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Με αντικείμενο την καταπολέμηση της διαφθοράς 
πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 11.30 το πρωί, στο Μέγαρο 
Μαξίμου, σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κώστα 
Σημίτη.
Στη σύσκεψη μετείχαν οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος 
Χριστοδουλάκης, Εσωτερικών -  Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
Κώστας Σκανδαλίδης, ΠΕΧΩΔΕ Βάσω Παπανδρέου, Δημόσιας Τάξης 
Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο υφυπουργός Τύπου Τηλέμαχος Χυτήρης, ο 
Συνήγορος του Πολίτη καθηγητής Νικηφόρος Διαμαντούρος και ο 
διευθυντής του Νομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού καθηγητής 
Γιώργος Παπαδημητρίου.

Μετά τη σύσκεψη, που διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες, ο υφυπουργός 
Τύπου Τηλέμαχος Χυτήρης, ενημερώνοντας τους
δημοσιογράφους, ανακοίνωσε τα ε§ής:

«Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με 
αντικείμενο την καταπολέμηση της διαφθοράς. Στη σύσκεψη, όπως 
γνωρίζετε, μετείχαν οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος 
Χριστοδουλάκης, Εσωτερικών -  Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
Κώστας Σκανδαλίδης, ΠΕΧΩΔΕ Βάσω Παπανδρέου, Δημόσιας Τάξης 
Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο υποφαινόμενος, ο Συνήγορος του Πολίτη 
καθηγητής Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο διευθυντής του Νομικού 
Γραφείου του Πρωθυπουργού καθηγητής Γιώργος Παπαδημητρίου και ο 
σύμβουλος του Πρωθυπουργού Νίκος Θέμελης.

Από την πραγματοποιηθείσα σύσκεψη, προέκυψαν τα ακόλουθα 
συμπεράσματα και δόθηκαν οι ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες:

• Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να λάβει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπίσει το ευρύτερο πρόβλημα της 
διαφθοράς. Και κυρίως είναι αποφασισμένη να επιβλέπει, σε 
καθημερινή βάση, την εφαρμογή των μέτρων αυτών.

• Τα φαινόμενα διαφθοράς εντοπίζονται σε δύο μεγάλους τομείς: Στο 
πεδίο του οικονομικού εγκλήματος και στις σχέσεις του Δημοσίου 
με τον πολίτη.

• Προς αντιμετώπιση τοιούτου είδους φαινομένων, έχουν ήδη τεθεί σε 
εφαρμογή μηχανισμοί πρόληψης και καταστολής. Οι μηχανισμοί 
αυτοί θα ενισχυθούν περαιτέρω.



• Εγινε επίσης αποτίμηση της λειτουργίας των υφισταμένων 
ελεγκτικών μηχανισμών στο Δημόσιο, όπου υπάρχουν αυτοί και 
αποφασίσθηκε δέσμη μέτρων για τον καλύτερο συντονισμό και την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.

• Επιπροσθέτως αποφασίσθηκε η ενίσχυση των διωκτικών 
μηχανισμών των επιφορτισμένων με την πάταξη των φαινομένων 
διαφθοράς.

• Αναφέρθηκαν περιπτώσεις και παραδείγματα τομέων, όπου θάλλει η 
διαφθορά.

• Αναφέρθηκε ασφαλώς και το θέμα των τυχερών παιχνιδιών, έτσι 
όπως παρουσιάστηκε τις τελευταίες μέρες. Η κατεύθυνση είναι να 
υπάρξει ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού, να υπάρχει 
αυστηρός περιορισμός των καταστημάτων, τα οποία έχουν τέτοια 
παίγνια και επίσης να υπάρξει κλείσιμο όλων εκείνων των 
επιχειρήσεων που δεν πληρούν τους όρους νομίμου λειτουργίας.

• Οσον αφορά τη σχέση του Δημοσίου με τον πολίτη (όπου επίσης 
εντοπίζονται φαινόμενα διαφθοράς γνωστά στους ίδιους τους 
πολίτες) επιτρέψατέ μου, κατά πρώτον, να σημειώσω το εξής: Στη 
μεγάλη τιλειοψηφία τους οι υπάλληλοι του Δημοσίου είναι 
άνθρωποι ακέραιοι που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Υπάρχουν 
όμως και οι θύλακες εκείνοι, όπου όντως παρατηρούνται 
δοσοληψίες και διαφθορά. Προς αντιμετώπιση αυτών των 
φαινομένων, αποφασίσθηκε όπως οι συντελούμενες διαδικασίες να 
είναι απολύτως διαφανείς και σύντομες, προσέτι δε και η 
αντικειμενικοποίησή τους.

• Την εξειδίκευση των ανωτέρω μέτρων ανέλαβαν να επεξεργαστούν, 
κατόπιν συντονισμένης συνεργασίας τους, οι υπουργοί Οικονομίας 
και Οικονομικών Ν. Χριστοδουλάκης, Εσωτερικών -  Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης Κ. Σκανδαλίδης, ΠΕΧΩΔΕ Β. 
Παπανδρέου και ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Μ. Χρυσοχοϊδης, οι 
οποίοι θα υποβάλουν πρακτικές προτάσεις πολιτικής σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, προς ενίσχυση του ήδη ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου, έτσι ώστε να οδηγηθούμε στη λήψη τελικών αποφάσεων.

Αυτός ήταν ο χαρακτήρας της πραγματοποιηθείσης υπό την προεδρία 
του κ. Πρωθυπουργού σύσκεψης για την καταπολέμηση της διαφθοράς».

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε υπουργέ, μπορείτε να μας αναφέρετε κάποια 
χαρακτηριστικά παραδείγματα, τα οποία ενδεχομένως αναφέρθηκαν στη 
σημερινή σύσκεψη;

Τ. ΧΥΤΗΡΗΣ: Παραδείγματα διαφθοράς αναφέρθηκαν πολλά και σε 
διάφορους τομείς. Κυρίως όμως στους δύο τομείς που προανέφερα, ήτοι 
το οικονομικό έγκλημα και τη σχέση Δημοσίου με τον πολίτη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ειδικότερα, κύριε υπουργέ;

Τ. ΧΥΤΗΡΗΣ: Μπορώ να σας αναφέρω περιπτώσεις λαθρεμπορίου 
τσιγάρων και πετρελαίου, που άπτονται της σφαίρας του οικονομικού



εγκλήματος. Οσον αφορά τις συναλλαγές πολιτών και Δημοσίου, 
γνωρίζετε περιπτώσεις δοσοληψίας και διαφθοράς π.χ. σε πολεοδομικές 
υπηρεσίες και ΚΤΕΟ, οι οποίες και καταγγέλλονται καθημερινά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε υπουργέ, αυτά τα «φρουτάκια» θα 
απαγορευθούν τελικώς;

Τ. ΧΥΤΗΡΗΣ: Ολα είναι ανοικτά, όλα είναι υπό εξέταση και συζήτηση. 
Όπως ανέφερα προηγουμένως, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των 
τεσσάρων συναρμοδίων υπουργών, οι οποίοι ανέλαβαν να εισηγηθούν 
συγκεκριμένα πρακτικά μέτρα, πάνω στα οποία θα στηριχθούν οι τελικές 
αποφάσεις της κυβέρνησης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην απαγόρευσή 
τους;

Τ. ΧΥΤΗΡΗΣ: Δεν αποκλείω τίποτε. Διότι η κυβέρνηση, στο θέμα αυτό 
της πάταξης της διαφθοράς, είναι απολύτως αποφασισμένη. Και το 
τονίζω αυτό με ιδιαίτερη έμφαση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Με ποιους τρόπους θα περιορισθούν αυτά τα 
καταστήματα, αυτές οι λέσχες;

Τ. ΧΥΤΗΡΗΣ: Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε εκ νέου γι’ αυτά. 
Πάντως, για να σας προϊδεάσω, σας λέγω ότι εν ανάγκη θα αλλάξει η 
νομοθεσία, όπου αυτή πρέπει να αλλάξει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε υπουργέ, επειδή ακριβώς σε αυτή τη 
σύσκεψη που έγινε διαπιστώθηκε και πολλές φορές ο Πρωθυπουργός 
έχει πει ότι υπάρχει διαφθορά στο δημόσιο, την πολεοδομία, τις 
νομαρχίες, τώρα υπάρχει και το θέμα με τα «φρουτάκια», τι είναι αυτό 
που κάνει την κυβέρνηση αισιόδοξη ότι θα πατάξει τη διαφθορά, ακόμη 
μια φορά; Αφού τα ξέρετε τα περιστατικά, όμως δεν λειτουργεί ο 
μηχανισμός. Πώς θα λειτουργήσει ο μηχανισμός; Με μια έκθεση που θα 
φέρουν τέσσερις υπουργοί;

Τ. ΧΥΤΗΡΗΣ: Πρέπει να σας πω -και επ’ αυτού σας εφιστώ την 
προσοχή- ότι αυτό που με κάνει να εκφράζω τη βεβαιότητα για την 
καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς όπου αυτά εντοπίζονται, είναι 
η απόλυτη συμφωνία της κυβέρνησης στο σύνολό της να δηλώσει την 
πλήρη ετοιμότητά της και την αποφασιστικότητά της για την πάταξη των 
εγκλημάτων αυτών, διότι όντως πρόκειται περί σοβαρότατων αξιόποινων 
πράξεων αναγόμενων στη σφαίρα του κοινού ποινικού δικαίου. Να είστε 
βέβαιοι ότι αυτό θα συμβεί στην πράξη τις επόμενες μέρες, με την 
επικείμενη λήψη οριστικών και τελεσίδικων αποφάσεων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε υπουργέ, συζητήθηκε το θέμα να συνδεθούν 
αυτά τα μηχανήματα με την εφορία, μέσω on-line συστήματος;



Τ. ΧΥΤΗΡΗΣ: Ολα αυτά είναι ανοικτά. Σας ανέφερα προηγουμένως ότι 
οι πρακτικές προτάσεις της πολιτικής μας πάνω στο θέμα αυτό πρόκειται 
να συγκεκριμενοποιηθούν τις επόμενες μέρες.

Σας ευχαριστώ.



9. ΔΙΑΦΘΟΡΑ -  ΔΙΑΠΛΟΚΗ

□ Έχουμε ανοιχτό μέτωπο με τη διαφθορά. Η διαφθορά είναι ένα 

πρόβλημα, που όπως κάθε σύγχρονη δημοκρατική χώρα, έτσι και η 

Ελλάδα το αντιμετωπίζει με νέα και πιο ισχυρά μέτρα. Τα πιο 

πρόσφατα:

S  Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ στη Δημόσια 

Διοίκηση.

S  Εκδίκαση Υποθέσεων Διαφθοράς κατά προτεραιότητα 

S  Νέο «Πόθεν έσχες».

S  Διπλογραφικό στους OTA.

S  Απλοποίηση και αυτοματοποίηση διαδικασιών στο δημόσιο 

τομέα.



□ Η διαπλοκή δεν μπορεί να υπονομεύσει μια ισχυρή δημοκρατία. Η 

ισχυρή δημοκρατία δημιουργεί τους ισχυρούς θεσμούς που την 

προστατεύουν από τα όποια «συμφέροντα».

ν' Επιτροπή ελέγχου αναθέσεων της Βουλής, 

ν' Βασικός Μέτοχος 

ν' Ανεξάρτητες Αρχές

□ Τις λέξεις «διαφθορά» και «διαπλοκή» η ΝΔ τις χρησιμοποιεί ως 
άλλοθι της έλλειψης προτάσεων, θέσεων και προγράμματος.
Ενδεχομένως όμως και να τους ενοχλούν τα αυστηρά μέτρα που 

παίρνουμε ενάντια στα φαινόμενα που υποκριτικά καταγγέλλουν.


