
Κ.ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (Πρόεδρος ‘‘∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας – Ελλάς’’): 

Κύριε Συντονιστά, κύριοι Πρόεδροι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, 

κύριε καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του Επιµελητηρίου, αγαπητέ Λέανδρε 

Ρακιτζή, σας καληµερίζω (αν και έχει περάσει, είναι 12.00΄ η ώρα) και 

θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση.  

∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι η σηµερινή εκδήλωση είναι πολύ 

σηµαντική για την καταπολέµηση της διαφθοράς. Η συλλογική αυτή 

αποκήρυξη της πρακτικής της Ετεροδοσοληψίας από την πλευρά των 

Εργοληπτικών Οργανώσεων, στέλνει ένα σήµα εταιρικής υπευθυνότητας 

προς την κοινωνία, προς την κυβέρνηση και προς τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.  

Οφείλω επίσης να συγχαρώ από αυτό το βήµα τον καθηγητή 

κ.Τάσιο, για τη µακροχρόνια προσπάθειά του να φτάσουµε στη σηµερινή 

ηµέρα. Πέραν από τις λεξη-πλαστικές του ικανότητες (οµολογώ ότι 

απέτυχα να βρω τη λέξη στο Λεξικό ‘‘Μπαµπινιώτη’’), ο κ.καθηγητής 

έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας όλων 

όσων εµπλέκονται στα ∆ηµόσια Έργα και βέβαια οι ίδιοι οι Πρόεδροι 

των Εργο-ληπτικών Οργανώσεων, έχουν συµβάλλει πάρα πολύ, µε 

πρωταγωνιστή, από ό,τι καταλάβαµε, τον κ.Σαββίδη.  

Από πλευράς ‘‘∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας’’ τόσο στο εξωτερικό, όσο 

και εδώ, οι διάφορες έρευνες που έχουµε, καταδεικνύουν ότι η διαφθορά 

µαστίζει τον χώρο των ∆ηµοσίων Έργων, προκαλώντας εκτίναξη του 

κόστους των έργων, αλλά και µακροπρόθεσµα επιφέρει βλάβη και 

επιφέρει ηθική κατάπτωση και βεβαίως, αλλοίωση των συνειδήσεων. Το 

επιπλέον κόστος λόγω της δωροδοκίας, εκτιµάται περίπου στο 20% 

διεθνώς, αν αναλογιστεί κανένας σε απόλυτη αξία. Το ποσό είναι µεγάλο 

και εποµένως αυτά τα λεφτά χάνονται και θα µπορούσαν να είχαν δοθεί 

σε άλλα έργα υποδοµής, όπως Σχολεία και Νοσοκοµεία.  



Ακόµα και η δική µου εµπειρία όταν ήµουν στην ‘‘Αθήνα 2004’’ 

στα πρώτα τρία (3) χρόνια στις προετοιµασίες, ήταν ιδιαίτερα 

αποκαλυπτική. Για παράδειγµα, για Στάδιο 15.000 θέσεων, µε παρόµοιες 

προδιαγραφές, η σύγκριση µεταξύ του προϋπολογιστικού κόστους 

κατασκευής τότε στην Αθήνα και του πραγµατικού κόστους στο Σίδνεϋ, 

στην Ατλάντα και στη Βαρκελώνη, έδειχνε αποκλίσεις που κυµαίνονταν 

µεταξύ 50% και έως 200% παραπάνω για τα Ελληνικά Στάδια. Οι λόγοι 

πολλοί. Ενδεικτικά αναφέρονται:  

- Η απαράδεκτα χαµηλή πληρότητα των µελετών, ήταν τότε γύρω 

στο 55% στην Ελλάδα, σε σχέση µε τη Γερµανία που ξεπερνούσε 

το 90%, κάποιοι µας έλεγαν γύρω στο 94% - 95%. Και βέβαια, όλα 

αυτά χωρίς καµία επίπτωση για τον µελετητή.  

- Η φιξαρισµένη αµοιβή των Γραφείων Μελετών, που µείωνε την 

ανταγωνιστικότητα, η σύγκρουση συµφερόντων, καθώς ο 

µελετητής καθόριζε το ύψος του προϋπολογισµού του έργου, βάσει 

του οποίου θα έβγαινε η αµοιβή του. 

- Και βέβαια, η απουσία απόλυτης διαφάνειας στην όλη διαδικασία 

ανάθεσης, δηλαδή στην προκήρυξη, την κατακύρωση, την 

επίβλεψη, την παραλαβή του έργου.  

Είµαι σίγουρος ότι έκτοτε, αρκετές βελτιώσεις έχουν γίνει στην 

όλη διαδικασία, µε κορωνίδα τη σηµερινή εκδήλωση. Όπως λένε βέβαια 

οι Αγγλοσάξωνες ‘‘it takes two to tango’’ και ως εκ τούτου για την 

αποτελεσµατικότερη επιτυχία αυτής της λαµπρής πρωτοβουλίας, 

απαιτείται παρόµοια αποκήρυξη και από την πλευρά της εκάστοτε 

Αναθέτουσας Αρχής, δηλαδή της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Θέλω να πιστεύω 

ότι οι Υπουργοί που δεν είναι σήµερα παρόντες –ήθελα να τους βάλω 



προ των ευθυνών τους– θα µπορούσαν να διασφαλίσουν µία τέτοια 

δέσµευση.  

Η αποκήρυξη της Ετεροδοσοληψίας βεβαίως είναι ουσιαστική, 

αλλά από µόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται να µεταλλαχθεί σε µία 

έµπρακτη διαδικασία. Και η ‘‘∆ιεθνής ∆ιαφάνεια’’ καλύπτει αυτό το 

κενό, προτεί-νοντας ένα εργαλείο το οποίο λέµε ‘‘Το Σύµφωνο 

Ακεραιότητας’’ (έχω αντίγραφα να αφήσω πίσω, αν θέλετε), το οποίο 

όταν εφαρµόζεται, περιορίζει το υψηλό κόστος και τις στρεβλώσεις της 

διαφθοράς. Ο κ.Ρέππας είναι ενήµερος γι αυτό, γιατί έχει δεσµευτεί, όταν 

ήταν Υπουργός στο αρµόδιο Υπουργείο, να το ενσωµατώσει αυτό το 

Σύµφωνο στον νέο Νόµο Περί Ανάθεσης ∆ηµοσίων Έργων και βέβαια, 

ελπίζουµε και προσπαθούµε να έρθουµε σε επαφή µε τον κ.Βορίδη, να 

συνεχίσει αυτή την προσπάθεια και να ολοκληρώσει αυτή την 

πρωτοβουλία.  

∆ράττοµαι επίσης της ευκαιρίας –χωρίς να σας κουράσω όµως 

πολύ– για να σας πω λίγα λόγια για το ‘‘Σύµφωνο Ακεραιότητας’’, 

καθώς και για τα οφέλη του. Το ‘‘Σύµφωνο Ακεραιότητας’’ συνιστά µία 

επίσηµη συµφω-νία ανάµεσα στις Κρατικές Υπηρεσίες που διενεργούν 

διαγωνισµούς και στις υποψήφιες εταιρείες που συµµετέχουν, αλλά και 

µία διαδικασία η οποία αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια όλων των 

φάσεων των προµηθειών, κατά τον τρόπο που εγγυάται την ενίσχυση της 

διαφάνειας, την εποπτεία των διαδικασιών από ένα εξωτερικό 

Ανεξάρτητο Σώµα, την ανίχνευση των πιθανών κινδύνων διαφθοράς και 

τη διευκόλυνση της λήψης διορθωτικών µέτρων, σε περίπτωση που 

προκύψει όντως τέτοιο πρόβληµα διαφθοράς.  

Από τη µια µεριά, οι ∆ηµόσιες Αρχές µε το Σύµφωνο αυτό 

δεσµεύονται γραπτώς να µην ζητήσουν, ή να µην αποδεχθούν 



δωροδοκία, να δώσουν στη δηµοσιότητα όλες τις σχετικές µε τη 

σύµβαση πληροφορίες –για παράδειγµα, µέσω του ∆ιαδικτύου, ή µε 

δηµόσιες ακροάσεις– και ενδεχοµένως να δώσουν στη δηµοσιότητα 

περιουσιακά στοιχεία των δηµόσιων αξιωµατούχων που συµµετέχουν σε 

αυτούς τους διαγωνισµούς.  

Από την άλλη πλευρά, οι συµµετέχοντες στους δηµόσιους διαγωνι-

σµούς µε τη σειρά τους, µε το ‘‘Σύµφωνο Ακεραιότητας’’ δεσµεύονται 

και αυτοί γραπτώς να µην δωροδοκήσουν, να µην καταβάλουν κανενός 

τύπου πληρωµές, να µην συνεργαστούν δολίως µε άλλους συµµετέχοντες 

στον διαγωνισµό, προκειµένου να χειραγωγήσουν τη διαδικασία και να 

δώσουν στη δηµοσιότητα κάθε πληροφορία που αφορά πληρωµές σε 

µεσάζοντες.  

Πέραν των υποχρεώσεων των δύο βασικών αντισυµβαλλοµένων 

µερών, στη βάση του ‘‘Συµφώνου Ακεραιότητας’’ έχουµε και ένα τρίτο 

µέρος, τους ανεξάρτητους παρατηρητές που κατά κανόνα εργάζονται υπό 

την οµπρέλα της ‘‘Κοινωνίας των Πολιτών’’ ή και κάποιων άλλων 

Ανεξάρτητων Αρχών, που ο στόχος τους είναι η προάσπιση του 

δηµοσίου συµφέροντος, η λειτουργία και ο ρόλος των ανεξάρτητων 

παρατηρητών, είναι να εποπτεύουν, να παρακολουθούν και να 

παράσχουν εµπειρογνω-µοσύνη για όλα τα βήµατα της διαδικασίας, να 

διασφαλίσουν ότι η πληρο-φόρηση είναι ανοιχτή σε όλους, να ακούσουν 

ενδεχόµενες καταγγελίες των συµµετεχόντων, να προσπαθήσουν να 

αντιµετωπίσουν ζητήµατα που προκύπτουν, να κρατήσουν ενήµερη την 

κοινή γνώµη και τις Αρχές για ό,τι απαιτείται και γενικότερα να 

συµβάλλουν στην ενίσχυση της συνολικής εµπιστοσύνης στην όλη 

διαδικασία.  



Το ‘‘Σύµφωνο Ακεραιότητας’’ λειτουργεί ως διαιτητής και ως 

µηχανισµός επιβολής κυρώσεων και επίσης ως επίλυση διαφορών όταν 

ανακύψουν ζητήµατα. Κυρώσεις αστικής, ποινικής και διοικητικής 

φύσης για τις ∆ηµόσιες Αρχές, κυρώσεις όπως η απώλεια του 

διαγωνισµού, ή της χρηµατικής εγγύησης συµµετοχής, ή ακόµα και 

αποκλεισµός από µελλοντικούς διαγωνισµούς για τις συµµετέχουσες 

εταιρείες.  

Το ‘‘Σύµφωνο Ακεραιότητας’’ έχει εφαρµοστεί από Εθνικά 

Παραρ-τήµατα ‘‘∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας’’ σε περισσότερες από δεκαπέντε 

(15) χώρες. Στη Γερµανία π.χ. χρησιµοποιήθηκε επιτυχώς για τη µεγάλη 

σύµβα-ση κατασκευής του νέου διεθνούς αεροδροµίου του Βερολίνου. 

Μέχρι σήµερα η ‘‘∆ιεθνής ∆ιαφάνεια’’ έχει προωθήσει και έχει 

εποπτεύσει διαδι-κασίες πάνω από τριακόσια (300) ‘‘Σύµφωνα 

Ακεραιότητας’’ σε όλο τον κόσµο. Και µετά από δέκα (10) χρόνια 

εµπειρίας, η ‘‘∆ιεθνής ∆ιαφάνεια’’ έχει διαπιστώσει ότι µε τη χρήση 

αυτού του Συµφώνου, οι Αρχές είναι δυνατόν να εξοικονοµήσουν 

κεφάλαια της τάξης του 10% έως και 60% στις δηµόσιες συµβάσεις.  

Συνοψίζοντας, το ‘‘Σύµφωνο Ακεραιότητας’’ µπορεί να βοηθήσει 

άµεσα και αποτελεσµατικά την καταπολέµηση της διαφθοράς στις 

συµβάσεις των ∆ηµοσίων Έργων και µακροπρόθεσµα να συµβάλλει στην 

οικοδόµηση εµπιστοσύνης στο σύστηµα των προµηθειών και στη 

βελτίωση και καλλιέργεια του ευνοϊκού επιχειρηµατικού και επενδυτικού 

κλίµατος.  

Κλείνοντας, αν κάθε κρίση είναι µία ευκαιρία, όπως λέµε συνήθως, 

τότε η παρούσα κρίση που βιώνει η χώρα µας, µπορεί να αποτελέσει 

µοναδική ευκαιρία για να επαναπροσδιορίσουµε τις αξίες που µας 



χαρακτηρίζουν ως κοινωνία. Η αρχή γίνεται µε τη σηµερινή αποκήρυξη 

της Ετεροδοσοληψίας. Σας ευχαριστώ πολύ.  

 


