Γ.ΡΩΜΟΣΙΟΣ (Πρόεδρος ΠΕ∆ΜΕ∆Ε): Αγαπητέ κύριε καθηγητά,
αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Και εγώ από την πλευρά µου
και εκ µέρους της Ένωσης, θέλω να σας καλωσορίσω όλους στη
σηµερινή εκδήλωση που συνδιοργανώνεται από όλες τις Εργοληπτικές
Οργανώσεις, για να πραγµατευτεί το θέµα της Ετεροδοσοληψίας, ένα
φαινόµενο που απασχολεί αρκετά και καταλογίζεται εκτεταµένα στον
Κλάδο που εκπροσωπούµε.
Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον οµότιµο καθηγητή
µας κ.Θεοδόση Τάσιο, που µας έκανε την τιµή να αποτελέσει τον βασικό
οµιλητή αυτής της Ηµερίδας, δίνοντας και µόνο µε την παρουσία του,
µεγάλο τόνο σπουδαιότητας και σοβαρότητας στο θέµα που θα
αναπτυχθεί σήµερα.
Το φαινόµενο βέβαια αυτό, δεν είναι Ελληνικής προέλευσης, ούτε
αποτελεί αποκλειστικά εγχώρια δραστηριότητα. Πρόκειται για διεθνές
φαινόµενο, που έχει απασχολήσει και την Οµοσπονδία της Ευρωπαϊκής
Κατασκευαστικής Βιοµηχανίας, τη F.I.E.C. και την Ένωση των
Ευρωπαίων ∆ιεθνών Εργολάβων, την E.I.C., που σε συνεργασία µε
διάφορα διεθνή θεσµικά Όργανα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι µόνο
αναγνωρίζουν το πρόβληµα, αλλά και καταβάλουν προσπάθειες για την
καταπολέµησή του.
Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, η F.I.E.C. και η E.I.C. έχουν συστήσει
Ειδική Οµάδα Εργασίας που ονοµάζεται «Ethics», η οποία αναγνωρίζει
το πρόβληµα, καταλήγοντας και σε πορίσµατα, µεταξύ των οποίων
αναφέρεται ότι οι πρωτοβουλίες του Ιδιωτικού Τοµέα, πρέπει να
συµπληρωθούν και από αντίστοιχες του ∆ηµόσιου Τοµέα. Κρίνεται
απαραίτητη η κάλυψη νοµικών κενών που επιτρέπουν, ή ακόµα και

ενθαρρύνουν ανήθικες συµπεριφορές, υπενθυµίζοντας ότι για κάθε πράξη
πάντα χρειάζονται δύο πλευρές.
Το γεγονός ότι η κατασκευαστική βιοµηχανία γενικότερα είναι
ένας Τοµέας, που σύµφωνα µε τη γενικότερη αντίληψη είναι επιρρεπής
σε τέτοιου

είδους επιχειρηµατικές πρακτικές, έχει επισηµανθεί

πλειστάκις και από τα διεθνή Fora. Τόσο όµως η F.I.E.C., όσο και η
E.I.C. αντιτίθενται σθεναρά σε τέτοια φαινόµενα, σε όλες τις µορφές
τους, θεωρώντας τα ως απαράδεκτες πρακτικές, τόσο των εθνικών όσο
και διεθνών επιχειρηµα-τικών συναλλαγών, που υπονοµεύουν τη χρηστή
διακυβέρνηση, στρεβλώ-νουν τον διεθνή ανταγωνισµό, έχουν αρνητικές
επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις και βλάπτουν την εικόνα και τη φήµη του
συνόλου του Κατασκευαστικού Κλάδου.
Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι το φαινόµενο αυτό έχει
προσεγ-γιστεί Ευρωπαϊκά και διεθνώς και απασχολεί όλους τους
εµπλεκόµενους στον τοµέα των κατασκευών. Για τον λόγο αυτό, η
Οµάδα Εργασίας «Ethics» που προανέφερα, κατέληξε σε Προσχέδιο
Κώδικα

∆εοντολογίας

Συµµετοχής

σε

∆ηµόσιους

∆ιεθνείς

∆ιαγωνισµούς, τον οποίο και έθεσε υπόψη στους Παγκόσµιους και
Ευρωπαϊκούς Φορείς χρηµατοδότησης έργων, δηλαδή την Παγκόσµια
Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Οργανισµό Οικονοµικής
Συνεργασίας & Ανάπτυξης και άλλους, ζητώντας τους, αφού εκφράσουν
τις απόψεις τους, να προβούν σε υιοθέτηση κοινού Κώδικα
∆εοντολογίας, που να εφαρµόζεται υποχρεωτικά σε όλες τις διαδικασίες
των διαγωνισµών.
Είναι πλέον καιρός συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, να θίξουµε
ανοιχτά ένα θέµα που όλοι αναγνωρίζουµε την ύπαρξή του, που ο
Κλάδος µας θεωρείται από την κοινωνία ότι το διατηρεί και το υποθάλπει

και φυσικά να το αποκηρύξουµε, ανασκευάζοντας την περιρρέουσα κακή
γνώµη, αποκαθιστώντας την υπόληψη του κατασκευαστικού τοµέα και
δίδοντάς του την αίγλη και το κύρος που αρµόζει σε έναν από τους
παραγωγικότερους µοχλούς της οικονοµίας γενικότερα.
Για την αναµόρφωση βέβαια, του όλου συστήµατος, οι δοµές θα
πρέπει να είναι τέτοιες, που να ελαχιστοποιούν τις δυνατότητες
ανάπτυξης του φαινοµένου της Ετεροδοσοληψίας και προς αυτή την
κατεύθυνση θα µπορούσε να βοηθήσει η πλήρης διαφάνεια και
απλούστευση των διαδικασιών ανάθεσης και παραγωγής των ∆ηµοσίων
Έργων, καθώς και η πλήρης απελευθέρωση των επιµέρους φάσεων
παραγωγής αυτών, συµπεριλαµβανοµένης και της επίβλεψης των
∆ηµοσίων Έργων από πιστοποιηµένους ιδιώτες.
Ελπίζουµε, η σηµερινή εκδήλωση να αποτελέσει τη βάση και θεµελίωση
της αποκήρυξης αυτού του φαινοµένου που δηλητηριάζει την υγιή
επιχειρηµατικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και την
παρουσία σας στη σηµαντική αυτή εκδήλωση.

