Λ.ΡΑΚΙΤΖΗΣ (Γεν. Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης): Ευχαριστώ
πάρα πολύ για την πρόσκληση, γιατί µου την έκανε ο κ.Τάσιος εχθές το
βράδυ (δεν µου έγινε καµία πρόσκληση), ως εκ τούτου δεν είµαι προετοιµασµένος µεν να οµιλήσω, αλλά έχω µία µεγάλη πείρα, είµαι επτά (7)
χρόνια Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µε αντικείµενο τον
πόλεµο της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης.
Είχα την τιµή να προλογίσω, να παρουσιάσω το βιβλίο του
κ.Τάσιου ‘‘Ετεροδοσοληψία’’, είναι ένας νεολογισµός, είναι εφεύρεση
του κ.Τάσιου και αποδίδει πάρα πολύ καλά τη δωροδοκία µε ξένα λεφτά.
Είναι κάτι, αυτό που λέει ο λαός: «Άλλος …… και άλλος πληρώνει»!
Ακριβώς τέτοιο είναι η Ετεροδοσοληψία.
Από τη θέση µου, επιβλέπω όλο τον ∆ηµόσιο Τοµέα, εποµένως
επιβλέπω και τα ∆ηµόσια Έργα αλλά µόνο από την πλευρά του
∆ηµοσίου. Η πείρα µου µε έχει διδάξει και αυτά που έχω προσέξει, ότι τα
πάντα εξαρτώνται από τη σωστή µελέτη. Η δωροδοκία, η διαφθορά
ξεκινά από τη σωστή µελέτη. Εάν γίνει έτσι η µελέτη, που επιτρέπει την
κατάχρηση, την κακοδιοίκηση και τη διαφθορά, δυστυχώς είναι πάρα
πολύ αργά, αργότερα να το σταµατήσουµε. Γι αυτό λοιπόν πρέπει οι
µελέτες να γίνονται σωστά, ή από ένα ανεξάρτητο Σώµα –µε εγγυήσεις
όµως– ή να µπορούν να γίνονται παρατηρήσεις ή διορθώσεις στο στάδιο
της µελέτης.
Αργότερα, τα µέτρα είναι κατασταλτικά, τα λεφτά έχουν δοθεί και
ξέρετε, τα κλεµµένα λεφτά ποτέ δεν επιστρέφονται. Στην καλύτερη
περίπτωση, να απολύσουµε κάποιους υπαλλήλους του Υπουργείου, όπως
απολύσαµε προχθές έναν Γενικό ∆ιευθυντή του ΠΕ.ΧΩ., που βρήκαµε
στον λογαριασµό του κάτι απίθανα ποσά, βίλες, Jaguar και κάπου
1.500.000,00€ λογαριασµό που δεν δικαιολογούσε.

Πάντως, εκείνο που χρειάζεται, είναι συνεργασία όλων µας. Και η
διαφθορά καταπολεµιέται µε ένα µόνο τρόπο: να µην καταφεύγουµε οι
ίδιοι σε πράξεις διαφθοράς. Μην περιµένουµε από τους άλλους. Οι
κατασταλ-τικοί µηχανισµοί δουλεύουν πάρα – πάρα πολύ αργά. Το
ΣΕ∆Ε (Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων) είναι υποστελεχωµένο,
έχει έξι (6) µόνο Επιθεωρητές. ∆εν προφταίνει να ελέγξει τα έργα και αν
τα ελέγχει, τα ελέγχει σε στάδια που δεν µπορούν να ελεγχθούν ως
γνωστόν, το ένα στάδιο επικαλύπτει το άλλο και δεν ελέγχεται εύκολα.
Άκουσα για έναν Κώδικα ∆εοντολογίας που θα κάνετε για τα
∆ηµόσια Έργα. Ελπίζω ότι είναι ένα καλό εργαλείο και δεν ξέρω τον
Οργανισµό του Τεχνικού Επιµελητηρίου αν έχει Πειθαρχικό ∆ίκαιο και
αν έχει και τη δεοντολογία σαν αξιόποινο πειθαρχικά αδίκηµα. Και
επιπλέον, θα έπρεπε µία καταδίκη πειθαρχική να αποκλείει τον µηχανικό
από τους διαγωνισµούς. Έτσι δεν είναι; Το προβλέπετε αυτό; …Το
προβλέπετε. Θα το παρακολουθήσω στη συνέχεια.
Σε κάθε περίπτωση, χαιρετίζω το Συνέδριό σας και ευχαρίστως θα
προσφέρω κάθε βοήθεια και τεχνογνωσία και πείρα και παραδείγµατα,
πώς µπορούµε να αποφύγουµε αυτά τα παραπτώµατα. Ευχαριστώ για την
πρόσκληση.

