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Κυρίες και κύριοι, 

 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία. 

 

Η Διεθνής Διαφάνεια όπως γνωρίζετε, διεξάγει από το 1995 και κάθε χρόνο την έρευνα για την 

αντίληψη που υπάρχει σε κάθε χώρα για την έκταση της διαφθοράς.  Ο Δείκτης Αντίληψης της 

Διαφθοράς βασίζεται σε έρευνες αναγνωρισμένων ιδιωτικών και διεθνών οργανισμών που 

διερευνούν την εκτίμηση που έχουν επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί και αναλυτές οικονομικών 

κινδύνων για τις χώρες όπου δραστηριοποιούνται.  Πρόκειται για την πιο έγκυρη έρευνα αυτού 

του τύπου στην οποία μετέχουν 12 ανεξάρτητα κέντρα με 14 διαφορετικές έρευνες.   

 

Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς αποφάσισε να προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω. Για πρώτη φορά το 

2005 και στη συνέχεια το 2007 και τώρα το 2008 καταγράφουμε όχι πια την αντίληψη αλλά την 

πραγματική διαφθορά στη χώρα μας. Αυτή την φορά μάλιστα μπορούμε να μετρήσουμε και τη 

μεταβολή από την προηγούμενη χρονιά, καθώς η νέα έρευνα για το 2008 πραγματοποιήθηκε στην 

ίδια βάση με την περσινή, πράγμα που επιτρέπει να κάνουμε συγκρίσεις. 

 

Δυστυχώς σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάζεται μια αύξηση της διαφθοράς το 

2008 σε σχέση με το 2007. Το σημαντικότερο όμως εύρημα είναι κατά την γνώμη μας ότι σχεδόν 

το 61% των φαινομένων διαφθοράς παρουσιάζονται στα νοσοκομεία (34,5%) στις εφορίες (13,8%) 

και στις πολεοδομίες (12,4%).   

 

Ο κ. Μαυρής θα παρουσιάσει στη συνέχεια τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας της έρευνας όσο 

και τα επιμέρους ευρήματα της. 

 

Κινδυνεύοντας να γίνουμε κουραστικοί θα επαναλάβουμε ότι η  προώθηση και η υιοθέτηση 

ειδικού κώδικα δεοντολογίας αλλά και η εκπαίδευση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης είναι 

κεφαλαιώδους σημασίας. Η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς πρέπει να επισημάνει, για μια ακόμα 

φορά, όχι τόσο την έλλειψη διατάξεων οι οποίες υποστηρίζουν τη διαφάνεια στον δημόσιο βίο 

και διευκολύνουν την άσκηση του ελέγχου της εξουσίας αλλά κυρίως τη μη αυστηρή μερικές 

φορές και επιλεκτική εφαρμογή τους. Η αποτελεσματικότερη και δικαιότερη Δημόσια Διοίκηση 

πρέπει σταθερά να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Η μεγαλύτερη διαφάνεια 

και η μηδενική ανοχή δεν μπορεί παρά να είναι η σταθερή επιλογή. Το αποτέλεσμα της έρευνας 

είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να εξετάσουμε, για μια ακόμα φορά,  με σοβαρότητα ως 

κοινωνία τις καταστροφικές συνέπειες της διαφθοράς κυρίως στους τομείς της υγείας, των 



οικονομικών υπηρεσιών, της προστασίας του περιβάλλοντος (πολεοδομικές παραβάσεις) και 

γενικότερα των δημόσιων υπηρεσιών, χωρίς να παραβλέπουμε τις αντίστοιχες δραστηριότητες 

και στον ιδιωτικό τομέα, που η έρευνά μας καταδεικνύει ότι δεν είναι αμέτοχος στο πρόβλημα. 

 

Η καταπολέμησή της διαφθοράς απαιτεί συνδυασμένες δράσεις και συγκεκριμένες λύσεις σε όλα 

τα παραπάνω  μέτωπα. Κατά καιρούς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις όπως η 

απομάκρυνση των πολεοδομιών από τους Δήμους και τις Νομαρχίες, η δημιουργία ειδικής 

υπηρεσίας κατεδαφίσεων στο ΥΠΕΧΩΔΕ και άλλες. Δεν θα θέλαμε σήμερα να επαναλάβουμε 

προτάσεις που έχουμε κατά καιρούς υποβάλλει,  θα θέλαμε όμως εντελώς ενδεικτικά να 

αναφέρουμε μερικές από τις κατευθύνεις - πρωτοβουλίες που θα έπρεπε να λάβει η ελληνική 

κυβέρνηση. 

 

• Η περεταίρω θεσμική κατοχύρωση της δικαστικής ανεξαρτησίας και η επιτάχυνση 

απονομής της δικαιοσύνης.  

 

• Η ενίσχυση της ακεραιότητας και της υποχρέωσης της λογοδοσίας των κρατικών 

λειτουργών η οποία αναβαθμίζει τη συνολική αξιοπιστία της δημόσιας διοίκησης.  

 

• Η ενθάρρυνση και στη συνέχεια η αποτελεσματική προστασία των ατόμων που έχουν τη 

διάθεση να συμβάλλουν στον εντοπισμό και την αποκάλυψη περιπτώσεων διαφθοράς. 

 

• Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου που διέπει την κυκλοφορία του χρήματος, 

ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του μαύρου χρήματος. Συγχρόνως θεωρούμε ότι και 

το πολιτικό σύστημα χρειάζεται  

 

• Η συνεχής και θεσμοθετημένη παρακολούθηση της εφαρμογής τόσο της Σύμβασης του 

ΟΟΣΑ όσο και αυτής του ΟΗΕ. 

  

• Οι διοικήσεις των μεγάλων εταιριών, κυρίως των εισηγμένων στο χρηματιστήριο,  έχουν 

υποχρέωση να προχωρήσουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη και όχι μόνο να εφαρμόζουν 

λειτουργικούς κώδικες δεοντολογίας και προστασίας κατά της διαφθοράς, αλλά  να 

ελέγχουν την πιστή εφαρμογή τους.  

 

 

Με ιδιαίτερη χαρά είχαμε ακούσει την πρόθεση της κυβέρνησης, σε εφαρμογή σχετική μας 

πρότασης αλλά και της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς, να θεσμοθετήσει 

υπηρεσία παρά τω πρωθυπουργό που θα είναι υπεύθυνη για τη μάχη κατά της διαφθοράς. 

Θεωρούμε ότι είναι πλέον απαραίτητη η άμεση και χωρίς άλλη καθυστέρηση εφαρμογή της. 

 

Το Ελληνικό index κατά της διαφθοράς 

 

Κλείνοντας και δίνοντας τον λόγο στον κ. Μαυρή θα ήθελα να σημειώσω ότι είμαι ιδιαίτερα 

χαρούμενος που πραγματοποιούμε την υπόσχεση που δώσαμε όταν το 2006 αναλαμβάναμε την 

προεδρία της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδας  να  παρουσιάζουμε κάθε χρόνο την Ελληνική 

ολοκληρωμένη έρευνα κατά της διαφθοράς, όπου θα αντικατοπτρίζεται όχι μόνο η 

πραγματικότητα για το ύψος και το εύρος της διαφθοράς στη χώρα μας αλλά και η μεταβολή από 

την προηγούμενη χρονιά με στόχο την υιοθέτηση ενός Ελληνικού index της διαφθοράς. Αυτή η 

προσπάθεια θα συνεχιστεί και θα εμπλουτιστεί. 

 


