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ΘΕΜΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΔΟΣΟΛΗΨΙΑΣ
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
παίρνω το θάρρος να απευθυνθώ δι’ υμών προς το σύνολον των Εργοληπτικών
Οργανώσεων της Χώρας, προκειμένου να αναλάβουν μιαν (εθνικής κατά τη γνώμη
μου σημασίας) πρωτοβουλίαν, ενάντια στην πολλαπλή γάγγραινα της
Ετεροδοσοληψίας (δωροδοκίας, μπαχτσίσι κλπ)
1. Μετά απ’τη σχετική έρευνα που είχα κάνει προ 5-ετίας περίπου, και μετά απο
πρόσφατες συζητήσεις-μου με διακεκριμένα μέλη πολλών απ’τις Οργανώσεις
σας, έχω σχηματίσει τη γνώμη οτι ακριβώς τώρα, σε εποχή δεινής οικονομικής
κρίσεως, είναι η κατάλληλη στιγμή για μια καλά οργανωμένη αντίδραση του
Τεχνικού Κόσμου της Πατρίδας μας για την καταπολέμηση μιας πρακτικής η
οποία επι δεκαετίες τώρα υπονομεύει την Εθνική Οικονομία.
Οι συνομιλητές-μου κι εγώ, πιστεύομε ότι η επερχόμενη σκληρή εποχή μπορεί να
οξύνει σε αισχρότερο βαθμό τους ποικίλους ετεροδοσοληπτικούς μηχανισμούς,
ακριβώς λόγω των μειωμένων ευκαιριών, οι οποίες μέσω της ετεροδοσοληψίας
αναμένεται οτι θα μετατρέψουν τους νόμιμους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, σε
«πλειοδοτικούς» διαγωνισμούς κάτω απ’το τραπέζι. Είναι παρα πολλοί από μάς
που φοβούνται οτι αυτή η κατάσταση θα ευνοήσει τόσο πολύ τους απατεώνες και
επίορκους, ώστε θα κατρακυλήσει ταχύτατα η Ποιότητα και η Οικονομία των
έργων, εις βάρος του Ελληνικού Λαού που θα γίνει γι’ άλλη μια φορά θύμα της
ανηθικότητας μιας μικρής μειονότητας Τεχνικών. Μειονότητας όμως η οποία
κινδυνέυομε να επιβάλλει εμμέσως τη θέληση και τις συνήθειές της στην
πλειονότητα.
2. Όπως όλοι καλώς γνωρίζομε, πρόκειται για έναν άθλιο «θεσμό» ο οποίος
αντιστρατεύεται ευθέως τα συμφέροντα του Λαού μας. Συγχωρήστε-μου μόνον
μια συνοπτικότατη υπόμνηση των εθνικών απωλειών λόγω αυτής της διαφθοράς:
- Στρέβλωση των συνθηκών λειτουργίας της Αγοράς: Μείωση
επιχειρηματικότητας των υγιών παραγόντων
- Κόστος που προκύπτει απ’ την ενδεχόμενη περιττή διόγκωση του έργου,
λόγω της συναλλαγής
- Διαφυγόντα κέρδη του Δημοσίου, εξαιτίας των καθυστερήσεων έναρξης
της εκμετάλλευσης του έργου
- Άγνωστο μεγάλο κόστος δυσλειτουργιών και επισκευών, λόγω των
συμφυών με τη συναλλαγή κακοτεχνιών.
Έχει εκτιμηθεί οτι το άμεσο και το έμμεσο κόστος αυτών των ζημιών του Λαού,
είναι της τάξης του 50% της αξίας του Έργου.
Το κυριότερο όμως κίνητρο είναι το ένστικτο Αυτοσυντήρησης του Κλάδου: Άν
δέν αντιδράσομε τώρα, έντονα και συστηματικά, θα έχομε χάσει άλλη μιαν

ευκαιρία να υπερασπίσομε τα συμφέροντα των Μελών των Εργοληπτικών
Οργανώσεων. Τα συμφέροντα δέν ευοδώνονται με το σύνθημα « άς λαδώνομε
όλοι κι όπου βγεί», το οποίο ακούγεται από τη μεριά των απατεώνων που δέν
εκπροσωπούν βεβαίως την συντριπτική πλειονότητα των Κατασκευαστών ούτε
βέβαια τη συντριπτική πλειονότητα των συνάδελφων Δημοσίων Λειτουργών.
3. Οι υποβαλλόμενες στην κρίση σας είναι οι ακόλουθες:
α) Θέσπιση αμειβόμενης Ομάδας Εργασίας για την μελέτη των αναγκαίων
ενεργειών (βλ. Και δ) με 40 ημερών προθεσμία όμως μόνον.
β) Αποφάσεις Συντονιστικού
γ) Γενικές Συνελεύσεις της κάθε Εργοληπτικής Οργάνωσης χωριστά, με
μοναδικό θέμα «Ετεροδοσοληψία». Η ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνει δύο
συναφή θέματα (ι) Μέτρα της Πολιτείας για την άμβλυνση των αιτίων που
ευνοούν την Ετεροδοσοληψία, και (ιιι) «Μέτρα της Οργάνωσης για την
αποθάρρυνση τυχόν επιπόλαιων ή αμαθών ή αήθων μελών να λαδώνουν»
δ) Για το κάθε ένα από τα δύο θέματα της §γ, η Ομάδα Εργασίας της §α θα έχει
ετοιμάσει προκαταρκτικά κείμενα:
(ι) Άμεση έγκριση των σύγχρονων Τεχνικών Προδιαγραφών, Ριζική ενίσχυση
και ουσιαστικοποίηση του θεσμού της Επίβλεψης, κ.α.
(ιι) Ειδικός κώδικας δεοντολογίας, Μηχανισμός (εντός της Οργάνωσης) για
την νομικώς ασφαλή καταγγελίαν παρανόμων προτάσεων ή φημών
συναλλαγής, κ.α.
ε) Είναι ιδιαιτέρως επιθυμητή η στενή εν προκειμένω συνεργασία με τους
Συλλόγους Μελετητών και κυρίως με την ΕΜΔΥΔΑΣ, παρά τις όποιες τυχόν
δυσχέρειες θα παρουσιασθούν.
στ) Συγκεφαλαίωση των επιμέρους δράσεων απ’ το Συντονιστικό, και έκδοση
μικρού τεύχους πεπραγμένων
ζ) Εκτεταμένη και πιεστική δημοσιοποίηση των ενεργειών αυτών του Κλάδου, με
σκοπό την αλλαγή στάσης της Κοινής Γνώμης για τον Κλάδο.
η) Δημόσια πρόσκληση Εθνικού Διαλόγου επι του προβλήματος της
Ετεροδοσοληψίας με ΟΛΟΥΣ τους άλλους Επαγγελματικούς Συλλόγους:
Ιατρών, Δικηγόρων, Δημοσιογράφων, Εμπόρων, Βιομηχάνων, κλπ. Το σχετικό
έργο που θα έχει ήδη γίνει από τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, θα είναι η
πειστικότερη προϋπόθεση για μιαν τέτοιαν εθνικώς πολύτιμη πρωτοβουλία.
θ) Σ’ αυτό μόνον το σημείο, ο Κλάδος (από ισχυρή πλέον θέση) μπορεί να
απαιτήσει τη συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και τα Κόμματα ώστε να
δυναμώσουν οι θεσμικές μεταβολές που θα ενισχύσουν τον περαιτέρω αγώνα
κατά της Ετεροδοσοληψίας.
Ευχαριστώ για τον χρόνο και την ευγενική προσοχή σας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Θ.Π. Τάσιος

