ΕΥ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Νοµικός Σύµβουλος ΠΕ∆ΜΕ∆Ε): Να
σας χαιρετίσω και εγώ και να κλείσω µε το πιο πιθανώς ελαφρύ αλλά και
ουσιαστικό ζήτηµα από αυτά που ο κ.καθηγητής το είπε πιο γλαφυρά,
µίλησε για ένα Συµβούλιο Σοφών. Πράγµατι, µε παρότρυνσή του,
ψάξαµε να βρούµε ασφαλείς νοµικές διαδικασίες, που θα επιτρέψουν µε
ταχύτητα –σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει στις γνωστές δικαστηριακές
αίθουσες– την επίλυση αυτών των προβληµάτων.
Ξεκινάω λέγοντας ότι δεν απεµπολείται από κανένα το δικαίωµα
κανενός να προσφύγει στην ποινική διαδικασία. Ήταν µία βασική αρχή.
Όµως πράγµατι –και θεωρούµε ότι αυτό είναι αποκλειστικό προνόµιο
των Εργοληπτικών Οργανώσεων, πιθανώς και του Τ.Ε.Ε.– ότι µε το
πλαίσιο ή το εργαλείο που ονοµάζεται Κώδικας ∆εοντολογίας, να µπορεί
κανείς µέσα στο σινάφι του –όπως επίσης πολύ εύλογα είπε ο
κ.καθηγητής– να καταγγείλει, αλλά να είναι σίγουρος εκ των προτέρων
ότι αν η καταγγελία ευσταθεί, θα υπάρξει ποινή –επιτρέψτε µου να πω– ή
τιµωρία.
Αυτό εµείς το λέµε Σωµατειακή διαδικασία, ή αν θέλετε,
∆ιοικητική διαδικασία. ∆ηλαδή, µέσα στις Εργοληπτικές Οργανώσεις,
εάν κάποιος καταγγείλει χωρίς όλους αυτούς τους περιορισµούς που
βάζει µία νοµική διαδικασία θεσµοθετηµένη από την Πολιτεία, εάν
καταγγείλει κάποια πράγµατα, να ξέρει ότι θα έχει αποτέλεσµα.
Κάναµε εµείς µία µικρή έρευνα, ως Μέλη της F.I.E.C. που είµαστε
και πράγµατι και εκείνοι κατέληξαν σε ένα Προσχέδιο Κώδικα ∆εοντολογίας τον οποίο τον υπέβαλαν, όχι µόνο στις Αναθέτουσες Αρχές, αλλά
κυρίως στις Αρχές που χρηµατοδοτούν τα έργα: στην ∆ιεθνή Τράπεζα
(την World Bank), στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κ.λπ., κ.λπ.

Θέλω να πω µε αυτό ότι µπορεί να µην είναι Κανόνας
Αναγκαστικού ∆ικαίου αυτό που τελικά θα συντάξουµε ή θα συντάξουν
οι Εργοληπτικές Οργανώσεις, ήτοι ένας Κώδικας ∆εοντολογίας εκ των
προτέρων γνωστός, µε ποινές επίσης εκ των προτέρων γνωστές, που
προφανώς θα άπτονται της επαγγελµατικής και µόνο δραστηριότητας
των Μελών τους, αλλά ίσως είναι ο µόνος τρόπος, ώστε ασφαλώς και
γρήγορα να µπορέσουµε να καταλήξουµε σε ένα αποτέλεσµα.
Λυπάµαι που δεν είναι εδώ τώρα οι δύο Γενικοί Γραµµατείς, διότι
έγινε µία αναφορά σε αυτό που ονοµάζεται Σύµφωνο Ακεραιότητας.
Τόσο εγώ, όσο και οι λοιποί εξειδικευµένοι συνάδελφοί µου, που έχουµε
λάβει την εντολή από τις Εργοληπτικές Οργανώσεις να σας πούµε ότι
αυτό το κείµενο µέσα στο κυοφορούµενο Νοµοσχέδιο, δεν τυγχάνει της
νοµικής κρίσης της δικιάς µας, ούτε της αποτελεσµατικότητας.
Θεωρούµε ότι είναι ένα εντελώς µονοµερές κείµενο, αλλά δεν είναι δική
µου θέση να τοποθετηθώ επ’ αυτού.
Κλείνοντας, εµείς από τις Εργοληπτικές Οργανώσεις πράγµατι
αναµένουµε να µορφοποιήσουµε όσο µπορούµε αυτό το Συµβούλιο
Γερόντων, που παρέα µε τα άλλα Συµβούλια Γερόντων, θα καταλήξει µε
γρήγορο τρόπο, εάν υπάρχει αρκετά σοβαρή καταγγελία, να βγάλει το
βάρος από τον εργολήπτη ότι είναι µόνος του και θα φοβηθεί τα πιθανώς
αντίποινα που θα έρθουν από την πλευρά του κυρίου του έργου ή του
επιβλέποντος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

