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ΤΜΦΧΝΟ ΑΚΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

 

Α. ΣΙ ΔΙΝΑΙ ΣΟ ΤΜΦΧΝΟ ΑΚΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

 

Τν Σύκθσλν Αθεξαηόηεηαο (ΣΑ) είλαη έλα εξγαιείν πνπ αλαπηύρζεθε ζηε δεθαεηία 

ηνπ ’90 από ηε Γηεζλή Γηαθάλεηα (ΓΓ) γηα λα βνεζήζεη ηελ πξνζπάζεηα  

θπβεξλήζεσλ, επηρεηξήζεσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ λα θαηαπνιεκήζνπλ ηε 

δηαθζνξά, ζηνλ ηνκέα ησλ θξαηηθώλ ζπκβάζεσλ. Σπληζηά κηα δηαδηθαζία πνπ 

πεξηιακβάλεη κηα ζπκθσλία αλάκεζα ζηελ θπβέξλεζε ή ηελ θξαηηθή ππεξεζία (από 

εδώ θαη πέξα ζα αλαθέξεηαη σο Αξρή) θαη ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο  ζε 

δηαγσληζκό γηα ζπκβάζεηο δεκόζηνπ ηνκέα. 

 

Τν ΣΑ θαζνξίδεη ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο, κε ηελ έλλνηα όηη θακία πιεπξά 

δελ ζα πιεξώζεη, πξνζθέξεη, απαηηήζεη, απνδερζεί δσξνδνθία ή ζπκπξάμεη κε 

αληαγσληζηέο ηόζν θαηά ηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο, όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζήο ηεο. Δπηπξόζζεηα, δεηείηαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα γλσζηνπνηήζνπλ 

όιεο ηηο πξνκήζεηεο θαη παξόκνηα έμνδα πνπ έδσζαλ ζε νπνηνλδήπνηε εκπιέθεηαη 

ζηε δηαδηθαζία ηεο ζύκβαζεο. Αλ ππάξμνπλ παξαβάζεηο, ηόηε επηβάιινληαη 

θπξώζεηο. Απηέο νη θπξώζεηο, πξνο ηνπο ππνςήθηνπο αλαδόρνπο πνηθίιινπλ από ηε 

ιύζε ή ηελ άξλεζε ππνγξαθήο ηνπ ζπκβνιαίνπ, ηελ θαηάπησζε ηεο πξνζθνξάο ή ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ηε ρξέσζε απνδεκηώζεσλ, κέρξη ηελ εγγξαθή ζηε καύξε 

ιίζηα γηα κειινληηθνύο δηαγσληζκνύο, ελώ από ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο πξνβιέπεηαη 

δηθαζηηθή ή πεηζαξρηθή πνηλή ησλ θξαηηθώλ ππαιιήισλ. 

 

Οη επηρεηξήζεηο θαη νη θπβεξλήζεηο επσθεινύληαη ηζνκεξώο από ηα ΣΑ. Αθελόο, νη 

επηρεηξήζεηο απνθεύγνπλ ηε δσξνδνθία γλσξίδνληαο όηη νη αληαγσληζηέο ηνπο 

δεζκεύνληαη κε ηνπο ίδηνπο θαλόλεο, αθεηέξνπ νη θπβεξλήζεηο κπνξνύλ λα κεηώζνπλ 

ην πςειό θόζηνο δηαθζνξάο πνπ εληνπίδεηαη ζηηο θξαηηθέο πξνκήζεηεο, 

ηδησηηθνπνηήζεηο θαη εθδόζεηο αδεηώλ. 

 

Τν ΣΑ έρεη δείμεη όηη κπνξεί λα πξνζαξκόδεηαη ζε πνιιά λνκηθά πιαίζηα θαη είλαη 

επέιηθην ζηελ εθαξκνγή ηνπ. Από ηελ επνρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ, έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηζζόηεξεο από 15 ρώξεο ζε όιν ηνλ θόζκν θαη έρεη 

εκπινπηηζηεί κε ηε δηαδηθαζία αλαηξνθνδόηεζεο από έλα επξύ θάζκα ηδησηώλ θαη 

νξγαληζκώλ. 

 

 

Β. ΠΧ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤΝ ΣΑ ΤΜΦΧΝΑ ΑΚΔΡΑΙΟΣΗΣΑ; 

 

1. Πνηα ε ρξεζηκόηεηά ηνπο? 

Με κία ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο/έξγνπ, ην ΣΑ ζέηεη δύν αληηθεηκεληθνύο 

ζηόρνπο: 

α) Να θαηαζηήζεη ηθαλέο ηηο επηρεηξήζεηο λα κελ απνδέρνληαη δσξνδνθίεο, 

δηαβεβαηώλνληάο ηεο όηη: 

(i) θαη νη αληαγσληζηέο ηνπο δελ ζα πξνβνύλ ζε δσξνδνθία θαη  

(ii) νη θξαηηθέο ππεξεζίεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ, 

ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη έθδνζεο αδεηώλ, ζα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ηεο 

δηαθζνξάο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εθβηαζκνύ) θαη ζα αθνινπζήζνπλ 

δηαθαλείο δηαδηθαζίεο 
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β) Να βνεζήζεη ηηο θπβεξλήζεηο λα κεηώζνπλ ην πςειό θόζηνο θαη ηνλ 

δηαζηξεβισκέλν αληίθηππν ηεο δηαθζνξάο ζηελ θξαηηθή δηαδηθαζία πξνκεζεηώλ, 

ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη παξνρήο αδεηώλ. 

 

Πέξαλ ηνπ πξνζδηνξηζκέλνπ πιενλεθηήκαηνο ζηε δηαδηθαζία ζπκβάζεσλ πνπ 

εμεηάδεηαη, ην ΣΑ έρεη ζθνπό αθελόο λα θαιιηεξγήζεη ηελ εκπηζηνζύλε θαη ηελ 

αμηνπηζηία ζηε δηαδηθαζία ιήςεο θξαηηθώλ απνθάζεσλ, θαη αθεηέξνπ λα 

δεκηνπξγήζεη έλα πην θηιόμελν θιίκα επελδύζεσλ θαη δεκόζηαο ππνζηήξημεο γηα ηελ 

ίδηα ηελ θξαηηθή δηαδηθαζία πξνκεζεηώλ, ηδησηηθνπνίεζεο θαη έθδνζεο αδεηώλ. 

 

2. ε πνηα θαηεγνξία ζπκβάζεωλ κπνξνύλ λα εθαξκνζζνύλ; 

Η έλλνηα ηνπ ΣΑ είλαη θαηάιιειε όρη κόλνλ γηα ζπκβάζεηο θαηαζθεπώλ θαη 

πξνκεζεηώλ αιιά αξκόδεη εμίζνπ γηα ηελ επηινγή: 

 

 αγνξαζηή/ιήπηε θξαηηθήο πεξηνπζίαο ζην πιαίζην ελόο θπβεξλεηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνίεζεο θξαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

 ζπκβνύισλ (κεραληθώλ, αξρηηεθηόλσλ ή άιισλ) 

 δηθαηνδόρνπ θξαηηθήο άδεηαο ή παξαρώξεζεο (όπσο άδεηεο 

αλαδήηεζεο πεηξειαίνπ ή αεξίνπ, παξαγσγήο, εμόξπμεο, αιηείαο, 

πινηνκίαο ή άιισλ δηθαησκάησλ εμόξπμεο), ή δηθαηνύρνπ γηα 

ππεξεζίεο ππό θξαηηθή επίβιεςε (όπσο ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληώλ, 

παξνρήο λεξνύ θαη πεξηζπιινγήο απνξξηκκάησλ). 

 

Η ζύκβαζε θαη ην ΣΑ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ηνλ ζρεδηαζκό, ηελ θαηαζθεπή, ηελ 

εγθαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ από ηελ Αξρή, ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ή ηελ πώιεζε θξαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ηελ έθδνζε αδεηώλ 

θαη παξαρσξήζεσλ από ηελ Αξρή, θαζώο θαη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο, όπσο 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη παξόκνηα ηερληθή, νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή 

ππνζηήξημε. Όπνηε απηό είλαη εθηθηό, ην ΣΑ κπνξεί λα θαιύπηεη όιεο ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν/πξνκήζεηα, από ηελ πξν-επηινγή 

ππνςήθησλ αλαδόρσλ, ηελ νξζόηεηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηεο ζύκβαζεο, κέζα από 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπκθώλνπ, κέρξη ηελ νινθιήξσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

έξγνπ/πξνκήζεηαο. 

 

3. Πόηε είλαη ρξήζηκα; 

Τν ΣΑ κπνξεί θαη πξέπεη λα εθαξκνζζεί ζε όιν ην θάζκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αθνξνύλ κηα ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε, πώιεζε, άδεηα ή παξαρώξεζε: 

 αξρίδνληαο κε ηε κειέηε ζθνπηκόηεηαο θαη ην πξνπαξαζθεπαζηηθό 

ζηάδην: πξέπεη λα ππάξμεη κέξηκλα αθόκα θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

κηαο πηζαλήο ελαιιαθηηθήο επηινγήο θαη ηνλ ζρεδηαζκό ησλ εγγξάθσλ, 

δηαθνξεηηθά έλαο αλέληηκνο ζύκβνπινο κπνξεί λα θαηεπζύλεη 

ιαλζαζκέλα ηελ όιε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο πξνο όθεινο θάπνησλ 

θαηαζθεπαζηώλ ή πξνκεζεπηώλ 

 ζπλερίδνληαο κε ηελ επηινγή ησλ θύξησλ θαηαζθεπαζηώλ/ 

πξνκεζεπηώλ/ θαηόρσλ αδεηώλ 

 θαη πξνρσξώληαο ζηελ εθαξκνγή ηεο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο 

(εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο ή ζπκθσλίαο πξνκεζεηώλ, εζηηάδνληαο ζηε 

ζπκκόξθσζε κε όιεο ηηο ζπκθσλεζείζεο ζπκβαηηθέο πξνδηαγξαθέο 

θαζώο θαη ηηο εληνιέο αιιαγώλ θαη δηακνξθώζεσλ). Ιδηαίηεξα γηα 

έξγα, όπσο κεγάια θξάγκαηα ή επαίζζεηα έξγα (ζηαζκνί ππξεληθήο 
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ελέξγεηαο), ε πξνζηαζία ηνπ ΣΑ ζα πξέπεη λα ζπλερηζζεί κέρξη ηελ 

ηειηθή απνδέζκεπζε θαη παξάδνζε ηνπ έξγνπ. 

 

 

 

 

Γ. ΣΙ ΔΙΝΑΙ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΚΑΝΔΙ ΔΝΑ ΤΜΦΧΝΟ ΑΚΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΤΜΦΧΝΟ ΑΚΔΡΑΙΟΣΗΣΑ; 

 

Τα βαζηθά ζηνηρεία ελόο ζπκθώλνπ αθεξαηόηεηαο είλαη: 

 

 ην ζύκθωλν (ζύκβαζε) αλάκεζα ζε κία θξαηηθή ππεξεζία (Αξρή) ε 

νπνία αλαδεηά αλαδόρνπο γηα νπνηνδήπνηε είδνο δεκόζησλ 

πξνκεζεηώλ αγαζώλ ή ππεξεζηώλ, θαη ζηνπο ππνςήθηνπο αλαδόρνπο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

 ε ππόζρεζε ηεο Αξρήο όηη νη ππάιιεινί ηεο δελ ζα δεηήζνπλ ή 

απνδερζνύλ δσξνδνθίεο, δώξα θ.η.ι., επηβάιινληαο ηηο αλάινγεο 

πεηζαξρηθέο ή δηθαζηηθέο θπξώζεηο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο 

 ε δήιωζε από θάζε δηαγσληδόκελν όηη δελ έρεη δσξνδνθήζεη ή 

πξνηίζεηαη λα δσξνδνθήζεη γηα ηελ αλάιεςε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο 

 ε δέζκεπζε θάζε δηαγωληδόκελνπ λα απνθαιύςεη όιεο ηηο πιεξσκέο 

πνπ έγηλαλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνκήζεηα/έξγν (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξαθηόξσλ θαη άιισλ κεζαδόλησλ θαζώο θαη νηθνγελεηαθώλ κειώλ 

θ.η.ι.). 

 ε ξεηή απνδνρή από θάζε δηαγσληδόκελν όηη ε δέζκεπζε κε απνδνρήο 

δσξνδνθίαο, απνθάιπςεο ησλ πιεξσκώλ θαζώο θαη νη αληίζηνηρεο 

θπξώζεηο, παξακέλνπλ ζε ηζρύ γηα ηνλ επηθξαηνύληα δηαγσληδόκελν 

κέρξη ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο 

 Θα ήηαλ πξνηηκόηεξν νη δηαγσληδόκελνη λα έρνπλ έλα Κώδηθα 

Γενληνινγίαο (ν νπνίνο ξεηά λα θαηαδηθάδεη  πξάμεηο δσξνδνθίαο θαη 

αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο) θαζώο θαη έλα πξόγξακκα ζπκκόξθσζεο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζύκβαζεο 

 ε ρξήζε δηαηηεζίαο σο κεραληζκόο επίιπζεο δηαθνξώλ θαη ε 

πεξίπησζε επηβνιήο θπξώζεσλ 

 κηα ζεηξά πξνθαζνξηζκέλσλ θπξώζεωλ γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε 

ησλ δεζκεύζεσλ ή ππνζρέζεσλ ηνπ δηαγσληδόκελνπ, νη νπνίεο  

πεξηιακβάλνπλ (ελ κέξεη ή ζην ζύλνιό ηνπο): 

o απόξξηςε ή ιύζε ηεο ζύκβαζεο 

o δέζκεπζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνπ ζπλνδεύεη ηελ 

πξνζθνξά θαζώο θαη ηεο εγγύεζεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία 

o θαηακεξηζκόο επζύλεο γηα δεκίεο πξνο ηελ Αξρή θαη πξνο ηνπο 

δηαγσληδόκελνπο αληαγσληζηέο, θαη 

o απνθιεηζκόο ηνπ παξαβάηε από ηελ Αξρή γηα αλάινγε ρξνληθή 

πεξίνδν 

 έλα αλεμάξηεην ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο ην νπνίν κπνξεί λα 

εθαξκνζζεί κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο πνιηηώλ ή κε ηε 

ζπγθξόηεζε κηαο αλεμάξηεηεο, ππεύζπλεο θαη αμηόπηζηεο αξρήο 
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Η ππέξηαηε δηαθάλεηα ζε θάζε βήκα ηεο ζπκβαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη θαζ’ όιε ηελ 

εθαξκνγή ηεο, είλαη ε βάζε γηα ηνλ επηηπρή ζρεδηαζκό, ιεηηνπξγία θαη εθαξκνγή 

ελόο ΣΑ. Η δηαθάλεηα απαηηεί εθηεηακέλε θαη εύθνιε δεκόζηα πξόζβαζε ζε όιεο ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ αθνξνύλ ηνλ ζρεδηαζκό, ηελ αηηηνιόγεζε ηεο 

πξνκήζεηαο/έξγνπ, ηελ πξν-επηινγή θαη επηινγή ζπκβνύισλ, ηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο, ηελ πξν-επηινγή ησλ αλαδόρσλ, ηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο, ηε 

δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ηνπο ζπκβαηηθνύο όξνπο, ηελ εθαξκνγή 

θαη επίβιεςε ηνπ έξγνπ/πξνκήζεηαο. 

 

Δίλαη άθξσο επηζπκεηό λα ππάξμεη έλαο ηόπνο δεκόζηνπ δηαιόγνπ, ζην νπνίν ζα 

κπνξνύλ νη εθπξόζσπνη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ λα ζπδεηνύλ ηα επίζεκα κέηξα 

πνπ ειήθζεζαλ ζην πιαίζην ηεο πξνκήζεηαο/έξγνπ. Σηελ επνρή καο, ην δηαδίθηπν 

παξέρεη ηελ ηδαληθή πιαηθόξκα. 

 

Δπηπξόζζεηα, έλα άιιν απνηειεζκαηηθό εξγαιείν είλαη νη δεκόζηεο αθξνάζεηο. 

Ωζηόζν, ε πξόζβαζε ζε επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο λνκίκσο έρνπλ ηεζεί ζε 

απνθιεηζηηθόηεηα, ζα πξέπεη λα παξακείλεη πεξηνξηζκέλε. Αλ θαηαζηεί αλάγθε, ζα 

κπνξνύζε λα ρνξεγεζεί ζε έλα εθπξόζσπν ηεο θνηλσλίαο πνιηηώλ άδεηα πξόζβαζεο 

ζηα ζηνηρεία απηά, παξόκνηα κε απηή ηεο Αξρήο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ην δηθαίσκα 

απηνύ λα δεκνζηνπνηεί ηηο επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη 

απζηεξά, ζε ζηελή ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν, ηελ ππνςία θαη ηνλ βαζκό ηεκθεξίσζεο 

ελεξγεηώλ δηαθζνξάο. 

 

 

Γ. ΠΟΙΟ ΔΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟ  ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ; 

 

Δπζύο εμ’ αξρήο, ε θνηλωλία ηωλ πνιηηώλ ζηελ θάζε ρώξα αλακέλεηαη λα παίμεη έλα 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ επίβιεςε θαη παξαθνινύζεζε ηεο ζσζηήο θαη πιήξνπο 

εθαξκνγήο ηνπ ΣΑ. 

 

Η λόκηκε εκπηζηεπηηθόηεηα επαίζζεησλ πιεξνθνξηώλ, ζηηο νπνίεο νη εθπξόζσπνη 

θνηλσλίαο πνιηηώλ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ πξόζβαζε, δύλαηαη λα πξνζηαηεπζεί 

επαξθώο κέζα από θαηάιιεινπο ζπκβαηηθνύο όξνπο. 

 

 

Δ. ΣΑ ΤΜΦΧΝΑ ΑΚΔΡΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

1.ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

 

ΠΔΡΙ ΚΤΡΧΔΧΝ. Έλα εύινγν εξώηεκα είλαη: «Τη είδνπο απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

απαηηνύληαη γηα ηελ επηβεβαίσζε κηαο παξάβαζεο ηνπ αλαδόρνπ ώζηε λα ηνπ 

επηβιεζνύλ θπξώζεηο;» Η ππνςία παξάβαζεο, θπζηθά, δελ αξθεί. Πξνθαλώο, κία 

δηθαζηηθή θαηαδίθε γηα δσξνδνθία είλαη ην πην πεηζηηθό ζηνηρείν, αιιά ζπάληα 

ππάξρεη δηθαζηηθή θαηαδίθε θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη, ε απόθαζε βγαίλεη πνιύ 

αξγά ώζηε λα σζήζεη ζηελ επηβνιή έγθαηξσλ θπξώζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

γεξκαληθή πξαθηηθή απνδέρεηαη ηε κε ακθηζβεηήζηκε δήισζε ή ηελ παξαδνρή ηεο 

ελνρήο σο εμίζνπ πεηζηηθό ζηνηρείν γηα επηβνιή θπξώζεσλ. Πξόζθαηα ε εκπεηξία 

ππνδεηθλύεη όηη επαξθέο απνδεηθηηθό ζηνηρείν κηαο παξάβαζεο ηείλεη λα ζεσξείηαη ε 

πεξίπησζε όπνπ “βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ δελ ππάξρνπλ πεξηζώξηα 

νπζηαζηηθήο ακθηζβήηεζεο”. Σε θάζε πεξίπησζε, “επαξθή απνδεηθηηθά ζηνηρεία” 
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αξθνύλ γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο, εηδηθά αλ ζέινπκε λα απνθεπρζνύλ αλεπαλόξζσηεο 

δεκηέο. 

 

ΓΙΑΙΣΗΙΑ. Η δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ απόδνζε δεκηώλ ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κε δηαηηεζία θάησ από εζληθή ή δηεζλή αηγίδα. Γηαηί όκσο απαηηείηαη 

δηαηηεζία αληί θαλνληθήο εζληθήο δηθαηνδνζίαο; 

o Η δηαδηθαζία δηθαηνδνζίαο κηαο ρώξαο ηνπ Βνξξά πηζαλόλ λα κελ 

είλαη ζπκβαηή κε ηηο αξρέο κηαο ρώξαο ηνπ Νόηνπ. Παξνκνίσο, ε 

δηαδηθαζία εζληθήο δηθαηνδνζίαο κηαο ρώξαο ηνπ Νόηνπ είλαη πηζαλόλ 

λα δίλεη θάπνηα πξνηίκεζε ζε δηαγσληδόκελνπο από ρώξεο ηνπ Νόηνπ, 

πξνθαιώληαο  έηζη  κηα ζπλαηλεηηθή γξακκή δηαηηεζίαο. 

o Όπνπ ππάξρεη εύξπζκν εζληθό ζύζηεκα δηαηηεζίαο, ην νπνίν ραίξεη ηεο 

εκπηζηνζύλεο δηεζλώλ επηρεηξήζεσλ, ε ππνβνιή ζ’ απηό κηαο 

δηαθσλίαο ζα γιηηώζεη ρξόλν θαη θόζηνο. 

o Όπνπ δελ ππάξρεη απνδεθηό εζληθό ζύζηεκα δηαηηεζίαο, ηα 

αληηκαρόκελα κέξε ζα πξέπεη λα δεηήζνπλ «δηεζλή δηαηηεζία από ην 

Γηθαζηήξην Γηαηηεζίαο ηνπ Γηεζλνύο Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ, βάζεη 

ησλ θαλόλσλ ηνπ» (ή ελόο παξόκνηνπ θαη δηεζλώο απνδεθηνύ θνξέα 

δηαηηεζίαο). 

 

Τππηθά, ηα δύν κέξε ζα πξέπεη λα θαζνξίδνπλ από ηελ αξρή ην κέξνο δηεμαγσγήο ηεο 

δηαηηεζίαο, ην λνκηθό πιαίζην πνπ ζα ππόθεηληαη θαη ηνλ αξηζκό ησλ δηαηηεηώλ. 

 

ΠΛΗΡΧΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΤΦΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ & ΟΙ 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη ζπρλά ρξεζηκνπνηνύληαη «αληηπξόζσπνη» θαη «κεζάδνληεο» 

(νξηζκέλεο θνξέο πξσηίζησο) σο όξγαλα γηα ηελ πιεξσκή δσξνδνθηώλ, ην κνληέιν 

πεξηέρεη έλα όξν όηη νη πιεξσκέο πξνο ηνπο αληηπξνζώπνπο δελ πξέπεη λα μεπεξλνύλ 

“επαξθή πνζά γηα λόκηκεο ππεξεζίεο”. Ο όξνο απηόο πεγάδεη από ηνπο Καλόλεο 

Γενληνινγίαο ηνπ Γηεζλνύο Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ («Δθβηαζκόο θαη Γσξνδνθία 

ζηηο Γηεζλείο Δκπνξηθέο Σπλαιιαγέο», αλαζεώξεζε 1996). Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, 

πνιιέο δηεζλείο ελ ελεξγεία επηρεηξήζεηο έρνπλ αξρίζεη λα κελ ρξεζηκνπνηνύλ 

ηέηνηνπο αληηπξνζώπνπο ή κεζάδνληεο. 

 «Υπάιιεινη» ηεο Αξρήο ππνρξενύληαη, ζε ηαθηηθή βάζε, λα 

απνθαιύπηνπλ ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία όπσο θαη ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπο, ώζηε λα πξνζθέξνπλ πάηεκα ζε πεξίπησζε  πνπ νη ππάιιεινη 

απηνί  απνθηήζνπλ πινύην από πεγή πνπ δελ κπνξεί λα εμεγεζεί. 

 Οη ζύκβνπινη νη νπνίνη δεζκεύνληαη όρη κόλνλ λα κελ δσξνδνθήζνπλ 

γηα λα πάξνπλ ηελ πξνκήζεηα/έξγν αιιά επίζεο λα ζρεδηάζνπλ ην έξγν 

ή ηα ζπληζηώληα κέξε ηνπ κε ηξόπν ώζηε λα κελ ππάξρεη δηάθξηζε, 

δηαζθαιίδνληαο ηνλ επξύ ζπλαγσληζκό θαη ηελ απνθπγή παξνρήο 

πιενλεθηεκάησλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν δηαγσληδόκελν. 

 

ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ. Δλώ είλαη επηζπκεηόο ζε θάζε ρώξα 

έλαο μεθάζαξνο θαη ρσξίο πεξηνξηζκνύο επνπηηθόο ξόινο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ, 

είλαη θαηαλνεηό όηη ζε νξηζκέλεο ρώξεο, ε θπβέξλεζε, ζηελ παξνύζα θάζε δελ ζα 

είλαη ζε ζέζε λα επηηξέςεη ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ λα δηαδξακαηίζεη απηόλ ηνλ 

ξόιν. Σ’ απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ν έιεγρνο επνπηείαο θαη παξαθνινύζεζεο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε έλαλ από ηνπο θάησζη ηξόπνπο: 
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 Η θπβέξλεζε πξνζιακβάλεη έλαλ «Αλεμάξηεην Γεληθό Δπηζεσξεηή 

Ιδησηηθνύ Τνκέα» (IPSIG), όπσο ζπλέβε ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ζηηο 

ΗΠΑ. Ο Αλεμάξηεηνο Γεληθόο Δπηζεσξεηήο, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη 

κηα επηρείξεζε ηδησηηθνύ ηνκέα ή έλα θπζηθό πξόζσπν, δηαζέηεη ηελ 

απαξαίηεηε ηερλνγλσζία. Μηα ηέηνηα δηεπζέηεζε κπνξεί λα γίλεη 

απνδεθηή κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν Αλεμάξηεηνο Γεληθόο Δπηζεσξεηήο 

(IPSIG) ζα έρεη πιήξε πξόζβαζε αιιά θαη ην ζπκβαηηθό δηθαίσκα λα 

δεηήζεη δηνξζσηηθά κέηξα γηα νξηζκέλα δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα ή 

αηαζζαιίεο θαη, όηη ζε πεξίπησζε πνπ απηά δελ ιεθζνύλ, λα 

ελεκεξώζεη ην θνηλό γηα ηηο ζρεηηθέο αηαζζαιίεο. 

 Η θπβέξλεζε δεζκεύεηαη λα παξάζρεη πιήξε δεκόζηα απνθάιπςε 

όισλ ησλ ζρεηηθώλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ 

αληαγσληζηηθώλ πξνζθνξώλ. Μεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ πξνο 

δεκνζηνπνίεζε ζα πξέπεη λα είλαη κία δήισζε όηη ηα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο πνπ αλαθνηλώζεθαλ ζηελ πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο 

ηεξήζεθαλ πιήξσο, ν θαηάινγνο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη νη ηηκέο 

ηνπο, ν θαηάινγνο ησλ απνξξηπηέσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ιόγσλ απόξξηςεο, ηα θύξηα ζηνηρεία θαη νη πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο θαη ε ηεθκεξίσζε γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδόρνπ. Η 

θπβέξλεζε, ζα πξέπεη επίζεο λα αλαθνηλώζεη ηε δηθή ηεο εθηίκεζε 

θόζηνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 

2. Άιια ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Α 

 Δίλαη ζεκαληηθό λα επηζεκαλζεί όηη ην ΣΑ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

κόλν αλ ην απνδερζνύλ όινη νη δηαγσληδόκελνη. Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, 

θαζίζηαηαη άθξσο επηζπκεηό λα γίλεη ππνρξεωηηθή ε ππνγξαθή ηνπ. 

Οξηζκέλεο ρώξεο επέιεμαλ αξρηθά ηελ εζεινληηθή ππνγξαθή ηνπ θαη 

έπεηηα μεθίλεζαλ κία εθζηξαηεία γηα λα πείζνπλ όινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ΣΑ. Ωζηόζν, νη 

δηαγσληδόκελνη πξνηίζεληαη λα ππνγξάςνπλ ην ΣΑ κόλν κε ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη ζα ππνγξαθεί από όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο. Έζησ 

θαη έλαο λα αξλεζεί λα ππνγξάςεη, όινη νη ππόινηπνη ζα απνζύξνπλ ηε 

δέζκεπζή ηνπο, αθνύ αληηθεηκεληθόο ζηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία 

δίθαηνπ παηρληδηνύ -γηα όινπο. 

 Μηα ζπλαξπαζηηθή θαη ζρεηηθά πξόζθαηε εμέιημε ζε νξηζκέλεο ρώξεο 

είλαη ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ γηα ηελ θαζνιηθή δηαθάλεηα ζηηο 

πξνκήζεηεο. Σην Μεμηθό όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο θξαηηθώλ 

πξνκεζεηώλ θαηαγξάθνληαη θαη είλαη δηαζέζηκεο κε πνιιέο 

ιεπηνκέξεηεο ζε ηζηνζειίδα πνπ είλαη πξνζβάζηκε ζε όινπο. Σηελ 

Κνινκβία έλα Σύζηεκα Πιεξνθόξεζεο Κξαηηθώλ Σπκθσληώλ ηείλεη 

λα γίλεη επξέσο πξνζβάζηκν. Παξόκνηα ειεθηξνληθά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα εθαξκόδνληαη ζηε Βξαδηιία, ζηε Φηιή, ζηνλ Ιζεκεξηλό, 

ζην Παθηζηάλ θαη ζηε Νόηηα Κνξέα. Ο πςειόο βαζκόο δηαθάλεηαο πνπ 

επηηεύρζεθε κέζα από ηελ πξόζβαζε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο θξαηηθώλ 

απνθάζεσλ κεηώλεη αηζζεηά ηε δπλαηόηεηα ρεηξηζκώλ θαη εληζρύεη 

ηελ πξνζπκία αμησκαηνύρσλ θαη ζπκκεηερόλησλ λα απνδερζνύλ από 

θνηλνύ κηα δηαδηθαζία ζπκβάζεσλ, ε νπνία ζα είλαη απειεπζεξσκέλε 

από ηε δηαθζνξά, όπσο είλαη ην ΣΑ. 

 Τειηθά, ε εκπεηξία δείρλεη όηη ε πνιηηηθή βνύιεζε γηα λα κεησζεί ε 

δηαθζνξά θαη λα απνθαηαζηαζεί ε ηηκηόηεηα θαη ε αθεξαηόηεηα ζηηο 
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θξαηηθέο ζπκθσλίεο, είλαη κία αλαληηθαηάζηαηε πξνϋπόζεζε γηα 

επηηπρία. Γη’ απηό ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα πξνηείλεη ηελ έλαξμε 

νπνηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ΣΑ εγθαζηζηώληαο ηελ πνιηηηθή 

βνύιεζε ζην πςειόηεξν δπλαηό πνιηηηθό επίπεδν. Η εκπεηξία κέρξη 

ζήκεξα δείρλεη όηη ίζσο είλαη πην εύθνιν λα εδξαησζεί ε πνιηηηθή 

βνύιεζε ζε επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο παξά ζε εζληθό επίπεδν. 

 Γηα λα θξίλεη θάπνηνο ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ Α ζα πξέπεη λα ιάβεη 

ππόςε όηη από ην 1999 ε Σπλζήθε ηνπ ΟΟΣΑ θαηά ηεο δσξνδνθίαο, 

θαζηζηά ηε δσξνδνθία εγθιεκαηηθή πξάμε ζε όια ηα θξάηε πνπ έρνπλ 

επηθπξώζεη ηε Σπλζήθε. Σηηο πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο ρώξεο, έρεη 

θαηαξγεζεί θαη ε έθπησζε θόξνπ από δσξνδνθία, θάηη πνπ πξηλ 

επηηξεπόηαλ. Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, νη δηαγσληδόκελνη ζε πνιιέο 

ρώξεο αληηκεησπίδνπλ έλα ζεκαληηθά δηαθνξεηηθό λνκηθό πιαίζην απ’ 

απηό πνπ ίζρπε πξηλ ιίγα ρξόληα. Θα πξέπεη, ινηπόλ, λα είλαη 

πξνεηνηκαζκέλνη λα ζπλάςνπλ ζπκθσλίεο, ζρεδηαζκέλεο λα  

εμαζθαιίζνπλ “έλα παηρλίδη επί ίζνηο όξνηο” γηα όινπο ηνπο 

δηαγσληδόκελνπο, αλεμάξηεηα από ην αλ πξνέξρνληαη από ρώξεο πνπ 

δεζκεύνληαη κε ηε Σπλζήθε ηνπ ΟΟΣΑ. 

 Γηαηί είλαη πνιύηηκν έλα ΣΑ όηαλ ππάξρεη ηζρύνλ λνκηθό πιαίζην; 

Παξά ηελ ύπαξμε λόκωλ πνπ απαγνξεύνπλ ηε δηαθζνξά, ε επηκνλή 

ύπαξμεο πξνβιεκάησλ δηαθζνξάο ζε θξαηηθέο ζπκβάζεηο δείρλεη ηελ 

αλάγθε αλάπηπμεο κεραληζκώλ πνπ απμάλνπλ ηε ζπκκόξθσζε πξνο 

ηνλ λόκν θαη θαζηζηνύλ δπζθνιόηεξε ηελ παξάβιεςή ηνπ. Καη’ απηή 

ηελ έλλνηα, ην ΣΑ δελ αληηγξάθεη ηνλ λόκν αιιά θαζηζηά ηθαλή ηε 

ζπκκόξθσζε ζην λόκν, εμηζνξξνπώληαο ην παηρλίδη θαη 

δηαβεβαηώλνληαο ηνπο παίθηεο όηη όινη ζα ιεηηνπξγήζνπλ θάησ απ’ ηηο 

ίδηεο ζπλζήθεο.   

 

Υπάξρεη έλαο απμαλόκελνο αξηζκόο πεξηπηώζεσλ όπνπ εθαξκόδνληαη όιεο νη 

ζεκειηώδεηο αξρέο ηνπ ΣΑ. Αλ θαη ππάξρεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζηελ πξνζέγγηζε, 

ζηα έγγξαθα θαη ζηε δηαδηθαζία, ε ΓΓ επηδνθηκάδεη ηηο πνιιέο πξνζπάζεηεο ησλ 

ηκεκάησλ ηεο ζε όιν ηνλ θόζκν λα εηζάγνπλ ηελ ηδέα ηνπ ΣΑ όζν πην νινθιεξσκέλα 

γίλεηαη θαη λα ελζαξξύλνπλ πεξαηηέξσ πεηξακαηηζκό κε ηξνπνπνηεκέλεο εθαξκνγέο, 

παξά λα εκκείλνπλ ζε κηα πξνζέγγηζε απζηεξήο ηήξεζεο.  

 

Ωζηόζν, γηα λα δηαζθαιηζζεί ζπλέπεηα, ηα εζληθά ηκήκαηα ηεο Γηεζλνύο Γηαθάλεηαο 

(ΓΓ) πξέπεη λα δηαηεξνύλ ζηελή επαθή κε ηε Γηεζλή Γξακκαηεία ηεο ΓΓ, 

ζπδεηώληαο θαη εμειίζζνληαο «εμαηνκηθεπκέλεο» εθδνρέο ηνπ. Η ΓΓ ζπληνλίδεη κηα 

νκάδα αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ, ε νπνία παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα 

βνήζεηα πξνο ηε ηα εζληθά ηκήκαηα ηεο ΓΓ πνπ πξνσζνύλ ην ΣΑ. 

 

 

3. ΔΜΠΔΙΡΙΔ 

 

Τα Σύκθσλα Αθεξαηόηεηαο, ζε κία πην νινθιεξσκέλε κνξθή, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

ζην παξειζόλ θα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ηώξα ζηελ Αξγεληηλή, ζηελ Κνινκβία, ζηνλ 

Ιζεκεξηλό, ζηε Γεξκαλία θαη ζην Μεμηθό, θαζώο θαη ζηελ Ιλδνλεζία θαη ζην 

Παθηζηάλ. Έρνπλ εηζαρζεί σο γεληθό κνληέιν ζε όιν ην θάζκα ηνκέσλ 

δξαζηεξηόηεηαο (θαηαζθεπαζηηθόο ηνκέαο ζηελ Κίλα), ζε νκάδεο δεκνζίσλ 

ηδξπκάησλ (ζπκβάζεηο δεκόζηνπ ηνκέα ζηελ Ιλδία) ή δήκνπο (Μηιάλν, Ιηαιία). 
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Οπζηώδε ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ΣΑ (όπσο γηα παξάδεηγκα ε παξαθνινύζεζε) 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θάπνηνπο ηνκείο ζε άιιεο ρώξεο , αλάκεζά ηνπο, ε Βνπιγαξία, 

ε Παξαγνπάε θαη ην Πεξνύ. 

 

Σπλνιηθά, πάλσ από 15 ρώξεο έρνπλ εθαξκόζεη πξνζαξκνζκέλεο εθδνρέο ΣΑ κέζα 

από πξνζπάζεηεο ησλ εζληθώλ ηκεκάησλ ηεο ΓΓ. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηνλ 

επίζεκν ηζηόηνπν ηεο ΓΓ(www.transparency.org). 

 

Η δηεζλήο ζθαηξηθή ζεώξεζε ηεο εκπεηξίαο δείρλεη όηη ε ηδέα ηνπ ΣΑ είλαη απνδνηηθή 

θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. Έλα από ηα δπλαηά ζεκεία ηεο ηδέαο θαίλεηαη λα είλαη ν 

αξθεηά επέιηθηνο ραξαθηήξαο ηνπ πνπ επηηξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο πνιιέο 

ηνπηθέο λνκηθέο δνκέο θαη απαηηήζεηο θαζώο θα ζε δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο εκπινθήο 

ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ είλαη πξόζπκεο λα ζπκβαδίζνπλ. Παξ’ όια απηά ε εκπεηξία ηεο 

ΓΓ δείρλεη όηη απηέο νη πξνηάζεηο πεξηέρνπλ ηα ζεκειηώδε ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα 

εκθαλίδνληαη ζε έλα ΣΑ ώζηε λα ζρεδηαζηεί ζσζηά θαη λα ππνζηεξηρζεί από ηε ΓΓ. 

 

 

4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

ΑΠΟΣΑΜΙΔΤΔΙ. Γηα παξάδεηγκα, ε δηαδηθαζία δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε ηεο δεκόζηαο ηξάπεδαο “Banco Agrario” ζηελ Κνινκβία, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ 2002, έιεμε κε ηηκή 30% θάησ ηεο 

πξνϋπνινγηζκέλεο ηηκήο, ελ κέξεη, ιόγσ ηεο εηζαγσγήο ελόο ΣΑ. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επίζεο απνηακηεύζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 75% ην 2002 ζην 

Παθηζηάλ, όηαλ ε εηαηξεία ύδξεπζεο απνρέηεπζεο ζην Καξάηζη (KW+SB) πηνζέηεζε 

ηελ ηδέα ηνπ ΣΑ ζηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ γηα αλεύξεζε ζπκβνύινπ γηα ην 

Πξόγξακκα Καιύηεξεο Πξνκήζεηαο Νεξνύ ζην Καξάηζη K-II. 

 

ΔΜΠΙΣΟΤΝΗ. Καηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο αμηνιόγεζεο ππνζέζεσλ, νη 

δηαγσληδόκελνη, πνπ ζπκκεηείραλ ζε δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαλ από ην ΣΑ, αλέθεξαλ 

ηε δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ηε κε ιήςε ηνπ έξγνπ, αιιά ηόληζαλ όηη έραζαλ δίθαηα, 

ζηνηρείν πνιύ ζεκαληηθό, πνπ κπνξεί λα απνηξέςεη αδηθαηνιόγεηεο δηθαζηηθέο 

αμηώζεηο θαη δεκηνπξγεί εκπηζηνζύλε ζηηο θπβεξλεηηθέο επηινγέο. 

 

ΚΤΡΧΔΙ. Σε νξηζκέλεο ρώξεο, εηαηξείεο έρνπλ κπεη ζηε καύξε ιίζηα γηα 

παξαβίαζε ηνπ Σπκθώλνπ (Ιηαιία-Κνξέα). 

 

http://www.transparency.org/
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ΠΔΡΙΟΣΔΡΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Μπνξείηε λα βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην: “Integrity Pact: A status Report” 

δηαζέζηκν ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓ:  

www.transparency.org/global_priorities/public_contracting.  

Υπάξρεη δηαζέζηκν πιηθό ζρεηηθά κε ηα ΣΑ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηηο 

θξαηηθέο πξνκήζεηεο θαη ην εγρεηξίδην Curbing Corruption in Public contracting. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε 

 

 

 

ΓΙΔΘΝΗΣ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ-ΔΛΛΑΣ 

Οξγάλσζε θαηά ηεο δηαθζνξάο 

Δπθξνλίνπ 5-7, Αζήλα, ΤΚ116 -34, 

Τει: 210 7224940 

Fax: 210 7224947 

Email: tihellas@otenet.gr 

Web-site: www.transparency.gr 

 

http://www.transparency.org/global_priorities/public_contracting
http://www.transparency.gr/

