0.0084 (0.0016) 

Εκπαίδευση  0.0044 (0.0018) 

Δημόσια κατανάλωση (μείον δαπάνες για άμυνα 

και εκπαίδευση)  
-0.157 (0.022) 

Νομικό-θεσμικό σύστημα  0.0138 (0.0056) 

(Εισαγωγές+Εξαγωγές)/ΑΕΠ  0.133 (0.041) 

Λογάριθμος ΑΕΠ επί 

(Εισαγωγές+Εξαγωγές)/ΑΕΠ  
-0.0142 (0.0048) 

Πληθωρισμός  -0.0137 (0.0090) 

Γονιμότητα (μεταβολή πληθυσμού)  -0.0275 (0.0050) 

Επενδύσεις/ΑΕΠ  0.033 (0.026) 

Ρυθμός μεταβολής όρων εμπορίου  0.110 (0.030) 

Σημείωση: Σε παρένθεση αναφέρεται το τυπικό σφάλμα. Πηγή: Barro (2001) 

 

Πέρα όμως από μαθηματικές θεωρίες υπάρχουν και εμπειρικά μοντέλα τα 

οποία αποτυπώνουν την οικονομική μεγέθυνση μέσα από διάφορους παράγοντες 

όπως το κατά κεφαλήν εισόδημα, η εκπαίδευση, το νομικό θεσμικό σύστημα κλπ. 

Μελετώντας τα στοιχεία του πίνακα που πραγματεύεται τους παράγοντες της 

οικονομικής μεγέθυνσης και χρησιμοποιεί στοιχεία από 81 χώρες για τις 

δεκαετίες 1965-75, 1975- 85 και 1985-95,καταλήγουμε στα εξής:39 

α. Ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης σχετίζεται θετικά με το αρχικό 

εισόδημα (οι φτωχές οικονομίες τείνουν να μεγεθύνονται) και αρνητικά με το 

τετράγωνο του αρχικού εισοδήματος (όσο πλουσιότερη είναι μια οικονομία, τόσο 

λιγότερο μεγεθύνεται).  

                                            
38 www.aueb.gr/users/kalyvitis/ch14.pd 

39 www.aueb.gr/users/kalyvitis/ch14.pd 
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β. Ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης συνδέεται θετικά με τις 

επενδύσεις.  

γ. Ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης σχετίζεται θετικά με το αρχικό 

ανθρώπινο κεφάλαιο (όσο πιο μορφωμένος είναι ο πληθυσμός τόσο ταχύτερα 

μεγεθύνεται η οικονομία). Σύμφωνα με τον Πίνακα 11, ένα επιπρόσθετο έτος 

εκπαίδευσης αυξάνει κατά μέσο όρο το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης κατά 0.44 

ποσοστιαίες μονάδες.  

δ. Ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης σχετίζεται αρνητικά με το 

σχετικό μέγεθος των δημοσίων δαπανών. Σύμφωνα με τον Πίνακα 11, μια αύξηση 

της δημόσιας κατανάλωσης (ως ποσοστό του ΑΕΠ) μειώνει κατά μέσο όρο το 

ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης . 

ε. Ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης σχετίζεται θετικά με το ύψος 

των διεθνών συναλλαγών της οικονομίας. Όμως, όσο πλουσιότερη γίνεται μια 

οικονομία, τόσο μικρότερη είναι αυτή η επίδραση, η οποία μπορεί να καταλήξει να 

είναι ακόμα και αρνητική. Επίσης, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας επιδρά 

θετικά στην οικονομική μεγέθυνση. Αν και υπάρχει στενή σχέση και πολλές φορές 

χρησιμοποιούνται οι έννοιες εναλλακτικά, εν τούτοις η οικονομική μεγέθυνση και η 

ανάπτυξη είναι έννοιες διακριτές. Η οικονομική μεγέθυνση αναφέρεται σε 

ποσοτικές μεταβολές και μετριέται συνήθως ως η αύξηση του κατά κεφαλήν 

προϊόντος ή εισοδήματος. Η ανάπτυξη είναι ευρύτερη έννοια και έχει ποσοτικές και 

ποιοτικές διαστάσεις και συνεπάγεται διαρθρωτικές αλλαγές. Περιλαμβάνει την 

αύξηση του εισοδήματος αλλά και τη μείωση της φτώχειας, την εξασφάλιση 

τροφής, υγείας, παιδείας και ποιότητας ζωής. Συνοπτικά η ανάπτυξη προϋποθέτει 

την διάχυση της οικονομικής μεγέθυνσης καθώς και την εξάπλωση των 

οικονομικών ευκαιριών. 

στ. Ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης σχετίζεται αρνητικά με τον 

πληθωρισμό.  

ζ. Ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης εξαρτάται θετικά από το βαθμό 

της πολιτικής και θεσμικής σταθερότητας. 

Είναι δυνατόν να υπάρχει οικονομική μεγέθυνση χωρίς σημαντική ανάπτυξη, 

όταν για παράδειγμα υπάρχει υψηλή συγκέντρωση εισοδήματος σε μια μερίδα του 

πληθυσμού και παράλληλα απουσιάζει ή είναι πολύ περιορισμένη η οικονομική 

διάχυση και η ποιοτική αναβάθμιση. Από την άλλη είναι απίθανο να υπάρχει 

σημαντική ανάπτυξη χωρίς το λιγότερο μια μέτρια οικονομική μεγέθυνση. Με άλλα 
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λόγια, οικονομική μεγέθυνση μπορεί να είναι απαραίτητη, αλλά όχι και ικανή 

συνθήκη για την ανάπτυξη.40Η οικονομική μεγέθυνση αναφέρεται σε μια αύξηση 

του κατά κεφαλήν πραγματικού ΑΕΠ. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν εκφράζεται 

μαθηματικά ως εξής: 

GDP = C + I + G + NX 

όπου: (C) κατανάλωση, (Ι) επένδυση, (G) δημόσιες δαπάνες για την 

αγορά αγαθών και υπηρεσιών και (ΝΧ) καθαρές εξαγωγές, δηλαδή εξαγωγές μείον 

τις εισαγωγές. Οι καθαρές εξαγωγές (ΝΧ) ονομάζονται και εμπορικό ισοζύγιο. Το 

ΑΕΠ δεν περιλαμβάνει την αξία των αγαθών και υπηρεσιών της παραοικονομίας. 

Το ΑΕΠ δεν περιλαμβάνει αγαθά και υπηρεσίες που αυξάνουν την ευημερία 

του πληθυσμού, όπως ανάπαυση, πολιτισμός, υγεία .Ενώ περιλαμβάνει μια σειρά 

από αγαθά και υπηρεσίες με αμφίβολη επίδραση στον πληθυσμό πχ αύξηση 

στρατιωτικών δαπανών. Ακόμα η αύξηση του ΑΕΠ μπορεί να οδηγεί σε 

χειροτέρευση των συνθηκών διαβίωσης πχ καταστροφή περιβάλλοντος. Ο 

πρόεδρος των ΗΠΑ J. Kennedy είχε δηλώσει το 1968: 

«Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν μας - αν κρίνουμε της Η.Π.Α από αυτό- 

περιλαμβάνει την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις διαφημίσεις για τα τσιγάρα και τις 

διαδρομές των ασθενοφόρων που μαζεύουν τους τραυματίες από τους δρόμους. 

Περιλαμβάνει την καταστροφή των δασών μας και την απώλεια του θαύματος της 

φύσης. Περιλαμβάνει τις ναπάλμ και τις πυρηνικές κεφαλές. Όμως το ΑΕΠ δεν 

λαμβάνει υπόψη την υγεία των παιδιών μας, την ποιότητα της εκπαίδευσής τους ή 

τη χαρά των παιχνιδιών τους. Δεν περιλαμβάνει την ομορφιά της ποίησής μας ή τη 

σταθερότητα των γάμων μας. Δεν εκτιμά το πνεύμα, το θάρρος, τη σοφία και την 

αφοσίωση στη χώρα μας. Εν ολίγοις τα μετράει όλα, εκτός απ' αυτά που δίνουν 

αξία στη ζωή.»  

Στην σύγχρονη εποχή το ΑΕΠ χρησιμοποιείται ευρέως από πολιτικούς, 

οικονομολόγους, διεθνής οικονομικούς αναλυτές, και ΜΜΕ ως την κρίσιμη 

"επίδοση" που πρέπει να πετύχει ένα κράτος για να έχει οικονομική ευημερία. 

Όμως, το ΑΕΠ ποτέ δεν σχεδιάστηκε για αυτό το ρόλο. Είναι απλώς ένα χοντρικό 

μέτρο των προϊόντων και των υπηρεσιών που αγοράστηκαν και πουλήθηκαν, 

χωρίς κανένα διαχωρισμό μεταξύ αυτών των συναλλαγών που αυξάνουν την 

ευημερία και αυτών που την μειώνουν.  

                                            
40 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C113/77/627,2261/ 
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Χωρίς να διαχωρίζει την ζημιά από όφελος και τις συμφέρουσες 

παραγωγικές δραστηριότητες από τις σπατάλες, το ΑΕΠ θεωρεί ότι κάθε 

χρηματική συναλλαγή αυξάνει την ευημερία των πολιτών. Από τη στιγμή που το 

ΑΕΠ καταγράφει κάθε χρηματική συναλλαγή, το κόστος της κοινωνικής 

αποδιοργάνωσης και των φυσικών καταστροφών προσμετράται ως οικονομικό 

όφελος. Η εγκληματικότητα (κλοπές) για παράδειγμα, λειτουργεί αυξητικά  στο 

ΑΕΠ, εξ αιτίας της ανάγκης για ακριβές κλειδαριές, συστήματα ασφαλείας, 

ιδιωτικούς φρουρούς, αύξηση της αστυνόμευσης, αντικατάσταση ζημιών, ιατρικά 

έξοδα κλπ. Η αύξηση των διαζυγίων επίσης αυξάνει σημαντικά το ΑΕΠ, καθώς 

καταναλώνονται τεράστια ποσά σε αμοιβές δικηγόρων, άνοιγμα δεύτερων 

νοικοκυριών. Κατά ανάλογο τρόπο, κάθε φορά που ένας σεισμός ή ένας τυφώνας 

προκαλούν τεράστιες καταστροφές, καταγράφονται αντίστοιχα σημαντικές 

αυξήσεις του ΑΕΠ μιας και οι εταιρείες ανοικοδόμησης θα αναλάβουν δουλειές και 

θα μεγαλώσουν τους οικονομικούς κύκλους εργασιών.   

Πολλοί οικονομολόγοι και πολιτικοί είναι υπέρμαχοι της θεωρίας που 

υποστηρίζει ότι η οικονομική μεγέθυνση και κατά συνέπεια η οικονομική ανάπτυξη 

συνδέονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία. Οι φυσικοί πόροι, το κεφάλαιο 

και ο παράγοντας εργασία συμβάλουν στην αύξηση του παραγόμενου προϊόντος. 

Η επίδραση της εργασίας αναφέρεται στην αξιοποίηση της εργατικής δύναμης. Το 

μέγεθος της εργατικής δύναμης συνδέεται άμεσα με το μέγεθος του πληθυσμού 

και με το ποσοστό του πληθυσμού που συμμετέχει, στην παραγωγική διαδικασία. 

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες εργαζομένων που διαδραματίζουν ιδιαίτερο 

ρόλο στην οικονομία μιας χώρας. Μία ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία είναι 

ο «επιχειρηματίας». Είναι το άτομο που θέλει και είναι ικανό να οργανώνει τους 

συντελεστές της παραγωγής. Στοιχειώδης προϋπόθεση για κάθε δυναμική 

οικονομία είναι να υπάρχουν επιχειρηματίες που θα ψάχνουν και θα αξιοποιούν 

δυνατότητες με ορθολογικό τρόπο και θα δημιουργούν κέρδη. Τα κέρδη των 

επιχειρηματιών με σωστή αντιμετώπιση από τον κρατικό μηχανισμό μπορούν να 

δώσουν ώθηση στην οικονομία μιας χώρας. Το ζητούμενο είναι πως θα πεισθούν 

οι επιχειρηματίες να επενδύσουν. Για να απαντήσουμε σε αυτό το πολύπλοκο 

ερώτημα ας εξετάσουμε πρώτα τι απωθεί τις επενδύσεις σε μια χώρα. 

Η υψηλή φορολογία των κερδών σίγουρα αποτελεί ίσως τον μεγαλύτερο 

ανασταλτικό παράγοντα για την δημιουργία επενδύσεων μιας και κανένας δεν 

θέλει να επενδύει χάνοντας σημαντικό μέρος των κερδών του για να στηρίζει 
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οικονομικά ένα κράτος. Αμέσως μετά σε προτεραιότητα ακολουθεί η ευκολία 

δημιουργίας μιας επιχείρησης. Ο δείκτης EDB (Easy Doing Business) αποτυπώνει 

την ευκολία δημιουργίας επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ανασταλτικοί 

παράγοντες είναι πρωτίστως η διαφθορά, η γραφειοκρατία. Θεμελιώδης 

προϋπόθεση για την επιχειρηματικότητα αποτελούν οι σωστοί κανόνες41. Τα 

στοιχεία που θα εξετάσει ένας επιχειρηματίας προκειμένου να επενδύσει είναι το 

ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς, το μειωμένο κόστος και ο μικρός χρόνος 

επίλυσης διαφορών, δυνατότητες για οικονομικές προβλέψεις πολιτική 

σταθερότητα καθώς και νομική προστασία ενάντια σε καταχρήσεις και διαφθορά. 

Ο δείκτης EDB κατατάσσει τις συμμετέχουσες οικονομίες ανάλογα με την 

επίδοση τους. Υψηλή βαθμολογία σημαίνει ότι οι κανόνες που υπάρχουν 

συμβάλλουν θετικά στην έναρξη και στην λειτουργία μιας εταιρείας. Οι δέκα 

πυλώνες που αφορούν τον δείκτη EDB σχετίζονται με την ευκολία έναρξης 

επιχείρησης, την ευκολία στην γραφειοκρατία της πολεοδομίας, την ευκολία 

ηλεκτροδότησης, το καθεστώς δανεισμού, την προστασία επενδυτών, τους 

φόρους, το εξαγωγικό εμπόριο, την εφαρμογή και τήρηση των συμβάσεων καθώς 

και το κλείσιμο μιας επιχείρησης. Στην Νέα Ζηλανδία (1η/190) με 95 ευρώ, μια 

online αίτηση/δήλωση και μία μέρα αναμονή, όλα είναι έτοιμα για να κάνεις έναρξη 

επιχείρησης. Φορολογικό μητρώο, τραπεζικοί λογαριασμοί κ.λπ. δημιουργούνται 

άμεσα. Στην Ελλάδα (61η/190) απαιτούνται 14 ημέρες για την ίδρυση και περίπου 

3.700 € κόστος.42 

Το «επιχειρήν» αναμφιβόλως δίνει ώθηση στην οικονομία μιας χώρας και η 

ευκολία με την οποία ένας επιχειρηματίας θα δημιουργήσει μια επιχείρηση 

αποτελεί κίνητρο ώστε να επιλέξει αυτή την χώρα. Οι επιχειρηματίες είναι 

ορθολογιστές και προτιμούν τις εύκολες και απλές διαδικασίες. Όσο πιο 

πολύπλοκο είναι το μοντέλο γραφειοκρατίας που θα αντιμετωπίσουν τόσο 

αυξάνονται οι πιθανότητες της διαφθοράς. Η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί 

εμπόδιο για τις διεθνείς επιχειρήσεις. Οι χώρες με υψηλά επίπεδα διαφθοράς 

αποθαρρύνουν τις εταιρείες από την επένδυση. Σκοπός είναι να αποδειχθεί πως 

με το να μειώσουμε την διαφθορά θα οδηγηθούμε στην αύξηση της 

παραγωγικότητας μέσα από τις επενδύσεις κυρίως του ιδιωτικού τομέα δηλαδή 

                                            
41 Διαλέξεις καθηγητού Παπαπανάγου Χάρρυ στην ΑΔΙΣΠΟ(2015-16) 

42 http://www.fortunegreece.com/photo-gallery/kaliteres-chores-na-idrisis-epichirisi/#2 
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την επιχειρηματικότητα. Αυξανομένου του «I» (επενδύσεις) και έμμεσα του NX 

(καθαρές εξαγωγές) επηρεάζουμε θετικά το GDP. 

3.2 Διαφθορά και ανάπτυξη 

O Mauro (1995) σε μια από τις πρώτες μελέτες για την επίδραση της 

διαφθοράς στην οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις, απέδειξε  ότι υπάρχει μια 

σημαντική αρνητική σχέση μεταξύ του επιπέδου διαφθοράς και του μέσου  ετήσιου 

ποσοστού οικονομικής μεγέθυνσης κατά τη διάρκεια της περιόδου του 1960-1985. 

Ειδικότερα, από τα εμπειρικά δεδομένα προέκυψε ότι μια βελτίωση κατά μια 

τυπική απόκλιση του δείκτη διαφθοράς οδηγεί σε αύξηση των επενδύσεων κατά 

5% του ΑΕΠ και σε αύξηση του ετήσιου ρυθμού μεγέθυνσης του κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ κατά 50 μονάδες βάσεις (0,5%).43  

Στην μελέτη ο Mauro χρησιμοποίησε τους δυο δείκτες διαφθοράς, τον δείκτη 

ICRG (International Country Risk Guide), ο οποίος αφορά στον μέσο όρο της 

περιόδου 1982-1995 (και είναι διαθέσιμος για πάνω από 100 χώρες), και τον 

δείκτη διαφθοράς Business International (BI) που πλέον συντάσσει το Economist 

Intelligence Unit. Και οι δύο δείκτες διαφθοράς αριθμούν από το 0, για χώρες με 

την μεγαλύτερη διαφθορά, μέχρι το 10 για τις χώρες με την λιγότερη διαφθορά. Η 

πολιτικές αλλαγές και η σταθερότητα, η σταθερότητα στον εργασιακό χώρο, οι 

σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, η τρομοκρατία, η δικαιοσύνη, η γραφειοκρατία και 

η διαφθορά είναι οι παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη για τον προσδιορισμό του 

δείκτη.  

 Στον παρακάτω πίνακα 12 βλέπουμε την αποτελεσματικότητα της 

γραφειοκρατίας bureaucracy efficiency (BΕ) ξεκινώντας από χαμηλές επιδώσεις 

(1.5-4.5) κράτη όπως η Νιγηρία και φτάνοντας μέχρι την μέγιστη επίδοση (9-10) 

που επιτυγχάνουν οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο η Σουηδία κλπ. Στην μέση της 

κλίμακας βρίσκεται η επίδοση της Ελλάδας με δείκτη 5.5-6.5. Συμπερασματικά 

καταλήγουμε ότι  κράτη με χαμηλές επιδώσεις παρουσιάζουν δυσκολία στο να 

διεκπεραιωθεί  γρήγορα και αποτελεσματικά μια υπόθεση ενός πολίτη με το 

δημόσιο και σε αυτή την περίπτωση καραδοκεί η διαφθορά, όπου μέσω του 

χρηματισμού θα λύσει γρήγορα τα όποια προβλήματα δημιουργηθούν. 

 

                                            
43 www.jstor.org/stable/2946696 
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 Πίνακας 12: Διαφθορά και ανάπτυξη 

 

Πηγή: Corruption and Growth Paolo Mauro 1995 

Μελετώντας τα στοιχεία του Mauro βλέπουμε ότι υπάρχει άμεση σχέση 

ανάμεσα στο κατά κεφαλήν εισόδημα (GDP per capita) και τον δείκτη ΒΕ. Όπως 

και στην προηγούμενη περίπτωση χώρες με καλό δείκτη ΒΕ έχουν και μεγαλύτερο 

κατά κεφαλήν εισόδημα. Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε για παράδειγμα ότι 

οι ΗΠΑ, η Νέα Ζηλανδία και η Σιγκαπούρη έχοντας επιτύχει μια πολύ καλή 

επίδοση ΒΕ κοντά στην τιμή 10 έχουν υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα που αγγίζει 

τα 12000 δολάρια, ενώ αντίθετα όπου υπάρχει χαμηλός δείκτης ΒΕ το κατά 

κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από 2-4000 δολάρια (Ιράν, Ινδονησία).  

 Τα συμπεράσματα που κατέληξε ο Paulo Mauro βασίστηκαν σε έναν 

συνδυασμό δεδομένων μέσω υποκειμενικών δεικτών σχετικά με την 

γραφειοκρατία καθώς και εμπειρικά αποδεικτικά στοιχεία που συνδέουν την 

διαφθορά και την οικονομική μεγέθυνση. Εντέλει μπορούμε ασφαλώς να 

ισχυριστούμε ότι, όπου δεν υπάρχει καλά οργανωμένος δημόσιος τομέας 

απουσιάζει η αποτελεσματικότητα της γραφειοκρατίας  και δημιουργούνται 

υποκατάστατα εξυπηρέτησης των πολιτών με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση των 

κρουσμάτων διαφθοράς. Οι επιπτώσεις από αυτή την κατάσταση επιβαρύνουν την 

οικονομία της χώρας γενικότερα.   

 



- 48 - 
   

 

 

Πίνακας 13 Απεικόνιση GDP per capita και δείκτη ΒΕ

 

Πηγή : Paulo Mauro1995 (Per capita GDP at PPP in 1980) 

Η αποτελεσματικότητα στη γραφειοκρατία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο 

στις επενδύσεις την οικονομική μεγέθυνση και την πολιτική σταθερότητα. Αυτή η 

συσχέτιση μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι είναι πολύ πιθανό να 

συνεργαστούν οι πολιτικοί με τους γραφειοκράτες και να δημιουργήσουν ένα 

μηχανισμό ο οποίος να βασίζεται στην δωροδοκία. Αυτή η κατάσταση θα έχει 

άμεση επίπτωση στην οικονομία της χώρας και η κυβέρνηση θα έχει μικρές 

πιθανότητες να παραμείνει στην εξουσία . Έχοντας δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα 

δημιουργείται αυτόματα μια τάση για αποκόμιση σύντομου κέρδους και από 

άλλους πολιτικούς. Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ διαφθοράς και πολιτικής 

προκαλεί πολιτική αστάθεια και επηρεάζει την οικονομική μεγέθυνση. 

Ακολούθως διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μια σχέση αναφορικά με τον τομέα 

που παρατηρούνται περισσότερες δράσεις διαφθοράς από τους πολιτικούς. Έτσι 

για παράδειγμα στην παιδεία οι κυβερνητικές δαπάνες είναι λιγότερες διότι δεν 

παρουσιάζονται ευκαιρίες διαφθοράς. Το αντίθετο συμβαίνει στον τομέα της υγείας 

των στρατιωτικών δαπανών και των δημοσίων έργων όπου τα κονδύλια είναι 

πολλαπλάσια. 
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Τέλος έχει παρατηρηθεί ότι οι υποανάπτυκτες χώρες έχουν την τάση να 

συντηρούν μια δυσκίνητη γραφειοκρατία και να είναι πολιτικά ασταθείς. Η 

αναποτελεσματικότητα των θεσμών έχει οδηγήσει αρκετές χώρες σε χαμηλή 

οικονομική ανάπτυξη με άμεση συνέπεια την φτώχεια. 

 3.3 Διαφθορά και επενδύσεις στην Ελλάδα 

Περίπου είκοσι δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι είναι οι απώλειες από την 

ανεπιτυχή καταπολέμηση της διαφθοράς στη χώρα μας, σύμφωνα με 

τον συντονιστή του ελληνικού προγράμματος και προϊστάμενο της μονάδας 

διακυβέρνησης και δημόσιας διοίκησης της ΕΕ, Ντάνιελ Ντότο. «Όταν υπάρχει 

διαφθορά, δεν υπάρχουν επενδύσεις. Όταν υπάρχει διαφθορά, επηρεάζεται η 

οικονομία μιας χώρας και επηρεάζονται στοιχεία τα οποία είναι ζωτικής σημασίας 

για τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας χώρας».44 

Ο ευαίσθητος τομέας των επενδύσεων υποφέρει σε περιβάλλον όπου 

ευδοκιμεί η διαφθορά. Η εμπιστοσύνη των επενδυτών εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες οι κυριότεροι όμως που λαμβάνονται υπόψη για την δημιουργία μιας 

επένδυσης σε μια χώρα είναι οι εξής: 

α. Η δυνατότητα πρόβλεψης κέρδους 

β. Ο βαθμός οικονομικής ελευθερίας 

γ. Το κόστος εργασίας και του κεφαλαίου 

δ. Η οικονομική σταθερότητα 

ε. Οι υποδομές και οι πόροι 

στ.  Η φορολογία  

ζ.  Η σχετική θέση στους δείκτες διαφθοράς  

η.  Οι θεσμοί και το νομικό καθεστώς της χώρας  

Όταν επίσημα ανακοινώνεται ότι η Ελλάδα χάνει είκοσι περίπου 

δισεκατομμύρια ετησίως  (από άλλες πηγές το ποσό είναι μεγαλύτερο) από την 

διαφθορά, αυτομάτως υπονοείται αδυναμία στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο της 

χώρας. Για να καλυφθεί το οικονομικό κενό πιθανότατα θα αυξηθεί η φορολογία 

και θα διαταραχθεί η πολυπόθητη οικονομική σταθερότητα με άμεσες επιπτώσεις 

στο κέρδος των επιχειρήσεων. Συνεπώς κάποιοι πιθανοί επενδυτές μάλλον θα 

                                            
44http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1454983/oosa-h-diafthora-kostizei-sthn-

ellada-20-dis-to.html 
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αναβάλλουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Τα παραπάνω αποτελούν μια απλή 

συμπερασματική ανάλυση των επιπτώσεων από πρόσφατες δηλώσεις του 

εκπροσώπου του ΟΟΣΑ ο οποίος μπορεί από την μια να λέει την αλήθεια αλλά 

από την άλλη ανάβει το κόκκινο φώς στους εγχώριους και ξένους επενδυτές. 

Η Ελλάδα σε σύγκριση με τη μέση ευρωπαϊκή χώρα, έχει έναν ιδιαίτερα 

μεγάλο αριθμό υποχρεωτικών διαδικασιών στον ιδιωτικό τομέα, όπου εμπλέκεται 

το κράτος. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ο συνδυασμός της γραφειοκρατίας με τη 

διαφθορά. Οι νόμοι δεν εξυπηρετούν τα ευρύτερα συμφέροντα της κοινωνίας. Η 

λογοδοσία είναι χαμηλή και υπονομεύει τις προοπτικές ανάπτυξης. Το άνισο 

παιχνίδι εμποδίζει την ανταγωνιστική λειτουργία των ιδιωτικών αγορών και 

προστίθεται στον μεγάλο διοικητικό φόρτο που επιβάλλεται. Παράλληλα, ένα 

αναποτελεσματικό σύστημα οικονομικής δικαιοσύνης θέτει σημαντικά εμπόδια στις 

επενδύσεις. Από το 1970 έως το 2007 η απασχόληση αυξήθηκε κατά 31% στον 

ιδιωτικό τομέα και κατά 150% στον δημόσιο τομέα. Πολλοί ξένοι εν δυνάμει 

επενδυτές μεταφέρουν με απογοήτευση την εμπειρία τους. Γραφειοκρατία, 

δωροδοκίες και παράνομες πληρωμές στους υπαλλήλους φορολογούν 

επιπροσθέτως τον ιδιωτικό τομέα.45 

Οι χώρες που θεωρούνται ως οι πιο διεφθαρμένες συνήθως βρίσκονται στην 

Αφρική και τη Μέση Ανατολή, σε κοινωνίες με αδύναμα νομικά και κυβερνητικά 

συστήματα και εκτεταμένη φτώχεια. Για παράδειγμα, η Σομαλία βρίσκεται στην 

κορυφή της φετινής λίστας, με τη Βόρεια Κορέα και το Αφγανιστάν να ακολουθούν. 

Σε έρευνα του Business Insider στις πλούσιες, δημοκρατικές χώρες, όπου η 

διαφθορά είναι πιο διαδεδομένη εξετάστηκαν οι θέσεις των χωρών στο πλαίσιο του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και, στη συνέχεια, 

επιλέχθηκαν εκείνες με τα υψηλότερα επίπεδα της αντιληπτής διαφθοράς. Η 

Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση με τις πιο διεφθαρμένες χώρες του ανεπτυγμένου 

κόσμου, ενώ στην κορυφή βρίσκεται το Μεξικό και στην καλύτερη θέση η Ιρλανδία 

με Ιαπωνία, Χιλή και Εσθονία να ακολουθούν.46 

Συμπερασματικά καταλήγουμε στο ότι, εάν δεν μειωθεί το επίπεδο 

διαφθοράς δεν θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και συνεπώς η 

                                            
45http://www.naftemporiki.gr/finance/story/757119/dialogos-gia-ta-domika-xaraktiristika-tis-

ellinikis-oikonomias 

46http://ependisinews.gr/blog/kosmos/oi-18-pio-dieftharmenes-xores-toy-kosmoy-se-poia-
thesi-einai-i-ellada 
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Ελλάδα δεν θα έλκει επενδύσεις. Χωρίς επενδύσεις δεν μπορούμε να ελπίζουμε 

σε οικονομική μεγέθυνση ανάπτυξη. Παρόλα αυτά η ετήσια Έκθεση της 

Παγκόσμιας Τράπεζας (Doing Business 2017) δείχνει ελαφρά κάμψη το 2016 ως 

προς την ανταγωνιστικότητα. Συγκεκριμένα, με βάση τον γενικό δείκτη «ευκολία 

άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας», η Ελλάδα κατετάγη στην 61η θέση το 

2016, από την 60η θέση το 2015. Ωστόσο, όπως προκύπτει, η χώρα, λόγω των 

μεταρρυθμίσεων που έχουν εφαρμοσθεί μέχρι σήμερα, έχει βελτιώσει σημαντικά 

τη θέση της στην παγκόσμια κατάταξη σε σχέση με το 2009. Ειδικότερα, από τα 

επί μέρους κριτήρια επιχειρηματικότητας, επισημαίνεται η επιδείνωση της χώρας 

κατά 11 θέσεις το 2016 συγκριτικά με το2014 αναφορικά με την πρόσβαση της 

επιχείρησης στην χρηματοδότηση. Επίσης, οι νέες φορολογικές επιβαρύνσεις στις 

επιχειρήσεις μέσω της αυξήσεως των φορολογικών συντελεστών οδήγησαν σε 

δυσμενέστερες συνθήκες άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Η τελευταία παράμετρος θεωρείται καθοριστική, καθώς όσο μεγαλύτερο το 

φορολογικό βάρος που επωμίζονται οι επιχειρήσεις, τόσο περιορίζεται και η 

δυνατότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους και ενισχύονται τα κίνητρα 

φοροδιαφυγής. Το χειρότερο σενάριο είναι η παύση λειτουργίας της επιχείρησης 

και η επανίδρυση της σε κάποια άλλη χώρα.      

 

Πίνακας 14: Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ 
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Τα παραπάνω αρνητικά στοιχεία για την οικονομία διαφθορά, φορολογία 

έρχονται να επιβεβαιωθούν και από την δυσμενή μεταβολή του ΑΕΠ όπως αυτό 

αποτυπώνεται στο παραπάνω πίνακα. 

Με βάση τη δεύτερη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ του Β’ τριμήνου 2016, 

σημειώνεται πτώση του πραγματικού ΑΕΠ κατά -0,9% σε ετήσια βάση (Β’ τρίμ.‘15: 

0,8%) και θετικός τριμηνιαίος ρυθμός μεταβολής 0,2%. Η τάση αυτή σε συνδυασμό 

με την εκ νέου αναθεώρηση των στοιχείων του Α’ τρίμηνου οδηγεί σε μείωση του 

πραγματικού ΑΕΠ κατά -1,0% το Α’ εξάμηνο του έτους. Επισημαίνουμε, ωστόσο, 

ότι το Β’ τρίμηνο του έτους το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε κατά 0,5% σε 

ετήσια βάση υποδεικνύοντας θετικό αποπληθωριστική της τάξεως του 1,5%, όταν 

ο πληθωρισμός διαμορφώνεται σε -0,9% και η ιδιωτική κατανάλωση συνεχίζει να 

κινείται σε επίπεδα κοντά στο 70% του ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές). Για να 

συσχετίσουμε την διαφθορά με την διακύμανση του ΑΕΠ το διάστημα 2012-2015 

αρκεί να ανατρέξουμε στα στοιχεία του δείκτη CPI. 

Την περίοδο 2012-2013 παρατηρούμε υψηλές τιμές στον δείκτη αντίληψης 

για την διαφθορά (κατάταξη  Ελλάδας 2012/94η-2013/80η) και αντίστοιχα από τον 

πίνακα 14 βλέπουμε πολύ μεγάλη αρνητική μεταβολή του ΑΕΠ. Ακολούθως στα 

επόμενα έτη βλέπουμε μια βελτίωση ως προς τον δείκτη CPI (κατάταξη Ελλάδας 

2014/69η -2015/58η) και μια ανάκαμψη της αρνητικής μεταβολής του ρυθμού του 

ΑΕΠ που σταθεροποιείται στο -1% το δεύτερο τρίμηνο του 2016.Παράλληλα 

βλέπουμε ότι και ο δείκτης της αντίληψης διαφθοράς έχει σχετική τάση βελτίωσης 

και έχει την καλύτερη επίδοση την περίοδο 2014-2015. Επίσης συμπεραίνουμε  ότι 

όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο διαφθοράς τόσο μικρότερη είναι η οικονομική 

ανάπτυξη και τόσο μεγαλύτερη είναι η συρρίκνωση του ΑΕΠ. Οι επενδυτές σε μια 

τέτοια κατάσταση  προτιμούν να τοποθετήσουν τα κεφάλαια τους σε άλλη αγορά 

με μικρότερο κόστος παραγωγής μικρότερη φορολογία και μεγαλύτερες 

προοπτικές κατανάλωσης προϊόντων. Τέλος συμπεραίνουμε ότι οι εξαγωγές θα 

είναι μειωμένες, αφού τα προϊόντα θα προσφέρονται σε μη ανταγωνιστικές τιμές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

4.1 Νομοθεσία ενάντια στην διαφθορά 

Από τη μεταπολίτευση  έως σήμερα, η καταπολέμηση της διαφθοράς υπήρξε 

δευτερεύουσα προτεραιότητα διαδοχικών κυβερνήσεων. Η Ελλάδα είχε 

παρωχημένη νομοθεσία, πολύ συχνά έλειπαν: εξειδικευμένοι θεσμοί,  η πολιτική 

βούληση και οι αναγκαίοι πόροι, καθώς υπήρχε σιωπηρή ανοχή στη διαφθορά. 

Ωστόσο, τα πράγματα άλλαξαν όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση. Η 

δημοσιονομική κατάρρευση του 2009-2010 αποτέλεσε καταλύτη εξελίξεων και 

επέφερε αλλαγές στο  πολιτικό σκηνικό της χώρας. Μία από κυριότερες αλλαγές 

ήταν η καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Από έρευνα κυρίως στα ΜΜΕ διαπιστώνουμε  ότι πριν από την εκδήλωση 

της οικονομικής κρίσης, υπήρχε διάχυτη και μάλλον χαλαρή αντιμετώπιση του 

κρατικού μηχανισμού προς τη διαφθορά. Το 2001 το 56% των ερωτωμένων σε 

σχετική έρευνα δήλωνε ότι δεν υπάρχει διαφάνεια στις προμήθειες στον τομέα της 

εθνικής άμυνας. Το ίδιο έτος σε άλλη έρευνα το 84% των ερωτωμένων τασσόταν 

υπέρ του ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων από Ανεξάρτητη Αρχή. Σε 

έρευνα για τις στάσεις των νέων, το 1999, το 90% των ερωτωμένων υποστήριξε 

ότι « υπάρχει πολλή ατιμία και διαφθορά»47. Επίσης σε άλλη δειγματοληπτική 

έρευνα στον γενικό πληθυσμό, μόνο το 2,6% των ερωτωμένων πιστεύει ότι 

σχεδόν κανένας από αυτούς κυβερνούν δεν είναι διεφθαρμένος, ενώ το 75% 

δηλώνει ότι « το να ασχολείται κανείς με την πολιτική σήμερα είναι τρόπος να 

πλουτίσει» 48. Όμως, ταυτόχρονα σε αντίστοιχες έρευνες, την ίδια χρονική περίοδο 

(1998-2001), στην ερώτηση ποια είναι τα κύρια προβλήματα με τα οποία πρέπει 

                                            
47Έρευνα κοινής γνώμης του Δεκεμβρίου 2000, με βάση πανελλαδική δειγματοληψία, 
δημοσιευμένη στην εφημ. Ημερησία, 9 Δεκεμβρίου 2000. Περίληψητης έρευνας στο Ινστιτούτο 
VPRC και Χριστόφορος Βερναρδάκης, επιμ., Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα 2002, VPRC, Αθήνα 
2002, σ. 368. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ & 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, 8-9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

48 www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2016/07/Anatypo_D.A.Sotiropoulos.pdf≪Οικονομικό 
βαρόμετρο≫, δημοσιευμένη στο περ. Οικονομικός Ταχυδρόμος, 17 Δεκεμβρίου 1998. 
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να ασχοληθεί η χώρα, η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν υπάρχει καθόλου στη 

λίστα των απαντήσεων που είχαν επιλέξει ή δηλώσει οι ίδιοι οι ερωτούμενοι49. 

Εν τούτοις, πριν από την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης υπήρχε 

διαθέσιμο νομικό πλαίσιο καταπολέμησης της διαφθοράς. Όπως φαίνεται στον 

ενδεικτικό πίνακα 15, υπήρχαν νόμοι εγχώριας παραγωγής αλλά κυρίως υπήρχαν 

νόμοι που επικύρωναν σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Παραδείγματα τέτοιων νόμων, 

ψηφισμένων από το 2000 μέχρι το 2008, ήταν η σύμβαση για τη δωροδοκία 

υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή κοινοτικών υπάλληλων και η 

επικύρωση της σύμβασης του ΟΗΕ για τη διαφθορά. 

 

 Πίνακας 15: Νομοθεσία ενάντια στην διαφθορά πριν την οικονομική κρίση 

 

 

Αναδύεται έτσι μια μάλλον ενοχική εικόνα επίσπευσης της καταπολέμησης 

της διαφθοράς, υπό τη πίεση των οικονομικών εξελίξεων και της κοινής γνώμης. 

Είναι γεγονός ότι το καλοκαίρι του 2010, ακριβώς κατά την έναρξη της οικονομικής 

κρίσης, νομοθετήθηκε ένα σύστημα ενίσχυσης της διαφάνειας της διοίκησης. 

Πρόκειται για την υποχρεωτική ανάρτηση όλων των διοικητικών πράξεων και 

δημοσίων συμβάσεων στο διαδίκτυο, γνωστή ως «Διαύγεια»50 ένα θεσμό που 

                                            
49 Εuropean Commission, First Anti-Corruption Report, Annex: Greece, Βρυξέλλες, 3 

Φεβρουαρίου 2014, COM(2014) 38 final, σ. 5, διαθέσιμο στοhttp://ec.europa.eu/dgs/home-
affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruptionreport/ 
docs/2014_acr_greece_chapter_en.pdf.. 

50 Το Πρόγραμμα Διαύγεια ή Πρόγραμμα Δι@ύγεια δημιουργήθηκε με το νόμο 3861/2010 και 
αποσκοπεί στη δημοσίευση στο διαδίκτυο, σε ένα κεντρικό ιστότοπο, αποφάσεων των 
κυβερνητικών οργάνων και της διοίκησης στο Διαδίκτυο. Υποχρέωση δημοσίευσης έχουν τα 
κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι Ανεξάρτητες 
Αρχές, όπως και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού. 
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ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2010 (ν. 3861/2010) και που έχει τύχει διεθνούς 

αναγνώρισης ως «καλή πρακτική». Συνολικά πάντως, μετά την έναρξη της κρίσης, 

παρατηρείται ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων θεσμών, όπως, για παράδειγμα, 

καινούργιες Ανεξάρτητες Αρχές, εισαγγελικές αρχές, καθώς και δημόσιες 

υπηρεσίες αφιερωμένες στην καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Μετά την εφαρμογή των μνημονίων, κατά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης 

και ειδικότερα μεταξύ των ετών 2011 και 2015 προέκυψε ένας καταιγισμός νόμων 

καταπολέμησης της διαφθοράς. Έγινε, δηλαδή, προσπάθεια να καλύψουν 

νομοθετικά κενά, όπως άλλωστε φαίνεται στον πίνακα 16. 

 

Πίνακας 16 Νομοθεσία Vs διαφθοράς μετά την οικονομική κρίση 

 

Οι παραπάνω 13 νόμοι, που θεσπίστηκαν μέσα σε 5 χρόνια, από το 2011 

έως και το 2015, αφορούν, μεταξύ άλλων, στα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, 

στην επίσπευση πειθαρχικών διαδικασιών, στους μάρτυρες δημοσίου 

συμφέροντος (δυστυχώς, μάρτυρες ειδικά και μόνο για περιπτώσεις χρηματισμού), 

στην εμπορία επιρροής. Πρόκειται για παραδείγματα όψεων της διαφθοράς, που 

δεν κάλυπτε καθόλου ή κάλυπτε ελλιπώς η έως τότε υφιστάμενη υπάρχουσα 
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νομοθεσία. Άλλοι πάλι νόμοι δεν αφορούσαν νέα, αλλά παλιότερα δυσεπίλυτα 

ζητήματα, όπως ο ν. 4304/2014 για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. 

4.2 Αποτελεσματικότητα θεσμικού πλαισίου 

Η διαφθορά,  εξαιτίας της διάρκειας και του μεγέθους της κρίσης, βρέθηκε 

στο επίκεντρο  της καθημερινότητας , του ενδιαφέροντος των Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και της εκλογικής αντιπαλότητας των πολιτικών κομμάτων. 

Ειδικότερα, το  μέγεθος  και η διάρκεια της οικονομικής κρίσης δεν άφησαν πολλά 

περιθώρια  ανοχής στους αρμόδιους πολιτικούς και διοικητικούς αξιωματούχους 

καθώς και στις διωκτικές αρχές. Η λαίλαπα των περικοπών των δημόσιων 

δαπανών, από το 2010 έως σήμερα, δεν μπορούσαν να συνοδεύονται από την 

παλιότερη, μάλλον μαλθακή αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς, δηλαδή 

φαινομένων στα οποία κρατικοί αξιωματούχοι είχαν επωφεληθεί του αξιώματός για 

να  κερδίσουν χρήματα. 

Κάτω από την πίεση της περιρρέουσας ατμόσφαιρας αναδείχθηκαν  κάποιες 

επιτυχίες στον δικαστικό χώρο. Έτσι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες χώρες με 

προβλήματα διαφθοράς (π.χ., Βουλγαρία, Σερβία, Κόσσοβο), έχουν ολοκληρωθεί 

δίκες κατά πολιτικών αξιωματούχων (κάποιοι εξ αυτών εκτίουν ποινή φυλάκισης). 

Αναφερόμαστε σε  επιτυχία, γιατί είναι σύνηθες το φαινόμενο ,κάποιες υποθέσεις 

να ξεκινούν από δημοσιεύματα στα ΜΜΕ και να καταλήγουν σε αυτά, δηλαδή 

τελικά να εγκαταλείπονται από όλους, χωρίς όμως κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα 

ως προς τις κατηγορίες. Επιπρόσθετα, ακόμα και όταν υπάρχει νομικά επαρκής 

στήριξη και πρόθεση, για να ξεκινήσει η ποινική διαδικασία, εντέλει να παύουν 

όλες οι ενέργειες λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων.   

Τέλος, η χώρα διαθέτει πλέον εθνικό σχέδιο καταπολέμησης της διαφθοράς, 

το οποίο είναι ένα πολύ συστηματικό εργαλείο. Η πιο πρόσφατη εκδοχή του 

σχεδίου χρονολογείται τον Δεκέμβριο του 2015 και βρίσκεται στην αρμοδιότητα της 

Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο 

του 2015 και υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης). Το πλάνο αναπτύσσεται  σε 

ένα λογιστικό φύλλο, με στόχους, ενέργειες ανά στόχο, ημερομηνίες έναρξης και 

λήξης των δράσεων και σχόλια για την κάθε ενέργεια, πράγμα που επιτρέπει στην 

ελληνική κυβέρνηση αλλά και στους ξένους παρατηρητές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
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Συμβούλιο της Ευρώπης, κ.ά.) να παρακολουθούν την υλοποίηση των μέτρων  

καταπολέμησης της διαφθοράς. 

4.3 Οι αιτίες αποτυχίας στην καταπολέμηση της διαφθοράς 

Η αδράνεια του παρελθόντος είχε δημιουργήσει μια στασιμότητα σχετικά με 

τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις εκ μέρους του θεσμού της δικαοσύνης. Γίνεται 

άμεσα αντιληπτό ότι λόγω των συνταγματικών κενών, μια σημαντική αιτία 

αναποτελεσματικότητας είναι η πολυδιάστατη έκταση των μηχανισμών 

καταπολέμησης της διαφθοράς. Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν αναπληρωτής 

υπουργός και Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, τουλάχιστον 

δύο αν όχι περισσότερες- ανεξάρτητες αρχές (Σώμα Δίωξης Οικονομικού 

Εγκλήματος το γνωστό ΣΔΟΕ, Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 

από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και 

Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης) και πλήθος διοικητικών 

αρχών στα επί μέρους Υπουργεία, επιπλέον των δικαστικών αρχών στις οποίες 

περιλαμβάνουμε τους οικονομικούς εισαγγελείς, τις εισαγγελίες πρωτοδικών και 

τους εισαγγελείς διαφθοράς.  

Στην ελληνική διοίκηση και οργάνωση του κυβερνητικού μηχανισμού, 

υπάρχει ένα κατακερματισμένο  μοντέλο αντιμετώπισης της διαφθοράς. Έως τα 

τέλη του Μαρτίου 2016, δεν είχε ιδρυθεί συντονιστικό κέντρο για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς, παρά τις σχετικές συστάσεις ευρωπαϊκών θεσμών. 

Η έλλειψη εμπειρίας αλλά και δεξιοτήτων  των εξειδικευμένων ανακριτικών 

υπαλλήλων, σε συνδυασμό με απουσία νέων τεχνολογιών, χώρων, υλικών, μέσων 

και χρηματικών πόρων συνέβαλαν αρνητικά στην συντονισμένη καταστολή της 

διαφθοράς. Το κυριότερο πρόβλημα ήταν και παραμένει η πολιτική βούληση η 

οποία θα πρέπει να είναι υπερκομματική και να έχει συνέχεια στο χρόνο. 

Τα συμπεράσματα της ανωτέρω ανάλυσης αντανακλούν τα ανάμεικτα 

αποτελέσματα της πολιτικής καταπολέμησης της διαφθοράς. Παρά τις επιτυχίες, η 

διστακτική πολιτική βούληση για την καταπολέμηση της διαφθοράς είχε αρνητικές 

επιπτώσεις στην οργάνωση, το ρυθμό, την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα 

των μηχανισμών καταπολέμησης της διαφθοράς. Εξαιτίας της δημοσιονομικής 

κρίσης παρατηρήθηκε  ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, που δημιούργησε 

σχετική αντίδραση έναντι της ανοχής προς τη διαφθορά, ειδικά σε ό,τι αφορά 
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πολιτικούς αξιωματούχους (υπουργούς, βουλευτές) και δημόσιους υπαλλήλους. 

Συμπερασματικά, η όποια βελτίωση στην καταπολέμηση της διαφθοράς υπήρξε 

αποτέλεσμα της εκδήλωσης της οικονομικής κρίσης, η οποία αποτυπώθηκε  σε 

κύμα πιέσεων μνημονίων από τους θεσμούς (ΔΝΤ,ΕΕ).  

 4.4 Προληπτικά μέτρα ενάντια στην διαφθορά  

 Η διαφθορά στον χώρο του δημοσίου βίου, έχει δυο επίπεδα και αφορά δυο 

διαφορετικές κατηγορίες εμπλεκομένων. Αρχικά έχουμε εκείνους που θέλουν να 

διαφθείρουν για ίδιον όφελος, και εκείνους που είναι έτοιμοι να διαφθαρούν. Θα 

ήταν ελλιπές το μοντέλο αντιμετώπισης εάν προοριζόταν προς την μια πλευρά 

μόνο.   Τα μέτρα για την πάταξη της διαφθοράς πρέπει να αφορούν και τις δύο 

κατευθύνσεις. Όμως πολιτικοί, ηθικοί, και κοινωνικοί λόγοι, επιβάλλουν η 

προσπάθεια πρέπει να γίνει πρώτα, από την πλευρά του δημόσιου βίου. Σε αυτό 

το στάδιο   πρέπει να εστιαστεί η  προσπάθεια, ώστε να περιοριστούν τα κανάλια 

επικοινωνίας , που επιτρέπουν την συναλλαγή  και κατά συνέπεια την διαφθορά 

μεταξύ πολιτών και δημοσίων λειτουργών. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται 

πρόληψη και όχι καταστολή. Όταν η διαφθορά έχει επέλθει, η καταστολή δεν 

μπορεί να αποδώσει.  

Όταν αναφερόμαστε σε πρόληψη θα πρέπει να ανατρέξουμε σε θεμελιώδεις 

αρχές που αφορούν ατομικά τον κάθε ένα δημόσιο λειτουργό. Η παιδεία, η 

εκπαίδευση καθώς και η προσωπικότητα του κάθε ενός ξεχωριστά θα πρέπει να 

αποτελούν τα βασικά κριτήρια επιλογής του. Με αυτό τον τρόπο θα πρέπει να 

αξιολογηθούν λίγο πριν τους ανατεθούν τα καθήκοντα τους. Και για να γίνει αυτό, 

πρέπει η επιλογή, να γίνεται και με αξιοκρατικές μεθόδους και αντικειμενικά 

κριτήρια. Αλλά και μετά την είσοδο τους στον δημόσιο-υπαλληλικό βίο, θα πρέπει 

η εξέλιξη τους, ως τα ανώτατα αξιώματα, ως την κορυφή της ιεραρχίας, να γίνεται 

και πάλι με αξιοκρατία και να παρεμβάλλεται επιμόρφωση και αντικειμενική 

αξιολόγηση . Άρα το πρώτιστο που πρέπει να επιβάλουμε στον δημόσιο βίο, για 

να διασφαλίσουμε και να θωρακίσουμε την ουσία του από τη διαφθορά, είναι να 

υπάρξουν κατάλληλοι άνθρωποι, λειτουργοί, υπάλληλοι, που θα επιλεγούν και θα 

εξελιχθούν με βάση τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και τις ικανότητές ώστε να 

αποδώσουν τα αναμενόμενα . 
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 Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι οι πάγιες πρακτικές των πολιτικών κομμάτων 

είναι να επιδιώκουν την παράκαμψη των αντικειμενικών κριτηρίων και να 

καταλήγουν τελικά στην επιλογή των οπαδών- ψηφοφόρων για αποκόμιση 

πολιτικού οφέλους. Έτσι λοιπόν όχι μόνο απουσιάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

των δημοσίων υπαλλήλων που θα μπορούσαν να εξυγιάνουν το δημόσιο τομέα , 

αλλά θεωρείται και βέβαιο ότι το όποιο πρόβλημα μελλοντικά προκύψει  θα 

αντιμετωπιστεί με πολιτικό τρόπο (κατάχρηση του όρου «εντολή άνωθεν»). 

Απόδειξη των ανωτέρω είναι οι εκατοντάδες καταγγελίες ιατρών του δημοσίου για 

χρηματισμό που έχουν αντιμετωπιστεί με πολύ χαλαρές ΕΔΕ.51  

Έτσι λοιπόν αναγκαστικά περνάμε στην δεύτερη φάση την  επιθετική 

αντιμετώπιση του φαινομένου που αφορά την καταστολή. Φυσικά, και εφόσον 

υπάρχουν αποδείξεις διαφθοράς, η δικαιοσύνη θα αναλάβει δράση και θα πράξει 

τα αυτεπάγγελτα. Παρόλα αυτά όμως, παρατηρούμε μια συστηματική 

καθυστέρηση στις δικαστικές αποφάσεις και σε κάποιες περιπτώσεις ήπια 

πειθαρχική αντιμετώπιση. Σε επίπεδο  δικαστικής λειτουργίας και του ρόλου της 

στην πάταξη της διαφθοράς, υπάρχει μια σημαντική απόκλιση   ως προς την 

ουσιαστική εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων. Η Ελλάδα έχει την πολυτέλεια 

της πολυνομίας, δεν έχει όμως πολλές φορές τη δυνατότητα εφαρμογής των 

κοινών διατάξεων. Πρωταρχικά η ίδια η πολιτεία θα  πρέπει να δίνει το 

παράδειγμα της εφαρμογής των αποφάσεων αυτών,  για να μπορούν εντέλει  να 

την σέβονται και εκείνοι που είναι λειτουργοί της  αλλά και η  κοινωνία στο σύνολο 

της. Η εναντίωση κατά  της διαφθοράς, είναι κάτι που δεν ανήκει ούτε σε ένα 

συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ούτε σε μια κυβέρνηση, ούτε καν σε μια κοινωνική 

                                            
51 Η υπόθεση, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξεδόθη από το υπουργείο Υγείας έχει ως 

ακολούθως: «Την 10η Μαρτίου 2010 κατόπιν καταγγελίας συγγενικού προσώπου ασθενούς, που 
νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας συνελήφθη ιατρός του Ε.Σ.Υ. και οδηγήθηκε 
στον Εισαγγελέα Πλημ/κων Αθηνών, απ' όπου και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την κατηγορία της 
παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Ο Διοικητής - Πρόεδρος Δ.Σ. του Ασκληπιείου Βούλας 
αποφάσισε στις 12/03/2010 την αναστολή της άσκησης των καθηκόντων του ιατρού και με 
απόφαση του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τέθηκε σε αργία για λόγους 
δημοσίου συμφέροντος από 22 Απριλίου 2010, οπότε και έγινε περικοπή των αποδοχών του. 
Κατόπιν αυτής της απόφασης η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
παρέπεμψε την υπόθεση στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ερώτημα της οριστικής 
απόλυσης. Το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 17/05/2011 και 
αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης λόγω κωλύματος παραστάσεως του νομικού εκπροσώπου 
του ιατρού. Στις 15/11/2011 επαναλήφθηκε η συνεδρίαση του Πειθαρχικού, η οποία ανεβλήθη ξανά 
καθώς ο ιατρός επικαλέστηκε σοβαρό πρόβλημα υγείας (το σοβαρότερο των ημερών μας). Στις 
14/12/2011 το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ιατρών ΕΣΥ κατά την συνεδρίασή του, και λίγους μήνες πριν 
να λήξει η περίοδος της αργίας του, αποφάσισε με: 3 ψήφους υπέρ και 2 ψήφους κατά την άρση 
της αργίας, επαναφέροντας τον ιατρό στο νοσοκομείο». http://www.iefimerida.gr/news/41795/ 
δέκα-γιατροί-παύτηκαν-των-καθηκόντων-τους-για-ένα-μήνα 
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ομάδα. Ο αγώνας ξεκινά από ατομικό επίπεδο και καταλήγει πέρα από τα στενά 

όρια των συνόρων των λαών.  Η παγκοσμιοποίηση έχει δώσει τη δυνατότητα 

ελεγκτικών μηχανισμών διεθνούς εμβέλειας με διασταυρωτικά αποτελέσματα 

διακίνησης χρημάτων και αδικαιολόγητου πλούτου δημοσίων λειτουργών. Η 

τεχνολογία αυτή την φορά είναι με το μέρος της δικαιοσύνης και σε πολύ λίγο 

χρονικό διάστημα αντλούνται πληροφορίες από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. 

Αρκεί μόνο η πρόθεση και η πολιτική βούληση για να έχουμε ενεργοποίηση αυτών 

των μηχανισμών. 52 Η δημοσιοποίηση, μέσω των ΜΜΕ, υποθέσεων καταστολής 

σημαντικών υποθέσεων διαφθοράς είναι βέβαιο ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά 

και ως παράδειγμα αποφυγής για τους πιθανούς επίδοξους διαφθορείς.    

4.5 Προτάσεις καταπολέμησης της διαφθοράς. 

Η εύλογη απορία που προκύπτει, σχετίζεται με τις συνθήκες που μας 

προδίδουν την ύπαρξη διαφθοράς. Εάν δηλαδή παραβιαστεί κάποια από αυτές τις 

συνθήκες τότε υπάρχουν ενδείξεις διαφθοράς. Αρχικά λοιπόν οι συμμετέχοντες σε 

μια διαδικασία συναλλαγής με το δημόσιο θα πρέπει να έχουν τους ίδιους κανόνες 

αντιμετώπισης-ανταγωνισμού. Στην συνέχεια δεν θα πρέπει να υπάρχουν 

μυστικές πληρωμές στον φορέα της εξουσίας προς εξυπηρέτηση οποιονδήποτε 

διευκολύνσεων. Τέλος δεν θα πρέπει να υπάρχει σχέση συμφέροντος από την 

αποκόμιση κερδών πολιτών και παραγόντων του δημόσιου βίου και  της εξουσίας. 

Πολλές απόψεις έχουν εκφραστεί μέχρι σήμερα από τους πολιτικούς για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς δίχως όμως να υπάρχει αποτέλεσμα. Για πολλά 

χρόνια, η κοινή γνώμη παραπλανήθηκε, από πολιτικούς διάφορων ιδεολογιών, 

σχετικά με διχασμούς μεταξύ δήθεν εντίμων και διεφθαρμένων. Δημιουργήθηκε 

λοιπόν μια έντονη πολιτική διαμάχη, όπου το κάθε ένα κόμμα προσπαθούσε να 

αποκαλύψει, κυρίως μέσω των ΜΜΕ, αυτούς που πρέσβευαν την ηθική και είχαν 

διαχειρισθεί την εξουσία με μεροληπτικό τρόπο. Η έκθεση του Οργανισμού 

Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς έχει εστιάσει στην πηγή του προβλήματος 

                                            
52 Η σύλληψη του διευθυντή της Πολεοδομίας Μυκόνου και η έρευνα που ακολούθησε στο 

γραφείο του είναι μόνο η αρχή για να ξετυλιχθεί το κουβάρι της διαφθοράς και της ασυδοσίας που 
μαστίζει το νησί, στο οποίο φέρονται να συμμετέχουν από απλοί δημόσιοι υπάλληλοι και διοικητικοί 
μέχρι μεγάλα ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου που έχουν χτίσει ξενοδοχεία και βίλες-
μεγαθήρια μετά το 2011. Το όνομά του περιέχεται στη λίστα Ράιχενμπαχ, με τους 1.600 
φορολογούμενους μεγάλου πλούτου που ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές του υπουργείου 
Οικονομικών. http://www.protothema.gr/greece/article/574869/tziros-ekatommurion-me-ti-diafthora-
tis-poleodomias 
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γενικότερα και αφορά την διακυβέρνηση της χώρας53. Οι κυβερνήσεις είναι αυτές 

που μπορούν να δώσουν την λύση μέσα από την πολιτική βούληση. Το 

Κοινοβούλιο θα πρέπει να προωθεί την αυτοκάθαρση των μελλών του μέσα από 

διαδικασίες δημοσιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των πολιτικών. 

Τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να γνωστοποιούν της πηγές 

χρηματοδότησης τους, καθώς και των σχέσεων με τους χορηγούς τους. Γιατί να 

υπάρχουν χορηγοί κομμάτων, και  ποιοι είναι οι λόγοι χρηματοδότησης.  Στο 

πρόσφατο παρελθόν αρκετές ήταν οι υποθέσεις διαφθοράς μεγάλης κλίμακας, οι 

οποίες αφορούσαν την παράνομη χρηματοδότηση των κομμάτων, και έπληξαν 

πολιτικούς . Η ψηφοθηρία και άλλες μορφές αθέμιτης επιρροής του εκλογικού 

σώματος, απασχόλησαν τον τύπο αρκετές φορές και έγιναν πεδίο αντιπαράθεσης 

σε προεκλογικές περιόδους.  

Παράλληλα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες όσον αφορά την 

εποπτεία της χρηματοδότησης των κομμάτων, το αδιαφανές καθεστώς δανείων, τα 

πολλαπλά σχήματα δωρεών, καθώς και η ανεπαρκής εποπτεία ιδρυμάτων. Η 

προληπτική εποπτεία και οι αποτρεπτικές κυρώσεις για παράνομη χρηματοδότηση 

των κομμάτων θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ανασταλτικά. 

Η διαφάνεια στην χρηματοδότηση των κομμάτων δεν έχει βελτιωθεί στην 

Ελλάδα παρά τις σχετικές συστάσεις που έγιναν προς τη χώρα πριν από ενάμιση 

χρόνο. Αν και η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) του ΣτΕ σύστησε 

στην ελληνική κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2015 να καταργήσει μια ειδική 

παραγραφή για την ποινική ευθύνη μελών και πρώην μελών της κυβέρνησης, η 

ειδική παραγραφή παραμένει. Το ΣτΕ ίδρυσε την GRECO για να παρακολουθεί 

την συμμόρφωση με τους κανόνες ενάντια  στην διαφθορά.  

Η έκθεση της GRECO διαπιστώνει επίσης ότι έχουν γίνει μόνο μερικά βήματα 

προόδου για την καταπολέμηση της δωροδοκίας βουλευτών και ότι η ελληνική 

νομοθεσία έχει «παραβλέψει» την πιθανότητα έμμεσης δωροδοκίας. 

Πρόσφατη αλλαγή της ελληνικής νομοθεσίας που θεσμοθέτησε τις ανώνυμες 

δωρεές ως 50 ευρώ «ξανανοίγει», σύμφωνα με την έκθεση, «την πόρτα των 

                                            
53 Έρευνα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, με πανελλαδικό δείγμα νέων ηλικίας 15-29 

ετών, που δημοσιεύτηκε σχεδόν σε όλες της εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας στις 17 και 18 
Νοεμβρίου 1999 και συνοψίζεται στο Ινστιτούτο VPRC και Χριστόφορος Βερναρδάκης, επιμ., Η 
κοινή γνώμη στην Ελλάδα 2003, VPRC, Αθήνα 2003, σ. 301 
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κινδύνων που σχετίζονται με την πώληση κουπονιών και την υπερβολική χρήση 

μετρητών για την χρηματοδότηση των κομμάτων».54 

Σχετικά με την  κατάργηση της ειδικής παραγραφής που ισχύει για τις διώξεις 

μελών και πρώην μελών της κυβέρνησης, πρέπει να τροποποιηθεί το ελληνικό 

Σύνταγμα, το οποίο προφανώς δεν έχει γίνει. Έχει τονιστεί επανειλημμένως προς 

την Ελλάδα ότι μια τόσο περιορισμένη περίοδος παραγραφής για τα 

κακουργήματα αποτελεί εμπόδιο για την αποτελεσματική δίωξη νυν και πρώην 

μελών της κυβέρνησης για υποθέσεις δωροδοκίας.  

Το παράδειγμα της Φινλανδία που τροποποίησε τον νόμο για τα πολιτικά 

κόμματα το 2010, θα μπορούσε να ακολουθηθεί και από την ελληνική πολιτεία. Η 

Φινλανδία διέθετε στο παρελθόν περιορισμένες μόνο ρυθμίσεις για τη 

χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Το νέο νομικό πλαίσιο αποσκοπεί στη 

διαφάνεια της χρηματοδότησης των υποψηφίων στις εκλογές, των πολιτικών 

κομμάτων, καθώς και άλλων φορέων που συνδέονται με τα πολιτικά κόμματα. 

Τα θεσμικά όργανα του κράτους καθώς και οι υπηρεσίες και οργανισμοί θα 

πρέπει να διέπονται από ακεραιότητα και εμπιστοσύνη. Το καθεστώς δημόσιου 

ελέγχου και της διαφάνειας στης κυβερνητικές δραστηριότητες θα πρέπει να 

θεωρούνται δεδομένα. Η δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν έναν συνολικό 

κώδικα δεοντολογίας που θα τους ορίζει ένα αυστηρό πλαίσιο δραστηριοτήτων και 

αρμοδιοτήτων. Η συναλλαγή με τους πολίτες θα πρέπει να διασφαλίζεται από 

αυστηρούς κανονισμούς και νόμους που θα αποκλείουν την περίπτωση 

χρηματισμού. 

Η διαχείριση των δημόσιων δαπανών θα πρέπει να περιβάλλεται από πλήρη 

διαφάνεια από τους πολίτες. Έτσι ο καθένας θα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαγωνισμούς δημοσίων έργων και θα μπορεί επίσης να παρακολουθεί την εξέλιξη 

των διαδικασιών. Με αυτό τον τρόπο θα περιοριστεί ο νεποτισμός δηλαδή η 

                                            

           54 Greco-RC ΙΙΙ (2012) 10E Έκθεση Συμμόρφωσης για την Ελλάδα Τρίτος Γύρος 

Αξιολόγησης«Ποινικοποιήσεις       (ETS 173 και 191, GPC 2)» παρ.54  
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οικογενειοκρατία, η οποία εκδηλώνεται με την παραχώρηση όχι μόνο θέσεων και 

αξιωμάτων σε συγγενείς και φίλους αλλά και δημοσίων συμβάσεων.  

Σε υψηλό επίπεδο θεσμών, η ενίσχυση και η υποστήριξη του έργου των 

δικαστικών λειτουργών στη μάχη κατά της διαφθοράς, θα πρέπει να αποτελέσει 

στόχο υψηλής προτεραιότητας της πολιτείας. Με την ανάπτυξη των κατάλληλων 

δεξιοτήτων, εργαλείων και υποστηρικτικών δομών για την αποτελεσματική δίωξη 

των υποθέσεων απάτης και διαφθοράς θα θωρακιστεί νομικά το δημόσιο 

συμφέρον. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από την λειτουργικότητα των υπηρεσιών 

χωρίς να επιβαρύνονται με την δωροδοκία. Επιπρόσθετα απαιτείται να  

περιορισθούν οι περιπτώσεις καταχρήσεων,  σχετικά με  πόρους που 

προορίζονται για δημόσιες δαπάνες, όπως δημοσία έργα, σύστημα υγείας, 

στρατιωτικές δαπάνες.55 

Σε χαμηλότερο επίπεδο υπηρεσίες ελέγχου και αστυνόμευσης θα πρέπει να 

διασφαλίζουν τα συμφέροντα των πολιτών μέσα από διαδικασίες αξιολόγησης και 

διασφάλισης του ιδιωτικού συμφέροντος. Η πρόληψη καθώς και αυστηρότητα των 

νόμων θα αποτρέψουν οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά δημόσιου 

λειτουργού. Η δωροδοκία, η φοροδιαφυγή το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα 

πρέπει να αντιμετωπίζονται με δραστικά μέτρα καταστολής. Ταυτόχρονα με τα 

παραπάνω απαιτείται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού 

Συστήματος Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου με βάση τα διεθνή πρότυπα που 

θα προλαμβάνει την παραβατικότητα. 

Η επιμόρφωση και η ενημέρωση των πολιτών, σχετικά με τον περιορισμό της 

δωροδοκίας και των βλαβερών συνεπειών που συνεπάγεται στην οικονομία της 

χώρας, είναι ένα άλλο πεδίο στο οποίο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα. Οι 

πολίτες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να καταγγέλλουν φαινόμενα διαφθοράς και 

να προστατεύονται για αυτό, από την πολιτεία. Εάν για παράδειγμα υπήρχε 

μόνιμη παρουσία αστυνομίας σε μια υπηρεσία πολεοδομίας, τότε όπως εύκολα 

                                            
55 Το σκάνδαλο Siemens στην Ελλάδα είναι μια υπόθεση που αφορά σε 

ενδεχόμενο χρηματισμό Ελλήνων πολιτικών και στελεχών δημόσιων οργανισμών, όπως ο ΟΤΕ, 
από την γερμανική εταιρεία Siemens, σχετιζόμενο με συμβάσεις προμήθειας υλικών, υπηρεσιών 
και συστημάτων στο Ελληνικό Δημόσιο. Η υπόθεση ερευνάται από το 2008, τόσο από την ελληνική 
Δικαιοσύνη, όσο και από μια εξεταστική επιτροπή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σε συνεργασία με 
τις γερμανικές δικαστικές αρχές του Μονάχου. Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε όταν έγινε γνωστό 
στη Γερμανία ότι η Siemens δαπάνησε 1,3 δις ευρώ σε αμφιλεγόμενες πληρωμές (δωροδοκίες) για 
να εξασφαλίζει συμβόλαια σε διάφορες χώρες μεταξύ των ετών 1999 και 2006. Στελέχη της 
Siemens έχουν ισχυριστεί ότι συνολικά το ποσόν των 130 εκατομμυρίων μάρκων είχε δοθεί σε 
Έλληνες.

 
( Βικιπαίδεια 2016) 
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μπορεί να φανταστεί κάποιος, θα περιοριζόταν δραστικά η απαίτηση των 

υπαλλήλων για χρηματισμό εξαιτίας της αμεσότητας για  καταγγελία αλλά και  του 

φόβου της αυτόφωρης  σύλληψης.  

Η απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών με τη χρήση της τεχνολογίας, ώστε 

να περιορίζεται η φυσική επαφή πολιτών και επιχειρήσεων με κρατικούς 

λειτουργούς, θα απέκλειε την περίπτωση δωροδοκιών και θα αύξανε την 

αποτελεσματικότητα και την εμπιστοσύνη του δημόσιου τομέα. Έτσι λοιπόν 

καινοτόμες ιδέες θα μπορούσαν να εξυγιάνουν «βεβαρυμμένους» τομείς του 

δημοσίου όπως είναι για παράδειγμα οι εφορείες.  

Τα τελευταία χρόνια μια συνήθης πρακτική που συνδυάζει καινοτομία και 

διαφάνεια και επικρατεί στην ΕΕ είναι οι λεγόμενες ηλεκτρονικές δημόσιες 

συμβάσεις. Οι συμβάσεις αυτές εκτός από το ότι βελτιώνουν την 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

προσφέρουν επιπλέον εγγυήσεις όσον αφορά την πρόληψη και τον εντοπισμό 

πρακτικών διαφθοράς, επειδή συμβάλλουν στην αύξηση της διαφάνειας και 

επιτρέπουν την καλύτερη εφαρμογή των τυποποιημένων διαδικασιών. Παράλληλα  

διευκολύνονται οι μηχανισμοί ελέγχου. Οι ισχύουσες οδηγίες για τις δημόσιες 

συμβάσεις περιέχουν διατάξεις που απαιτούν όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τις 

ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, μεταξύ άλλων μέσω της ηλεκτρονικής 

δημοσίευσης των προκηρύξεων διαγωνισμών, της ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

(συμπεριλαμβανομένης της υποβολής προσφορών), καθώς και νέων, πλήρως 

ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, όπως τα δυναμικά συστήματα αγορών και 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών.56  

Όπως φαίνεται από τον απολογισμό του 2012 για τις δημόσιες συμβάσεις, 

υπήρξε κάποια πρόοδος όσον αφορά τη χρήση των ηλεκτρονικών δημόσιων 

συμβάσεων, αλλά συνολικά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μόνο στο 5% έως 

10% των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων που συνάπτονται σε ολόκληρη την 

ΕΕ. Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη σημείωσαν σημαντική πρόοδο όσον αφορά την 

πλήρη εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων στο στάδιο πριν από 

την ανάθεση των συμβάσεων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα κράτη μέλη στα οποία οι 

ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις έχουν γίνει υποχρεωτικές από την εθνική 

νομοθεσία και αναμένεται να εφαρμοστούν σταδιακά.  

                                            
56 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library. Έκθεση της ΕΕ για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς 
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Οι νομοθετικές δεσμεύσεις της Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις 

προβλέπουν τη σταδιακή μετάβαση προς την πλήρη ηλεκτρονική επικοινωνία. Το 

εύρος των πληροφοριών που δημοσιεύονται υπερβαίνει τις απαιτήσεις της 

νομοθεσίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών, 

δημόσιων συμβάσεων που έχουν συναφθεί και εκτελεστεί. Επίσης, οι 

προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν υπεργολάβους στις προσφορές τους. 

Από το 2009, τουλάχιστον το 50% της συνολικής αξίας των δημόσιων προσφορών 

τους πρέπει να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα. Ως εκ τούτου, το μερίδιο των 

ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων αυξήθηκε από 7,7% σε 63% το 2010, 

γεγονός που πλησιάζει τον στόχο.57 

Το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς, φαίνεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνει στα κράτη μέλη. 

Σχετική έκθεση που συντάχθηκε το 2014 στηρίζεται στην υπόθεση ότι δεν υπάρχει 

«μια κοινή απάντηση με γενική ισχύ» στο θέμα της διαφθοράς. Δεν προτείνει 

τυποποιημένες λύσεις για όλα τα κράτη μέλη. Οι λύσεις (νομοθετικές ή άλλες) που 

απαιτούνται για την αντιμετώπιση της πρόκλησης που σχετίζεται με τη σύγκρουση 

συμφερόντων εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, μεταξύ άλλων από τον 

βαθμό στον οποίο οι συγκρούσεις συμφερόντων θεωρούνται ήδη πρόβλημα σε 

μια χώρα, τις πολιτιστικές αξίες που έχουν θεσπιστεί και τον βαθμός στον οποίο 

αναγνωρισμένα κοινωνικά πρότυπα πρέπει να αντανακλώνται στη νομοθεσία.  

Η έκθεση έχει ως στόχο να παρουσιάσει προτάσεις που ταιριάζουν στο 

πλαίσιο κάθε κράτους μέλους, εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ορισμένες 

αρχές που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση της 

διαφθοράς δεν διαθέτουν επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Η 

Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά ότι στο σημερινό κλίμα λιτότητας, η διάθεση 

περισσότερων πόρων σε ορισμένα θεσμικά όργανα και οι προσπάθειες 

εφαρμογής ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες. Ωστόσο, η εν λόγω 

διάθεση πόρων μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συνεπάγεται σημαντική 

εξοικονόμηση με την πάροδο του χρόνου, μειώνοντας το κόστος της διαφθοράς. Η 

έκθεση, ως εκ τούτου, σε ορισμένες περιπτώσεις, τάσσεται υπέρ της 

προτεραιοποίησης της κατανομής των πόρων σε συγκεκριμένους δημόσιους 

                                            
57 Έκθεση της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς Βρυξέλλες, 3.2.2014 COM(2014) 38 
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φορείς ή προγράμματα ουσιαστικής σημασίας για την πρόληψη ή την 

καταπολέμηση της διαφθοράς.58 

Ολοκληρώνοντας τις προτάσεις καταπολέμησης, καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που υπάρχουν τόσο σε κρατικό επίπεδο 

όσο και σε επίπεδο ΕΕ είναι ικανοί να αναχαιτίσουν την διαφθορά στο πλήρες 

φάσμα της, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση προς αυτή την κατεύθυνση. Ο 

στόχος είναι να οδηγηθούμε στην οικονομική ανάπτυξη εξαλείφοντας την 

διαφθορά από τον δημόσιο βίο. Πρέπει να επικρατήσει η αίσθηση διαφάνειας για 

αρκετό χρονικό διάστημα  στην Ελλάδα έτσι ώστε να αποκατασταθεί η 

εμπιστοσύνη και να πειστούν οι επενδυτές ότι τους συμφέρει να επενδύσουν στην 

χώρα.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
58 Έκθεση της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς 2014. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ελληνική οικονομία υποβαθμίζεται συνεχώς την τελευταία πενταετία λόγω 

της αδυναμίας των κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το 

διογκωμένο χρέος της χώρας. Οι δανειστές επιβάλλουν ασφυκτικά οικονομικά 

μέτρα, οι παραγωγικοί τομείς υπερφορολογούνται οι επιχειρήσεις μεταφέρονται σε 

άλλα κράτη, η ανεργία αυξάνει η κατανάλωση ελαττώνεται και η διαφθορά 

αντιμετωπίζεται με αργούς ρυθμούς. Κάτω από την πίεση των μνημονίων έχουν 

γίνει σημαντικά βήματα κυρίως για να φανεί η βελτίωση της εικόνας της χώρας ως 

προς την εντύπωση των πολιτών για την διαφθορά. Να αποτυπωθεί δηλαδή σε 

δείκτες η όποια βελτίωση και αυτό να έχει σαν συνέπεια την προσέλκυση 

επενδύσεων στο άμεσο μέλλον. 

Τα τελευταία στοιχεία του δείκτη CPI για το έτος 2015 δείχνουν μια σχετική 

βελτίωση της θέσης, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 58η θέση σε σύνολο 168 

χωρών. Η «θεραπεία» της ασθένειας της διαφθοράς καθυστέρησε σημαντικά με 

αποτέλεσμα οι υποψήφιοι επενδυτές της χώρας να κρατούν μια στάση αναμονής. 

Ένας σημαντικός παράγοντας που οδηγηθήκαμε στην οικονομική κρίση ήταν και 

παραμένει η αναποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού ενάντια στην 

διαφθορά. Σημαντικοί θεσμοί της χώρας έχουν την πρωτοκαθεδρία στην 

διαφθορά. Πολιτικοί παράγοντες, κόμματα, Δικαστικό Σώμα, δεν έχουν εξυγιανθεί 

πλήρως με αποτέλεσμα να καθυστερεί η υποσχόμενη αλλαγή μέσω του νέου 

νομοθετικού πλαισίου. Απαιτούνται σημαντικά βήματα βελτίωσης για πειστεί η 

κοινή γνώμη για την καταπολέμηση της διαφθοράς και υπάρχουν ακόμα μεγάλα 

περιθώρια βελτίωσης. 

Η υλοποίηση των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί και αφορούν την αμεροληψία 

του δικαστικού σώματος, την ανάπτυξη διαφάνειας των κρατικών προμηθειών που 

ήδη εφαρμόζεται, θα επιφέρουν θετικά και άμεσα αποτελέσματα ενάντια στην 

διαφθορά. Η βελτίωση όμως του θεσμικού πλαισίου απαιτεί πολιτική βούληση, 

καθώς επίσης και πολιτική συναίνεση γιατί η διαφθορά δεν μπορεί να 

καταπολεμηθεί τοπικά και χρονικά αλλά πρέπει να αποτελεί συνεχή επιδίωξη όλου 

του πολιτικού κόσμου της χώρας.  
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Όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο αντιλαμβανόμενης διαφθοράς τόσο 

περισσότερος είναι ο απαιτούμενος χρόνος για την ίδρυση μια εταιρείας. 

Επομένως καταπολεμώντας την διαφθορά ευνοούμε την επιτάχυνση ίδρυσης 

επιχειρηματικού κλίματος, έτσι οι επιχειρηματίες θα προτιμούν την Ελλάδα και 

κατά συνέπεια μακροχρόνια οδηγούμαστε σε οικονομική μεγέθυνση. 

Καθώς η φοροδιαφυγή είναι ο πρωταγωνιστής στο πεδίο της διαφθοράς, 

συμπεραίνουμε εύλογα ότι μειώνοντας την διαφθορά αυξάνουμε τα φορολογικά 

έσοδα του κράτους. Σε αντίθετη περίπτωση, μη καταβολής φόρων, το φορολογικό 

κενό θα συμπληρωθεί από έμμεσους και άμεσους φόρους των πολιτών, οι οποίοι 

θα χάσουν μέρος από την αγοραστική τους δύναμη, με αποτέλεσμα να 

συμβάλλουν και αυτοί με την σειρά τους στην οικονομική ύφεση. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Με την εργασία αυτή έγινε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί το φαινόμενο 

της διαφθοράς στην Ελλάδα μέσα από τεκμηριωμένες επιστημονικές απόψεις, 

αξιολόγησης Δεικτών Αντίληψης Διαφθοράς, του Παγκόσμιου Βαρόμετρου 

Διαφθοράς καθώς και εκθέσεων και αναλύσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας αλλά 

και άλλων Διεθνών Οργανισμών. Αφού διαπιστώθηκε η ανάγκη της 

καταπολέμησης της διαφθοράς προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

συνθήκες για οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη, παρουσιάστηκαν οι 

προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό αλλά και στο διοικητικό πεδίο. 

Η συλλογή, η μελέτη καθώς και η εμπειρική ανάλυση των στοιχείων που 

αντλήθηκαν από έγκυρες πηγές, απέδειξαν ότι τα υψηλά επίπεδα διαφθοράς που 

έχουν εντοπιστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα επηρεάζουν αρνητικά την 

οικονομική πορεία της χώρας και κυρίως απομακρύνουν τους επενδυτές, οι οποίοι 

θα μπορούσαν να συμβάλουν θετικά στην έξοδο από την οικονομική κρίση. 

Σύμφωνα με τις εντυπώσεις των πολιτών οι κυριότεροι θεσμοί που έχουν 

«διαβρωθεί» από την διαφθορά είναι το κοινοβούλιο, η δικαιοσύνη ο δημόσιος 

τομέας και κυρίως όπου υπάρχει οικονομική συναλλαγή με ιδιώτες, και το σύστημα 

υγείας . 

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δείχνει σημάδια βελτίωσης σχετικά τον Δείκτη 

Αντίληψης για την διαφθορά στην παγκόσμια κατάταξη. Διαφαίνεται αμυδρά ότι τα 

μέτρα που έχουν παρθεί, για τους σκοπούς αποπληρωμής του χρέους και 

σχετίζονται με τα μνημόνια, σε ένα μικρό βαθμό επηρεάζουν θετικά την πάταξη της 

διαφθοράς. Η αλλαγή που σημειώθηκε στο νομικό πλαίσιο, μετά την οικονομική 

κρίση και κυρίως μετά το 2011, με την διεύρυνση του νομικού πλαισίου προσδίδει 

προσδοκίες για μελλοντική βελτίωση υπό την προϋπόθεση της πολιτικής 

βούλησης για εφαρμογή των νόμων καταπολέμησης της διαφθοράς. Όμως η 

πρόληψη σε συνδυασμό με την καταστολή θα λειτουργήσουν εντέλει αποτρεπτικά 

για τους παραβάτες.  

Είναι σίγουρο ότι θα απαιτηθεί χρόνος και συνεχής προσπάθεια για να 

επανέλθει το υγειές κλίμα που θα κερδίσει την εμπιστοσύνη στους νέους 

επενδυτές. Είναι παγκοσμίως γνωστό, ότι τα φαινόμενα της διαφθοράς και 

κακοδιοίκησης, μπορούν να καταπολεμηθούν μόνο στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 

προγράμματος δράσης, του οποίου ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η 
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παρακολούθηση αποτελεί ευθύνη του κράτους. Η καταπολέμηση της διαφθοράς 

σε διεθνές επίπεδο αποτελεί κοινό στόχο των κρατών. Για την επίτευξη του στόχου 

αυτού είναι απαραίτητη η ανταλλαγή στοιχείων και εμπειριών μεταξύ των κρατών 

και μία συντονισμένη και αποτελεσματική προσπάθεια πρόσληψης και καταστολής 

των φαινομένων διαφθοράς σε παγκόσμια κλίμακα. Η Ελλάδα από το 1999 είναι 

μέλος του GRECO (Group of states against Corruption) και συμμετέχει στην 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στις διεθνείς συναλλαγές. Ο ΟΟΣΑ, ο ΟΗΕ, και το 

συμβούλιο της Ευρώπης έχουν ενεργή δράση κατά της διεθνούς διαφθοράς. 

Ο πρόεδρος της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς, του Συμβουλίου της 

Ευρώπης (GRECO) Marin Mrcela, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Διαφθοράς δήλωσε (Στρασβούργο 09/12/2016): 

"Η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν είναι μόνο θέμα των νέων νόμων, είναι ένα 

θέμα ηθικής και ατομικής συμπεριφοράς, και συχνά συνεπάγεται την αλλαγή 

νοοτροπίας. Η δωροδοκία αμαυρώνει την οικονομία, επηρεάζει αρνητικά την 

δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, τόσο στο δημόσιο όσο 

και στον ιδιωτικό τομέα. Υπονομεύει την εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς 

θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα και απειλεί το κράτος δικαίου. Η διαφθορά 

καθιστά την κοινωνία μας λιγότερο ίση και λιγότερο δίκαιη . Όταν διεφθαρμένες 

πρακτικές είναι αποδεκτές ή θεωρούνται και παραμένουν ατιμώρητες, τα όρια 

μεταξύ καλού - κακού, ηθικού ή μη, δεν ξεκαθαρίζονται. Η πίστη μας στις 

δημοκρατικές αξίες, στη σημασία της ακεραιότητας, αποδυναμώνεται. Οι πολίτες 

πρέπει να αναπτύξουν ευαισθησία έναντι στις καταστροφικές συνέπειες της 

διαφθοράς και να την απορρίψουν εντελώς από την κοινωνία μας. " 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Α»: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στοιχεία που αφορούν έρευνα της public issue και δείχνουν τον αριθμό τον αριθμό 

των περιστατικών διαφθοράς στον δημόσιο τομέα την περίοδο 2007-2013. 
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των περιστατικών διαφθοράς στον ιδιωτικό  τομέα την περίοδο 2007-2013. 
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Στοιχεία που αφορούν έρευνα της public issue και δείχνουν την υπηρεσία του 

ιδιωτικού τομέα που παρουσιάστηκε η διαφθορά. 
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Στοιχεία που αφορούν έρευνα της public issue και δείχνουν τα χρήματα που 

ζητήθηκαν σε περιστατικά  διαφθοράς στον δημόσιο τομέα το έτος 2013.  

 

 

 



- 78 - 
   

 

 

 

 

Στοιχεία που αφορούν έρευνα της public issue και δείχνουν τα χρήματα που 

ζητήθηκαν σε περιστατικά  διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα το έτος 2013.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΕΠ 

 

Γράφημα που δείχνει την απεικόνιση του ΑΕΠ ανά κάτοικο από το 1960-2007 

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ ανά κάτοικο1 στην 

Ελλάδα ήταν 3,4% μεταξύ 1960 και 2008, συγκρινόμενος με 2,3% στην ΕΕ-15. Ως 

αποτέλεσμα, το ΑΕΠ ανά κάτοικο σε σταθερές τιμές το 2008 ήταν περίπου 5 

φορές υψηλότερο από το 1960 στην Ελλάδα ενώ στην ΕΕ-15 ήταν 3 φορές 

υψηλότερο. 

Πηγή: «Η ελληνική οικονομία 1960-2007» Ηλίας Ιωακείμογλου 2008 
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Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζονται οι πυλώνες ρόλος  της 

οικονομικής ανάπτυξης  καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου 1960-2007. Ο 

τουρισμός (υπηρεσίες) συνέβαλε ουσιαστικά στην μεγέθυνση του ΑΕΠ και 

μεταμόρφωσε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Η βιομηχανία συνέβαλε στην 

ανάπτυξη μέχρι το 1980, προσελκύοντας εργατικό δυναμικό από τον αγροτικό 

τομέα και αναπτύσσοντας δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η 

ανάλυση της συμβολής των τριών τομέων στην αύξηση του ΑΕΠ  δείχνει τις 

μεγάλες μετατοπίσεις μεταξύ αγροτικού τομέα, βιομηχανίας και υπηρεσιών. Με 

βάση αυτές τις μετατοπίσεις που φαίνονται στο διάγραμμα μπορούμε να 

διακρίνουμε τρεις περιόδους ανάπτυξης στην Ελλάδα1960-1973, 1974-1985 και 

1986-2007 (Ιωακείμογλου και Μηλιός 2004). 

 

 

 

 


