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 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

  

Η παρούσα εργασία εξετάζει την έκταση του οικονοµικού εγκλήµατος στην 

Ελλάδα τα 

 τελευταία χρόνια και κυρίως το πρόβληµα της διαφθοράς τόσο στον δηµόσιο όσο 

και στον ιδιωτικό τοµέα. Η διαφθορά, ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα από καταβολής 

του ελληνικού κράτους, αποτελεί τροχοπέδη ανάπτυξης και για πάρα πολλούς ευθύνεται 

για πολλές από τις αναχρονιστικές λειτουργίες του δηµόσιου τοµέα. 

Η διαφθορά είναι ένα φαινόµενο µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. ∆ηµιουργείται και 

κινείται εντός διαφόρων πλαισίων, τα οποία όµως παρουσιάζουν το ίδιο χαρακτηριστικό: 

απουσία ελέγχων και χαλαρή εφαρµογή του νόµου από την πλευρά του ελεγκτή. Αν και το 

Κράτος γνωρίζει ότι χάνει τεράστια ποσά κάθε χρόνο εξαιτίας της διαφθοράς, εντούτοις 

µόνο τα τελευταία χρόνια έγιναν κάποιες συστηµατικές προσπάθειες καταπολέµησης του 

φαινόµενου. 

Θα δούµε πόσο η διαφθορά επηρεάζει την οικονοµική ανάπτυξη των κρατών αλλά 

και τις κοινωνίες εν γένει, γιατί δεν πρόκειται αποκλειστικά για ένα ελληνικό φαινόµενο, 

αλλά για µια «ασθένεια» που έχει παγκόσµια εξάπλωση και δεν κάνει διάκριση σε κράτη. 

Επίσης θα µιλήσουµε για το πόσο σηµαντικοί είναι οι Θεσµοί ενός Κράτους για τον 

περιορισµό ή την εξάπλωση της διαφθοράς. 

Τέλος, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα της διαχρονικής έρευνας του 

Παραρτήµατος της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας στην Ελλάδα για την εξέλιξη της διαφθοράς στην 

Ελλάδα από το 2007 έως το 2013 και θα δούµε τι έχει κάνει το ελληνικό κράτος για την 

καταπολέµηση του οικονοµικού εγκλήµατος. 

«Το περιεχόµενο της Πτυχιακής Εργασίας δεν απηχεί απαραίτητα τις απόψεις του 

Τµήµατος ή της Επιτροπής που την ενέκρινε». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ   

        

 1.1 Εισαγωγή  

  

Ψάχνοντας τις αιτίες, οι οποίες αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη πολλών 

κρατών της γης, ανακαλύπτουµε ότι µία από τις βασικότερες, αν όχι η κυριότερη, είναι η 

διαφθορά. Η διαφθορά είναι ένα σύνθετο και πολύπλευρο φαινόµενο µε πολλά αίτια και 

αιτιατά, καθώς έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει πολλές µορφές και λειτουργίες εντός 

πολλών πλαισίων. Το εύρος της απλώνεται σε όλο το φάσµα της οικονοµικής 

δραστηριότητας, ξεκινώντας από τον ιδιωτικό τοµέα και καταλήγει στις κρατικές 

υπηρεσίες, φτάνοντας πολλές φορές στον στενό πυρήνα άσκησης εξουσίας σε πολλά 

κράτη. 

Μπορεί να ξεκινά από µια ξεχωριστή πράξη πληρωµής που είναι αντίθετη στο 

νόµο και να φτάνει µέχρι την ενδηµική δυσλειτουργία ενός πολιτικού και οικονοµικού 

συστήµατος. ∆υστυχώς πρόκειται για ένα φαινόµενο που έχει λάβει παγκόσµιες 

διαστάσεις, ταλαιπωρεί τις κοινωνίες από τις απαρχές τους καθώς έχουν καταγραφεί 

πάµπολλα φαινόµενα διαφθοράς στα αρχαία χρόνια, και δεν αποτελεί αποκλειστικό 

«προνόµιο» αναπτυσσόµενων ή τριτοκοσµικών χωρών. 

Η διαφθορά και το οικονοµικό έγκληµα δεν είναι δηµιούργηµα των τελευταίων 

ετών. Υπήρχε από τα χρόνια της αρχαιότητας. Ο θεωρούµενος ως µεγάλος και εντιµότατος 

νοµοθέτης, ο Σόλων, καθιέρωσε τον 5ο αιώνα τη Σεισάχθεια, δηλαδή τη διαγραφή των 

χρεών. Όπως γράφει ο Αριστοτέλης, λίγο καιρό πριν την ανακοινώσει, ενηµέρωσε τους 

φίλους του, οι οποίοι έσπευσαν να πάρουν δάνεια µεγάλα, τα οποία µε την απόφαση του 

Σόλωνα διαγράφηκαν. Έτσι έγιναν πάµπλουτοι. Ο άνθρωπος που καθιέρωσε τα «µυστικά 

κονδύλια» ήταν ο δηµιουργός της Χρυσής ∆ηµοκρατίας του 5ου αιώνα, ο Περικλής, όπως 

γράφει ο Πλούταρχος, αφού πήρε από το ταµείο της Αθήνας 10 τάλαντα, ποσό τεράστιο 

για την εποχή. Στη λογοδοσία της Πνύκας, όταν ρωτήθηκε τι τα έκανε, απάντησε 

«ανηλώµενα εις το δέον», δηλαδή, τα έδωσα εκεί που έπρεπε, χωρίς καµιά άλλη εξήγηση.
1
 

Σε έρευνα της Παγκόσµιας Τράπεζας που δηµοσιεύθηκε σε άρθρο της εφηµερίδας 

Κέρδος στις 15/12/2007, πάνω από 1 τρισεκατοµµύριο ευρώ δαπανάται για δωροδοκίες εκ 

των οποίων τα 20 έως 40 δις δίνονται για δωροδοκίες πολιτικών στις αναπτυσσόµενες 

χώρες, τα 60 έως 80 δις για χρηµατισµό πολιτικών στις αναπτυγµένες χώρες, τα 500 

                                                 
1
 «Η διαφθορά έχει ρίζες στην αρχαία Ελλάδα», άρθρο στο www.epistimonikomarketing.gr 
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δισεκατοµµύρια προέρχονται από εγκληµατικές πράξεις και άλλα 500 είναι προϊόν 

φοροδιαφυγής.2 

Φυσικά  ο ιδιωτικός τοµέας δεν µένει έξω από φαινόµενα διαφθοράς. Παρόλο που 

σύµφωνα µε την Παγκόσµια Τράπεζα διαφθορά είναι η κατάχρηση της δηµόσιας εξουσίας 

για το ιδιωτικό όφελος3
 και µπορεί κάποιος να υποθέσει ότι η διαφθορά δεν µπορεί να 

υπάρξει µέσα στις δραστηριότητες του ιδιωτικού τοµέα, εντούτοις στις µεγάλες ιδιωτικές 

επιχειρήσεις η διαφθορά σαφώς υπάρχει. Είτε µε τη µορφή προµήθειας είτε ακόµη µε τη 

µορφή µίσθωσης. Σε πολλά κράτη υπάρχει στις ιδιωτικές δραστηριότητες που ρυθµίζονται 

από την κυβέρνηση.
4
 

Τέλος σε πολλές χώρες τα κόµµατα εξουσίας χρησιµοποιούν την ισχύ τους για 

αποκόµιση χρηµάτων προκειµένου να χρηµατοδοτήσουν δραστηριότητές τους. Κυρίως 

προεκλογικές εκστρατείες. Είναι γεγονός όµως, ότι η διαφθορά, παρόλο που παρατηρείται 

σε όλο το φάσµα της οικονοµικής δραστηριότητας, γιγαντώνεται κυρίως στον δηµόσιο 

τοµέα. Επιβεβαίωση αυτών οι αναφορές που έρχονται κάθε µέρα στη δηµοσιότητα για 

χρηµατισµό ή παράνοµο πλουτισµό κρατικών λειτουργών ακόµη και πολιτικών. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
«Πρώτες σε διαφθορά οι εφορίες», εφημερίδα Κέρδος  

3
 Vito Tanzi and Hamid Davoodi, «Corruption, Public Investment, and Growth»,  σελ.5 

4
 Vito Tanzi,  «Corruption Around the World Causes, Consequences, Scope, and Cures», https://www.imf.org, 

σελ.566 
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1.2 Αιτίες αύξησης του οικονοµικού εγκλήµατος 

 

Η επιδίωξη ατοµικού οφέλους αποτελεί στόχο κάθε ατόµου που δραστηριοποιείται 

µέσα σε ένα οικονοµικό περιβάλλον. Όσο τηρούνται οι κανόνες της αγοράς και της 

οικονοµίας, η επίτευξη και η µεγιστοποίηση του κέρδους δεν αποτελούν τροχοπέδη στην 

οικονοµική ανάπτυξη αλλά και κατ’ επέκταση στην κοινωνία. Άρα εφόσον η αγορά 

λειτουργεί µε δικούς της αυτορρυθµιζόµενους κανόνες, θεωρούµε ότι δεν γίνεται κάτι 

παράνοµο. Αυτό όµως δεν ισχύει σε κάθε περίπτωση. Το άτοµο οδηγείται να προσπορισµό 

παράνοµου κέρδους όταν το ατοµικό όφελος που θα του αποφέρει αυτή η πράξη είναι 

µεγαλύτερο από το αντίστοιχο κόστος της πράξης αυτής. 

Παράλληλα η δοµή, οι θεσµοί και η διάρθρωση του ίδιου του κράτους ευνοεί το 

φαινόµενο της διαφθοράς. Η έλλειψη κυβερνητικής διαφάνειας, η έλλειψη ελευθερίας του 

λόγου, η µακροχρόνια κατοχή και νοµή της εξουσίας από τα ίδια ή το ίδιο πολιτικό κόµµα 

µε την ανακύκλωση των ίδιων προσώπων σε διάφορες θέσεις,  έλλειψη αξιολόγησης των 

δηµοσίων υπαλλήλων σε συνδυασµό µε πενιχρούς µισθούς και νοµικό καθεστώς 

ατιµωρησίας ή και συγκάλυψης, που αφήνει ατιµώρητους τους παραβάτες, είναι µερικά 

από τα στοιχεία που ενδυναµώνουν τη διαφθορά και οδηγούν σε κρίση τη σχέση του 

πολίτη µε το κράτος. 

Σύµφωνα µε τον Treisman
5
 η κατάχρηση του δηµόσιου αξιώµατος ερµηνεύεται ως 

η εξισορρόπηση του αναµενόµενου κόστους µιας διεφθαρµένης πράξης µε το 

αναµενόµενο όφελος που θα έχει η πράξη αυτή. Κόστος θεωρείται ο κίνδυνος να 

ανακαλυφθεί η πράξη και ο υπαίτιος να τιµωρηθεί γι’ αυτή. Η πιθανότητα να πιαστεί είναι 

συνδυασµός της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της χώρας 

αλλά και του νοµικού της συστήµατος. Υπάρχουν νοµικά συστήµατα που ευνοούν τη 

συγκάλυψη διαφθοράς γιατί προσφέρουν βαθµό προστασίας στους παρανοµούντες. 

Επίσης ο ίδιος αναφέρει ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τους δείκτες 

διαφθοράς σε ένα κράτος. Η θρησκεία µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο.                      

Σηµαντικό ότι σε χώρες που ακολουθούν το δόγµα του Προτεσταντισµού οι δείκτες 

διαφθοράς βρίσκονται σε χαµηλά επίπεδα γιατί καταγγέλλονται µε µεγαλύτερη ευκολία 

παραβιάσεις από κρατικούς αξιωµατούχους. Σε χώρες όπου η θρησκεία είναι σε άρρηκτη 

σύνδεση µε το κράτος, όπως το Ισλάµ ή την Καθολική και Ορθόδοξη Εκκλησία 

                                                 
5
 Treisman D.,2000, «The causes of corruption:a cross-national study», journal of public Economics, vol. 56, pp. 

399-457 
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παρατηρείται αύξηση των δεικτών διαφθοράς. Η εκπαίδευση επίσης συντελεί στην 

καταπολέµηση της διαφθοράς. 

Επίσης, όσο µεγαλώνει το επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων ενός κράτους, η 

ανοχή στα φαινόµενα διαφθοράς µειώνονται.  Τέλος ο κρατικός παρεµβατισµός, για 

παράδειγµα µε την υψηλή φορολόγηση, ευνοεί φαινόµενα διαφθοράς. Άτοµα µε υψηλό 

επίπεδο µόρφωσης µπορούν να ξεχωρίσουν αν µια πράξη είναι παράνοµη ή όχι και να 

προβούν στην καταγγελία της. Φυσικά η εκπαίδευση πολλές φορές συνδέεται µε την 

κουλτούρα κάθε χώρας. Σε χώρες που η υιοθέτηση παράνοµων πρακτικών αποτελεί 

κυρίαρχη κουλτούρα, είναι δύσκολο για την εκπαίδευση να αλλάξει τα πράγµατα, 

εντούτοις η εκπαίδευση είναι η µόνη λύση για τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών στην 

καταπολέµηση της διαφθοράς.                       

Μονοπωλιακές λογικές, επίσης, συντηρούν τέτοιου είδους πρακτικές. Η ελεύθερη 

διακίνηση προϊόντων αλλά και ανθρώπων µεγαλώνει την έκθεση της χώρας στο 

παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον και βοηθά στην εισαγωγή «καλών» πρακτικών.   

Σύµφωνα µε άλλους αναλυτές όπως ο Barak το 2000
6
 και το 2001

7
 κάνουν 

διάκριση στις αιτίες της διαφθοράς σε τρεις κατηγορίες. Σύµφωνα µε την πρώτη 

κατηγορία το φαινόµενο της διαφθοράς προέρχεται από τις διαδικασίες που υπάρχουν στις 

σύγχρονες κοινωνίες και στις αλλαγές που αυτές προκαλούν στην ίδια την κοινωνία. 

Στη δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνονται όλες οι ανισότητες που προέρχονται από 

την πολυστρωµατική διαίρεση της κοινωνίας και της έλλειψης ευκαιριών που αυτή 

προκαλεί. Πλήττονται περισσότερο οι ασθενέστεροι αφού δεν δηµιουργείται αναδιανοµή 

εισοδήµατος και είναι περισσότερο ευάλωτοι. 

Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται οι νοµικές ασάφειες και οι υψηλές δυνατότητες 

που δίνονται σε κάποιους ανθρώπους µε την ανάληψη συγκεκριµένων θέσεων στον 

κρατικό µηχανισµό. Η ισχύς της θέσης σε συνδυασµό µε τα ασαφές νοµικό πλαίσιο 

δηµιουργεί περιθώρια παραβατικής δράσης καθώς η ισχύουσα νοµοθεσία εξασφαλίζει 

χαµηλό ρίσκο. 

Στην Ελλάδα σύµφωνα µε τον Τρύφωνα Κολλίντζα8
 η ύπαρξη της διαφθοράς 

απαιτεί την ύπαρξη πολλών παραγόντων. Γενικά πρέπει να υπάρχουν παράγοντες που 

δηµιουργούν την ανάγκη του πληθυσµού για διαφθορά από τη µια αλλά και παράγοντες 

που διαµορφώνουν το κατάλληλο έδαφος ώστε στελέχη του δηµοσίου να βρίσκουν το 

έδαφος και τα περιθώρια και να προβαίνουν σε πράξεις διαφθοράς. Η συµµετοχή σε 

                                                 
6
  Barak, G. (2000) Crime and Crime Control; A global view. Ουέστπορτ, CN: Greenwood Press. 

7
 Barak, G. (2001) «Crime and Crime Control in the Age of Globalization: A Theoretical Dissection», Critical 

Criminology10:57-72. 
8
 Εφημερίδα Το ΒΗΜΑ, 23/03/1997, Σελ.:D05 Κωδικός άρθρου:B12421D051 
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πράξεις διαφθοράς προϋποθέτει και χαλαρή ηθική εκ µέρους του δηµόσιου λειτουργού 

αλλά και την έντονη επιθυµία του για γρήγορο και εύκολο πλουτισµό. Σηµαντικό ρόλο 

παίζει η µισθολογική αξία της θέσης την οποία κατέχει. Πενιχρές απολαβές κάνουν πιο 

ελκυστική την προοπτική γρήγορου και µεγάλου κέρδους. 

Η αποδοχή φαινοµένων διαφθοράς από το κοινωνικό σύνολο είναι πολύ 

σηµαντικός παράγοντας. Η αίσθηση της ατοµικής και κοινωνικής ευθύνης από τα άτοµα 

κάθε κοινωνίας είναι πολύ σηµαντική. Η κοινωνική αποµόνωση ατόµων που διαπράττουν 

παράνοµο πλουτισµό εις βάρος συµπολιτών τους σε κάποιες κοινωνίες τιµωρείται µε 

κοινωνική απαξίωση και αποµόνωση για τον δράστη. Επίσης το πολιτικό σύστηµα όταν 

όχι µόνο νοµοθετεί αλλά και επιβάλλει παραδειγµατικές ποινές σε περιπτώσεις 

αποκάλυψης παράνοµων πράξεων σε συνδυασµό µε µία ανεπτυγµένη αίσθηση πολιτικής 

ευθύνης µπορεί να λειτουργήσει ως φραγµός στην εκδήλωση διαφθοράς για αρκετούς από 

τους δηµόσιους λειτουργούς. 

Αν και η ελληνική κοινωνία, όπως θα δούµε και στη συνέχεια, παρουσιάζει σε 

έρευνες έντονη απέχθεια στο φαινόµενο της διαφθοράς, εντούτοις οι πολίτες έχουν 

αρκετές εµπειρίες παράνοµων δοσοληψιών, προκειµένου να πετύχουν ακόµη και το 

αυτονόητο στις σχέσεις τους µε κρατικές υπηρεσίες. Επίσης προκαλεί εντύπωση η εύκολη 

επαναφορά καταδικασµένων ατόµων σε δηµόσιες θέσεις ή ακόµη και ιδιωτικές. 

Για να µπορέσει η διαφθορά να γίνει εφικτή, είναι απαραίτητη η ικανοποίηση 

ορισµένων συνθηκών: Πρώτα απ’ όλα πρέπει ο δηµόσιος λειτουργός να έχει την ευχέρεια 

έγκρισης ή µη για την παροχή ενός αγαθού. Αυτόµατα καθίσταται βασικός παράγοντας και 

υπόκειται σε διάφορες πιέσεις. Όταν αυτό συνδυάζεται µε πληµµελή έλεγχο από τις 

προϊστάµενες αρχές ή οποιονδήποτε άλλο παράγοντα ελέγχου της δράσης των κρατικών 

λειτουργών, τότε υπάρχει κενό και άνθιση φαινοµένων διαφθοράς. 

Μια άλλη θεωρία για την ροπή του ατόµου στη διάπραξη οικονοµικών εγκληµάτων 

βασίζεται στον Abraham Maslow και στο άρθρο του µε τίτλο “A theory of Human 

Motivation”. Σύµφωνα µε τον Maslow κάθε άνθρωπος παρακινείται να ικανοποιήσει κατά 

τη διάρκεια της ζωής του µια σειρά από ανάγκες: φυσιολογικές, ασφάλειας, 

αγάπης/ύπαρξης, εκτίµησης και πραγµάτωσης. Η παρακίνηση ώστε να ικανοποιηθεί το 

σύστηµα ιεράρχησης αναγκών του  Maslow ενεργοποιεί κάποτε στους ανθρώπους και τους 

οργανισµούς το κίνητρο ή, διαφορετικά, την  πίεση διάπραξης απάτης. Το κίνητρο 

αποτελεί έναν από τους αιτιώδεις παράγοντες που κατά γενική οµολογία απαιτείται να 

υπάρχει ώστε να λάβει χώρα η απάτη. Οι άλλοι δύο αιτιώδεις παράγοντες είναι η ευκαιρία 

και η εκλογίκευση. Μερικές φορές λοιπόν οι άνθρωποι ενδέχεται να γίνουν άπληστοι και 

να προσπαθήσουν να πετύχουν την ανέλιξή τους µε τρόπους αθέµιτους ικανοποιώντας 
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παράλληλα µία ή και περισσότερες ανάγκες. Ειδικότερα οι ανάγκες ασφάλειας 

ενεργοποιούν τους ανθρώπους να προβούν σε αθέµιτες πράξεις. Η αύξηση του κόστους 

ζωής σε συνδυασµό µε την µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος, ωθεί τους υπαλλήλους 

στη διάπραξη απάτης προκειµένου να καλύψουν τις απώλειες. 

Προχωρώντας στην ιεραρχία των αναγκών οι ανάγκες αγάπης/ύπαρξης και 

εκτίµησης δηµιουργούν πιέσεις που έχουν σχέση µε τον τρόπο ζωής (γεύµατα σε ακριβά 

εστιατόρια, ρουχισµός, κοσµήµατα, εξοχικά, εκδροµές, διακοπές µε σκάφη κλπ) και ως 

αποτέλεσµα ενίοτε αποτελούν κίνητρο για τη διάπραξη απάτης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

1.1 Θεωρίες οικονοµικού εγκλήµατος 

Ο όρος «οικονοµικό έγκληµα» είναι µέρος της έννοιας του «εγκλήµατος του 

λευκού κολάρου». Μέχρι το 1930 οι εγκληµατολόγοι ασχολούνταν κυρίως µε το 

συµβατικό έγκληµα, δηλαδή το έγκληµα κατά προσώπων και ιδιοκτησίας από παραβάτες 

χαµηλής κοινωνικοοικονοµικής στάθµης. Ο αµερικανός κοινωνιολόγος/εγκληµατολόγος 

Edwin Sutherland συνέτεινε σηµαντικά στη µετατόπιση των εγκληµατολόγων προς 

οικονοµικά εγκλήµατα που διαπράττονται από παραβάτες υψηλής κοινωνικοοικονοµικής 

θέσης.9 Ο ορισµός που έδωσε είναι ότι τα εγκλήµατα λευκού κολάρου διαπράττονται από 

ευυπόληπτα άτοµα υψηλής κοινωνικής θέσης µέσα στα πλαίσια της εργασίας τους. Τέτοια 

εγκλήµατα περιλαµβάνουν για παράδειγµα τη λειτουργία εργοστασίων που παραβιάζουν 

κανονισµούς ασφαλείας, την κλοπή σε βάρος του εργοδότη, την υπερχρέωση εξωτερικού 

ελεγκτή εις βάρος του πελάτη, λογιστικές ατασθαλίες και άλλα. Με άλλα λόγια το 

έγκληµα του λευκού κολάρου µπορεί να περιλαµβάνει αδικήµατα σε βάρος µιας εταιρείας 

ή «για το καλό» της εταιρείας. Το έγκληµα αυτό είναι γνωστό και ως εταιρικό έγκληµα. 

Σύµφωνα µε τον Croall
10

 τα εγκλήµατα λευκού κολάρου έχουν µια σειρά από 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά: 

Α. Μικρή ορατότητα: Οι παραβάτες συχνά βρίσκονται στον τόπο του εγκλήµατος 

και µπορούν να αποκρύψουν τις δραστηριότητές τους καθώς και να καλύψουν τα ίχνη 

τους, µε αποτέλεσµα οι πληγέντες να µην γνωρίζουν ότι έχουν καταστεί θύµατα απάτης. 

Β. Πολυπλοκότητα: Πολλά εγκλήµατα που αφορούν την κλοπή χρηµάτων ή 

υπηρεσιών µε εξαπάτηση είναι εξαιρετικά πολύπλοκα, επειδή µπορεί να υπάρχουν νοµικές 

ασάφειες ή κενά. 

Γ. ∆ιάχυση ευθυνών. Μπορεί να έχουν αναµειχθεί πολλοί παραβάτες από διάφορες 

περιοχές δικαιοδοσίας στις οποίες ισχύει διαφορετική νοµοθεσία. Έτσι γίνεται δύσκολο να 

βρεθούν αποδείξεις που θα τεκµηριώσουν την ευθύνη ενός συγκεκριµένου παραβάτη στη 

διάπραξη παράβασης. 

                                                 
9
 Κραμβιά-Καπαρδή Μ, Τσολάκης Χρ (2011), σελ. 25 

10
 Croall, H.,(1992), White Collar Crime, Criminal Justice and Criminology.  
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∆. ∆ιάχυση θυµατοποίησης, επειδή συχνά σε ένα έγκληµα λευκού κολάρου δεν 

µπορεί να προσδιοριστεί το θύµα. Αυτό συµβαίνει σε περιπτώσεις που το θύµα είναι 

κράτη ή ακόµη και µια πολυεθνική εταιρεία. 

Ε. ∆ύσκολη διερεύνηση και επιτυχής δίωξη ακριβώς λόγω της µικρής ορατότητας, 

της πολυπλοκότητας και της διάχυσης ευθυνών. Επίσης πολλές φορές οι εταιρείες 

επιλέγουν την οδό της µη εµπλοκής της αστυνοµίας ή ακόµη και τις καταγγελίες υπό το 

βάρος της αρνητικής δηµοσιότητας που µπορεί να πάρει το θέµα για την ίδια την εταιρεία. 

Για παράδειγµα αν εµπλέκεται σε παράβαση κάποιο µέλος της ∆ιεύθυνσης. Επίσης η 

χρήση υπολογιστών και διαδικτύου καθιστούν δύσκολη τη δουλειά ενός ερευνητή στην 

απόδειξη της παράβασης και στον καταλογισµό ευθυνών σε συγκεκριµένα πρόσωπα. 

Στ. Επιεικείς ποινές επιβάλλονται συχνά σε παραβάτες εγκληµάτων λευκού 

κολάρου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι παραβάτες δεν έχουν χρησιµοποιήσει βία, 

αρνούνται την κακόβουλη πρόθεση, έχουν οικογένεια, ανήκουν σε υψηλή 

κοινωνικοοικονοµική τάξη µε ισχυρές διασυνδέσεις, έχουν λευκό ποινικό µητρώο και 

έχουν τη δυνατότητα πρόσληψης καλού δικηγόρου. 

Ζ. Ασαφείς νόµοι είναι η αιτία του µικρού ποσοστού των εγκληµάτων λευκού 

κολάρου στα οποία πραγµατοποιείται έρευνα , δίωξη και καταδίκη. 
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2.2 Μορφές οικονοµικού εγκλήµατος 

 

Το οικονοµικό έγκληµα έχει οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες. Εάν 

µια εταιρεία πρόκειται να πληρώσει για παράδειγµα , µια µίζα για να κερδίσει ένα 

συµβόλαιο, το κόστος αυτό θα χρεώνεται στο κόστος του αγαθού ή της παρεχόµενης 

υπηρεσίας και εάν το εν λόγω αγαθό ή η υπηρεσία πρέπει  να παρέχεται στην κυβέρνηση, 

τότε ο φορολογούµενος θα πληρώνει για την υψηλότερη τιµή µέσω υψηλότερης 

φορολογίας. Ταυτόχρονα, αυτό σηµαίνει ότι κάποια άλλη εταιρεία, η οποία παρέχει αγαθά 

ή υπηρεσίες και δεν δωροδόκησε για να κερδίσει ένα συµβόλαιο, ενδέχεται να έχει 

προβλήµατα επιβίωσης µε περικοπές προσωπικού. Φυσικά τα φαινόµενα δωροδοκίας και 

απάτης µπορούν να εξαπλωθούν και να επηρεάσουν ολόκληρο τον πολιτισµό ενός 

κράτους. Όταν η διαφθορά αφορά κάποιον πολιτικό υπουργό ή αρχηγό κράτους τότε 

µπορούµε να µιλήσουµε για πολιτική διαφθορά, ενώ για πράξεις διαφθοράς δηµοσίων 

υπαλλήλων που εργάζονται σε π.χ. οικονοµικές υπηρεσίες, εφορίες κτλ αναφερόµαστε σε 

γραφειοκρατική διαφθορά.
11

 

Επίσης το οικονοµικό έγκληµα - διαφθορά δεν προϋποθέτει για την ύπαρξή του 

πάντα την καταβολή κάποιου χρηµατικού ποσού, αλλά µπορεί να εµπεριέχει και  µη 

ποσοτικά µεγέθη. Για παράδειγµα συγκέντρωση χρηµάτων για κάποιο πολιτικό κόµµα. 

Το φαινόµενο της διαφθοράς έχει αρκετές µορφές. Σύγκρουση συµφερόντων, 

δωροδοκίες, χρηµατικές ανταποδόσεις, τρόποι νόθευσης προσφορών, παράνοµα 

φιλοδωρήµατα, οικονοµικός εκβιασµός. Αναλυτικά: 

▪ Οι συγκρούσεις συµφερόντων καλύπτουν τα εξής: 

- Μεθοδεύσεις απατηλών αγορών που αφορούν στη χρέωση µιας εταιρείας για αγαθά ή 

υπηρεσίες από εταιρεία προµηθευτή, µε την οποία ο εργαζόµενος της εταιρείας διατηρεί 

σχέσεις ή συµφέροντα χωρίς οι άλλοι να το γνωρίζουν. 

- Μεθοδεύσεις απατηλών πωλήσεων που περιλαµβάνουν τις πωλήσεις προϊόντων της 

εταιρείας από έναν υπάλληλο προς µια εταιρεία στην οποία ο υπάλληλος διαθέτει κάποιο 

κρυφό συµφέρον. 

Οι µεθοδεύσεις σύγκρουσης συµφερόντων συνιστούν γενικά παραβιάσεις της 

αρχής ότι ο θεµατοφύλακας, ο εντολοδόχος ή ο εργαζόµενος οφείλουν να ενεργούν καλή 

τη πίστει, µε πλήρη διαφάνεια και προς το συµφέρον του εντολέα ή του εργοδότη. 

Σύγκρουση συµφερόντων προκύπτει όταν ένα ανώτερο διοικητικό στέλεχος ή υπάλληλος 

                                                 
11

 Ι. Βαβούρας και Γ. Μανώλας (2004) 
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ή ένας διευθυντής παραλείπουν να γνωστοποιήσουν το όποιο οικονοµικό ή προσωπικό 

συµφέρον σε µια συναλλαγή που δύναται να επηρεάσει αρνητικά τον εργοδότη.
12

 

Στη σύγκρουση συµφερόντων ο παραβάτης οφείλει να αποκαταστήσει τις 

ενδεχόµενες απώλειες του εντολέα και να πληρώσει επί των αποκτηθέντων κερδών, έστω 

και εάν ο εντολέας δεν έχει υποστεί καµία ζηµία. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

σύγκρουσης συµφερόντων το κρυφό ενδιαφέρον αυτού που διενεργεί την απάτη µπορεί να 

µην εδράζεται στο οικονοµικό όφελος αλλά ενδεχοµένως να κατευθύνεται υπέρ κάποιου 

φίλου ή συγγενή, ενώ ο εγκληµατίας µπορεί να µη λάβει κανένα οικονοµικό όφελος σε 

αντάλλαγµα. 

Σύγκρουση συµφερόντων µπορεί επίσης να είναι: 

• Η ανακύκλωση των πωλήσεων, όπου ο εγκληµατίας13
 έχει επίγνωση του γεγονότος ότι ο 

εργοδότης ψάχνει προς αγορά ένα συγκεκριµένο αγαθό και σπεύδει να το αγοράσει και να 

το πουλήσει στον εργοδότη σε διογκωµένη τιµή 

• Οι µεθοδεύσεις πωλήσεων, όπου ο εγκληµατίας µπορεί να καταβάλει υπερβολικό τίµηµα 

για αγαθά/υπηρεσίες ή να τα µεταπωλήσει σε άλλη εταιρεία. 

• Οι υποτιµολογήσεις όπου ο εγκληµατίας µπορεί να πωλήσει σε τιµές κάτω του κόστους 

σε µια Τρίτη εταιρεία µε άδηλα συµφέροντα (π.χ., ο εργοδότης έχει µια περιουσία προς 

πώληση και ο εγκληµατίας διαπραγµατεύεται την πώληση µε έναν φορέα στον οποίο 

διατηρεί έννοµο συµφέρον). 

• Η διαγραφή πωλήσεων επί πιστώσει σε εταιρεία που ο εγκληµατίας έχει έννοµο 

συµφέρον. 

• Η δηµιουργία επιχείρησης που ανταγωνίζεται άµεσα τον εργοδότη (π.χ., να εργάζεται 

κανείς εκπαιδευτικός και να µη γνωστοποιεί στο σχολείο όπου εργάζεται ότι προσφέρει 

ιδιαίτερα µαθήµατα στους µαθητές του έναντι χρηµατικού τιµήµατος). 

• Η εκτροπή πόρων ή κεφαλαίων προς µια οντότητα που ανήκει στον εγκληµατία (π.χ., 

ένας µεταφορέας τυροκοµικών προϊόντων να λαµβάνει αγαθά από τον εργοδότη του και 

να τα πωλεί µετά τις εργάσιµες ώρες σε δικούς του «πελάτες»). 

• Ο εργαζόµενος µπορεί να έχει άµεσο οικονοµικό συµφέρον σε µια επιχείρηση που 

διατηρεί υπό την εποπτεία του. 

 

                                                 
12

 Οικονομικά Εγκλήματα στις Επιχειρήσεις. Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή – Χρίστος Τσολάκης σελ 72-73. 
13

 Εγκληματίας: α. αυτός που διέπραξε ή διαπράττει βαρύτατο έγκλημα ή εγκλήματα, συνήθως 

ανθρωποκτονίας: Στυγερός/ειδεχθής/παράφρων. β. ως χαρακτηρισμός προσώπου που κάνει κάποιο βαρύτατο, 

συνήθως ηθικό, παράπτωμα, που ευθύνεται για κάτι ιδιαίτερα επιζήμιο ή βλαπτικό: Θεωρούν εγκληματίες 

όσους αδιαφορούν για το μέλλον της κοινωνίας μας. [http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html] 
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▪ ∆ωροδοκίες (bribery) 

Αναφέρεται στην καταβολή χρηµατικού ποσού ή κάποιου ανταλλάγµατος αξίας 

από τον ενδιαφερόµενο σε κάποιο δηµόσιο λειτουργό ή σε υπάλληλο δηµόσιας υπηρεσίας, 

µε σκοπό τη διευκόλυνση σε κάποια συγκεκριµένη υπόθεση. Η δωροδοκία όµως δεν 

περιορίζεται στα κατώτερα στρώµατα της ιεραρχίας αλλά φτάνει µέχρι υψηλά ιστάµενους 

δηµόσιους λειτουργούς, πολιτικούς αλλά και στελέχη επιχειρήσεων. Η δωροδοκία 

αποτελεί κοινή µέθοδο για τις εταιρείες, προκειµένου να εξασφαλίσουν µεγαλύτερη 

απόδοση µε την κατακύρωση ενός έργου ή µιας σύµβασης από τη στιγµή που δεν υπάρχει 

άλλος τρόπος να τα κερδίσουν.
14

 Η δωροδοκία είναι αποτέλεσµα του µονοπωλίου της 

εξουσίας, των υπερβολικών κανονιστικών ρυθµίσεων , της ασυµµετρίας σε σχέση µε τις 

ανταµοιβές, της ισχυρής συγγένειας και της ραγδαίας αλλαγής. Η δωροδοκία από µόνη της 

αποτελεί µια παράνοµη και ανήθικη πρακτική γιατί: 

• Η συναλλαγή δεν είναι προς το συµφέρον του οργανισµού που δωροδοκείται, έτσι το 

άλλο µέρος για να επηρεάσει µια απόφαση, χρειάζεται να προσφέρει κάτι σε αντάλλαγµα 

στο άτοµο που λαµβάνει την απόφαση. 

• Το πρόσωπο που λαµβάνει την απόφαση, έστω κι αν η απόφαση είναι προς όφελος του 

εργοδότη του, επιθυµεί να εισπράξει κάτι ως αντάλλαγµα για τις ενέργειές του και 

δικαιολογεί αυτή του την πράξη βαφτίζοντάς την «αναγκαία έξοδα», µη θεωρώντας ότι η 

πληρωµή του αποτελεί παράνοµη και ανήθικη πράξη. 

• Η δωροδοκία συχνά ορίζεται ως η προσφορά, απόδοση, αποδοχή ή επιδίωξη κατοχής 

ενός αντικειµένου αξίας, για να καταστεί δυνατός ο επηρεασµός µιας απόφασης. 

Υπάρχουν δύο µεγάλες κατηγορίες: χρηµατικές ανταποδόσεις και µεθοδεύσεις νόθευσης 

διαγωνισµών. 

 

▪ Χρηµατικές ανταποδόσεις (kickbacks) 

Οι µεθοδεύσεις χρηµατικής ανταπόδοσης προκύπτουν όταν οι πωλητές 

πραγµατοποιούν αδιαφανείς πληρωµές στους εργαζόµενους της αγοράστριας εταιρείας 

προκειµένου να επιστρατεύσουν τους εργαζόµενους στα συστήµατα υπερχρέωσης που 

εφαρµόζουν. Οι χρηµατικές ανταποδόσεις περιλαµβάνουν αθέµιτη συνεργασία µεταξύ των 

εργαζοµένων και των πωλητών, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να εµπλέκουν 

εταιρείες. Οι λόγοι για τους οποίους οι εταιρείες µπορεί να συµµετάσχουν σε χρηµατικές 

ανταποδόσεις µπορεί να ποικίλλουν από το πριµ (bonus) και την ανάπτυξη της 

επιχείρησης, µέχρι την άσκηση πίεσης εκ µέρους των µετόχων και της διεύθυνσης.15
 

                                                 
14
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▪ Τρόποι νόθευσης προσφορών 

∆ιακρίνεται σε δύο φάσεις:16
 

• Φάση πρόσκλησης για διαπραγµάτευση 

Στη φάση αυτή ο εγκληµατίας κάνει προσπάθεια να περιορίσει την οµάδα ανταγωνιστών 

του από την οποία θα προέλθουν οι προσφορές, σε µια προσπάθεια να επηρεάσει την 

επιλογή. Χρειάζεται η προσέγγιση ενός υπαλλήλου προκειµένου να διασφαλιστεί ότι δεν 

θα εισέλθουν στη διαδικασία άλλοι ανταγωνιστές. Άλλες φορές οι ανάδοχοι συµµετέχουν 

σε ένα καρτέλ προσφορών, όπου συµφωνούν µεταξύ τους ότι ο καθένας θα αναλάβει ένα 

συγκεκριµένο κοµµάτι της εργασίας. 

• Φάση υποβολής 

Σε αυτή τη φάση ο διεφθαρµένος υπάλληλος µπορεί να διατηρήσει την προσφορά ανοιχτή 

για περισσότερο χρόνο, ώστε να έχει τη δυνατότητα να επιθεωρήσει άλλες προσφορές 

ενηµερώνοντας τον προµηθευτή. Με αυτόν τον τρόπο, ο προµηθευτής θα µπορέσει να 

καταθέσει προσφορά, για να αποσφραγίσει προσφορές πριν το καθορισµένο χρονικό όριο. 

 

▪ Παράνοµα φιλοδωρήµατα (illegal gratuities) 

Οι µεθοδεύσεις των παράνοµων φιλοδωρηµάτων προϋποθέτουν την προσφορά ή 

τη λήψη αντικειµένων αξίας ως ανταµοιβή για µια επιχειρηµατική απόφαση. Το «δώρο» 

θα µπορούσε να είναι οτιδήποτε έχει αξία, και δεν απαιτεί την πρόθεση επηρεασµού. Ενώ 

σε µια πρώτη εκτίµηση αυτού του είδους οι πληρωµές εµφανίζονται ως νόµιµες, εντούτοις 

συνεπάγονται ότι οι µελλοντικές αποφάσεις µπορούν να προς όφελος συγκεκριµένου 

προµηθευτή που προσφέρει το φιλοδώρηµα. Το φιλοδώρηµα µπορεί να εµφανίζεται µε τη 

µορφή υλικών αγαθών (κρασί, είδη ένδυσης, πληρωµένες διακοπές, δωρεάν µεταφορές, 

σεξουαλικά ανταλλάγµατα). Εάν το ποσό είναι µεγάλο, µπορεί να είναι µε τη µορφή 

επιταγής, εµβάσµατος, ή ακόµη µε τη µορφή δανείου υπό ευνοϊκούς όρους ή πληρωµής µε 

πιστωτική κάρτα. Τέλος, το φιλοδώρηµα µπορεί να λαµβάνει τη µορφή υποσχέσεων 

ευνοϊκής µεταχείρισης, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση που ο προµηθευτής δύναται 

να υποσχεθεί σε κυβερνητικό αξιωµατούχο προσοδοφόρα απασχόληση όταν αυτός 

συνταξιοδοτηθεί από τη δηµόσια υπηρεσία, ή µπορεί ακόµη να προσφερθεί µια θέση στην 

εταιρεία του προµηθευτή στο/στη σύζυγο ή σε κάποιο συγγενή του µε φουσκωµένο µισθό 

ή µικρή ευθύνη.
17
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▪ Οικονοµικός εκβιασµός (economic extortion) 

Οι µεθοδεύσεις των οικονοµικών εκβιασµών εµφανίζονται όταν ένας υπάλληλος απαιτεί 

πληρωµή από έναν προµηθευτή για αποφάσεις που λαµβάνονται υπέρ του. Άρνηση 

πληρωµής του εκβιαστή έχει ως αποτέλεσµα βλάβη στον προµηθευτή. Ο υπάλληλος ή ο 

δηµόσιος λειτουργός απαιτεί είσπραξη χρηµάτων, ώστε να µην κάνει χρήση της δύναµής 

την οποία έχει η θέση του. ∆εν διαφέρει ουσιαστικά από την ληστεία ή από πρακτικές που 

εφαρµόζει το οργανωµένο έγκληµα (κυκλώµατα προστασίας). Σαν φαινόµενο συναντιέται 

σε ολοκληρωτικά καθεστώτα και χώρες που δεν είναι και τόσο ανεπτυγµένες. 
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2.3 Επιπτώσεις από τη διαφθορά 

Οι επιπτώσεις  και το κόστος από τη διαφθορά είναι πολλαπλό και ανυπολόγιστο. Η 

διαφθορά καταστρέφει ηθικές αξίες και αρχές, υπονοµεύει τη δηµοκρατία, διαβρώνει τους 

θεσµούς, πλήττει την εθνική οικονοµία, αντιστρατεύεται την ανάπτυξη. Έχει αρνητικές 

επιπτώσεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, είναι η βασική αιτία της κατάστασης που 

επικρατεί στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, στη λειτουργία της ∆ικαιοσύνης και στην υποβάθµιση 

του περιβάλλοντος.18
 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Πριν από µία δεκαετία οι συζητήσεις και οι έρευνες για τις 

επιπτώσεις της διαφθοράς στην οικονοµία ήταν σχεδόν ανύπαρκτες. Με την πάροδο του 

χρόνου και όσο τα φαινόµενα επιτείνονταν και οι επιπτώσεις κατέστησαν πλέον ορατές, 

άρχισαν οι σχετικές µελέτες και έρευνες. 

Για την Ελλάδα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον το φαινόµενο της διαφθοράς ως προς 

τις οικονοµικές επιπτώσεις του, διότι κατατάσσεται µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης µε τους υψηλότερους δείκτες διαφθοράς και παραοικονοµίας. Έχει επιπτώσεις η 

διαφθορά στην οικονοµία, διότι ευνοεί τα µονοπώλια, πλήττει τον υγιή ανταγωνισµό, 

υποθάλπει τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή, αποθαρρύνει τους επενδυτές, επιδρά 

αρνητικά στην απασχόληση και επιβαρύνει τους φορολογούµενους. Τελικά επενεργεί σε 

βάρος των φτωχών πολιτών και πλήττει τους πιο ευάλωτους. 

Ο υγιής ανταγωνισµός πλήττεται, όταν τα µεγάλα συµφέροντα δρουν ανενόχλητα 

κατά παράβαση των κειµένων διατάξεων και εντός των κατά παραγγελία νοµοθετικών, 

ευνοϊκών γι’ αυτά, ρυθµίσεων. Έτσι  καταργείται κάθε έννοια και δυνατότητα ισότητας 

ευκαιριών για τους πολίτες. Επίσης νοθεύεται ο ελεύθερος ανταγωνισµός και η ανάπτυξη 

της οικονοµίας. 

Οι επενδύσεις αποθαρρύνονται, διότι καλούνται να πληρώσουν το κόστος του 

«λαδώµατος» σε υπαλλήλους του ∆ηµοσίου και πολιτικούς και να λειτουργήσουν σε 

κλίµα ρευστότητας και αναξιοπιστίας. 

Λόγω της διαφθοράς η ζηµιά της ελληνικής οικονοµίας εκτιµάται ότι ανέρχεται στα 

20 δις ευρώ, δηλαδή στο 8% του ΑΕΠ. 

                ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η προστασία του περιβάλλοντος είναι επιτακτικό αίτηµα 

της κοινωνίας της εποχής µας για την επιβίωση του ανθρώπου και την εξασφάλιση 

οικολογικής ισορροπίας. 

                                                 
18
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Η έλλειψη παιδείας και αγωγής για την προστασία του περιβάλλοντος, η έλλειψη 

εθνικού χωροταξικού σχεδίου, αλλά και η θέσπιση ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον 

τουρισµό, τη βιοµηχανία, τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η έλλειψη κτηµατολογίου και 

δασολογίου, προσφέρονται για την ανάπτυξη της διαφθοράς. Καταπατήσεις δηµοσίων 

κτηµάτων από ιδιώτες, εµπρησµοί δασικών εκτάσεων για οικοπεδοποιήσεις, παραβιάσεις 

της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, µόλυνση από βιοµηχανίες ακόµα και µε τοξικά απόβλητα, 

συνθέτουν το ζοφερό σκηνικό του βιασµού και της καταστροφής του περιβάλλοντος. 

ΣΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: Περισσότερο από κάθε άλλη εξουσία η θωράκιση και η 

προστασία από τη διαφθορά είναι απαραίτητη για τη δικαιοσύνη. ∆εκάδες δικαστικοί 

κάθισαν στο εδώλιο των πειθαρχικών συµβουλίων και της ολοµέλειας του Αρείου Πάγου 

και επεβλήθησαν ποινές από επιπλήξεις και πρόστιµα µέχρι και προσωρινή ή οριστική 

παύση ή ακόµα και φυλάκιση. 

ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ: Η  έκταση και η συνεχής επέκταση της διαφθοράς, η ανοχή 

από πολιτικούς και πολίτες, ακόµα περισσότερο η σιωπηρή επιβράβευση των 

διαπλεκόµενων, των απατεώνων και καταχραστών της εξουσίας από µερίδα του 

πληθυσµού, είναι φαινόµενα στη χώρα µας που τείνουν να θεσµοθετήσουν τη διαφθορά. Η 

απάτη, η ανηθικότητα, η δωροδοκία, η αισχροκέρδεια, η ασυνέπεια, η ανευθυνότητα, 

έχουν γίνει τρόπος ζωής σε µεγάλο βαθµό και ανεκτές από την κοινωνία. 

ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ: Το σύστηµα κοινωνικών αξιών, που επικρατεί 

κάθε φορά σε µια κοινωνία, παίζει καθοριστικό ρόλο στην εκδήλωση της διαφθοράς. 

Οι µηχανισµοί διαφθοράς και διαπλοκής καταλύουν κάθε έννοια ισοτιµίας, ισοπολιτείας, 

αξιοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Έτσι χάνεται η εµπιστοσύνη στους θεσµούς, 

καλλιεργούνται τάσεις ένταξης στον µηχανισµό της διαφθοράς ή διαµορφώνεται απαθής 

στάση απέναντι στην προτροπή για υπεράσπιση αρχών και αξιών. 

Σε µια κοινωνία όπου εξαχρειώνονται τα ήθη και καταργούνται οι αξίες, καταστρέφονται οι 

συνδετικοί ιστοί των µελών της. ∆εν υπάρχουν οι απαιτούµενες από την Πολιτεία 

αντιστάσεις, τα διαλυτικά φαινόµενα επιτείνονται. Η διαπλοκή φθείρει τους 

δηµοκρατικούς θεσµούς και οδηγεί τους πολίτες στη µη συµµόρφωση στους νόµους. 

ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Η διαπλοκή πλήττει κατά κύριο λόγο την πολιτική και τους 

πολιτικούς, την αξιοπιστία και την υπευθυνότητά τους. Μόνο αν αποκατασταθούν οι 

σχέσεις πολιτών και πολιτικών, που είναι σήµερα διαταραγµένες, και αναπτύξουν ένα 

κοινό µέτωπο για τη διαφάνεια, µπορεί να τεθεί τέρµα στη διαπλοκή, που δηλητηριάζει 

ιδιαίτερα την πολιτική ζωή του τόπου µε όλες τις κατά προέκταση δυσµενείς επιπτώσεις 

της για το κοινωνικό σύνολο, την οικονοµία και τη χώρα. 
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ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ: Οι διαπλεκόµενοι, εκµεταλλευόµενοι την εκ 

προθέσεως ή λόγω αδυναµίας των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου να ελέγξουν τις νόµιµες 

διαδικασίες για διάφορες δραστηριότητες, κατασκευαστικές ή επιχειρηµατικές, προχωρούν 

 σε αυθαιρεσίες, από τις οποίες αποκοµίζουν µεγάλα οικονοµικά οφέλη. 

Όταν η διαφθορά και η διαπλοκή κυριαρχούν και επικρατούν επί των νόµων και των 

αποφάσεων των δικαστηρίων, τότε είναι επόµενο να ενθαρρύνεται η ανυπακοή στους 

νόµους µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθµη λειτουργία της Πολιτείας. Η διαφθορά 

και η διαπλοκή δεν έχουν χώρο δράσης, όταν γίνεται σεβαστός ο νόµος και εφαρµόζεται 

από όλους και για όλα. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το δίκαιο αποτελεί το βασικό όργανο της Πολιτείας 

σε ένα δηµοκρατικό καθεστώς. 

ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ: Ο πολιτικός, ο δηµόσιος λειτουργός, ο 

δηµόσιος υπάλληλος, πρέπει καθηµερινά µε τη συµπεριφορά του όχι µόνο φραστικά και 

θεωρητικά, αλλά έµπρακτα να επιβεβαιώνουν ότι ενεργούν µέσα στα πλαίσια της ηθικής 

και της εντιµότητας. 

Η ηθική πρέπει να στηρίζεται όχι µόνο στους κανόνες της νοµιµότητας, αλλά και 

της αµοιβαιότητας. Οι διαπλεκόµενοι γνωρίζουν ότι δεν µπορούν να υποτάξουν και να 

ποδηγετήσουν, τα άτοµα µε στέρεο ηθικό υπόβαθρο. 

  Χρειάζεται ένα στέρεο ηθικό υπόβαθρο, πάνω στο οποίο να στηρίζεται και να 

λειτουργεί το κάθε µέλος της κοινωνίας. Έτσι µπορεί να δηµιουργήσει µε αξιοπρέπεια και 

να τύχει αναγνώρισης από τους συνανθρώπους του και να µη γίνει πελάτης της διαφθοράς. 

          ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ: Η κακοδιοίκηση στην Ελλάδα είναι γεγονός, που 

δεν επιδέχεται καµιά αµφισβήτηση και πηγάζει συνήθως από τη διαφθορά. Η έκταση και 

οι επιπτώσεις της δικαιολογηµένα προκαλούν έντονες ανησυχίες. 

   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζουν ως 

κακοδιοίκηση «την περίπτωση κακής διοίκησης που σηµειώνεται, όταν ένα δηµόσιο 

όργανο παραλείπει να ενεργεί σύµφωνα µε τους κανόνες ή τις αρχές που το δεσµεύουν». 
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2.4 ∆ιεθνείς πρακτικές 

 

           Για την καταπολέµηση της διαφθοράς, έχουν καταγραφεί πολλές καλές πρακτικές 

διεθνώς. Τελευταία γίνονται και βήµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όµως οι καλύτερες 

πρακτικές παραµένουν εκείνες που εφαρµόστηκαν σε πολύ διεφθαρµένα περιβάλλοντα και 

έφεραν ραγδαία και εντυπωσιακά θετικά αποτελέσµατα σε παγκόσµια κλίµακα. Άλλωστε 

η διαφθορά δεν είναι φαινόµενο µόνο µιας χώρας ούτε και µιας Ένωσης κρατών αλλά 

ολόκληρου του κόσµου. Έτσι κάθε καλή πρακτική πρέπει να εξετάζεται αντικειµενικά, 

οπουδήποτε και αν έφερε τα αποτελέσµατά της. Για αυτό και από όλες τις διεθνείς 

συµφωνίες κατά της διαφθοράς η πιο σηµαντική είναι εκείνη των Ηνωµένων Εθνών που 

γίνεται αποδεκτή και σεβαστή σε παγκόσµια κλίµακα. Μερικές από τις πιο 

αποτελεσµατικές και ριζικές καλές πρακτικές που έχουν εφαρµοστεί σε παγκόσµιο 

επίπεδο στα πλαίσια εθνικών σχεδίων καταπολέµησης της διαφθοράς, είναι:19
 

• Στη Νότιο Κορέα, όπου ο ∆ηµόσιος τοµέας, ο Επιχειρηµατικός Τοµέας και η κοινωνία 

των πολιτών έδωσαν τα χέρια και συµµάχησαν κατά της διαφθοράς. Πάνω από 800 

οργανισµοί και φορείς υπέγραψαν συµφωνία εφαρµογής ενός συµφωνηθέντος σχεδίου 

“∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ”, ενώ συµφωνήθηκε η πρόοδος να διαπιστώνεται ετησίως από µία διεθνή 

οµάδα αξιολόγησής της. 

• Στις Φιλιππίνες µία οµάδα ειδικών διεξήγαγε σε όλα τα υπουργεία ένα προς ένα 

εξονυχιστικό έλεγχο ακεραιότητας και υπέβαλε προτάσεις για το τι µέτρα πρέπει να πάρει 

κάθε υπουργείο ξεχωριστά για να καταπολεµήσει τα προβλήµατα εσωτερικής διαφθοράς 

του. 

• Στη Νέα Ζηλανδία, απαιτείται από όλους τους επικεφαλής των κυβερνητικών υπηρεσιών 

να υποβάλλουν ετησίως ένα σχέδιο “∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ” καταπολέµησης της διαφθοράς. 

• Στον Καναδά, όλοι οι ∆ηµόσιοι υπάλληλοι υποχρεούνται από το νόµο να καταγγέλλουν 

τη διαφθορά. 

• Στο Πακιστάν, στις Φιλιππίνες και στην Ινδονησία, ιδρύθηκαν ειδικά δικαστήρια µόνο 

για τις υποθέσεις διαφθοράς. 

• Στη Νιγηρία, οι κυβερνητικοί αξιωµατούχοι και οι πολιτικοί δεν επιτρέπεται να τηρούν 

λογαριασµούς στο εξωτερικό. 

• Στη Σιγκαπούρη, οι ∆ηµόσιοι υπάλληλοι δεν επιτρέπεται να έχουν χρέη µεγαλύτερα από 

το τριπλάσιο του µηνιαίου µισθού τους. 
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  2.5 Επιτυχηµένες στρατηγικές 

 

Από τις επιτυχείς στρατηγικές ενάντια στη διαφθορά, ανάµεσα στα 138 κράτη που 

βαθµολογεί κάθε χρόνο η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια, αξίζει να εστιαστεί η προσοχή στην 

περίπτωση του Χονγκ Κονγκ, κυρίως διότι ξεκίνησε από µεγάλο βαθµό διαφθοράς, 

κατάφερε να την καταπολεµήσει αποτελεσµατικά αλλά και στη συνέχεια να την 

διατηρήσει περιορισµένη και ελεγχόµενη. 

Στο Χονγκ-Κονγκ η υπηρεσία κατά της διαφθοράς (ICAC)
20

 δηµιουργήθηκε το 

1974, όταν η διαφθορά ήταν ευρύτατα διαδεδοµένη σε όλους τους πολίτες και τους 

θεσµούς και όλοι πίστευαν πως η ίδρυση του θεσµού αυτού, θα ήταν άλλη µια προσπάθεια 

καταδικασµένη σε αποτυχία. 

Σύµφωνα µε τον διευθυντή της ICAC: «το Χονγκ Κονγκ ήταν σίγουρα, µια από τις 

πιο διεφθαρµένες περιοχές στη γη στη δεκαετία του '60 και στις αρχές της δεκαετίας του 

'70. Η διαφθορά ήταν ευρέως διαδεδοµένη και θεωρούνταν ως «τρόπος ζωής», «από τη 

µήτρα µέχρι στον τάφο». Η διαφθορά στο δηµόσιο τοµέα και ιδιαίτερα οι υπηρεσίες 

επιβολής του νόµου ήταν καλά οργανωµένες και συγκροτηµένες σε συνδικάτα, 

αποτελώντας ως εκ τούτου µια διακωµώδηση του ποινικού δικαστικού συστήµατος. Σαν 

οδηγός TAXI, θα µπορούσατε ακόµη και να αγοράσετε µια µηνιαία ετικέτα από το 

διεφθαρµένο συνδικάτο, να την κολλήσετε στο ταξί σας, και θα σας εγγυόταν απαλλαγή 

από οποιαδήποτε κυκλοφοριακή παράβαση κατά τη διάρκεια εκείνου του µήνα! Τέτοια 

ήταν η κλίµακα της διαφθοράς στο Χονγκ Κονγκ”. 

Μέσα σε τρία χρόνια όµως, η υπηρεσία αυτή διέλυσε όλους τους πυρήνες διαφθοράς 

εντός της κυβέρνησης, καταδικάζοντας 143 αστυνοµικούς και 247 κυβερνητικούς 

αξιωµατούχους. 

Έτσι, «η υπηρεσία αυτή άλλαξε ριζικά το συνολικό κλίµα υπέρ της διαφάνειας στην 

κυβέρνηση, στον ιδιωτικό τοµέα, στις εκλογές, στην καθηµερινότητα των πολιτών, στις 

συναλλαγές µε το δηµόσιο, αλλά ακόµα και µεταξύ των πολιτών σε ιδιωτικό επίπεδο, 

µηδένισε σχεδόν την ανοχή σε κάθε µορφής φαινόµενα διαφθοράς, µε αποτέλεσµα από 

τότε µέχρι και σήµερα, το Χονγκ Κονγκ να θεωρείται ως µια από τις πιο ελεύθερες από τη 

διαφθορά, κοινωνίες στον κόσµο. 

Η απήχηση του έργου της υπηρεσίας στην κοινωνία φάνηκε καθαρά το 2000, όταν 

για την αλλαγή του αιώνα έγινε µεγάλη δηµοσκόπηση για τα πιο σηµαντικά µέχρι τότε 
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γεγονότα, όπου οι πολίτες ψήφισαν τη δηµιουργία της υπηρεσίας κατά της διαφθοράς ως 

το 6ο πιο σηµαντικό γεγονός στα 150 χρόνια της Ιστορίας του Χονγκ-Κονγκ! 

Ανάµεσα στις µεγάλες επιτυχίες που καταγράφηκαν στο ενεργητικό της ICAC είναι: 

• Ξερίζωσε όλο τον εµφανή τύπο διαφθοράς στην κυβέρνηση. Η διαφθορά υπάρχει τώρα 

ως ιδιαίτερα µυστικοπαθές έγκληµα, και περιλαµβάνει συχνά µόνο τα ικανοποιηµένα 

συµβαλλόµενα µέρη. Οι πολίτες σπάνια πια υποφέρουν από τον εκβιασµό από τους 

κυβερνητικούς ανώτερους υπαλλήλους. 

• Είναι από τις πρώτες χώρες στον κόσµο που επέβαλλε αποτελεσµατικά την προστασία 

ενάντια στη διαφθορά ιδιωτικού τοµέα, παρέχοντας ένα άριστο επιχειρηµατικό περιβάλλον 

και ένα καθαρισµένο περιβάλλον ανάπτυξης για όλους τους επενδυτές. 

• Εφαρµόστηκαν καινοτόµες λύσεις µέσω των µελετών πρόληψης στους περισσοτέρους 

επιρρεπείς στη διαφθορά τοµείς και διέδωσε τις καλύτερες δυνατές πρακτικές οδηγίες ανά 

τοµέα όπως οι δηµόσιες συµβάσεις, οι κατασκευές, οι οικονοµικοί τοµείς, η διαχείριση 

προσωπικού, κ.λπ. 

• Άλλαξε τη στάση των πολιτών στην κοινωνία, ώστε να µην ανέχονται άλλο τη διαφθορά 

ως τρόπο ζωής, και να στηρίζουν ενεργά την πάλη ενάντια στη διαφθορά καταγγέλλοντας 

την όχι µόνο εθελοντικά και πρόθυµα, αλλά ακόµα και επωνύµως. Προτού ιδρυθεί η 

ICAC, οι περισσότερες καταγγελίες διαφθοράς ήταν ανώνυµες. Τώρα περισσότερες από 

75% των καταγγελιών γίνονται επωνύµως. Αυτό δείχνει την εµπιστοσύνη που έχει ο 

κόσµος στην ICAC. 

Η περίπτωση του Χονγκ Κονγκ θεωρήθηκε ως ένα από τα πολύ λίγα επιτυχή πρότυπα 

της µετατροπής µιας πολύ αλλοιωµένης χώρας σε µια πολύ καθαρή. 

Καταδεικνύει όµως  ότι υπάρχει τρόπος η διαφθορά να ελεγχθεί αποτελεσµατικά 

ανεξάρτητα από το πόσο σοβαρό και πόσο διαδεδοµένο είναι το πρόβληµα. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

  

2.1 Επιπτώσεις του οικονοµικού εγκλήµατος στην επίσηµη οικονοµία  

Τα φαινόµενα της διαφθοράς επιδρούν µε αρνητικό τρόπο στις επενδύσεις που 

γίνονται σε µια χώρα. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θεωρούν ότι η επένδυση τους έχει υψηλές 

πιθανότητες να µην πραγµατοποιηθεί τελικά ή να επωµιστούν µεγαλύτερο από το 

προϋπολογιζόµενο κόστος, εξαιτίας των πιθανών δωροδοκιών ή εκβιασµών. Αυτό δρα σαν 

αποτρεπτικός παράγοντας, αναστέλλοντας πολλές φορές επενδύσεις οι οποίες µπορεί και 

να έχουν µπει σε στάδιο ωρίµανσης για να πραγµατοποιηθούν. 

Ο Mauro
21

 µε εµπειρικό τρόπο παρατηρεί την αρνητική επίδραση του φαινοµένου 

στον λόγο επενδύσεων – κεφαλαίου. Υπάρχουν επίσης µελέτες των Keefer και Knack 

(1996) και των Brunetti, Kisunko and Weder (1997), οι οποίες επιβεβαιώνουν την 

επίπτωση αυτή. 

Οι ξένες επενδύσεις σε µια χώρα επηρεάζονται κι αυτές αρνητικά κυρίως λόγω του 

ότι η διαφθορά παίζει το ρόλο ενός επιπρόσθετου φόρου στην επένδυση σύµφωνα µε τον 

Wei (1997). 

Οι Johnson, Kaufmann και Zoido-Lobaton (1998), εξετάζοντας τη σχέση που 

υπάρχει µεταξύ διαφθοράς και παραοικονοµίας, βρήκαν ότι, µε τους λοιπούς παράγοντες 

να µη µεταβάλλονται, µια αύξηση του δείκτη διαφθοράς (International Corruption Index) 

κατά 1 µονάδα, που σηµαίνει µείωση της διαφθοράς, οδηγεί σε µείωση της 

παραοικονοµίας κατά 5,1 εκατοστιαίες µονάδες. Η σχέση αυτή επαληθεύεται από τους 

ίδιους µελετητές Johnson, Kaufmann και Zoido - Lobaton (1999) χρησιµοποιώντας έναν 

άλλο δείκτη διαφθοράς, τον ICRG50. Μια βελτίωση του δείκτη διαφθοράς κατά 1 µονάδα, 

οδηγεί σε µείωση της παραοικονοµίας κατά 8-11 εκατοστιαίες µονάδες. Οι Tanzi and 

Davoodi (1997, 2000), Johnson, Kaufmann και Zoido-Lobaton (1999) και Friedman, 

Johnson, Kaufmann και Zoido-Lobaton (1999) έχουν δείξει ότι χώρες µε µεγάλη διαφθορά 

τείνουν να έχουν µικρότερη είσπραξη φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ τους. Η 

στενή σχέση µεταξύ διαφθοράς και παραοικονοµίας είναι δεδοµένη και από την ίδια τη 

φύση της τελευταίας.22
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Ο Vito Tanzi (1998) παραθέτει και αντίθετες απόψεις άλλων οικονοµολόγων σχετικά 

µε την επίπτωση του φαινοµένου της διαφθοράς στην οικονοµία. 

Ο Leff (1964) και Huntington (1968) εκφράζουν την άποψη ότι η επίπτωση του φαινοµένου 

της διαφθοράς στη ανάπτυξη µιας χώρας είναι θετική. Με δεδοµένο ότι πολλές χώρες έχουν 

διαδικασίες και νοµικά πλαίσια τα οποία παρεµποδίζουν πολιτικές υπέρ της οικονοµικής 

ανάπτυξης, η πληρωµή χρηµάτων ώστε αυτές να παρακαµφτούν, συµβάλει στην ανάπτυξη. 

∆εν είναι λίγοι αυτοί που έχουν χρησιµοποιήσει αυτό το επιχείρηµα για να αιτιολογήσουν τους 

ρυθµούς ανάπτυξης χωρών µε µεγάλα επίπεδα διαφθοράς όπως π.χ. η Ταϊλάνδη. 

Ο Lui (1985) υποστηρίζει ότι εκείνοι που δωροδοκούν δηµόσιους λειτουργούς 

προσπαθούν να εξοικονοµήσουν χρόνο, ώστε να κερδίσουν χρόνο έναντι των υπόλοιπων 

που ακολουθούν κατά γράµµα τις διαδικασίες. Το φαινόµενο της διαφθοράς συνεπώς 

µπορεί να γίνει ένα µέσο για την βελτίωση του χρόνου ολοκλήρωσης των επιχειρηµατικών 

σχεδίων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες που ο χρόνος είναι πολύ σηµαντικός για τον 

επενδυτή από άποψη κόστους. 

Ο Tullock (1996) και Βecker και Stigler (1974) υποστήριξαν στις µελέτες τους ότι 

η κυβέρνηση µιας χώρας µπορεί να διατηρήσει µια χαµηλότερη οικονοµική επιβάρυνση µε 

δεδοµένο ότι το εισόδηµα των πολιτών της συµπληρώνεται από δωροδοκίες, ευνοώντας 

την οικονοµική ανάπτυξη. Βέβαια εδώ πρέπει να τονιστεί ότι ο χαµηλός βαθµός 

διαφθοράς σίγουρα έχει και αυτός θετική επίπτωση στην ανάπτυξη µιας οικονοµίας. 

Παρατίθεται λοιπόν το πρόβληµα ποιο από τα δύο έχει καλύτερη ή µεγαλύτερη επίπτωση 

στην οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας. 

Ο Myrdal (1968) υποστήριξε ότι αρκετοί δηµόσιοι λειτουργοί κωλυσιεργούν στην 

διεκπεραίωση των υποθέσεων τις οποίες χειρίζονται, ώστε να δηµιουργούν το κατάλληλο 

έδαφος για πληρωµή δωροδοκιών από εκείνους που δεν έχουν την πολυτέλεια να 

περιµένουν την ολοκλήρωση της κανονικής διαδικασίας ή από εκείνους που 

αντιµετωπίζουν το ενδεχόµενο της οικονοµικής καταστροφής λόγω άλλων παραγόντων 

(πχ. δάνεια, ποινικές ρήτρες). Οι ταχύτητες ολοκλήρωσης των εργασιών από αυτούς έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη µιας χώρας ακόµα και αν κάποιες από αυτές µε τη 

χρήση δωροδοκιών επιταχύνονται ή ολοκληρώνονται στο προβλεπόµενο χρονικό 

διάστηµα. 

Ο Τάνζι (1998) προσθέτει ότι καµία κοινωνία δεν γεννιέται, ούτε αναπτύσσεται µε 

τέτοιες στρεβλωτικές πράξεις από την αρχή, αλλά αυτές οι πράξεις διαφθοράς είναι ένα 

δηµιούργηµα όλων εκείνων που κάνουν κακή χρήση της ιδιότητάς τους και των 

δυνατοτήτων που τους προσφέρει η θέση τους στο δηµόσιο τοµέα. 
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Αν τα φαινόµενα διαφθοράς αντιµετωπίζονται σαν κάτι το καλό και το 

φυσιολογικό τότε και άλλα φαινόµενα θα προκύπτουν συνέχεια από άλλους δηµόσιους 

λειτουργούς, µε αποτέλεσµα να δυναµιτίζονται οι αρχές της ελεύθερης οικονοµίας, 

καταλύοντας το ίδιο το κράτος και καταστρέφοντας εν τέλει την ίδια την κοινωνία. 
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3.2  Έρευνες µε θέµα τη διαφθορά 

 

           Η διαφθορά έχει ποικίλες αρνητικές επιδράσεις πάνω στην οικονοµική ευηµερία 

µιας χώρας. Οι συνέπειές της είναι ιδιαίτερα αρνητικές καθώς αποθαρρύνει τις επενδύσεις, 

µειώνει τις νέες θέσεις εργασίας και αυξάνει τις τιµές των παρεχόµενων προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

           Ο Treisman
23

 αναφέρει ότι η διαφθορά είναι ένα φαινόµενο που δεν µπορεί να 

υπολογιστεί. Προτείνει την οµοιογένεια του νοµικού συστήµατος και την καλύτερη 

εκπαίδευση των πολιτών. 

           Ο Acemoglou
24

 θεωρεί ότι η διαφθορά δηµιουργεί σηµαντικές στρεβλώσεις στην 

οικονοµία καθώς επηρεάζει την κατανοµή του ταλέντου. Ο Mauro (1995) θεωρεί ότι όσο 

υψηλότερη είναι η διαφθορά σε µια χώρα τόσο µειώνεται ο ρυθµός ανάπτυξης της χώρας. 

Εµπειρικά ο Mauro
25

 διαπίστωσε ότι η διαφθορά επηρεάζει αρνητικά τον λόγο 

επενδύσεων – κεφαλαίου και µια υψηλή διαφθορά οδηγεί στη µείωση του ρυθµού 

οικονοµικής ανάπτυξης. Επίσης σύµφωνα µε τον Mauro η εθνική ετερογένεια µπορεί να 

συµβάλλει στη διαφθορά ενώ παράλληλα καταλήγει ότι υπάρχει µικρή συσχέτιση µεταξύ 

διαφθοράς και του µεγέθους διακυβέρνησης. Επίσης, αναφέρει για τις ΗΠΑ, ότι οι 

πολιτείες µε υψηλά εισοδήµατα είναι λιγότερο επιρρεπείς στη διαφθορά. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από τους Claeser & Saks
26

 οι οποίοι επισηµαίνουν ότι όπου υπάρχει 

υψηλό εισόδηµα και υψηλή εκπαίδευση, υπάρχει χαµηλότερο επίπεδο διαφθοράς εξαιτίας 

της δυνατότητας που έχουν οι άνθρωποι να αντιµετωπίσουν το φαινόµενο αυτό µε 

διάφορα µέσα. 
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2.3  Σχέση οικονοµικού και «λευκού» εγκλήµατος 

 

    Η είσοδος νέων κυβερνητικών οργανώσεων στον αγώνα για την καταπολέµηση της 

διαφθοράς έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Πιο αναλυτικά το 1992, το Συµβούλιο 

της Ευρώπης ενέκρινε την ίδρυση µιας «Πολυπειθαρχικής οµάδας για µέτρα κατά της 

διαφθοράς», γνωστοποιώντας σε παγκόσµιο επίπεδο µε αυτό τον τρόπο, όχι µόνο την 

έντονη επανεµφάνιση της διαφθοράς ως ενός σηµαντικότατου προβλήµατος που 

αντιµετωπίζει ο δηµόσιος τοµέας, αλλά και την έντονη ανάγκη για την αντιµετώπιση της, 

γεγονός που απαιτεί συγκεκριµένες ενέργειες και ρυθµίσεις. 

  Πολλοί διεθνείς οργανισµοί ακολούθησαν µε παρόµοιες αποφάσεις. Το 1998 το 

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (IMF) και η Παγκόσµια Τράπεζα ανακοίνωσαν ότι η 

καταπολέµηση της διαφθοράς θα ήταν ένα από τα νέα κριτήρια µε τα οποία θα 

αξιολογούσαν την ικανή οικονοµική διαχείριση για τις χώρες του κόσµου. Η 

συγκεκριµένη απόφαση δεν ήταν ξαφνική καθώς οι αποφάσεις αυτές συνδέονται µε τις 

πρωτοβουλίες µερικών πρώην στελεχών από τις τάξεις του ∆.Ν.Τ και άλλων διεθνών 

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, οι οποίοι τάχθηκαν µε τη στάση τους υπέρ µιας πιο 

ηθικής οικονοµολογίας. Μια µικρή οµάδα µε επικεφαλή της τον Πίτερ Έιγκεν, ίδρυσε τον 

Μάιο του 1993, την Transparency International. Αυτή η νέου τύπου µη κυβερνητική 

οργάνωση έχει σαν στόχο της, την πληροφόρηση για τις πρακτικές της διαφθοράς και την 

καταπολέµηση τους.27
 

Το 1997 υπό την αιγίδα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ), είκοσι περίπου χώρες που είναι µέλη του, υπέγραψαν µια σύµβαση για την 

καταπολέµηση της διαφθοράς. Ο Ο.Ο.Σ.Α. εδώ και 40 χρόνια θέτει τις κατευθυντήριες 

γραµµές σε σχέση µε την οικονοµική ανάπτυξη του πλανήτη και των επιµέρους χωρών 

ανεξάρτητα. 

Οι αµερικάνικες πιέσεις διαδραµάτισαν καθοριστικό ρόλο, στο βαθµό που τους 

αναλογεί, για τη δηµιουργία ενός νέου διεθνούς πλαισίου κατά της διαφθοράς. Οι 

Ηνωµένες Πολιτείες επιθυµούν όλες οι µεγάλες χώρες που προωθούν τα προϊόντα τους σε 

διεθνές επίπεδο και ανταγωνίζονται τα αµερικανικά προϊόντα, να επιβάλουν µε κατάλληλα 

νοµοθετικά πλαίσια στις επιχειρήσεις τους, τους ίδιους περιορισµούς που ισχύουν στις 

Ηνωµένες Πολιτείες από το 1977. Στόχος δεν είναι τόσο η µείωση της διαφθοράς σε 
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παγκόσµιο επίπεδο, όσο η απαγόρευση µέσω ποινικών κυρώσεων της δωροδοκίας ξένων 

δηµοσίων λειτουργών, που έχουν σαν σκοπό την κυριαρχία στις αγορές.28
 

             Με τη θέσπιση και την οριοθέτηση αυτών των νέων για την παγκόσµια κοινότητα 

κανόνων οικονοµικής ανάπτυξης, που επιβάλουν αυτοί οι νέοι οργανισµοί που 

αναφέρονται παραπάνω, δηµιουργούνται σίγουρα αντιθέσεις και συγκρούσεις. Οι 

συγκρούσεις αυτές έχουν να κάνουν µε τις εφαρµοζόµενες πρακτικές των προηγούµενων 

δεκαετιών που ίσχυαν στον ανεπτυγµένο και στον υπό ανάπτυξη κόσµο. Σε ένα 

περιβάλλον παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας, η διαφθορά στην διευρυµένη µορφή που 

έχει λάβει, προκαλεί στρεβλώσεις και αναταράξεις αποσταθεροποιώντας την ελεύθερη 

οικονοµία στο σύνολο της και δυναµιτίζοντας την ανάπτυξη όλου του πλανήτη.  

Οι κανόνες που είχαν θεσπιστεί από τους παραπάνω οργανισµούς κατά το παρελθόν 

προκάλεσαν µε τη σειρά τους αυτά τα φαινόµενα και αν δεν τα έχουν προκαλέσει, 

τουλάχιστον τα έχουν συντηρήσει µε την ανοχή τους. Αυτή η γενίκευση της διαφθοράς, 

τελικά ευνόησε το νόµο του ισχυρότερου και φαίνεται ότι κοστίζει πολύ περισσότερο 

στους χρηµατοπιστωτικούς θεσµούς και στις διεθνείς επιχειρήσεις. Τελικά έτσι, ίσως να 

εξηγείται και ο λόγος που οι παραπάνω οργανισµοί διαφοροποιούν την στάση τους και 

αναγκάζονται να καταφύγουν στη θέσπιση κανόνων επαγγελµατικής δεοντολογίας, οι 

οποίοι θα πρέπει να είναι αποδεκτοί σε παγκόσµιο επίπεδο από όλες τις χώρες του κόσµου. 

Οι πιέσεις που δηµιουργούνται στις εθνικές κυβερνήσεις από αυτούς τους 

οργανισµούς είναι διαρκείς και έντονες, καταδεικνύοντας τις αντιφάσεις των 

ανεπτυγµένων χωρών και ιδίως των ευρωπαϊκών, οι οποίες ναι µεν διακηρύττουν την 

µηδενική τους ανοχή σε φαινόµενα διαφθοράς, αλλά στην πραγµατικότητα τα 

αποτελέσµατα είναι µηδαµινά. Η πραγµατικότητα είναι ότι όχι µόνο δεν λαµβάνονται 

µέτρα για την πάταξη της διαφθοράς, εξασφαλίζοντας τελικά την ατιµωρησία και την 

ανοχή τέτοιων ενεργειών, αλλά παράλληλα δεν καταφεύγουν σε καµία ενέργεια, που να 

στοχεύει στην εξάλειψη των προϋποθέσεων για την ύπαρξή αυτών των στρεβλώσεων. 

Σαν αποτέλεσµα της κυβερνητικής αναλγησίας, ιδίως στο θέµα της διακίνησης 

κεφαλαίων, είναι η συσσώρευση κεφαλαίων που το ύψος τους είναι ιλιγγιώδες και που 

χρησιµοποιείται στην χρηµατοδότηση πολιτικών κοµµάτων, στην φίµωση του τύπου µε τις 

µεθόδους αποπροσανατολισµού της κοινής γνώµης και φυσικά στο ξέπλυµα των 

κεφαλαίων αυτών µέσα από διαδικασίες που οι ίδιες οι κυβερνήσεις δηµιουργούν, ώστε να 
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ξεπληρώσουν τα χρέη τους σε αυτούς που τις στήριζαν, αποσταθεροποιώντας την 

παγκόσµια οικονοµία. 

Σύµφωνα µε τον Σπ. Παπασπύρου,
29

 οι διάφοροι «λευκοί ιππότες» έχουν ως κύριο 

στόχο τους µια άλλη µορφή «λευκότητας», αυτή την οποία επιδιώκουν τα διεθνή δίκτυα 

που «ξεπλένουν» τα κεφάλαια παράνοµης προέλευσης. 

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς, το ύψος των ποσών που διακινούνται ετησίως µέσω των 

φορολογικών παραδείσων κυµαίνεται µεταξύ 330 και 460 δισεκατοµµυρίων ευρώ, δηλαδή 

περίπου το µισό της παγκόσµιας ροής κεφαλαίων.  

Το 1989 η G-7 ίδρυσε την FATF – GAFI (Financial Action Task Force) όχι µόνο 

επειδή το πρόβληµα είχε αναγνωριστεί σαν µείζονος σηµασίας, αλλά γιατί υπήρχε η 

ανάγκη για πιο εξειδικευµένη διαχείριση του συγκεκριµένου προβλήµατος. 

Η F.A.T.F. ιδρύθηκε µε στόχο την προώθηση µέτρων σε διεθνές επίπεδο, για την 

αποτροπή της νοµιµοποίησης των εσόδων από εγκληµατικές πράξεις. Αυτά τα κεφάλαια 

που αποτελούν προϊόντα εγκληµατικών δραστηριοτήτων, είτε νόµιµων, είτε παράνοµων 

γίνονται ακόµα πιο επικίνδυνα, καθώς σε αυτά βασίζονται ολόκληρα τµήµατα της 

οικονοµίας, ενώ ταυτόχρονα είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν. 

Στην περίπτωση της χώρας µας, οι επιδόσεις της, για την διεθνή µάχη που δίνεται 

για την καταπολέµηση του ξεπλύµατος του µαύρου χρήµατος και της χρηµατοδότησης 

των τροµοκρατικών οµάδων είναι απογοητευτικές.30
 Το σύστηµα εµφανίζεται να χωλαίνω 

σε όλα τα επίπεδα, σύµφωνα µε την έκθεση αξιολόγησης της F.A.T.F. για την χώρα µας. Η 

F.A.T.F. καταγράφει κενά και ανεπάρκειες, τόσο στη νοµοθεσία, όσο και στη λειτουργία 

των εποπτικών αρχών. Επίσης, εκτιµά ότι ο τζίρος από τις παράνοµες δραστηριότητες ο 

οποίος σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ ανέρχεται σε 1,6 δισεκατοµµύρια ευρώ, αποτελεί ένα πολύ 

µικρό µέρος των πραγµατικών συνολικών εσόδων από 

αυτές τις δραστηριότητες. 

  

               Σύµφωνα µε την επίσκεψη της F.A.T.F. στην Ελλάδα το Νοέµβριο του 2006 

προέκυψαν τα παρακάτω  στοιχεία : 

  

▪ Η νοµοθεσία για το ξέπλυµα µαύρου χρήµατος και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας 

δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της. 
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▪ Τα περιορισµένα στοιχεία που υπάρχουν σχετικά µε τις διώξεις και τις καταδικαστικές 

αποφάσεις για το ξέπλυµα χρήµατος δείχνουν ότι, η σχετική ποινική δραστηριότητα 

κινείται σε χαµηλά επίπεδα. 

▪ Ο βαθµός της αυστηρότητας και της αποτρεπτικότητας των κατασταλτικών µέτρων που 

επιβάλλονται (πχ. ύψος ποινών) δεν είναι υψηλός. 

▪ Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη κατάλληλων στελεχών που απαρτίζουν την αρχή µε 

αποτέλεσµα, να µην επιτελείται σωστά το έργο της F.A.T.F. στην Ελλάδα. 

▪ Εντοπίζονται σηµαντικά κενά και αδυναµίες στην εποπτεία του τραπεζικού τοµέα, όσον 

αφορά στη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. Στον ασφαλιστικό 

κλάδο δε η εποπτεία είναι ανύπαρκτη. 

▪ Τέλος, διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα δεν έχει εφαρµόσει αποτελεσµατικά µέτρα για την 

καταπολέµηση της διασυνοριακής µεταφοράς χρηµάτων που σχετίζονται µε το ξέπλυµα 

χρήµατος και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. 

  

Σύµφωνα µε τον J.L. Rocca (1993), κράτη που βρίσκονται στην αφρικανική Ήπειρο 

ή στις χώρες της Ασίας, µε τη στάση τους (εµπόριο όπλων, καλλιέργεια λευκής 

παπαρούνας κλπ.) και µε τις κυβερνητικές πολιτικές που εφαρµόζουν, ενισχύουν τους 

χρηµατικούς πόρους και τις οργανωτικές δοµές των δικτύων του βρώµικου χρήµατος. 

Η µαύρη οικονοµία δεν θα µπορούσε όµως να λειτουργήσει χωρίς παράλληλα την 

ύπαρξη των περίφηµων εταιριών φαντασµάτων, που έχουν έδρα κάποιους απίθανους 

φορολογικούς παραδείσους.31
 ∆εν είναι λίγοι όσοι πιστεύουν ότι οι φορολογικοί αυτοί 

παράδεισοι έχουν δηµιουργηθεί και στηρίζονται από τις χώρες που «δίνουν µάχη» κατά 

της διαφθοράς. Το οικονοµικό και θεσµικό σύστηµα αυτών των χωρών που «πολεµούν» 

την διαφθορά βραχυκυκλώνεται από την ύπαρξη χιλιάδων κρυφών εταιριών, που έχουν 

δηµιουργηθεί για αυτό το σκοπό, από τις κατά τα άλλα νόµιµες εταιρίες. Τα 

πλεονεκτήµατα που επιζητούν αυτές οι νόµιµες εταιρίες και καταφεύγουν στην ίδρυση 

παράκτιων εταιριών, είναι η µικρότερη φορολογία, η ανωνυµία όσον αφορά την 

προέλευση των κεφαλαίων που χρησιµοποιούνται και τέλος το απυρόβλητο σε 

ενδεχόµενες διώξεις. 

Προφανώς λοιπόν, το ξέπλυµα του βρώµικου χρήµατος δεν αφορά αποκλειστικά τα 

παράνοµα έσοδα των εγκληµατικών οργανώσεων που υπάρχουν σε παγκόσµιο επίπεδο, 

αλλά επιπλέον χρησιµεύουν ώστε να διακινούνται, να ξεπλένονται και να εξαφανίζονται 

χρηµατικά ποσά που ανήκουν σε ισχυρούς πολιτικούς και κόµµατα, που πολλές φορές 

είναι στην εξουσία, αλλά και σε εταιρίες που είναι καθ’ όλα νόµιµες και που έχουν µαύρα 
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ταµεία και έσοδα, που δεν µπορούν να παρουσιάσουν ή θέλουν να διακινήσουν ποσά για 

να δωροδοκήσουν κάποιον πολιτικό. 

Τέλος, πρέπει να επισηµάνουµε ότι αυτοί οι «φορολογικοί παράδεισοι» δεν είναι 

µόνο µικρά κράτη που επειδή αναζητούν πόρους, εµπορευµατοποιούν την εθνική τους 

κυριαρχία. Πράγµατι, περισσότερα από τα µισά ανήκουν στα κυριότερα ανεπτυγµένα 

κράτη (τα µισά είναι υπό την προστασία της Αγγλίας, αλλά και οι Ηνωµένες Πολιτείες, η 

Γαλλία και η Ολλανδία έχουν επίσης τα δικά τους), ενώ τρία από αυτά τα κράτη είναι 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η Αυστρία, η Ιρλανδία και το Λουξεµβούργο).
32

 

Η αντιφατικότητα συνεπώς των εξαγγελιών για την κήρυξη πολέµου εναντία στη 

διαφθορά, φαίνεται σε σχέση πάντα µε το τελικά τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα και τα 

µεγάλα εµπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν από τις κυβερνήσεις αυτών των χωρών, ώστε 

να γίνουν εν τέλει βήµατα κατά του φαινοµένου της διαφθοράς. Όσο θα συνεχίζεται µε 

ευθύνη των µεγάλων διεθνών τραπεζών η απρόσκοπτη λειτουργία των παράκτιων 

εταιριών και οι συναλλαγές µε αυτούς του φορολογικούς παραδείσους θα γίνεται χωρίς 

καµία ερώτηση, τότε τα αποτελέσµατα της προσπάθειας κατά του φαινοµένου θα είναι 

µηδαµινά.
33

 

Η έλλειψη µέτρων κατά της διαφθοράς από τις κυβερνήσεις των κρατών στηρίζεται 

σε µεγάλο βαθµό και στην ατιµωρησία που υπάρχει σε σχέση µε περιπτώσεις που 

αποκαλύπτονται κατά καιρούς. Λίγες και χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις που η 

δικαιοσύνη κατάφερε να ξετυλίξει το µίτο της Αριάδνης και να καταλογίσει ευθύνες εκεί 

που πραγµατικά ανήκουν, χωρίς κανένας να µπορεί όµως να πει ότι όλοι οι υπαίτιοι της 

απάτης τιµωρήθηκαν στο βαθµό που συµµετείχαν. 

Στην γειτονική Ιταλία, όπου κλασικές περιπτώσεις διαφθοράς ήρθαν στο προσκήνιο, 

προκάλεσαν έκπληξη στη κοινή γνώµη οι απαισιόδοξες για την έκβαση της υπόθεσης, 

προβλέψεις από µερίδα δικαστών και από τον τύπο, που πρωταγωνίστησαν στην 

επιχείρηση Mani Pulite, είτε πρόκειται για εκείνες µιας δικαστικού, όπως η Λ. Φεράρο που 

υπήρξε συνεργάτης του δικαστή Φαλκόνε, είτε για εκείνες του Εουτζένιο Σκάλφαρι, του 

ιδρυτή της εφηµερίδας La Reppublica. Ο τελευταίος είχε πρωταγωνιστήσει στη 

διαµόρφωση της κοινής γνώµης υπέρ της προσπάθεια κατά της διαφθοράς. Μετά από τόσα 

χρόνια ελάχιστοι έχουν πάρει το δρόµο της φυλακής, ενώ καµία διαθρωτική αλλαγή δεν 

έγινε κατά την περίοδο όπου διαδραµατίστηκε η µεγάλη αυτή υπόθεση διαφθοράς. ∆εν 

ήταν παράξενο που εν τέλει οι δικαστικοί και ο τύπος στράφηκαν σε άλλες υποθέσεις, 
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καλύπτοντας ενόχους και αφήνοντας τους ατιµώρητους, παρά τις επίπονες προσπάθειες 

που είχαν καταβάλει όλοι οι εµπλεκόµενοι στην αποκάλυψη της υπόθεσης αυτής.34
 

Αντίστοιχα στη Γερµανία, η υπόθεση Φλικ35
 που αποκαλύφθηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980, αποτελεί ένα τέλειο παράδειγµα σκανδάλου για το οποίο δεν υπήρξαν 

κυρώσεις. Ο όµιλος Φλικ στην προσπάθειά του να πετύχει φορολογικές ελαφρύνσεις, 

κατέφυγε στη δωροδοκία των τριών κυριοτέρων κοµµάτων της Γερµανίας (SPD, CDU, 

FDP).
36

 Παρά συνεπώς τις αποκαλύψεις µε τα ηχηρά ονόµατα και τις δίκες που διαρκούν 

µήνες ή και χρόνια διαπιστώνουµε ότι το κλήµα ατιµωρησίας είναι διάχυτο σε παγκόσµιο 

επίπεδο. ∆υστυχώς η άποψη που διαµορφώνει και η κοινή γνώµη είναι προς την ίδια 

κατεύθυνση, µε αποτέλεσµα οι κοινωνικές αντιδράσεις να είναι και αυτές περιορισµένες.   

              

Γι' αυτό το λόγο, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η διαφθορά παραµένει ένα «λευκό 

έγκληµα», µε την έννοια που δίνει ο Α. Χαϊντενχάιµερ στον όρο white corruption: ένα 

έγκληµα αποδεκτό από την οικονοµική ελίτ και ανεκτό από τους πληθυσµούς των χωρών. 

Παρά την ύπαρξη διατάξεων, που τις περισσότερες φορές περιλαµβάνονται στο ποινικό 

δίκαιο, για την τιµωρία αυτών των παραβατικών συµπεριφορών, στην πραγµατικότητα δεν 

θεωρούνται προσβολές στις θεµελιώδεις αξίες µιας κοινωνίας και εποµένως δεν επιφέρουν 

κοινωνική αποδοκιµασία. 

Το γεγονός αυτό δίνει ώθηση στους πολιτικούς για τέτοιες πράξεις, οι οποίοι έχουν 

την τάση, να διαπλέκονται και να εκµεταλλεύονται το χαµηλό πολιτικό κόστος αλλά και 

τις τυχόν µικρές κυρώσεις που θα έχει για αυτούς µια πράξη διαφθοράς, µε αποτέλεσµα να 

γίνονται ακόµα πιο επιρρεπείς σε θέµατα διαφθοράς. 

Υπάρχουν πολιτικοί ηγέτες που έχουν κατηγορηθεί για σκάνδαλα και οικονοµικές 

ατασθαλίες στη χώρα µας και η απήχηση τους στην κοινή γνώµη οδήγησε στη 

συσπείρωση των οπαδών τους, χωρίς να οδηγηθούν στη πολιτική ανυποληψία. Ο 

αντίλογος είναι πάντα ο ίδιος και προβάλλεται συνήθως από µερίδα του τύπου που έχει 

συµφέρον να υποστηρίξει τη συγκεκριµένη παράταξη. Όλοι ανεξαιρέτως δηλώνουν 

θύµατα χαλκευµένων κατηγοριών από αντίπαλα κόµµατα, συνήθως της αντιπολίτευσης, 

αλλά και εγκάθετων προσώπων που συνήθως αποκαλύπτουν και την πράξη διαφθοράς.37
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Ο ρόλος του τύπου µόνο ουδέτερος δεν µπορεί να χαρακτηριστεί σε θέµατα που 

άπτονται του φαινοµένου της διαφθοράς. Ο διαχωρισµός των εφηµερίδων και γενικά των 

µέσων ενηµέρωση σε κοµµατικά στρατόπεδα είναι αρκετός για να κάνει τη αποκάλυψη 

της αλήθειας αρκετά δύσκολη. Κάθε σκάνδαλο διαφθοράς που κάνει την εµφάνιση του σε 

µερίδα του τύπου, βρίσκει τον αντίλογό του από το αντίπαλο στρατόπεδο. Οι άνθρωποι 

που αποκαλύπτουν την πραγµατικότητα σχετικά µε κάποια ατασθαλία, σπιλώνονται από 

τους υποστηρικτές της εκάστοτε κυβέρνησης τόσο πολύ, που καταντούν φαιδροί και 

αναξιόπιστοι στα µάτια της δικαιοσύνης και της κοινής γνώµης. Τα όπλα που 

χρησιµοποιούν είναι η συκοφαντία, προσωπικά σκάνδαλά άσχετα µε τις καταγγελλόµενες 

υποθέσεις ή απλά ψέµατα που δεν µπορούν να αποδειχθούν διότι δεν υπάρχουν στοιχεία. 

Τα δέλεαρ που οι πολιτικοί χρησιµοποιούν για να στρατολογούν δηµοσιογράφους 

δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητα. Οι παροχές µπορεί να ποικίλουν από δάνεια και 

επιχορηγήσεις για τους εκδότες, κρατικές διαφηµίσεις και παραγραφή χρεών, ή ακόµα και 

λίγα χρήµατα για τον απλό δηµοσιογράφο που είναι έτσι κι αλλιώς απλά κακοπληρωµένος 

και που προσπαθεί να συµπληρώσει το εισόδηµα του, γράφοντας κάτι αρεστό για 

ανθρώπους µε πολιτική επιρροή. Σε γενικές γραµµές όλοι προσπαθούν να προστατεύσουν 

το κοµµατικό σχηµατισµό που υπηρετούν χτυπώντας ταυτοχρόνως την αντίπαλη πλευρά, 

αποπροσανατολίζοντας την κοινή γνώµη από τον πραγµατικό ένοχο, που συνήθως είναι η 

εταιρία που δίνει τα χρήµατα στον πολιτικό µε σκοπό να πάρει συγκεκριµένα 

ανταλλάγµατα. 

Φυσικά ο αντίκτυπος για τις επιχειρήσεις που δίνουν τα χρήµατα σε πολιτικούς, µε 

σκοπό να ευνοηθούν σε κάποια υπόθεση που τους αφορά είναι ακόµα µικρότερος. Το 

καλό της επιχείρησης και η συνέχιση της κερδοφορίας είναι ένα άλλοθι που 

χρησιµοποιείται από όλους τους βιοµήχανους. Άλλωστε, η προσοχή εστιάζεται σε εκείνον 

που δωροδοκείται και όχι σε εκείνον που δίνει τα χρήµατα. Καθώς οι καταγγελίες για τις 

παράνοµες πράξεις είναι λίγες σε αριθµό και η δυνατότητα εντοπισµού τους, από τους 

υπάρχοντες ελεγκτικούς µηχανισµούς είναι σχετικά περιορισµένη, οι πράξεις αυτές 

παραµένουν συνήθως κρυµµένες µέσα στον τεράστιο όγκο των συνηθισµένων κατά τα 

άλλα οικονοµικών συναλλαγών και συνεπώς δεν στιγµατίζονται από την κοινωνία. Το 

γεγονός αυτό ενισχύει ακόµα περισσότερο την κοινωνική τους αµνήστευση. Στη χειρότερη 

περίπτωση, θεωρούνται λάθη και όχι παραπτώµατα που πρέπει να τιµωρηθούν. 

Πρώτα απ' όλα, τίθεται το ερώτηµα αν, πέρα από το θόρυβο που προκαλούν σήµερα 

τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης38
 γι' αυτό το ζήτηµα, η διαφθορά παραµένει ακόµα ένα 

«λευκό έγκληµα», για το οποίο η κοινωνία πιστεύει ότι δεν έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. ∆εν 
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γίνεται εύκολα πιστευτό από την κοινή γνώµη ότι οι ποινικές κυρώσεις που µπορούν να 

αποδοθούν σε εταιρείες ή σε στελέχη αυτών των εταιριών που δωροδοκούν 

υψηλόβαθµους δηµοσίους υπαλλήλους ή πολιτικούς οποιασδήποτε εθνικότητας θα ήταν 

ικανή να αποτρέψει την πράξη αυτή. ∆εν υπάρχουν ελεγκτικοί µηχανισµοί που να 

µπορούν να διαπιστώσουν τι γίνεται µέσα σε ιδιαίτερα γραφεία και αίθουσες συσκέψεων 

όπου οι συµφωνίες κυρίων µεταξύ στελεχών και πολιτικών µεταφράζονται σε 

εκατοµµύρια έναντι µελλοντικών υποσχέσεων για διευκολύνσεις ή αναθέσεις δηµοσίων 

έργων. Όπως προαναφέραµε, η διαφθορά δεν αφήνει στοιχεία πίσω της, ώστε να µπορεί 

κάποιος να καταλάβει ακριβώς τι έχει συµβεί. 

Τελικά όµως, ποιος είναι το θύµα των υποθέσεων διαφθοράς που αντιµετωπίζει µία 

χώρα; Πολλοί µπορούν να πουν µε βεβαιότητα, ότι δεν υπάρχει ο όρος θύµα µε την ίδια 

φυσική έννοια όπως ο διαφθορέας και ο διεφθαρµένος. Θύµα των φαινοµένων της 

διαφθοράς είναι πρώτα από όλα ο ίδιος ο λαός, το κοινωνικό σύνολο, η κοινωνία µας και 

µετά το πολίτευµα από το οποίο πηγάζουν, οι θεσµοί τους οποίους υπηρετούν όλοι οι 

δηµόσιοι υπάλληλοι, σε όποια βαθµίδα και να ανήκουν και οι πολιτικοί. Και αφού δεν 

υπάρχει το θύµα που θα απαιτήσει ηθική ικανοποίηση και απόδοση της δικαιοσύνης, το 

ρόλο αυτό πρέπει να τον αναλάβει το κράτος, που µε το κατάλληλο νοµικό και οικονοµικό 

πλαίσιο που θα ασκήσει, θα αποκαταστήσει την νοµιµότητα, περιορίζοντας τις 

παρεµβατικές πράξεις από όπου και αυτές προέρχονται. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο θα 

αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος και τους πολιτικούς. Για να 

µπορέσει το κράτος να διαδραµατίσει το ρόλο αυτό µε αξιώσεις, πρέπει να αφουγκραστεί 

τα γεγονότα διαφθοράς που γίνονται αντιληπτά από τους πολίτες και τις καταγγελίες τους, 

και µε αυτό τον τρόπο να γίνει ένας διάλογος, ώστε να ακολουθήσουν οι πολιτικές και 

οικονοµικές δράσεις. Αυτές οι δράσεις δεν είναι ίδιες σε όλες τις περιπτώσεις αλλά 

ποικίλουν ανάλογα µε τους παράγοντες. 

    Η πραγµατοποίηση εµπεριστατωµένων ερευνών για τη συστηµατική ή µη, 

χρηµατοδότηση των κοµµάτων και κάποιων πολιτικών από µεγάλους οµίλους που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα των δηµοσίων έργων είναι επιβεβληµένη. Αν κάποιος 

επιχειρηµατίας ή επιχειρηµατικός όµιλος δωροδοκεί κάποιο ανώτερο δηµόσιο υπάλληλο ή 

κάποιον πολιτικό, χωρίς αµφιβολία ο σκοπός του είναι το κέρδος, σε ένα περιβάλλον που 

ευνοεί όχι τον πιο ικανό επιχειρηµατία αλλά αυτόν µε τις καλύτερες διασυνδέσεις.39
 

  Όταν ένας πολιτικός που έχει εκλεγεί από το υπάρχον πολιτικό σύστηµα ή ένας 

δηµόσιος λειτουργός που υπηρετεί αυτό το σύστηµα, αποδειχθεί ότι είναι διεφθαρµένος, 
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τότε αποτελεί ένα πλήγµα στο σκοπό ύπαρξης του ίδιου του πολιτικού συστήµατος, στην 

ίδια εντέλει την νοµιµότητα. 

  Τελικά µπορούµε να πούµε, ότι αν και η διαφθορά θεωρείτο για πολλά χρόνια 

πρόβληµα µόνο των µη δηµοκρατικών και αυταρχικών καθεστώτων και αντιµετωπιζόταν 

κατά το παρελθόν από τα δηµοκρατικά καθεστώτα σαν περιθωριακό φαινόµενο, σαν 

ασήµαντη δυσλειτουργία. Οι επισηµάνσεις που έγιναν την τελευταία δεκαετία µετέβαλαν 

ριζικά αυτή την καθησυχαστική αντίληψη και διαπιστώθηκε ότι, η διαφθορά πρέπει πλέον 

να θεωρείται ότι υπάρχει σε όλους τους τύπους καθεστώτων ακόµα και των δηµοκρατικών 

και θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την πάταξη της από όλους. 

   Παρόλα αυτά, τις τελευταίες δεκαετίες, οι αντιλήψεις σχετικά µε το πρόβληµα της 

διαφθοράς στις περισσότερες βιοµηχανικές χώρες φαίνεται να αλλάζουν. Οι ίδιοι οι 

πολιτικοί προωθούν, στο όνοµα της δικιάς τους σταυροφορίας κατά της διαφθοράς, 

αλλαγές που άσχετα µε τα αρχικά µηδαµινά αποτελέσµατα βάζουν τα θεµέλια για τις 

µετέπειτα ουσιαστικές αλλαγές. Σιγά σιγά γίνεται κατανοητό το γεγονός ότι η 

µεταρρύθµιση του τρόπου µε τον οποίο χρηµατοδοτούνται τα κόµµατα πρέπει να αλλάξει. 

Το ίδιο ισχύει και για τις αναθέσεις των δηµοσίων έργων και τις διαδικασίες που τις 

συνοδεύουν. Το ίδιο γίνεται αντιληπτό ότι ισχύει και στο ποινικό δίκαιο που 

συµπαρασύρει όλο το σύστηµα της δικαιοσύνης. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, 

θα πρέπει να δηµιουργηθούν νέες διαδικασίες και να θεσµοθετηθούν επιτροπές που θα 

ασκούν εξειδικευµένους ελέγχους, όπως η Κεντρική Υπηρεσία Πρόληψης της ∆ιαφθοράς 

στη Γαλλία.
40

 

Τις αλλαγές αυτές των τελευταίων ετών προσπαθούν να τις ασπαστούν και οι 

εταιρίες ιδιωτικών συµφερόντων όπου οι κώδικες δεοντολογίας αρκετών από αυτών 

εκσυγχρονίστηκαν αποκηρύσσοντας την διαφθορά ή θεσµοθέτησαν θέσεις εργασίας όπως 

αυτή του εσωτερικού ελεγκτή και του ορκωτού λογιστή. Οι ελεγκτές των εταιριών 

υποβάλλουν έκθεση που αφορά τη συµπεριφορά των εταιριών σχετικά µε την πληρωµή 

των δωροδοκιών. 

Βλέπουµε λοιπόν ότι και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις προσπαθούν να προστατευτούν 

από ενδεχόµενες νοµικές περιπλοκές που σχετίζονταν µε προγενέστερες πρακτικές τους 

και να προλάβουν νέες παραβατικές συµπεριφορές.41
 

            Παγκόσµια έρευνα της (PwC) για το 2007
42

 δείχνει ότι το οικονοµικό   έγκληµα 

επεκτείνεται µε ραγδαίους ρυθµούς. Σύµφωνα µε την έρευνα αυτή, το 43% των εταιρειών 

που αντιµετώπισαν περιστατικά οικονοµικού εγκλήµατος την τελευταία διετία, σηµείωσε 
                                                 
40
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άµεσες απώλειες που ξεπέρασαν τα 4,2 δισ. δολάρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι το µέσο 

κόστος από τις άµεσες ζηµιές για τις επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 40% σ' αυτά τα δύο 

χρόνια φτάνοντας τα 2,4 εκατοµµύρια δολάρια από 1,7 εκατοµµύρια δολάρια. 

              Ο κ. Steven Skalak, Global Investigations & Forensics Leader της Ρrice 

Waterhouse Coopers είπε ότι τελικά «Είναι απλά αδύνατο να περιοριστεί το οικονοµικό 

έγκληµα. Είναι σαν να παλεύουµε µε τη Λερναία Ύδρα, µόλις καταπολεµηθεί η µία µορφή 

του οικονοµικού εγκλήµατος αµέσως αναπτύσσεται στη θέση της µια άλλη».
43

 

 Τέλος, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Παγκόσµια Τράπεζα και ο ΟΟΣΑ, είναι 

ήδη σε µία τροχιά σύγκρουσης µε το φαινόµενο της διαφθοράς χωρίς να µπορεί κάποιος 

ωστόσο να προβλέψει και τον αντίκτυπο που θα έχουν στην πράξη αυτές οι πολύµορφες 

προσπάθειες. Το σίγουρο είναι ότι έστω σε θεωρητικό επίπεδο υπάρχει η πρόθεση για την 

ανάληψη άλλοτε καινοτόµων πρωτοβουλιών ή απλά η εφαρµογή των ήδη ανενεργών 

νοµικών πλαισίων. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΙ 

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

  

4.1 Θεσµοί και οικονοµικό έγκληµα σε παγκόσµια διάσταση 

Το Παγκόσµιο Βαρόµετρο της ∆ιαφθοράς διεξάγεται από την ∆ιεθνή ∆ιαφάνεια. 

Για το 2013 η έρευνα διεξήχθη σε περισσότερους από 114.000 ανθρώπους από 107 χώρες. 

Στα ευρήµατα της έρευνας κατατάσσονται η αύξηση της διαφθοράς τα τελευταία χρόνια, 

ιδιαίτερα στη Βόρεια Αµερική. Σηµαντικό συµπέρασµα ότι τα πολιτικά κόµµατα έχουν 

την τιµητική τους ως ο πιο διεφθαρµένος φορέας παγκοσµίως. Παρακάτω παρουσιάζεται 

πίνακας µε τους πιο διεφθαρµένους θεσµούς σύµφωνα µε την έρευνα. 

Γράφηµα 1: ∆ιεφθαρµένοι Θεσµοί 

Πηγή: Transparency International 

      Ψηλά επίσης βρίσκεται η αστυνοµία και οι ∆ηµόσιος Τοµέας. Εντύπωση 

προκαλεί ότι χαµηλά βρίσκονται τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Ίσως η µεγάλη 

διείσδυση του ιντερνέτ και η ευκολία διαχείρισης και ελέγχου της πληροφορίας από 

πολλές διαφορετικές και ανεξάρτητες πηγές βοηθούν στην ικανότητα των Μέσων να είναι 

ανεξάρτητα και δύσκολα χειραγωγήσιµα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η θρησκεία και 

λίγο πιο πάνω ο στρατός. Ένδειξη ότι υπάρχει µεγάλη εµπιστοσύνη από τους πολίτες σε 
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παραδοσιακούς θεσµούς οι οποίοι αν και ιστορικά επιβαρυµένοι, έχουν ακόµη µεγάλη 

αντοχή και χαίρουν εκτίµησης στις πλατιές µάζες. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους Θεσµούς που θεωρούνται ως οι πιο 

διεφθαρµένοι.  Στην Ελλάδα, όπως και στην πλειοψηφία των χωρών, ο πιο διεφθαρµένος 

θεσµός είναι αυτός των πολιτικών κοµµάτων. 

Πίνακας 1: ∆ιεφθαρµένοι Θεσµοί ανά χώρα 

   

 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΚΟΜΜΑΤΑ 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΒΟΣΝΙΑ – 

ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ, ΚΑΝΑ∆ΑΣ, ΧΙΛΗ, 

ΚΟΛΟΜΒΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΣΕΧΙΑ, ΕΛ 

ΣΑΛΒΑ∆ΟΡ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑ∆Α, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΙΝ∆ΙΑ, ΙΡΑΚ, ΙΣΡΑΗΛ, 

ΙΤΑΛΙΑ, ΤΖΑΜΑΪΚΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ, 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΣΚΟΠΙΑ, ΜΑΛ∆ΙΒΕΣ, 

ΜΕΞΙΚΟ, ΝΕΠΑΛ, ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ, ΝΙΓΗΡΙΑ, 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 

ΣΕΝΕΓΑΛΗ, ΣΕΡΒΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, 

ΤΑΪΒΑΝ, ΤΑΪΛΑΝ∆Η, ΤΥΝΗΣΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, 

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ, ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ, ΥΕΜΕΝΗ  

 

 

 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ, ΒΟΛΙΒΙΑ, ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ, 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΕΛ ΣΑΛΒΑ∆ΟΡ, ΑΙΘΙΟΠΙΑ, 

ΓΚΑΝΑ, ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ, ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, ΚΕΝΥΑ, 

ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ, ΛΙΒΕΡΙΑ, ΜΑΛΑΟΥΙ, ΜΑΛΑΙΣΙΑ, ΜΕΞΙΚΟ, 

ΜΑΡΟΚΟ, ΜΑΖΑΜΒΙΚΗ, ΝΙΓΗΡΙΑ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ, 

ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΪΝΕΑ, ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ, ΡΟΥΑΝΤΑ, 

ΣΕΝΕΓΑΛΗ, ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ, ΝΗΣΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ, 

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ  

∆ΗΜΟΣΙΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΡΜΕΝΙΑ, ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ, ΛΙΒΥΗ, ΜΟΓΓΟΛΙΑ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ, 

ΡΩΣΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ  

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΚΟΛΟΜΒΙΑ, ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, 

ΜΑΛ∆ΙΒΕΣ, ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ, ΤΑΪΒΑΝ  

 

 

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ, 

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΚΑΜΠΟΤΖΗ, ΚΡΟΑΤΙΑ, 

ΚΟΓΚΟ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΟΣΟΒΟ, ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, 

ΜΑ∆ΑΓΑΣΚΑΡΗ, ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ, ΠΕΡΟΥ, ΣΕΡΒΙΑ, 
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ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΤΑΝΖΑΝΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ  

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ  

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

∆ΑΝΙΑ, ΣΟΥ∆ΑΝ  

 Πηγή: Transparency International 

 

∆ιαφαίνεται λοιπόν ότι µεγάλο πρόβληµα είναι σε πολλά κράτη η χαλαρότητα των 

Θεσµών. Και στον ελληνικό χώρο συµβαίνει το ίδιο, πράγµα που θα δούµε στη συνέχεια. 

Η ύπαρξη Θεσµών βοηθά τους ανθρώπους να διαµορφώσουν κίνητρα ώστε να επιδιώξουν 

µεγαλύτερη ωφέλεια προσφέροντας οφέλη στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Οι Θεσµοί 

δρουν προστατευτικά για τους πολίτες ανεξάρτητα από την οικονοµική ή πολιτική τους 

δύναµη. Αποτρέπουν την εκτράχυνση των κοινωνιών και τη µετατροπή τους σε άναρχες. 

Θεσµικές βελτιώσεις πάντα επηρεάζουν θετικά τις οικονοµίες. 

Με τον όρο Θεσµός εννοούµε το σύνολο των κανόνων που εγγυώνται τη συνοχή 

του οικονοµικού συστήµατος. (North, 1990) Στην έννοια Θεσµοί περιλαµβάνονται οι 

επιχειρήσεις, τα συνδικάτα, οι κρατικοί οργανισµοί, το πολιτικό σύστηµα, οι ηθικοί και 

εθιµικοί κανόνες. 

Σύµφωνα µε τους Daron Acemoglou και Johnson Robinson (2005) οι πολιτικοί 

θεσµοί καθορίζουν την ποιότητα των οικονοµικών θεσµών µιας χώρας. Σωστή οικονοµία 

συνεπάγεται κοινωνική ευηµερία και προϋποθέτει σωστές πολιτικές επιλογές. Σε 

δηµοκρατικά πολιτεύµατα φαινόµενα ανοµίας και διαφθοράς υπονοµεύουν τους Θεσµούς 

και οδηγούν σε οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες. Η πολιτική ισχύ αναλύεται σε δύο 

συνιστώσες, τη de jure και τη de facto. 

De jure πολιτική ισχύς, είναι αυτή που επιµερίζεται από τους πολιτικούς θεσµούς 

(κυβέρνηση, ΟΤΑ, γραφειοκρατία, κόµµατα κ.α) στις διάφορες κοινωνικοοικονοµικές 

οµάδες, µέσω του νοµοθετικού πλαισίου (Σύνταγµα, διεθνείς συνθήκες, εθνική νοµοθεσία, 

διοικητικές πράξεις, νοµολογία κ.α.) το οποίο διέπει τις λειτουργίες της οργανωµένης 

πολιτείας. 

De facto πολιτική ισχύς που επιβάλλεται ως γεγονός, από τις διάφορες οµάδες 

συµφερόντων. Οι οµάδες αυτές εκµεταλλευόµενες της θέση τους στην αλυσίδα παραγωγής 

επιβάλλουν τις καθιερωµένες κανονικότητες που διέπουν τη λειτουργία της αγοράς. 

Προϋπόθεση για την επιβολή αυτή είναι η συνοχή, ο σχετικά µικρός αριθµός µελών, η 

συνεκτικότητα και η σχετικώς σηµαίνουσα θέση που θεωρείται ότι κατέχουν στην 

παραγωγική διαδικασία. 
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Επίσης σύµφωνα µε τους Acemoglou και Robinson
44

 η ισορροπία πολιτικής ισχύος 

στο πολιτικό σύστηµα επηρεάζει τους οικονοµικούς θεσµούς οι οποίοι µε τη σειρά τους 

επηρεάζουν και καθορίζουν τους πολιτικούς θεσµούς του µέλλοντος µε συνέπεια την 

ανακατανοµή της πολιτικής ισχύος. 

Το θεσµικό πλαίσιο επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό το κόστος των συναλλαγών και 

παραγωγής, µε αποτέλεσµα να υπάρχει άµεση συσχέτιση µεταξύ Θεσµών και οικονοµικής 

ανάπτυξης. Ένα σηµαντικό στοιχείο του θεσµικού περιβάλλοντος αποτελεί το σύστηµα 

των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας. Όσο πιο ισχυρό είναι το σύστηµα αυτό, τόσο 

προστατεύονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων, γης και κεφαλαίου, µε αποτέλεσµα να προβαίνουν 

σε επενδύσεις για να βελτιώσουν ή να διατηρήσουν την ιδιοκτησία τους, από τη στιγµή 

που νιώθουν ότι αυτή είναι προστατευµένη και εξασφαλισµένη. 

Ο Robinson συνεχίζει και θεωρεί ότι η ασφάλεια των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας 

αποτελεί το κλειδί για την ευηµερία. Οι θεσµοί ιδιοκτησίας θεωρούνται σωστοί όταν 

παρέχουν προστασία. Όταν τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας είναι σαθρά, το κόστος 

συναλλαγών είναι υψηλό, οπότε έχουµε υψηλή παραοικονοµία και διαφθορά. 

Εξίσου σηµαντικό ρόλο παίζουν οι χρηµατοπιστωτικοί θεσµοί. Το 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα είναι ένα σύστηµα που στηρίζεται αποκλειστικά στο χρήµα. 

Σηµαντικό το σύστηµα λοιπόν να στηρίζει τις βιοµηχανίες που µπορούν  να προσφέρουν 

στην ανάπτυξη και προωθούν την καινοτοµία και την εξέλιξη, µέσω της γραµµής 

χρηµατοδότησης. Η αύξηση της χρηµατοπιστωτικής δραστηριότητας επιφέρει αύξηση του 

ΑΕΠ µιας χώρας.   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

                                                 
44

 Daron Acemoglu, Simon Johnson, and James A. Robinson Quarterly Journal of Economics, 117, November 

2002: pp. 1231-1294. 
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 4.2. Οικονοµικό έγκληµα και η ελληνική περίπτωση 

 

Η ελληνική οικονοµία αποτελούνταν σε όλη την περίοδο της ταχύρρυθµης 

µεγέθυνσης (1995-2008), αλλά και σε σηµαντικό βαθµό αποτελείται και σήµερα από 

κλειστά στεγανά στα οποία κυριαρχεί ο «προσωπικός κανόνας» (personal rule) και όχι ο 

κανόνας του νόµου (rule of law) ή οι όροι της αγοράς. Κλασικό παράδειγµα για το 

τελευταίο αποτελούν τα κλειστά επαγγέλµατα. Όσες προσπάθειες έγιναν τα τελευταία 

χρόνια για να  «ανοίξουν» κατέληξαν σε ηµίµετρα και διατηρήθηκαν τα στεγανά. Μέσα 

από τα στεγανά αυτά κυκλοφορεί εισόδηµα-πρόσοδος, που προέρχεται είτε από κρατικές 

επιχορηγήσεις και ρυθµίσεις είτε από τους ίδιους τους χρήστες-καταναλωτές που 

πληρώνουν υψηλότερες τιµές για τα αγαθά και υπηρεσίες κλειστών στεγανών και που για 

να αποκτήσει την πρόσοδο πρέπει να ξοδέψει χρόνο και χρήµα.
45

 

               Η πρόσοδος που δηµιουργείται από την «κλειστότητα» των επιµέρους αγορών 

της οικονοµίας, ταυτόχρονα γεννά τους κατακτητές της, οι οποίοι έχουν σαν σκοπό τη 

λαφυραγώγηση της προσόδου. Ο ορθολογικός ιδιώτης ενδιαφέρεται να σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον να κατανείµει τον χρόνο του, όχι προς παραγωγικές δραστηριότητες, αλλά 

προς δραστηριότητες που θα του επιτρέψουν να αποκτήσει όσο δυνατόν περισσότερο 

εισόδηµα-πρόσοδο, αφού είναι υποχρεωµένος να λειτουργεί µέσα στα οικονοµικά 

στεγανά. Παράδειγµα: η υπηρεσία που προσφέρει ένας κύκλος κλειστού επαγγέλµατος 

είναι υπερτιµηµένη. Η υψηλότερη τιµή που επιβάλλεται µε την ισχύ της µονοπωλιακής 

θέσης που εγγυάται η κρατική ρύθµιση, δηµιουργεί αµέσως ένα επιπλέον ποσό που 

«διανέµεται» ανάµεσα στα µέλη της επαγγελµατικής αυτής οµάδας. Για τη διατήρηση της 

κατάστασης ή του προνοµίου αυτού, τα µέλη της οµάδας ξοδεύουν χρόνο για επιρροή και 

χρήµα προς κάθε κατεύθυνση, και ειδικά προς τη νοµοθετική και εκτελεστική εξουσία, 

που εγγυάται µε πολιτικά και άλλα ανταλλάγµατα τη διατήρηση αυτού του µονοπωλίου, 

ενώ οι καταναλωτές βλέπουν το διαθέσιµο εισόδηµα και την ευηµερία τους να 

µειώνεται.46
 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει κάποιος σε 

τέτοιες συνθήκες αν δεν προσαρµοστεί. Στο βαθµό που συµβαίνει αυτό, όλοι 

αναγκάζονται, άλλος περισσότερο κι άλλος λιγότερο, εκ των πραγµάτων να προσαρµόζουν 

τη συµπεριφορά τους στους «προσωπικούς νόµους» της κλειστής οικονοµίας. Στο πλαίσιο 

                                                 
45

 Πελαγίδης Θ.: Πολιτικές καταπολέμησης της διαφθοράς 
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αυτό εντάσσονται και οι συγκρούσεις και εντάσεις µεταξύ ατόµων και οµάδων για τη 

διανοµή της  «πίτας», αυτό που συνήθως ονοµάζεται «πόλεµος συµφερόντων». Τα 

τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει γενικευτεί αυτός ο πόλεµος, µε αποτέλεσµα την 

αύξηση της έντασης αλλά και του πολλαπλασιασµού χτυπηµάτων. 

Η λύση που υπάρχει στα χέρια του Κράτους είναι η επιτυχής καταδίωξη και 

τιµωρία, όσων, πολλών, παρανοµούν σε αυτό το περιβάλλον κινήτρων. Κάτι τέτοιο όµως 

θα οδηγούσε στην καταδίκη και τιµωρία ενός υπερβολικά µεγάλου αριθµού ατόµων. Έτσι 

η όποια ενέργεια θα κατέληγε σε αδιέξοδο. Βασικό εµπόδιο αποτελεί και το γεγονός ότι 

µια τέτοια κίνηση θα έπρεπε να τη στηρίξει ο διαβρωµένος και αδύναµος κρατικός 

µηχανισµός. Επίσης οι θεσµοί και το νοµικό οπλοστάσιο που έχει στα χέρια του το Κράτος 

δεν του επιτρέπει να προχωρήσει σε τέτοιου είδους ενέργειες. 

Αντίθετα η µετατόπιση της δοµής κινήτρων που αντιµετωπίζουν όλοι, εντολείς και 

εντολοδόχοι, θα περιόριζε καταρχήν τα κίνητρα για παραβατική συµπεριφορά για την 

πλειοψηφία των µελών της κοινωνίας και θα επέτρεπε πλέον την αποτελεσµατική τιµωρία 

όσων, σχετικά πολύ πιο λίγων, παραβαίνουν πλέον το νόµο, έχοντας για σύµµαχο και τους 

πιο αποτελεσµατικούς θεσµούς εντοπισµού και επιβολής που µπορεί να οικοδοµηθούν 

απουσία των ισχυρών ερεισµάτων που αποτρέπουν σήµερα την οικοδόµησή τους. 

Η θέση της Ελλάδας στον παγκόσµιο χάρτη διαφθοράς είναι αρκετά υψηλά. Ακόµη 

και πριν την εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης στην ελληνική οικονοµία, σε έρευνα από 

την International Transparency το 2007 οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 27% δήλωσαν ότι 

έχουν καταφύγει στη δωροδοκία. Το στοιχείο αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται µε στοιχεία 

πλέον, όπως θα δούµε στη συνέχεια, και επιβεβαιώνει την αίσθηση ανοµίας που υπάρχει 

στην ελληνική κοινωνία σήµερα. Αντιπαραθέτοντας αυτό το στοιχείο της ∆ιεθνούς 

∆ιαφάνειας µε τον σύνθετο δείκτη ποιότητας διακυβέρνησης της World Bank, 

παρατηρούµε ότι για τις χώρες για τις οποίες η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια δίνει στοιχεία για τη 

συχνότητα εµπλοκής σε δωροδοκία των ερωτηθέντων προκύπτουν τρεις γενικές 

κατηγορίες χωρών: 

- Εκείνες που έχουν καλές επιδόσεις στον δείκτη ποιότητας διακυβέρνησης της World 

Bank και χαµηλό ποσοστό εµπλοκής σε δωροδοκίες. 

- Μια µεσαία κατηγορία η οποία περιλαµβάνει ξεκάθαρα και την Ελλάδα. 

- Μια κατηγορία που έχει συνολικά τις χειρότερες επιδόσεις. 

  

Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες οι οποίες καταρχήν φαίνονται να έχουν σοβαρά 

προβλήµατα διαφθοράς και όχι στην κατηγορία των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Οι 

µεταρρυθµίσεις που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα από τους πιστωτές της αναµένεται να 
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βελτιώσουν το κλίµα, αν και είναι πολύ δύσκολο να υποχωρήσει η παράνοµη άτυπη 

οικονοµία, η οποία είναι και αυτή που γεννά τη διαφθορά. Το θετικό στοιχείο είναι ότι η 

Ελλάδα δεν ανήκει στις χώρες µε τις χειρότερες επιδόσεις. Βέβαια οµάδα αναφοράς για 

την Ελλάδα πρέπει να είναι η οµάδα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ, που 

έχουν τις καλύτερες επιδόσεις σε θέµατα ποιότητας διακυβέρνησης και διαφθοράς. Η 

Ελλάδα πρέπει να θέλει να ανήκει στην οµάδα αυτών των χωρών.
47

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                 Βασική προϋπόθεση για την παρακολούθηση των δεικτών αυτών αποτελεί η 

θέληση και επιδίωξη από τη σκοπιά του Κράτους να προβεί στην λήψη όλων των 

απαραίτητων διορθωτικών και διαρθρωτικών αλλαγών. Η διαφθορά και το οικονοµικό 

έγκληµα ακολουθούν διαδροµές οι οποίες δεν είναι εύκολο να ανιχνευθούν αλλά και να 

αποδειχθούν. Μόνη λύση η λήψη µέτρων και διενέργεια µεταρρυθµίσεων που 

αποµακρύνουν ασαφείς και πολύπλοκες διαδικασίες που ρυθµίζουν την οικονοµική 

δραστηριότητα και που περιορίζουν τον ανταγωνισµό. Η σωρευµένη γνώση οργανισµών 

όπως ο ΟΟΣΑ και η Παγκόσµια Τράπεζα αλλά και µε βάση  τα στοιχεία που προκύπτουν 
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από την ερευνητική κοινότητα, δείχνουν πλέον µε αδιάσειστα στοιχεία ότι τέτοια µέτρα 

οδηγούν όχι µόνο σε µείωση της διαφθοράς, αλλά και στη βελτίωση του επιχειρηµατικού 

κλίµατος, τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, την αύξηση της 

παραγωγικότητας, και από τη στιγµή που υπάρχει εδραίωση του κράτους-δικαίου, 

οδηγούµαστε σε αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. 

Η λήψη µέτρων που οδηγούν στη µείωση της διαφθοράς αφορά άµεσα το ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο και, µεταξύ άλλων, µέσω των δηµόσιων αγαθών που παρέχονται στους 

πολίτες. Όπως είδαµε και σε άλλο σηµείο,
48

 έρευνες έχουν καταδείξει ότι φαίνεται 

ιδιαίτερα πιθανό ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στη διαφθορά και την ποιότητα 

υπηρεσιών που παρέχει ο δηµόσιος τοµέας, ανεξάρτητα από το µέγεθός του, σε τοµείς 

όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η περιβαλλοντική προστασία. 

Αυτό φαίνεται να υποστηρίζεται από έρευνες που έχουν διενεργηθεί από το 

Transparency International, και του World Economic Forum, καθώς στις χώρες µε τη 

µικρότερη συχνότητα δωροδοκιών φαίνεται να επικρατούν και οι αυστηρότεροι 

περιβαλλοντολογικοί κανονισµοί (βλ. διάγραµµα 3). Επίσης στοιχεία του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Υγείας (WHO) και της Transparency International παρατηρούµε ότι, σε 

χώρες µε χαµηλή συχνότητα καταφυγής στη δωροδοκία, οι κρατικές δαπάνες υγείας είναι 

πολύ υψηλότερες σε σχέση µε τις άλλες χώρες, οι οποίες έχουν µεσαία ή υψηλή καταφυγή 

στη δωροδοκία, ενώ φαίνεται ότι στις χώρες στις οποίες η δωροδοκία είναι σπάνια είναι 

κάπως χαµηλότερες και οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας, σε σύγκριση πάντα µε τις χώρες στις 

οποίες η δωροδοκία είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη (βλ. ∆ιάγραµµα 4). Η παρατήρηση αυτή 

αποκτά σηµασία στο βαθµό που στις χώρες στις οποίες η δωροδοκία είναι πιο 

διαδεδοµένη, οι πολίτες αναγκάζονται να αντισταθµίσουν µε ιδιωτικές δαπάνες τις 

ανεπάρκειες των δηµόσιων συστηµάτων υγείας. Και στις δυο αυτές περιπτώσεις 

αυστηρότητας των περιβαλλοντολογικών κανονισµών και δαπανών για την υγεία, η 

Ελλάδα βρίσκεται σε θέση που απέχει αρκετά από την οµάδα χωρών αναφοράς χαµηλής 

διαφθοράς. 
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 Προκύπτει από τα παραπάνω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια 

βελτίωσης παραµέτρων του κοινωνικού κράτους, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για 

τη διαµόρφωση της κοινής γνώµης προκειµένου να προχωρήσουν µεταρρυθµίσεις για την 

καταπολέµηση της διαφθοράς. 
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4.3 Η ελληνική οικονοµία 

  

Από τον Σεπτέµβριο του 2008, λόγω της διεθνούς οικονοµικής και 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης, η ελληνική οικονοµία βρίσκεται επί ξυρού ακµής. Στο 

επίκεντρο βρίσκεται η δηµοσιονοµική της κατάσταση, η οποία επιδεινώθηκε, όπως και σε 

πολλές άλλες χώρες εντός και εκτός ευρωζώνης. Η κρίση στη χώρα µας παρουσιάζεται 

χρονικά όπως παρακάτω: 

2001 - Χρηµατιστηριακή κρίση 

2008 - Χρηµατοπιστωτική κρίση 

2008-2012 - Κρίση Ανάπτυξης 

2009-2012 – Κρίση Ευρώ – ∆ηµοσίου Χρέους 

Σύµφωνα µε την εκτίµηση του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας49
 η κρίση της 

ελληνικής οικονοµίας χαρακτηρίζεται ως σύνθετη τόσο ως προς τις αιτίες και ως προς τις 

διαστάσεις και τις εκδηλώσεις της. Ως προς τις αιτίες της είναι αποτέλεσµα ενδογενών 

αιτιών, οι οποίες όµως διατέµνονται µε αιτίες που ανάγονται στην κρίση της Ε.Ε και τη 

διεθνή κρίση. 

Η κρίση άρχισε ως χρηµατοπιστωτική, ωστόσο επεκτάθηκε στην πραγµατική 

οικονοµία, επηρεάζοντας αρνητικά τα δηµόσια έσοδα, το ∆ηµόσιο Χρέος και τα δηµόσια 

οικονοµικά. ∆υστυχώς, οι φτωχότερες τάξεις καλούνται να πληρώσουν το λογαριασµό. 

Έτσι, σύµφωνα µε το Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδας, άρχισε µια 

χρηµατοπιστωτική κρίση και καταλήγει σε µια κρίση κοινωνικού κράτους . 

Η κρίση είναι αποτέλεσµα κυρίως των χρόνιων προβληµάτων της χώρας µας και όχι 

µόνο αποτέλεσµα της παγκόσµιας  χρηµατοοικονοµικής κρίσης. Αρκετό ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η µελέτη βασικών δεικτών της ελληνικής οικονοµίας: 

  

▪ ΑΕΠ 

Ο παρακάτω πίνακας µας πληροφορεί για την τιµή του ΑΕΠ για τα έτη 2008- 2013. 

Είναι φανερή, η δραµατική πτώση του δείκτη και φανερώνει την κρίσιµη κατάσταση, στην 

οποία βρίσκεται η χώρα µας τα τελευταία χρόνια. 
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Πίνακας 3: ΑΕΠ της Ελλάδας 2008-2013 

ΕΤΟΣ ΑΕΠ* ΡΥΘΜΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

2008 250,2 - 0,2% 

2009 239,2 -3,1% 

2010 226,2 -4,9% 

2011 206,2 -7,1% 

2012 192,6 -6% 

2013 185,1 -4,2% 

*δις € 

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm 

 

Παρακάτω, ο επόµενος πίνακας φανερώνει το ποσοστό της ανεργίας για τα έτη 

2008-2013. Είναι τροµακτική η αύξηση του ποσοστού της ανεργίας, πληγή που βασανίζει 

τη χώρα µας τα τελευταία χρόνια. Ένας µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων κλείνει, ενώ 

ταυτόχρονα πολλές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να µειώσουν τα λειτουργικά τους 

έξοδα οδηγούνται σε µείωση του προσωπικού, εντείνοντας ολοένα και περισσότερο όπως 

είναι φανερό, από τα στοιχεία του πίνακα το πρόβληµα. Η ανεργία συµβάλλει στην 

διαφθορά, αφού οι άνεργοι µη έχοντας πόρους είναι πιο επιρρεπείς σε παράνοµες πράξεις. 

Πίνακας 4: Ανεργία 2008-2013 

ΕΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑ 

2008 7,8 

2009 9,6 

2010 12,7 

2011 17,9 

2012 24,5 

2013 27,5 

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm 

  

Η ανεργία απειλεί σοβαρά τη χώρα µας και ειδικά το πιο ενεργό της κοµµάτι, τους 

νέους. ∆υστυχώς, τα προβλήµατα δεν σταµατούν  εδώ. Πιο συγκεκριµένα, η ακρίβεια 

ταλανίζει τους Έλληνες, ο πληθωρισµός της ευρωζώνης υπερδιπλασιάστηκε και οι 

χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί κλονίστηκαν. Παράλληλα, άλλα προβλήµατα που 

δηµιούργησε η κρίση είναι η άνοδος των επιτοκίων, η άνοδος των τιµών του πετρελαίου 

και των άλλων προϊόντων, η µείωση της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών και η 
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δυσκολία στη λήψη δανείων. Η οικονοµία αποτελεί αλυσίδα που οι κρίκοι της όπως είναι 

η πολιτική και η ανθρώπινη φύση επηρεάζονται. Το ερώτηµα που τίθεται είναι πώς 

φτάσαµε σε αυτήν την κατάσταση σήµερα; Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες που µας 

οδήγησαν εδώ; 

  

Το χρέος αυξήθηκε ραγδαία κατά την δεκαετία του 1980 και συνέχισε να αυξάνεται, 

κατά τις δεκαετίες του 1990 και 2000. Το χρέος προκάλεσε µείωση των παραγωγικών 

επενδύσεων και αύξηση της κατανάλωσης. Κάθε χρόνο, η κυβέρνηση έχει έσοδα, τα οποία 

προέρχονται από φόρους και δαπάνες. Αν οι δαπάνες υπερβαίνουν τα έσοδα, η κυβέρνηση 

σηµειώνει έλλειµµα και πρέπει να προχωρήσει σε δανεισµό. Έτσι, δηµιουργείται χρέος. 

Ακόµα, εάν έχει συσσωρευτεί χρέος από τα προηγούµενα έτη, κατά τα οποία 

λειτουργούσε σηµειώνοντας έλλειµµα, το έλλειµµα αυξάνει περαιτέρω το χρέος. 

  

 

Γράφηµα: Χρέος της Κυβέρνησης ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ, Ελλάδα 1970-2010  

Πηγή: Αmeco 

 

Το έλλειµµα αυξήθηκε δραµατικά κατά τη δεκαετία του 1980, παραµένοντας σε 

υψηλά επίπεδα και κατά τις επόµενες δύο δεκαετίες. Τα υψηλά ελλείµµατα στη δεκαετία 

του 1980 οδήγησαν σε δραµατική αύξηση του χρέους. 

Η πτώση του ∆ηµοσίου χρέους το 2008 οφείλεται στην αναθεώρηση µε τη µέθοδο 

της δηµιουργικής λογιστικής που αύξησε το ΑΕΠ σε ποσοστό 9%, µειώνοντας έτσι 

φαινοµενικά το ∆ηµόσιο χρέος. 

Μετά την εµφάνιση της κρίσης, η ραγδαία οικονοµική συρρίκνωση έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο για την εκτόξευση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ. Το χρέος 
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συνέχισε να αυξάνεται ως αποτέλεσµα των αυξηµένων ελλειµµάτων, τα οποία βρίσκονται 

σε υψηλά επίπεδα, λόγω των πληρωµών τόκων επί του συσσωρευµένου χρέους. Με βάση 

την ίδια πηγή (ΑΜΕCO - Annual Macroeconomic Database -  European Commission: 

Economic and Financial Affairs) τα έτη 2010, 2011, 2012 2013 και 2014, το ποσοστό του 

χρέους επί του ΑΕΠ ήταν 146%, 171,3%,  156,9%, 175% και 177,1% αντίστοιχα.   Η 

µείωση του ποσοστού το 2012 οφείλεται στο «κούρεµα» (PSI) του χρέους. 

  

 ▪ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ 

           Εξαιτίας της φοροδιαφυγής δηµιουργείται ανισότητα στο φορολογικό σύστηµα. 

Στόχος του φορολογικού συστήµατος είναι η αναδιανοµή του εισοδήµατος από τους 

οικονοµικά δυνατούς στους ασθενέστερους, µέσω της συλλογής φόρων. Ωστόσο, 

δηµιουργείται πρόβληµα και στο χώρο των επιχειρήσεων και πιο συγκεκριµένα λόγω  του 

ότι οι µικρές επιχειρήσεις φοροδιαφεύγουν , οι φορολογικοί συντελεστές είναι πολύ 

υψηλοί   για τις µεγάλες επιχειρήσεις, που δεν µπορούν να φοροδιαφύγουν εύκολα και 

έτσι εµποδίζεται η δηµιουργία άλλων µεγάλων επιχειρήσεων χάνοντας νέες θέσεις 

εργασίας και δραστηριότητες υψηλής ανάπτυξης. 

          ∆υστυχώς, ένας από τους κύριους λόγους της φοροδιαφυγής είναι η έλλειψη 

κινήτρων για την πληρωµή των φόρων από τους πολίτες. Ωστόσο, κάποια  µέτρα όπως ο 

τακτικός έλεγχος σε πρόσωπα και επιχειρήσεις ,η επιβολή υψηλών ποινών σε περιπτώσεις 

φοροδιαφυγής αλλά και η αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας του κάθε ‘Έλληνα πολίτη 

στις οικονοµικές του υποχρεώσεις απέναντι στο Κράτος , αποτελούν βασικούς παράγοντες 

που θα µεταβάλλουν την οικονοµία µας άρδην. 

             Θέλοντας να καταγράψουµε επιπλέον αίτια της ελληνικής κρίσης θα µπορούσαµε 

να αναφέρουµε τη µη ορθολογική χρήση των δηµοσίων δαπανών, την έλλειψη εξαγωγών 

και ανταγωνιστικότητας καθώς και τη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Στην 

πραγµατικότητα, η οικονοµική εξήγηση της ελληνικής κρίσης δεν παρέχει ένα επαρκές 

και αξιόλογο πλαίσιο ανάλυσης αφού δεν περιλαµβάνει το πολιτικό και θεσµικό πλαίσιο, 

µέσα στο οποίο αυτό το φαινόµενο έλαβε µέρος. Αυτό που πρέπει να µας προβληµατίσει 

είναι κατά πόσο µπορεί η οποιαδήποτε οικονοµική και δηµοσιονοµική εξυγίανση να 

στηριχθεί από το υφιστάµενο πολιτικό και θεσµικό πλαίσιο της χώρα µας. 

          Το στρεβλό µοντέλο διακυβέρνησης στην Ελλάδα ενδυνάµωσε τα φαινόµενα της 

διαφθοράς,   της   πολιτικής   ανισορροπίας και   του   λαϊκισµού. Συνεπώς, µπορούµε να 

πούµε ότι τα αίτια της  κρίσης δεν περιορίζονται  µόνο στα οικονοµικά αποτελέσµατα 

αλλά και στην ελληνική πολιτική κουλτούρα που διέπει τη χώρα µας τα τελευταία χρόνια. 
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            Η διαφθορά δηµιουργεί ένα πολιτικοοικονοµικό εξάµβλωµα που πλήττει την 

κοινωνία και την υγιή επιχειρηµατική δραστηριότητα. Οι άνεργοι µη έχοντας πόρους 

καταφεύγουν πιο εύκολα στην παρανοµία και το εύκολο χρήµα. Η διαφθορά µειώνει τα 

έσοδα του κράτους επιδεινώνοντας ακόµη περισσότερο την κατάσταση. 

               Παράλληλα, οι θεσµοί οι οποίοι αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνίας 

έρχονται να συµπληρώσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόµενο της 

διαφθοράς. Κοινωνίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από γραφειοκρατικές διαδικασίες, 

κρατική βραδύτητα και έλλειψη ευελιξίας είναι κοινωνίες που οδηγούν τους πολίτες τους 

σε φαινόµενα φαυλότητας . 

Η κοινωνία µας σήµερα χαρακτηρίζεται ως κοινωνία δύο ταχυτήτων. Εάν η µία είναι η 

τεχνολογική πρόοδος σίγουρα η δεύτερη είναι η διαφθορά. 

             ∆υστυχώς, διαφθορά και οικονοµική κρίση είναι άρρηκτα συνδεδεµένες. Η 

οικονοµική κρίση δεν αφήνει περιθώρια για επενδύσεις και δηµιουργία νέων θέσεων 

εργασίας. Αντίθετα, συρρικνώνει την εξέλιξη και τη δηµιουργία, υποθάλποντας φαινόµενα 

παραοικονοµίας και διαφθοράς. Ο συνδυασµός του σαθρού θεσµικού περιβάλλοντος 

έρχεται να αποτελέσει ένα επιπλέον αγκάθι. 

         Η συνειδητοποίηση της κατάστασης και των διαστάσεων που έχει λάβει πρέπει να 

µας προβληµατίσει όλους και να µας οδηγήσει σε αναθεώρηση των θεσµών 

δηµιουργώντας µια κοινωνία πιο ευέλικτη και πιο προσιτή στους πολίτες της. Η κοινωνία 

πρέπει να εκπνέει αισθήµατα ασφάλειας και βεβαιότητας, δίνοντας ταυτόχρονα ευκαιρίες 

απασχόλησης και δηµιουργίας. 

        Τέλος, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα αποτελέσµατα µιας θεσµικής βελτίωσης 

είναι µακροπρόθεσµα, ωστόσο θα είναι ικανά να αλλάξουν την κατάσταση της χώρας µας 

άρδην και να επωφεληθούµε από αυτά στο µέλλον. 
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 4.4 Εθνική Έρευνα για τη ∆ιαφθορά στην Ελλάδα 

 

             Τα τελευταία χρόνια η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια Ελλάς πραγµατοποιεί µια µεγάλη 

ποσοτική έρευνα σε συνεργασία µε την εταιρεία δηµοσκοπήσεων Public Issue για τη 

διαφθορά στην Ελλάδα. Η δηµοσκόπηση µετρά την έκταση του φαινοµένου της διαφθοράς 

στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα αλλά και τις στάσεις των ερωτηθέντων γύρω από το 

φαινόµενο και την έκτασή του στην ελληνική κοινωνία και οικονοµία. 

            Η έρευνα προσπαθεί να έχει όσο δυνατόν µεγαλύτερο και πιο αντιπροσωπευτικό 

δείγµα που θα µπορεί να αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο κοµµάτι της κοινωνίας. Επίσης 

σκοπός της είναι η χαρτογράφηση και ο εντοπισµός των κοινωνικών χώρων της διαφθοράς 

τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό συµβάλλει θετικά στην προσπάθεια 

καταπολέµησής της. Επίσης γίνεται αναλυτική καταγραφή του «τιµοκαταλόγου της 

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

ποσού, που ζητείται για την παράνοµη συναλλαγή. 

          Η έρευνα που θα παρουσιαστεί πραγµατοποιήθηκε το 2013 σε δείγµα 12.000 

ατόµων. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί έγινε µέσα στην καρδιά της οικονοµικής 

κρίσης και αντιπαραβάλλει τα ευρήµατα της µε στοιχεία από την έρευνα του 2007, η οποία 

κατέγραφε τη διαφθορά πριν ξεκινήσει η κρίση. Προβλήµατα κυβερνητικής 

δυσλειτουργίας και κακοδιαχείρισης «ταλαιπωρούν» το ελληνικό κράτος πολλές 

δεκαετίες, παρόλο που το 2001 η Ελλάδα θεωρήθηκε ότι πληροί τα κριτήρια να ενταχθεί 

στην Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση.
50

 

              Τα µέτρα που λήφθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση µετά τον Μάιο του 2010 

για να µπορέσουν οι πιστωτές της χώρας να εκταµιεύσουν χρήµατα για βοήθεια της χώρας 

προκειµένου να αποφευχθεί η χρεοκοπία, έπληξαν κυρίως την µεσαία τάξη των πολιτών. 

Επίσης έγινε προσπάθεια να τονωθεί η επιχειρηµατικότητα, καθώς ήταν δύσκολη η 

ανάπτυξή της µέσα σε ένα έντονο γραφειοκρατικό περιβάλλον. Κυρίως όµως 

αποτυπώνεται ότι το µεγάλο πρόβληµα της Ελλάδας δεν ήταν τόσο η οικονοµική κρίση 

όσο η κρίση αξιών. Η διαφθορά γιγαντώθηκε µέσα από αυτή την κρίση και κατέστη 

βασικό θεσµικό στοιχείο της χώρας. Η αποδοχή της διαφθοράς από την µεριά των πολιτών 

και η παθητικότητα στην αντιµετώπισή της από τους ίδιους τους πολίτες, σε συνδυασµό µε 

τον «ψυχισµό» της κοινωνίας στην αποδοχή της διαφθοράς, πχ του «γρηγορόσηµου» για 

την επίτευξη ενός σκοπού, έχει ισχυρά κατάλοιπα στην ελληνική κοινωνία. Η άποψη ότι: 

αν δεν πληρώσεις, δεν γίνεται η δουλειά σου, και η αδιαφορία για το νόµο αποτελούν 

βασικά συστατικά της ελληνικής ψυχοσύνθεσης. Οι Έλληνες έχουν αποδεχτεί ότι ζουν σε 
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ένα διεφθαρµένο κράτος. Η διαφθορά εξαπλώνεται σε όλο το φάσµα της ελληνικής 

κοινωνίας και δεν γνωρίζει κόµµατα και κοινωνική τάξη. 

              Επειδή όµως ο δηµόσιος τοµέας στην Ελλάδα αποτελεί τον µεγαλύτερο εργοδότη 

αλλά και τον µεγαλύτερο καταναλωτή, υποφέρει από τον τεράστιο όγκο του. Είναι 

δύσκολο να ελέγξει όλες τις διαδικασίες και ενέργειες στις οποίες προβαίνει. Σε αυτό 

συµβάλλει η απουσία ελέγχων αλλά και η εξουσία των κρατικών αξιωµατούχων. Οι οποίοι 

αφέθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες να δρουν χωρίς διαφάνεια ή δραστικό έλεγχο και 

πολλές φορές σε καθεστώς ατιµωρησίας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την έλλειψη 

ακεραιότητας, την έξαρση των δωροδοκιών και χιλιάδες φαινόµενα απιστίας από 

δηµόσιους λειτουργούς. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια έρχονται στην επιφάνεια, κυρίως 

λόγω της κρίσης, η εµπλοκή υπουργών και συνεργατών τους σε µεγάλα σκάνδαλα και 

µάλιστα κάποιοι έχουν οδηγηθεί και στη φυλακή µετά από δικαστικές καταδίκες.   

              Οι κακές πρακτικές του κράτους έχουν να κάνουν µε:51
 

- Προβλήµατα µε παράνοµες κατασκευές και µετέπειτα νοµιµοποίησή τους µε 

χρηµατισµό. 

- Ο τρόπος µε τον οποίο ο ιδιωτικός τοµέας ρυθµίζει τις υποθέσεις του µε το κράτος. 

- Η αποφυγή φορολογικών ελέγχων από τις αρµόδιες αρχές και το κλείσιµο µεγάλων 

υποθέσεων µε ένα απλό πρόστιµο. 

- Η ευκολία µε την οποία µπορούσε να χαριστεί ή να αποφύγει ο παραβάτης διοικητικά 

πρόστιµα. 

- Η µεγάλη καθυστέρηση µε την οποία το κράτος πλήρωνε τους προµηθευτές του, σε 

αντίθεση µε τη µεγάλη ευκολία µε την οποία έβαζε πρόστιµα. 

- Η ύπαρξη «ειδικών λογαριασµών» στα υπουργεία, τα οποία διαχειρίζονταν κονδύλια 

χωρίς να δίνουν αναφορά σε κανέναν. 

  

Παρά τη δηµιουργία πολλών ανεξάρτητων αρχών, επιφορτισµένες µε την 

καταπολέµηση της διαφθοράς, τα ποσοστά διαφθοράς παραµένουν υψηλά. Αυτό οδηγεί σε 

αποκλεισµούς από διαγωνισµούς, ασταθές επιχειρηµατικό περιβάλλον, ανισότητες. Μία 

εξήγηση είναι ότι οι ανεξάρτητες αυτές αρχές, παραµένουν ανεξάρτητες µόνο στο όνοµα 

γιατί διορίζονται και ελέγχονται από το πολιτικό σύστηµα και διάφορους πολιτικούς 

παράγοντες. Αυτό επηρεάζει την αποτελεσµατικότητά τους και λειτουργεί αποτρεπτικά 

στην ανακάλυψη και καταπολέµηση των φαινοµένων διαφθοράς.52
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Επίσης στον τοµέα της κοινωνίας, τα τελευταία χρόνια υπήρξε ένα ραγδαία 

αναπτυσσόµενο κίνηµα καταπολέµησης της διαφθοράς. Ωστόσο βρίσκεται ακόµα σε 

ανώριµο στάδιο. Οι πρώτες προσπάθειες για αυτοοργάνωση υπήρξαν ανεπιτυχείς. 

Στην έρευνα της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας για την Ελλάδα προκύπτει ότι η οικονοµική 

κρίση επηρέασε και περιόρισε τα φαινόµενα διαφθοράς. Ενώ παρατηρείται µια αύξηση 

κατά τη διετία 2008-2009, που ήταν και χρονιές πριν την κρίση µε γιγάντωση του 

δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, στις χρονιές που η χώρα µπαίνει στο Μνηµόνιο και αρχίζει 

η εφαρµογή περιοριστικών οικονοµικών πολιτικών, έχουµε πτώση του φαινοµένου της 

διαφθοράς. Αυτό οφείλεται και στη συρρίκνωση των εισοδηµάτων αλλά και στον 

περιορισµό της οικονοµικής δραστηριότητας. Μεγάλη πτώση έχουµε τόσο στον δηµόσιο 

όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Οι πολίτες αρχίζουν να περιορίζουν τις δαπάνες τους και να 

σταµατούν τις συναλλαγές τους µε υπηρεσίες του δηµοσίου που ανθεί η διαφθορά όπως 

πολεοδοµίες και εφορίες αλλά και σε ιδιωτικά νοσοκοµεία. 

  

 

  

             Αυτό φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα. Ο αριθµός αυτών που είχαν κάποια 

παράνοµη συναλλαγή µε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα έχει περιοριστεί στο µισό. Κυρίως όσο 

προχωράµε στην καρδιά της κρίσης και φτάνουµε στο 2013 όπου έχουµε την κορύφωσή 

της, οι πολίτες έχουν µειωθεί στους µισούς. 
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            Η µεγάλη πληγή της διαφθοράς στην Ελλάδα είναι το δηµόσιο. Υπηρεσίες οι 

οποίες πολλές φορές λειτουργούν γραφειοκρατικά κάνοντας ακατόρθωτο ακόµη και το 

αυτονόητο για τους πολίτες. Κρατικοί υπάλληλοι, δηµόσιοι λειτουργοί, ανεξάρτητα από το 

βαθµό τους µπορούν να κρατούν στα χέρια τους το κλειδί για υποθέσεις πολιτών, οι οποίες 
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το µόνο που χρειάζονται είναι απλά µια υπογραφή. Νοσοκοµεία, εφορίες, Πολεοδοµίες 

κρατούν τα σκήπτρα της διαφθοράς στη χώρα. Ακόµη και αυτονόητα ανθρώπινα 

δικαιώµατα όπως η νοσηλεία, περνά µέσα από το «φακελάκι». Η σειρά για ένα 

χειρουργείο ή για µια εξέταση απαιτεί χρηµατική συναλλαγή «κάτω από το τραπέζι». 

Οι εφορίες, επίσης, στη δεύτερη θέση είναι ψηλά στη λίστα περιστατικών διαφθοράς. Οι 

εφοριακοί αποτελούν από τις µεγαλύτερες πηγές διεφθαρµένων αξιωµατούχων. Είτε 

πρόκειται για µεγάλες υποθέσεις  είτε για απλές καθηµερινές, οι εφοριακοί απαιτούν 

χρηµατικά ποσά για τη διευθέτησή τους. 

Επίσης αν και το 2013 η οικοδοµική δραστηριότητα είχε υποχωρήσει σε µονοψήφια 

νούµερα, εντούτοις οι διάφορες νοµοθετικές ρυθµίσεις στις οποίες προχώρησαν οι 

κυβερνήσεις, για τη νοµιµοποίηση αυθαίρετων κτισµάτων και χώρων, προκειµένου να 

αυξηθούν τα κρατικά έσοδα, έδωσε ώθηση στη διαφθορά στις Πολεοδοµίες. Εντύπωση 

προκαλεί ότι ψηλά στη λίστα βρίσκεται το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο όµως είναι 

λογικό γιατί ελέγχει τα ΚΤΕΟ και την έκδοση αδειών και διπλωµάτων. Ειδικά τα 

διπλώµατα και ο τρόπος απόκτησής τους έχουν γίνει πολλές φορές αντικείµενο ελέγχων 

από κρατικούς ελεγκτές και έχουν εξαρθρωθεί αρκετά κυκλώµατα όλα τα προηγούµενα 

χρόνια. Επίσης έχει αλλάξει και ο τρόπος απόκτησης διπλώµατος αρκετές φορές. 

Παρόλα αυτά τα αποτελέσµατα παραµένουν υψηλά. Τέλος εντύπωση προκαλεί η 

παρουσία στη λίστα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Λογικό γιατί το εν λόγω υπουργείο, 

ελέγχει τη ροή χρηµάτων των ευρωπαϊκών προγραµµάτων (ΕΣΠΑ) σε επιχειρήσεις και 

ιδιώτες. Και τα ποσά που διαχειρίζονται είναι πολύ υψηλά. 
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             Κυρίως στα δηµόσια νοσοκοµεία παρατηρούµε µια µεγάλη µείωση της «δαπάνης» 

επεµβάσεις-εγχειρήσεις, ενώ υπάρχει αύξηση στα µικροποσά για γρηγορότερη και 

καλύτερη εξυπηρέτηση και στο φακελάκι στους γιατρούς. 
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                 Στις εφορίες και στις πολεοδοµίες κυριαρχεί το γρηγορόσηµο. Μικρά ποσά που 

δίνονται σε υπαλλήλους για την γρηγορότερη προώθηση ή και κλείσιµο υποθέσεων υπέρ 

του πολίτη και πολλές φορές εις βάρος του ∆ηµοσίου. 
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Ειδικά στις πολεοδοµίες βλέπουµε πόσο έχει επηρεάσει η οικονοµική κρίση την 

έκδοση αδειών και έχει προσανατολιστεί η διαφθορά στην επίσπευση διαδικασιών. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσµα και την µείωση των διακινούµενων χρηµατικών ποσών. 

Υπάρχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας για το κατά πόσο υπάρχουν 

καταγγελίες των περιστατικών διαφθοράς από τους εµπλεκόµενους πολίτες. ∆υστυχώς οι 

πολίτες σε πολύ µεγάλο ποσοστό επιλέγουν να µην καταγγείλουν τα περιστατικά 

διαφθοράς. Ίσως και για τον λόγο ότι οι ίδιοι είναι που επιδιώκουν να έρθουν σε επαφή 

και να κάνουν τη συναλλαγή προκειµένου να επιτύχουν το σκοπό τους. Οι µόνοι που 

κάνουν το βήµα καταγγελίας είναι αυτοί που έρχονται ενώπιον τετελεσµένων σε 

νοσοκοµεία και εφορίες. Απλά γιατί στα πρώτα τίθεται θέµα ανθρώπινης ζωής και στις 
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εφορίες γιατί ο πολίτης πολλές φορές πέφτει θύµα εκβιασµού από δηµόσιους λειτουργούς, 

οι οποίοι θεωρούν τη θέση τους µέσον πλουτισµού. 

 

Στον ιδιωτικό τοµέα τα πράγµατα δεν έχουν πάρει την έκταση του δηµόσιου τοµέα, 

παρόλα αυτά υπάρχει ταύτιση στο πεδίο που ανθεί η διαφθορά. Είναι και εδώ τα 

νοσοκοµεία και οι υπηρεσίες υγείας αλλά και οι ιδιώτες γιατροί. Αν και θα περίµενε κανείς 

ότι σε περιπτώσεις του ιδιωτικού τοµέα όπου οι παροχές υγείας πληρώνονται από τους 

χρήστες δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κρούσµατα διαφθοράς, εντούτοις βλέπουµε να 

υπάρχουν κρούσµατα διαφθοράς εντός ενός συστήµατος το οποίο υποτίθεται ότι 

λειτουργεί µε ιδιωτικοοικονοµικούς κανόνες.  Υψηλά επίσης βρίσκονται οι τράπεζες και 

τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, παρόλο που η λειτουργία τους πριµοδοτήθηκε από το κράτος στην 
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προσπάθεια να υπάρξει περιορισµός της διαφθοράς των δηµόσιων ΚΤΕΟ, τα οποία µέχρι 

πριν λίγα χρόνια είχαν και το µονοπώλιο του ελέγχου καταλληλότητας των αυτοκινήτων. 

   

Ειδικότερα στις υπηρεσίες υγείας στον ιδιωτικό τοµέα, η πλειοψηφία των περιστατικών 

έχει να κάνει µε υποθέσεις που αφορούν εγχειρίσεις/επεµβάσεις και ακολουθεί 

γρηγορόσηµο και φακελάκι. Πρόκειται για περιπτώσεις που αφορούν την ανθρώπινη ζωή 

και πολλές φορές λόγω του επείγοντος χαρακτήρα που έχουν, οδηγούν τους πολίτες σε 

κινήσεις απελπισίας και ευνοούν την ανάπτυξη της διαφθοράς. Έχουµε καθαρή 

εκµετάλλευση του ανθρώπινου πόνου. 
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Παρόλα αυτά παρατηρούµε ότι ξανά, όπως και στον δηµόσιο τοµέα, οι πολίτες επιλέγουν 

να µην καταγγείλουν το περιστατικό διαφθοράς. Όσοι όµως παίρνουν το ρίσκο να το 

κάνουν καταφεύγουν στον Συνήγορο του Πολίτη, µια Ανεξάρτητη Αρχή. Ακολουθούν οι 

τηλεφωνικοί αριθµοί καταγγελίας περιστατικών διαφθοράς και στην τρίτη θέση βρίσκεται 

η Ελληνική Αστυνοµία, η οποία αναλαµβάνει να στοιχειοθετήσει την καταγγελία. 
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Όσον αφορά τη διακίνηση ποσών τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα η 

πλειοψηφία έχει να κάνει µε µικρά ποσά, µέχρι 1000 ευρώ. Αυτό δείχνει ότι ο πυρήνας 

παραβατικότητας βρίσκεται σε µικροποσά τα οποία είναι δύσκολο να ελεγχθούν και να 

στοιχειοθετηθούν κατηγορίες. Είναι τα ποσά που µεταφέρονται χέρι µε χέρι και είναι 

δύσκολο να εντοπιστούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Τα ποσά που κυµαίνονται από 1000 

έως 3000 ευρώ έχουν επίσης υψηλό ποσοστό ενώ τα ποσά από 3000 ευρώ και πάνω 

αφορούν τα λιγότερα κρούσµατα. Ίσως γιατί είναι και πιο δύσκολο να καταγγελθούν γιατί 

όσο ανεβαίνουν τα ποσά, ανεβαίνει και η ιεραρχία των λειτουργών που εµπλέκονται σε 

υποθέσεις χρηµατισµού. 
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Σύµφωνα µε την έρευνα το εκτιµώµενο κόστος διαφθοράς µαζί στον δηµόσιο και 

στον ιδιωτικό τοµέα κυµαίνεται γύρω στα 400 εκατοµµύρια ευρώ. Το ποσό µοιάζει µικρό 

σε σχέση µε το ΑΕΠ της χώρας. Το εκτιµώµενο κόστος διαφθοράς στην ίδια έρευνα του 

2012 ήταν 475 εκατοµµύρια ευρώ. Βλέπουµε ότι υπάρχει µια αρκετά µεγάλη µείωση, 

αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης. Επίσης η αυστηροποίηση των νόµων για τους 

διεφθαρµένους υπαλλήλους της δηµόσιας διοίκησης και οι απολύσεις αρκετών επίορκων 

υπαλλήλων τα τελευταία τρία χρόνια ίσως έκαναν αρκετούς δηµόσιους υπαλλήλους πιο 

προσεκτικούς. Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι το ελληνικό κράτος δεν µπορούσε 

να έχει πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασµούς διεφθαρµένων υπαλλήλων παρά µόνο 
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έπειτα από εισαγγελική παραγγελία και χρονοβόρα διαδικασία εκ µέρους των τραπεζών. 

Πριν λίγο καιρό τα εµπόδια αυτά ξεπεράστηκαν και πλέον οι Εφορίες µπορούν να έχουν 

online κίνηση όλων των τραπεζικών λογαριασµών. Αυτό βοήθησε στην επιστροφή για 

παράδειγµα µεγάλων ποσών που δόθηκαν σε επιτροπές στρατιωτικών ως «λάδωµα» από 

εταιρείες για την επιλογή συγκεκριµένων οπλικών συστηµάτων. 
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               Ένα θετικό στοιχείο, διαχρονικό, από τις έρευνες της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας 

Ελλάδας είναι ότι η διαφθορά τα τελευταία χρόνια περιορίζεται, κυρίως όσον αφορά τα 

ποσά που διακινούνται. Μετά την εκτόξευση το 2008 πλέον το 2013 έχει περιοριστεί στο 

µισό. Χρειάζεται όµως µεγάλη προσπάθεια για να µπορέσει να ξεπεράσει ο Έλληνας την 

αναγκαιότητα καταφυγής στη δωροδοκία ή στην παράνοµη συναλλαγή προκειµένου να 

παρακάµψει τον νόµο. 



68 

 

 

              Επίσης είναι πολύ θετικό το γεγονός που καταγράφεται ότι τα τελευταία χρόνια 

αυξάνεται το ποσοστό των ανθρώπων που αρνούνται να µπουν στη λογική της διαφθοράς 

και δεν ενδίδουν σε πιέσεις να δώσουν ποσά που τους ζητήθηκαν. Αυτή η µεταστροφή 

είναι έντονη κυρίως στον δηµόσιο τοµέα. Αλλά και στον ιδιωτικό τοµέα τα ποσοστά 

άρνησης είναι αυξητικό. 
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Τέλος αξίζει να αναφέρουµε µια µοναδική αµφισηµία που παρατηρείται όσον 

αφορά την στάση του Έλληνα απέναντι στη διαφθορά. Ενώ γνωρίζει και απορρίπτει σε 

µεγάλα ποσοστά πράξεις διαφθοράς και είναι απέναντι σε τέτοια φαινόµενα, εντούτοις δεν 

προχωρά στην άµεση καταγγελία τους, όπως είδαµε. Αυτό µπορεί να είναι συνέπεια φόβου 

ή και συνειδητής επιλογής. Επίσης δεν ιεραρχεί υψηλά στον ιδεολογικό του αξιακό 

κώδικα το να δώσει λεφτά ή άλλο αντάλλαγµα στον γιατρό για να τον προσέξει καλύτερα 

ή να βάλει µέσο για να πάρει κάποιος συγγενής καλύτερη µετάθεση στον στρατό. Και στις 

δυο περιπτώσεις έχουµε να κάνουµε µε θέµατα που αφορούν την οικογένεια, οπότε το 

ατοµικό συµφέρον µπαίνει πάνω από το συλλογικό καλό και την αξιοκρατία. Είναι βέβαια 

µια στάση που χαρακτηρίζει διαχρονικά την ψυχοσύνθεση του Έλληνα. 
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 4.5 Οργανισµοί – Φορείς – Υπηρεσίες για την πάταξη της ∆ιαφθοράς και 

του Οικονοµικού εγκλήµατος στην Ελλάδα 

 

Οι φορείς που λειτουργούν στην Ελλάδα ασχολούνται αφενός µε τη συγκέντρωση 

δεδοµένων από τους ξένους φορείς και οργανισµούς και από δηµοσκοπήσεις ή άλλες 

πηγές και προβαίνουν σε εξαγωγή συµπερασµάτων µε τη µορφή δηµοσιευµάτων ή 

εκθέσεων. 

Αφετέρου, σε θεσµικό επίπεδο πολιτείας, υπάρχουν οι φορείς που έχουν την αποστολή και 

την αντίστοιχη θεσµική ευθύνη: 

για την προσαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου, ώστε να ενσωµατωθούν στην ελληνική 

νοµοθεσία οι συστάσεις των ξένων φορέων και οι συµβάσεις που υπογράφονται µε αυτούς 

ή µε άλλες χώρες και για την εφαρµογή στην πράξη των συστάσεων των ξένων φορέων 

και των σχετικών νόµων, την άµεση διαπίστωση και καταπολέµηση/καταστολή της 

διαφθοράς. 

Λαµβάνουν τα στοιχεία τους ακατέργαστα (απευθείας από την κοινωνία ή τους 

κρατικούς φορείς), διενεργούν ελέγχους, διαπιστώνουν οι ίδιοι την ύπαρξη ή µη 

διαφθοράς και προβαίνουν στις περαιτέρω προβλεπόµενες εκ του ρόλου τους ενέργειες και 

στην καταγραφή σε εκθέσεις των πεπραγµένων τους. 

• ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΓΓ∆Α∆) 

• ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 

• ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. 

• ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

• ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

• ΣΩΜΑ ∆ΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Σ∆ΟΕ) 

• ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΣΤΠ) 

• ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 

Εκτός από τους ανωτέρω φορείς, παρουσιάζονται συνοπτικά και άλλα σώµατα και 

υπηρεσίες ελέγχου και δίωξης που αντιµετωπίζουν µορφές διαφθοράς όπως τη δωροδοκία, 
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τον εκβιασµό, την προτίµηση πελατών, την υπεξαίρεση χρηµάτων, την πλαστογραφία, τη 

δωροληψία και την κατάχρηση. 

• Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆) 

• Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας 

• Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών 

• Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης 

• Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων 

• ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Ελληνικής Αστυνοµίας 

• Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας 

  

Εκτός από τα παραπάνω υφίστανται ακόµη και άλλα σώµατα και υπηρεσίες 

επιθεώρησης και ελέγχου στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως: 

• η Υπηρεσία Ελέγχου ∆απανών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ) 

• η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ)  

• το Σώµα Ελέγχου Σωφρονιστικών Καταστηµάτων (ΣΕΦΚ)  

• το Σώµα Επιθεώρησης Καταστηµάτων Κράτησης (ΣΕΚΚ)  

• η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)  

• το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)  

• η Οικονοµική Αστυνοµία, η Υπηρεσία Οικονοµικών Ερευνών  

• η Υπηρεσία ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος  

• η ΓΓ Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων και ο ΓΓ ∆ηµοσίων Εσόδων.  

  

∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ: Αποτελεί το ελληνικό σκέλος της παγκόσµιας µη 

κυβερνητικής οργάνωσης µε τίτλο «∆ιεθνής ∆ιαφάνεια». Είναι µη κυβερνητική οργάνωση 

µε τη µορφή σωµατείου. 

Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια - Ελλάς πραγµατοποιεί έρευνες και µελέτες για τη διαφθορά στην 

Ελλάδα και δηµοσιεύει τα αποτελέσµατά τους. ∆ηµοσιοποιεί επίσης τα αποτελέσµατα των 

ερευνών, που πραγµατοποιεί σε διεθνές επίπεδο η µητρική ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια και στα 

οποία συµπεριλαµβάνεται η Ελλάδα. 
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  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όπως φάνηκε από την έρευνα της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας Ελλάδας η διαφθορά είναι 

ένα ενδηµικό φαινόµενο στην ελληνική κοινωνία και κατ’ επέκταση στην ελληνική 

οικονοµία. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της οικονοµικής κρίσης και των 

επιπτώσεών της στο εισόδηµα των πολιτών έχει περιοριστεί η δυναµική της. Παραµένει 

όµως ισχυρή και βασικό στοιχείο της ελληνικής οικονοµίας. Αποτελεί ένα µεγάλο κοµµάτι 

της παραοικονοµίας και συντηρεί µεγάλα κοµµάτια του κρατικού µηχανισµού αλλά και 

του ιδιωτικού τοµέα. 

Το οικονοµικό έγκληµα δεν έχει καµιά διαφορά από οποιοδήποτε άλλο έγκληµα. 

Μπορεί να µην οδηγεί άµεσα σε αφαίρεση ζωών, είναι όµως ικανό να επηρεάσει προς τα 

χείρω τις ζωές πολλών ανθρώπων. Συνήθως της πλειοψηφίας της κοινωνίας, καθώς 

αναπτύσσει σχέσεις εξάρτησης και δηµιουργεί «κάστες» εντός των κρατικών υπηρεσιών 

και εµπεδώνει στον πολίτη την αίσθηση και την πεποίθηση ότι για να µπορέσει να φέρει 

σε πέρας µια προσωπική του υπόθεση η συνδιαλλαγή του µε το  κράτος ή µε τον ιδιώτη 

πρέπει να περάσει διαµέσου παράνοµων µεθόδων. 

Το οικονοµικό έγκληµα µπορεί να καταπολεµηθεί µόνο αν γίνει κτήµα των 

υπηρεσιών ότι η καταπολέµησή του είναι προς το συµφέρον τους. ∆εν µπορεί να 

καταπολεµηθεί µε κανόνες εµπορικής οργάνωσης. Αποτελεί ιδεολογική πρακτική και για 

την αντιµετώπισή της χρειάζεται να αντιπαραβληθεί ένα ίσο ή µεγαλύτερο ιδεολογικό 

δέον που δεν είναι άλλο από την ηθική και την ακεραιότητα. 

Για το λόγο αυτό είναι αρµοδιότητα όλης της κοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένων 

και των δηµόσιων υπηρεσιών, αλλά και πάνω από όλα και της πολιτικής ηγεσίας να 

εξασφαλίσει και να διατυµπανίσει ότι η λογοδοσία και η ηθική είναι πρώτιστο ενδιαφέρον 

της. Από υπηρεσίες όπως είδαµε υπάρχουν πάρα πολλές. Αυτό που χρειάζεται είναι η 

δηµιουργία ενός ενιαίου φορέα που θα οδηγήσει στην συντεταγµένη και οργανωµένη 

καταπολέµηση του οικονοµικού εγκλήµατος. 

Απαιτείται να δηµιουργηθεί µια περιεκτική και εύχρηστη νοµοθεσία για τη διαφθορά. 

Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να αναληφθεί δράση για την αναµόρφωση και τον 

εξορθολογισµό των ποινικών διατάξεων κατά της διαφθοράς και να ρυθµιστεί για πρώτη 

φορά συνολικά, η ποινική αντιµετώπιση του φαινοµένου της διαφθοράς στην Ελλάδα. 

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να διασφαλιστεί και η συναρµογή των αλλαγών αυτών µε 

τις προτεινόµενες συστάσεις όλων των φορέων προς τους οποίους έχει αναλάβει 

δεσµεύσεις η Ελλάδα για συµµόρφωση (π.χ. GRECO, ΟΟΣΑ, µνηµόνια). 
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Από άποψη αδικηµάτων, εκτός από τις καθαρές παραβάσεις δωροδοκίας, πρέπει να 

υπάρξει µεγαλύτερη εξειδίκευση αδικηµάτων τόσο για δηµόσιους όσο και για ιδιωτικούς 

υπαλλήλους, όπως για παράδειγµα: 

Να αποτελεί παράβαση για οποιοδήποτε υπάλληλο να δεχτεί δώρα, δάνεια, 

εκπτώσεις,  πέρα από ένα ορισµένο όριο, ακόµα κι αν δεν υπάρχει καµία άµεσα 

αλλοιωµένη σχετική συναλλαγή. 

Να απαγορεύεται για οποιοδήποτε υπάλληλο να κατέχει προτερήµατα ή να 

λαµβάνει δάνεια, δυσανάλογα µε το επίσηµο εισόδηµά του ή να έχει επίπεδο ζωής πάνω 

από εκείνο που δικαιολογεί το εισόδηµά του. 

Να αποτελεί  αδίκηµα η σύγκρουση συµφερόντων για οποιοδήποτε υπάλληλο, που 

κάνει µη προβλεπόµενη χρήση της ιδιότητάς του ή της εξουσίας του για ιδιωτικό όφελος, 

είτε δικό του είτε άλλων προσώπων. 

Οι ελεγκτικές αρχές για τη διαφθορά, όχι µόνο πρέπει να εξουσιοδοτηθούν για να 

ερευνούν απλά τις παραβάσεις διαφθοράς, τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον ιδιωτικό 

τοµέα, αλλά να µπορούν να ερευνούν και όλα τα εγκλήµατα που συνδέονται µε τη 

διαφθορά. 

Στις ελεγκτικές αρχές για τη διαφθορά, πρέπει να δοθούν αυξηµένες δυνατότητες 

ελέγχου, ώστε να µπορούν να ελέγξουν τους τραπεζικούς λογαριασµούς, να 

χρησιµοποιούν µάρτυρες µε όρκο, να κατάσχουν ιδιοκτησίες που προέρχονται από 

διεφθαρµένες συναλλαγές και να παρακρατούν τα ταξιδιωτικά έγγραφα των υπόπτων για 

να αποτραπεί η φυγή τους από τη δικαιοσύνη. 

Επίσης, εάν δικαιολογούνται από τις περιστάσεις και σε σοβαρές περιπτώσεις, 

πρέπει οι ελεγκτικές αρχές για τη διαφθορά, να µπορούν να εφαρµόσουν δυναµικές 

τεχνικές έρευνας όπως η παρεµπόδιση τηλεπικοινωνιών, η επιτήρηση γραµµών, οι 

µυστικές διαδικασίες κ.λπ. 

Οι περιπτώσεις διαφθοράς πρέπει να διώκονται από ένα αρµόδιο δικαστήριο ή µια 

επιλεγµένη οµάδα εισαγγελέων κατά της διαφθοράς για να εξασφαλιστεί ο συντονισµός 

και η απαιτούµενη ταχύτητα παράλληλα µε την ποιότητα και την ακεραιότητα στο έργο 

τους. 

Ο εισαγγελέας διαφθοράς θα είναι ο ισχυρός υποστηρικτής της πάλης ενάντια στη 

διαφθορά, ο οποίος θα διασφαλίζει ότι όλες οι υποθέσεις διαφθοράς θα αντιµετωπίζονται 

στα δικαστήρια από τους δικαστές µε επαγγελµατισµό και µε µόνο γνώµονα τη 

δικαιοσύνη. 

Βασικό µέληµα πρέπει να είναι η αναµόρφωση των θεσµών της κοινωνίας. Οι 

κοινωνικοί, πολιτικοί και πολιτιστικοί θεσµοί καθορίζουν το επίπεδο της κοινωνίας, το 
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επίπεδο της κοινωνικής οργάνωσης. Άνοιγµα και εξωστρέφεια των Θεσµών προς την 

κοινωνία για να αποκτήσει πίστη και εµπιστοσύνη ο απλός πολίτης. Να γίνει κατανοητό 

ότι η παράβαση καθήκοντος τιµωρείται αυστηρά µεν, δίκαια δε, και ο πολίτης να µην 

φοβάται να προσφύγει για να δικαιωθεί. 

Επίσης σηµαντικό ρόλο καλείται να παίξει η ∆εοντολογία. Το σύνολο δηλαδή των 

κανόνων ως προς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των ηγετών, των πολιτικών και 

δηµόσιων λειτουργών. Σε έρευνα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης, για τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνουν οι χώρες του κόσµου για την 

καταπολέµηση της διαφθοράς, το συµπέρασµα ήταν ότι για να γίνει αυτό, πρέπει κυρίως 

να ενισχυθούν η ηθική και η δεοντολογία. Γι’ αυτό, απευθύνθηκε προτροπή προς όλες τις 

χώρες να δηµιουργήσουν και να εγκαθιδρύσουν σε όλο τον δηµόσιο (τουλάχιστον) τοµέα 

Κώδικες ∆εοντολογίας, οι οποίοι να εφαρµόζονται σε συνδυασµό µε τη χρηστή διοίκηση. 

Οι Κώδικες ∆εοντολογίας, για να έχουν αποτέλεσµα, πρέπει: 

• Να λαµβάνουν υπόψη τις σχετικές διεθνείς πρωτοβουλίες άλλων, παρεµφερών 

οργανισµών, όπως ο «∆ιεθνής Κώδικας ∆εοντολογίας Κρατικών Αξιωµατούχων της 

Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών» (ψήφισµα 51/59 της 12ης ∆εκεµβρίου του 

1996). 

• Να προάγουν την ακεραιότητα, την εντιµότητα και την υπευθυνότητα µεταξύ των 

κρατικών λειτουργών. Σε αυτούς, οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι πρακτικές διαχείρισης 

πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα ηθικά πρότυπα. 

  

    Οι ηθικές σταθερές (τα όρια) πρέπει να περιγράφονται ξεκάθαρα και να συνδέονται 

µε νοµικές κυρώσεις. Να προβλέπεται η λήψη συγκεκριµένων και αυστηρών πειθαρχικών 

ή άλλων µέτρων κατά κρατικών λειτουργών, οι οποίοι παραβιάζουν τους κώδικες ή τα 

πρότυπα που καθιερώνονται σύµφωνα µε αυτούς. 

  Για όλους τους  δηµόσιους λειτουργούς πρέπει να υφίσταται διαθέσιµη καθοδήγηση, 

η οποία να περιγράφεται συγκεκριµένα. 

   Οι δηµόσιοι λειτουργοί πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 

τους, όταν εκτίθενται, κάνοντας λάθος. Οι πολιτικοί πρέπει, πρώτοι εκείνοι, να 

προσηλωθούν στην τήρηση των ηθικών κανόνων, για να ενθαρρύνουν και όλους τους 

άλλους δηµόσιους λειτουργούς. 

Όλες οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι διαφανείς και ανοιχτές σε 

δηµόσια εξονυχιστική έρευνα. 

Να περιέχουν λεπτοµερείς και ξεκάθαρες οδηγίες για την αλληλεπίδραση δηµόσιου 

και ιδιωτικού τοµέα. 
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Οι σύµβουλοι και διαχειριστές να δεσµευθούν, ως οφείλουν, να δείξουν προσήλωση 

στις ηθικές αξίες. 

Οι υπαλληλικές  συνθήκες ολόκληρης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης να είναι σύµφωνες µε τους 

κώδικες ηθικής και δεοντολογίας. 

Να ενθαρρύνονται οι κρατικοί λειτουργοί να καταγγέλλουν στις αρµόδιες αρχές 

πράξεις διαφθοράς, οι οποίες περιπίπτουν στην αντίληψή τους κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. 

Να απαιτείται από τους κρατικούς λειτουργούς να δηλώνουν σε αρµόδιες αρχές, 

µεταξύ άλλων, τις εξωτερικές τους δραστηριότητες, εργασία, επενδύσεις, περιουσιακά 

στοιχεία και σηµαντικά δώρα ή επιδόµατα, από τα οποία είναι δυνατό να προκύψει 

σύγκρουση συµφερόντων σε σχέση µε τα καθήκοντά τους ως κρατικών λειτουργών. 

Πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχοι µηχανισµοί λογοδοσίας και καταλογισµού 

ευθυνών για όλα τα ανωτέρω, σε όλο τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. 

Φυσικά σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή πρέπει να διαδραµατίσει η 

εκπαίδευση. Μέσα από τα σχολεία µε την ενσωµάτωση στα Αναλυτικά Προγράµµατα 

Σπουδών µπορεί να ξεκινήσει µια προσπάθεια για την βελτίωση της κατάστασης στη 

χώρα. Η αγάπη για την πατρίδα δεν είναι κάτι αόριστο ούτε ένα απλό συναίσθηµα. 

Φανερώνεται και αναδεικνύεται µε πράξεις και µε προσωπικό αγώνα. «Μη ρωτάς τι 

µπορεί να κάνει η χώρα σου για σένα, αλλά τι µπορείς να κάνεις εσύ για τη χώρα σου» είχε 

πει ο Αµερικανός Πρόεδρος Τζον Κέννεντι. 

Τέλος το πιο σηµαντικό από όλα είναι η Αποτροπή. Ό,τι και να κάνουν οι 

ελεγκτικοί µηχανισµοί θα είναι πάντα ένα βήµα πίσω από το οικονοµικό έγκληµα. Γιατί 

απλά κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ποιο κόλπο θα µηχανευτεί ο επίδοξος 

εγκληµατίας και πως θα το υλοποιήσει. Η δηµιουργία όµως ισχυρών δοµών αποτροπής, οι 

οποίες εκτός από κατασταλτικό χαρακτήρα θα έχουν κυρίως αποτρεπτική δράση είναι 

πολύ σηµαντικό και µπορεί να συµβάλλει στη µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων. Πρέπει 

ο επίδοξος εγκληµατίας να γνωρίζει ότι έχει να χάσει περισσότερα από όσα θα κερδίσει σε 

µια ενδεχόµενη παρανοµία._ 
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