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Πρόλογος συντακτικής οµάδας
Η παρούσα εργασία δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως µία πλήρης και εξαντλητική επιστηµονική αναφορά στο
φαινόµενο της διαφθοράς. Στον τοµέα υπάρχουν ήδη πολλές δηµοσιευµένες επιστηµονικές εργασίες (αρκετές εκ
των οποίων πρωτότυπες), µελέτες διεθνών οργανισµών καθώς και αυθεντικές δηµοσιογραφικές έρευνες, τα
συµπεράσµατα των οποίων µπορούν εύκολα να προσεγγιστούν από τον καθένα1. Ως εκ τούτου η παρούσα εργασία
δεν θα είχε να προσθέσει τίποτα ουσιαστικό σε αυτό το πεδίο.
Αντίθετα, η παρούσα εργασία θα πρέπει να αντιµετωπιστεί ως ένα ενδεικτικό κείµενο πάνω στο φαινόµενο
της διαφθοράς και ειδικότερα στο κοµµάτι εκείνο που αφορά στην παραγωγή δηµόσιων και ιδιωτικών τεχνικών
έργων στην Ελλάδα, κείµενο στο οποίο υποδεικνύονται εκείνες οι προϋποθέσεις και προτείνονται συγκεκριµένες
δράσεις, τόσο του ∆ηµόσιου όσο και του Ιδιωτικού Τοµέα, ώστε η ετεροδοσοληψία στην Ελλάδα να µειωθεί άµεσα
και δραστικά.
Ειδικότερα στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια:
- να προσδιοριστεί το ευρύτερο φαινόµενο της διαφθοράς,
- να εξειδικευθεί/αποµονωθεί εκείνο το τµήµα της που αφορά στην παραγωγή των τεχνικών έργων, κυρίως,
δηµόσιων,
- να αναδειχθούν οι συνθήκες και οι αιτίες που πολλαπλασιάζουν συµπεριφορές που ευνοούν την ανάπτυξη
της διαφθοράς, γενικότερα, και της ετεροδοσοληψίας, ειδικότερα, στην Ελλάδα,
- να αναδειχθούν τα, οικονοµικής φύσης, κίνητρα για την εξάλειψη - ή έστω την σηµαντική µείωση - του
φαινοµένου,
- να υποδειχθούν οι δράσεις, τόσο του ∆ηµόσιου όσο και του Ιδιωτικού τοµέα, οι οποίες θα οδηγήσουν σε
αυτήν την µείωση του φαινοµένου.
Ειδική αναφορά κρίνουµε ότι πρέπει να γίνει στα βασικά κείµενα που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη
του παρόντος:
- Μονογραφία του Οµ. Καθ. Θ. Τάσιου, όπως παρουσιάστηκε στο Συνέδριο για τα ∆ηµόσια Έργα του ΤΕΕ
τον Απρίλιο του 2005 µε θέµα «Ετερο-δοσο-ληψία» και η οποία περιλήφθηκε στο βιβλίο «∆ηµόσια και
Ιδιωτικά έργα: Παθήµατα και Μαθήµατα», 2006, Εκδ. ΤΕΕ, Θ. Π. Τάσιος
- ∆ιπλωµατική Εργασία της Ασ. Γκόφα, µε θέµα: «Το φαινόµενο της ∆ιαφθοράς στο ∆ηµόσιο», 2008,
Πάντειο Πανεπιστήµιο
- Άρθρο του Καθ. και Συγγραφέα Γ. Γιατροµανωλάκη µε τίτλο «DNA της ατέρµονης χρεοκοπίας», ΝΕΑ, 1710-2010
- Κώδικας ∆εοντολογίας Νοµικών
- Επαγγελµατικός Κώδικας Μηχανικών
ενώ δεν θα πρέπει να παραλείψουµε τις ευχαριστίες µας στον Οµ. Καθηγητή κ. Θ. Τάσιο για την καθοδήγηση, τις
εύστοχες παρατηρήσεις και προτάσεις του αναφορικά µε την διάρθρωση και την βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας του κειµένου που µας προµήθευσε τόσο στην µεταξύ µας συνάντηση όσο και εγγράφως µε
την υπόδειξη ενδεικτικών περιεχοµένων.
Ευχαριστίες αισθανόµαστε την ανάγκη να αποδώσουµε και στον εντολέα του έργου, την Συντονιστική
Επιτροπή των Εργοληπτικών Οργανώσεων.
Φυσικά, για κάθε ατέλεια ή λάθος, το οποίο εντοπίζεται στο κείµενο, ευθύνεται, από κοινού και
αποκλειστικά, η συντακτική οµάδα.
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Στο τέλος του παρόντος κειµένου παρατίθεται αναλυτικότατος κατάλογος επιστηµονικών και άλλων δηµοσιεύσεων επί του θέµατος.
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Α.

Εισαγωγή

Το πρόβληµα δεν είναι µόνον ελληνικό2. Ούτε και καινούργιο3. Ωστόσο πλείστες αναλύσεις και έρευνες
συνηγορούν ότι έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις σε όλα τα στρώµατα και τις δραστηριότητες της ελληνικής
κοινωνίας.

Α.1

Η διαφθορά

Α.1.1

Γενικά

Η διαφθορά είναι φαινόµενο σύνθετο και περίπλοκο, µε πολλές πτυχές, όπως όλα τα κοινωνικά φαινόµενα.
Στην Ελλάδα το φαινόµενο της διαφθοράς έχει αναχθεί σε µείζον κοινωνικό πρόβληµα από την δεκαετία του 1980,
καθιστώντας την µείωσή του «σηµαία» για πολιτικά κόµµατα που έχουν αναρριχηθεί στην εξουσία µε αυτό τον
τρόπο. Όµως, αν παρατηρήσει κάποιος τις συναλλαγές των πολιτών µε το δηµόσιο τοµέα και γενικά µε τους
κρατικούς λειτουργούς αλλά και τους πολιτικούς όλων των κοµµάτων που έχουν την δυνατότητα να καταλάβουν
την εξουσία, θα ανακαλύψει ότι υπάρχει διάχυτο όχι µόνο το αίσθηµα της συναλλαγής, αλλά και αυτό της
συνενοχής. ∆εν είναι συνεπώς παράξενο που αυτά που δικαιούται τελικά ο πολίτης δίνονται µε τη µορφή
ρουσφετιού ή µέσα από παράνοµες σχέσεις συναλλαγής ή προσφοράς χρηµάτων, το γνωστό σε όλους λάδωµα. Οι
δηµόσιοι λειτουργοί έχουν διαµορφώσει στη συνείδηση του κόσµου ότι για να γίνει η δουλειά κάποιου πρέπει
πρώτα να λαδώσει. Έχει περάσει στην κοινωνία πια η λογική ότι αν θέλεις να γίνει η δουλειά σου πρέπει να βρεις το
κατάλληλο άτοµο στην κατάλληλη θέση.
Πρόθεσή τους ήταν και είναι, το να καταφέρουν να κάνουν την κοινωνία να ανέχεται σειρά από
παρανοµίες, σκάνδαλα καθώς και τη δηµόσια διαφθορά. ∆εν µπορεί να πει κάποιος ότι δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος
τους, κρίνοντας από την ανοχή που δείχνει η κοινωνία σε φαινόµενα που καταστρατηγούν, όχι µόνο τους νόµους
και τις επίσηµες διαδικασίες του κράτους, αλλά και το αίσθηµα δικαίου. Μόνη προϋπόθεση είναι να µπορεί ο κάθε
πολίτης να απολαµβάνει και εκείνος λίγο όφελος από την παραβίαση των νόµων. Απλά δηλαδή, να βρίσκεται και
αυτός στη ευχάριστη θέση να διαπιστώνει ότι η δουλειά του έγινε.
Όσες προσπάθειες και αν γίνονται στη κατεύθυνση της µείωση ή και της πάταξης των φαινοµένων
διαφθοράς, είτε µε κατάλληλα νοµοθετικά πλαίσια, είτε µε διαθρωτικές αλλαγές στην οικονοµία, πάντα υποβόσκει η
αναζήτηση των παραθύρων από κάποιους, µε σκοπό να αυξήσουν τα εισοδήµατα τους. Τα φαινόµενα του 1989 και
οι νόµοι που ψηφίστηκαν από τις τότε κυβερνήσεις δεν οδήγησαν 20 χρόνια µετά σε καλύτερες καταστάσεις, είτε
στις µικρές πράξεις διαφθοράς (τα απλά γρηγορόσηµα), είτε στις µεγάλες όπως το σκάνδαλο της Siemens. Τι και αν
οι νόµοι αυτοί ψηφίστηκαν οµόφωνα, τι και αν αναπροσαρµόσθηκαν κατά την διάρκεια των 20 τελευταίων ετών,
πάντα όποιος ήθελε να εισπράξει χρήµατα για να κάνει την δουλειά του ή τα στραβά µάτια, έβρισκε τον τρόπο να
το κάνει.
Τα φαινόµενα της διαφθοράς αποτελούν συστατικά του ελληνικού δηµόσιου βίου. Οι µίζες για το δηµόσιο
αποτελούν συστατικό του ίδιου του χαρακτήρα του. Έχει εκτιµηθεί ότι η ελληνική κοινωνία πληρώνει τουλάχιστον
κατά 25% ακριβότερα τις δηµόσιες υπηρεσίες, προµήθειες και έργα εξαιτίας της διαφθοράς. Πολεοδοµικές άδειες
δίνονται για βίλλες – αναψυκτήρια. Τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συχνά υλοποιούνται µόνο και µόνο
για να µπορέσουν να καταναλωθούν τα αντίστοιχα κονδύλια. Ενώ, διπλώµατα αυτοκινήτου εκδίδονται σε µία ηµέρα
για άλλους και σε ένα µήνα για κάποιους άλλους. ∆εν ξεφεύγουν φυσικά από τα φαινόµενα διαφθοράς, ούτε οι
εφορίες, ούτε τα νοσοκοµεία που το φακελάκι θεωρείται άτυπος κανόνας. Άλλωστε οι εφορίες στην Ελλάδα
κατατάσσονται σε πρωταθλήτριες της διαφθοράς. Συµφωνά µε ερευνά του οργανισµού ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια Ελλάς το
27% των Ελλήνων πολιτών, δηλαδή 1 στους 4, παραδέχονται ότι χρειάστηκε να χρηµατίσουν δηµόσιους
υπάλληλους για να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους.
2

Τάσιος Θ., 2006 «Ολόκληρο το πολιτικό σύστηµα της Ιταλίας ανατράπηκε εξαιτίας των δωροδοκιών για την ανάληψη δηµοσίων έργων, αλλά
και Commission ολόκληρη της Ε.Ε. έπεσε λόγω σκανδάλων λαδώµατος των ευρωπαϊκών Υπηρεσιών».
3
Τάσιος Θ., 2006 «Το ζιζάνιο της δωροληψίας φαίνεται οτι φύτρωνε και στην χλωρίδα της αρχαίας Ελλάδας. Επειδή, µάλιστα, πολλοί απο µάς
πιστεύουν οτι επηρεαζόµαστε, µέσω DNA (τάχα), απ' τα αρχαιοελληνικά πράγµατα, δέν θά 'ταν άσκοπο να ιδούµε τώρα στην αρχή πώς οι
αρχαίοι Έλληνες αντιµετώπιζαν το πρόβληµα − κι ο Περικλής ακόµα φαίνεται πως κατηγορήθηκε οτι τά 'πιανε (και χρειάσθηκε να γίνει Χορηγός
δηµόσιας κρήνης για να καλοπιάσει τα πλήθη).»
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Στην Ελλάδα, πολλές δίκες που αφορούν σχέσεις διαφθοράς και σκάνδαλα αναβάλλονται µέχρι να
παραγραφούν τα αδικήµατα. Στις δίκες που γίνονται, ο υπάλληλος ο οποίος υποτίθεται διώκει τους εµπλεκόµενους
σε πράξεις διαφθοράς, φροντίζει να έχει κάνει κάποια παρατυπία, ώστε και δίκη να µην κερδίζεται και ο υπάλληλος
να είναι καθαρός.
Οι Έλληνες πολίτες εξοικειώνονται από πολύ νωρίς στη διαφθορά. Από τα τρία του χρόνια ένα παιδί που ζει
στη Αθήνα, θα πρέπει ή να δηλωθεί µε ψεύτικη διεύθυνση ή οι γονείς του να λαδώσουν για να πάει σε κάποιο
παιδικό σταθµό. Στα επόµενα χρόνια, θα κάνει αγγλικά και δεν θα λαµβάνει αποδείξεις από τον καθηγητή – πολλές
φορές καθηγητή του δηµοσίου – για τα χρήµατα που δίνει. Θα συνεχίσει στο ίδιο µοτίβο, την αφορολόγητη για
τους καθηγητές, ιδιωτική του εκπαίδευση.
Στα δηµόσια έργα όταν διαπιστώνεται ότι τα ανατιθέµενα µε µειοδοτικούς µηχανισµούς δηµόσια έργα δεν
µπορούν να υλοποιηθούν υπό τον αρχικό προϋπολογισµό (είτε από σφάλµατα/παραλείψεις µελετών, είτε από τα
αναχρονιστικά και αυθαίρετα επιβαλλόµενα τιµολόγια, είτε λόγω σηµαντικής χρονικής απόκλισης υλοποίησης της
µελέτης µε την κατασκευή του έργου) ανατίθενται συµπληρωµατικές συµβάσεις, αναγκαίες µεν για την
ολοκλήρωση των έργων, χωρίς αυστηρό έλεγχο δε, µε αποτέλεσµα να µην επιτυγχάνεται ορθός καταµερισµός των
πόρων.
Ακόµη και η νοµιµοποίηση/τακτοποίηση αυθαιρέτων, ηµιυπαιθρίων χώρων ή και το γνωστό σε όλους µέτρο
της περαίωσης, τα οποία προέκυψαν από µακρόχρονη παραβατικότητα σε συνδυασµό µε διαφθορά, συνιστούν
παράγοντες γονιµοποίησης µίας κουλτούρας διαφθοράς / παρανοµίας και για το µέλλον.

Α.1.2

Η διαφθορά ως παγκόσµιο φαινόµενο

Α.1.2.1

Ορισµός

Το φαινόµενο της διαφθοράς έχει αναχθεί σε ένα σηµαντικό φαινόµενο µε κοινωνικές και οικονοµικές
διαστάσεις. Σίγουρα δεν είναι ένα φαινόµενο των καιρών µας, αλλά αντιθέτως υπάρχουν καταγραφές σε ολόκληρη
σχεδόν την πορεία της ανθρωπότητας. Το φαινόµενο αυτό θεωρείται ότι έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, κυρίως
λόγω της τροµακτικής ταχύτητας µε την οποία οι πληροφορίες γίνονται γνωστές.
Ο όρος «διαφθορά» είναι θύµα των αµφισηµιών που έχει η έννοια αυτή στην καθοµιλουµένη. Ο
συγκεκριµένος όρος χρησιµοποιείται από πολλούς δηµοσιογράφους και πολιτικούς, σαν µια γενική έννοια που
συµπεριλαµβάνει όλες τις µορφές της κατάχρησης εξουσίας, είτε αναφέρονται στο δηµόσιο, είτε στον ιδιωτικό
τοµέα. Ο όρος όµως έχει και µία πιο ευρεία σηµασία, που περιγράφει συµπεριφορές στα όρια της νοµιµότητας, από
ανθρώπους που κατέχουν κάποιο πολιτικό ή διοικητικό αξίωµα (προνοµιακή πληροφόρηση για τη δηµιουργία
θέσεων εργασίας ή για χωροταξικά σχέδια, φορολογικούς διακανονισµούς, χρηµατιστηριακές πληροφορίες κλπ).
Είναι ευκολότερο να αναγνωρίσει κανείς τη διαφθορά παρά να την ορίσει. Αυτό φαίνεται και από το
γεγονός ότι δεν υπάρχει πλήρης γενικός ορισµός της έννοιας στη βιβλιογραφία. Παρόλα αυτά, θα επιχειρηθεί να
δοθούν κάποιοι.
Κατά τον Οικονοµολόγο, καθηγητή του ΟΠΑ, Τρύφωνα Κολλίντζα «∆ιαφθορά είναι η παροχή ή η άρνηση

παροχής δηµοσίων αγαθών και υπηρεσιών που γίνεται για το προσωπικό όφελος των δηµοσίων υπαλλήλων».
Ο δηµοφιλέστερος και απλούστερος ορισµός της διαφθοράς είναι ότι διαφθορά είναι η κατάχρηση της
δηµόσιας εξουσίας για το ιδιωτικό όφελος. Αυτός είναι ο ορισµός που χρησιµοποιείται από την Παγκόσµια Τράπεζα.
Μερικές φορές, η κατάχρηση της δηµόσιας εξουσίας δεν γίνεται απαραιτήτως για άµεσο προσωπικό όφελος
κάποιου, αλλά προς όφελος κάποιου τρίτου που µπορεί να είναι το κόµµα, η οικογένεια και τα λοιπά. Έχει
υποστηριχθεί ότι σε πολλές χώρες, µερικές εισπράξεις που προέρχονται από τη διαφθορά πηγαίνουν για να
χρηµατοδοτήσουν τις δραστηριότητες των πολιτικών κοµµάτων.
Επίσης, πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι υπάρχει µια διακριτή διαφορά ανάµεσα σε δώρα που λαµβάνει κάποιος
δηµόσιος λειτουργός και σε δώρα που έχουν να κάνουν µε την εξυπηρέτηση ή που αποτελούν προϋπόθεση για την
ολοκλήρωση κάποιας υπόθεσης. Υπάρχουν δώρα που δίνονται λόγω ευαρέσκειας του πολίτη και δεν εµπίπτουν
στον ορισµό της διαφθοράς και άλλα που απαιτούνται από τον δηµόσιο λειτουργό για να κάνει κάτι για το οποίο
πληρώνεται από το κράτος. ∆υστυχώς τα σύνορα στην συγκεκριµένη περιοχή του φαινοµένου δεν είναι και τόσο
ευδιάκριτα µε αποτέλεσµα, πολλές απαιτήσεις δώρων να παρουσιάζονται σαν πράξεις ευαρέσκειας.
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Είναι γεγονός επίσης, ότι η διαφθορά είναι φαινόµενο που παρατηρείται σε κάθε πλευρά της οικονοµικής
δραστηριότητας και ιδιαιτέρα στο ∆ηµόσιο τοµέα. Το γεγονός αυτό προέρχεται και από δεκάδες αναφορές που
έρχονται στο φως κάθε µέρα. Με δεδοµένη αυτή την πληροφόρηση που προσφέρουν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
πληροφορώντας τους πολίτες για την έκταση του φαινοµένου, µπορεί κανείς να πει µε βεβαιότητα ότι η έκταση του
φαινοµένου είναι παρά πολύ µεγάλη. Αν αναλογιστεί κανείς τις µονοπωλιακές δοµές που αναπτύσσει ο ∆ηµόσιος
τοµέας, αλλά και την πληθώρα των οικονοµικών δραστηριοτήτων που έχει, µπορεί κανείς να καταλάβει ότι
επηρεάζονται όλοι οι τοµείς της οικονοµίας µίας χώρας.

Α.1.2.2

Το φαινόµενο της διαφθοράς

Το φαινόµενο της διαφθοράς ενώ είναι καταγεγραµµένο σε βάθος χρόνου στην ανθρώπινη ιστορία,
εντούτοις γίνεται περισσότερο αισθητή η παρουσία του, παρά οι απτές αποδείξεις συγκεκριµένων περιστατικών. Με
τον όρο διαφθορά, εννοούµε τις παράνοµες ή τις παράτυπες εκείνες δραστηριότητες που µειώνουν έστω και σε
κάποιο βαθµό την οικονοµική αποτελεσµατικότητα των κυβερνήσεων, είτε µε την αλλοίωση των διαδικασιών που
θεσπίζονται από το νοµικό πλαίσιο και γίνεται αισθητή µέσω της αποθάρρυνσης των επενδύσεων, την
ανισοκατανοµή του εισοδήµατος, του περιορισµού της οικονοµικής ανάπτυξης, του αποπροσανατολισµού των
κρατικών εξόδων, είτε µε πλήθος άλλων τρόπων που παρατίθενται παρακάτω.
Υπάρχουν βέβαια και πράξεις που αγγίζουν τα όρια της διαφθοράς χωρίς να είναι κατά βάση παράνοµες.
Σύµφωνα µε τον Meny οι πιο επικίνδυνες από τις σηµερινές µορφές της διαφθοράς είναι εκείνες που «δεν έχουν
υλική υπόσταση», όπως η θεσµοποίηση των πελατειακών σχέσεων και οι ανεπίσηµες συναλλαγές µε τη µορφή
αµοιβαίων εξυπηρετήσεων και συµβιβασµών. Πρόκειται, κατ' αυτόν, για ένα γενικευµένο σύστηµα συναλλαγών που
ακολουθεί την οδό της νοµιµότητας και µέσα στο οποίο η χρηµατική συναλλαγή δεν κατέχει αναγκαία την κεντρική
θέση. Η διαφθορά δεν είναι κατ' αυτόν «ένα φαινόµενο στο περιθώριο του συστήµατος, ζει συµβιωτικά µαζί του,

τρέφεται από τις αδυναµίες του, διεισδύει από τις ρωγµές του, βρίσκει ερείσµατα στους µηχανισµούς και τις αξίες
του ίδιου του συστήµατος».
Σύµφωνα και µε τον Tanzi όλες οι πράξεις της διαφθοράς δεν οδηγούν στην πληρωµή δωροδοκιών. Π.χ.,
ένας δηµόσιος υπάλληλος που υποστηρίζει ότι είναι άρρωστος αλλά πηγαίνει διακοπές, κάνει κακή χρήση της
δηµόσιας θέσης του για προσωπική χρήση. Κατά συνέπεια, συµµετέχει σε µια πράξη διαφθοράς ακόµα κι αν καµία
δωροδοκία δεν πληρώνεται. Ο Πρόεδρος µιας χώρας που έχει κατασκευάσει έναν αερολιµένα στο µικρό χωριό του
συµµετέχει επίσης σε µια πράξη της διαφθοράς που δεν περιλαµβάνει την πληρωµή µιας δωροδοκίας.
Όλες οι µορφές κυβερνήσεων είναι ευαίσθητες στη διαφθορά και την πολιτική δωροδοκία. Οι µορφές
διαφθοράς ποικίλλουν: περιλαµβάνουν τη δωροδοκία, τον εκβιασµό, το νεποτισµό, την υπεξαίρεση χρηµάτων, τη
δωροληψία και την κατάχρηση.
Η διαφθορά µπορεί να διευκολύνει την εγκληµατική επιχειρηµατικότητα όπως την εµπορία ναρκωτικών, το
ξέπλυµα χρήµατος και την παράνοµη διακίνηση προϊόντων επιπλέον, δεν περιορίζεται µονάχα σε κυβερνητικούς
υπαλλήλους, αλλά επεκτείνεται και σε οργανώσεις που πραγµατοποιούν εγκλήµατα.

Α.1.2.3

Μορφές διαφθοράς

Η διαφθορά αναπτύσσεται σε όλες τις βαθµίδες της δηµόσιας διοίκησης και µπορεί να διακριθεί σε δύο
κατηγορίες µε βάση την θέση που καταλαµβάνει ο διεφθαρµένος δηµόσιος λειτουργός. Αν η υπόθεση διαφθοράς
αφορά κάποιον υπουργό ή αρχηγό κράτους δηλαδή, σε επίπεδο πολιτικής αρχής αναφερόµαστε σε πολιτική
διαφθορά, ενώ για πράξεις διαφθοράς δηµοσίων υπαλλήλων που εργάζονται π.χ. σε οικονοµικές εφορίες κλπ
αναφερόµαστε σε γραφειοκρατική διαφθορά.
Επιπλέον η διαφθορά δεν προϋποθέτει για την ύπαρξή της πάντα την καταβολή κάποιου χρηµατικού
ποσού, αλλά µπορεί να εµπεριέχει και µη ποσοτικά µεγέθη. Όπως η συγκέντρωση χρηµάτων για κάποιο πολιτικό
κόµµα, η ωφέλεια κάποιου συγγενικού προσώπου κλπ. Το φαινόµενο της διαφθοράς συνεπώς δεν είναι
µονοσήµαντο, αλλά έχει αρκετές µορφές οι οποίες παρατίθενται παρακάτω:
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1. ∆ωροδοκία - Χρηµατισµός
Αναφέρεται στην καταβολή χρηµατικού ποσού ή κάποιου ανταλλάγµατος αξίας από τον ενδιαφερόµενο σε
κάποιο δηµόσιο λειτουργό, µε σκοπό την παροχή διευκολύνσεων σε κάποια συγκεκριµένη υπόθεση. Το φαινόµενο
αυτό φαίνεται να έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις σε τοµείς όπως αυτός της υγείας, (ιατρικά φακελάκια) στις
οικονοµικές εφορίες, αλλά και στις πολεοδοµίες (έκδοση οικοδοµικών αδειών).

2. Εκβιασµός και ληστεία
Ενώ η προσφορά χρηµάτων σε περιπτώσεις χρηµατισµού και δωροδοκίας, προέρχεται από τον
ενδιαφερόµενο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο δηµόσιος λειτουργός απαιτεί την είσπραξη χρηµάτων, ώστε να
µην κάνει χρήση της δύναµης την οποία έχει η θέση του. ∆εν διαφέρει ουσιαστικά από την ληστεία ή από πρακτικές
τις οποίες εφαρµόζει το οργανωµένο έγκληµα (κυκλώµατα προστασίας). Σαν φαινόµενο συναντιέται συχνότερα σε
ολοκληρωτικά καθεστώτα και χώρες που δεν είναι και τόσο ανεπτυγµένες.

3. Κατάχρηση – Υπεξαίρεση χρηµάτων
Με αυτούς τους όρους εννοούµε την οικειοποίηση πόρων που προέρχονται από τα κρατικά ταµεία, από
άτοµα τα οποία έχουν αναλάβει την διαχείριση αυτών των κεφαλαίων, λόγω θέσης ή και αρµοδιοτήτων. Ουσιαστικά
πρόκειται για κλοπή.

4. Ευνοιοκρατία - Νεποτισµός
Η ευνοιοκρατία αναφέρεται σε αυτούς που υποστηρίζονται και ωφελούνται από αυτή, παραδείγµατος χάριν
στο θέµα της κυβερνητικής απασχόλησης. Αυτό µπορεί να είναι νόµιµο, όπως παραδείγµατος χάριν όταν µια
πρόσφατα εκλεγµένη κυβέρνηση αλλάζει τους κορυφαίους ανώτερους υπαλλήλους στη διοίκηση, προκειµένου να
εφαρµοστεί αποτελεσµατικότερα η πολιτική της. Αυτό όµως µπορεί να θεωρηθεί ως διαφθορά, εάν αναρµόδια
πρόσωπα επιλέγονται αντί για τα ικανότερα, ως πληρωµή, για την υποστήριξη του καθεστώτος. Η εύνοια επίσης
των δηµόσιων λειτουργών προς συγγενείς (νεποτισµός) ή προσωπικούς φίλους, σε βάρος των υπολοίπων που
εκδηλώνεται µε παραχωρήσεις θέσεων και αξιωµάτων, είναι διαφθορά.

5. Πλαστογραφία - Απάτη
Είναι η σκόπιµη παραποίηση ή η νοθεία δηµόσιου εγγράφου. Έχουν έρθει στο φως της δηµοσιότητας
περιπτώσεις κατά τις οποίες έγγραφα έχουν εξαφανιστεί από φακέλους δηµοσίων οργανισµών, ιατρικές βεβαιώσεις
έχουν αποδειχτεί ψευδείς και σειρά ερευνών και ελέγχων έχουν καταλήξει σε αδιέξοδο λόγω πλαστογραφηµένων
στοιχείων.

6. Ετεροδοσοληψία
Στον χώρο παραγωγής τεχνικών έργων, δηµόσιων και ιδιωτικών, εµφανίζεται ο όρος Ετερο-∆οσο-Ληψία,
τον οποίο εισήγαγε ως νεολογισµό ο Οµ. Καθ. Θ. Τάσιος, και ο οποίος αναφέρεται: (i) στο γεγονός οτι το έγκληµα
διαπράττεται καί απ' τον "δίδοντα" καί απ' τον "λαµβάνοντα", ενώ (ii) αµφότεροι καρπούνται χρήµα "ετέρας"
προελεύσεως (του Ιδιοκτήτη του Έργου δηλαδή).

Α.2

Η σηµασία του θέµατος

Α.2.1

Επιπτώσεις της διαφθοράς στην επίσηµη οικονοµία

Στο βιβλίο των Ι. Βαβούρα και Γ. Μανώλα «Η παραοικονοµία στην Ελλάδα και τον κόσµο», Εκδόσεις
Παπαζήση Αθήνα 2004, παρατίθενται µε πληρότητα βιβλιογραφικές συγκρίσεις οικονοµολόγων που έχουν
ασχοληθεί µε τις αρνητικές επιπτώσεις του φαινοµένου της διαφθοράς στα οικονοµικά µεγέθη µιας χώρας.
Ειδικότερα στο βιβλίο τους αναφέρουν ότι:
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Τα φαινόµενα της διαφθοράς επιδρούν µε αρνητικό τρόπο στις επενδύσεις που γίνονται σε µία χώρα. Οι
ιδιωτικές επιχειρήσεις θεωρούν ότι η αβεβαιότητα της επένδυσης και το συνολικό υψηλότερο κόστος από την
καταβολή δωροδοκιών δρουν σαν αποτρεπτικοί παράγοντες. Ο Mauro (1995, 1997) µε εµπειρικό τρόπο παρατηρεί
την αρνητική επίδραση του φαινοµένου στον λόγο επενδύσεων - κεφαλαίου. Αντίστοιχες µελέτες των Keefer and
Knack (1996), των Brunetti, Kisunko and Weder (1997) και Brunetti and Weder (1998) επιβεβαιώνουν την
επίπτωση αυτή. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι Campos, Lien and Pradhan (1999) µε τη διαφορά ότι
ακόµα και το διαφορετικό είδος της διαφθοράς που υπάρχει σε µία χώρα επηρεάζει τις επενδύσεις.
Σε αντίθετη κατεύθυνση κινείται ο Lambsdorff (1999) ο οποίος εκτιµά ότι η διαφθορά είναι δυνατόν να
οδηγήσει σε αύξηση του λόγου των επενδύσεων προς το ΑΕΠ, λόγω της µείωσης της παραγωγικότητας του
κεφαλαίου άρα και του ΑΕΠ µε αποτέλεσµα την αύξηση του συγκεκριµένου λόγου.
Αρκετές είναι οι µελέτες στις οποίες παρατίθεται η εκτίµηση ότι λόγω της µείωσης των επενδύσεων υπάρχει
αρνητική συσχέτιση µεταξύ του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και της διαφθοράς. Οι Johnson, Kaufmann και Zodo-Lobaton
(1998) υπολόγισαν ότι µια αύξηση της διαφθοράς σε µια χώρα κατά 1 µονάδα - σε µια κλίµακα από το 0 έως το 6,
όπου το 6 δείχνει έλλειψη διαφθοράς - οδηγεί σε µείωση του ΑΕΠ της χώρας αυτής κατά 0,84 εκατοστιαίες
µονάδες. Όµως αυτή η σχέση γίνεται στατιστικά µη σηµαντική εάν το προϊόν της παραοικονοµίας χρησιµοποιηθεί
στην εξίσωση ως εξωγενής µεταβλητή.
Οι ξένες επενδύσεις σε µία χώρα επηρεάζονται και αυτές αρνητικά κυρίως λόγω του ότι η διαφθορά
λειτουργεί σαν ένας επιπρόσθετος φόρος σύµφωνα µε τον Wei (1997).
Οι Tanzi and Davoodi (1997) εξετάζοντας τις δηµόσιες επενδύσεις σε σχέση µε τη διαφθορά υποστήριξαν
ότι αυτές αυξάνονται σε µέγεθος, αλλά µειώνεται η ποιότητα τους. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις δυνατότητες
που έχουν οι κρατικοί λειτουργοί, ώστε να αποκοµίσουν οικονοµικά οφέλη από αυτά τα επενδυτικά προγράµµατα.
Σύµφωνα µε τον Mauro (1997, 1998), αλλά και τους Gupta, Davoodi and Alonso-Terme (1998) οι δηµόσιες
δαπάνες για την υγεία και την παιδεία µειώνονται λόγω της διαφθοράς, επειδή δεν µπορούν να επηρεαστούν
εύκολα από τέτοια φαινόµενα.
Ο Wei (2000) εµπειρικά εκτιµά ότι το διεθνές εµπόριο σε σχέση µε τη διαφθορά, δεν επηρεάζεται σε
µεγάλο βαθµό.
Οι Gupta, Davoodi and Alonso-Terme (1998) υποστηρίζουν ότι οι χώρες µε τη µεγαλύτερη διαφθορά έχουν
την µεγαλύτερη ανισοκατανοµή εισοδήµατος και περισσότερη φτώχια.
Οι Gupta, Mello and Sharan (2000) εκτιµούν ότι η διαφθορά επιδρά αυξητικά στις αµυντικές δαπάνες, ως
ποσοστό του ΑΕΠ, και ως προς το σύνολο των δηµοσίων δαπανών.
Ο Tanzi, (2000) εκτιµά ότι η διαφθορά επιδρά αρνητικά στην οικονοµία, είτε γιατί λειτουργεί σαν
αυθαίρετος φόρος, είτε γιατί µειώνει την αποτελεσµατικότητα της διακυβέρνησης και των διορθωτικών της
ενεργειών, είτε γιατί καταστρέφει τις διαδικασίες που εφαρµόζονται σε συµβάσεις.
Οι Johnson, Kaufmann και Zoido-Lobaton (1998), εξετάζοντας τη σχέση που υπάρχει µεταξύ διαφθοράς και
παραοικονοµίας, βρήκαν ότι, µε τους λοιπούς παράγοντες να µη µεταβάλλονται, µια αύξηση του δείκτη διαφθοράς
(International Corruption Index) κατά 1 µονάδα, που σηµαίνει µείωση της διαφθοράς, οδηγεί σε µείωση της
παραοικονοµίας κατά 5,1 εκατοστιαίες µονάδες. Η σχέση αυτή επαληθεύεται από τους ίδιους µελετητές Johnson,
Kaufmann και Zoido-Lobaton (1999) χρησιµοποιώντας έναν άλλο δείκτη διαφθοράς, τον ICRG50 . Μια βελτίωση
του δείκτη διαφθοράς κατά 1 µονάδα, οδηγεί σε µείωση της παραοικονοµίας κατά 8-11 εκατοστιαίες µονάδες. Οι
Tanzi and Davoodi (1997, 2000), Johnson, Kaufmann και Zoido-Lobaton (1999) και Friedman, Johnson, Kaufmann
και Zoido-Lobaton (1999) έχουν δείξει ότι χώρες µε µεγάλη διαφθορά τείνουν να έχουν µικρότερη είσπραξη
φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ τους. Η στενή σχέση µεταξύ διαφθοράς και παραοικονοµίας είναι
δεδοµένη και από την ίδια τη φύση της τελευταίας.
Ο Τάνζι (1998) παραθέτει και αντίθετες απόψεις άλλων οικονοµολόγων σχετικά µε την επίπτωση του
φαινοµένου της διαφθοράς στην οικονοµία οι κυριότερες από αυτές παρατίθενται παρακάτω.
Ο Leff (1964) και Huntington (1968) εκφράζουν την άποψη ότι η επίπτωση του φαινοµένου της διαφθοράς
στη ανάπτυξη µιας χώρας είναι θετική. Με δεδοµένο ότι πολλές χώρες έχουν διαδικασίες και νοµικά πλαίσια τα
οποία παρεµποδίζουν πολιτικές υπέρ της οικονοµικής ανάπτυξης, η πληρωµή χρηµάτων ώστε αυτές να
παρακαµφτούν, συµβάλει στην ανάπτυξη. ∆εν είναι λίγοι αυτοί που έχουν χρησιµοποιήσει το επιχείρηµα αυτό για
να αιτιολογήσουν τους ρυθµούς ανάπτυξης χωρών µε µεγάλα επίπεδα διαφθοράς όπως πχ. η Ταϊλάνδη.
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Ο Lui (1985) υποστηρίζει ότι εκείνοι που δωροδοκούν δηµόσιους λειτουργούς προσπαθούν να
εξοικονοµήσουν χρόνο, ώστε να κερδίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των υπολοίπων που ακολουθούν
κατά γράµµα τις διαδικασίες. Το φαινόµενο της διαφθοράς συνεπώς, µπορεί να γίνει ένα µέσο για την βελτίωση του
χρόνου ολοκλήρωσης των επιχειρηµατικών σχεδίων, ιδιαίτερα για εκείνους που ο χρόνος είναι πολύ σηµαντικός,
από άποψη κόστους.
Ο Tullock (1996) και Βecker και Stigler (1974) υποστήριξαν στις µελέτες τους ότι η κυβέρνηση µιας χώρας
µπορεί να διατηρήσει µια χαµηλότερη οικονοµική επιβάρυνση µε δεδοµένο ότι το εισόδηµα των πολιτών της
συµπληρώνεται από δωροδοκίες, ευνοώντας την οικονοµική ανάπτυξη. Βέβαια εδώ πρέπει να τονιστεί ότι ο
χαµηλός βαθµός διαφθοράς σίγουρα έχει και αυτός θετική επίπτωση στην ανάπτυξη µιας οικονοµίας. Παρατίθεται
λοιπόν το πρόβληµα ποιο από τα δύο έχει καλύτερη ή µεγαλύτερη επίπτωση στην οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας.
Ο Myrdal (1968) υποστήριξε ότι αρκετοί δηµόσιοι λειτουργοί κωλυσιεργούν στην διεκπεραίωση των υποθέσεων τις
οποίες χειρίζονται, ώστε να δηµιουργούν το κατάλληλο έδαφος για πληρωµή δωροδοκιών από εκείνους που δεν
έχουν την πολυτέλεια να περιµένουν την ολοκλήρωση της κανονικής διαδικασίας ή από εκείνους που
αντιµετωπίζουν το ενδεχόµενο της οικονοµικής καταστροφής λόγω άλλων παραγόντων (πχ. δάνεια, ποινικές
ρήτρες). Οι ταχύτητες ολοκλήρωσης των εργασιών από αυτούς έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη µιας
χώρας ακόµα και αν κάποιες από αυτές µε τη χρήση δωροδοκιών επιταχύνονται ή ολοκληρώνονται στο
προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα.
Ο Tanzi (1998) προσθέτει ότι καµία κοινωνία δεν γεννιέται, ούτε αναπτύσσεται µε τέτοιες στρεβλωτικές
πράξεις από την αρχή, αλλά αυτές οι πράξεις διαφθοράς είναι ένα δηµιούργηµα όλων εκείνων που κάνουν κακή
χρήση της ιδιότητάς τους και των δυνατοτήτων που τους προσφέρει η θέση τους στο δηµόσιο τοµέα.
Αν τα φαινόµενα διαφθοράς αντιµετωπίζονται σαν κάτι το καλό και το φυσιολογικό τότε και άλλα
φαινόµενα θα προκύπτουν συνέχεια από άλλους δηµόσιους λειτουργούς, µε αποτέλεσµα να δυναµιτίζονται οι αρχές
της ελεύθερης οικονοµίας, καταλύοντας το ίδιο το κράτος και καταστρέφοντας εν τέλει την ίδια την κοινωνία.
Είναι γενικά αποδεκτό, ότι αν δεν γίνουν ρυθµιστικές ενέργειες και διαθρωτικές αλλαγές τα φαινόµενα που
υπάρχουν ήδη σε κάποια χώρα, σε µεγάλο βαθµό, θα καταστρέψουν τους ίδιους τους κοινωνικούς δεσµούς µε
απρόβλεπτα αποτελέσµατα.

Α.2.2

∆ιαφθορά και οικονοµική ανάπτυξη

Οι κυβερνήσεις κάθε χώρας έχουν σαφέστατα τη δυνατότητα να µεταβάλουν το ρυθµό της οικονοµικής
ανάπτυξης, λαµβάνοντας κατάλληλα µέτρα. Η κυβέρνηση µπορεί µέσω των έργων υποδοµής να οργανώσει ένα
µακροχρόνιο πλάνο ανάπτυξης δηµιουργώντας έργα πνοής που αδιαµφισβήτητα βοηθούν την οικονοµία µίας χώρας
και αυξάνουν τους ρυθµούς ανάπτυξης της. Αν η κυβέρνηση διαλέξει να χρηµατοδοτήσει έργα βασικής υποδοµής
µε χαµηλή κοινωνική απόδοση (π.χ. έργα χωρίς τη δυνατότητα δηµιουργίας εξωτερικών οικονοµιών), τότε ο
ρυθµός ανάπτυξης της παραγωγικότητας µπορεί να πέσει κάτω από το προσδοκώµενο επίπεδο του.
Η διαφθορά βάζει σε κίνδυνο τις οικονοµικές προοπτικές µίας χώρας µε πολλούς και διαφορετικούς
τρόπους. Κατά τη διαδικασία επιλογής των οικονοµικών δραστηριοτήτων, δηλαδή των έργων υποδοµής που
πρόκειται να επιδοτηθούν ή να χρηµατοδοτηθούν, εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι µηχανισµοί ελέγχου ή εάν η
απόφαση επαφίεται σε χέρια λίγων υψηλόβαθµων κρατικών λειτουργών που έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν
αποφάσεις εν λευκώ, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να παρουσιαστούν στρεβλώσεις. Ο κίνδυνος έγκειται στο να
προκριθούν έργα τα οποία δίνουν ευκαιρίες για απολαβές από µέρους αυτών που θα εγκρίνουν την κατασκευή τους
κι όχι εκείνα που αντιπροσωπεύουν τον παραγωγικότερο και τον καλύτερο τρόπο χρήσης των δηµοσίων
κεφαλαίων. Συνήθως τα έργα στα οποία ο οικονοµικός έλεγχος δεν είναι εύκολος ή παρουσιάζουν µεγάλο περιθώριο
κέρδους για τους ανθρώπους που προσδοκούν την κατασκευή τους, προκρίνονται έναντι των υπολοίπων. Αυτό
µπορεί να αλλοιώσει την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, σπαταλώντας τεράστια ποσά σε έργα που
υπερκοστολογούνται και χρησιµεύουν σαν οχήµατα προς τον εύκολο πλουτισµό κάποιων που µετέχουν στη
σύµβαση. Είτε ως εργολάβοι, είτε ως κέντρα λήψης αποφάσεων, παραµερίζοντας άλλα έργα που προσφέρουν µεν
µεγαλύτερη οικονοµική ανάπτυξη, αλλά µικρότερα ή και µηδαµινά κέρδη από τη διαδικασία λήψης της απόφασης
για την υλοποίησή τους.
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Οι υψηλόβαθµοι δηµόσιοι λειτουργοί έχουν πολλές φορές τη δυνατότητα να επιβάλλουν την εισαγωγή
καινούργιων κανονισµών, µε πρόσχηµα την εύρυθµη λειτουργία του οργανισµού που εκπροσωπούν, µε απώτερο
όµως σκοπό, τη διατήρηση του προνοµίου να απολαµβάνουν ποσά από πράξεις διαφθοράς. Το αποτέλεσµα του
γεγονότος αυτού είναι η υπέρµετρη πολυπλοκότητα των διαδικασιών που σε άλλες χώρες είναι σαφέστατα πιο
απλές, όπως η ίδρυση µιας εταιρίας, η εύκολη εισαγωγή προϊόντων από το εξωτερικό κτλ. Η αποθαρρυντική αυτή
πολιτική τελικά αποβαίνει σε βάρος της ανάπτυξης και των επενδύσεων που γίνονται σε µία χώρα, ενώ παράλληλα
αποδυναµώνουν το δηµόσιο µε την κακή χρήση των πόρων που ξοδεύονται και αναλώνονται στην εφαρµογή, στον
έλεγχο και στην παρακολούθηση ανώφελων πρακτικών και διαδικασιών.

Α.2.3.

∆ιαφθορά και διανοµή εισοδήµατος

Είναι γεγονός ότι αυτοί που βγαίνουν κερδισµένοι από τις περιπτώσεις διαφθοράς είναι όλοι οι εµπλεκόµενοι
σε αυτό το κύκλωµα µε τον ένα η µε τον άλλο τρόπο, είτε γιατί αγοράζουν υπηρεσίες σε µικρότερη τιµή από την
προβλεπόµενη, είτε γιατί κερδίζουν χρονικά, ενώ άλλοι περιµένουν να εγκριθεί µία αίτησή τους, είτε γιατί
αποφεύγουν να πληρώσουν τόσο µεγάλα ποσά που προβλέπει παραδείγµατος χάριν το φορολογικό σύστηµα της
κάθε χώρας.
Οι διεφθαρµένοι δηµόσιοι λειτουργοί ωφελούνται και αυτοί δίχως αµφιβολία από την όλη συµµετοχή τους
σε τέτοια φαινόµενα στρεβλώσεων εισπράττοντας συνήθως αντίτιµο που είναι ανάλογο µε την ωφέλεια του
διαφθορέα, δηλαδή εκείνου που δίνει τα χρήµατα. ∆εν είναι παράξενο συνεπώς που πολλοί δηµόσιοι υπάλληλοι κατ’
επάγγελµα είναι διεφθαρµένοι, συµπληρώνοντας τα πενιχρά εισοδήµατά τους αναλαµβάνοντας το ρίσκο της
επιβολής ποινών σε περίπτωση αποκάλυψης. Η εργασία των υπαλλήλων αυτών επικεντρώνεται όχι στην
παραγωγικότητα που θα πρέπει να διέπει την εργασία τους, αλλά στον τρόπο µε τον οποίο θα αποκοµίσουν τα
µεγαλύτερα οφέλη.
Αδιαµφισβήτητο γεγονός επίσης είναι ότι το εισόδηµα από µίζες δεν µπορεί να εντοπισθεί και να
καταγραφεί και κατά συνέπεια να φορολογηθεί, κάτι που σηµαίνει για το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο ένα
µεγαλύτερο φορολογικό βάρος (άνθρωποι µε ίδια πραγµατικά εισοδήµατα πληρώνουν τελικά διαφορετικό φόρο).
Το βάρος αυτό γίνεται έντονα δυσανάλογο όταν η κυβέρνηση επιβάλλει επιπρόσθετη φορολογία για να
καλύψει τα κενά των εσόδων που δηµιουργεί το φαινόµενο της διαφθοράς. Σαν συνέπεια οι τίµιοι δηµόσιοι
υπάλληλοι καθώς και οι υπάλληλοι στον ιδιωτικό τοµέα βλέπουν τα εισοδήµατα τους να µειώνονται.
Αύξηση της φορολογίας έχουµε επίσης από τις υπερβάσεις στον προϋπολογισµό δηµόσιων υπηρεσιών,
προµηθειών και έργων που υπερτιµολογούνται µε βάση τα ποσά που καταβάλλονται σαν δωροδοκία για την
ανάληψή τους, αλλά και σαν επιπλέον κέρδος που συνήθως αποκοµίζεται από αυτά λόγω της απουσίας µηχανισµών
ελέγχων. Έχει εκτιµηθεί (Sjaifudian, το 1997) ότι οι πληρωµές µπορούν να αυξήσουν τις δαπάνες των επιχειρήσεων
για τις µικρές δραστηριότητες κατά τουλάχιστον 20% των συνολικών λειτουργικών δαπανών, δηλαδή, ισοδύναµο
µε την επιβολή πολύ υψηλών φόρων επί των πωλήσεων σε αυτές τις επιχειρήσεις.
Συνέπεια επίσης της διαφθοράς είναι η τοποθέτηση σε καίριες θέσεις και σε θέσεις λήψης αποφάσεων,
δηµοσίων υπαλλήλων που είναι όχι ικανοί για να σηκώσουν το βάρος της θέσης, αλλά ελεγχόµενοι και επιρρεπείς
στο να κάνουν τα στραβά µάτια ή µε γνωστή τιµή σε θέµατα εξαγοράς. Η πρακτική αυτή τελικά αναγκάζει τους
ικανούς και τους τίµιους, είτε να µην προωθούνται σε θέσεις κλειδιά, είτε να αποχωρούν από το δηµόσιο γιατί
τελικά δεν µπορούν να σταδιοδροµήσουν.

Α.2.4
Βλαπτικές συνέπειες της ετεροδοσοληψίας (Ε∆Λ) στη Χώρα και στον τοµέα των
∆ηµοσίων Έργων ειδικότερα.
Ειδικά στον τοµέα των ∆ηµοσίων Έργων, ο Οµ. Καθ. Θ. Τάσιος διαπιστώνει ότι το κόστος της Ε∆Λ
περιλαµβάνει και τα ακόλουθα:
− Μείωση της επιχειρηµατικότητας υγιών παραγόντων, λόγω στρέβλωσης των συνθηκών λειτουργίας της αγοράς.
– Κόστος που προκύπτει απ' την ενδεχόµενη περιττή διόγκωση του Έργου, εξαιτίας της συναλλαγής.
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− ∆ιαφυγόν κέρδος του ∆ηµοσίου, εξαιτίας των καθυστερήσεων περατώσεως στην έναρξη εκµετάλλευσης του
έργου.
− Κόστος συντηρήσεων, επισκευών και δυσλειτουργιών, εξαιτίας της κακής τελικής ποιότητας του έργου.
Ευθέως πλέον προκύπτει ότι οι βλαπτικές συνέπειες της ετεροδοσοληψίας αγγίζουν τους πάντες και τα
πάντα, όχι µόνο στον οικονοµικό τοµέα, αλλά και σε όλες τις µορφές και παραµέτρους της σύγχρονης κοινωνίας. Οι
βλαπτικές συνέπειες επηρεάζουν άµεσα πέραν των οικονοµικών συνεπειών, την ηθική του ατόµου, την
ευσυνειδησία, την ελευθερία και εν κατακλείδι, αυτή καθ’ αυτή τη ∆ηµοκρατία.
Όπως σε άρθρο του (ΝΕΑ 17-10-2010) αναφέρει ο Καθηγητής και συγγραφέας κ. Γ. Γιατροµανωλάκης µε
τίτλο «DNA της ατέρµονης χρεοκοπίας», εµµέσως πλην σαφώς η ετεροδοσοληψία έχει επηρεάσει και το DNA
ολόκληρης της Ελληνικής κοινωνίας. Η ετεροδοσοληψία είναι µια σύγχρονη άποψης της Ελληνικής Τραγωδίας.
Είναι προφανές ότι αυτή η «τραγωδία» της ετεροδοσοληψίας έχει συµβάλλει τα µέγιστα στην τρέχουσα κρίση. Το
γεγονός ότι η διαφθορά και ετεροδοσοληψία απαντάται στην Ελληνική φυλή από αρχαιοτάτων χρόνων, θα έπρεπε
να διαµορφώσει την Ελληνική κοινωνία έτσι ώστε να περιοριστεί, αν όχι να εξαλειφθεί.
Το παραπάνω θα µπορούσε να επιτευχθεί αν είχε λάβει υπόψη της η Ελληνική κοινωνία τα δεινά που
επιφυλάσσει αυτή η νοοτροπία στο Έθνος, την Χώρα και τους πολίτες της. Οι σύγχρονες καταστροφές του (19ου
και 20ου αιώνα) της χώρας µας (Μικρασιατική καταστροφή, εµφύλιος, δικτατορία πτώχευσης κλπ.) αλλά και οι
αρχαίες τραγωδίες των Ελλήνων που έδειχναν τους κινδύνων τέτοιων συµπεριφορών δεν επέβαλαν τον ορθό
δρόµο στους Έλληνες για να αποφύγουν τα δεινά µιας νέας τραγωδίας, όπου µεγάλη συµµετοχή είχε η
ετεροδοσοληψία. Ο κ. Γ. Γιατροµανωλάκης ορθώς συσχετίζει το µνηµόνιο και τη τρόϊκα µε την λατινογενή
προειδοποίηση «φοβού τους ∆αναούς και δώρα φέροντες».
Είναι προφανές από την υπόψη παθογένεια της ετεροδοσοληψίας να έχει επηρεασθεί και ζηµιωθεί όλος ο
ιστός της χώρας και ως εκ τούτου και όλοι οι επαγγελµατικοί χώροι αυτής. Σήµερα και λόγω της κρίσεως, στο
στόχαστρο είναι όλοι και είναι όλοι εναντίων όλων (Εργαζόµενοι, ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι, Γιατροί, ∆ικηγόροι,
Φαρµακοποιοί, Μηχανικοί κλπ.). Έτσι µπορούµε να πούµε ότι οι µηχανικοί που ίσως να έσερναν επί µακρόν το χορό
της ετεροδοσοληψίας (κατά τη κοινή γνώµη) έχασαν τουλάχιστον µέρος της πρωτιάς τους. Σήµερα έρχονται στο
φώς (χωρίς τιµωρία), υποθέσεις ετεροδοσοληψίας σοβαρότερου και µεγαλύτερου ηθικού και οικονοµικού
αντικειµένου, άλλων τάξεων και κοινωνικών οµάδων, µπρος στα οποία οι Μηχανικοί µπορεί να θεωρηθούν σήµερα
«Αρσακειάδες».
Παρά τα παραπάνω δυστυχώς για τους Μηχανικούς που παράγουν εµφανή και υλικά έργα όπως τα ∆ηµόσια
έργα, αλλά και οι επιβλέποντες αυτών, συνεχίζουν να γίνονται στόχοι των λοιπών κοινωνικών οµάδων δικαίως ή
αδίκως. Κι αυτό διότι τα δηµόσια έργα χρησιµοποιούνται από το σύνολο της κοινωνίας, και έτσι κάθε µικρή ή
µεγάλη ατέλεια γίνεται στόχος, ο οποίος εύκολα καταλήγει στην ρήση «φάγανε τα λεφτά και δεν έκαναν τίποτα».
Η κριτική για τα ∆ηµόσια έργα µοιάζει να είναι εύκολη, ωστόσο όταν ασκείται από µη ειδήµονες και επί
παντός επιστητού γνώστες, γίνεται γελοία και επικίνδυνη. Παρά ταύτα, αυτή η γελοία και επικίνδυνη κριτική,
ανακυκλούµενη στον τύπο επηρεάζει µεγάλες µάζες του πληθυσµού της χώρας ενσυνείδητα ή υποσυνείδητα
εναντίον της τάξης των Μηχανικών.
Ένα και µόνο παράδειγµα αποτελεί επιστολή στην εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ 18-11-2010, όπου ένας
επιστολογράφος παντογνώστης µάλλον (!), αναφέρεται στην οδική σήραγγα Αρτεµισίου, (η πρώτη µεγάλη οδική
σήραγγα στον Ελλαδικό χώρο), ότι ο ένας (δεύτερος) κλάδος αυτής, έγινε πρόσφατα γιατί όταν οι εργολάβοι
µηχανικοί προσπάθησαν να τον ανοίξουν (προ 20ετίας περίπου) από δύο µέτωπα δεν συναντήθηκαν αυτά (αλλά
κανείς δεν τιµωρήθηκε), για την κακοτεχνία αυτή. Σκεφθείτε τι εντύπωση προκαλεί στους µη γνώστες του
αντικειµένου. H αλήθεια είναι ότι τα δύο µέτωπα του µη ανοιγέντος κλάδου, που διαπίστωσε ο παντογνώστης
επιστολογράφος, έγιναν ως προετοιµασία που αποσκοπούσε στην οικονοµικότερη µελλοντική κατασκευή και λόγω
έλλειψης πιστώσεων κατά την διάρκεια κατασκευής του πρώτου κλάδου. Έτσι όταν ωρίµασαν οι συνθήκες
κατασκευής και του δεύτερου κλάδου η διάνοιξη επετεύχθη σε ένα έτος αντί δύο και πλέον ετών που θα απαιτείτο
αν δεν είχε γίνει αυτή η προετοιµασία, µε ότι τούτο συνεπάγεται.
Μια προγραµµατισµένη και ορθολογιστική λύση, ενός τεχνικού θέµατος χρησιµοποιείται και ανακυκλώνεται
ως επιχείρηµα δυσφήµισης των Μηχανικών – κατασκευαστών.

14

Μονογραφία – Αρχική Έκδοση: Απρίλιος 2011 / Συµπληρωµατικά Σχόλια: Ιανουάριος 2012

Πρωτοβουλία των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων κατά της Ετεροδοσοληψίας

Α.3

Τα αίτια

Α.3.1

Αναγκαίες συνθήκες για την ύπαρξη της διαφθοράς

Σύµφωνα µε τον Καθηγητή του ΟΠΑ, Οικονοµολόγο κ. Τρύφωνα Κολλίντζα η ύπαρξη του φαινοµένου της
διαφθοράς απαιτεί την ύπαρξη πολλών παραγόντων. Σε γενικές γραµµές θα πρέπει να υπάρχουν αφενός
παράγοντες που να δηµιουργούν την ανάγκη σε µία οµάδα πληθυσµού να επιζητά τη διαφθορά και αφετέρου
παράγοντες που να ευνοούν το έδαφος στο οποίο µέλη του δηµοσίου να βρίσκουν την ευκαιρία ώστε να µετέχουν
σε πράξεις διαφθοράς.
Είναι γεγονός ότι η επιθυµία για συµµετοχή σε πράξεις διαφθοράς προϋποθέτει αφενός χαλαρή ηθική εκ
µέρους του δηµόσιου λειτουργού και αφετέρου την έντονή επιθυµία εκείνου για γρήγορο πλουτισµό ή άλλες
µικρότερες απολαβές που απλά συµπληρώνουν το πενιχρό µισθό του.
Η αποδοχή του φαινοµένου της διαφθοράς εκ µέρους του κοινωνικού συνόλου δεν είναι ίδια από χώρα σε χώρα.
Στην πραγµατικότητα διαφέρει ακόµα και σε ατοµικό επίπεδο ανάµεσα δηλαδή ακόµα και στα άτοµα που
αποτελούν µία κοινωνία. Για παράδειγµα, αυτό το χαρακτηριστικό ιδίωµα εξηγεί σε µεγάλο βαθµό το χαµηλό
επίπεδο διαφθοράς σε κάποιες χώρες και το υψηλότερο σε κάποιες άλλες. Τα αισθήµατα ενοχής για παραβατικές
συµπεριφορές αλλά και ο φόβος για υψηλές ποινές σε περίπτωση αποκάλυψης τέτοιων πράξεων µαζί µε µία
ανεπτυγµένη αίσθηση πολιτικής ευθύνης, λειτουργούν ως αποτελεσµατικός φραγµός, στην εκδήλωση της
διαφθοράς για αρκετούς από τους δηµόσιους λειτουργούς.
Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι η κοινωνία στο σύνολο της εκφράζει µια έντονη ηθική αποστροφή
στο φαινόµενο της διαφθοράς, έτσι το κόστος ακόµη και µίας µικρής παράβασης που θα εντοπισθεί µπορεί να είναι
αρκετά σηµαντικό, τόσο που να λειτουργεί επίσης ως αποτελεσµατικός ανασχετικός παράγοντας.
Αντίθετα στη χώρα µας δεν φαίνεται να υπάρχει έντονη ηθική αποστροφή στη διαφθορά.
Προκείµενου η διαφθορά να είναι εφικτή, πρέπει να ικανοποιούνται ορισµένες συνθήκες:
Πρώτα απ’ όλα ο δηµόσιος λειτουργός πρέπει να έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει εάν θα εγκρίνει
την παροχή κάποιου αγαθού σε κάποιον και σε ποιο βαθµό. [Για παράδειγµα, τα δικαστήρια που περιορίζονται από

πολύ αυστηρούς κανόνες απονοµής τιµωρίας, οι οποίοι δεν επιτρέπουν καµία ελευθερία, όσον αφορά την επιβολή
της ποινής. Ή απασχόληση στον δηµόσιο τοµέα θα µπορούσε να κριθεί από ένα αξιοκρατικό σύστηµα εξετάσεων
όπως αυτό των Πανελλήνιων Γενικών Εξετάσεων. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει κίνητρο δωροδοκίας από
την στιγµή που το αποτέλεσµα δεν µπορεί να επηρεασθεί από υπαλληλική διαµεσολάβηση].
Ένα άλλο απαραίτητο στοιχείο είναι ο πληµµελής έλεγχος του δηµοσίου υπαλλήλου από τον προϊστάµενό
του ή από οποιοδήποτε άλλο αρµόδιο παράγοντα ελέγχου ή ο επαρκής έλεγχος µε την συνύπαρξη διαφθοράς στο
πεδίο εφαρµογής των συνεπειών.
Μία ακόµα βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη φαινοµένων στρεβλώσεων εκ µέρους δηµοσίων λειτουργών
είναι η δυνατότητα αυτών, χειρισµού υποθέσεων µονοπωλίων, είτε γιατί αυτός είναι ο εκπρόσωπος του µοναδικού
φορέα παροχής, είτε γιατί ανήκει σε µία επιτροπή µαζί µε άλλους δηµόσιους λειτουργούς για το σκοπό αυτό. Αν
υπάρχει ωστόσο ανεπτυγµένη µία εναλλακτική πρόταση για παροχή αυτής της υπηρεσίας από τον ιδιωτικό τοµέα η
τιµή, στην οποία αυτή θα χορηγείτο δεν θα περιείχε το επιπλέον κόστος της διαφθοράς - δωροδοκίας.
Σαν αρχικό συµπέρασµα, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι τα φαινόµενα της διαφθοράς και οι στρεβλωτικές
πράξεις ορισµένων δηµοσίων υπαλλήλων, για να υφίστανται, θα πρέπει να είναι επικερδείς και να µην κρίνονται
ηθικά επιλήψιµες σε σχέση µε το ρίσκο που αναλαµβάνει ο υπάλληλος, δηλαδή, σε σχέση µε τις ποινές που
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Ο δηµόσιος υπάλληλος που παρέχει το αγαθό κατόπιν πληρωµής από
τον εντολέα του, θα πρέπει να έχει ελευθερία κινήσεων και διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την παροχή του
συγκεκριµένου αγαθού. Πρέπει επίσης, να έχει και το µονοπώλιο για την παροχή του συγκεκριµένου αγαθού. Οι
περισσότεροι δηµόσιοι λειτουργοί φροντίζουν, είτε να προστατεύονται από την έλλειψη µηχανισµών
παρακολούθησης, είτε να διαφθείρουν και αυτούς τους µηχανισµού, φροντίζοντας να απολαµβάνουν ένα καθεστώς
προστασίας.
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Α.3.2.

Αιτίες αύξησης του φαινοµένου

Στη διεθνή βιβλιογραφία είναι γενικά αποδεκτό ότι η διαφθορά αποτελεί διεθνές και ταυτόχρονα διαχρονικό
φαινόµενο. Οφείλουµε όµως να προσπαθήσουµε να κάνουµε πιο κατανοητό το επίπεδο της διαφθοράς ανά χρονική
περίοδο εξηγώντας, το γιατί αυτή αυξάνεται ανά περίοδο και γιατί έχει αναχθεί σε µείζον οικονοµικό και κοινωνικό
πρόβληµα. Ορισµένοι αναλυτές (όπως ο Barak 2000, Barak 2001) διαιρούν τις ερµηνείες της διαφθοράς σε τρεις
κατηγορίες.
Σύµφωνα µε την πρώτη κατηγορία, το φαινόµενο της διαφθοράς προέρχεται από τις διαδικασίες που
υπάρχουν στις σύγχρονες κοινωνίες και στις αλλαγές που προκαλούν αυτές, στην ίδια την κοινωνία κατά το αρχικό
στάδιο της εφαρµογής τους.
Σαν δεύτερη µεγάλη κατηγορία αιτιών για την εµφάνιση και την αύξηση των φαινοµένων διαφθοράς και
των συναφών στρεβλώσεων είναι η πολυστρωµατική διαίρεση της κοινωνίας, γεγονός που δηµιουργεί ανισότητες
και επηρεάζει την διανοµή του εισοδήµατος αλλά και των ευκαιριών για κάτι καλύτερο στις ζωές των κοινωνικά
ασθενέστερων.
Τέλος, σύµφωνα µε µια άλλη τρίτη εξήγηση, είναι οι δυνατότητες που δίνονται σε κάποιους ανθρώπους,
λόγω των νοµικών ασαφειών αλλά και λόγω της ίδιας της θέσης που κατέχουν στον κρατικό µηχανισµό, µε την
ανάληψη από αυτούς, µικρού ρίσκου που απορρέει από την ισχύουσα νοµοθεσία. Αυτές οι δυνατότητες αυξάνονται
σε γενικές γραµµές παράλληλα µε τη γενικότερη αύξηση του σηµερινού πλούτου.
Σύµφωνα µε µια τέταρτη άποψη, (Abed G.T. and S. Gupta (eds), 2002) η διόγκωση των φαινοµένων
διαφθοράς την τελευταία εικοσαετία, οφείλεται στις διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί για την µετάβαση από τις
οικονοµίες που ο δηµόσιος τοµέας ήταν µεγάλος και κάλυπτε αρκετές πλευρές της οικονοµίας, σε κοινωνίες όπου
αυτός έχει συρρικνωθεί. Αυτό το γεγονός οδήγησε σε αρκετές από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις διαφθοράς που έχει
γνωρίσει ο κόσµος. Η συγκεκριµένη άποψη, συνοδεύεται από την πεποίθηση ότι τα φαινόµενα αυτά είναι παροδικά
και ιδιαίτερα στη νεοφιλελεύθερη εκδοχή της υποστηρίζει ότι, µόλις η φιλελεύθερη οικονοµία υπερισχύσει των
δηµόσιων επιχειρήσεων θα συνδυαστεί όχι µόνο µε την επαρκή διαφάνεια, αλλά και µε µια νέα δοµή συµφερόντων
που θα αναπτυχθούν. Η δοµή αυτή θα αποτελέσει τελικά και το υπόβαθρο για τη µείωση τη διαφθοράς.
Υπάρχει βέβαια και η αντίθετη πέµπτη άποψη, σύµφωνα µε την οποία, αυτά τα φαινόµενα είναι πιο µόνιµα,
διότι συνδέονται µε τις γενικότερες διαδικασίες του καπιταλισµού. Σύµφωνα µε αυτή την παραλλαγή ερµηνείας της
διαφθοράς, οι αποκρατικοποιήσεις δεν θα περιορίσουν τη διαφθορά, αλλά απλώς θα τροποποιήσουν ορισµένες
σχέσεις και δοµές που την προκαλούν. Αντί δηλαδή, η διαφθορά να συγκεντρώνεται εντός του δηµόσιου χώρου, θα
κινείται πιο έντονα ανάµεσα στον δηµόσιο χώρο και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Μια έκτη θεώρηση υποστηρίζει ότι, η αύξηση της διαφθοράς µπορεί να αποτελεί ένα ειδικό θεσµικό
πρόβληµα, δηλαδή, ότι αυτό που απαιτείται δεν είναι η περισσότερη αγορά, αλλά η αύξηση των µη κρατικών
θεσµών που θα ελέγχουν τη διαφθορά. Η θέση αυτή, σε ένα βαθµό, δείχνει να είναι ορθή, αλλά θεµελιώνεται στο
ίδιο βασικό µεθοδολογικό λάθος όπως και η τέταρτη άποψη. Αντιµετωπίζει, δηλαδή, τη διαφθορά αποκλειστικά σαν
ένα κρατικό φαινόµενο και µόνο. Στη θεωρία µπορεί οι ανεξάρτητοι θεσµοί και δοµές, όταν ελέγχουν το κράτος, να
περιορίζουν τη διαφθορά. Ουσιαστικά όµως, όλο και περισσότερο µπορεί να γίνουν και οι ίδιοι αυτοί οι θεσµοί
φορείς και παραγωγοί διαφθοράς.
∆εν είναι τυχαίο ότι οι νεοφιλελεύθεροι πιστεύουν ότι η διαφθορά δεν είναι τόσο έγκληµα ενάντια στην
κοινωνία, όσο δείγµα της ύπαρξης ενός ποιοτικά ανεπαρκούς κράτους και της έλλειψης ανταγωνιστικότητας µιας
εθνικής οικονοµίας (Williams and Beare 1999:134).World Bank (1997b)
Σ' αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειώσουµε ότι ακόµα πιο έντονα αρνητικές επιπτώσεις θα έχει η όποια
αύξηση της θεσµικής «νοµοθετικής και διοικητικής αυστηρότητας» έναντι της διαφθοράς σε χώρες όπως η Ελλάδα.
Η αύξηση των ποινών για τέτοιου είδους παραβιάσεις κατά κανόνα αυξάνει απλά τα «ανταποδοτικά τέλη». Με άλλα
λόγια, µεγαλώνει το αντίτιµο που πρέπει να δοθεί από τη µία πλευρά προκειµένου να διαφθαρεί η άλλη.
Μια έβδοµη εκδοχή για τις αιτίες που εντείνουν τη συζήτηση για τη διαφθορά ερµηνεύει αυτό το φαινόµενο
όχι βάσει της επέκτασης της διαφθοράς, αλλά υποστηρίζοντας ότι µε την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισµού ήρθαν
στην επιφάνεια της δηµόσιας συζήτησης τα «υπόγεια» προβλήµατα του συστήµατος, όπως το πολιτικό σκάνδαλο, η
διαφθορά και η παραοικονοµία. Παραπλήσια άποψη εκφράζεται και από όσους θεωρούν ότι δεν αυξήθηκαν τόσο τα
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πραγµατικά προβλήµατα διαφθοράς, όσο η δύναµη των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης που «παίζουν» µε τέτοιου
είδους προβλήµατα. Σύµφωνα µε αυτή την αιτιολόγηση, αυτό συµβαίνει προκειµένου τα Μ.Μ.Ε να αποκτήσουν
µεγαλύτερη πειστικότητα στην κοινή γνώµη αλλά και να µπορέσουν να ελέγξουν σε µεγαλύτερο βαθµό το
«πολιτικό γίγνεσθαι» και τους πολιτικούς. Η σκανδαλολογία, σύµφωνα µε αυτή την άποψη, αποσκοπεί περισσότερο
στον έλεγχο της πολιτικής ή των οικονοµικών ανταγωνιστών4.
Τέλος, είναι γενικά πιστευτό από οµάδες αναλυτών, το γεγονός ότι η εδραίωση και η γιγάντωση του
φαινοµένου της διαφθοράς οφείλεται σε ένα µεγάλο βαθµό στην πραγµατικότητα που ορίζει το φαινόµενο της
παγκοσµιοποίησης. Και αυτό κυρίως λόγω του ότι «η σκοτεινή πλευρά της, εισάγει διασυνοριακή διαφθορά, η οποία
συνδέεται µε το οργανωµένο έγκληµα, όπως είναι το λαθρεµπόριο ναρκωτικών και η πορνεία» (Mittelman 2000).
Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι το φαινόµενο της διαφθοράς γιγαντώθηκε από πληθώρα
παραµέτρων και βρήκε γόνιµο έδαφος σε όλα τα πολιτικά και οικονοµικά καθεστώτα, άσχετα µε τη χρονική στιγµή
που αναφερόµαστε. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και το διαδίκτυο έχει κάνει πιο πολύ γνωστό στο ευρύ κοινό την
ύπαρξη τέτοιων φαινοµένων.

Α.3.3

Ειδικότερα αίτια στον τοµέα παραγωγής δηµοσίων τεχνικών έργων

1. Όπως προαναφέρθηκε το «άθληµα», «τραγωδία», φαινόµενο ή όπως αλλιώς θέλει χαρακτηρισθεί η
ετεροδοσοληψία, ασκείται και αφορά όλους τους χώρους της Ελληνικής κοινωνίας. Το ανωτέρω όµως δεν µας
απαλλάσσει από την ευθύνη και την προσπάθεια να το περιορίσουµε, αν όχι να το εξαλείψουµε, στον χώρο
παραγωγής των δηµοσίων έργων, χώρο που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις µέλη των Εργοληπτικών
Οργανώσεων.
2. Πριν όµως προβούµε σε θεραπεία πρέπει να διαπιστώσουµε δύο βασικούς παράγοντες ήτοι :
• Ποιοι ευθύνονται.
• Ποια είναι τα αίτια.
3. Η ετεροδοσοληψία αποτελείται από τρεις συνιστώσες ήτοι : ΕΤΕΡΟ, ∆ΟΣΕ και ΛΗΨΙΑ.
4. Αναφέρθηκε επίσης ότι οι συνιστώσες ∆ΟΣΕ και ΛΗΨΙΑ τελικά ζηµιώνουν τον ΕΤΕΡΟ.
Είναι όµως ο ΕΤΕΡΟ συνεπής ;
Θέλει όµως ο ΕΤΕΡΟ να περιορίσει ή να εξαλείψει τις άλλες δύο συνιστώσες (∆ΟΣΕ & ΛΗΨΙΑ) ;
5. Εδώ είναι το ερώτηµα : τι σχέση έχει ο ΕΤΕΡΟ µε τον ΛΗΨΙΑ ;
• Αν ο ΛΗΨΙΑ είναι ο εκφραστής ή ο υλοποιητής των αποφάσεων του ΕΤΕΡΟ ;
• Aν ο ΛΗΨΙΑ είναι αυτός που καθορίζει και εκπροσωπεί τα συµφέροντα του ΕΤΕΡΟ ;
Πως µπορούν να κατανεµηθούν οι ευθύνες σ’ αυτές τις δύο περιπτώσεις ;
6. O ανωτέρω εναγκαλισµός ETEΡΟ και ΛΗΨΙΑ, κατεβλήθη προσπάθεια από την Πολιτεία να ελέγχεται προληπτικά
από κάποιες Ανεξάρτητες Αρχές.
7. Οι υπόψη Ανεξάρτητες Αρχές, πόσο περιόρισαν την ετεροδοσοληψία δεν είναι γνωστό.
8. Τα ανωτέρω βέβαια και οι σχέσεις όλων των συνιστωσών καθορίζονται από Νόµους, Π.∆., Εγκυκλίους, κλπ.
9. ∆υστυχώς για τα Ελληνικά δεδοµένα όλες σχεδόν οι ισχύουσες ∆/ξεις έχουν και «παραθυράκια».
10. ∆υστυχώς επίσης επικράτησαν στην Ελληνική κοινωνία δύο αρχές (!):
• Μη προσπαθήσεις να λύσεις ένα πρόβληµά σου από την κύρια είσοδο (Νόµος), βρες το παραθυράκι.
• Η τεθλασµένη (για να λύσεις ένα πρόβληµα σου) είναι συντοµότερη από την ευθεία (εφαρµογή του νόµου).
11. Σε ότι αφορά τους Μηχανικούς, τα ∆ηµόσια έργα και λοιπές Υπηρεσίες που προσφέρουν οι Μηχανικοί, θα
πρέπει να αναφέρουµε ότι καµία από τις τρεις συνιστώσες δεν είναι άµοιρη ευθυνών.
12. Θα αναφέρουµε παρακάτω κάποιες ευθύνες και αδυναµίες µιας εκάστης συνιστώσας, ώστε να δούµε πως
µπορούµε να τις εξαλείψουµε ή να τις µειώσουµε.
4

Πιστεύεται, ότι η επιχείρηση «καθαρά χέρια» στην Ιταλία, πέρα από τις προθέσεις των πρωταγωνιστών της, επέφερε ανακατατάξεις στις
άρχουσες τάξεις της γειτονικής χώρας. Η επιχειρηµατική τους µερίδα ξαναπέκτησε τον έλεγχο επί της πολιτικής εκπροσώπησής της. Η τελευταία
«τιµωρήθηκε» επειδή προσπάθησε όχι απλώς να αυτονοµηθεί σχετικά περισσότερο από ό,τι επέτρεπε το κεφάλαιο κατά την εκπροσώπησή του,
αλλά και διότι απαιτούσε όλο και µεγαλύτερη άµεση συµµετοχή στα επιχειρηµατικά κέρδη, γεγονός που δεν έγινε αποδεκτό από την
επιχειρηµατική τάξη και προβλήθηκε ως διαφθορά. [Η επιχείρηση «Καθαρά Χέρια» (Mani Pulite) ήταν µία προσπάθεια των ιταλικών αρχών να
ξεσκεπάσουν σκάνδαλα πολιτικής διαφθοράς, µετά την υπόθεση του Banco Ambrosiano, το 1982, η οποία ενέπλεκε τη Μαφία, το Βατικανό,
επιχειρηµατίες και πολιτικούς. Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσµα την αυτοκτονία πολιτικών, δικαστικών και επιχειρηµατιών αλλά και την
εξαφάνιση πολλών κοµµάτων εκείνης της εποχής].
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13.
•
•
•
•

ΕΤΕΡΟ
Τον εκπροσωπεί το κράτος και οι φορείς του.
Συµµετέχουν και οι τρεις εξουσίες:
Νοµοθετική
Εκτελεστική
∆ικαστική
Η νοµοθετική ψηφίζει νόµους και παραθυράκια.
Η εκτελεστική διαµορφώνει Π.∆. / εγκυκλίους / αποφάσεις που επιτρέπουν πολλές φορές την παρερµηνεία του
Νόµου, αλλά και παρέχουν την ευχέρεια στον ΛΗΨΙΑ να τον ερµηνεύει κατά το δοκούν.
• Η δικαστική αποφασίζει κατά νόµο, όπως αυτή τον ερµηνεύει.
Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι οι ΕΤΕΡΟ δεν είναι άµεσα ή έµµεσα αµέτοχοι της ευθύνης της
διαπλοκής των δύο άλλων συνιστωσών.
Πέραν των παραπάνω νοµικών θεµάτων ο ΕΤΕΡΟ φέρει µεγάλη ευθύνη όταν προσπαθεί να παράγει πάσης
φύσεως έργο ή υπηρεσία χωρίς να έχει εξασφαλίσει ως προϋπόθεση υλοποίησης του (Περιβαλλοντικά,
χρηµατοδότηση, αδειοδοτήσεις κλπ.).
Βέβαια στην εξαγγελία και διαµόρφωση παραγωγής ενός έργου ή µιας υπηρεσίας εισηγείται ο ΛΗΨΙΑ που
εκπροσωπεί τον ΕΤΕΡΟ.
Εδώ λοιπόν δηµιουργείται σε πρώτο βαθµό η διαπλοκή.
14. ΛΗΨΙΑ
• O ΛΗΨΙΑ είναι ο κυρίως ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΡΟ που καλείται να εφαρµόσει τις όποιες αποφάσεις αυτών που
καθορίζονται όπως προαναφέρθηκε µε διάφορες µορφές «νοµοθετηµάτων».
• Τα νοµοθετήµατα όµως (Νόµοι, Π.∆., Εγκύκλιοι, Αποφάσεις κλπ.) πολλές φορές :
- έχουν «παραθυράκια»
- Αλληλοσυγκρούονται
- Για το αυτό αντικείµενο µε διαφορετική µορφή νοµοθετούν περισσότεροι του ενός παράγοντες του ΕΤΕΡΟ.
Η ανωτέρω πολυπλοκότητα οδηγεί στην σύγχυση και δίνει στον ΛΗΨΙΑ την δυνατότητα να δικαιοπραγήσει
µε βάση την δική του ερµηνεία. Έτσι εξαρτάται από τον ΛΗΨΙΑ µε βάση το επίπεδο της παιδείας του, των γνώσεων
του, της ηθικής του και της ευσυνειδησίας του να δράσει ανάλογα.
Αν το αντικείµενο που οφείλει να διεκπεραιώσει αφορά κάποιον ∆ΟΣΟ παράγεται η δυνατότητα σε δεύτερο
βαθµό διαπλοκής άµεσα πλέον µεταξύ ΛΗΨΙΑ και ∆ΟΣΟ.
∆υστυχώς σ’ αυτό το επίπεδο / στάδιο η διαπλοκή / ετεροδοσοληψία, δεν περιορίζεται µόνο στα δύο
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που εµπλέκονται στο αντικείµενο αλλά διαχέεται σε όλο το περιβάλλον των φυσικών
προσώπων των άµεσα εµπλεκοµένων, τα οποία γνωρίζουν ή υποψιάζονται την τυχόν παραβατική ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑ.
Οι λόγοι για το γεγονός αυτό είναι γνωστοί και δεν χρήζουν διερεύνησης ή ανάλυσης.
15. ∆ΟΣΟ
Ερχόµαστε τώρα στον τρίτο παράγοντα τον ∆ΟΣΟ. Εδώ θα πρέπει να διαχωρίσουµε τους εµπλεκοµένους σε
δύο κατηγορίες κατ’ αρχήν :
• Σε αυτούς που γνωρίζουν ότι δεν δικαιούνται κάτι και προσπαθούν να το αποκτήσουν µε πλάγιο (τεθλασµένο
τρόπο), και
• Σ’ αυτούς που δικαιούνται κάτι αλλά δεν το εισπράττουν ως όφειλε άµεσα
Στην πρώτη περίπτωση φέρουν την απόλυτη ευθύνη οι ∆ΟΣΟ, αφού αν η παιδεία τους και η ηθική τους
δεν τους δηµιουργεί ισχυρό συναίσθηµα ενοχής, άλλως δεν θα το επιχειρούσαν.
Στην δεύτερη περίπτωση, στην οποία η µικρότερη παραβατικότητα είναι το γρηγορόσηµο, η ευθύνη
αφορά αµφότερους ΛΗΨΙΑ και ∆ΟΣΟ.
Αν η παραβατικότητα όµως αφορά το να MH µπορείς να επιτύχεις αυτό που δικαιούσαι. τότε η ευθύνη
αφορά τον ΛΗΨΙΑ και κατ’ επέκταση τον ΕΤΕΡΟ.
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16. Ανακεφαλαιώνοντας, αφού εντοπιστεί ως ένας εκ των κυριότερων αιτιών της ετεροδοσοληψίας γενικότερα στο
∆ηµόσια η ατέλεια των κανόνων δικαίου και ηθικής που θεσπίζονται από την Πολιτεία, την οποία εκπροσωπεί
συνήθως ο ΕΤΕΡΟ, τα λοιπά αίτια σε ότι αφορά τα ∆ηµόσια Έργα καταγράφονται εκτενώς στο κεφάλαιο 4 του
βιβλίου του Καθηγητή κ. Θ. Π. Τάσιου (ΤΕΕ 2006) µε τίτλο: ∆ηµόσια & Ιδιωτικά ΄Εργα – ΠΑΘΗΜΑΤΑ
& ΜΑΘΗΜΑΤΑ, το οποίο και παρατίθεται στο Παράρτηµα της παρούσας Εργασίας.

Α.3.4

Συγκεφαλαίωση: Κύρια αίτια, δευτερεύοντα (παράπλευρα) αίτια

Μετά τα προαναφερθέντα και προσπαθώντας να αξιολογήσουµε µε σειρά βαρύτητας τα αίτια για την
βαρύτητας τα αίτια για την ετεροδοσοληψία ή αλλιώς τις ∆ωροδοσιογόνες συνθήκες για τα ∆ηµόσια έργα
καταγράφουµε :
Κύρια Αίτια
Τις δωροδοσιογόντες συνθήκες σε πρώτο βαθµό τις δηµιουργούν ο τρόπος παραγωγής των ∆ηµοσίων
Έργων, την ευθύνη του οποίου φέρει κατά πρώτο λόγο ο Κύριος του Έργου ήτοι, ο ΕΤΕΡΟ έτσι ως βασικό
αίτιο της ετεροδοσοληψίας είναι το σύστηµα παραγωγής των έργων.
∆εύτερος κύριος λόγος είναι οι ηθικές αντιστάσεις των υποψηφίων για παράνοµη συναλλαγή. Το αίτιο αυτό
αναλύεται πλήρως στην παράγραφο 4.2 του κεφαλαίου «ΙΙΙ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑ» του βιβλίου του
Καθηγητή κ. Θ. Τάσιου.
Τρίτο αίτιο είναι η πληρότητα των µελετών και η έγκριση αυτών. Αναλύονται στις παραγράφους 4.3 και 4.4
του προαναφερθέντος κεφαλαίου του βιβλίου.
Τέταρτο αίτιο είναι η προετοιµασία των συνθηκών απρόσκοπτου εκτέλεσης του έργου (πρόδροµες
εργασίες, απαλλοτριώσεις, αδειοδοτήσεις, εξασφάλιση πηγών βασικών υλικών, δανειοθάλαµοι,
αποθεσιοθάλαµοι κλπ.).
Πέµπτο αίτιο είναι οι διαδικασίες ανάθεσης κατασκευής και επίβλεψης του έργου όπως διεξοδικά
αναλύονται στις παρ. 4.5 και 4.6 του προαναφερθέντος κεφαλαίου του βιβλίου του Καθηγητή κ. Θ. Τάσιου.
∆ευτερεύοντα (παράπλευρα) Αίτια
Τα λοιπά αίτια τα οποία θα τα κατονοµάσουµε παράπλευρα και όχι δευτερεύοντα, αφού πολλές φορές
επηρεάζουν σηµαντικά την αξιοπιστία, διαφάνεια και ακώλυτο υλοποίηση ενός ∆ηµόσιου έργου.
Στα παράπλευρα αυτά αίτια µπορούν να καταταγούν :
Οι µισθοί των ∆ηµοσίων λειτουργών: οι ηθικές αξίες είναι ευσυνειδησία του ανθρώπου, πρέπει να είναι
υπεράνω υλικών αγαθών. ∆υστυχώς κάτι τέτοιο σπανίως συναντάται.
Οι ιδιοτυπίες του έργου όπως αναλύονται στην παράγραφο 4.7 του προαναφερθέντος κεφαλαίου «ΙΙΙ» του
βιβλίου του κ. Θ. Τάσιου.
Η στάση των επαγγελµατικών σωµατείων των µηχανικών. Αυτή η παράµετρος εµφιλοχωρεί αν
δηµιουργείται πρόβληµα σε µια σύµβαση στην οποία δεν τηρήθηκαν οι κανόνες και αρχές που θα
απέτρεπαν προβλήµατα των κυρίων αιτιών.
Κόµµατα και ∆ηµοτικές Αρχές. Είναι γνωστό οι παρεµβάσεις τους τόσο κατά τον προγραµµατισµό και
απόφαση πραγµατοποίησης ενός έργου, όσο και στην διάρκεια υλοποίησης αυτού.
Η ασυµβίβαστη προς τα συναλλακτικά ήθη και τις επαγγελµατικές συνήθειες επιχειρηµατική συµπεριφορά.
Πάντως σε κάθε περίπτωση, χωρίς να θέλουµε να ωραιοποιήσουµε ή να απαλλάξουµε των ευθυνών των
κατασκευαστών για τη συµµετοχή τους στον βωµό της ετεροδοσοληψίας, τα τελικά θύµατα είναι αυτοί.
Το ανωτέρω έχει πλέον αποδειχθεί κατά την παρούσα οικονοµική κρίση όπου ούτε οι Πολιτικοί, ούτε οι
Νοµαρχιακοί, ούτε οι ∆ηµοτικοί, ούτε οι κοινοτικοί άρχοντες αλλά ούτε και οι ∆ηµόσιοι λειτουργοί έχουν υποστεί τα
καταστροφικά αποτελέσµατα του µεγέθους των κατασκευαστικών επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση των φυσικών
προσώπων αυτών.
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Β.

Προτεινόµενες δράσεις

Β.1

Εισαγωγή - Αναµενόµενα οφέλη.

Είναι πλέον κατανοητό το γεγονός ότι η διαφθορά είναι εντέλει αρκετά επιβλαβής για την ανάπτυξη µιας
χώρας από οικονοµικής άποψης και επίσης οδηγεί σε στρεβλώσεις και αδικίες όσον αφορά την κατανοµή του
εισοδήµατος. Είναι φανερό ότι η εξάλειψη της διαφθοράς ή τουλάχιστον ο περιορισµός της, θα οδηγούσε σε
βελτίωση του βιοτικού επίπεδου, µέσω της αποτελεσµατικότερης χρήσης και κατανοµής των περιορισµένων
δηµόσιων πόρων αλλά και της ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισµού. Και αυτό γιατί η ολοκληρωτική εξαφάνιση της
απαιτεί όχι µόνο υπερβολικά µεγάλα κόστη, αλλά επιπρόσθετη αστυνόµευση και ύπαρξη διαδικασιών και ελέγχων
που δεν είναι εφικτή η εφαρµογή τους.
Ειδικότερα στον τοµέα παραγωγής ∆ηµόσιων Τεχνικών Έργων τα αναµενόµενα οφέλη στην ελληνική
οικονοµία εκτιµάται ότι θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στην οικονοµική ανάπτυξη κα την εν συνεχεία
σηµαντική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών, δεδοµένου του κρίσιµου ρόλου που στην
οικονοµία κατέχουν τα έργα υποδοµής (αύξηση παραγωγικότητας ιδιωτικών επενδύσεων, αύξηση ελκυστικότητας
του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αύξηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, βελτίωση δηµοσιονοµικών
µεγεθών).
Σε επίπεδο κλάδου εκτιµάται ότι η µεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία στον τοµέα παραγωγής δηµοσίων
έργων θα λειτουργήσει υπέρ της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων τεχνικών εταιρειών, η οποία µε την σειρά της
εκτιµάται ότι θα συντελέσει στην βελτίωση της σχετικής θέσης των σε σχέση µε τις αλλοδαπές τεχνικές εταιρείες,
µε θετικότερες προοπτικές ενασχόλησης τόσο σε αγορές του εξωτερικού όσο και σε σχετιζόµενες µε τις κατασκευές
δραστηριότητες.

Β.2.

Γενικές προτάσεις για µεταρρυθµίσεις

Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που από τη φύση τους είναι δύσκολο να ελεγχθούν. ∆εν είναι εφικτό να
µπορεί κάποιος να δει τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες. Η φύση του φαινοµένου της διαφθοράς είναι τέτοια
ώστε προβλέπει τη συνωµοτικότητα, αλλά και την έλλειψη αποδείξεων και εγγράφων που να αποδεικνύουν τις
συγκεκριµένες στρεβλώσεις.
Γενικά όµως οι αποτελεσµατικότεροι έλεγχοι πρέπει να είναι εκείνοι που υπάρχουν µέσα στις δηµόσιες
υπηρεσίες. Οι τίµιοι και αποτελεσµατικοί επόπτες, τα καλά γραφεία ελέγχου καθώς και οι σαφείς κανόνες για την
ηθική συµπεριφορά πρέπει να είναι σε θέση να αποθαρρύνουν ή να ανακαλύπτουν τις φαύλες δραστηριότητες. Οι
σωστές και διαφανείς διαδικασίες πρέπει να διευκολύνουν αυτά τα γραφεία στην άσκηση των ελέγχων τους. Οι
επόπτες πρέπει να είναι σε θέση να ελέγξουν τις δραστηριότητες των υφισταµένων τους και αυτοί θα πρέπει να
θεωρούνται υπεύθυνοι για τις πράξεις διαφθοράς στα γραφεία τους που προωθούνται ατιµώρητες. Αυτά τα
χαρακτηριστικά ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. Σε µερικές χώρες, όπου οι έλεγχοι είναι σχεδόν ανύπαρκτοι, η
διαφθορά ανακαλύπτεται συνήθως κατά τύχη ή µέσω της υποβολής έκθεσης από τους ξένους,
συµπεριλαµβανοµένων των µέσων ενηµέρωσης. Επ' αυτού, ο ρόλος ενός ελεύθερου Τύπου στον έλεγχο της
διαφθοράς δεν µπορεί να υπερβληθεί (Brunetti και Weder, 1998).
Από την άλλη, η ύπαρξη χρονοβόρων διαδικασιών ελέγχων και διαφάνειας, θα αύξανε µεν το κόστος
σηµαντικά, θα καθυστερούσε δε την λήψη µιας απόφασης τόσο ώστε οι διαδικασίες και ο έλεγχος να γινόταν µε
την σειρά τους τροχοπέδη για την οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας, αντικαθιστώντας µε αυτόν τον τρόπο τη
διαφθορά όσον αφορά τον υπαίτιο για αυτή (π.χ. η απόφαση ενός δηµόσιου τραπεζικού υπάλληλου για τη
χρηµατοδότηση µέσω επιδοτήσεων κάποιου έργου ή κάποιας επιχείρησης, δεν µπορεί να υπόκειται σε επίσηµους
αυστηρούς κανόνες ή να διαρκεί πολλά χρόνια).
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Παρόλα αυτά, µπορούν να τεθούν µερικές ρεαλιστικές προτάσεις για τον έλεγχο των δηµοσίων φορέων ή
τουλάχιστον των δηµοσίων υπαλλήλων ή των επιτροπών που έχουν την δυνατότητα µε τις αποφάσεις τους να
διαθέτουν υψηλά ποσά από τον κρατικό προϋπολογισµό,. Οι προτάσεις αυτές σε γενικές γραµµές µπορούν να
µειώσουν τη διαφθορά χωρίς να συνεπάγονται σηµαντικά άµεσα ή έµµεσα κόστη.
Η εισαγωγή και η θεσµοθέτηση συνεπών, απλών, διάφανων και εύκολα ελεγχόµενων κανόνων είναι
σίγουρο ότι µπορεί να µειώσει τα κρούσµατα διαφθοράς. Παραδείγµατος χάριν, η καθιέρωση απλών κατανοητών
και κοινά αποδεκτών αντικειµενικών κριτηρίων στον υπολογισµό της µεγάλης ακίνητης περιουσίας που χρησιµεύει
στον απολογισµό της φορολογίας εισοδήµατος, είναι µέτρο που µπορεί να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του
δηµοσίου τοµέα όπου κυριαρχούν οι στρεβλώσεις και τα φαινόµενα διαφθοράς.
Μία άλλη πρόταση που γενικά αποτελεί δικαιολογία για την ύπαρξη τέτοιων φαινοµένων διαφθοράς είναι το
ύψος των αµοιβών που δίνεται στους δηµοσίους λειτουργούς, ανεξάρτητα αν αυτοί είναι γιατροί, δικαστές ή
υπάλληλοι σε υπουργείο. Το γεγονός αυτό σε χώρες µε µεγάλο αριθµό δηµοσίων υπαλλήλων όπως είναι η χώρα
µας, είναι πρακτικά αδύνατο µε τη σηµερινή µορφή που έχει ο δηµόσιος τοµέας. ∆εν παύει το παραπάνω να είναι
και ένα επιχείρηµα των υπέρµαχων της ιδιωτικοποίησης και του περιορισµού των επιχειρήσεων του δηµοσίου.
Η συχνή επαφή των πολιτών µε τους δηµόσιους υπάλληλους που κυρίως οφείλεται στη µεγάλη
γραφειοκρατία αλλά και στο πεπαλαιωµένο νοµικό και φορολογικό πλαίσιο, δίνει την ευκαιρία για την ύπαρξη
φαινοµένων διαφθοράς. Ο εκσυγχρονισµός, αρχικά του φορολογικού συστήµατος, αλλά και ο εκσυγχρονισµός του
νοµοθετικού πλαισίου θα µπορούσε να ελαχιστοποιήσει αυτές τις επαφές κάνοντας πιο κατανοητές αυτές τις
διαδικασίες. Πολλές αλληλοκαλυπτόµενες διαδικασίες θα καταργούνταν και πολλές ευκαιρίες για κωλυσιεργίες από
τους δηµόσιους λειτουργούς που θα ξεπερνιούνταν µε το φακελάκι θα ήταν δυνατόν να αυτοµατοποιηθούν.
Η άρση του µονοπωλίου παροχής διαφόρων υπηρεσιών θα ήταν ένα µεγάλο βήµα στην εξάλειψη των
φαινοµένων διαφθοράς. Θα έδινε την δυνατότητα στους πολίτες να έχουν εκείνοι τη διακριτική ευκαιρία να
προσφεύγουν στον φορέα της επιλογής τους για να µπορούν να συναλλάσσονται µε το κράτος. Έτσι δεν θα ήταν
εφικτό να υποκύπτουν σε επιθυµίες υπαλλήλων που θέλουν µε κάθε τρόπο να αυξήσουν το εισόδηµά τους.
Ένας τελευταίος παράγοντας που συµβάλλει έµµεσα στη διαφθορά και που πρέπει να δίνεται µεγάλη
έµφαση από τις κυβερνήσεις όλων των χωρών είναι το παράδειγµα που δίνεται από την ηγεσία. Όταν οι κορυφαίοι
πολιτικοί ηγέτες δεν παρέχουν το σωστό παράδειγµα, είτε επειδή συµµετέχουν οι ίδιοι στις πράξεις της διαφθοράς
είτε επειδή συγχωρούν τέτοιες πράξεις από µέρους των συγγενών τους, των φίλων τους, ή των πολιτικών
συνεταίρων τους δεν µπορεί να αναµένεται ότι οι υπάλληλοι στη δηµόσια διοίκηση θα συµπεριφερθούν
διαφορετικά. Το ίδιο επιχείρηµα ισχύει µέσα στις δηµόσιες υπηρεσίες όπως οι εφορίες, το τελωνείο, και γενικά οι
δηµόσιες επιχειρήσεις. Αυτά τα ιδρύµατα δεν µπορεί να αναµένεται να είναι αδιάφθορα εάν οι ηγέτες τους δεν
παρέχουν τα καλύτερα παραδείγµατα τιµιότητας. ∆εν είναι δυνατόν άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί για
παραβίαση των νόµων µέσα από ακροαµατικές διαδικασίες να βρίσκονται διοικητές σε υπουργεία ή επιχειρήσεις του
υπουργείου, γιατί δεν έχουν αποπεµφθεί από τα πολιτικά τους κόµµατα για λόγους που δεν µπορεί κανένας να
καταλάβει και να δεχθεί.
Αποκρατικοποίηση
Αρκετοί αναλυτές σε θέµατα διαφθοράς κάνουν σαφές ότι η κρατική οικονοµία είναι σε µεγάλο βαθµό
υπεύθυνη για την ανάπτυξη της διαφθοράς σε µία χώρα. Η περίπτωση των Η.Π.Α. αποτελεί σηµείο αναφοράς για
τους υποστηρικτές αυτής της συγκεκριµένης άποψης. Στις Η.Π.Α. οι δεσµοί µεταξύ ιδιωτικού τοµέα και δηµόσιου
είναι φανεροί και για αυτόν το λόγο, όπως υποστηρίζουν και οι McCoy και Heckel (2001), δεν χρειάζεται να
υπάρχουν «µυστικές» διαβουλεύσεις ή παράνοµες ενέργειες. Γεγονός που στηρίζει την άποψη ότι ισχυρός δηµόσιος
τοµέας σηµαίνει ισχυρό πλαίσιο διαφθοράς.
∆ιαφθορά µπορεί να υπάρξει και στη διαδικασία περιορισµού του δηµόσιου τοµέα όπως µε τις
αποκρατικοποιήσεις (Tanzi 1998). Μεταξύ των οικονοµικών αλλαγών των τελευταίων ετών, η ιδιωτικοποίηση έχει
συνδεθεί πιο στενά µε τη διαφθορά. ∆εν τίθεται θέµα ότι οι επιχειρήσεις ιδιωτικές ή κοινής ωφέλειας είναι µια
σηµαντική πηγή διαφθοράς και ειδικά πολιτικής διαφθοράς επειδή, έχουν χρησιµοποιηθεί περιστασιακά για να
χρηµατοδοτήσουν τις δραστηριότητες των πολιτικών κοµµάτων και για να παρέχουν εργασία στις πελατειακές
σχέσεις συγκεκριµένων πολιτικών οµάδων.
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Υπάρχουν αρκετοί που πιστεύουν ότι η ιδιωτικοποίηση ή η εξαφάνιση των κρατικών µονοπωλίων είναι
αδιαµφισβήτητα ένα µέσο ώστε να επιτευχθεί η µείωση αυτής της µορφής διαφθοράς, λόγω του ότι αφαιρείται ένα
µεγάλο όπλο ιδίως των πολιτικών, ώστε να προβούν σε στρεβλωτικές πράξεις, ενώ παράλληλα δεν είναι και λίγες οι
µελέτες που αναφέρουν ότι η αποτελεσµατικότητα του δηµοσίου τοµέα είναι µεγαλύτερη όταν αυτός είναι
περιορισµένος. Σε αρκετές περιπτώσεις όµως έχει παρατηρηθεί ότι η ίδια η διαδικασία ιδιωτικοποίησης των
δηµοσίων επιχειρήσεων έχει δηµιουργήσει καταστάσεις που εµπεριέχουν φαινόµενα διαφθοράς.
∆εν είναι λίγοι οι υπουργοί, οι γενικοί γραµµατείς υπουργείων διαφόρων κυβερνήσεων, που λόγω της
δυνατότητας να λαµβάνουν τις βασικές αποφάσεις που τους παρέχει η πολιτική τους ιδιότητα έχουν γίνει πλούσιοι,
ενώ άλλοι (διευθυντές και άλλα µέλη επιτροπών) κάνοντας χρήση αυτών των πληροφοριών, οι οποίες είναι µη
διαθέσιµες σε τρίτους, έχουν ωφεληθεί σηµαντικά. Τα προβλήµατα αυτά δεν γεννήθηκαν βέβαια στην χώρα µας,
αλλά έχουν παρατηρηθεί και έχουν αναφερθεί σε όλες τις περιοχές του πλανήτη, µε µεγαλύτερη βέβαια συχνότητα
εµφάνισης και εύρους στις χώρες του άλλοτε ανατολικού µπλοκ.
Τα οφέλη που προκύπτουν από µία µεγάλη σε εύρος αποκρατικοποίηση είναι τελικά κατά του φαινοµένου
της διαφθοράς, άσχετα βέβαια µε τα φαινόµενα διαφθοράς που προκύπτουν κατά την διάρκεια αυτών. Η
συρρίκνωση του δηµοσίου τοµέα δίνει στην εκάστοτε κυβέρνηση τη δυνατότητα να αυξήσει τις απολαβές των
υπολοίπων και να θωρακίσει έστω και µε αυτό τον τρόπο τη χώρα από τέτοια φαινόµενα. Παράλληλα, παύουν οι
πελατειακές σχέσεις µε επιχειρηµατίες που θέλουν να καρπωθούν οφέλη και χρησιµοποιούν αυτές τις επιχειρήσεις
σαν όχηµα, ενώ ταυτόχρονα, οι πελατειακές σχέσεις ανάµεσα σε ψηφοφόρους και πολιτικούς µε θέµα πιθανούς
διορισµούς, παύουν αναγκαστικά λόγω έλλειψης θέσεων.
Από τα παραπάνω µπορεί κάποιος να καταλάβει ότι η διαφθορά είναι ένα θεσµικό αλλά και βαθιά κοινωνικό
φαινόµενο, µε δεδοµένο ότι έχει σχέση µε τις παραδόσεις επιχειρηµατικότητας που υπάρχουν σε µία χώρα, αλλά
κυρίως µε τον τρόπο που οικοδοµήθηκαν οι διάφοροι κοινωνικοί και οικονοµικοί θεσµοί σε έναν εθνικό χώρο ή και
περιοχή. Με άλλα λόγια δεν είναι απλά και µόνο ένα οικονοµικό φαινόµενο. Η παραποίηση της αλήθειας και ο
αποπροσανατολισµός της προσοχής από την ευρύτητα του φαινοµένου, οφείλεται κατά βάση στο ότι αυτό που
είναι ορατό είναι οι οικονοµικές δραστηριότητες, γεγονός που εστιάζονται και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Πολίτευµα
Η κοινή γνώµη στις χώρες του ανεπτυγµένου κόσµου έχει σαν πεποίθηση ότι το πρόβληµα της διαφθοράς
είναι εντονότερο σε χώρες στις οποίες υπάρχουν ολοκληρωτικά καθεστώτα. Αντίθετα σε χώρες µε πολίτευµα αυτό
της δηµοκρατίας, τα φαινόµενα διαφθοράς πρέπει λογικά να είναι πιο περιορισµένα.
Οι Montinola και Jackman 2002 σε µελέτη σχετικά µε το πολίτευµα που επικρατεί και την διαφθορά για µια
σειρά από κράτη, έδειξαν ότι χώρες µε διδακτορικά καθεστώτα παρουσιάζουν µικρότερη διαφθορά από ότι
δηµοκρατικές χώρες. Σε αυτή την ανάλυση που πρέπει να τονιστεί ότι έχει πραγµατοποιηθεί µε στοιχεία πριν από
την παγκοσµιοποίηση, αναφέρεται ότι και οι χώρες στην περιοχή του κόλπου που είναι από τις µεγαλύτερες
πετρελαιοπαραγωγές παρουσιάζουν και τη µεγαλύτερη διαφθορά.
Αδιαµφισβήτητα η διαφθορά κάνει πιο έντονα την εµφάνιση της κατά την µετάβαση από τις
κεντρικοποιηµένες οικονοµίες στις οικονοµίες της ελεύθερης αγοράς. Ο J. Moran (2001) έδειξε ότι η δυτικού τύπου
δηµοκρατία δεν αποτελεί αιτία απαλοιφής της διαφθοράς, αλλά ούτε και την προκαλεί. Ο ίδιος προτείνει να
αντιµετωπίσουµε το φαινόµενο περισσότερο διαφοροποιηµένα κατά τοµείς κοινωνικής δράσης. Οι Moran (2001) και
Doig (1999) υποστηρίζουν ότι η µετάβαση από ένα οικονοµικό σύστηµα σε ένα άλλο, όπως για παράδειγµα από τον
«υπαρκτό σοσιαλισµό» στην οικονοµία της αγοράς ή από φασιστικά καθεστώτα σε κοινοβουλευτικά, δηµιουργεί
νέες αιτίες µείωσης ή και αύξησης της διαφθοράς. Ιδιαίτερα αν αυτή η µετάβαση γίνεται από «αδύνατα» κράτη,
τότε και η διαφθορά θα είναι µεγάλη. Έτσι ενώ χώρες όπως η Ουγγαρία και η Τσεχία προσαρµόστηκαν στην
οικονοµία της αγοράς, τα φαινόµενα διαφθοράς που υπάρχουν στη Αλβανία είναι σαφέστατα πιο έντονα. Ο Holmes
(1997), αναλύοντας τη διαφθορά στα «µετακοµουνιστικά κράτη» διαπίστωσε ότι στη διάρκεια της µετάβασης προς
την «ελεύθερη αγορά» αυτή αυξήθηκε.
Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι γενικά η µετάβαση προς τη δυτικού τύπου οικονοµίες και
δηµοκρατίες δεν διασφαλίζει αναγκαστικά, την εξάλειψη της διαφθοράς. Ούτε στις χώρες µε ανεπτυγµένο
καπιταλισµό παρατηρείται λιγότερη διαφθορά από ότι στον τρίτο κόσµο. Προκειµένου να πειστεί κανείς για αυτό,
δεν έχει παρά να θυµηθεί το τι συµβαίνει στην Ιταλία, µία χώρα που ανήκει στους G8.

22

Μονογραφία – Αρχική Έκδοση: Απρίλιος 2011 / Συµπληρωµατικά Σχόλια: Ιανουάριος 2012

Πρωτοβουλία των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων κατά της Ετεροδοσοληψίας

Β.3.

Ειδικές προτάσεις στον Τοµέα Παραγωγής ∆ηµοσίων Έργων

Β.3.1

∆ράσεις εκ µέρους του ΥπΥΜΕ∆Ι

Β.3.1.1

∆οµικές ∆ράσεις ΥπΥΜΕ∆Ι

Η βασικότερη των δράσεων της πολιτικής ηγεσίας το Υπουργείου Παραγωγής Υποδοµών είναι η θεσµική
θωράκιση του συστήµατος µελέτης και παραγωγής δηµοσίων τεχνικών έργων. Κρίσιµο ρόλο σε αυτό έχουν, κατά
την γνώµη µας, τα εξής:
- η ουσιαστικοποίηση της Επίβλεψης,
- η σύνταξη και υιοθέτηση σύγχρονων προδιαγραφών, τευχών δηµοπράτησης και
- η υιοθέτηση επιστηµονικού συστήµατος τιµολόγησης των δηµοσίων έργων.
Ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να παραλειφθεί η δυναµική που θα προσδώσει στην διαφάνεια, η υιοθέτηση της
χρονίζουσας πρότασης των Εργοληπτικών Οργανώσεων για την δηµοσιοποίηση όλων των στοιχείων των έργων.
Αναλυτικότερα, στόχοι του θεσµικού πλαισίου παραγωγής τεχνικών έργων θα πρέπει να είναι:
•
Η εξυγίανση του κλάδου µε την δηµιουργία συνθηκών καταπολέµησης του αθέµιτου ανταγωνισµού και την
αποφυγή των εξωφρενικών εκπτώσεων στις οποίες οδηγούνται πάρα πολλοί διαγωνισµοί µε µαθηµατική συνέπεια
τόσο την καταστροφή των ίδιων των επιχειρήσεων όσο και τον κίνδυνο απώλειας των ίδιων των έργων αλλά και
της γενικότερης ζηµιάς για την εθνική οικονοµία.
•
Η απλοποίηση του πολυδαίδαλου ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου και του πλέγµατος νόµων, Προεδρικών
διαταγµάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, εγκυκλίων, γνωµοδοτήσεων κλπ. που δηµιουργούν τεράστια σύγχυση και
στην καλύτερη περίπτωση µεγάλες καθυστερήσεις στην πρόοδο των έργων.
•
Η απλούστευση, παράλληλα µε την ουσιαστικοποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών και τη µείωση της
γραφειοκρατίας, σε έναν τοµέα στον οποίο υπάρχουν χιλιάδες Αναθέτουσες Αρχές, Προϊσταµένες Αρχές,
∆ιαχειριστικές Αρχές, ∆ιευθύνουσες Υπηρεσίες, Επιβλέποντες, Σύµβουλοι, Ελεγκτικές Αρχές, Επιθεωρητές κλπ.
∆ιαδικασίες που προβλέπουν σε κάθε περίπτωση δεκάδες υπογραφές και εγκρίσεις, δηµιουργούν εξ αυτού και µόνο
του λόγου µεγάλες καθυστερήσεις, αλλά δεν διασφαλίζουν συνθήκες διαφάνειας.
•
Η εµπέδωση αισθήµατος δικαιοσύνης, διαφάνειας και ισονοµίας στις σχέσεις κράτους-πολίτη και στις
συνθήκες άσκησης των επαγγελµατικών – επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, η οποία αποτελεί ουσιώδη
προϋπόθεση για την οικονοµική ανάκαµψη.
Αυτοί κατά την γνώµη µας επιτυγχάνονται µε τα ακόλουθα µέτρα τα οποία και θα πρέπει άµεσα το αρµόδιο
Υπουργείο να θεσµοθετήσει:

Β.3.1.1.1.

∆ιαφάνεια στην παραγωγή των ∆ηµοσίων Έργων -∆ηµοσιότητα

1. ∆ελτίο Ταυτότητας Έργου 5
Καθιέρωση της διαφάνειας όλων των Συµβάσεων εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων µέσω του διαδικτύου. Το
“∆ελτίο Ταυτότητας Έργου” να αναρτάται στο διαδίκτυο σε ειδική ιστοσελίδα και να περιλαµβάνει όλα τα
στοιχεία του έργου, από την µελέτη, τη δηµοπράτηση, τον τρόπο ανάθεσης, την αρχική σύµβαση, τυχόν
συµπληρωµατικές συµβάσεις, τον χρόνο περαίωσης, τις πληρωµές, µέχρι και την οριστική παραλαβή του. Η
ανάρτηση θα είναι υποχρεωτική το δε αποδεικτικό της ανάρτησης θα είναι προαπαιτούµενο της σύµβασης ή της
παραλαβής του έργου αντίστοιχα.
5

Ενώ η εν λόγω πρόταση των Εργοληπτικών Οργανώσεων πρωτακούστηκε στην ∆ιηµερίδα «Ανάγκη αναµόρφωσης θεσµικού πλαισίου τεχνικών
δηµόσιων έργων – ∆ιαφάνεια» που συνδιοργάνωσαν όλοι οι τεχνικοί φορείς της Χώρας τον Απρίλιο του 2009, το αρµόδιο Υπουργείο δεν
προχώρησε στην υιοθέτησή της, παρά µόνο στην διστακτική ανάρτηση λίγων, µη κρίσιµων, στοιχείων παλαιών συµβάσεων έργων κάποιων
αναθετουσών αρχών στην ιστοσελίδα της ΓΓ∆Ε, χωρίς την δυνατότητα αναζήτησης ή οµαδοποίησης των στοιχείων (εργασία την οποία έχουν
υλοποιήσει οι εργολήπτες και διατίθεται στην ιστοσελίδα τους). Αντίθετα, µετά την ψήφιση του νόµου N.4013/2011 για την Ενιαία Αρχή
∆ηµοσίων Συµβάσεων, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχει ήδη προχωρήσει, στο πλαίσιο λειτουργίας του
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων, στην σύσταση Ο.∆.Ε. για την δηµιουργία του προγράµµατος Αγορά, το οποίο ακολουθώντας τα
χνάρια του προγράµµατος ∆ιαύγεια, θα περιλαµβάνει όλα τα σχετικά µε τις συµβάσεις προµηθειών, υπηρεσιών και έργων, στοιχεία.
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ
Πρόταση για κωδικοποίηση των στοιχείων κάθε έργου που πρέπει να συµπληρώνονται και να αναρτώνται στο
διαδίκτυο υποχρεωτικά πριν :
• την υπογραφή σύµβασης
• την υπογραφή τυχόν συµπληρωµατικής σύµβασης
• την παραλαβή κάθε έργου
Αφορά σε όλα τα έργα του ∆ηµοσίου, της Αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.∆.∆. και των Α.Ε. που ελέγχονται από το
∆ηµόσιο (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. , ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. κλπ.) ανεξαρτήτως
προϋπολογισµού.
Το σύστηµα ως προς τα παρακάτω στοιχεία µπορεί να υλοποιηθεί άµεσα ενώ θα µπορεί να επεκτείνεται σε άλλα
θέµατα όπως Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ), χρηµατοδοτήσεις κλπ.

Τίτλος Έργου
Σύντοµη περιγραφή τεχνικού αντικειµένου
Κύριος του έργου
Φορέας Έργου
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
Προϊσταµένη Αρχή
Προϋπολογισµός
Καλούµενες κατηγορίες και τάξεις ΜΕΕΠ

Τρόπος επιλογής Αναδόχου

(Ν 3669)

Ανοικτή δηµοπρασία (άρθρο 3 παρ. α)
∆ηµοπρασία µε προεπιλογή (άρθρο 3 παρ. β)
Απευθείας Ανάθεση ή διαγωνισµός µεταξύ περιορισµένου αριθµού
επιχειρήσεων (άρθρο 3 παρ. γ)
Ενιαίο ποσοστό εκπτωσης ( άρθρο 5)
Επιµέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6)
Ελεύθερη συµπλήρωση τιµολογίου (άρθρο 7)
Μελέτη - Κατασκευή (άρθρο 8)

Σύστηµα υποβολής προσφορών

(Ν 3669)

Μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους απολ. εργασιών (άρθρο 9)
Αξιοποίηση ακινήτων µε σντιπαροχή (άρθρο 10)
Προσφορά που περιλαµβάνει άλλα ανταλλάγµατα (άρθρο 11)
Εκτέλεση ∆Ε µε το σύστηµα της αντιπαροχής (άρθρο 12)
Εναλλακτικές προσφορές (άρθρο 13)

Ηµεροµηνία ∆ιαγωνισµού
Εκπτωση
1ο Στάδιο
Ηµ/νία υποβολής ……....… Ηµ/νία εκδίκασης…...……...
2ο Στάδιο
Ενστάσεις -Π∆ 609
Ηµ/νία υποβολής ……....… Ηµ/νία εκδίκασης…...……...
3ο Στάδιο
Ηµ/νία υποβολής ……....… Ηµ/νία εκδίκασης…...……...
Προσφυγές Επιτροπής άρθρου 151
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Προσφυγή στα δικαστήρια (ΣΤΕ ,
Πρωτοδικεία)
Ελεγχος -Αίτηση Ανάκλησης στο Ελεκτικό
Συνέδριο

Ηµ/νία υποβολής ……....… Ηµ/νία εκδίκασης…...……...
Ηµ/νία υποβολής ……....… Ηµ/νία εκδίκασης…...……...

Ηµεροµηνία υπογραφής σύµβασης
Στοιχεία Αναδόχου
Συµβατικό τίµηµα
Νέες
Εργασίες

Ποσά συµπληρωµατικών συµβάσεων

Νέες Τιµές
Μονάδων

Και τα δύο

1η ΣΣΕ 2η ΣΣΕ ………
……….

Τελικό κόστος έργου
Συµβατικός χρόνος περαίωσης
Πραγµατικός χρόνος περαίωσης
Ηµεροµηνία προσωρινής παραλαβής
Ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής

Εγγυητικές επιστολές

Καλής εκτέλεσης – πρόσθετες εγγυήσεις
1.Τράπεζα:…………. Ποσό:……….. Αρ. πρωτ.:……….
2…….
3…..
Ανάληψης δεκάτων
1.Τράπεζα:…………. Ποσό:……….. Αρ. πρωτ.:……….
2…….
Επιστροφή Εγγυητικών
1.Τράπεζα:…………. Ποσό:……….. Αρ. πρωτ.:……….
2…….

Θεωρούµε ότι θα πρέπει επίσης να γίνει υποχρεωτική η ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των διακηρύξεων µε
τα τεύχη που τις συνοδεύουν ένα µήνα πριν την διακήρυξη, προκειµένου να µπορεί ο κάθε ενδιαφερόµενος να
µελετά έγκαιρα τα τεύχη, να ελέγχει επί τόπου τις συνθήκες του έργου κλπ.
Ενδεικτικά παραθέσαµε υπόδειγµα ∆ελτίου Ταυτότητος Έργου σε αρχική µορφή το οποίο στην πορεία
µπορεί να εµπλουτιστεί µε πολύ περισσότερα στοιχεία.
2. Κατάργηση της δυνατότητας απευθείας ανάθεσης οποιονδήποτε έργων
Άµεση κατάργηση των απευθείας αναθέσεων έργων, ή της ανάθεσης µέσω προσκλήσεων σε περιορισµένο
αριθµό εργοληπτών, οποιουδήποτε προϋπολογισµού και οποιασδήποτε υπηρεσίας, ρύθµιση που θα συµβάλει
σηµαντικά στην εξυγίανση της διαδικασίας παραγωγής των έργων. Για εξαιρετικές περιπτώσεις η πρόσκληση θα
πρέπει να είναι δηµόσια (πάλι ανάρτηση στο διαδίκτυο), µε περιορισµένους τους χρόνους δηµοπρασίας και
ανάθεσης.
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3. Κατάργηση των καταχρηστικών ειδικών (φωτογραφικών) όρων
Άµεση κατάργηση των ειδικών (φωτογραφικών) όρων που φανερά φωτογραφίζουν τον ανάδοχο και οι
οποίοι τον τελευταίο καιρό, ειδικά σε έργα που δηµοπρατούνται µε την διαδικασία παροχής υπηρεσιών, τείνουν να
γενικευθούν.
4. Σύστηµα Μελέτη-Κατασκευή
Σύστηµα που υποθάλπτει την ετεροδοσοληψία και σε ελάχιστες περιπτώσεις συµβάλει στην αιτιολογότερη
λύση υλοποίησης ενός ∆ηµοσίου Έργου. Έχει συσταθεί επιτροπή βελτίωσης του συστήµατος, η οποία έχει
παραδώσει προ πολλού το πόρισµά της. Η διαδικασία της µελετοκατασκευής πρέπει να περιορισθεί µόνο στις
πραγµατικά αναγκαίες περιπτώσεις που ορθώς καθορίζει η νοµοθεσία και για συγκεκριµένα αναπτυξιακά έργα που
απαιτούν νέα τεχνογνωσία, η οποία δεν έχει γίνει ακόµη κτήµα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Πρέπει να απαγορεύεται
για έργα παρεµφερή που έχουν υλοποιηθεί και έχει αποκτηθεί και τεχνογνωσία και εµπειρία.
5. Ορισµός Μελών Επιτροπών ∆ιαγωνισµού
Κρίνεται ως θετικότατη η νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, αφού µε
σχετική εγκύκλιό του ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα κληρώνονται τα µέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης επί
δηµόσιων συµβάσεων, βάσει του ν.4024/2011.

Β.3.1.1.2.

Μελέτη – Συµβατικά Τεύχη, Προϋποθέσεις ∆ηµοπράτησης

Είναι κοινά αποδεκτό ότι βάση της σωστής σχέσης Κυρίου του Έργου και Αναδόχου προϋπόθεση της
οµαλής εκτέλεσης ενός έργου είναι η ορθότητα και πληρότητα της τεχνικής µελέτης και η τήρηση όλων των
προϋποθέσεων που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.
Απαιτούνται :
1. Η επάρκεια και η εξασφάλιση της χρηµατοδότησης
2. Η τεχνική πληρότητα µελέτης και τευχών δηµοπράτησης,
3. Η ορθή προµέτρηση και πληρότητα προϋπολογισµού δηµοπράτησης,
4. Η επικαιροποίηση µελέτης τόσο τεχνικά όσο και οικονοµικά.
5. Η γενίκευση Προτύπων Συµβατικών τευχών.
Ήδη σε µεγάλο βαθµό υπάρχουν πρότυπα συµβατικά τεύχη (∆ιακήρυξη, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
(Γ.Σ.Υ. ) , Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) κλπ)
Πρέπει να συνταχθούν και εγκριθούν τα παραπάνω όπου δεν υπάρχουν και να απλοποιηθούν –
επικαιροποιηθούν τα ήδη υπάρχοντα (∆ιακήρυξη, ΕΣΥ, ΓΣΥ).
Ιδιαίτερη αναγκαιότητα προκύπτει για την σύνταξη και έγκριση πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ανά
κατηγορία έργων, προκειµένου να αποφευχθεί η δυνατότητα «εισχώρησης» φωτογραφικών ή µονοσήµαντων όρων
για υλικά, µηχανήµατα και τεχνολογίες.
6. Η καθιέρωση σύγχρονων αναλυτικών τιµολογίων και δίκαιου τρόπου αναθεώρησης.
Μόνο οι αναλύσεις τιµών σε συνδυασµό µε σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές που θα βασίζονται στην
επιστηµονική θεώρηση, θα οδηγήσουν σε ένα ορθό και δίκαιο Τιµολόγιο εργασιών, που θα καλύπτει όλο το φάσµα
των σύγχρονων και επιστηµονικά αποδεκτών υλικών και εργασιών. Ήδη οι Ε.Ο. έχουν προτείνει έτοιµο σύστηµα
κοστολόγησης που έχει παρουσιαστεί και αποσπάσει τη σύµφωνη γνώµη όλων των φορέων και των περισσότερων
Υπηρεσιακών παραγόντων, ενώ περιλαµβάνεται και στην από 29-12-2010 Οµόφωνη Πρόταση Πλαίσιο της
Επιτροπής Παρακολούθησης & Βελτίωσης του Συστήµατος Τιµολόγησης που συστήθηκε µε Υπουργική απόφαση και
η οποία υπεβλήθη στην πολιτική ηγεσία του ΥπΥΜΕ∆Ι. Σε αυτήν τονίζεται η ανάγκη άµεσης νοµοθετικής
θεσµοθέτησης του Παρατηρητηρίου Προϊόντων ∆οµικών Προϊόντων.
7. Η µελέτη και τιµολόγηση εργασιών ασφαλείας, υγιεινής και εργοταξιακών εγκαταστάσεων,
8. Η εξασφάλιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος – απαλλοτριώσεων,
9. Η εξασφάλιση δανειοθαλάµων – αποθεσιοθαλάµων,
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10. Η εξασφάλιση – τήρηση προϋποθέσεων έκδοσης των κατά νόµο απαιτουµένων αδειών, όπως εγκρίσεις
περιβαλλοντικών όρων, εγκρίσεις αρχαιολογικής υπηρεσίας. Οικοδοµικές και λοιπές αδειοδοτήσεις.
11. Η θεσµοθέτηση δικαιώµατος αποζηµίωσης Αναδόχου για σοβαρές καθυστερήσεις που οφείλονται σε µη τήρηση
των παραπάνω προϋποθέσεων.
12. Θέσπιση απαίτησης απ' όλα τα Μελετητικά Γραφεία να διαθέτουν έµπειρους Κοστολόγους Μηχανικούς, ικανούς
να µελετήσουν πρώτα την πραγµατική κοστολόγηση του έργου υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες, και µόνον έπειτα
να επιµερίσουν τις δαπάνες στα καθέκαστα κονδύλια.

Β.3.1.1.3.

Κατασκευή – Επίβλεψη – Ποιοτικός Έλεγχος

Είναι προφανές ότι το Νοµοθετικό Πλαίσιο για την παραγωγή των ∆ηµοσίων Τεχνικών Έργων πρέπει να
αντιµετωπίζει ισότιµα τους δύο συµβαλλόµενους:
α. Κύριο του έργου
β. Ανάδοχο κατασκευαστή
Η λογική που κυριάρχησε µέχρι τώρα σύµφωνα µε την οποία το Νοµοθετικό Πλαίσιο δίνει πολύ
περισσότερες εξουσίες και αρµοδιότητες στην πρώτη πλευρά και επισείει µεγάλες ποινές και κυρώσεις στην
δεύτερη, δήθεν προς το συµφέρον του ∆ηµοσίου, τελικά φέρνει πάντα τα αντίθετα αποτελέσµατα. Η απόλυτη
αποφυγή ανάληψης ευθυνών από την µεριά των εκπροσώπων του ∆ηµοσίου (επιβλεπόντων Μηχανικών,
Μελετητών, Προϊσταµένων ∆ιευθυνουσών Υπηρεσιών, Προϊσταµένων Αρχών, κλπ) και η υιοθέτηση πάντα ως
συµπεράσµατος σε κάθε συζήτηση της συνήθους αιτιολογίας «για όλα φταίνε οι εργολάβοι», δεν µπορεί να
συνεχιστεί άλλο.
Η λεόντειος, υπέρ του εργοδότη, λογική που διέπει τις συµβάσεις ∆ηµοσίων Έργων οδηγεί σε φαινόµενα
ενίσχυσης των προϋποθέσεων διαφθοράς και αδιαφάνειας, λειτουργεί ως κίνητρο ανευθυνότητας και
ωχαδερφισµού για τους δηµοσίους υπαλλήλους και εν τέλει, δεν συντελεί καθόλου στην δηµιουργία ενός υγιούς και
παραγωγικού δηµόσιου τοµέα, του οποίου ο ρόλος στην παραγωγή των δηµοσίων έργων είναι και πρέπει να
παραµείνει αναντικατάστατος. Απαιτούνται άµεσα:
1. Αναδιάρθρωση– Σύµπτυξη – Αναβάθµιση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου
∆εν είναι λογικό σε κάθε νοµό ή περιφέρεια να υπάρχουν πολλές αλλά µη στελεχωµένες και σωστά
εξοπλισµένες Τεχνικές Υπηρεσίες.
Για την κατασκευή του έργου είναι προφανής η ανάγκη ύπαρξης οργανωµένων τεχνικών υπηρεσιών,
στελεχωµένων µε όλες τις ειδικότητες των µηχανικών, µε πλήρη µηχανογράφηση, µηχανοργάνωση κλπ. Ο
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, πιστεύεται ότι θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Η ύπαρξη ενός Τεχνικού Συµβουλίου στην
έδρα κάθε Περιφέρειας θα µπορεί να δίνει έγκυρες και γρήγορες λύσεις σε εµφανιζόµενα προβλήµατα.
2. Ποιοτικός Έλεγχος
Να θεσπιστεί νοµοθετικά ανεξάρτητη αρχή ελέγχου ποιότητας των έργων. Αρµοδιότητες αυτής της Αρχής
που θα λειτουργεί αποκεντρωµένα σε όλες τις Περιφέρειες θα είναι να ελέγχει τα έργα όσον αφορά την εφαρµογή
της µελέτης, την εκπλήρωση του φυσικού αντικειµένου και την ποιότητα αυτών χρησιµοποιώντας κάθε πρόσφορο
µέσον (εργαστηριακούς ελέγχους, έλεγχο επιµετρήσεων, πιστοποιήσεων, κ.λπ.). Να ελέγχονται απαραίτητα όλα τα
έργα, από ένα όριο προϋπολογισµού και πάνω και δειγµατοληπτικά τα υπόλοιπα µε ιδιαίτερη µέριµνα σε αυτά που
έχουν µεγάλες εκπτώσεις.
3. Η αντιµετώπιση των ζητηµάτων:
o Ποσοστό απροβλέπτων δαπανών (πιθανή αύξηση)
o ∆ιαχείριση επι έλλασον δαπανών
o Συµπληρωµατικές συµβάσεις έργων
είναι σε άµεση συνάρτηση µε το θέµα της πληρότητας και αξιοπιστίας των µελετών.
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4. ∆ιαδικασίες εκτέλεσης και επίβλεψης του έργου.
Ουσιαστικοποίηση της Επίβλεψης καθώς και υιοθέτηση ευέλικτου και αξιόπιστου συστήµατος ασφαλίσεων
του Κατασκευαστή, έναντι όλων των ενδεχοµένων.

Β.3.1.1.4.

Σύστηµα ανάθεσης έργων

Επειδή:
α. ο Νόµος 3263/2004 που εισήγαγε το ισχύον σύστηµα ανάθεσης των έργων απέτυχε και στους δύο
στόχους του, αυτόν της συγκράτησης των εκπτώσεων και αυτόν της εξυγίανσης και της επιβολής κανόνων
διαφάνειας,
β. οι προϋποθέσεις:
i) των πλήρων και αξιόπιστων µελετών,
ii) της σωστής και επαρκούς επίβλεψης και
iii) της ευνοµούµενης και χρηστής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
που αποτελούν τις αναγκαίες συνθήκες για την λειτουργία της απόλυτης µειοδοσίας, δεν υφίστανται και ουδείς
γνωρίζει πότε θα διασφαλιστούν,
γ. η εντεινόµενη κρίση και η δραµατική µείωση των έργων ευνοούν την εµφάνιση φαινοµένων άκριτου και
νοσηρού ανταγωνισµού µε αποτέλεσµα να «εκδιώκονται» από τον κλάδο οι, κατά τεκµήριο, συνεπέστεροι,
δ. οι µεγάλες εκπτώσεις υποβαθµίζουν την ποιότητα των έργων και υπονοµεύουν την ολοκλήρωσή τους, µε
δυσµενείς επιπτώσεις για τους αναδόχους αλλά και τους εργαζοµένους και προµηθευτές των αναδόχων,
είναι προφανής η ανάγκη καθιέρωσης ενός νέου αντικειµενικού συστήµατος ανάθεσης των έργων.
Το σύστηµα αυτό θα πρέπει να καλύπτει σε κάθε περίπτωση τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις:
1. ∆ιεξαγωγή του διαγωνισµού σε δύο διακριτά στάδια:
1ο Στάδιο η κατάθεση των δικαιολογητικών.
2ο Στάδιο (µετά την ολοκλήρωση του πρώτου) η κατάθεση των οικονοµικών προφορών που θα ανοίγονται
αµέσως ενώπιον των συµµετεχόντων. Με την ρύθµιση αυτή αφενός διασφαλίζεται η διαφάνεια και αφετέρου
οδηγούµαστε σε γρήγορη ανάδειξη αναδόχου, αφού θα ελαχιστοποιηθούν οι ενστάσεις.
2. ∆ιατήρηση των περιορισµών αυτοπρόσωπης κατάθεσης των προσφορών (για τις ατοµικές εργοληπτικές
επιχειρήσεις) ή µέλος ∆.Σ. (για τις εταιρείες), διεξαγωγής διαγωνισµών µία φορά την εβδοµάδα την ίδια ώρα και
µέρα, πρωτότυπο βεβαίωσης ΜΕΕΠ.
3. Αποκλεισµός οποιουδήποτε κριτηρίου αξιολόγησης επιδέχεται υποκειµενική κρίση.

Β.3.1.2

Παράπλευρες ∆ράσεις ΥΠΥΜΕ∆Ι
(Από κεφάλαιο 4 βιβλίου Οµ. Καθ. Θ. Τάσιου, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτηµα)

1. ∆ίκαια αύξηση της µισθοδοσίας των δηµοσίων λειτουργών που εποπτεύουν, κρίνουν και αποφασίζουν για
διαδικασίες αξίας πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρών ανά µήνα
2. Πρόβλεψη αποζηµίωσης του δηµοσίου Μηχανικού για την συµµετοχή σε Επιτροπή ∆ιαγωνισµού Ανάθεσης
∆ηµοσίου Έργου – Τυχαία επιλογή του από κατάλογο ∆ηµοσίων Μηχανικών του Νοµού.
3. Αύξηση του αισθήµατος αξιοπρέπειας και αυτοσεβασµού του δηµοσίου Μηχανικού, µε τους ακόλουθους λ.χ.
τρόπους.
− Κατάργηση της πολιτικοποίησης της διοικητικής µηχανής του Υπουργείου
− Επαναφορά του θεσµού των ουσιαστικών Γενικών ∆ιευθυντών µε πραγµατικά δικαιώµατα, ώστε ο
δηµόσιος Μηχανικός να ξέρει ότι δίνει λόγο σε σεβαστές προσωπικότητες τού Κλάδου του,
− Λήψη ηθολογικών µέτρων απ' τα ίδια τα επαγγελµατικά Σωµατεία των Μηχανικών,
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−

Οργάνωση Σεµιναρίου ∆ηµοσιογράφων διαπιστευµένων στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, στους οποίους θα διδαχθεί
ολόκληρη την απέραντη περιπλοκή τού µηχανισµού παραγωγής δηµοσίου έργου. Έτσι, οι σηµαντικές για το
θέµα µας δηµόσιες κρίσεις τους θα είναι ουσιαστικότερες και δικαιότερες.

4. Αναφορικά µε τις νοµικές αντιστάσεις του δηµόσιου Μηχανικού – Επαναφορά του θεσµού του υψηλόβαθµου και
έµπειρου Επιθεωρητή ο οποίος έχει περάσει απ' όλα τα στάδια της Υπηρεσίας και ο οποίος εµφανίζει, θεωρητικώς,
µικρές πιθανότητες δωροδοκίας.
5. Οι διαδικασίες επίβλεψης και παραλαβής Μελετών.
- Επαναλειτουργία ∆ιεύθυνσης Εκπαιδεύσεως του ΥΠΥΜΕ∆Ι (Πιστώσεις, στελέχωση, συνεργασίες µέσω
Προγραµµατικών Συµφωνιών µε τα Πολυτεχνεία).
- Συστηµατική οργάνωση της επίβλεψης και παραλαβής µελετών:
− µε την ποιοτική / ποσοτική στελέχωση της αντίστοιχης Υπηρεσίας
− µε λεπτοµερή χρονοδιαγράµµατα και ενδιάµεσες παραλαβές
− µε την βοήθεια άλλων δηµόσιων Μηχανικών (εκτός της συγκεκριµένης Υπηρεσίας, αν απαιτείται), ή και
διακεκριµένων Συµβούλων (ατόµων − όχι οµάδων)
− µε τον διορισµό Επιτροπών Εµπειρογνωµόνων Μελέτης (Panel) µεγάλου κύρους, για την κατά στάδια
υποστήριξη του έργου της Υπηρεσίας
− µε τον ειδικό έλεγχο των Μελετών από ανεξάρτητο Ελεγκτή.
- Θέσπιση απαίτησης απ' όλα τα Μελετητικά Γραφεία να διαθέτουν έµπειρους Κοστολόγους Μηχανικούς,
ικανούς να στήσουν πρώτα την πραγµατική κοστολόγηση του έργου υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες, και
µόνον έπειτα να επιµερίσουν τις δαπάνες στα καθέκαστα κονδύλια.
6. Οι διαδικασίες ανάθεσης Κατασκευής.
Καθιέρωση σύγχρονων αναλυτικών τιµολογίων και δίκαιου τρόπου αναθεώρησης που να στηρίζεται πάνω
στην σωστή ανάλυση τιµών.
7. Οι διαδικασίες εκτέλεσης και επίβλεψης του έργου.
Ουσιαστικοποίηση της Επίβλεψης καθώς και υιοθέτηση ευέλικτου και αξιόπιστου συστήµατος ασφαλίσεων
του Κατασκευαστή, έναντι όλων των ενδεχοµένων.
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Γ.

Οι δράσεις των Εργοληπτικών Οργανώσεων

Γ.1.

Σκοπός, κίνητρα

Οι εργοληπτικές οργανώσεις αντιλαµβανόµενες τον θεσµικό τους ρόλο ολοένα και πιο ξεκάθαρα τα
τελευταία έτη αντιµετωπίζουν τα θέµατα διαφθοράς στον χώρο παραγωγής δηµοσίων έργων ως θέµατα ζωής και
θανάτου αφού έχουν συνειδητοποιήσει ότι η διαφθορά συντελεί:
-

Στην χειροτέρευση των όρων επιχειρηµατικής δράσης στον τοµέα παραγωγής δηµοσίων έργων µέσω της
µη δυνάµενης να εκτιµηθεί/προϋπολογιστεί σηµαντικής αύξησης του λειτουργικού κόστους των εταιρειών,

-

Στην χειροτέρευση των όρων παραγωγικότητας των εταιρειών, οι οποίες αντί να στρέφονται σε
επαγγελµατικές και παραγωγικές δράσεις αναγκάζονται να µεταθέτουν το κέντρο βάρους σε άλλα,
άγνωστα, πεδία δράσης,

-

Στην χειροτέρευση της αποτελεσµατικότητας των επενδυµένων κεφαλαίων στις τεχνικές εταιρείες,

-

Στην χειροτέρευση των όρων συναγωνισµού αλλοδαπών τεχνικών εταιρειών,

-

Στην νόθευση των υγιών συνθηκών ανταγωνισµού, γεγονός που ακόµη και µεσοβραχυπρόθεσµα αποβαίνει
εις βάρος των εταιρειών.

Οι εργοληπτικές οργανώσεις έχουν πειστεί ότι η διαφθορά, ασχέτως εάν πρόσκαιρα φαίνεται να βοηθά,
τελικώς ζηµιώνει τον κλάδο και τις εταιρείες του κλάδου πολλαπλά, αφού, εκτός των άλλων συντελεί στην
διατήρηση ή και επιδείνωση του δηµοσιονοµικού προβλήµατος της Χώρας, άρα και στις µελλοντικές παραγγελίες
του κλάδου, µέσω της αναγκαίας µείωσης του Π∆Ε.
Οι εργοληπτικές οργανώσεις έχουν αντιληφθεί ότι η φήµη που, δικαίως ή αδίκως, συνοδεύει την λέξη
εργολάβος στην Ελλάδα συντελεί σηµαντικά στην αποδυνάµωση της δυναµικής των εταιρειών, λειτουργώντας ως
βαρίδι στις περιπτώσεις δραστηριοποίησης σε συναφείς κλάδους ή προσπάθειας επέκτασης στο εξωτερικό.
Οι εργοληπτικές οργανώσεις αντιλαµβάνονται πλήρως τον κρίσιµο ρόλο που καλούνται να παίξουν στην
σηµερινή καµπή της Χώρας, αφού γνωρίζουν ότι θα είναι οι εταιρείες µέλη τους που θα κληθούν, σύντοµα ή
αργότερα, να αναστηλώσουν την οικονοµία της Ελλάδος µε τις επενδύσεις σε υποδοµές. Ως εκ τούτου εκφράζουν
αυξηµένη ανησυχία για την θεσµοθέτηση ορθών και διαφανών κανόνων της αγοράς.
Ήδη µε τις προτάσεις τους για το νέο θεσµικό πλαίσιο αλλά και µε τα πρόσφατα δείγµατα γραφή γραφής
µε την δηµοσιοποίηση του ζητήµατος των πλαστών εγγυητικών επιστολών και την από µέρους τους καταγγελία της
εν λόγω πρακτικής ορισµένων, λίγων, εργοληπτών φαίνεται ότι από πλευράς τους έχουν αντιληφθεί τις δράσεις στις
οποίες πρέπει να προβούν και οι οποίες είναι:
•

Ο καθορισµός κώδικα δεοντολογίας.

•

Η καλύτερη ενηµέρωση της κοινής γνώµης για τα ζητήµατα του κατασκευαστικού κλάδου

•

Η επιµονή στο ζήτηµα της διαφάνειας στον τοµέα παραγωγής δηµοσίων έργων.

Γ.2.

Κώδικας ∆εοντολογίας

Γ.2.1.

Γενικά

Οι εργοληπτικές οργανώσεις είναι πολυάριθµες, εξ’ αυτών όµως οι πέντε Πανελλήνιες είναι (κατά
αλφαβητική σειρά) : ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, ΠΕΣΕ∆Ε, ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ. Προσπάθειες ετών για πλήρη ενοποίηση των
εργοληπτικών οργανώσεων δεν έχουν µέχρι σήµερα ευδοκιµήσει. Ωστόσο µέρος των προσπαθειών ενός ενιαίου και
κοινού µετώπου δράσης των εργοληπτών στην Ελλάδα αποτελεί η λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής
Εργοληπτικών Οργανώσεων (ΣΕΕΟ) δια µέσω της οποίας επιχειρείται, στα σηµαντικότερα ζητήµατα, η ενιαία και
ταυτόσηµη στάση και άποψη του εργοληπτικού κόσµου της χώρας. Μία έκφραση αυτής της προσπάθειας αποτελεί
και το παρόν πόνηµα, το οποίο εντάσσεται στην Πρωτοβουλία των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων κατά
της Ετεροδοσολοψίας.
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Γ.2.2.

Τάξεις και κατηγορίες έργων – Εκπροσώπηση εργοληπτικών οργανώσεων

Βάσει νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και Υπουργικών αποφάσεων, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις
εγγράφονται στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του ΥπΥΜΕ∆Ι, το αρµόδιο τµήµα του οποίου έχει
ως βασικό ρόλο την τήρηση του προβλεπόµενου από το νόµο Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, όπου
καταγράφονται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ∆ηµοσίων Έργων και µέσα από το οποίο γίνεται η κατάταξη, προαγωγή
ή άλλη µεταβολή σε τάξη ή κατηγορία αναλαµβανοµένων έργων καθώς και την καταγραφή της στελέχωσης, της
εµπειρίας, του εξοπλισµού, της οικονοµικής κατάστασης, της τεχνικής ικανότητας των επιχειρήσεων αυτών.
Οι Βασικές Κατηγορίες Έργων στις οποίες κατατάσσονται οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις είναι οι: Οδοποιία,
Οικοδοµικά, Υδραυλικά, Λιµενικά, Ηλεκτροµηχανολογικά και Βιοµηχανικά Ενεργειακά, ενώ οι Ειδικές κατηγορίες
Έργων οι: Πλωτών Έργων & Εγκαταστάσεων Ναυπηγείων, Αποκαλύψεως Μεταλλείων, Καθαρισµού & Επεξεργασίας
Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων, Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού, Πρασίνου.
Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τάξεις, βάσει κριτηρίων στελέχωσης, οικονοµικών
στοιχείων και εµπειρίας. Οι Τάξεις Έργων στις οποίες είναι δυνατή η κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων είναι
εννέα, (9), ανάλογα του εύρους του οικονοµικού αντικειµένου του έργου που έχει την δυνατότητα να αναλάβει µια
εργοληπτική επιχείρηση πρώτη εγγραφή στο ΜΕΕΠ γίνεται µόνο µέχρι την 3η τάξη. Η κατάταξη στις ειδικές
κατηγορίες είναι δυνατή µέχρι την 4η τάξη. Με βάση εµπειρία, κεφάλαια, στελέχωση της επιχείρησης, η Πολιτεία
χορηγεί το λεγόµενο εργοληπτικό πτυχίο, διαφόρων τάξεων και κατηγοριών για εκάστη εργοληπτική επιχείρηση.
Πέραν του υπόψη εργοληπτικού πτυχίου για να ασκήσει το επάγγελµα η εργοληπτική επιχείρηση πρέπει εκάστοτε
να πληροί και άλλες προϋποθέσεις, όπως να έχει ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα, να είναι εγγεγραµµένη
σε κάποια εργοληπτική οργάνωση, κ.α.
Η Πολιτεία προκειµένου να αναθέσει κάποιο τεχνικό έργο ή να χορηγήσει εργοληπτικό πτυχίο, έχει θεσπίσει
διάφορες επιτροπές και όργανα (Σ.∆.Ε., Επιτροπές διαγωνισµού, Επιτροπή ΜΕΚ, Επιτροπή ΜΕΕΠ, Περιφερειακά και
Νοµαρχιακά Τεχνικά Συµβούλια, Τεχνικά Συµβούλια Υπουργείων, κλπ.). Αυτά τα όργανα και επιτροπές (εκτός των
επιτροπών διαγωνισµού προ Καλλικράτη), υπερέβαιναν τα (150). Η Πολιτεία έχει προβλέψει την εκπροσώπηση των
εργοληπτικών οργανώσεων σε αυτές τις επιτροπές / συµβούλια, ωστόσο δεν επιτυγχάνεται πάντα η υπόδειξη
κοινού εκπροσώπου των εργοληπτικών οργανώσεων σε αυτά.

Γ.2.3.

Ανάγκη ύπαρξης Κώδικα ∆εοντολογίας

Είναι αναµενόµενο ότι η καθιέρωση ενός κοινά ευρύτερα αποδεκτού κώδικα δεοντολογίας όλων των
εργοληπτικών επιχειρήσεων αποτελεί δυσχερές πρόβληµα όταν δεν υπάρχει ενιαία έκφραση και ενιαίο θεσµικό
όργανο αυτών. Πόσο µάλλον όταν το σύνολο των δοµών των εργοληπτικών οργανώσεων, πανελλήνιων και µη,
ξεπερνά τις 68.
Παρά ταύτα όµως, υφίσταται βαθιά ανησυχία του κατασκευαστικού κόσµου, που από µέρα σε µέρα
καταστρέφεται ηθικά και οικονοµικά, για το µέλλον των επιχειρήσεων που πρωτοστάτησε στην ανασυγκρότηση της
Χώρας από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται τόσο η παρούσα δράση των εργοληπτικών
οργανώσεων όσο και η προσπάθεια ανάδειξης της αλήθειας σε παρεµφερή µέτωπα όπως ότι :
- Η Ελλάδα δεν είναι παράδεισος των εργολάβων
- Οι Εργοληπτικές επιχειρήσεις ήταν η ατµοµηχανή της ανάπτυξης που σήµερα έχει σβήσει.
- Η πλήρης καταστροφή των Εργοληπτικών επιχειρήσεων θα στερήσει την χώρα από την δυνατότητα ανάπτυξης,
δηλαδή, την µόνη αναγκαία και ικανή συνθήκη για να βγούµε από την βαθιά οικονοµική και κοινωνική κρίση.
Η εργοληπτική επιχειρηµατικότητα δεν είναι περισσότερο διεφθαρµένη σε σχέση µε λοιπούς
επιστηµονικούς και επαγγελµατικούς κλάδους (Γιατροί, ∆ικηγόροι, ∆ηµόσιοι λειτουργοί, Πανεπιστηµιακοί, Πολιτικοί
Συνδικαλιστές, Φαρµακοποιοί κλπ.). Είναι όµως η πρώτη, εξ όσων γνωρίζουµε, που αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για
την εξάλειψη του φαινοµένου. Σε αυτό το πλαίσιο επιβάλλεται σήµερα όσο ποτέ άλλοτε να δηµιουργηθεί ένας
ελάχιστος αποδεκτός Κώδικας ∆εοντολογίας, όχι µόνο για την ύπαρξη αυτού αλλά κυρίως για την εφαρµογή του, µε
πράξεις και ενέργειες που θα δείξουν στην κοινωνία και Πολιτεία ότι: Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις πρωτοστατούν
στην ηθική τάξη και καταπολέµηση της Ετεροδοσοληψίας.
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Γ.2.4.

Γενικές αρχές του Κώδικα

Το παρόν κείµενο δεν φιλοδοξεί να προτείνει ένα πλήρες κείµενο ∆εοντολογικού Κώδικα αλλά να
καταγράψει κάποιες αρχές που θα µπορούσαν να γίνουν αποδεκτές από την πλειοψηφία τουλάχιστον των
εκπροσώπων των Εργοληπτικών επιχειρήσεων.
Ενδεικτικές βασικές αρχές Κώδικα / Άρθρα
-

-

-

Λειτούργηµα / Επάγγελµα Εργολήπτη.
Υποχρεώσεις του Εργολήπτη στο κοινωνικό σύνολο.
Υποχρεώσεις του Εργολήπτη στον Κύριο του έργου.
∆ικαιώµατα του Εργολήπτη.
Προσόντα του Εργολήπτη.
Εφαρµογή των κανόνων της τέχνης.
Αποφυγή ενεργειών βλαπτικών της Υπόληψης του και της τάξεως του.
Βοήθεια συναδέλφων του.
Αποφυγή υποκατάστασης συναδέλφου του όταν υφίστανται εκκρεµότητες.
Αποφυγή υποκατάστασης συναδέλφου του χωρίς τη συγκατάθεση του.
Αποφυγή δυσµενούς κριτικής έργων / εργασιών συναδέλφου του
Αποφυγή άσκησης άλλης δραστηριότητας ασυµβίβαστου προς αυτήν του εργολήπτη.
Αποφυγή αθέµιτου ανταγωνισµού κατά συναδέλφου.
Να συνεργάζεται επί τη βάση των νόµων και των τεχνικών αρχών µε τον Κύριο του έργου.
Να αποφεύγει την συµµετοχή του σε συµπαιγνίες που προσβάλλουν την ακεραιότητα και την
ηθική του κλάδου.
Να ενδιαφέρεται και υποβάλλει προτάσεις για την βελτίωση του κλάδου.
Να είναι αντικειµενικός και δίκαιος στις θέσεις του όταν εκπροσωπεί τον κλάδο σε θεσµικά
όργανα της Πολιτείας.
Να µη συµµετέχει σε Συνεδριάσεις Θεσµικών οργάνων όταν υπάρχει επαγγελµατικό ή ηθικό
ασυµβίβαστο µε το υπό εξέταση θέµα.
Να σέβεται τους Λειτουργούς της ∆ιοίκησης και να τους καταγγέλλει όταν επιχειρούν
παραβατικές συµπεριφορές.
Να σέβεται τους συνεργάτες του και τις τυχόν αποφάσεις οργάνων επί επαγγελµατικών
διαφορών που προκύπτουν µε αυτούς.
Να προβάλλει τις επιτεύξεις του εφ’ όσον αυτές σκοπό έχουν τεχνικοεπιστηµονική ενηµέρωση
συναδέλφου και όχι αυτοδιαφήµιση.
Να δίνει µεγάλη σηµασία κατά την υλοποίηση συµβάσεων στην ασφάλεια των εργαζοµένων,
στην διευκόλυνση του κοινωνικού συνόλου εκ τυχόν δυσχερειών που επιβάλλονται από την
εκτέλεση του έργου και ειδικότερα στο περιβάλλον.
Να βοηθά νεότερους συναδέλφους.
Να σέβεται αρχαιότερους συναδέλφους του.
Να καταγγέλλει κάθε απόπειρα ή τέλεση «ετεροδοσοληψίας», εφ’ όσον διαθέτει επαρκή
αποδεικτικά στοιχεία, είτε αυτή οφείλεται σε Υπηρεσιακούς ή εκλεγµένους εργοληπτικούς
παράγοντες κλπ.
Να καταγγέλλει έγκαιρα µεθοδεύσεις διαγωνισµών που είναι προϊόν ετεροδοσοληψίας ή
ενέχουν τον κίνδυνο µιας τέτοιας κατάληξης.

Η διαµόρφωση ενός πλήρους κειµένου και στη συνέχεια προώθηση και εφαρµογή αυτού επαφίεται στην
Σ.Ε.Ε.Ο.
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Γ.3.

Νοµικώς ασφαλείς εσωτερικές καταγγελίες

Η ύπαρξη προκαθορισµένων και γνωστών και αποδεκτών από όλους τους εµπλεκοµένους θεσµοθετηµένων
διαδικασιών για την «πρόληψη» αλλά τελικά και την καταστολή της ετεροδοσοληψίας αποτελεί πρόκριµα για τον
περιορισµό (και µελλοντικά) την εξάλειψη του φαινοµένου.
Εξαρχής, αν και το λεξιλόγιο που θα χρησιµοποιηθεί (πχ. καταγγελία, εκβιασµός, δωροδοκία κλπ)
παραπέµπει σε ποινικές έννοιες ή καλύτερα σε έννοιες που τελικά ρυθµίζονται από το ισχύον ποινικό δίκαιο, θα
πρέπει να αποκλειστεί η δυνατότητα εξεύρεσης τέτοιας λύσης από το παρόν πόνηµα.
Η προσπάθεια είναι να εξευρεθεί διοικητική διαδικασία, η οποία πιθανόν να αποτελεί και ξεχωριστό
παράρτηµα του υπό κατάρτιση «κώδικα δεοντολογίας Ε∆Ε», και η οποία θα αποτελεί κοινή γνώση όλων των
εµπλεκοµένων στην διαδικασία παραγωγής δηµοσίων έργων (συνοπτικά : αναθέτουσες αρχές και Ε∆Ε ή αλλιώς
δηµόσια διοίκηση και ιδιωτικός τοµέας).
Επισηµαίνεται ότι η πολιτεία έχει νοµοθετήσει, υπό το πρίσµα πάντα του ποινικού δικαίου, διαδικασίες για
προφύλαξη του καταγγέλλοντα «αξιόποινες» πράξεις, σε διάφορους τοµείς πχ. φορολογικό (ανώνυµη καταγγελία
στο Σ∆ΟΕ) τροµοκρατία (ειδική προστασία και αµοιβή του καταγγέλλοντα στην Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία)
ξέπλυµα µαύρου χρήµατος κλπ, µε λιγότερη ή περισσότερη επιτυχία.
Είναι όµως προφανές ότι στην διαδικασία παραγωγής δηµόσιων έργων, δηλαδή προσφορά στο κοινωνικό
σύνολο, µε χρήµατα του φορολογούµενου πολίτη, οι παραπάνω έννοιες θεωρούνται ξένο σώµα, ιδιαίτερα εάν
αναλογιστεί κανείς ότι οι εµπλεκόµενοι αφενός δηµόσια διοίκηση (και αιρετοί άρχοντες) και αφετέρου επιστήµονες
που ασκούν επιχειρηµατική δράση (εργολήπτες δηµοσίων έργων) υπό τον ασφυκτικό έλεγχο και την εποπτεία του
κράτους, χαρακτηρίζονται από το τεκµήριο της εντιµότητας.
Συνεπώς η πρακτική και αποτελεσµατική, από απόψεως και χρόνου, λύση είναι η ύπαρξη διοικητικής
διαδικασίας, που θα έχει υιοθετηθεί από το σύνολο του τεχνικού κόσµου, δηλαδή και τους φορείς και όργανα
ελέγχου της δηµόσιας διοίκησης (µηχανικούς) αλλά και τους εργολήπτες (µηχανικούς). Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
της διαδικασίας θα πρέπει να είναι η ταχύτητα ολοκλήρωσής της, και να µην λάβει τα «βαριά» και δυσκίνητα
γνωρίσµατα των περιβόητων «Ένορκων ∆ιοικητικών Εξετάσεων (Ε.∆.Ε.)»
Τέλος να αποκλειστεί αµέσως και η κακότεχνη αστήρικτη και µονοµερής νοµοθετική πρωτοβουλία στο
κυοφορούµενο νοµοσχέδιο του ΥΠΥΜΕ∆Ι, µε τον τίτλο «Σύµφωνο Ακεραιότητας», που προβλέπει µόνο εξοντωτικές
ποινές αποκλειστικά για τους εργολήπτες, αφήνοντας στο απυρόβλητο τους απασχολούµενους στην δηµόσια
διοίκηση, µε την ευρεία έννοια. Η ύπαρξη τέτοιου συµφώνου θα έπρεπε για να είναι ισοβαρής και δίκαιη, ώστε να
µπορέσει να παράξει αποτέλεσµα, να προβλέπει την ίδια διαδικασία και την ίδια «ποινή», λαµβανοµένης υπόψη της
διαφορετικής νοµικής θέσης του κάθε εµπλεκόµενου, για όποιον «κατηγορηθεί» για ετεροδοσοληψία.
Να επισηµανθεί ότι η πιθανότητα νοµοθετικής ρύθµισης για το φαινόµενο, πχ. µε την υιοθέτηση του
Κώδικα ∆εοντολογίας των Ε∆Ε όπου θα µπορούσε να ενδυθεί την µορφή ενός αναγκαστικού δικαίου κειµένου, είναι
εξεταστέα, εάν και δεν έχει εφαρµοσθεί στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Οφείλουµε λοιπόν να εξετάσουµε τη νοµική θέση (καθεστώς) των εµπλεκοµένων παραγόντων της
παραγωγής δηµοσίων έργων (Γ.3.1) για να καταλήξουµε στην ύπαρξη ισοβαρής διοικητικής διαδικασίας
αντιµετώπισης καταγγελίας περίπτωσης ετεροδοσοληψίας (Γ.3.2)

Γ.3.1.

Συνοπτική (νοµική) παρουσίαση των παραγόντων στην διαδικασία παραγωγής
δηµοσίων Έργων.

Σε προηγούµενες ενότητες έχει αναπτυχθεί διεξοδικά το θέµα των εµπλεκοµένων φορέων. Στην παρούσα
φάση της µελέτης ενδιαφέρει η νοµική παρουσίαση του καθενός ως προς την διοικητική κύρωση (πχ. πειθαρχικό
έλεγχο) που ενδεχοµένως έχει προβλεφθεί για τέτοιες καταγγελίες ή γενικότερα. Αυτονόητο είναι ότι οι
προβλεπόµενες ποινικές διαδικασίες εφαρµόζονται σε όλους τους εµπλεκόµενους, µε ιδιαιτερότητες ως προς τους
αιρετούς (βουλευτές, υπουργούς), ανεξαρτήτως ύπαρξης διοικητικών/ πειθαρχικών κυρώσεων.
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∆ηµόσια διοίκηση
Τα πειθαρχικά ζητήµατα καλύπτονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα, µε διαφοροποιήσεις για τους τέως
Ο.Τ.Α. και Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κλπ.
Αιρετοί
Καλύπτονται ανάλογα του αξιώµατος (βουλευτής, υπουργός ∆ήµαρχος, Γενικός Γραµµατέας) από ειδικές
διατάξεις ως προς τις προβλεπόµενες διοικητικές κυρώσεις
Επιβλέποντες Μηχανικοί
Πέραν της πιθανής υπαλληλικής σχέσης µε την όποια υπηρεσία στην οποία εργάζονται καλύπτονται
πειθαρχικά από το Τ.Ε.Ε.
Ιδιωτικός Τοµέας
Εργολήπτες ∆Ε και Ιδιώτες Μηχανικοί καλύπτονται πειθαρχικά καταρχήν από τις διατάξεις που έχουν
θεσπίσει τα Επιµελητήρια στα οποία υπάγονται και τους έχουν εκδώσει τις άδειες
Εργοληπτικές Οργανώσεις
Έχουν όλες θεσµοθετήσει πειθαρχικές διαδικασίες για συγκεκριµένα παραπτώµατα µελών τους.
Προκύπτει λοιπόν ότι όλοι οι εµπλεκόµενοι δύνανται να ελεγχθούν πειθαρχικά/ διοικητικά, σε κάποιο
βαθµό, έστω µε ιδιαιτερότητες, και συνεπώς είναι νοµικά εφικτή η θέσπιση κοινώς αποδεκτής διοικητικής
διαδικασίας, µε την προϋπόθεση αποδοχής της από όλους τους εµπλεκόµενους, για την πάταξη του φαινοµένου της
ετεροδοσοληψίας.

Γ.3.2.

Θεσµοθέτηση διοικητικής διαδικασίας εξέτασης καταγγελίας περίπτωσης
ετεροδοσοληψίας.

Θα πρέπει η διαδικασία να ισχύσει και να εφαρµοστεί και στα δυο στάδια παραγωγής δηµοσίων έργων,
στάδιο ανάθεσης και στάδιο εκτέλεσης.
Να σηµειωθεί αρχικά ότι προφανώς η όποια διοικητική διαδικασία και εάν θεσπισθεί, δεν θα έχει ως
αποτέλεσµα τον περιορισµό του δικαιώµατος του κάθε εµπλεκόµενου να προσφύγει στην ποινική δικαιοσύνη και να
διεκδικήσει τα προβλεπόµενα, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Στόχος είναι να υιοθετηθεί µια ταχεία (κατά το δυνατόν) διοικητική διαδικασία που να είναι αποδεκτή από
όλους, ακριβοδίκαιη, απαλλαγµένη από την καχυποψία µεροληψίας και όµοια προς τις δυο κατευθύνσεις, δηλαδή
είτε η απόπειρα δοσοληψίας προέλθει από την πλευρά του εργολήπτη είτε εάν ο εργολήπτης γίνει αποδέκτης
απόπειρας εκβιασµού.
Τα πραγµατικά περιστατικά που δύνανται να εκκινήσουν µια τέτοια διαδικασία µπορούν να
σχηµατοποιηθούν σε δυο κατηγορίες, όπως αµέσως παραπάνω, δηλαδή είτε η «απόπειρα» (εκβιασµού,
δωροδοκίας) προέλθει από την πλευρά της διοίκησης είτε εάν η «απόπειρα» προέλθει από την πλευρά του Ε∆Ε.
Περίπου µε όµοιο τρόπο έχουν εφαρµογή αυτά τα περιστατικά και στα δυο στάδια παραγωγής δηµοσίων
έργων, δηλαδή στο στάδιο ανάθεσης και στάδιο εκτέλεσης. Η διαφορά είναι ότι στο στάδιο ανάθεσης, υπό το
πρίσµα του δικαίου του ανταγωνισµού µεταξύ των εργοληπτών, δύναται να εµφανιστεί και πιθανότητα καταγγελίας
από εργολήπτη σε εργολήπτη, µε ευθεία καταγγελία της αλλοίωσης του αποτελέσµατος, ως συνέπεια
ετεροδοσοληψίας µε την επιτροπή διαγωνισµού, και άρα επηρεασµού της εις βάρος των λοιπών διαγωνιζοµένων.
Η εκκίνηση της διαδικασίας προϋποθέτει ένα πραγµατικό περιστατικό, και την καταγγελία αυτού, ώστε να
τεθεί σε λειτουργία ο διοικητικός µηχανισµός (όπως αυτός εξειδικευτεί στη συνέχεια) που θα «διαχειρίζεται» την
περίπτωση ετεροδοσοληψίας. Το πρόβληµα που παραµένει είναι ο «φόβος» του καταγγέλλοντος για τις συνέπειες
της καταγγελίας του, «φόβος» που τις περισσότερες φορές ενισχύεται και από την ατιµωρησία των,
αποδεικνυόµενων τελικώς, ενόχων.
Η µόνη ασφαλής λύση του αποδέκτη της καταγγελίας, παραµένει η συλλογική κάλυψη, αφού άλλως η
ανωνυµία του καταγγέλλοντος θα καταρρεύσει αµέσως, διότι είναι γνωστός ο ανάδοχος του κάθε έργου και επίσης
γνωστά είναι και τα στελέχη της Υπηρεσίας (που επιβλέπει ή που αναθέτει) που εµπλέκονται µε το έργο.
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Άρα η µόνη αναγνωρισµένη «συλλογική οντότητα» που µπορεί να αναλάβει αυτόν τον ρόλο στο σηµερινό
σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων είναι οι Εργοληπτικές Οργανώσεις. Αυτές θα αποτελέσουν τον διαχειριστή
του «διοικητικού µηχανισµού» που θα αντιµετωπίσει την ετεροδοσοληψία και αυτές τελικά θα «τρέξουν» την
διαδικασία.
Ως συλλογικό όργανο, όπως είναι διαρθρωµένη η καθεµία, µπορεί µε συλλογική ευθύνη διοικητικού
συµβουλίου, να παραλάβει την καταγγελία και να την καταθέσει στον προβλεπόµενο υπερκείµενο φορέα, σε
περίπτωση καταγγελίας από Ε∆Ε προς υπάλληλο ή να προχωρήσει στις προβλεπόµενες διαδικασίες κατά του µέλους
της, σε περίπτωση που η καταγγελία προέλθει από δηµόσιο υπάλληλο (φορέα) κατά Ε.∆.Ε.
Προϋπόθεση της ενέργειας αυτής είναι η υιοθέτηση του Κοινού Κώδικα ∆εοντολογίας των Ε∆Ε, από κάθε
Ε.Ο., το οποίο ίσως να απαιτεί και καταστατική τροποποίηση σε ορισµένες Ε.Ο. Πρακτικά σηµαίνει ότι όλες οι ΕΟ θα
έχουν συµφωνήσει στις κοινές διοικητικές διαδικασίες, του ως άνω «διοικητικού µηχανισµού» που θα αφορούν την
καταγγελία και την διαχείριση αυτής, µε προκαθορισµένα και αυτόµατα στάδια και βήµατα, που θα ακολουθούνται
ανεξαρτήτων φορέων και προσώπων, µε όµοιο τρόπο από όλους τους εµπλεκόµενους. Για να εξαλειφθεί κάθε
έννοια υποκειµενισµού θα πρέπει η διαδικασία αυτή να είναι εκ των προτέρων γνωστή και δηµοσιευµένη (πχ. όπως
στα ενιαία τεύχη διακήρυξης) σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς παραγωγής δηµοσίων έργων. Ευκταία θα ήταν
και η έκφραση βούλησης των εµπλεκοµένων για άµεση εφαρµογή και αποδοχή των προαναφερόµενων διοικητικών
διαδικασιών σε περίπτωση ετεροδοσοληψίας.
Εάν βέβαια υιοθετηθεί µια νοµοθετική προσέγγιση για την ύπαρξη κώδικα δεοντολογίας σε µορφή
«αναγκαστικού δικαίου», η όλη διαδικασία θα είναι ευχερέστερη. ∆εν είναι βέβαια εύκολη η νοµοθετική παρέµβαση,
όπως έχει δείξει η πρακτική των τελευταίων δεκαετιών. Αντίθετα όταν µάλιστα είναι µονοµερής, όπως η
προαναφερθείσα νοµοθετική παρέµβαση του ΥΠΥΜΕ∆Ι, σχετική µε το σύµφωνο ακεραιότητας τότε τα
αποτελέσµατα είναι εκ διαµέτρου αντίθετα από τα αναµενόµενα.
Συνεπώς εναπόκειται στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Ε.Ο., εφόσον υιοθετήσουν την προσέγγιση που
αναπτύχθηκε ανωτέρω, να εξειδικεύσουν τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των διοικητικών διαδικασιών και του
«διοικητικού µηχανισµού» να ενσωµατώσουν τα τελικά κείµενα είτε ως Παράρτηµα στον Κώδικα ∆εοντολογίας, είτε
ως αυτοτελές µέρος του.
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∆.

Σύνοψη

Η διαρκής διαπλοκή των οικονοµικών συµφερόντων των ιδιωτικών επιχειρήσεων ή των οµίλων
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο µε τους δηµόσιους οργανισµούς, την πολιτική εξουσία,
αλλά και τους απλούς δηµόσιους υπαλλήλους είναι χώρος όπου η διαφθορά και οι στρεβλωτικές ενέργειες
βασιλεύουν. Οι πρακτικές που χρησιµοποιούνται είναι αρκετές και επαναλαµβάνονται άσχετα από τις διαδικασίες
που εφαρµόζει ο δηµόσιος τοµέας και το ισχύον νοµικό πλαίσιο. Τα κόµµατα που χρηµατοδοτούν τις στρατιές των
υπαλλήλων τους παράνοµα, ο αθέµιτος ανταγωνισµός µέσω στηµένων διαδικασιών και διαγωνισµών, οι
φωτογραφικές διατάξεις που ψηφίζονται στη Βουλή των Ελλήνων, η φίµωση του τύπου, η εξαγορά δικαστών και
πλήθος άλλων ακολουθούµενων πρακτικών, δίνουν το στίγµα της σήψης που έχει επέλθει. Αυτή η σήψη έχει
καταφέρει να ελαφρύνει τη κοινωνική καταδίκη αυτών των εγκληµατικών κατά το νόµο ενεργειών. Τα παράθυρα
στις εφαρµοζόµενες διαδικασίες υπάρχουν ηθεληµένα, γεγονός που οδηγεί κάποιες πράξεις διαφθοράς να
χαρακτηρίζονται ως παρατυπίες και όχι σαν παράνοµες πράξεις που µπορεί να απασχολήσουν την δικαιοσύνη. Σε
αυτές τις πράξεις διαφθοράς ενέχονται πέρα από κάθε αµφιβολία οι κατέχοντες την πολιτική και οικονοµική
εξουσία.
Το σύστηµα παρέχει απλόχερα τη δυνατότητα απεµπλοκής των δηµοσίων λειτουργών από τις όποιες
ευθύνες φέρουν. Όσο για την παράβαση καθήκοντος, υπάρχει µια µεγάλη κλίµακα αιτιολογιών: οι συναλλαγές
ανάµεσα σε δηµοσίους λειτουργούς και τους διευθυντές επιχειρήσεων γίνονται για «να υπερπηδηθούν τα εµπόδια
που προκύπτουν λόγω της γραφειοκρατίας»,η επιβάρυνση των ιδιωτικών επιχειρήσεων µε τα προσωπικά έξοδα των
εκλεγµένων πολιτικών γίνεται «µε το σκεπτικό του να µειωθούν οι δηµόσιες δαπάνες» κ.λπ.
Η µη σαφής ύπαρξη των ορίων της παρατυπίας και των παράνοµων πράξεων που επικαλούνται οι πολιτικοί
ή οι δηµόσιοι λειτουργοί έχει βρει δυστυχώς απήχηση στους πολίτες αυτής της χώρας, µε την κάλυψη από τον
τύπο και από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης γενικότερα. Το πραγµατικό κόστος δεν έρχεται στην επιφάνεια, ούτε το
οικονοµικό, ούτε το κοινωνικό. Φυσικά δε γίνεται λόγος για το κόστος που υπάρχει στο πολίτευµα και στην
εµπιστοσύνη του κοινωνικού συνόλου προς το κράτος.
Κατά τον ∆ανό καθηγητή πολιτικής οικονοµίας Γκερτ Σβένσεν, «ο έλεγχος είναι καλός, αλλά η εµπιστοσύνη
είναι φθηνότερη και αποτελεσµατικότερη». Αυτός είναι ο λόγος που κάνει ορισµένες χώρες όπως οι Σκανδιναβικές
να έχουν άψογο σύστηµα πρόνοιας, ενώ άλλες όπως η Ελλάδα έχουν τον κρατικό τοµέα πνιγµένο στη διαφθορά.
Κατά τον Σβενσεν, το «κοινωνικό κεφάλαιο» δηλαδή, ο βαθµός εµπιστοσύνης που υπάρχει ανάµεσα στους πολίτες,
προσδιορίζει την ύπαρξη ενός κράτους ευηµερίας. Υψηλός βαθµός αµοιβαίας εµπιστοσύνης σηµαίνει ότι ο πολίτης
δεν θα προσπαθήσει να φοροδιαφύγει, ούτε θα επιδιώξει να επωφεληθεί από τις κοινωνικές παροχές, χωρίς να το
δικαιούται. Όπως δείχνει και έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας, η ύπαρξη κοινωνικής εµπιστοσύνης έχει σηµαντική
επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη. Υποστηρίζεται ότι έχει µεγαλύτερη συµβολή στους ρυθµούς ανάπτυξης ακόµη
και από την παιδεία.
Η πολιτική ατιµωρησία που έχει επικρατήσει στη χώρα µας, δεν εξαρτάται από την σκληρότητα των ποινών
που προβλέπει το νοµικό µας σύστηµα. Οι πράξεις της διαφθοράς δεν φτάνουν στις αίθουσες του δικαστηρίου.
Ακόµα και αν φτάσουν, είτε δεν προκύπτουν απτά στοιχεία, είτε αναβάλλεται η εκδίκαση τους µέχρι να
παραγραφούν τα συγκεκριµένα αδικήµατα. Στην πλειοψηφία των υποθέσεων όµως, οι δηµόσιοι υπάλληλοι δεν
έχουν καµία επίπτωση, ούτε κάποια επίπληξη γιατί κανένας δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη να βγει µπροστά
καταγγέλλοντας. Έτσι αυτές οι πράξεις διευθετούνται µε διακριτικότητα και αµοιβαίες υποχωρήσεις. (εσωτερικές
µεταθέσεις ή επιπλήξεις). Με αυτόν τον τρόπο η πολιτική ατιµωρησία µετατρέπεται σε κουλτούρα ευνοώντας τις
οµάδες των πολιτικών ιθυνόντων και των ιθυνόντων της δηµόσιας διοίκησης, οι οποίες έχουν ισχυρούς
διαρθρωτικούς δεσµούς µεταξύ τους και αυτορυθµίζονται σε συνθήκες µεγάλης αδιαφάνειας.
Στόχος όλου του πολιτικού κόσµου οφείλει να είναι
- η επιβολή των κανόνων της διαφάνειας και η εφαρµογή των διαδικασιών στην ανάθεση των δηµοσίων
επενδύσεων και προµηθειών.
- ο σεβασµός στο πολίτευµα που επιβάλει την ισότητα µεταξύ των πολιτών.
- η διαρκής εξυγίανση του δηµοσίου τοµέα.
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Το µέτωπο των συγκρούσεων θα είναι µεγάλο και σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Θα πρέπει πρωτίστως να
υπάρξουν οι κατάλληλες θεσµικές αλλαγές και η θωράκιση των δηµοσίων δαπανών µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην
δίνεται η ευκαιρία σε δηµόσιους υπαλλήλους να καταλύουν τις διαδικασίες επιλογής αναδόχων. Θα πρέπει να
αναθεωρηθεί το νοµικό καθεστώς που διέπει την παραµονή των δηµοσίων υπαλλήλων που έχει αποδειχθεί η ενοχή
τους σε υποθέσεις διαφθοράς, ώστε να µην επαναλαµβάνονται τέτοιες ενέργειες. Θα πρέπει να γίνει ουσιαστική η
χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων διασταύρωσης στοιχείων, ώστε να γίνεται απλή η παρακολούθηση των
τυχών ατασθαλιών σε δηµόσια έργα ή προµήθειες κρατικών οργανισµών κλπ.
Τελειώνοντας, θα πρέπει να τονίσουµε ότι ένα διεφθαρµένο κράτος, διαφθείρει µοιραία και την κοινωνία. Οι
νοµοθετικές παρεµβάσεις για την αποτροπή των φαινοµένων διαφθοράς είναι πολυάριθµες και πολύπλευρες.
Ωστόσο, κανένα νοµοθετικό πλαίσιο (όσο αυστηρό κι αν είναι) δεν µπορεί να αποδειχθεί αποτελεσµατικό, αν δεν
στηρίζεται από το έµπρακτο πρότυπο µιας κυβέρνησης αδιαπραγµάτευτης σε θέµατα αρχών και πολιτικής ηθικής,
διάφανης λειτουργίας και άσπιλης διαχείρισης του δηµόσιου χρήµατος. Σε τελική ανάλυση, η νοοτροπία της
διαφθοράς µπορεί να εξαλειφθεί µόνο αν πάψει να θεωρείται αφέλεια η προσπάθεια καταπολέµησής της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εδάφιο από βιβλίο του Οµ. Καθ. Θ. Π. Τάσιου (ΤΕΕ 2006) µε τίτλο: ∆ηµόσια & Ιδιωτικά Έργα –
ΠΑΘΗΜΑΤΑ & ΜΑΘΗΜΑΤΑ
«4.

Ποιες Συνθήκες είναι ∆ωροδοσιογόνες;

Εδώ φτάνοµε στο ουσιαστικότερο σηµείο του προβληµατισµού, αφού έτσι θα εµπνευσθούµε τους τρόπους της
αντίδρασής µας. Η κοινωνιολογική ηµιµάθεια θα µπορούσε όµως να καταργήσει το ερώτηµα της επικεφαλίδας,
απαντώντας µε τον αφορισµό "τη µίζα την γεννάει η ανηθικότητα των ανθρώπων"(7). ∆υστυχώς, ούτε η Ιστορία,
ούτε η Επιστήµη έχουν καταφέρει ν' απαντήσουν στο περι ωού και όρνιθος παλαιόν ερώτηµα ("εάν η δυνατότητα
της µίζας γεννά την ανηθικότητα ή εάν η ανηθικότητα γεννά την µίζα").
Γι' αυτό, για τις ανάγκες αυτού του κεφαλαίου, θα ξεκινήσοµε µε την παραδοχή οτι ο ορισµός του δώρου ως
"παροχής άνευ ανταλλάγµατος" είναι καταρχήν εσφαλµένος : ∆ιότι κι όταν ακόµη ο δωρίζων δέν αντικαταβάλει
έναντι δοθέντος ήδη ανταλλάγµατος ή έναντι αναµενοµένου ανταλλάγµατος, πάλι έχει κατα νούν µιαν
αναγνώριση τού ευρύτερου κοινωνικού ρόλου του δωρολήπτη ⋅ χάρις σ' αυτόν τον ρόλο, ο δωροδότης κρίνει οτι
έχει ήδη ευεργετηθεί (ή θα ευεργετηθεί) εµµέσως και απροσώπως. Ανάλογην ερµηνεία δωροδοσίας επιδέχεται
ακόµη και η πράξη της ελεηµοσύνης, κατα την οποίαν αναγνωρίζω οτι ο διπλανός-µου στερείται (ενσυγκρίσει µε
όσα απολαµβάνω εγώ), και του παραχωρώ τον έναν απ' τους δέκα χιτώνες µου ⋅ το "αντάλλαγµα" εν προκειµένω
είναι η ψυχική ικανοποίηση την οποίαν απολαµβάνω.
Αυτό που κυρίως θέλω να 'πώ µ' αυτήν την δήθεν φιλοσοφική ανάλυση, είναι οτι η δωροδοσία κι η δωροληψία
(καθεαυτές µή κατακριτέες) γίνονται κρίσιµες ανάλογα µε το είδος και το ύψος του δώρου. Ακριβώς δέ αυτή η
κρίση περι του ο ρ ι α κ ο ύ ύψους του ανεκτού δώρου µπορεί να επηρεάζεται απ' τις περιρρέουσες συνθήκες. Γι'
αυτό υποστηρίζω οτι (ανεξαρτήτως των περι "ηθικότητος" ρευστών αντιλήψεων) έχει καίριαν σηµασίαν η µελέτη
των συνθηκών εκείνων που ευνοούν το φύτρωµα των ανθέων του κακού.
4.1.

Η µισθοδοσία των δηµοσίων λειτουργών

α) Γιατί η Πολιτεία θεσπίζει µισθούς ∆ικαστών πολύ υψηλότερους απο Υπαλλήλους αναλόγων τυπικών προσόντων;
Απάντηση : Για να είναι "ακόµη πιο πολύ " ανεπηρέαστοι κατα την άσκηση των καθηκόντων τους. Εδώ, έχοµε
µια ΝΟΜΙΚΗ και ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ επιβεβαίωση της Αρχής του Ηλεκτρισµού
I = ∆V / R
ήτοι, η ένταση του ρεύµατος "Ι" (υπο δεδοµένες αντιστάσεις R)(8) εξαρτάται απ' τη διαφορά δυναµικού ∆V στα
άκρα τού κυκλώµατος. Η διαφορά δυναµικού εν προκειµένω, είναι η διαφορά µεταξύ των πιθανών "εσόδων
επιόρκου" Κ και της "ευόρκου αντιµισθίας" Μ, την οποίαν λαµβάνει ο υπάλληλος. Ανεβάζοµε λοιπόν την
αντιµισθία Μ, για να µειώσουµε την "ένταση της µίζας" i
K-M
i = ⎯⎯⎯
R
Αυτά λέει η κοινή λογική, κι αυτά εφαρµόζονται ήδη σε ορισµένα δηµόσια λειτουργήµατα.
β) Γιατί τότε δέν αµείβοµε δίκαια εκείνους τους δηµόσιους λειτουργούς οι οποίοι
−απαιτούµε να έχουν εξόχως εξειδικευµένες γνώσεις, ενώ
−εποπτέυουν, κρίνουν και αποφασίζουν για διαδικασίες(9) αξίας πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρών ανα µήνα
(διαδικασίες οι οποίες µάλιστα δέν υπόκεινται σε απολύτως καµµία αντικειµενική(10) περιγραφή);
(7)
(8)
(9)
(10)
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∆έν θα απέφευγε όµως το επόµενο ερώτηµα περι της θεραπείας της ανηθικότητας. Οπότε, πάλι, θα µπορούσαν να
προταχθούν ως λύσεις το Κατηχητικό, αφενός, και ο Ακρωτηριασµός χειρών αφετέρου. Εµφανώς ανέφικτες αµφότερες.
Βεβαίως, όταν οι αντιστάσεις "R" είναι άπειρες, τότε ουδένα ρόλον παίζει η διαφορά δυναµικού. Θα µιλήσοµε όµως
χωριστά περι των ηθικών αντιστάσεων, και πώς θα µπορούσαµε να τις αυξήσοµε.
Οι αµοιβές των ∆ικηγόρων όµως για παράσταση στη σύναψη Συµβολαίου, ορθότατα υπολογίζονται συναρτήσει του
ύψους της συµφωνίας − δηλαδή συναρτήσει του βαθµού ευθύνης που επωµίζεται ο επιστήµονας.
Η αξιολόγηση των ικανοτήτων ενος υποψηφίου Μελετητή ή της ευστοχίας της µεθοδολογίας που προτείνει − καθώς και η
εκτίµηση του απαιτούµενου βαθµού µελετητικής εξάντλησης ενός αντικειµένου, θα παραµένουν πάντοτε στη σφαίρα της
υποκειµενικότητας. Το ίδιο θα συµβεί µε πλήθος θεµάτων που νυχθηµερόν αναφύονται κατα την εκτέλεση του έργου.
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Η απάντηση που συνήθως δίδεται είναι παντελώς ταυτολογική: Σου λένε "διοτι έχοµε ενιαίο µισθολόγιο". Μα,
ακριβώς, το ερώτηµα ήταν γιατί να έχοµε "ενιαίο" µισθολόγιο!
Εποµένως, βρισκόµαστε εδώ µπροστά σε εναν Κοινωνικό φαρισαϊσµό − µε όλες τις ευπρόβλεπτες συνέπειές του. Η
ελληνική Κοινή Γνώµη, οι χειραγωγοί-της (ΜΜΕ κλπ) και οι πολιτικοί εκφραστές-της φαίνεται οτι προτάσσουν την
Αξίαν της Οµοιοµορφίας ,πρίν απ' την Αξίαν της Αποδοτικότητας. ∆ικαιωµά τους.Το οποίο όµως τους αφαιρεί το
δικαίωµα της εκπλήξεως όταν θα παρουσιάζονται οι συνέπειες αυτής της επιλογής!
γ) Η πλήρης επαλήθευση αυτού του εµφανούς φαρισαϊσµού δίδεται απ' τις ακόλουθες δύο παρατηρήσεις :
− Η µηνιαία (καθαρή) αντιµισθία Γενικού ∆ιευθυντή Οργανισµού, ο οποίος διαχειρίζεται 500 δισεκατοµµύρια
δραχµές δηµοσίων έργων κατ' έτος, ήταν 370 χιλάδες δραχµές (1062,44 Ευρώ)! Ξέρετε πόση θα ήταν η αντίστοιχη
"αµοιβή παραστάσεως" ∆ικηγόρου για τη σύναψη ισόποσου Εργολαβικού Συµφωνητικού; Θα ήταν κατ' ελάχιστον
ίση µε 3,5 εκατ. δραχµές µηνιαίως.
− Η αποζηµίωση δηµοσίου Μηχανικού για την συµµετοχή σε Επιτροπή ∆ιαγωνισµού Ανάθεσης ∆ηµοσίου Έργου
είναι
µ η δ ε ν ι κ ή (11). Όταν όµως µια τέτοια Επιτροπή ζητήσει τη γνώµη "εξωτερικού" Μηχανικού για θέµα
σχετικό µε την ανάθεση, τότε τα εκατοµµύρια τρέχουν!
Θα υποστηρίξω εδώ οτι ο παραλογισµός ενος ολόκληρου πολιτικού και επικοινωνιακού συστήµατος είναι
κραυγαλέος. (Πολύ περισσότερο, οπου ακούγεται και το αυτοκτονικό σχόλιο "αφού τα πιάνουνε, γιατί να τους
πληρώνουµε κι απο πάνω;").
δ) Εδώ και τέσσερα χρόνια, δέν κουράζοµαι να επαναλαµβάνω οτι η πιό ντόµπρα λύση είναι να δίνοµε εµείς στους
υπεύθυνους και προικισµένους διαχειριστές των δηµοσίων πραγµάτων ενα µέρος των χρηµάτων που λέγεται οτι
τους δίνουν οι Μελετητές κι οι Εργολάβοι ⋅ στο κάτω κάτω, δικά µας λεφτά είναι − δέν τα βάζουν απ' την τσέπη
τους. Το ποσοστό (λ.χ. 2% του προϋπολογισµού της αντίστοιχης δαπάνης) θα είναι και πάλι εισβάρος του
προϋπολογισµού του έργου − θα το διαχειρίζεται δε κατα τόπους ολιγοπρόσωπη επιτροπή ευυπόληπτων πολιτών.
Θα προηγηθεί σύγκριση µε τις ανάλογες δαπάνες διαχειρισµού εκτελέσεως έργων σε άλλες Χώρες.
4.2.

Οι ηθικές αντιστάσεις των υποψηφίων για παράνοµη Συναλλαγή.

α) Στην εξίσωση της § 4.1.
i=

K-M
⎯⎯⎯
R

είδαµε το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η µείωση του "δυναµικού των απολαβών" (K - M), προκειµένου να
επιτύχοµε µείωση της "έντασης της συναλλαγής" ( i ).
Φαίνεται όµως οτι οι ηθικές και νοµικές αντιστάσεις (R=R1+R2) των συναλλασσοµένων, παίζουν ενπροκειµένω
ακόµη µεγαλύτερον ρόλο. Ετούτο το γνωρίζοµε εξ εµπειρίας (φαίνεται λ.χ. οτι πρίν απο 40 χρόνια, τα φαινόµενα
αυτά ήσαν πράγµατι δ α κ τ υ λ ο δ ε ι κ τ ο ύ µ ε ν α)(12), το υποδηλώνει όµως και η παρουσία του "R" στον
παρονοµαστή της πιοπάνω έκφρασης:
Μείωση του αριθµητή κατα 50%, συνεπάγεται µείωση της συναλλαγής κατα 50%, − ενώ µείωση του παρονοµαστή
κατα 50% συνεπάγεται αύξηση της συναλλαγής κατα 100% !
β) Λοιπόν, πώς αυξάνοµε τις ηθικές αντιστάσεις (R1) του δηµόσιου Μηχανικού; Ηθολογικόν το πρόβληµα –
ηθολογική οφείλει να είναι και η απάντηση. Αυξήστε το αίσθηµα αξιοπρέπειας και αυτοσεβασµού του δηµοσίου
Μηχανικού, µε τους ακόλουθους λ.χ. τρόπους.
Μήν ελπίζετε λοιπόν οτι η µερική αντικειµενοποίηση της διαδικασίας ανάθεσης, θα λύσει ριζικά και το πρόβληµα της
συναλλαγής ...
(11) Πρίν απ' τον τελευταίο Νόµο, υπήρχαν τουλάχιστον κι οι Επιτροπές Αξιολόγησης − τα µέλη των οποίων ελάµβαναν το
ιλλιγγιώδες ποσόν των 430 Ευρώ τον µήνα. Ο νέος Νόµος, ούτε αυτό δεν το προβλέπει. ∆ιαφάνεια...
(12) Ο αείµνηστος πατέρας-µου, µεσογεωπόνος το επάγγελµα, υπάλληλος της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Ακτηµόνων
Καλλιεργητών, ήρθε ενα µεσηµέρι στο σπίτι έξαλλος κι έσπασε τη τζαµόπορτα διοτι "δυό αλήτες απ' την Αθήνα
τόλµησαν να τον προσβάλλουν" υποσχόµενοι να του διαθέσουν οικόπεδο σε αναπτυσσόµενη περιοχή. Απαρηγόρητος!
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− Καταργώντας την επι παλαιού ΠΑΣΟΚ εισαχθείσα (και ευλαβώς συνεχιζοµένην) Πολιτικοποίηση της διοικητικής
µηχανής του Υπουργείου: Ξαναφέρτε τον θεσµό των ο υ σ ι α σ τ ι κ ώ ν Γενικών ∆ιευθυντών (µε πραγµατικά
δικαιώµατα), ώστε ο δηµόσιος Μηχανικός να ξέρει οτι δίνει λόγο σε σεβαστές προσωπικότητες τού Κλάδου του, οι
οποίοι γνωρίζουν Πρόσωπα, Πράγµατα και Επιστήµην...
− Παραλλήλως, απαιτείται η λήψη ηθολογικών µέτρων απ' τα ίδια τα επαγγελµατικά Σωµατεία των Μηχανικών
(Μελετητών, Κατασκευαστών και Υπαλλήλων του ∆ηµοσίου (Πρβλ. και § 4.8)
− Οργανώστε Σεµινάριο ∆ηµοσιογράφων διαπιστευµένων στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, στους οποίους θα διδάξετε ολόκληρη την
απέραντη περιπλοκή τού µηχανισµού παραγωγής δηµοσίου έργου. Έτσι, οι σηµαντικές για το θέµα-µας δηµόσιες
κρίσεις-τους θα είναι ουσιαστικότερες και δικαιότερες.
γ) Και πώς αυξάνοµε τις νοµικές αντιστάσεις (R2) του δηµόσιου Μηχανικού; Απάντηση: Με τους ποικίλους
ελέγχους που προβλέπονται – και είναι ήδη πολλοί και αναγκαίοι. Κάµποσοι όµως απ' αυτούς είναι απλώς
τυπολατρικοί – άσε που µόλις προσθέτεις άλλον έναν, αυξάνονται οι πιθανότητες πρόσθετων "θέσεων
συναλλαγής"...
Ενας ο υ σ ι ώ δ η ς όµως έλεγχος είναι καιρός να επανέλθει : Επαναφέρατε τον θεσµό του υψηλόβαθµου και
έµπειρου Επιθεωρητή ο οποίος έχει περάσει απ' όλα τα στάδια της Υπηρεσίας. Αυτόν δέν τον γελάνε εύκολα · και
µόνον το όνοµά του συνετίζει. Οι δε πιθανότητες δωροδοκίας-του είναι εξαιρετικά µικρότερες : ∆ιοτι έχει ήδη κάνει
σταδιοδροµία και δέν θα έφθανε έως εδώ εάν ήταν ύποπτος – αλλα και διοτι είναι δακτυλοδεικτούµενος µε
πανελλήνιαν θεαµατικότητα.
4.3.

Οι διαδικασίες ανάθεσης Μελετών

α) Είναι προφανές πως όσο οι διαδικασίες αυτές "αντικειµενοποιούνται", τόσο οι αφορµές της µίζας θα
λιγοστεύουν. Είναι όµως εξ ίσου προφανές οτι σ΄εναν τέτοιον τοµέα, η υποκειµενικότητα της κρίσεως του
Αναθέτοντος ειναι, όχι απλώς αναπόφευκτη αλλ' ΑΝΑΓΚΑΙΑ. Ακόµη και το καινούργιο Νοµοσχέδιο Μελετών
προβλέπει ρητώς (σελ. 13) "αξιολόγηση, βαθµολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων", κρίνοντας :
"την πληρότητα και διεξοδικότητα της εκτίµησης του αντικειµένου"
"την αποτελεσµατικότητα της οργάνωσης της οµάδας"
"την αξιοπιστία της µεθοδολογίας της εργασίας"
"την αποτελεσµατικότητα της οργάνωσης της οµάδας"
"την αξιοπιστία της µεθοδολογίας της εργασίας"
Εδώ, είµαστε π λ η σ ί σ τ ι ο ι
αλλιώς.

στον ωκεανό της υποκειµενικότητας − και ευτυχώς. ∆ιοτι δέν µπορεί να γίνει

Άσε που υπάρχει και το χειρότερο : Ακόµα κι άν τα µέλη της Επιτροπής γνωρίζουν εξ ιδίας πείρας οτι ο δείνα
Μελετητής είναι άχρηστος(13) − πάλι δέν µπορούν να το διατυπώσουν µέσα απ' το "βαθµολογικό" γραφειοκρατικό
πλέγµα που προβλέπεται...
β) Το κακό όµως είναι οτι το κ ό σ τ ο ς της µερικής έστω αντικειµενοποίησης που εισάγεται ("οικονοµική
µειοδοσία Μελέτης"), δέν αποκλείεται να είναι µεγαλύτερο απ' το εικαζόµενο όφελος. Τώρα, µε τις αναδουλειές,
ενδέχεται να παραστούµε µάρτυρες τρελλών εκπτώσεων όπως και στον τοµέα της Κατασκευής (πριν απ' τον
"µαθηµατικό τύπο"). Τότε να δείς κατακλυσµιαίες επιπτώσεις :
−
στην ποιότητα της Μελέτης
−
στις καθυστερήσεις της Μελέτης
−
στις πιθανές προτάσεις συναλλαγής προς τον Επιβλέποντα της Μελέτης (οικονοµική πνιγµονή, γάρ)
−
στα χερούλια ανατροπών που θα βρίσκει ο Εργολάβος
−
στις πρόσθετες πιθανές προτάσεις συναλλαγής προς την Επίβλεψη Κατασκευής, για την υποστήριξη των ως
άνω µεταβολών.

(13)
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Πολύ θα χαιρόµουν αν µπορούσε να προβλεφθεί νοµική κάλυψη επαρκής ώστε ν' ανοίξω το δικό-µου στόµα,
καταγγέλοντας (δειγµατολειπτικώς) πλήθος τέτοιων περιστατικών...
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γ) Το συµπέρασµά-µου είναι οτι εκτός απ' τα γενικά µέτρα(14)
− αύξηση αισθήµατος κύρους
− έµµονη µετεκπαίδευση
− ενίσχυση πατριωτισµού
των δηµοσίων Μηχανικών, η µείωση των πιθανοτήτων µίζας στον τοµέα "Ανάθεση Μελετών" θα είναι ανέφικτη µε
µόνον τα διάφορα άλλα µηχανιστικά τεχνάσµατα.
4.4.

Οι διαδικασίες Επίβλεψης και Παραλαβής Μελετών

α) Αντιθέτως, η ουσιαστικότερη (δηλαδή λιγότερο γραφειοκρατική) φάση είναι κατα τη διάρκεια της συντάξεως της
Μελέτης − µια φάση στην οποία ίσως να µήν έχοµε ακόµη επιδείξει µεγάλες επιτυχίες...
Κι όµως, εκεί είναι οπου
−
κρίνεται η πραγµατική ικανότητα του Μελετητή (µε κατευθείαν α ν ά δ ρ α σ η προς τη φάση µελλοντικών
αναθέσεων), και
−
αποτρέπονται οι ανεπάρκειες ή σφάλµατα της Μελέτης, µε τις δυσανάλογες επιπτώσεις στη φάση της
Κατασκευής.
β) Ετούτη όµως η φάση της επίβλεψης της Μελέτης είναι κι αν είναι υποκειµενική − προφανώς (και ευτυχώς).
Εποµένως ευνοϊκότατη για την ενδεχόµενη συναλλαγή Επιβλέποντος και Μελετητή − ιδίως όταν καί οι γνώσεις
ορισµένων Επιβλεπόντων καί η ποσοτική στελέχωση των δηµοσίων Υπηρεσιών, δέν βοηθάνε.
Άρα, τί κάνοµε;
•
Πρώτον, άς το κατανοήσοµε καλά, κι άς παραδεχθούµε οτι εδώ κυρίως πρέπει να παρέµβοµε − κι όχι στα
νοµικίστικα (ή στα αστυνοµικίστικα) µέτρα.
•
∆εύτερον, να το πάρει απόφαση το ΥΠΕΧΩ∆Ε να επαναλειτουργήσει τη ∆ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως(15)
(Πιστώσεις κυρίως, αλλα και στελέχωση. Και συνεργασίες µέσω Προγραµµατικών Συµφωνιών µε τα Πολυτεχνεία,
κλπ).
•
Τρίτον (και κυριότερον), οργανώνοµε συστηµατικά τη φάση αυτή
− µε την ποιοτική / ποσοτική στελέχωση της αντίστοιχης Υπηρεσίας
− µε λεπτοµερή χρονοδιαγράµµατα και ενδιάµεσες παραλαβές
− µε την βοήθεια άλλων δηµόσιωνΜηχανικών (εκτός της συγκεκριµένης Υπηρεσίας, άν απαιτείται), ή και
διακεκριµένων Συµβούλων (ατόµων − όχι οµάδων)
− µε τον διορισµό Επιτροπών Εµπειρογνωµόνων Μελέτης (Panel) µεγάλου κύρους, για την κατα στάδια
υποστήριξη του έργου της Υπηρεσίας
− µε τον ειδικό έλεγχο των Μελετών απο ανεξάρτητον Ελεγκτή.
Η συναίσθηση αυτών των υποχρεώσεων, αποθαρρύνει τον ενδεχοµένως "κακό" Μελετητή να αναζητήσει
διαφυγήν µέσω συναλλαγής, δικαιώνει τους "καλούς" Μελετητές, και τελικώς αποφέρει οικονοµικό όφελος στον
Κύριο του Έργου.
•
Τέταρτον, απαιτούµε απ' όλα τα Μελετητικά Γραφεία να διαθέτουν έµπειρους Κοστολόγους Μηχανικούς,
ικανούς να στήσουν πρώτα την πραγµατική κοστολόγηση του έργου υπο τις συγκεκριµένες συνθήκες, και µόνον
έπειτα να επιµερίσουν τις δαπάνες στα καθέκαστα κονδύλια : Μια εύστοχη και δίκαιη προκοστολόγηση θα έχει
θετικές συνέπειες αργότερα, για την άµβλυνση των κινήτρων ετεροδοσοληψίας κατα τη διάρκεια της Κατασκευής.
Αντιθέτως, η αφελής µηχανογραφική εφαρµογή τιµών µονάδος που προκύπτουν απο πεπαλαιωµένες και
αλληλοσυγκρουόµενες "Αναλύσεις Τιµών" οδηγούν σε βέβαιον ανορθολογισµό. Στο κάτω-κάτω, Μελέτη τεχνικού
έργου δέν σηµαίνει ql2/8...
4.5.

Οι διαδικασίες ανάθεσης Κατασκευής

α) Συναντάµε κι εδώ φαινόµενα ανάλογα µε την §4.3.: Κάθε δυνατή "αντικειµενοποίηση" της διαδικασίας, µειώνει
τις αφορµές ετεροδοσοληψίας. Σηµειώσαµε, µάλιστα, στα προηγούµενα οτι µια τέτοια αντικειµενοποίηση ήταν και ο
"µαθηµατικός τύπος".
∆ιοτι είχε µέν ως συνέπειαν την άµβλυνση του υγιούς ανταγωνισµού όταν και όπου γίνονταν οι απαράδεκτες
"συνεννοήσεις" µεταξύ εργολάβων, ακύρωνε όµως την ανάγκη ενδεχόµενης καταβολής µίζας για ευνοϊκή

(14)
(15)

Καί οι εκσυγχρονισµένες Συγγραφές Υποχρεώσεων Μελετητών, περιλαµβάνονται σ' αυτά τα θετικά µέτρα.
Ξέρετε ποιός ήταν µέχρι χθές ο ετήσιος προϋπολογισµός της ∆ιευθύνσεως αυτής; Τριανταπέντε (35) εκατοµµύρια
δραχµές! Είναι φανερό οτι ∆ΕΝ πιστεύοµε στη δυνατότητα να αλλάξοµε τα πράγµατα...
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αξιολόγηση / ανάθεση(16). Επι πλέον, εµείωνε σε κάποιον βαθµό και τον κίνδυνο κακοτεχνιών εξαιτίας οικονοµικής
δυσπραγίας του Αναδόχου Κατασκευής. (Θυµηθείτε σε πόσα αδιέξοδα είχαν οδηγήσει οι τρελλές εκπτώσεις που
είχαν προηγηθεί). Προσωπικώς, αναµένω πάντοτε την µελέτη που θα υποδείξει πόσα έχασε και πόσα κέρδισε το
∆ηµόσιο εξαιτίας της εφαρµογής του µαθηµατικού τύπου – αλλ' αυτό είναι ενα άλλο θέµα.
Τώρα, το άλλο αντικειµενικό κριτήριο ανάθεσης είναι η απόλυτη µειοδοσία − ικανή να καταστήσει πράγµατι
περιττήν τη "µίζα ανάθεσης", ή τα µεταξύ εργολαβών "κολόκουρα" (που κι αυτά δηµόσιο χρήµα ήταν).
β) ∆ιαφαίνεται όµως οτι, και τώρα, ενδέχεται να γίνει µια µ ε τ α τ ό π ι σ η χώρου ετεροδοσοληψίας: Το
τυποποιηµένο τιµολόγιο εµπεριέχει δυνητικώς τεσσάρων κατηγοριών αδικίες.
• Πρώτον, δέν είναι σε θέση να αναγνωρίσει όλες τις ιδιοτυπίες του έργου απο άποψη
−
θέσης, απόστασης, πρωτοτυπίας κλπ, και
−
σχέσης γενικών εργοταξιακών δαπανών ως προς το γυµνό κόστος των κονδυλίων που απαρτίζουν το
έργο (10% έως 40%).
•
∆εύτερον, περιέχει τιµές µονάδος οι οποίες δέν στηρίζονται σε γνωστοποιηµένη στατιστική ανάλυση
επαρκούς πλήθους έργων, ώστε οι χρησιµοποιούµενες τιµές να εµπεριέχουν την ίδια περίπου πιθανότητα
σφάλµατος, σύν ή πλήν.
•
Τρίτον, στηρίζεται στην εµπειρία µιάς κυρίως κατηγορίας µεγάλων έργων, των οποίων όµως ο απολογισµός
τελικού προς αρχικό κόστος δέν είναι ευρέως γνωστός...
•
Τέταρτον, περιέχει (ουχί εξ ανάγκης) υβριδικά κονδύλια του τύπου "έν κυβ. µ. σκυρ/τος µετα του
ξυλοτύπου" και "έν κυβ. µ. εκσκαφής, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς εις οιανδήποτε απόσταση" − εν έτει
2004(17).
•
Υπάρχει και µια πέµπτη έµµεση αδικία : Είναι το γεγονός οτι δόθηκε σε µερικούς η εντύπωση οτι µε την
(πράγµατι οργανωµένη και έµµονη επι του θέµατος αυτού προσπάθεια), λύθηκαν τα περισσότερα απ' τα
προβλήµατα εξορθολογισµού της παραγωγής των δηµοσίων έργων – ενώ η λερναία ύδρα έχει δυστυχώς πολλά
κεφάλια.
Απλή εµπειρία του παρελθόντος βεβαιώνει οτι οι πιοπάνω αδικίες µπορεί να οξύνουν σηµαντικά τα φαινόµενα
ετεροδοσοληψίας κατα τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών των έργων(18).
Ευτυχώς, δηλωµένη πρόθεση τού ΥΠΕΧΩ∆Ε είναι (µετα την παρούσα βραχυπρόθεσµη µεταβολή) να προχωρήσει
µεσοπρόθεσµα σε µια ευρύτερη και συστηµατικότερη ρύθµιση καί των θεµάτων αυτών.
γ) Το πρόβληµα της σ υ ν ο λ ι κ ή ς µειώσεως της µίζας συνεχίζει δυστυχώς να αναµένει τη λύση του, µέσω
ολοµερούς µεταβολής όλων των γενεσιουργών αιτίων της.
4.6.

Οι διαδικασίες εκτέλεσης και επίβλεψης του έργου

4.6.1 Αυτό είναι το κύριο θέµα. Όχι µόνον για τη µείωση των συνθηκών που ευνοούν την ετεδοσοληψία κατα τη
διάρκεια κατασκευής, αλλα και για τις ευνοϊκές επιπτώσεις τις οποίες αναµένεται οτι ο εξορθολογισµός εκτέλεσης
θα έχει και πάνω στις διαδικασίες ανάθεσης:
α)
Με το χάος των πεπαλαιωµένων και αντιφατικών Τεχν. Προδιαγραφών που ισχύουν, πληθύνονταν οι
αφορµές συναλλαγής.
β)
Ενόσω δέν έχει λυθεί το πρόβληµα ποιότητας όλων των Μελετών, οι αναγκαίες (ή πλασµατικώς αναγκαίες)
µεταβολές µελετών κατα τη διάρκεια κατασκευής ενδέχεται να γεννούν µπαχτσίσια.
γ)
Με τις (ποιοτικές και κυρίως) ποσοτικές και οργανωτικές ελλείψεις της Επιβλέψεως, ο ∆ιευθυντής-της
βρίσκεται πολλές φορές σε αδιέξοδο : Ούτε για την ποιότητα,ούτε και για τις ακριβείς ποσότητες των επιµέρους

(16)
(17)

(18)
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Πέραν της πανθοµολογουµένης µέσης αυξήσεως ποιότητας και µείωσης πραγµατικού χρόνου αποπεράτωσης.
Μά, σου λέει, βάζοµε µαζύ και τη µεταφορά, προκειµένου να πατάξοµε τη συναλλαγή του εργολάβου µε την επίβλεψη
("αλλού τα πάει, κι αλλού χρεώνει"). Θα υποστηρίξω οτι ήρθε ο καιρός ν' αφήσοµε αυτές τις φυγοµαχίες − και να πάµε
να αντιµετωπίσοµε την πρόκληση της µίζας στη ρίζα της : Να φροντίσουµε δηλαδή να οργανώσουµε έτσι την Επίβλεψήµας ώστε αυτή η απάτη να αποκλείεται . Άλλως, καί η µίζα θα συνεχίζεται (διοτι, και πάλι, αλλού θα τα ξεφορτώσει), καί
τα ρέµατα θα γεµίζουν. Η απάτη δέν αντιµετωπίζεται µε την αυθαιρεσία.
Παραλλήλως, δέν αποκλείεται να ιδούµε και φαινόµενα χαµηλής ποιότητας και µεγάλης καθυστέρησης έργων, ανάλογα
µε όσα είχαν παρατηρηθεί πρίν απο 15 χρόνια − ιδίως µε τη σηµερινή συγκυρία των αναµενοµένων πτωχών αγελάδων.
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εργασιών µπορεί να διαθέτει την απαιτούµενη βεβαιότητα. Και ο Ανάδοχος δέν το αγνοεί. Κι ίσως, κατα τις αρχές
της Θερµοδυναµικής, να επιζητεί συναλλαγήν(19), µε όποια τυχόν στελέχη της Επιβλέψεως θα ενέδιδαν ...
δ)
Το πρόβληµα των Νέων Τιµών Μονάδος αναµένει την ανάπτυξη ενος εξορθολογισµένου συστήµατος
Κοστολόγησης − χωρίς βέβαια τις αναπόφευκτα υποκειµενικές απόψεις ενος συντάκτη "ενιαίου" τιµολογίου.
Αλλιώτικα, η µιζολογία θα πάει σύννεφο.
ε)
Τέλος, αναγνωρίζεται οτι θα ήταν θετικός ο ρόλος ενος ευέλικτου και αξιόπιστου συστήµατος ασφαλίσεων
του Κατασκευαστή, έναντι όλων των ενδεχοµένων της όντως επικίνδυνης δουλιάς του, έτσι ώστε να µή νοιώθει
ορισµένα αδιέξοδα που δυνητικώς τον παρωθούν προς συναλλαγήν.
4.7.

Οι ιδιοτυπίες του Έργου

Στον βαθµό που οι ποικίλες (πάντως συγκλίνουσες) πληροφορίες είναι ακριβείς, φαίνεται οτι η ψευδοποσοτική
εξίσωση της § 4.2.α πρέπει να συµπληρωθεί ως
M-K
u
i = c ⋅ ⎯⎯⎯ ⋅ ⎯⎯⎯
R

E

µ

µε τις εξής νέες παραµέτρους:
c = µια σταθερά η οποία θα µπορούσε να δραχµοποιεί το αποτέλεσµα.
Ε = ο βαθµός ευρύτερου εξορθολογισµού του συστήµατος παραγωγής των δηµοσίων έργων (επάρκεια Μελέτης,
ριζική αναβάθµιση Επίβλεψης µελετών και κατασκευών, αµφιδίκαιες Συµβάσεις).
µ = στοιχεία µεγέθους του έργου ή του Κυρίου-του, όπως − µέγεθος του έργου (µικρό, µεγάλο)
− µέγεθος του Οργανισµού τού Κυρίου του Έργου (Υπουργείο, ή αποκεντρωµένος νέος οργανισµός, τοπική
αυτοδιοίκηση κλπ)
u = ο βαθµός επείγοντος του έργου (πολιτικές, γραφειοκρατικές και χρηµατοδοτικές αγκυλώσεις συνεπάγονται
καθυστερήσεις, οι οποίες ευθέως οδηγούν σε τσαπατσουλοσύνην...).

Προφανώς, αυτή η συσχέτιση του "ρεύµατος µίζας" µε τους παράγοντες απ' τους οποίους εξαρτάται, είναι
ψευδοποσοτική (και αδροµερώς στατιστική). Παρα ταύτα συνιστά τον συνοπτικότερο επιστηµονικόν τρόπο
έκφρασης ενος κοινωνικού φαινοµένου (γι' αυτό, άλλωστε, ανάλογη οικονοµετρική µέθοδος χρησιµοποιείται και σε
πολλές µή-θετικές Επιστήµες).
Επι πλέον, µπορεί να χρησιµεύσει στον µελλοντικό Ερευνητή που θα εκπονήσει τις λεπτοµερέστερες εµπειρικές
µελέτες ποσοτικοποίησης.
Ένα, πάντως, µοιάζει βέβαιον : Η διαθέσιµη παράδοση, η στελέχωση και η δικαιοσύνη στις σχέσεις µεταξύ όλων
των παραγόντων παραγωγής του Έργου, αποθαρρύνουν τους εξωτερικούς µεσάζοντες και τα µπαχσίσια.
4.8.

Η στάση των Επαγγελµατικών Σωµατείων των Μηχανικών

Βεβαιώθηκα οτι όλα αυτά τα Σωµατεία ασχολούνται µε την µάστιγα της Ετεροδοσοληψίας. Κανένα όµως δέν το
κάνει ανοιχτά και φωναχτά − όπως άλλωστε δέν το κάνουν κι άλλα επαγγελµατικά σωµατεία συµπαθών
επιστηµόνων, σ' όλη την έκταση της Εθνικής δηµόσιας ζωής. Παρα ταύτα, κανένας άλλος τοµέας δεν έχει δεχθεί
τόσο συγκεντρωµένο το φώς (ή το πύρ;) των ΜΜΕ, εκτός απ' τον τοµέα των δηµοσίων έργων.
Ιδού λοιπόν η ανάγκη να συγκληθούν έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις όλων των Συλλόγων των Μελετητών, των
Εργολάβων και των ∆ηµόσιων Μηχανικών µε µοναδικό (καλά προετοιµασµένο, βέβαια) θέµα την φηµολογία περι
δωροδοκιών. Στις Συνελεύσεις αυτές, ελπίζεται οτι δέν θα συζητηθούν µόνον
−
οι πηγές κι η φύση των φηµών, και
−
τα ποικίλα µέτρα που πρέπει να λάβει η Πολιτεία για την άµβλυνση των αιτίων που ευνοούν την
ετεροδοσοληψία, αλλα και
(19)

Είναι χαρακτηριστικότατο οτι το Προσχέδιο τού νέου νόµου περι ∆ηµοσίων Έργων, στην συνοδευτική-του Έκθεση
παρέπεµπε στο άρθρο 10, βάσει του οποίου αναβαθµιζόταν εκ βάθρων ο θεσµός της Επίβλεψης. Το άρθρο όµως "10"
ήταν άσχετο µε το θέµα! Έτσι χάθηκε άλλη µια ουσιώδης ευκαιρία να επέµβοµε στη ρ ί ζ α των προβληµάτων, αντί για
τα επιφαινόµενα.
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−
οι τρόποι αποθάρρυνσης των τυχόν επιπολαίων, αµαθών ή αήθων µελών προς την κατεύθυνση αυτή
(ειδικοί κώδικες δεοντολογίας, µηχανισµοί νοµικώς ασφαλών τρόπων ανακοίνωσης παρανόµων προτάσεων, κ.ά).
4.9.

Τα Κόµµατα ;

Οι όροι εντολής του ΤΕΕ προς τον συντάκτην αυτής εδώ της Μονογραφίας, δέν περιελάµβαναν (και δέν µπορούσαν
να περιλάβουν) διερεύνηση των φηµών που αφορούν παράνοµες συναλλαγές µε παράγοντες οι οποίοι δηλώνουν
οτι δήθεν µεταφέρουν προς πολιτικά πρόσωπα µέρος της µίζας την οποίαν αυτοί τυχόν λαµβάνουν.
Παρα ταύτα, µου φαίνεται προφανής η
κόµµατα:

ωφέλεια που θα προέκυπτε άν τα δύο κατα διαστήµατα κυβερνώντα

α) Ανελάµβαναν µιαν απόρρητη διερεύνηση προς όλες τις πιθανές κατευθύνσεις − και ελάµβαναν τα ενδεχοµένως
απαιτούµενα ε σ ω τ ε ρ ι κ ά µέτρα.
β) Ανακοίνωναν προς τα έξω ορισµένους νοµικώς ασφαλείς µηχανισµούς, µε τους οποίους θα µπορούσαν να
φθάνουν µέχρι τη στάθµη του Προέδρου του Κόµµατος συγκεκριµένες έµµονες ενδείξεις ετεροδοσοληψίας
στελεχών.
γ) Προωθούσαν για επείγουσα ψήφιση την Νοµική διεύρυνση που ζήτησε το Σ.τ.Ε. όταν απέρριψε το Π.∆. για το
θέµα της ασφάλισης των Μελετών και των Κατασκευών των ∆ηµοσίων Έργων.
δ) Νοµική ρύθµιση επίσης απαιτούν κι οι απρόσκοπτες πληρωµές των νοµίµων πιστοποιήσεων των εργολάβων,
ώστε να µή χρειάζονται ασπασµοί προς βεβρεγµένα περιζώµατα "για νά 'ρθει η πίστωση". (Ντροπή να µας
δανείζουνε οι εργολάβοι − και να τους βρίζουµε κι απο πάνω). Λοιπόν, άς στέρξει το ΥΠΕΘΟ να διαθέσει στο
ΥΠΕΧΩ∆Ε ενα πάγιο "µή-ονοµατισµένο" κεφάλαιο για την εξυπηρέτηση των τρεχουσών αναγκών, ανάλογα µε την
ταχύτητα προόδου του κάθε έργου. Οι "ονοµατισµένες" πιστώσεις ΥΠΕΘΟ για κάθε σ υ γ κ ε κ ρ ι- µ έ ν ο έργο
χωριστά, κόβουν τα χέρια του ΥΠΕΧΩ∆Ε: ∆έν µπορούν να χρηµατοδοτήσουν ενα έργο που πάει γρηγορότερα,
αξιοποιώντας νεκρές πιστώσεις απο ενα σταµατηµένο έργο. Σηµειώνω δε οτι οι σχετικές αναπόφευκτες
καθυστερήσεις στην πληρωµή πιστοποιήσεων ενός καλού Αναδόχου, συνιστούν προφανή στρέβλωση της Αγοράς
και αντικείµενο πιθανότατης συναλλαγής (βαρέος) γρηγορόσηµου.
Τέλος, έχει εδώ τη θέση-της κι η υπενθύµιση οτι εξαιτίας των "tangenti", ανετράπη ολόκληρο το ιταλικό πολιτικό
σύστηµα της Ιταλίας.Κατα δέ την άποψη του Καθηγητή-Μελετητή G. Macchi, τον οποίον συνάντησα στην Παβία,
καθώς και του Καθηγητή-Μελετητή G. Tampone, τον οποίον συνάντησα στην Αθήνα, το φαινόµενο αυτό φαίνεται
οτι συνεχίζεται στην γείτονα Χώραν υπο άλλες µορφές(20). Η κύρια όµως πρόοδος που επιτεύχθηκε εκεί, οφείλεται
στον εξειδικευµένο και έµµονο έλεγχο των φορολογικών βιβλίων των Μελετητών και Εργολάβων, ώστε να
εντοπίζονται οι τυχόν µή αιτιολογούµενες δαπάνες. Αλλά κι αυτοί οι (πράγµατι άκρως εξειδικευµένοι) έλεγχοι,
προϋποθέτουν µια ρητή πολιτική απόφαση και τεχνική προετοιµασία – και µια βεβαιότητα οτι δέν τα πιάνουν οι
εφοριακοί υπάλληλοι.

(20)
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Φιλοπαιγµόνως δέ το αποκαλούν τώρα "secanti" (δηλ. απευθείας "χορδές", αντί "εφαπτόµενες").
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