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Θέµα: «Πτώση της Ελλάδας στη Λίστα Διεθνούς διαφάνειας» 

Δυσοίωνα είναι τα νέα για τη χώρα µας όσον αφορά τη διαφάνεια καθώς σε 
θέµατα κρατικής διαφθοράς η Ελλάδα έκανε βήµατα προς τα πίσω. 
Συγκεκριµένα η θέση της Ελλάδας υποχώρησε κατά οκτώ θέσεις το 2018 στη 
λίστα της Διεθνούς Διαφάνειας, που εξετάζει τα ζητήµατα κρατικής 
διαφθοράς. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην 67η θέση σε σύνολο 180 
κρατών, ενώ στην ΕΕ η µόνη χώρα που σηµειώνει χειρότερες επιδόσεις είναι 
η Βουλγαρία.  

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς (CPI –
Corruption Perception Index), το 2017 η Ελλάδα ήταν στην 59η θέση σε 
σύνολο 180 κρατών συγκεντρώνοντας 48 βαθµούς, ενώ φέτος συγκέντρωσε 
µόλις 45 και υποχώρησε στην 67η θέση.  

Ο Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς χρησιµοποιεί κλίµακα από το 0 έως το 100, 
όπου το 0 αναφέρεται σε ένα εξαιρετικά διεφθαρµένο κράτος και το 100 σε 
ένα αδιάφθορο κράτος. Στην ανάλυση της Διεθνούς Διαφάνειας για την 
περιοχή της Δυτικής Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα 
κατατάσσεται πλέον στις "υπό παρακολούθηση χώρες’’, όπως ανέφερε η 
Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος. 

Στην έκθεσή της µάλιστα η Διεθνής Διαφάνεια, αναφέρει µεταξύ άλλων, ότι 
‘’ο πρόσφατος διορισµός της επικεφαλής στην Ελληνική Επιτροπή 
Ανταγωνισµού, η οποία εποπτεύει την εφαρµογή της αντιµονοπωλιακής 



νοµοθεσίας, εγείρει ανησυχίες για σύγκρουση συµφερόντων, δεδοµένου ότι 
υπήρξε διορισµένη, στενή σύµβουλος του πρωθυπουργού.’’ Επιπλέον η 
Διεθνής Διαφάνεια αναφέρει πως, ‘’παρά τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις 
των τελευταίων ετών, η πρόοδος στην καταπολέµηση της διαφθοράς έχει 
σταµατήσει και το βάρος της γραφειοκρατίας κρατά καθηλωµένη την 
χώρα.’’  

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός: 

- Ποια η θέση του Υπουργείου σας για το συγκεκριµένο ζήτηµα; 

- Ποιες οι ενέργειες του Υπουργείου σας για την καταπολέµηση της 
κρατικής διαφθοράς; 
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