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«Διεθνής

Διαφάνεια», βελτιωμένη κατά 10 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη
για τον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς του 2017 ήταν η θέση
της Ελλάδας. Ωστόσο, οι περισσότερες περιπτώσεις διαφθοράς
αφορούν τις αστυνομικές αρχές. Η έκθεση κάνει λόγο και για
περιπτώσεις βίαιης συμπεριφοράς αστυνομικών. Στις συνολικά 201
τέτοιες περιπτώσεις από το 2009 μέχρι το 2017, οι 65 αφορούν
αδικήματα σε βάρος ημεδαπών και οι 136 σε βάρος αλλοδαπών. Ο
μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών και πληροφοριών για διαφθορά
ήταν και για τον τομέα της δικαιοσύνης (246 από σύνολο 459).

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα από την 69η θέση που κατείχε το 2016,
κατατάχθηκε στην 59η θέση για το 2017 επί συνόλου 168 χωρών,
όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της Διεύθυνσης Εσωτερικών
Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για το 2017. Η εν λόγω
μείωση αφορά την ύφεση του αριθμού των καταγγελιών (-8,5%) για
περιπτώσεις διαφθοράς, αλλά και τη μείωση των δικογραφιών των
Εσωτερικών Υποθέσεων (-15%). Επιπλέον, μειώθηκε και ο αριθμός
των προσώπων που συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία
(-44%).

Η έκθεση, ωστόσο, αναφέρει ότι «η ελληνική οικονομία
αντιμετωπίζει σήμερα τη χειρότερη κρίση στην ιστορία της και η
αιτία για την κατάσταση αυτή βρίσκεται κυρίως στην εκτεταμένη
διαφθορά σε μια σειρά τομέων της». Τα στοιχεία αναφέρουν ότι
από το 2014 παρατειρείται μεγάλη άνοδος στις καταγγελίες περί
διαφθοράς.

Τη μερίδα του λέοντος στις καταγγελίες εις βάρος δημοσίων
λειτουργών έχει το αστυνομικό προσωπικό (αστυνομικοί όλων των
βαθμών και ειδικοί φρουροί), καθώς από τις 1.126 καταγγελίες,
οι 703 (62%) αφορούσαν τη συγκεκριμένη κατηγορία. Οι υπόλοιπες
244 (ποσοστό 22%) αναφέρονταν σε καταγγελίες κατά δημοσίων
υπαλλήλων, 99 (9%) αφορούσαν ιδιώτες και 80 (ποσοστό 7%)
αφορούσαν καταγγελίες/πληροφορίες για εγκλήματα στα οποία
συμμετέχουν αστυνομικοί και δημόσιοι υπάλληλοι.

Για το δημόσιο τομέα γενικότερα, ο μεγαλύτερος αριθμός
καταγγελιών και πληροφοριών για διαφθορά ήταν για τον τομέα
της δικαιοσύνης (246 από σύνολο 459) και ακολουθούν οι
υπηρεσίες ΟΤΑ (54), νοσοκομεία (33), υπουργεία (28), δημόσιες
υπηρεσίες και οργανισμοί (21), οικονομικές υπηρεσίες (17),
Περιφέρειες (15), πυροσβεστική (9), στρατιωτικές υπηρεσίες
(8), λιμενικό και εκπαιδευτικά ιδρύματα (από 7), τελωνειακές
υπηρεσίες (5), ασφαλιστικά ταμεία (3), προξενικές αρχές και
Βουλή (από 1), και άλλοι οργανισμοί (4).

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων χειρίστηκε το 2017, 473
δικογραφίες, εκ των οποίων οι 284 αφορούσαν αστυνομικό
προσωπικό. Σε περιπτώσεις αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν
το 2017 συνολικά 73 άτομα, από τα οποία οι 20 ήταν
αστυνομικοί, οι 3 ειδικοί φρουροί, οι 19 δημόσιοι υπάλληλοι
και οι 31 ιδιώτες.

Επιπροσθέτως, η έκθεση κάνει λόγο και για περιπτώσεις βίαιης
συμπεριφοράς αστυνομικών. Στις συνολικά 201 τέτοιες
περιπτώσεις από το 2009 μέχρι το 2017, οι 65 αφορούν αδικήματα
σε βάρος ημεδαπών και οι 136 σε βάρος αλλοδαπών. Για τις
περιπτώσεις των βασανιστηρίων, οι Εσωτερικές Υποθέσεις
χειρίστηκαν 55 (39 σε βάρος αλλοδαπών και 16 σε βάρος
ημεδαπών) το ίδιο διάστημα. Τέλος,
ασκήθηκαν συνολικά 164
ποινικές διώξεις για τις υποθέσεις που αφορούσαν ακραία

αστυνομική συμπεριφορά αυτά τα 8 χρόνια.

«Η διαφθορά είναι ένα παγκόσμιο και πολυδιάστατο φαινόμενο το
οποίο συναντάται σε όλες τις εποχές και σε όλα τα κράτη,
ανεπτυγμένα και υπανάπτυκτα»ενώ «σε ακραίες περιπτώσεις, η
διαφθορά υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους
δημοκρατικούς θεσμούς και τις διαδικασίες» καταλήγει η έκθεση.
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