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Βουλευτές και Δικαστές στο επίκεντρο της διαφθοράς στην Ελλάδα! 

 

Γράφει ο: Νίκος Ρούσσης  

Από το Στρασβούργο  

 

 

 

Με μία έκθεση - καταπέλτη, για το ποιοι ευθύνονται, κυρίως, για την 

διαφθορά στην Ελλάδα, η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου 

της Ευρώπης (GRECO), υποστηρίζει κατηγορηματικά ότι, στο επίκεντρο της 

εκτεταμένης διαφθοράς στην Ελλάδα, βρίσκονται οι βουλευτές, οι δικαστές 

και οι εισαγγελείς. 

Η διαφθορά λέει η έκθεση, πού πρόκειται να δοθεί σήμερα στη δημοσιότητα, 

αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που η Ελλάδα οδηγήθηκε στην 

οικονομική κρίση και στην συγκάλυψη και επέκταση της, συνέβαλλαν τα 

μέγιστα εκπρόσωποι του ελληνικού κοινοβουλίου, υπερψηφίζοντας παράνομες 

αποφάσεις απαλλαγής και διαγραφής ευθυνών καθώς και δικαστές και 

εισαγγελείς, με αδιαφανείς νομοθετικές διαδικασίες. 

Καλώντας την Ελλάδα, «να διασφαλίσει την ακεραιότητα στο κοινοβούλιο 

και στο δικαστικό σώμα», η έκθεση της GRECO, υπογραμμίζει ιδιαίτερα ότι, 

μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα κανόνες που να διασφαλίζουν τον 

έλεγχο της παράλληλης δραστηριότητας βουλευτών, των δωρεών που 

λαμβάνουν από «αγνώστους» επιχειρηματικούς κύκλους για την προώθηση των 
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συμφερόντων τους καθώς και για τον έλεγχο των σχέσεων τους με «ομάδες 

συμφερόντων». 

Η Ελλάδα βρίσκεται «σε πολύ πρώιμο στάδιο», στο θέμα του ελέγχου της 

ακεραιότητας των βουλευτών, τονίζεται στην έκθεση. 

Η έκθεση καλεί επίσης την Ελλάδα να επανεξετάσει το σύστημα των 

βουλευτικών ασυλιών και να θεσπίσει κανόνες δεοντολογίας για τους 

βουλευτές, προκειμένου οι τελευταίοι να μην καμώνονται πως δεν γνωρίζουν τις 

υποχρεώσεις τους. 

 

 

 

Παρά το γεγονός ότι δικαστές και εισαγγελείς υπόκεινται σε μηχανισμούς 

που σχετίζονται με την καριέρα και τους διαδικαστικούς κανόνες που 

προστατεύουν την ακεραιότητά τους, η Ελλάδα επιβάλλεται να κωδικοποιήσει 

τους κανόνες δεοντολογίας και να εξορθολογίσει τη γενική εποπτεία επί των 

δικαστών και των εισαγγελέων, επισημαίνεται στην έκθεση. 

Οι σοβαρές καθυστερήσεις στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων είναι εκ του 

πονηρού, υπονοείται, εμμέσως πλην σαφώς, στην έκθεση, στην οποία τονίζεται 

ότι πρέπει, επιτέλους, το δικαστικό σύστημα να αξιολογηθεί συνολικά για την 

λειτουργία του και να καταστεί υπόλογο για τις εκάστοτε αποφάσεις του. 

Πρέπει ακόμη να επανεξετασθεί, η διαδικασία επιλογής δικαστών, για τις 

ανώτερες θέσεις του Δικαστικού και Εισαγγελικού Σώματος, προκειμένου να 

εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία τους από την εκτελεστική εξουσία. 
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Με την έκθεση απευθύνονται, ούτε μία ούτε δύο αλλά δεκαεννέα (19) 

συστάσεις προς την Ελλάδα, προκειμένου να καταστεί εφικτή η πάταξη της 

διαφθοράς σε βουλευτές, δικαστές και εισαγγελείς. 

 

Δημοσιευμένο στο https://kostasxan.blogspot.com/2015/12/blog-post_190.html 

 

 

 

 

https://kostasxan.blogspot.com/2015/12/blog-post_190.html

