
 1 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΖΜΔΡΗΓΑ 

 

 

“Κξάηνο θαη Γηαθζνξά: Γεκηνπξγώληαο πλζήθεο Γηαθάλεηαο” 

 

 

19 Απξηιίνπ 2010 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ΔΝΑΡΞΖ 

 Κώζηαο Μπαθνύξεο, Πξφεδξνο “Γηεζλήο  Γηαθάλεηα - Διιάο” 

 

 

ΠΡΩΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗ 

 

Ζ Γηαθζνξά ζηελ Καζεκεξηλόηεηα ηνπ Πνιίηε - 

 πκκεηέρνπκε θαη Καηαπνιεκνύκε ηε Γηαθζνξά 

 

πληνληζηήο: Φνίβνο Καξδήο, Γεκνζηνγξάθνο 

Οκηιεηέο: Zelman Konrad, Αλψηαηνο Γηεπζπληήο Πξνγξάκκαηνο 

 ησλ Κέληξσλ πλεγνξίαο θαη πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο “Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο”  

Κνζζηώξεο Θαλάζεο, Δπίηηκνο Α'  Αληηπξφεδξνο ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Μηραήι Γηάλλεο, Πνιενδφκνο, Πξφεδξνο ηεο “Διιεληθήο Δηαηξείαο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ” 

Παπιόπνπινο Πξνθόπεο, Βνπιεπηήο, πξψελ Τπνπξγφο   

Υξπζνρνΐδεο Μηράιεο, Τπνπξγφο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 

 

 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΟΜΗΛΗΑ  

 

ακαξάο Αληώλεο, Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο 

 

 



 2 

 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΡΑΠΔΕΗ 

 

Ζ Γηαθάλεηα ζηηο Κξαηηθέο Πξνκήζεηεο θαη Έξγα - 

Ζ Υξήζε ησλ Δξγαιείσλ ηεο Γηεζλνύο Γηαθάλεηαο 

  

πληνλίζηξηα: Σξηαληαθύιινπ Έιιε, Γεκνζηνγξάθνο  

Οκηιεηέο: Rozo Marcela,  

Γηεπζχληξηα Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο “Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο” 

Βεληδέινο Δπάγγεινο, Τπνπξγφο Έζληθήο Άκπλαο 

Ρέππαο Γεκήηξεο, Τπνπξγφο Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

Υαηδεδάθεο Κσζηήο, Βνπιεπηήο, πξψελ Τπνπξγφο 

Κάηζνο Βαζίιεο, Πξφεδξνο Pharmathen, Δπηρεηξεκαηίαο ηεο  Υξνληάο 2008 

 ηνπ Γηαγσληζκνχ “Enterpreneur of the Year” ηεο  Ernst & Young 

Pyman Mark, Γηεπζπληήο Πξνγξάκκαηνο θαηά ηεο Γηαθζνξάο ζηελ Άκπλα ηεο “Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο” 

 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

   

Παπαγηαλλίδεο Αληώλεο, Γεκνζηνγξάθνο 

Καξδήο Φνίβνο, Γεκνζηνγξάθνο 

Σξηαληαθύιινπ Έιιε, Γεκνζηνγξάθνο 

Κεθαινγηάλλεο Άξεο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο “Γαία ΑΔ” 

 

 

 

 

ΔΠΗΖΜΟ  ΓΔΗΠΝΟ 

 

Δπίζεκνο Πξνζθεθιεκέλνο θαη Οκηιεηήο 

Γεώξγηνο Α. Παπαλδξένπ, Πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο 

Πξνινγίδνπλ: Κώζηαο Μπαθνύξεο, Πξφεδξνο “Γηεζλήο Γηαθάλεηα - Διιάο” 

Labelle Huguette,  Πξφεδξνο “Γηεζλήο Γηαθάλεηα” 

 

 

 

 



 3 

 

 

ΔΝΑΡΞΖ 

 

ΚΩΣΑ ΜΠΑΚΟΤΡΖ 

 

Ζ ώξα ηεο πξάμεο:  

ιύζεηο θαη εξγαιεία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δηαθζνξάο 

 

Κχξηνη ππνπξγνί, θπξίεο θαη θχξηνη, θαηαξράο ζα ήζεια λα ζαο πσ φηη ε εθαηζηεηαθή ηέθξα πνπ πιήηηεη ηελ 

Δπξψπε επεξέαζε θαη ην πξφγξακκα απηήο ηεο εθδήισζεο. Αθελφο ρξεηάζηεθε λα αιιάμνπκε ηε ζεηξά ησλ 

ελνηήησλ ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ πξφγξακκα θαη αθεηέξνπ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο απφ ηνπο μέλνπο νκηιεηέο δελ 

θαηφξζσζαλ λα έιζνπλ καδί καο ζηελ Αζήλα. Έηζη ηνλ έλαλ ζα ηνλ αληηθαηαζηήζεη ε πξφεδξνο ηεο 

Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο, ε θπξία Λακπέι, θαη ηνπο άιινπο δχν ζα έρνπκε ηε ραξά λα ηνπο δνχκε θαη λα ηνπο 

αθνχζνπκε εμ απνζηάζεσο κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο.  

Κπξίεο θαη θχξηνη, ζα ήζεια λα ζαο θαισζνξίζσ θαη λα επραξηζηήζσ φινπο ζαο πνπ βξηζθφζαζηε γηα κηα 

αθφκα θνξά καδί καο ζηελ ηαθηηθή εηήζηα εκεξίδα πνπ δηνξγαλψλεη ε κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε Γηεζλήο 

Γηαθάλεηα - Διιάο γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά.  

Δίλαη ηδηαίηεξε ραξά καο λα θαισζνξίζνπκε επίζεο ηελ πξφεδξν ηεο παγθφζκηαο νξγάλσζεο Γηεζλήο 

Γηαθάλεηα, ηελ θπξία Λακπέι, θαη λα ηελ επραξηζηήζνπκε πνπ θαηάθεξε λα είλαη καδί καο, αλ θαη κε 

κεγάιε δηθή ηεο ηαιαηπσξία – 14 ψξεο ηαμίδη κε απηνθίλεην θαη ηξέλν δελ είλαη κηθξφ πξάγκα. ηελ 

θξίζηκε απηή πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε ε παξνπζία ηεο πξνέδξνπ ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο ζεκαηνδνηεί ηελ 

ζπνπδαηφηεηα ηεο Διιάδνο ζηνλ παγθφζκην ράξηε. Γελ λνκίδσ φηη ε θπξία Λακπέι έρεη επηζθεθζεί πνιιέο 

ρψξεο ηφζν ζπρλά φζν ηελ Διιάδα.  

Ζ  δηαθζνξά ηείλεη ζήκεξα λα εμειηρζεί ζην ππ’ αξηζκφλ έλα νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πξφβιεκα ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Ζ εκθάληζή ηεο ζην ζχλνιν ηνπ πιαλήηε δελ καο επηηξέπεη λα εθεζπράδνπκε νχηε 

ιεπηφ. Ζ δηαθζνξά επηβαξχλεη, αιινχ πεξηζζφηεξν θαη αιινχ ιηγφηεξν, φιεο ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

Μεγαιψλεη ην ζπλαίζζεκα αδηθίαο, πνπ πάληα ππάξρεη ζηνπο πνιίηεο, επηβαξχλεη ππέξκεηξα ηηο ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ θαη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ πνιηηψλ, επηβξαδχλεη αλαίηηα ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο, βαζαίλεη ηελ 

χθεζε θαη πιήηηεη ηνλ πγηή αληαγσληζκφ. Ωζεί ζηε κε ζπκκφξθσζε κε ηνλ λφκν θαηαζηξέθνληαο ηνλ 

θνηλσληθφ ηζηφ.  

Ζ ρψξα καο, δπζηπρψο, φρη κφλν δελ απνηειεί εμαίξεζε, αιιά βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε ησλ 27 

θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ θαηάηαμε ηνπ Γείθηε Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο πνπ 

θνηλνπνηεί θάζε ρξφλν ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα. Σν γεγνλφο φηη κνηξαδφκαζηε απηή ηελ ζέζε κε ηνπο γείηνλεο 

Βνχιγαξνπο θαη Ρνπκάλνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΔΔ κφιηο έλαλ ρξφλν, δελ πξέπεη λα καο ραξνπνηεί 

θαζφινπ. 

Ζ ρψξα καο βηψλεη επίζεο ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή θξίζε ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ηεο. Μηα θξίζε πνπ έρεη 

ηηο ξίδεο ηεο ζηηο δνκέο ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Μηα θξίζε πνπ πάλσ απφ φια είλαη θξίζε 

εκπηζηνζχλεο πξνο ηνπο ζεζκνχο ηνπο νπνίνπο παξαδνζηαθά, εδψ θαη πνιιά ρξφληα, δελ κάζακε λα 

ζεβφκαζηε. Οη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο είλαη ζνβαξέο. Δίλαη εμίζνπ απαξαίηεηεο νη 

κεηαξξπζκίζεηο γηα λα βειηησζνχλ ηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε, ζηα νπνία πξσηίζησο αληαλαθιάηαη ην 

πξφβιεκα.  

Γπζηπρψο φκσο είκαη ππνρξεσκέλνο λα ζεκεηψζσ φηη αληηκεησπίδνπκε θαη κηα δηαιπηηθή θνηλσληθή θξίζε. 

Οη εζηθέο αμίεο φιν θαη ιηγφηεξν θαζνδεγνχλ ηηο πξάμεηο καο. Σν θξάηνο ζεσξεί ηνλ πνιίηε είηε σο θπζηθφ 

πξφζσπν είηε σο λνκηθή κνξθή, εάλ φρη δηεθζαξκέλν, ηνπιάρηζηνλ φρη ηίκην θαη ρσξίο θαιέο πξνζέζεηο. Με 

απηή ηελ αληίιεςε έρεη θηηζηεί φιε ε θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

Ο πνιίηεο, απφ ηελ άιιε, πιεπξά ζεσξεί ην θξάηνο ερζξφ ηνπ θαη επηρεηξεί ζε θάζε ηνπ θίλεζε λα ην 

θνξντδέςεη.  Δίλαη θαηξφο πηα απηή ε ζρέζε λα αιιάμεη. Δίλαη αλάγθε λα ρηηζηνχλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο. Σν 
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φξακα λα θζάζνπκε ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο καο πξέπεη λα πεξηκέλεη αθνχ ηψξα ε επηβίσζε είλαη ην  

πξψην κέιεκα ηεο θνηλσλίαο. ην κέιινλ ε θνηλσλία ρξεηάδεηαη έλα λέν φξακα κε νξίδνληα ηε δηαθάλεηα. 

Οη κεηξήζεηο πνπ έρεη θάλεη ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα αιιά θαη άιινη δηεζλείο νξγαληζκνί επηβεβαηψλνπλ ην 

γεγνλφο φηη ε δηαθζνξά ζηελ ρψξα καο είλαη ζνβαξφ πξφβιεκα θαη απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη, κεηαμχ ησλ 

άιισλ, θαη ζηελ ζπλερψο κεηνχκελε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνπκε.  

Σν πξφβιεκα είλαη πιένλ πξνθαλέο. ηελ Διιάδα, κηα ρψξα κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ην 1981, νη 

θαλφλεο δελ ηεξνχληαη, ε γξαθεηνθξαηία ηεο δηνίθεζεο ζε φια ηα επίπεδα θαηαπλίγεη θάζε αλαπηπμηαθή 

πξνζπάζεηα θαη ε επηιεθηηθή εθαξκνγή ησλ λφκσλ δηαηαξάζζεη ηηο ζρέζεηο ησλ πνιηηψλ. Ζ αλνρή πνπ 

επηδεηθλχνπκε σο θνηλσλία ζηα θαηλφκελα ηεο ιεγφκελεο “κηθξήο δηαθζνξάο” δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηε γηγάλησζή ηεο θαη ηελ εκπέδσζε κηαο επηθίλδπλεο θνπιηνχξαο. 

Γελ ππάξρνπλ κπζηηθέο ζπληαγέο επηηπρίαο. Ζ νπζηαζηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο δελ κπνξεί παξά 

λα είλαη ε πξψηε θαη αδηαπξαγκάηεπηε πξνηεξαηφηεηα ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπ θνηλνβνπιίνπ. Γελ 

κπνξνχκε λα ιχζνπκε θαλέλα απφ ηα ρξφληα πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο αλ δελ θαηαπνιεκήζνπκε ην ηέξαο, ηε 

γάγγξαηλα ηεο δηαθζνξάο.  

ήκεξα φκσο δελ ζέινπκε λα αλαιψζνπκε ηνλ ρξφλν καο ζε δηαπηζηψζεηο. Δίλαη βέβαην φηη πνιιέο απφ 

απηέο ηηο έρεηε αθνχζεη. Ζ ίδηα ε θπβέξλεζε θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ φιν θαη 

ζπρλφηεξα ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ πξνβαίλνπλ ζηηο ίδηεο δηαπηζηψζεηο. Απηφ φκσο πνπ ρξεηάδεηαη ν ηφπνο είλαη 

ιχζεηο. Ζ δηεζλήο πξαθηηθή θαη νη δξάζεηο ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ καο έρνπλ δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα δνθηκάζνπκε δηάθνξεο ιχζεηο θαη εξγαιεία. ηελ εκεξίδα απηή 

ειπίδνπκε λα αλαδεηρζνχλ ηα θχξηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ειιείςεηο ηνπ θξάηνπο θαη γεληθφηεξα ηεο 

θξαηηθήο εμνπζίαο ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο (ηνπηθή απηνδηνίθεζε, λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ 

θιπ.). Δίκαζηε ζίγνπξνη φηη ζα θσηηζηνχλ ηα ζεκεία εθείλα πνπ ε πνιηηεία ρξεηάδεηαη βνήζεηα γηα λα 

αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα. Ζ πνιηηεία, αλ δελ ππνζάιπεη επζέσο ηελ δηαθζνξά, ζπρλά 

δεκηνπξγεί ζπλζήθεο κέζα απφ ηηο νπνίεο ε αλεθηηθφηεηα πξνο απηή θαη ε έιιεηςε εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 

θαζίζηαληαη νπζηαζηηθνί παξάγνληεο αλαηξνθνδφηεζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. ηελ θάιπςε απηψλ ησλ 

θελψλ ζέινπλ λα ζπκβάιινπλ ηα εξγαιεία ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο, καδί κε άιια πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ 

κέζα ζην ρξφλν. 

Απηέο ηηο ιχζεηο ζέινπκε ζήκεξα, κέζα απφ απηφλ ην δεκφζην δηάινγν, λα πξνηείλνπκε θαη επειπηζηνχκε 

φηη ζα πείζνπκε ηνπο ηζχλνληεο ψζηε λα πηνζεηεζνχλ. Τπάξρνπλ ππνπξγνί θαη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί πνπ 

έρνπλ ηελ αίζζεζε ηεο επζχλεο, ηελ αληίιεςε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

πξφθιεζε. Ο ξφινο ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο είλαη λα ζηαζεί αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζέηνληαο ζηελ δηάζεζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο πνιηηείαο, φπσο έθαλε θαη θάλεη 

πάληνηε, ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ δηεζλή εκπεηξία πνπ απέθηεζε ηα 17 ρξφληα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα.  

Σα πξψηα δείγκαηα ηεο ζεκεξηλήο θπβέξλεζεο είλαη ελζαξξπληηθά. Ο πφιεκνο ζα θεξδεζεί φηαλ ζα 

αξρίζνπκε λα θεξδίδνπκε ηηο κηθξέο θαζεκεξηλέο κάρεο. Αηζηνδνμνχκε φηη ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη ζεηηθά. 

Ζ επηηπρία ηεο πξνζπάζεηαο ζα εμαξηεζεί βέβαηα απφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκφηεηαο. ηελ ηειεπηαία 

έξεπλα ηεο Γηεζλήο Γηαθάλεηαο Διιάο, ην 96% ησλ πνιηηψλ απαηηνχλ ηελ απζηεξή ηηκσξία ησλ 

παξαλνκνχλησλ. Ζ εθαξκνγή ησλ λφκσλ, ε έγθαηξε απφδνζε ηεο δηθαηνζχλεο θαη ε επαλάθηεζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ παξακέλνπλ ηα δεηνχκελα φισλ ησλ πνιηηψλ. 

Δπηηξέςηε κνπ κηα αθφκα παξαηήξεζε. Ζ Γηεζλήο Γηαθάλεηα - Διιάο, απφ ην 2007, πξαγκαηνπνηεί θάζε 

ρξφλν κηα κεγάιε έξεπλα γηα ηε δηαθζνξά ζηελ ρψξα καο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο δεκνζηνπνηνχληαη 

θαη γίλνληαη αληηθείκελν ελδηαθέξνπζαο δεκφζηαο ζπδήηεζεο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο εηήζηαο 

έξεπλαο είκαζηε ζε ζέζε λα παξαθνινπζνχκε ηελ εμέιημε ησλ πξαγκαηηθψλ κεγεζψλ ηεο δηαθζνξάο θαη 

ζπλερίδνπκε λα εξγαδφκαζηε γηα ηελ πξνψζεζε ιχζεσλ. Ζ πξνζπάζεηά καο απηή, φπσο θαη ε ζπλνιηθφηεξε 

επηηπρία ηεο δξάζεο καο, ζα εμαξηεζεί θαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε πνπ ζα πεηχρνπκε. Δπειπηζηνχκε 

ζηελ βνήζεηα φισλ θαη θπξίσο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο ζεσξνχκε φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο πξέπεη λα είλαη 

πξσηνπφξνο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. Σειεηψλνληαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο ρνξεγνχο απηήο ηεο 

εκεξίδαο: ηελ PROTON BANK, ηελ COCA COLA - 3E, ηελ ΔΛΒΑΛ, ηελ EΛΓΔΚΑ, ηε MARFIN 

EGNATIA BANK, ηε ΥΑΛΚΟΡ, ηελ ΑΒ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ, ηελ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ θαη ηνλ ΚΑΪ. αο 

επραξηζηψ θαη επειπηζηψ ζε κηα νπζηαζηηθή εκεξίδα. 
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ΠΡΩΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗ 

“Ζ Γηαθζνξά ζηελ Καζεκεξηλόηεηα ηνπ Πνιίηε: πκκεηέρνπκε θαη Καηαπνιεκνύκε ηε Γηαθζνξά” 

 

 

 

ΦΟΗΒΟ ΚΑΡΕΖ 

Ζ κεγάιε δηάρπζε ηεο δηαθζνξάο απνηειεί ηξνρνπέδε γηα θάζε κεηαξξύζκηζε 

 

Κπξίεο θαη θχξηνη, ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζε απηή ηελ πνιχ ελδηαθέξνπζα θαη 

– ειπίδσ φπσο ζα απνδεηρηεί ζην ηέινο – ζεκαληηθή εκεξίδα πνπ νξγαλψλεη ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα - Διιάο 

κε ζέκα “Κξάηνο θαη Γηαθζνξά: Γεκηνπξγψληαο πλζήθεο Γηαθάλεηαο”.  

ηελ έλαξμε ηνπ πξψηνπ ζηξνγγπινχ ηξαπεδηνχ – μέξεηε φηη έρεη αληηζηξαθεί ε ζεηξά ησλ πάλει – ζα 

ζεκείσλα φηη ίζσο δελ είλαη παξάινγν λα μεθηλήζνπκε ηε ζπδήηεζή καο απφ ηνλ ηχπν δηαθζνξάο πνπ αθνξά 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε θαη θαηφπηλ λα πεξάζνπκε ζηα ζέκαηα ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ησλ 

δεκνζίσλ έξγσλ κε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο. Γηαηί απηφ ην ζέκα πνπ ζα 

ζπδεηήζνπκε ηψξα, ηεο δηαθζνξάο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηεο θνηλσλίαο ζηελ 

θαηαπνιέκεζή ηεο, είλαη έλα θεληξηθφ θαη ηδηαίηεξν πξφβιεκα πνπ αθνξά πνιχ ζπγθεθξηκέλα ηελ Διιάδα.  

Έλα απφ ηα πην αμηνζεκείσηα ζηηγκηφηππα ηνπ δηαζηήκαηνο κε ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο πνπ δνχκε, είλαη φηη ν 

πξσζππνπξγφο ζηε επξσπατθή ζχλνδν θνξπθήο ηνπ Γεθεκβξίνπ είπε – θαη έγηλε γλσζηφ αιιά δελ βξέζεθε 

ζε πξψην πιάλν – φηη ην κεγάιν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ζηελ πξνψζεζε κεηαξξπζκίζεσλ είλαη ε 

έθηαζε θαη ε δηάρπζε ηεο δηαθζνξάο ζηελ Διιάδα. Έηζη είπε ν πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο κηιψληαο ζηνπο 

εγέηεο ησλ “27” ζηε ζχλνδν θνξπθήο. Λέσ, θαη απηνθξηηηθά, φηη απφ εκάο ηνπο δεκνζηνγξάθνπο δελ 

βξέζεθε ζηελ πξψηε γξακκή ηεο επηθαηξφηεηαο απηή ε δηαπίζησζε, αιιά έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία ην φηη ν 

πξσζππνπξγφο ζέηεη απηφ ην δήηεκα θαη κάιηζηα ζην ζπγθεθξηκέλν απηφ επίπεδν. Σν γεγνλφο δειαδή φηη ε 

δηαθζνξά έρεη δηαρπζεί ζε ηέηνην βαζκφ ζηελ θνηλσλία, ψζηε φρη απιψο λα παξάγεη ηηο φπνηεο παξελέξγεηεο 

παξάγεη εθ ηνπ γεγνλφηνο ηεο χπαξμήο ηεο, αιιά θαη λα απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ πξνψζεζε θάζε είδνπο 

κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έρεη ππνρξέσζε λα θέξεη ζε πέξαο, θαη κάιηζηα ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε 

ρψξα, εμαηηίαο ηεο πζηέξεζεο πνιιψλ δεθαεηηψλ. 

Ννκίδσ φηη είλαη έλα θεληξηθφ δήηεκα θαη αμίδεη λα ην ζπδεηήζνπκε κε έλα ηφζν ζεκαληηθφ πάλει. Ο θ. 

Υξπζνρνΐδεο θαη ν θ. Παπιφπνπινο δελ ζα ρξεηαζηνχλ ηδηαίηεξεο ζπζηάζεηο. Τπάξρεη κία ζέζε θελή, ιφγσ 

ηέθξαο, ηνπ θπξίνπ Κφλξαλη Εέικαλ, επηθεθαιή πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο θαη 

ειπίδνπκε φηη ε ηερλνινγία πνπ επηζηξαηεχζεθε ζα καο βνεζήζεη λα ηνλ αθνχζνπκε. Έρνπκε επίζεο καδί 

καο ηνλ θ. Θαλάζε Κνζζηψξε, επίηηκν πξψην αληηπξφεδξν ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ. Έρνπκε θαη 

ηνλ θ. Γηάλλε Μηραήι, πνπ είλαη πνιενδφκνο ζην επάγγεικα, αιιά θαη πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο 

Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ. Να κελ μερλάκε φηη ην θπζηθφ αιιά θαη ην αζηηθφ πεξηβάιινλ έρνπλ θαη’  

εμνρήλ ππνζηεί ην θφζηνο ηεο δηαθζνξάο.  

Μπνξνχκε ινηπφλ λα μεθηλήζνπκε κε ηνλ θ. Κφλξαλη Εέικαλ απφ ηα θεληξηθά ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο. 

 

 

ΚΟΝΡΑΝΣ  ΕΔΛΜΑΝ 

 

Κέληξα πλεγνξίαο θαη πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ:  

Δληζρύνληαο ηνλ πνιίηε θαηά ηεο δηαθζνξάο  
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Κπξίεο θαη θχξηνη, θαιφ απφγεπκα απφ ην Βεξνιίλν. Θα ήζεια λα αξρίζσ εθθξάδνληαο ηε ιχπε κνπ πνπ δελ 

κπφξεζα λα είκαη ζήκεξα καδί ζαο εμαηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εθαηζηεηαθήο ηέθξαο, αιιά ειπίδσ φηη ζα 

θαιχςνπκε ην θελφ κε ηε βνήζεηα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. πσο νη πεξηζζφηεξνη γλσξίδεηε, ε Γηεζλήο 

Γηαθάλεηα απνηειεί έλα θίλεκα θαηά ηεο δηαθζνξάο πνπ δεκηνπξγήζεθε πξηλ 16 ρξφληα ράξε ζηελ 

πξσηνβνπιία νξηζκέλσλ ιίγσλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη, έρνληαο αληηιεθζεί ηη δεκηέο πξνθαιεί ε δηαθζνξά, 

ζέιεζαλ λα ζέζνπλ έλα ηέινο.  

Δίκαη επηπρήο πνπ ζήκεξα ζαο κηιψ εθπξνζσπψληαο έλα θίλεκα πνπ μεθηλψληαο απφ κηα κηθξή νκάδα 

αλζξψπσλ, θαηάθεξε λα κεηαηξαπεί ζε ηζρπξφ θίλεκα ζπλεγνξίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 90 ρψξεο. Αιιά θπξίσο είκαη επηπρήο γηαηί ζα ζαο κηιήζσ γηα θάηη πνπ μεθηλήζακε πξηλ 

ιίγα ρξφληα: λα δίλνπκε ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα λα κεηαηξέπνληαη απφ ζχκαηα ηεο δηαθζνξάο ζε 

ππεξαζπηζηέο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, ησλ κέζσλ δσήο ηνπο θαη, ελ ηέιεη, ησλ θνηλσληψλ ηνπο. 

Μηιψ γηα ηα Κέληξα πλεγνξίαο θαη πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο. Πξφθεηηαη γηα 

έλα αλαπηπζζφκελν δίθηπν ζπκβνπιεπηηθψλ θέληξσλ ησλ πνιηηψλ ζηε κάρε θαηά ηεο δηαθζνξάο πνπ 

ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ ζε πεξηζζφηεξα απφ 40 παξαξηήκαηα ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο ζε φιν ηνλ θφζκν. 

ηφρνο κνπ είλαη λα ζαο παξνπζηάζσ κηα ζπλνιηθή ζεψξεζε ηεο δνπιεηάο πνπ θάλεη ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα 

ζην πιαίζην ησλ θέληξσλ απηψλ παγθνζκίσο. Διπίδσ φηη άιινη δηαθεθξηκέλνη νκηιεηέο καο θαη ε ζπδήηεζε 

πνπ ζα αθνινπζήζεη ζα κπνξέζνπλ λα ζαο δψζνπλ κηα επαξθή εηθφλα γηα ην πψο απηφο ν ηχπνο δνπιεηάο 

κπνξεί λα ζπληαηξηάμεη κε ηηο  πξνζπάζεηεο γηα ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο ζηελ Διιάδα. 

Πξάμεηο δηαθζνξάο ιακβάλνπλ ρψξα θαζεκεξηλά, ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ζε πνιιά δηαθνξεηηθά επίπεδα. 

Αιιά πάληνηε ελέρνληαη άηνκα: άηνκα πνπ παίξλνπλ απνθάζεηο ή άηνκα πνπ αξλνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζε έλα δηεθζαξκέλν ζρήκα ή άηνκα πνπ απνζηεξνχλ απφ ηνπο δηεθζαξκέλνπο ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαρξαζηνχλ ηελ εμνπζία ηνπο γηα αηνκηθφ φθεινο. Σα Κέληξα πλεγνξίαο θαη πκβνπιεπηηθψλ 

Τπεξεζηψλ παξέρνπλ δσξεάλ λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη ζπλδξνκή ζε απηά ηα άηνκα, ηα ζχκαηα θαη ηνπο 

κάξηπξεο ηεο δηαθζνξάο. 

Μέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηειεθσληθψλ γξακκψλ, θέληξσλ άκεζεο πξφζβαζεο θαη ππεξεζηψλ  

απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο, ηα θέληξα βνεζνχλ ηνπο πνιίηεο λα θέξνπλ ζε πέξαο θαηαγγειίεο πεξί 

δηαθζνξάο. πγθεθξηκέλα, ηα θέληξα βνεζνχλ ηνπο πνιίηεο λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαθζνξά θαη λα ηε 

δηαθξίλνπλ απφ άιια πξνβιήκαηα, λα δηαηππψζνπλ ηηο  θαηαγγειίεο ηνπο θαη λα μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηα 

ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ θαηά ηελ παξαθνινχζεζε κηαο ππφζεζεο απφ ηελ ζηηγκή πνπ επηιακβάλνληαη απηήο 

νη αξκφδηεο αξρέο.  

Οη άλσ ησλ 60.000 πνιηηψλ πνπ έρνπλ πξνζθχγεη ζηα θέληξα κάο βνεζνχλ ζπλάκα λα επεμεξγαζηνχκε ηα 

ζελάξηα γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε δηαθζνξά αγγίδεη κηα ρψξα, έλα ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο, έλα 

ρσξηφ ή, ελδερνκέλσο, κηα γεηηνληά. Σα θέληξα θαηαγξάθνπλ θαη αλαιχνπλ ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο 

πξαγκαηηθήο δσήο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνχο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο δηαθζνξάο. ηε 

βάζε απηή, ηα παξαξηήκαηα ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο πξνρσξνχλ ζηελ επεμεξγαζία ζηξαηεγηθψλ 

ζπλεγνξίαο γηα ηελ πξνψζεζε ζπζηεκηθψλ αιιαγψλ ζηε δεκφζηα πνιηηηθή θαη πξαθηηθή. Πξνζπαζνχλ, 

δειαδή, λα δψζνπλ έλα ηέινο ζην πξφβιεκα πνπ επεξεάδεη φινπο απηνχο ηνπο πνιίηεο νη νπνίνη έρνπλ 

πξνζθχγεη ζε απηά θαηά ηελ θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγία.  

Σα Κέληξα πλεγνξίαο θαη πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ ηεξνχλ απζηεξή εκπηζηεπηηθφηεηα θαη εξγάδνληαη 

κε βάζε ηελ πξνζέγγηζε ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο γηα επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο δεκφζηνπο θαη 

ηδησηηθνχο παξάγνληεο. Έλα ζεκαληηθφ παξάδεηγκα γηα ηελ απνηχπσζε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο θαίλεηαη απφ 

ην φηη ηα θέληξα πξνζπαζνχλ πάληα λα νηθνδνκήζνπλ ηζρπξέο ζρέζεηο κε ηηο δεκφζηεο αξρέο. Λεηηνπξγνχλ 

δειαδή σο ζπκπιεξσκαηηθνί θαη ππνζηεξηθηηθνί κεραληζκνί ησλ ππαξρφλησλ κεραληζκψλ πνπ ππνδέρνληαη 

ηηο θαηαγγειίεο πνιηηψλ θαη ζαθψο δελ επηδηψθνπλ λα ηνπο ππνθαηαζηήζνπλ. Έρνπκε δηαπηζηψζεη ζηελ 

πξάμε φηη νη θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη νη εμεηδηθεπκέλνη ζεζκνί πνπ δεζκεχνληαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο εθηηκνχλ ηε ζπλδξνκή ησλ θέληξσλ, επεηδή νη θαηαγγειίεο πνπ ηνπο ππνβάιινληαη κέζσ απηψλ 

είλαη θαιά επεμεξγαζκέλεο, κε απνηέιεζκα ηε δηεπθφιπλζε ηεο έξεπλαο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ 

δεηήκαηνο θαη ηεο επίιπζήο ηνπ. 

Σελ απαξρή ησλ Κέληξσλ πλεγνξίαο θαη πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ ηε βξίζθνπκε πξηλ επηά ρξφληα, ζηα 

παξαξηήκαηα ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, ζπγθεθξηκέλα ζηε Βνζλία - 

Δξδεγνβίλε θαη ζηε Ρνπκαλία. Σα θξάηε απηά είραλ πηνζεηήζεη ηφηε λέα λνκνζεζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
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ηεο δηαθζνξάο, ελψ εηζάγνληαλ θαη ζεκαληηθνί ζεζκνί γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ λνκνζεζίαο. Αιιά ε 

πξαγκαηηθή αιιαγή ζπληεινχληαλ κε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο. Οπφηε, ζρεδφλ κε κηα αίζζεζε απφγλσζεο, ηα 

παξαξηήκαηα ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο ζε απηέο ηηο ρψξεο άλνημαλ ηειεθσληθέο γξακκέο πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηνπο πνιίηεο λα αλαθέξνπλ ππνζέζεηο δηαθζνξάο θαη λα δνπλ αλ ππήξρε ηξφπνο λα ηνπο 

ζπλδξάκνπλ.  

Αλ θαη ζα καο άξεζε λα ηζρπξηζηνχκε θάηη δηαθνξεηηθφ, είλαη γεγνλφο φηη ε κεηαγελέζηεξε επηηπρία ησλ 

Κέληξσλ πλεγνξίαο θαη πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ δελ βαζίζηεθε ζε θάπνην ζπγθξνηεκέλν ζρέδην. 

Δθπιαγήθακε σο έλα βαζκφ κε φ,ηη αθνινχζεζε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ. ε κία ρψξα 

ν αξηζκφο ησλ θιήζεσλ θαη κφλν πνπ δέρηεθε ην εθεί παξάξηεκα ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο ην ππνρξέσζε λα 

θιείζεη ηα γξαθεία ηνπ γηα αξθεηέο εκέξεο, πξνθεηκέλνπ λα δεη πψο ζα κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζε απηή 

ηελ πηεζηηθή δήηεζε ησλ πνιηηψλ.  

Δθηφο απφ ηελ πξνζθνξά λνκηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ επίιπζε ησλ θαηαγγειηψλ ησλ 

πνιηηψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, ππήξμε θη έλα δεχηεξν ζεκαληηθφ φθεινο πνπ πξνέθπςε απφ ηε ιεηηνπξγία 

απηψλ ησλ θέληξσλ: είλαη ε “κεηάθξαζε” ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθέξνπλ ηα άηνκα ζε δηαξζξσηηθέο 

αιιαγέο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ηεο δηαθζνξάο ζην κέιινλ. Παξαηεξήζακε φηη θάπνηνη 

ηχπνη θαηαγγειηψλ επαλαιακβάλνληαλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. αθψο ινηπφλ θαη ηα θέληξα είραλ 

λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηαπηνπνίεζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ 

ζπλεγνξία ππέξ πξνηάζεσλ θαη  ιχζεσλ ηθαλψλ λα απνηξέςνπλ ηε δηαθζνξά ζην κέιινλ. 

Απφ εθείλεο ηηο πξψηεο κέξεο έσο θαη ζήκεξα ηδξχζεθαλ Κέληξα πλεγνξίαο θαη πκβνπιεπηηθψλ 

Τπεξεζηψλ ζε παξαξηήκαηα ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο ζε 40 ρψξεο. ήκεξα ιεηηνπξγνχλ ζε φιεο ηηο 

πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ: απφ ηελ Αξγεληηλή σο ην Αδεξκπατηδάλ, απφ ηελ Παπνχα-Νέα Γνπηλέα σο ην  

Παθηζηάλ, θαζψο θαη ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα παξάδεηγκα ζηελ Σζερία θαη ζηε Ρνπκαλία. Ωο 

ηα ηέιε ηνπ έηνπο ζα δηαζέηνπλ ηα δηθά ηνπο θέληξα πεξηζζφηεξεο απφ 50 ρψξεο, ελψ πνιιά άιια 

παξαξηήκαηα ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο εμεηάδνπλ ηελ ίδξπζε ζπκβνπιεπηηθψλ θέληξσλ ησλ πνιηηψλ. Μέρξη 

ζήκεξα πάλησο, δεθάδεο ρηιηάδεο πνιίηεο έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηα θέληξα απηά. 

Θέισ λα επηζεκάλσ ηηο δχν βαζηθέο ηάζεηο απηήο ηεο αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο πνπ δηαθξίλακε ζε 

παγθφζκην επίπεδν:  

• Καηαξρήλ, ηα παξαξηήκαηα ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο θαηάθεξαλ επηηπρψο λα επεθηείλνπλ ηηο ππεξεζίεο 

ησλ θέληξσλ απφ ηηο αζηηθέο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο κε ρξήζε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ κέζσλ: είηε κέζσ 

δνξπθνξηθψλ θέληξσλ, είηε κέζσ ππεξεζηψλ απνκεκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, είηε 

κέζσ θνηλνηηθψλ ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ, είηε κέζσ δηαδηθηχνπ θιπ.  

• Γεχηεξνλ, αθφκα θαη παξαξηήκαηα ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο ζε απνθαινχκελεο αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο, 

φπσο ε Φηιαλδία θαη ε Ηξιαλδία, βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία ίδξπζεο ηέηνησλ θέληξσλ. Καη ειπίδνπκε φηη θη 

εθεί κπνξνχλ λα απνδεηρηνχλ εμαηξεηηθά επηηπρή, παξέρνληαο γηα παξάδεηγκα ηελ – ηφζν – απαηηνχκελε 

ζπλδξνκή ζε πιεξνθνξηνδφηεο θαη ηαπηνπνηψληαο ηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. ηε Γηεζλή Γηαθάλεηα, είκαζηε άθξσο πεξήθαλνη γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ Κέληξσλ πλεγνξίαο θαη πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ειπίδνπκε φηη κεηά ηε Φηιαλδία, 

ηελ Ηξιαλδία, ηε Ληζνπαλία θαη ηελ Οπγγαξία ηέηνηα θέληξα ζα απνθηήζνπλ ζχληνκα θαη άιιεο ρψξεο, γηα 

παξάδεηγκα ε Γαιιία θαη ε Διιάδα. 

Δπηά ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ Κέληξνπ πλεγνξίαο θαη πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ, αξρίδνπκε 

λα αλαγλσξίδνπκε νξηζκέλα πξψηα δηδάγκαηα απφ ηε δνπιεηά καο:  

Γίδαγκα πξώην: Ο θφζκνο κπνξεί λα μεπεξάζεη ηελ απάζεηα ή ην αίζζεκα αδπλακίαο απέλαληη ζηε 

δηαθζνξά. Σα Κέληξα ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο απνηεινχλ έλαλ απιφ, αμηφπηζην θαη βηψζηκν κεραληζκφ γηα 

ηελ αλαθνξά θαη ηε δηεθπεξαίσζε θαηαγγειηψλ θαηά ηεο δηαθζνξάο. 

Γίδαγκα δεύηεξν: Ζ δηαθζνξά πιήηηεη φιεο ηηο φςεηο ηεο δσήο. Οη ππνζέζεηο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί απφ ηνπο 

πνιίηεο ζηα θέληξα θαιχπηνπλ κηα επξεία θιίκαθα: απφ ηε κηθξνδσξνδνθία σο ηηο ππνζέζεηο κεγάιεο 

δηαθζνξάο πνπ αθνξνχλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επξψ. 

Γίδαγκα ηξίην: Σα θέληξα εμππεξεηνχλ πνιχ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θνηλνχ. Σα ζχκαηα ηεο δηαθζνξάο πνπ 

πξνζθεχγνπλ ζε απηά γηα βνήζεηα πξνέξρνληαη απφ φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα: είλαη άλεξγνη, είλαη 

επηρεηξεκαηίεο, είλαη πιεξνθνξηνδφηεο απφ λεπξαιγηθά ζεκεία ησλ κεραληζκψλ. Βιέπνπκε επίζεο ηηο 
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επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, κεηαμχ απηψλ θαη κέιε ησλ κεηνλνηήησλ, πνπ βιέπνπλ ηα βαζηθά ηνπο 

δηθαηψκαηα λα δηαθπβεχνληαη θαη πνπ ζπρλά κπνξεί λα κελ έρνπλ πνπζελά αιινχ λα απεπζπλζνχλ.  

Σα Κέληξα πλεγνξίαο θαη πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο έρνπλ ηνπηθφ ραξαθηήξα. 

Μπνξεί ην κνληέιν λα είλαη παγθφζκην θαη ηα αλά ηνλ θφζκν θέληξα λα κνηξάδνληαη ηελ ίδηα βαζηθή 

πξνζέγγηζε, φκσο νη πνιίηεο ησλ επί κέξνπο θνηλσληψλ νδεγνχλ ηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζηηο ηνπηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο, έηζη ηα θέληξα αληηκεησπίδνπλ ηα φπνηα δεηήκαηα αληαπνθξηλφκελα κε ηνπο πην 

θαηάιιεινπο γηα θάζε ηφπν ηξφπνπο.  

Σα θέληξα βνεζνχλ ηνπο πνιίηεο θαη ζπλάκα ζπκβάιινπλ ζηελ αιιαγή ζε πςειφηαην επίπεδν. ,ηη 

δηδαζθφκαζηε απφ ηα θέληξα, ην κεηαθξάδνπκε ζε ζηξαηεγηθή πξφηαζε. Γηα παξάδεηγκα, έρνπκε δεηήζεη 

λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηνδνηψλ θαη αιιαγέο ζηε λνκνζεζία κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε 

ησλ κέηξσλ θαηά ηεο δηαθζνξάο. 

Θα ήζεια λα ζαο δψζσ θαη έλα - δχν παξαδείγκαηα ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ππνζέζεσλ πνπ 

αληηκεησπίζακε ζε δηάθνξεο ρψξεο: 

• ε κηα πξφζθαηε πεξίπησζε έλαο πνιίηεο πξνζέθπγε ζε θέληξν θαηαγγέιινληαο φηη νη ππεξεζίεο ηνπ 

ζσκαηείνπ ηνπ ηνχ δήηεζαλ ακνηβή γηα θάπνηεο ππεξεζίεο πγείαο πνπ θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο ηνπ 

παξέρνληαλ δσξεάλ. Σν θέληξν επηθνηλψλεζε κε ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο πνπ εξεχλεζε ην δήηεκα θαη νη ελ 

ιφγσ παξάλνκεο ρξεψζεηο έιαβαλ ηέξκα ζε εζληθφ επίπεδν. 

• ε αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ γίλεη ζηα θαηά ηφπνπο θέληξα θαηαγγειίεο γηα απάηεο ζηα 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ απφ πνιίηεο θαη επηρεηξεκαηίεο. ε πεξηζζφηεξεο απφ κία 

πεξηπηψζεηο ηα Κέληξα πλεγνξίαο θαη πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαηάθεξαλ λα δψζνπλ ζπλέρεηα ζην 

δήηεκα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εζληθέο θαη επξσπατθέο αξρέο θαη λα παξάζρνπλ ιχζεηο ζηηο θαηαγγειίεο 

ζπκβνπιεχνληαο ηνπο πιεξνθνξηνδφηεο γηα ππνζέζεηο κεγάιεο θιίκαθαο. 

• Άιιε κηα πεξίπησζε αλαδεηθλχεη έλα ζέκα μερσξηζηήο ζεκαζίαο ζην πιαίζην ηεο δεκφζηαο ζπδήηεζεο γηα 

ηα πξνβιήκαηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έλα θέληξν δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ 

ξφιν θέξλνληαο ζην θσο πξαθηηθέο ζπζηεκαηηθήο απνςίισζεο δαζψλ πνπ δηεπθνιχλνληαλ απφ κηα 

δηεθζαξκέλε δαζηθή ππεξεζία. Ζ εθηηκψκελε θιίκαθα μεπεξλνχζε ηα 100.000 δνιάξηα ζε βάζνο κηαο 

δεθαεηίαο. 

ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε έλαξμε γίλεηαη απφ έλα άηνκν πνπ δελ ζέιεη λα είλαη άιιν ζχκα δηαθζνξάο  

ή πνπ δελ ζέιεη πηα λα ζπκκεηέρεη ζε πξάμεηο θαηάρξεζεο εμνπζίαο γηα ηδησηηθφ φθεινο, φπσο είλαη ε 

δηαθζνξά. Κη είλαη αθξηβψο απηφ ην πξψην βήκα ή ην πξψην ηειεθψλεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλζξψπνπ ζε 

έλα θέληξν πνπ απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο επηηπρίαο ησλ θέληξσλ ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο.  

Ζ κάρε θαηά ηεο δηαθζνξάο αθνξά κηα καθξνπξφζεζκε πξφθιεζε γηα ηελ νηθνδφκεζε θαη ηε δηαηήξεζε  

ηζρπξψλ ζεζκψλ θαη κηαο θνπιηνχξαο αθεξαηφηεηαο. Γελ κπνξεί λα θεξδεζεί δίρσο ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο 

πνπ αλαδεηνχλ ηελ θαιή δηαθπβέξλεζε θαη πνπ αληηζηέθνληαη ζηε δηαθζνξά φπνπ θαη φηαλ ηελ ζπλαληνχλ. 

Ζ ελίζρπζε ησλ πνιηηψλ ψζηε λα θέξνπλ ζε πέξαο ηηο θαηαγγειίεο ηνπο θαη λα επηβεβαηψλνπλ ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο δίλεη ειπίδα φηη νη δηεθζαξκέλεο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα θαηαπνιεκεζνχλ θαη λα 

εμαιεηθζνχλ. Οη πξνζπάζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηελ πξνψζεζε 

ηεο δηαθάλεηαο κπνξνχλ, έηζη, λα γίλνπλ άκεζεο θαη ζεηηθέο εκπεηξίεο ησλ πνιηηψλ. Σα θέληξα ηεο Γηεζλνχο 

Γηαθάλεηαο επηδηψθνπλ λα ελεξγνπνηήζνπλ απηφλ ηνλ “ελάξεην θχθιν” θαη απνηεινχλ αμηφπηζηνπο εηαίξνπο 

γηα φζνπο αλαδεηνχλ ηελ νηθνδφκεζε ελφο ππεχζπλνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Αλάινγε ειπίδνπκε φηη ζα απνδεηρζεί ε εκπεηξία ελφο Κέληξνπ πλεγνξίαο θαη πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ 

θη εδψ ζηελ Διιάδα. Διπίδνπκε φηη νη πνιίηεο ζχληνκα ζα εκπηζηεπηνχλ θαη ζα δνθηκάζνπλ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ θαη φηη πνιινί ζηελ θπβέξλεζε θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζα θαισζνξίζνπλ ηε δνπιεηά ηνπ. αο 

επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. 

 

ΦΟΗΒΟ ΚΑΡΕΖ: Να επραξηζηήζνπκε ηνλ θ. Κφλξαλη Εέικαλ. πσο είδαηε ήηαλ αθξηβψο ζαλ λα 

βξίζθεηαη – θη εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη – καδί καο εδψ ζηελ αίζνπζα: ε ηερλνινγία λίθεζε ηελ ηέθξα ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε.  

Ννκίδσ δελ ζα είρε θαλείο ιφγηα γηα λα πεη κε πην εκθαηηθφ ηξφπν πφζε ζεκαζία έρεη, γηα ρψξεο εηδηθά φπσο 

ε Διιάδα, πνπ δεη ην πξφβιεκα ηεο δηάρπζεο ηεο δηαθζνξάο πξνο ηα θάησ, πξνο ηε βάζε ηεο θνηλσλίαο, ην 
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γεγνλφο φηη ππάξρνπλ ηέηνηα ζπκβνπιεπηηθά θέληξα. Καη λα ηνλίζεη θπξίσο ην γεγνλφο ηεο πξνζπάζεηαο γηα 

εκπινθή ηνπ πνιίηε, ηεο επξείαο θνηλσλίαο, ζηε δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο ηεο δηαθζνξάο. πγθξάηεζα κηα 

ραξαθηεξηζηηθή θξάζε ηνπ θ. Εέικαλ πνπ είπε φηη, ελ αληηζέζεη πξνο φ,ηη δνχκε ζηελ Διιάδα θαη φ,ηη έρνπλ 

δήζεη φζνη άλζξσπνη ρξεηάζηεθε λα βξεζνχλ απέλαληη ζηε δηαθζνξά θαη ηελ αξλήζεθαλ ή ζέιεζαλ λα ηελ 

πνιεκήζνπλ – είπε ινηπφλ ν θ. Εέικαλ φηη ε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ε αληίζηαζε ζηε δηαθζνξά, 

κπνξεί λα είλαη κηα άκεζε θαη ζεηηθή εκπεηξία γηα ηνπο πνιίηεο... Καη απηφ ζπγθξαηψ κε πνιχ κεγάιν 

ελδηαθέξνλ απφ ηελ εηζήγεζή ηνπ.  

Σψξα ζα έρνπκε κηα θαηλνηνκία. Αληίζεηα κε φ,ηη πεξηκέλεηε νη πνιηηηθνί ζα κηιήζνπλ ηειεπηαίνη. Θα 

μεθηλήζνπκε απφ ηελ θνηλσλία – γηα λα ην πσ έηζη. Ο θ. Θαλάζεο Κνζζηψξεο είλαη επίηηκνο πξψηνο 

αληηπξφεδξνο ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ. 

 

ΘΑΝΑΖ ΚΟΗΩΡΖ 

Οη πιεγέο ηεο δηαθζνξάο ζην ΔΤ: 

 “θαθειάθη”, ππεξζπληαγνγξάθεζε, ρξέε ησλ λνζνθνκείσλ 

 

Καηαξράο επηηξέςηε κνπ λα ζπγραξψ ηνπο δηνξγαλσηέο απηήο ηεο ηφζν ζεκαληηθήο εκεξίδαο θαη λα 

επραξηζηήζσ γηα ηελ πξφζθιεζε λα είκαη έλαο απφ ηνπο νκηιεηέο. Δίλαη ηηκή κνπ λα ζπγθαηαιέγνκαη ζε 

πάλει νκηιεηψλ απηνχ ηνπ επηπέδνπ. 

Με ηελ πξψηε καηηά ζα έιεγε θαλείο φηη νη ππνελφηεηεο ηεο εκεξίδαο δηαθξίλνπλ ηε δηαθζνξά ζε “κεγάιε” 

– θξάηνο, θξαηηθέο πξνκήζεηεο, δεκφζηα έξγα – θαη “κηθξή” – εθείλε πνπ ζπλαληάεη ν πνιίηεο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. 

κσο, κεηαμχ ησλ δχν ππάξρεη ζηελή αιιειεμάξηεζε γηαηί δηαθζνξά είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη αζέκηηα κέζα γηα λα παξαβηάδνληαη νη λφκνη – κε δσξνδνθίεο, εμππεξεηήζεηο, πξνζθνξέο 

θιπ. – γηα ηδησηηθφ φθεινο. Ο ΟΟΑ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 

ζπκθσλνχλ φηη “δηαθζνξά είλαη ε ρξήζε ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο γηα ηδησηηθά νθέιε”. Πξάγκαηη ε δηαθζνξά, 

εηδηθφηεξε κνξθή ηεο νπνίαο απνηειεί ε δηαπινθή, ζπλίζηαηαη ζηελ επηξξνή παξάλνκσλ ζπκθεξφλησλ ζηηο 

θξαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηφζν ζην ζηάδην ηεο απνθάζεσο φζν θαη ζην ζηάδην ηεο εθηειέζεσο, κε νηθνλνκηθφ 

φθεινο ππέξ ησλ κεζνιαβνχλησλ ή ππέξ ηξίησλ θαη κε αληίζηνηρε δεκία ηφζν ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα φζν θαη ηεο θνηλσλίαο ζπλνιηθά. 

Ζ δηαθζνξά ινηπφλ επεθηείλεηαη ζε φιε ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαη ηε ζπλαληάκε απφ ηνλ ηειεπηαίν 

ππάιιειν κέρξη ηα αλψηαηα ηεξαξρηθά θιηκάθηα ηεο θξαηηθήο κεραλήο. Δθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθή δεκηά 

πνπ πξνθαιεί, δηαβξψλεη ππνρζφληα επάισηεο δνκέο ηνπ θξάηνπο νδεγψληαο αξγά αιιά ζηαζεξά ζηελ 

απαμίσζε ησλ θξαηηθψλ κεραληζκψλ, κεγεζχλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ απνγνήηεπζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ 

έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ηνπο πξνο ην θξάηνο. Ζ δηαθζνξά έρεη αξλεηηθφ εζηθφ πεξηερφκελν θαη απηή θαζ’ 

εαπηή δελ απνηειεί πνηληθφ αδίθεκα, αιιά εκθαλίδεηαη σο παξαγσγηθφ αίηην ζε κηα ζεηξά πνηληθψλ 

αδηθεκάησλ φπσο ε ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή δσξνδνθία, ε απάηε, ε ππεμαίξεζε, ε απηζηία, ε 

πιαζηνγξαθία, ε παξάβαζε θαζήθνληνο, ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο, ην ιαζξεκπφξην θιπ. 

Τπάξρνπλ κεξηθνί γεληθνί παξάγνληεο νη νπνίνη, φηαλ ζπληξέρνπλ, επσάδνπλ ή ππνζάιπνπλ ηε δηαθζνξά θαη 

ηελ θαθνδηνίθεζε φπσο: 

• Γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα, αφξηζηεο ή επάιιειεο αξκνδηφηεηεο, χπαξμε ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ πνπ 

ζεζπίζηεθαλ ad hoc, έιιεηςε θαηάιιεισλ κεραληζκψλ γηα ηνλ αθξηβή έιεγρν ηεο δηνηθήζεσο ή ρακειήο 

πνηφηεηαο κεραληζκνί.  

• Ζ αλεμέιεγθηε εμνπζία πνπ παξέρεηαη ζηνπο αξκφδηνπο γηα λα απνθαζίδνπλ, εμνπζία ε νπνία αζθείηαη 

ρσξίο δηάθξηζε θαη ινγηθνχο πεξηνξηζκνχο, κε κφλε ηελ επίθιεζε ηεο πνιηηηθήο βνχιεζεο. 

• Ζ έιιεηςε δηαθάλεηαο, δειαδή ε απνπζία θαλφλσλ ή ε κε εθαξκνγή απηψλ, κε απνηέιεζκα νη πνιίηεο θαη 

νη ΜΚΟ λα κελ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ θνηλσληθφ 

έιεγρν. 

• Ζ έιιεηςε πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ θαη ε βξαδχηεηα ηνπ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ. 
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• Ζ βξαδχηεηα πεξί ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο, ε ελ πνιινίο αλεπάξθεηα ησλ δηθαζηεξίσλ λα επηβάιινπλ 

ην λφκν, θπξίσο ζηα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα φπνπ πνιινί δηαθεχγνπλ δηα ηεο παξαγξαθήο ησλ αδηθεκάησλ 

θαη ε επηιεθηηθή κεηαρείξηζε ησλ επσλχκσλ κε ηελ έθδνζε απαιιαθηηθψλ βνπιεπκάησλ αληί ηεο 

απαιιαγήο ησλ απφ ηα δηθαζηήξηα. Δπίζεο, ε ζε κεγάιν βαζκφ αηηκσξεζία ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ζηνπο παξαλνκνχληεο αίζζεκα αζπδνζίαο. 

Σν πξφβιεκα κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο είλαη φηη απνθαιχπηεηαη πάξα πνιχ δχζθνια γηαηί 

θαλέλα απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε δελ είλαη δηαηεζεηκέλν λα πξνβεί ζε απνθαιχςεηο, πξνο απνθπγή βεβαίσο 

θαη ησλ ηδίσλ επζπλψλ, αιιά θαη γηαηί πνιιέο θνξέο ππάξρεη είηε ζπγθάιπςε θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ, είηε 

απξνζπκία ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ γηα απνηειεζκαηηθή δξάζε. Πέξαλ απηψλ, ππάξρεη ζε έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ε ειιηπήο ηερλνγλσζία ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο γηα λα παξεκπνδίζνπλ ελ ηε 

γελέζεη ηνπο απηέο ηηο κεζνδεχζεηο.                                                                                           

Δδψ ζα πξέπεη λα δηαθξίλνπκε κεξηθά πξάγκαηα. ην ρψξν ηεο πγείαο ππάξρεη κηα ηδηάδνπζα θαηάζηαζε 

κεηαμχ ηνπ γηαηξνχ αθελφο θαη αθεηέξνπ ηνπ αζζελνχο ή ησλ ζπγγελψλ ηνπ. Γελ νκηινχκε γηα ηνλ ηδηψηε 

γηαηξφ. Μαο ελδηαθέξεη ν γηαηξφο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο. 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο έρνπκε βηψζεη κέζα ζηα λνζνθνκεία ηελ αγσλία κηαο αζζέλεηαο ή ελφο 

ηξαπκαηηζκνχ. ε ζνβαξέο θαηαζηάζεηο, φηαλ ε δηαθχβεπζε αθνξά ηε δσή, ηα ζπλαηζζήκαηα παίξλνπλ 

άιιεο δηαζηάζεηο. Οη ειπίδεο ζηξέθνληαη κεηά ην Θεφ ζην γηαηξφ. Δθεί δελ ππνινγίδνληαη ρξήκαηα. 

Μάιηζηα, φζν κεγαιχηεξν είλαη ην κέγεζνο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πνζνχ, ηφζν θαιχηεξε ειπίδεηαη φηη ζα 

είλαη ε θξνληίδα θαη ην απνηέιεζκα – φπσο ην κέγεζνο ηεο ιακπάδαο πνπ αλάβνπλ νη πηζηνί ζηηο εθθιεζηέο, 

ηάδνληαο ζηελ Παλαγηά θαη ζηνπο Αγίνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ε εθκεηάιιεπζε ηεο αγσλίαο, ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο ςπρηθήο θφξηηζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκήο εθ κέξνπο ηνπ γηαηξνχ παξίζηαηαη σο 

αλήζηθε θαη είλαη ε ρεηξφηεξε κνξθή δηαθζνξάο. 

Θα πξέπεη λα μερσξίζνπκε ην αλζξψπηλν ζπλαίζζεκα ηεο πξνζθνξάο ελφο δψξνπ γηα ηελ θαιή έθβαζε κηαο 

πεξηπηψζεσο. Σν θαθφ είλαη ε “απαίηεζε” ρξεκάησλ γηα ηελ παξνρή ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. Απηφ είλαη 

ην θαηαθξηηέν: ην γλσζηφ “θαθειάθη” πνπ παξαηεξείηαη θπξίσο ζηα ρεηξνπξγηθά πεξηζηαηηθά. ηελ πξάμε 

δχζθνια απνδεηθλχεηαη απηνχ ηνπ είδνπο ε παξάλνκε ζπλαιιαγή δηφηη νη πνιίηεο ζπάληα ζα πξνζθχγνπλ 

π.ρ. ζηε δίσμε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο γηα πξνζεκείσζε ραξηνλνκηζκάησλ ή φ,ηη άιιν, θαζψο 

πθίζηαηαη απηφο ν ζπλαηζζεκαηηθφο δεζκφο, ην επείγνλ ηνπ πξάγκαηνο θαη ε ςπρηθή θφξηηζε.  

Πεξαηηέξσ, ε πνηληθή δηαδηθαζία γηα ηηο πεξηπηψζεηο δηαθζνξάο θαζπζηεξεί. Σα πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα ησλ 

ηαηξψλ είλαη ππεξβνιηθά “επηεηθή” θαη ην Κεληξηθφ Πεηζαξρηθφ ηνπ ΔΤ θαηά ζχζηεκα απαιιάζζεη ηνπο 

γηαηξνχο. Απηή ε “αηηκσξεζία” απνζαξξχλεη ηνπο πνιίηεο απφ ην λα πξνβαίλνπλ ζε θαηαγγειίεο. 

Ζ ρψξα καο, ζχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο, κεηά βίαο πεξλάεη ηε βάζε, αθνχ 

βαζκνινγήζεθε γηα ην έηνο 2008 ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ηνπ Γείθηε Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο κε 4,7, 

παξακέλνληαο ζηελ 56ε ζέζε ηεο ζρεηηθήο ιίζηαο. 

Πηζηεχσ πάλησο φηη ε έθηαζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ζηα πεξηθεξεηαθά λνζνθνκεία είλαη κηθξή θαη ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηαηξψλ αζθεί ζσζηά ην ιεηηνχξγεκά ηεο. Απνηξεπηηθφο, βεβαίσο, ιφγνο είλαη 

θαη ην φηη ζε κηα κηθξή θνηλσλία είλαη φινη γλσζηνί. 

Δθηφο φκσο απφ ηε ζρέζε γηαηξνχ θαη αζζελνχο ή ζπγγελψλ αζζελνχο, έρνπκε θαη ηε ζρέζε κε ηηο 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο θαη ηηο εηαηξείεο πγεηνλνκηθψλ πιηθψλ. Δίλαη γλσζηή ε ππεξζπληαγνγξάθεζε 

θαξκάθσλ θαη δελ είλαη εχθνιν λα θαηαπνιεκεζεί, δηφηη πξνβάιιεηαη πάληνηε ην ζπκθέξνλ ηνπ αζζελνχο. 

Υαξαθηεξηζηηθά ν θ. Ραθηηδήο έρεη γξάςεη φηη ζηελ “πηάηζα” ππάξρεη ν φξνο “θνπβαλέδηθα ιεθηά”: θαη δελ   

είλαη κηα ιέμε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ... Κνχβα αιιά απφ ηνλ...  θνπβά, φπνπ πεηνχλ ηα εχρξεζηα πιηθά σο 

αθαηάιιεια θαη έηζη απμάλνπλ ηελ πξνκήζεηά ηνπο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

ζπληαγνγξαθνχληαη θαη’ έηνο πεξί ηα 100 εθαηνκκχξηα ζπληαγέο, νη νπνίεο εθηηλάζζνπλ ηηο δαπάλεο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζηα 17,5 δηο επξψ εηεζίσο. 

Ζ παξαθνινχζεζε ζπλεδξίσλ εθ κέξνπο ησλ ηαηξψλ, θαη κάιηζηα ζε δηάθνξεο θαη ελδηαθέξνπζεο πεξηνρέο 

ηνπ πιαλήηε, ηα επηκνξθσηηθά ηαμίδηα, νη ρνξεγίεο εξεπλψλ, έρεη ηνληζζεί θαη’ επαλάιεςε απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο φηη απαγνξεχνληαη, εθφζνλ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο 

πγεηνλνκηθψλ πιηθψλ. Σν πξφβιεκα κπνξεί θάπσο λα πεξηνξηζζεί κε ην λα κε ζεσξνχληαη σο έμνδα θαη λα 

εθπίπηνπλ θνξνινγηθά απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο νη δαπάλεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζπλεδξίσλ, νη 

δε παξνρέο ηνπο πξνο ηνπο ηαηξνχο λα ζεσξνχληαη δσξεέο, γηαηί ζε ηειεπηαία αλάιπζε ην δεκφζην, δειαδή 

νη θνξνινγνχκελνη πιεξψλνπλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ δαπαλψλ απηψλ. 
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Οη γηαηξνί, βεβαίσο, ππνζηεξίδνπλ φηη πεγαίλνπλ ζηα ζπλέδξηα κε δηθά ηνπο ρξήκαηα. Έλαο απιφο ηξφπνο 

γηα λα ζηακαηήζεη ε ππνθξππηφκελε ζπλαιιαγή ζα ήηαλ ν πεξηνδηθφο έιεγρνο ηνπ “πφζελ έζρεο” ησλ 

ηαηξψλ. Αιιά απηφο ν απνηειεζκαηηθφηαηνο ζηελ αξραηφηεηα ζεζκφο ηνπ “πφζελ έζρεο” έρεη θαηαληήζεη 

ζηε ρψξα καο αληηθείκελν εηξσληθψλ ζρνιίσλ. Με πξψηνπο ηνπο πνιηηηθνχο δηαβάδνπκε πφζα δήισζε ν 

θαζέλαο φηη έρεη θαη φρη “πψο” ηα απέθηεζε. 

Δθείλν φκσο ην νπνίν απαζρνιεί ηδηαίηεξα είλαη ηα κεγάια ειιείκκαηα ησλ λνζνθνκείσλ. Καηά θαηξνχο 

έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ξπζκίζεηο ησλ ρξεψλ ησλ λνζνθνκείσλ, ρσξίο παξάιιεια λα γίλεη νπζηαζηηθή 

πξνζπάζεηα ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη ειιείκκαηα. Τπάξρεη έλα ζέκα πνπ απνξξέεη απφ ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, αθνχ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, ππάξρνπλ 

δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ πγείαο, ησλ παξερφλησλ πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη εθείλσλ πνπ 

παξάγνπλ δεκφζηα πνιηηηθή.  

Ζ κνλαδηθή πεγή εζφδσλ ησλ λνζνθνκείσλ είλαη ηα λνζήιηα ηα νπνία θπξίσο εηζπξάηηνληαη απφ ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία. Γπζηπρψο ε πνιηηηθή έληαμεο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία “δηθαηνχρσλ” ζπληάμεσο ρσξίο 

κειέηε, θαζψο θαη ε αιφγηζηε δηαρείξηζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ ηακείσλ (παιαηφηεξα κε 

επηζθαιείο επελδχζεηο θεθαιαίσλ ζην ρξεκαηηζηήξην), έθαλαλ ηα ηακεία πξνβιεκαηηθά, κε απνηέιεζκα λα 

αδπλαηνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Οη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο, πξν ηνπ θηλδχλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ζηνπο δξφκνπο δηακαξηπξφκελνπο ηνπο 

ππεξήιηθεο ζπληαμηνχρνπο, έθαλαλ θνηλσληθή πνιηηηθή δηα ησλ λνζνθνκείσλ. Έηζη ζεζπίζηεθε ην ηηκνιφγην 

ηνπ ζπλνιηθνχ ελνπνηεκέλνπ (θιεηζηνχ) λνζειίνπ. χκθσλα κε ην ηηκνιφγην απηφ πιεξψλνπλ ηα ηακεία ηα 

λνζήιηα ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπο. κσο ην θφζηνο ησλ εκεξψλ λνζειείαο, ην θφζηνο ησλ θαξκάθσλ, ησλ 

βαζηθψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ πιηθψλ, δειαδή ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηνπ λνζνθνκείνπ είλαη κεγαιχηεξν 

απφ εθείλν πνπ θαηαβάιιεη ην αζθαιηζηηθφ ηακείν. Σν λνζνθνκείν μνδεχεη πεξηζζφηεξα θαη εηζπξάηηεη 

ιηγφηεξα. 

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ απηφ ζα πσ φηη κε πξφρεηξα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην πξψην πεληάκελν ηνπ 2008, 

ζε έλα λνζνθνκείν ην θφζηνο ζε αξζξνπιαζηηθέο επεκβάζεηο, ζε ιαπαξνζθνπηθέο, ζε αγγεηνπιαζηηθέο κε 

ρξήζε STENT θιπ. ηνπ θιεηζηνχ λνζειίνπ αλήιζε ζε 455.397,04 επξψ θαη ην λνζνθνκείν εηζέπξαμε απφ ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία 280.639,28 επξψ. Γειαδή είρε έιιεηκκα ην λνζνθνκείν 174.757,76 επξψ. Γηα κία 

επέκβαζε θαηαξξάθηε, κε ηηο ππάξρνπζεο ζπκβάζεηο ην ειάρηζην θφζηνο ηνπ λνζνθνκείνπ γηα φια ηα 

αλαγθαία πιηθά θαη εξγαιεία (ελδνθαθφο, θαζέηα θαθνζξπςίαο, ημσδνειαζηηθά δηαιχκαηα θιπ) αλέξρεηαη 

ζην πνζφ ησλ 683,12 επξψ, ελψ ην ΗΚΑ ζα δψζεη ζην λνζνθνκείν 350 επξψ. Απαηηείηαη ινηπφλ λα ππάξμεη 

κηα αλαπξνζαξκνγή ηνπ θιεηζηνχ ελνπνηεκέλνπ λνζειίνπ. 

Απηά σο πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Ση λα πεη φκσο θαλείο γηα ηηο ηηκέο κε ηηο νπνίεο πξνκεζεχνληαη ηα 

λνζνθνκεία καο ην πγεηνλνκηθφ πιηθφ; Πάληνηε λφκηκα, κε ζπκβάζεηο θαη ζα πξνηηκεζεί ε κηθξφηεξε ηηκή; 

Γηαηί ην λνζνθνκείν ζηε Γαιιία πξνκεζεχεηαη ην θίιηξν αηκνθάζαξζεο 13 επξψ θαη ην λνζνθνκείν ζηελ 

Διιάδα ην πξνκεζεχεηαη 50 επξψ θαη κάιηζηα ηελ ηηκή λα ηελ θαζνξίδεη πξνεδξηθφ δηάηαγκα; Πνχ 

πεγαίλεη, πνηνο λέκεηαη απηή ηε δηαθνξά; 

Δίλαη γλσζηφ φηη νη πξνκεζεπηέο ππεξηηκνινγνχλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζε δηαγσληζκνχο γλσξίδνληαο φηη δελ 

ζα πιεξσζνχλ “εληφο ηξηψλ κελψλ” πνπ ιέεη ν λφκνο 2469/97, αιιά ζε έλα ή ελάκηζη ρξφλν. Έηζη ηνλ ηφθν 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ ην θνξηψλνπλ ζηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο κε επηηφθην πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην 

ηξέρνλ ηξαπεδηθφ. 

Πξίλ μεζπάζεη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, φηαλ νη ηξάπεδεο έδηλαλ αθεηδψο δάλεηα, φια ήηαλ σξαία θαη 

θαιά. Ο Υ πξνκεζεπηήο δαλεηδφηαλ απφ ηελ ηξάπεδα κε – ππνζεηηθφ – επηηφθην 5% θαη πξνκήζεπε ην 

λνζνθνκείν κε πγεηνλνκηθά πιηθά ζηελ ηηκή ησλ νπνίσλ θφξησλε επηηφθην 8% ή 10% θαη έηζη θέξδηδε 

δηπιά. ρη κφλν ηα λφκηκα πνζνζηά ηνπ, αιιά κε μέλα θεθάιαηα, ηα δάλεηα ηεο ηξαπέδεο, ρσξίο λα βάδεη 

νχηε έλα επξψ απφ δηθά ηνπ ρξήκαηα θαη λα δηαθηλδπλεχεη ηα δηθά ηνπ θεθάιαηα θέξδηδε ην επηπιένλ 

επηηφθην. Μηιάκε γηα εθαηνκκχξηα επξψ. 

ηαλ νη ηξάπεδεο έζθημαλ ηνλ θξνπλφ παξνρήο δαλείσλ, νη πξνκεζεπηέο άξρηζαλ λα αμηψλνπλ απφ ηα 

λνζνθνκεία ηελ πιεξσκή ηνπο “εληφο ηξηψλ κελψλ”, φπσο έιεγε ν λφκνο, δεηψληαο άκεζα κε εμψδηθα “ηα 

ιεθηά ηνπο”, άιισο απεηινχζαλ φηη ζα ζηακαηήζνπλ λα ζηέιλνπλ πιηθά. Απηή ε δηειθπζηίλδα κεηαμχ 

πξνκεζεπηψλ θαη λνζνθνκείσλ έγηλε ν θαζεκεξηλφο πνλνθέθαινο ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ, νη νπνίνη άιινηε κε ππνζρέζεηο, άιινηε ηνλίδνληαο ηελ αλζξσπηζηηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο 

θαη φρη ηε ζηεγλή εκπνξηθή ζπλαιιαγή, άιινηε απεηιψληαο κε ηνλ εηζαγγειέα εάλ απφ ηελ έιιεηςε ησλ 
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πιηθψλ ήζειε πξνθχςεη ζάλαηνο ή βιάβε ηεο πγείαο αζζελνχο, πεηχραηλαλ λα ζπλερίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

Πεξαηηέξσ ν ίδηνο λφκνο 2469/97, εθηφο απφ ηελ πιεξσκή εληφο ηξηκήλνπ, ιέεη φηη: “Οπδεκία πξνθήξπμε 

ζα γίλεηαη θαη νπδεκία πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο βεβαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ 

λνζνθνκείνπ φηη ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε θαη ε απαηηνχκελε ηακεηαθή επρέξεηα γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο”. Γηα πνηα “ηακεηαθή επρέξεηα” κηιάκε φηαλ φια ηα λνζνθνκεία ρξσζηάλε; Δπί ηξηάκηζη ρξφληα 

ήκνπλ ελζπλείδεηνο παξαβάηεο ηνπ λφκνπ σο δηνηθεηήο γηα λα κελ θιείζεη ην λνζνθνκείν. 

Να πνχκε θαη άιιν έλα παξάδεηγκα ηεο λνκνζεηηθήο καο εμνπζίαο; Βγάδεη ε ΔΔ κηα νδεγία γηα ηηο 

εθεκεξίεο ησλ ηαηξψλ φηη δελ  επηηξέπεηαη λα εθεκεξεχνπλ πάλσ απφ 4-5 εκέξεο ην κήλα θαη επεηδή 

γλσξίδεη φηη ζα ρξεηαζζνχλ ρξήκαηα γηα πξφζιεςε επί πιένλ πξνζσπηθνχ, ηδηαίηεξα ζηα πεξηθεξεηαθά 

λνζνθνκεία πνπ εθεκεξεχνπλ 365 εκέξεο ην ρξφλν, δίλεη πεξηζψξην ζηα θξάηε-κέιε λα ζπκκνξθσζνχλ κε 

ηελ νδεγία εληφο 13 εηψλ. Σα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ηα νπνία ελζσκάησζαλ ηελ νδεγία (93/104 ΔΚ) ζην 

εζσηεξηθφ καο δηθαηηθφ ζχζηεκα ιέγνπλ ζην πξννίκηφ ηνπο: “Έρνληαο ππφςε... φηη κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο δελ ζα πξνζηεζεί πξφζζεηε δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ή ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ή πξνυπνινγηζκνχ Ν.Π.Γ.Γ.”.  

Αθφκε ηξέρεη ν εθάζηνηε ππνπξγφο Τγείαο – απφ ηφηε πνπ έιεμε ε 13άρξνλε, ην 2006, δηνξία – γηα λα 

δψζεη ιχζεηο ζηηο εθεκεξίεο, νη νπνίεο ιχζεηο ζα έπξεπε λα είραλ θιηκαθσζεί απφ ην 1997. 

Κάηη πξέπεη λα γίλεη. Κάηη πξέπεη λα αιιάμεη ζηνλ ηξφπν πνπ λνκνζεηνχκε ζηελ Διιάδα, γηα λα κε ιέεη ν 

Γάιινο δεκνζηνγξάθνο φηη “ην πνιπηηκφηεξν φξγαλν ησλ Διιήλσλ είλαη ην γφλαην γηαηί εθεί γξάθνπλ ηνπο 

λφκνπο ηνπο”. Αλ ρξεηάδεηαη ζπληαγκαηηθή αιιαγή, αο ηε κειεηήζνπκε. Μήπσο θάπνηε επηηέινπο πξέπεη λα 

γίλνπλ πην δηαθξηηνί νη ξφινη ηεο λνκνζεηηθήο, ηεο εθηειεζηηθήο θαη ηεο δηθαζηηθήο ιεηηνπξγίαο; Μαο αμίδεη 

απηφ ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα; 

Με λνκίδεηε φηη μεθεχγσ απφ ην ζέκα κνπ γηαηί φια ηα πξάγκαηα θαηαιήγνπλ ζηνπο ζεζκνχο. ήκεξα πάξα 

πνιινί πηζηεχνπλ φηη ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ αιιαγέο ζηνπο ζεζκνχο. ηαλ πάζρνπλ νη ζεζκνί, φζν θαινί θη 

αλ είλαη νη πνιηηηθνί, ην ζχζηεκα δελ ζα πξνρσξεί. ηελ πεξίνδν ηεο παξαθκηαθήο πνξείαο ηεο Ρσκατθήο 

Απηνθξαηνξίαο έιεγε ν Κηθέξσλ: “Senatores boni viri, Senatus mala bestia”. (“Οη πγθιεηηθνί είλαη θαινί 

άλζξσπνη, ε χγθιεηνο είλαη θαθφλ ζεξίνλ”). 

Παξάιιεια κε ηνπο πνιηηηθνχο αο βάινπκε φινη έλα ρεξάθη. Αο μεθηλήζνπκε απφ ηνλ εαπηφ καο. Ζ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο απαηηεί ηε ζπληνληζκέλε θαη δηαξθή πξνζπάζεηα φισλ. ’ απηφ ηνλ αγψλα 

νθείινπλ λα είλαη φινη αξσγνί, ππάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί ηεο δηνίθεζεο, ΜΜΔ θαη ΜΚΟ θαη ελεξγνί 

πνιίηεο, νη νπνίνη πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ζπλερψο γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν θνηλσληθφ έιεγρν. 

Οη αλαγθαίεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ ρξεηάδεηαη λα επέιζνπλ πξνθεηκέλνπ ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο λα 

θαηαζηεί απνδνηηθφηεξν θαη λα ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ δελ ζα απνδψζνπλ ρσξίο ηελ 

θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ζπλαίλεζε, ε νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ηελ εγξήγνξζε θαη ζπκκεηνρή φισλ καο. 

Λέγεη ν Διχηεο ζηελ “Αλαθνξά ζηνλ Δκπεηξίθν”: “Σν δχζθνιν είλαη λα θαηεβάζνπκε ηε δηαθάλεηα απφ εθεί 

ςειά θαη λα ηελ εθαξκφζνπκε ζηα αηζζήκαηά καο, ζηηο αηζζήζεηο καο, ζηηο ηδέεο καο. Να βιέπνπκε άζρεηα, 

θάπνηε θη ελαληίνλ ηνπ θαηαζθεπαζκέλνπ καο “ππεξεγψ”, κέζα απφ ην πξψην θαη ην δεχηεξν θαη ην ηξίην 

επίπεδν, πνηνη πξαγκαηηθά είκαζηε θαη, θαη’ αθνινπζία, πνηνη ζα κπνξνχζακε λα είκαζηε”. 

ΦΟΗΒΟ ΚΑΡΕΖ:  Να επραξηζηήζσ ηνλ θ. Θαλάζε Κνζζηψξε. Σνπ είκαζηε ππφρξενη, ζα έιεγα, γηαηί 

πεξηέγξαςε ηελ εθηεηακέλε δηαθζνξά, εηδηθά ζηε ζρέζε ησλ πνιηηψλ κε ηνπο γηαηξνχο θαη ην ζπλνιηθφ 

ζχζηεκα πγείαο, θη φρη κφλν ην εζληθφ, ην δεκφζην, αιιά πάλησο θεληξηθά απηφ... Καη λνκίδσ φηη έρεη δίθην 

λα ην πεξηγξάθεη σο θαη’ εμνρήλ δήηεκα. Γηαηί ζηελ αίζζεζε ησλ αλζξψπσλ απνηειεί ηελ πην άκεζε επαθή 

ηνπο κε ηε δηαθζνξά θαη είλαη θαη απηή, λνκίδσ, πνπ θαηά θνηλή αληίιεςε θέξλεη ηε κέγηζηε εζηθή απαμία, 

εμαηηίαο αθξηβψο ηεο εηδηθήο ζρέζεο πνπ ζπλδέεη ην γηαηξφ κε ηνλ αζζελή ηνπ.  

Σψξα, αλ έθαλα κηα κηθξή έξεπλα εδψ θαη ζαο έιεγα, εθηφο απφ ην ζχζηεκα ηεο πγείαο, πνχ αιινχ ππάξρεη 

εθηεηακέλε δηαθζνξά, είκαη ζίγνπξνο φηη ζα είρα δχν θαηεγνξίεο απαληήζεσλ: ιηγφηεξνη ζα έιεγαλ ζηηο 

εθνξίεο θαη νη πεξηζζφηεξνη ζα έιεγαλ ζηηο πνιενδνκίεο. Γελ ρξεηάδεηαη θαλ λα γίλεη απηή ε έξεπλα: αλ 

θαλείο αλεβεί ζηελ Αθξφπνιε θαη θνηηάμεη θάησ είλαη απνιχησο βέβαηνο ακέζσο φηη ππάξρεη πνιχ 

εθηεηακέλε δηαθζνξά ζηηο πνιενδνκίεο. Καη γη’  απηφ λνκίδσ φηη είλαη πνιχ θαηάιιεινο λα καο κηιήζεη ν θ. 

Γηάλλεο Μηραήι, πνπ, εθηφο απφ πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ, είλαη 

θαη πνιενδφκνο.  
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ΓΗΑΝΝΖ ΜΗΥΑΖΛ  

 

Ζ δηαθζνξά ζηηο πνιενδνκίεο αληηκεησπίδεηαη 

 

κε αιιαγή ηεο δηνηθεηηθήο λννηξνπίαο θαη εγθαηάιεηςε ηνπ πεξηώλπκνπ πνιηηηθνύ θόζηνπο 

 

 

 

Δπραξηζηψ θχξηε πξφεδξε. Κχξηνη ππνπξγνί, θπξίεο κνπ θαη θχξηνη, δηαβάδνληαο ην πξφγξακκα ηεο 

ζεκεξηλήο εκεξίδαο πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε ζε δχν ζεκεία. ην πξψην πνπ ιέεη φηη ε δηαθζνξά απνηειεί 

ζχγρξνλε γάγγξαηλα ησλ θνηλσληψλ. Γελ είλαη ηφζν ζχγρξνλε, ζα πξέπεη λα πάκε ζε πνιχ κεγάιν βάζνο 

ρξφλνπ θαη λα ζπκεζνχκε ηη έιεγε ν Λπζίαο ζηνπο θιαζηθνχο ρξφλνπο: “Πνιινχο Αζελαίνπο αξγπξίσ 

δηέθζεξελ”. Πην ραξηησκέλα ήηαλ ηα ζρφιηα ηεο ηφηε επνρήο θαη ηα ινγνπαίγληα γηα ην ρξήκα. Γηαηί πξηλ 

εηζαρζεί ην λφκηζκα ην θχξην κέηξν ησλ ζπλαιιαγψλ ήηαλ ην βφδη, ν βνπο. Καη έιεγαλ ηφηε νη Αζελαίνη ηα 

δηάθνξα: “βνπο επί γιψηηεο βέβεθελ”, “βνπο επί γιψηηεο επηβαίλεη” ή “βνπλ επί ηεο γιψηηεο έρσ”.  

 

Σν δεχηεξν ζεκείν φπνπ ζηέθεηαη θαλείο δηαβάδνληαο ην πξφγξακκα είλαη ν ηίηινο απηήο ηεο εκεξίδαο: “Ζ 

δηαθζνξά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε. πκκεηέρνπκε ζηελ θαηαπνιέκεζή ηεο”. Πξάγκαηη, φπσο είπε ν 

πξφεδξνο καο, νη πνιενδνκίεο απνηεινχλ κηα απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο εζηίεο ηεο δηαθζνξάο. Ζ δηαθζνξά 

φκσο είλαη κηα έθθξαζε, κηα θαηάιεμε, φρη ε νπζία. Ζ νπζία είλαη ε θαθνδηνίθεζε. Ζ θαθνδηνίθεζε 

απνηειεί ην ηδηαίηεξν θπηφρσκα απφ φπνπ βιαζηάλνπλ ηα “ζαπξφθπηα” ηεο δηαθζνξάο, ηα νπνία ελίνηε ε 

δεκφζηα δηνίθεζε πξνζπαζεί λα ηα θιαδέςεη.  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε δηαθζνξά αλαηέκλεηαη ζε πιείζηεο φζεο πεξηπηψζεηο: ζπλέδξηα, εκεξίδεο, άξζξα, 

βηβιία, εθπνκπέο θ.α. Αλ θάλνπκε κηα επηζθφπεζε ηεο εμέιημεο ησλ πξνβιεκαηηζκψλ, ησλ ζπδεηήζεσλ ή 

ησλ πξνηάζεσλ πεξί ηελ αληηκεηψπηζή ηεο, δηαθξίλνπκε δχν θάζεηο. Ζ πξψηε θάζε θηάλεη έσο ην 

μέζπαζκα ηεο πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο ε νπνία αγγίδεη κε πξσηφγλσξε ζθιεξφηεηα 

θαη κε δηάθνξα ζπκπαξνκαξηνχληα ηελ Διιάδα. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο επνρήο είλαη νη 

γεληθφηεξνη αθνξηζκνί θαη νη αφξηζηεο θαηαδίθεο. ινη μνξθίδνπλ απηή ηελ επαίζρπληε ζπλήζεηα, ρσξίο 

φκσο λα εθαξκφδνληαη ή ηνπιάρηζηνλ λα πξνηείλνληαη θαη βεβαίσο λα εθαξκφδνληαη ζπγθεθξηκέλα 

πξαθηηθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Ζ δεχηεξε θάζε αξρίδεη λα πξνθαιείηαη απφ ηε ζεκεξηλή γεληθή 

θξίζε, νπφηε επηρεηξνχληαη, θαη κάιηζηα ππφ ην βιέκκα ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο ΔΔ, νη πξψηεο επνίσλεο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαζηνιή θαη ηελ πξφιεςε ελφο θαηλνκέλνπ ην νπνίν έρεη θαηαζηεί απηνλφεηε 

πξαθηηθή ζηνλ θαζεκεξηλφ βίν. Έηζη έξρνληαη ζην θσο θαη ζηειηηεχνληαη δηάθνξεο παζνγέλεηεο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πνιίηε κε κέγα επίθεληξν ηηο πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο έρνπλ εμειηρζεί ζε 

κεγάιε “λεξνκάλα” ηεο δηαθζνξάο θαη φπνπ, θαη’ αλαινγία “βνπο επί πνιενδνκίαο βέβεθελ”, πάληνηε κε 

ζχκα ηνλ ειιεληθφ ρψξν. 

 

Ζ ζχιιεςε ηεο δηαθζνξάο ζηηο πνιενδνκίεο, θαη φρη κφλν, δελ απνηειεί εχθνιν εγρείξεκα, εθ’ φζνλ ε 

δηαθζνξά, φπσο ην ηαγθφ, ρνξεχεηαη απφ δχν. Με ηε δηαθνξά φκσο φηη ζην ηαγθφ νη ρνξεπηέο επηδεηθλχνπλ 

ηε δεηλφηεηά ηνπο θαη ραίξνληαη ηελ επηδνθηκαζία ηνπ θνηλνχ. Αληίζεηα, ε δηαθζνξά ιακβάλεη ρψξα ελ 

θξππηψ θαη απαξαβχζησ, αλ θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο νη ζπλαιιαζζφκελνη εμαρξεηψλνληαη θαη 

δηαπξαγκαηεχνληαη θαλεξά. Δπνκέλσο, πξψηηζην παξακέλεη ην κέιεκα ηεο πνιηηείαο γηα ηε ζπζηεκαηηθή 

θαη πξνιεπηηθή πάηαμε φρη κφλν ησλ ιίγσλ πεξηπηψζεσλ ηεο εληνπηδφκελεο δηαθζνξάο, αιιά ησλ πιείζησλ 

φζσλ πεξηπηψζεσλ ηεο θαθνδηνίθεζεο, νη νπνίεο θαηά θαλφλα απνπλένπλ ηε κεζπζηηθή νζκή ηεο 

δηαθζνξάο. πσο ήδε αλαθέξζεθε, παξαηεξείηαη κελ κέγαο πινχηνο ζηνπο γεληθνχο αθνξηζκνχο ελαληίνλ 

ηεο δηαθζνξάο, αιιά αζπγρψξεηε πελία ζηελ εθαξκνγή δηνξζσηηθψλ κέηξσλ θαη, εηδηθφηεξα, ζηηο κηθξέο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο φπσο θαη ηεο αδξαλνχο πνιηηηθήο βνχιεζεο. 

 

ηε ζεκεξηλή εκεξίδα ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο Διιάδνο κε ζέκα “Κξάηνο θαη δηαθζνξά: δεκηνπξγψληαο 

ζπλζήθεο δηαθάλεηαο” κε νκηιεηέο ηνλ πξσζππνπξγφ, ηνλ αξρεγφ ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, πέληε 

λπλ θαη πξψελ ππνπξγνχο θαη κε κηα δεθάδα εηδηθψλ εηζεγεηψλ, θηλνχκαζηε κελ θαη ζην ζπλεζηζκέλν 

ζεσξεηηθφ επίπεδν, ηνλίδεηαη φκσο θπξίσο ε αλάγθε ιήςεο εμεηδηθεπκέλσλ κέηξσλ. Δγψ ζα κηιήζσ γηα ηα 

κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζηηο πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο. Ίζσο λα αθνπζηνχλ αλνχζηα ή ππεξβνιηθά 
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ιεπηνκεξεηαθά, πιελ φκσο είλαη απηά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θαζεκεξηλή θαθνδηνίθεζε θαη, θαη’ επέθηαζε, ηελ 

θαζεκεξηλή δηαθζνξά. 

 

ηαλ εληνπίδεηαη κηα ζνβαξή πεξίπησζε θαθνδηνίθεζεο ή, ζπαληφηαηα, δηαθζνξάο, πάληνηε θαηφπηλ 

θαηαγγειίαο, ηφηε εμαγγέιιεηαη ε δηελέξγεηα καο ΔΓΔ – κηαο Έλνξθεο Γηνηθεηηθήο Δμέηαζεο. Ζ ζεηξά ησλ 

ελεξγεηψλ είλαη αλακελφκελε φπσο θαη εμνξγηζηηθή. Ο νξηζκέλνο ή νη νξηζκέλνη εμεηαζηέο, απφ θαθψο 

ελλννχκελε ζπλαδειθηθή ή ζπλδηθαιηζηηθή λννηξνπία, θαζπζηεξνχλ, ρξνλνηξηβνχλ θαη ηειηθά 

απνηεικαηψλνπλ ηελ εμέηαζε. πάληα αθνχγεηαη θάηη γηα ηνλ θαηαινγηζκφ επζπλψλ θαη ζπαληφηεξα γηα ηελ 

επηβνιή θπξψζεσλ. Δάλ, ιφγσ ζνβαξφηεηαο, πνηληθνπνηεζεί κηα ππφζεζε, ηφηε ν ππαίηηνο κπνξεί λα ηξέθεη 

ηζρπξέο ειπίδεο φηη ζα γιπηψζεη “ιφγσ έιιεηςεο δφινπ”. Δμάιινπ, θαη ζηα δηθαζηήξηα ε εθδίθαζε ησλ 

ππνζέζεσλ ζα ζέξλεηαη γηα ρξφληα θαη ρξφληα. Γεληθφηεξα θαη ε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ απειπηζηηθέο θαζπζηεξήζεηο.  

 

Έλα πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ελδεηθηηθφ ησλ θαζπζηεξήζεσλ, ήηαλ ε πεξίπησζε ηνπ πξνεδξηθνχ  

δηαηάγκαηνο γηα ηε δφκεζε ζηε Μχθνλν ην νπνίν πεξηιάκβαλε εμαηξεηηθά επηδήκηεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο 

γηα ην κνλαδηθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο λήζνπ. Δλαληίνλ νξηζκέλσλ θξαπγαιέσλ δηαηάμεσλ ε Διιεληθή 

Δηαηξεία Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ πξνζέθπγε ζην πκβνχιην Δπηθξαηείαο θαη δηθαηψζεθε. Πιελ 

φκσο ε απφθαζε ρξεηάζζεθε ηξία νιφθιεξα ρξφληα γηα λα εθδνζεί, ελψ ελ ησ κεηαμχ ε Μχθνλνο λφκηκα, 

εκηλφκηκα ή παξάλνκα ηζηκεληνπνηείηαη. Καη φια απηά ζπκβαίλνπλ επεηδή ε πνιηηεία δελ ζηέξγεη λα 

επηθέξεη θάπνηεο ξπζκηζηηθέο βειηηψζεηο ηφζν ζηε δηνίθεζε φζν θαη ζηε δηθαηνζχλε. 

 

Μηα άιιε ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε εληνπίδεηαη ζην ηεξάζηην πξφβιεκα ηεο απζαίξεηεο δφκεζεο γηα ηελ 

νπνία ιέγνληαη θαη γξάθνληαη ηα κχξηα φζα, ρσξίο δξαζηηθφ αληίθξηζκα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σνλίδεηαη 

φηη, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο θαθνδηνίθεζεο, έηζη θαη εδψ νη ππεξεζίεο ζα θηλεζνχλ – αλ βεβαίσο θηλεζνχλ 

– κφλν θαηφπηλ θαηαγγειίαο ηδηψηε. Αιιά θαη απηή ε θαηαγγειία δελ απνηειεί εχθνιε απφθαζε, εθφζνλ ν 

ηδηψηεο δελ ζέιεη λα ραιάζεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ απζαηξεηνχληα γείηνλα, δελ ζέιεη λα κπιέμεη, θνβάηαη 

αληεθδηθήζεηο θ.η.ι.. Δμάιινπ θαηά απαξάβαην θαλφλα νπδείο ππάιιεινο εληέιιεηαη λα θάλεη κηα απηνςία, 

έζησ γηα δχν - ηξεηο ψξεο ηελ εβδνκάδα, έζησ ην κήλα, ψζηε λα εκθαληζηεί ην θξάηνο ζε κηα γεηηνληά. Έλα 

ηέηνην κέηξν αθνχγεηαη σο αδχλαην κε δηάθνξεο αθαηαλφεηεο δηθαηνινγίεο, φπσο θφξηνο εξγαζίαο, έιιεηςε 

πξνζσπηθνχ, αδπλακία κεηαθηλήζεσλ θ.η.ι.  

 

ρεηηθφ κε απηά είλαη θαη ην πξφζθαην παξάδεηγκα ηεο Οίαο, φπνπ ηα ΜΜΔ θαηήγγεηιαλ ηελ αλέγεξζε ελφο 

πεληαφξνθνπ θηίζκαηνο κε άδεηα δηνξφθνπ. ηελ ππφζεζε επελέβεζαλ ν έπαξρνο θαη ε ππνπξγφο 

Πεξηβάιινληνο πνπ δηέηαμαλ απηνςία, έξεπλα θηι. Καη δηεξσηάηαη θαλείο: γηα λα επηηειέζεη ε ηνπηθή 

πνιενδνκηθή αξρή ην θαζήθνλ ηεο πξέπεη λα αζρνιεζεί ε επαξρηαθή ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ε θπβέξλεζε; 

Δίλαη απηά ηα θαηψηεξα φξγαλα αδνζίινγα; Αζθαιψο φρη, εθφζνλ νη πνιενδνκίεο ππάγνληαη είηε ζηνπο 

λνκάξρεο είηε ζηνπο δεκάξρνπο, νη νπνίνη φκσο θνκπνξξεκνλνχλ φηη ηπγράλνπλ αηξεηνί θαη, θαη’ επέθηαζε, 

ππφινγνη κφλν ελψπηνλ ησλ ςεθνθφξσλ ηνπο. Καη επαλέξρεηαη ην εξψηεκα: είλαη νη αηξεηνί λνκάξρεο θαη 

δήκαξρνη θαη απηνί αζχδνηνη θαη αδνζίινγνη; Καη πάιη φρη, εθφζνλ ππάγνληαη ζηνπο ζεκεξηλνχο – πξν 

“Καιιηθξάηε” – γεληθνχο γξακκαηείο ηεο πεξηθέξεηαο θαη είλαη φρη κφλν θπβεξλεηηθά φξγαλα αιιά έρνπλ 

θαη ηηο λφκηκεο αξκνδηφηεηεο λα θνιάζνπλ ηηο αηαμίεο ησλ λνκαξρψλ θαη ησλ δεκάξρσλ. Έηζη, νη 

πεξηπηψζεηο θαθνδηνίθεζεο ζην θαηψηεξν δηνηθεηηθφ επίπεδν αλειίζζνληαη ζην αλψηαην επίπεδν ηεο 

πνιηηηθήο βνχιεζεο, ε νπνία φκσο δελ εθπέκπεη πάληνηε ηα θαιχηεξα ησλ κελπκάησλ.  

 

Γηα ηελ πνιηηηθή βνχιεζε αο κνπ επηηξαπεί λα αλαθεξζψ ζε κία απιή πεξίπησζε: δελ έρεη ζρέζε κε 

δηαθζνξά, εθπέκπεη σζηφζν κπλήκαηα φρη θαη πνιχ ρξεζηήο δηνίθεζεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ Πιάθα: ε 

παξαδνζηαθή Πιάθα ζψζεθε απφ ην 1978 ράξε ζηελ έγθαηξε επέκβαζε ηεο πνιηηείαο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ράξε ζην δηάηαγκα ηνπ θαζνξηζκνχ θαη ειέγρνπ ησλ ρξήζεσλ γεο. Αιιά ην θαιφ ην παιηθάξη μέξεη θη άιιν 

κνλνπάηη... Γηφηη ζηε ζπλέρεηα είδακε λα βγαίλνπλ απιέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη λα ηξνπνπνηνχλ ην 

ππεξηειέο πξνεδξηθφ δηάηαγκα. Πνηνο φκσο παξαθνινπζεί ηα ΦΔΚ θαη πνηνο είλαη πξφζπκνο λα πξνζθχγεη, 

κε πςειφ θφζηνο; Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ έβαιε έλαλ άλζξσπν, 

παξαθνινχζεζε φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ δεκνζηεχνληαλ ζηα ΦΔΚ θάζε βδνκάδα, έπηαζε κία, πήγε ζην  

πκβνχιην Δπηθξαηείαο θαη ηελ θέξδηζε. κσο, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε πξνζθπγήο, ε δηθάζηκε νξίδεηαη  

χζηεξα απφ έλα - δχν ρξφληα. Μεηά ζα αξρίζνπλ νη αλαβνιέο, ν εηζεγεηήο ζα δεηά απφ ηε δηνίθεζε ηνλ 

θάθειν ηεο ππφζεζεο, ε δηνίθεζε ζα θσθεχεη, ζα ηνλ μαλαδεηά θ.ν.θ. Κάπνηε ζα γίλεη ε δίθε αιιά ε ζεηηθή 
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απφθαζε ζα ρξεηαζηεί κήλεο θαη έηε γηα λα θαζαξνγξαθεί. Δλ ησ κεηαμχ ζα θπινχλ ηα ρξφληα θαη ν 

επλνεζείο ηδηψηεο ζα γεχεηαη ηνπο θαξπνχο ηεο παξάλνκεο ρξήζεο. 

 

Καη αθφκα έλα παξάδεηγκα απφ ηα παξαζηξαηήκαηα ηεο πνιηηηθήο βνχιεζεο: Οη θαηαζθεπαζηηθέο άδεηεο 

κπνξνχλ βεβαίσο λα πξνζβιεζνχλ ζην ηΔ σο δηνηθεηηθέο πξάμεηο. Να φκσο πνπ θη εδψ ππάξρνπλ θη άιια 

κνλνπάηηα... Απφ κεξηθά ρξφληα, αληί ηεο δηνηθεηηθήο έθδνζεο αδεηψλ, κεξηθέο άδεηεο ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζε πνιππνίθηινπο λφκνπο. Πξφζθαηα φκσο ην ηΔ εγθαηαιείπνληαο λνκνινγία 80 εηψλ δέρεηαη πιένλ θαη 

πξνζθπγέο φρη κφλν ελαληίνλ εθηειεζηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, αιιά θαη ελαληίνλ λφκσλ, εθφζνλ ε 

Βνπιή δελ είλαη ην θαηάιιειν φξγαλν γηα λα θξίλεη (!) νηθνδνκηθέο άδεηεο. 

 

Ζ πνιχπιεπξε θξίζε, ε νπνία καζηίδεη ηελ ρψξα, πεξηθιείεη θαη ηελ ειπίδα ηεο πξφθιεζεο γηα έλα 

θαιχηεξν κέιινλ. Απνηειεί ηελ ζπληζηακέλε κηαο κεγάιεο δέζκεο ζπληζησζψλ απφ πνηθίιεο 

θαθνδαηκνλίεο, κεγάιεο θαη κηθξέο. Δπνκέλσο δελ αξθεί ε επίθιεζε γεληθφινγσλ άιινζη, αιιά επηβάιιεηαη 

ε ζπζηεκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ κηθξψλ παζνγελεηψλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο ηηο επηηάζζεη 

ε αλαπφθεπθηε πιένλ αιιαγή λνκνζεηηθήο θαη δηνηθεηηθήο λννηξνπίαο αιιά θαη ε εγθαηάιεηςε ηνπ 

πεξηψλπκνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο. Καζίζηαηαη πιένλ θνηλή ζπλείδεζε φηη ην ρζεο πνπ έθεξε ηελ ρψξα ζην 

ρείινο ηεο απαμίσζεο πξέπεη λα μεπεξαζηεί. ε πεξηφδνπο θξίζεσλ δελ λνείηαη λα θξχβεηαη ε δηνίθεζε πίζσ 

απφ αιπζηηειείο λφκνπο θαη ακαξησιέο πξνθάζεηο. Άιισζηε, φπσο ζπκβνπιεχεη ν Αξηζηνηέιεο: “Πξνο δε 

ηνχηνηο νπδέ ηνπο γεγξακκέλνπο (λφκνπο) εάλ θηλήηνπο βέιηηνλ”. 

 

ΦΟΗΒΟ ΚΑΡΕΖ:  Να επραξηζηήζσ ηνλ θ. Μηραήι γηα κηα πνιχ γιαθπξή παξνπζίαζε. Καη έζεζε ην 

θεληξηθφ δήηεκα, ζα έιεγα, σο πξνο ην ζθέινο απηφ πνπ πεξηέγξαςε ησλ πνιενδνκηθψλ παξαβάζεσλ θαη 

ηεο βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο, ζεζκηθήο θαη πξαθηηθήο, πξνο ην πεξηβάιινλ, πεξί ην πψο ε θαθνδηνίθεζε 

γελλάεη ηε δηαθζνξά. Πνπ είλαη έλα πνιχ θεληξηθφ δήηεκα εηδηθά γηα ηε δηαθζνξά πνπ έρνπκε εδψ ζηελ 

Διιάδα, ελλνψ γηα ηελ έθηαζε θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δηαθζνξάο πνπ έρνπκε. Ζ απζαηξεζία, ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίνλ παξάγεηαη κηα απεηξία δηνηθεηηθψλ θαη άιισλ ξπζκίζεσλ πνπ ε κία ηνπο αλαηξέπεη ηελ άιιε, 

δεκηνπξγνχλ έλα εληειψο ξεπζηφ θαζεζηψο θαη ην γεγνλφο απηφ πξνθαλψο ππνζάιπεη ηε δηαθζνξά. 

πγθξάηεζα κηα ιέμε πνπ είπαηε: εκηλνκηκφηεηα. Καη αλαξσηηέκαη νη δηεξκελείο καο πψο αθξηβψο ηε 

κεηέθξαζαλ ηελ εκηλνκηκφηεηα ζηηο μέλεο γιψζζεο. Ση άξαγε ζα θαηάιαβαλ νη αγγιφθσλνη αθνχγνληαο 

semi-legality;  

Γηα ηνπο πνιηηηθνχο απηέο νη κέξεο πνπ πεξλάκε δελ είλαη νη θαιχηεξεο... Αιιά ην γεγνλφο φηη απφ ηε 

δηνίθεζε ζηελ πνιηηηθή κεζνιαβεί πνιχ κηθξφ δηάζηεκα, θαη άιινηε έλα πξαγκαηηθά κεγάιν ράνο, είλαη απφ 

ηα δεηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ δηαθζνξά λνκίδσ. Καη γη’ απηφ έρεη πνιχ ελδηαθέξνλ λα κηιήζνπκε ηψξα κε 

δχν αλζξψπνπο πνπ έρνπλ πάξα πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο ζηελ πνιηηηθή δσή θαη πνπ έρνπλ αζρνιεζεί θαη κε 

απηά ηα δεηήκαηα. Έρεη δηαηειέζεη γηα πνιιά ρξφληα ππνπξγφο Δζσηεξηθψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ν θ. 

Πξνθφπεο Παπιφπνπινο, βνπιεπηήο ζήκεξα ζηελ Α'  Αζήλαο. 

 

 

ΠΡΟΚΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ 

 

Γηαηί ν αγώλαο θαηά ηεο δηαθζνξάο  

είλαη ζήκεξα πην θξίζηκνο παξά πνηέ;   

 

Δπραξηζηψ. Δπραξηζηίεο πνιιέο, πξηλ απφ φια ζηελ θα Λακπέι ε νπνία έθαλε απηή ηε κεγάιε πξνζπάζεηα 

λα είλαη ζήκεξα καδί καο – γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά βξίζθεηαη θνληά καο – ζηε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα 

γηα λα έρνπκε θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαηά ηεο δηαθζνξάο. Καη ζέισ λα ηνλίζσ φηη κε ηνλ ηξφπν πνπ ήξζε 

απφ ην Βίιληνπο απέδεημε φηη ε βνχιεζε ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο λα εθπιεξψζεη ηελ απνζηνιή ηεο δελ 

ζηακαηάεη νχηε κπξνζηά ζην “ζπκφ” ελφο εθαηζηείνπ. Δπραξηζηίεο ζηνλ θχξην Μπαθνχξε, γηαηί απηφο θαη 

νη ζπλεξγάηεο ηνπ έρνπλ δψζεη ηε δπλαηφηεηα ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα - Διιάο λα είλαη πεξηζζφηεξν παξνχζα 

απφ πνηέ ζε απηή ηε κεγάιε πξνζπάζεηα.  
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Κπξίεο θαη θχξηνη, ε δηαθζνξά έρεη ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία πξέπεη λα ηα πξνζδηνξίζνπκε θαη 

λα ηα αληηκεησπίζνπκε εάλ ζέινπκε ν αγψλαο ελαληίνλ ηεο λα είλαη απνηειεζκαηηθφο. Πξψην 

ραξαθηεξηζηηθφ: Δίλαη έλα θαηλφκελν δηαρξνληθφ, δηαρξνληθφ πξηλ θη απφ ηνλ Λπζία. Μελ μερλάκε φηη ν 

παηέξαο ηεο Ηζηνξίαο Ζξφδνηνο είρε κηιήζεη γηα “δσξνθάγνπο βαζηιείο”: Δίλαη ε πξψηε αλαθνξά ζηελ 

ειιεληθή γξακκαηνινγία γηα ηε ζπλήζεηα αθφκε θαη “ηαγψλ δε” – φρη απιψο θαη κφλν δηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ – λα κεηέξρνληαη ηελ πξαθηηθή ηεο δηαθζνξάο. Δίλαη, ινηπφλ, θαηλφκελν δηαρξνληθφ.  

Γεχηεξνλ, είλαη πξφβιεκα παγθφζκην. Μελ απηαπαηψκεζα. Βεβαίσο έρνπκε πξφβιεκα σο ρψξα, αιιά κε 

ζεσξνχκε φηη είκαζηε νη κφλνη πνπ ην έρνπκε. Καη, θπξίσο, πξέπεη λα αληηζηαζνχκε ζε έλα είδνο ππνθξηζίαο 

πνπ ππάξρεη θαη ην νπνίν πξέπεη λα ην αληηκεησπίζνπκε: Τπάξρνπλ ρψξεο νη νπνίεο είλαη πεγέο δηαθζνξάο, 

θαη φηαλ δεκηνπξγνχλ ηε δηαθζνξά δεηνχλ πξαγκαηηθά ηα ... “ξέζηα”  – αο κνπ επηηξαπεί ε έθθξαζε – απφ 

ηηο ρψξεο πνπ, πνιιέο θνξέο, πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο δηαθζνξάο ηελ νπνία εθείλεο  παξάγνπλ. ζνη 

θάλνπλ θξηηηθή ινηπφλ πξέπεη λα ηελ θάλνπλ αθνχ δψζνπλ πξψηνη ην παξάδεηγκα. Κη απηφ δελ ην ιέσ γηα 

λα δψζσ θαλέλα ζπγρσξνράξηη ζηνλ ηφπν καο, αιιά απιψο γηα λα απνηππψζσ ηελ παγθνζκηνπνίεζε – αο 

ην πσ έηζη – θαη ηεο δηαθζνξάο.  

Καη ην ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαθζνξάο ζπλίζηαηαη ζην φηη είλαη έλα θαηλφκελν νξηαθφ, κε ηελ έλλνηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν ζηελ θνηλσληνινγία θαη ζηελ εγθιεκαηνινγία. Πξέπεη λα ζθεθζνχκε – αλ 

ζέινπκε λα είκαζηε απνηειεζκαηηθνί απέλαληη ζηε δηαθζνξά – φηη είλαη έλα κέγεζνο θη έλα θαηλφκελν ην 

νπνίν ζα ην θαηαπνιεκνχκε πάληνηε.  Ο αγψλαο ζα είλαη δηαξθήο, γηαηί ζπλδέεηαη κε ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε εθεζπραζκνχ ζηνλ αγψλα απηφ.  Πξέπεη λα 

ππάξρεη δηαξθήο εγξήγνξζε. 

Ξεθηλψληαο απ’ απηά ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχκε λα δνχκε θαη πνηεο είλαη νη θπξηφηεξεο αηηίεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηε δηαθζνξά. ε λνκνζεηηθφ επίπεδν πξψηα - πξψηα είλαη ε έιιεηςε λφκσλ νξηζκέλεο θνξέο. 

Γηαηί ε δηαθζνξά έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεχεηαη ηελ ηερλνινγία θαη ηελ εμέιημε θαη κπνξεί λα ηελ 

ππεξβαίλεη, ζε ζεκείν πνπ λα δεκηνπξγείηαη λνκνζεηηθφ θελφ ζε πάξα πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Άξα, πξψηε αηηία ηεο δηαθζνξάο είλαη ε “αλνκία”, κε ηελ έλλνηα ηεο έιιεηςεο θαηάιιεινπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ.  

Γεχηεξε αηηία είλαη ε θαθνλνκία. Γειαδή  ε χπαξμε λφκνπ αιιά αθαηάιιεινπ – είηε εζειεκέλα είηε κε – 

λα αληηκεησπίζεη ην θαηλφκελν ην νπνίν ζέιεη λα πιήμεη. Γηαηί ην έρνπκε δεη θαη απηφ: Να δεκηνπξγνχληαη 

λνκνζεηηθά θείκελα γηα ην “ζεαζήλαη ηνηο αλζξψπνηο”.  Ή λα δεκηνπξγνχληαη κε θαιή πξφζεζε αιιά κε 

ιάζνο απνηέιεζκα.  

Ζ ηξίηε αηηία ηεο δηαθζνξάο ζε λνκνζεηηθφ επίπεδν είλαη ε θαθή εθαξκνγή ηνπ ίδηνπ ηνπ λφκνπ. Ζ θαθή 

εθαξκνγή κε ηελ έλλνηα φηη είηε απηφο ν νπνίνο εθαξκφδεη ηνλ λφκν – δηνίθεζε, δηθαηνζχλε – δελ έρεη 

αληηιεθζεί ηη ελλνεί ν λφκνο θαη πψο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ ή γηαηί – θαη απηφ είλαη έλα 

άιιν θαηλφκελν – παξαηεξείηαη απξαμία ησλ αξκφδησλ κεραληζκψλ λα εθαξκφζνπλ ηνλ λφκν. Σν 

κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπκε σο ρψξα απηή ηε ζηηγκή είλαη πξαγκαηηθά – ρσξίο λα 

επηξξίπηεη θαλείο επζχλεο ζην ρψξν ηεο δηθαηνζχλεο, γηαηί μέξσ ππφ πνηεο ζπλζήθεο θη απηή θάλεη ηε 

δνπιεηά ηεο – ην γεγνλφο ηεο κεγάιεο θαζπζηέξεζεο ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο. Σνλίζηεθε 

πξνεγνπκέλσο: ηαλ παο ζην δηθαζηήξην, θαη ηδίσο ζε έλα δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην φπσο είλαη ην πκβνχιην 

ηεο Δπηθξαηείαο, θαη ε απφθαζε γηα λα εθδνζεί ρξεηάδεηαη δχν θαη ηξία ρξφληα, αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη 

ζην κεηαμχ ρξνληθφ δηάζηεκα ηα θαηλφκελα απηά κπνξεί λα γηγαλησζνχλ.  

Δπίζεο έλα άιιν δήηεκα ην νπνίν πξέπεη λα δνχκε είλαη ην γεγνλφο φηη ζηε ρψξα καο θαζπζηεξήζακε πάξα 

πνιχ λα εηζαγάγνπκε κεζφδνπο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, νη νπνίεο καο επηηξέπνπλ λα κελ παξεκβαίλεη 

ν άλζξσπνο, ν αλζξψπηλνο παξάγσλ, ζηε ζπλαιιαγή δηνίθεζεο - δηνηθνπκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ηελ 

παξαγσγή δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Γηαηί ε δηαθζνξά, φπσο αληηιακβάλεζζε, πξνυπνζέηεη πξσηίζησο ηελ 

παξέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ, ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. 

Άθεζα φκσο έλα ηειεπηαίν ζηνηρείν ην νπνίν ην ζεσξψ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ κεηαμχ ησλ αηηίσλ ηεο 

δηαθζνξάο. Κη εδψ δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα θαιισπίδνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Πξσηίζησο ε 

δηαθζνξά είλαη ζέκα παηδείαο, παηδείαο ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο, παηδείαο θαη ησλ δηνηθνχλησλ θαη ησλ 

πνιηηηθψλ. Σσλ πνιηηηθψλ πνπ πξέπεη λα δίλνπλ πξψηνη ην παξάδεηγκα, ηεο δηνίθεζεο ε νπνία πξέπεη λα 

απνθηήζεη ηε λννηξνπία φηη ε δηαθζνξά είλαη θάηη ην νπνίν πιήηηεη ηελ νπζία ηεο δεκνθξαηίαο. Καη, 

βεβαίσο, απφ εθεί θαη πέξα ηνπ ίδηνπ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ηνπ δηνηθνπκέλνπ, ηνπ πνιίηε. Ο νπνίνο 

πξέπεη θαη νθείιεη λα κε ζπλεζίζεη ζε απηή ηε λννηξνπία πνπ δπζηπρψο – ην ηνλίδσ, δπζηπρψο – επί πνιιά 

ρξφληα ζηνλ ηφπν καο θαιιηεξγήζεθε ζαλ θάηη ην απφιπηα ζπλεζηζκέλν. Θα άμηδε, δειαδή, λα πεη θαλείο 
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ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία φηη ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ηίηιν απφ ην πνίεκα ηνπ Μηράιε Καηζαξνχ, 

ην “Αληηζηαζείηε”, απέλαληη ζε απηή ηε κάζηηγα ε νπνία ιέγεηαη δηαθζνξά. Καη απηφ μεθηλά απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, απφ ην ζρνιείν, εθεί πνπ πξέπεη λα κάζεη θαλείο ην παηδί φηη σο πνιίηεο νθείιεη λα 

αληηκεησπίζεη ην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο φρη σο θαηλφκελν ην νπνίν πιήηηεη απιψο θαη κφλν νηθνλνκηθά ή 

ηαιαηπσξεί γξαθεηνθξαηηθά, αιιά σο θάηη πνπ είλαη ζέκα δεκνθξαηίαο.  

Μελ λνκίδεηε φηη δελ έρνπλ γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο θαη φηη δελ έρνπλ απνδψζεη ζηνλ ηφπν καο. Γηαηί δελ 

πξέπεη λα κεδελίδνπκε φ,ηη γίλεηαη. Έγηλαλ αξθεηά, φρη φια. Μπνξεί λα κελ έγηλαλ θαη ζεκαληηθά. Αιιά 

πξέπεη λα ηνλίζσ φηη ην ζεζκηθφ καο νπινζηάζην έρεη εμειηρζεί θαη εμειίζζεηαη. Κπξίσο νη ειεγθηηθνί 

κεραληζκνί έρνπλ αξρίζεη θαη ιεηηνπξγνχλ. Έρνπκε εδψ παξφληα ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, ηνλ θ. Ραθηληδή. Ξέξνπκε πνιχ θαιά φηη γηα λα κηιάκε ζήκεξα γηα φια απηά ηα θαηλφκελα – ηα  

νπνία ηα βιέπνπκε, ηα μέξνπκε – απηφ νθείιεηαη ζην φηη απνθαιχπηνληαη. Γηαηί θάπνηε ππήξρε θαη ε 

λννηξνπία φηη δελ ππάξρεη δηαθζνξά επεηδή δελ απνθαιχπηνληαλ απηά ηα νπνία γίλνληαλ.  Ζ ζπγθάιπςε δελ 

ζπληζηά έιιεηςε δηαθζνξάο. Ζ ζπγθάιπςε, ίζα - ίζα, είλαη κηα θαηάζηαζε παζνγέλεηαο ε νπνία γηγαληψλεη 

ηε δηαθνξά.  

ια απηά ηα ρξφληα έγηλε κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα θαη σο πξνο ην ζεζκηθφ νπινζηάζην ηνπ Γεληθνχ 

Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θαη σο 

πξνο ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ. Καη ηα απνηειέζκαηα είλαη νξαηά. Γηφηη φια απηά πνπ βγαίλνπλ θαη 

ιέκε φηη έρνπκε δηαθζνξά ζηελ Διιάδα είλαη γηαηί ηα πξάγκαηα απνθαιχπηνληαη. Σν ηνλίδσ. Καη απηφ ην 

θαηλφκελν πξέπεη λα ην αλαγλσξίζνπκε. Γελ είλαη ηπραίν π.ρ. φηη κεηαμχ ηνπ 1998 θαη ηνπ 2004 ην ψκα 

Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο είρε θάλεη 365 ειέγρνπο, ελψ κφλν ην 2008 έθηαζε ηνπο 835. 

Κη εδψ είλαη ν θ. Ραθηληδήο – πνπ ππνζέησ φηη ζα πάξεη ην ιφγν αξγφηεξα – λα καο πεη ππφ πνηνπο φξνπο 

αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηνπ, πφζνη ήηαλ νη έιεγρνη πνπ γηλφληνπζαλ ηφηε, πνην είλαη ην επίπεδν ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ έρεη ζήκεξα θαη γηαηί ηψξα κπνξεί λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ θαη λα βγαίλνπλ φια απηά ηα 

νπνία γίλνληαη αληηθείκελν δεκνζηνπνίεζεο θαη παίξλνπλ ηελ έθηαζε ηεο δεκνζηφηεηαο ηελ νπνία πξέπεη λα 

πάξνπλ.  

Αιιά, ην ηνλίδσ φηη είλαη αλάγθε, πέξα απφ απηά, λα επηηχρνπκε επηηάρπλζε ζην ρψξν ηεο δηθαηνζχλεο. 

Έγηλε κηα πξνζπάζεηα θαη ζπλερίδεη λα γίλεηαη. Καηά ζχκπησζε έλα απφ ηα λνκνζρέδηα πνπ ζπδεηάκε απηή 

ηελ επνρή ζηε Βνπιή – ν θ. Υξπζνρνΐδεο κπνξεί λα καο πεη πεξηζζφηεξα, ιφγσ θαη ηεο εκπινθήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ ηνπ νπνίνπ πξνΐζηαηαη ζηελ φιε πξνζπάζεηα – αθνξά αθξηβψο θαη ην ζέκα ηεο επηηάρπλζεο ηεο 

απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο. ρη κφλν φκσο ηεο πνηληθήο, αιιά θαη ηεο δηνηθεηηθήο. πσο επίζεο ην κεγάιν 

δήηεκα ην νπνίν πξέπεη λα δνχκε είλαη θαη ην ζέκα ηεο εληαηηθνπνίεζεο αιιά θαη ηεο επηηάρπλζεο ηνπ 

πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. ηνλ θψδηθα ν νπνίνο ηζρχεη απφ ην 2006 έγηλε κηα 

ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ζε φ,ηη αθνξά ηελ επηηάρπλζε ηεο πεηζαξρηθήο δηθαηνδνζίαο. ια απηά πξέπεη λα ηα 

εληείλνπκε πνιχ πεξηζζφηεξν. Κπξίσο φκσο – ην μαλαιέσ – απηφ ην νπνίν πξέπεη λα θάλνπκε φινη είλαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο ελαληίνλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο. 

Καη θάηη ηειεπηαίν ην νπνίν ζα ήζεια λα ηνλίζσ πξνο ηελ θπβέξλεζε. ην ΔΠΑ, ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ 

Πιαίζην Αλαθνξάο, αλαιήθζεθε κηα ζεκαληηθή πξσηνβνπιία γηα πξψηε θνξά απφ ηε ρψξα καο. 

Γεκηνπξγήζεθε ην πξφγξακκα “Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε”. Έλα πξφγξακκα φρη πνιχ κεγάιν γηα ηα 

δεδνκέλα ηνπ ΔΠΑ, χςνπο 614 εθαηνκκπξίσλ επξψ, αιιά επαξθέο γηα λα πεηχρνπκε απηφ ην νπνίν, καδί 

κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζέινπκε λα θάλνπκε. Σν πξφγξακκα “Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε” είλαη ην πξψην 

πξφγξακκα ην νπνίν, κε θνηλνηηθή ζπλεξγαζία θαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ ΟΟΑ σο ζπκβνχινπ, νδεγεί ζην 

λα απνθηήζνπκε λένπο κεραληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο θαηαπνιέκεζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο δηαθζνξάο. 

Απηφ – ην ηνλίδσ πξνο ηελ θπβέξλεζε – ήηαλ έλα επίηεπγκα ην νπνίν πξέπεη λα ζπλερηζηεί. Καη φηαλ ιέκε 

“Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε” ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ, φπσο καο ην παξαρψξεζε ε ΔΔ θαη ην έρνπκε απηή ηε 

ζηηγκή, δελ ελλννχκε κηα δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε αλάινγε κε ηνπ “Καιιηθξάηε”, νχηε ηα ρξήκαηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ πξνο εθείλε ηελ θαηεχζπλζε. Σν πξφγξακκα απηφ 

αθνξά θνηλνηηθά θνλδχιηα θαη θνηλνηηθή ζπλεξγαζία ζε πςειφηαην επίπεδν ηερλνγλσζίαο, καδί κε ηνλ 

ΟΟΑ, γηα λα εθζπγρξνλίζνπκε ηε δηνηθεηηθή κεραλή θαη ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο ηεο ρψξαο θαη λα 

έρνπκε θαιχηεξα απνηειέζκαηα.  

Δπίινγνο κε ιίγεο ιέμεηο: Κπξίεο θαη θχξηνη πξψηνλ, ν αγψλαο ελαληίνλ ηεο δηαθζνξάο ζήκεξα – θαη απηφ 

είλαη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζε ζρέζε κε άιια ρξφληα – είλαη αγψλαο ππέξ ηεο δεκνθξαηίαο. Γηαηί 

ζήκεξα ε δηαθζνξά είλαη έλα δηαιπηηθφ νμχ ζηα ίδηα ηα ζεκέιηα ηεο δεκνθξαηίαο. Ζ δεκνθξαηία ζηεξίδεηαη 

φρη κφλν ζην λα κπνξείο λα ςεθίδεηο θάπνηνλ. ηεξίδεηαη βαζχηαηα ζηε λνκηκνπνίεζε ηελ νπνίαλ έρνπλ 

εθείλνη πνπ θπβεξλνχλ θαη εθείλνη πνπ δηνηθνχλ ζε ζρέζε κε ηνλ πνιίηε ν νπνίνο ηνπο εκπηζηεχεηαη. Δάλ 
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ραζεί απηή ε εκπηζηνζχλε, θακηά εθινγηθή δηαδηθαζία απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. Ζ 

δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε φισλ εθείλσλ νη νπνίνη αζθνχλ δεκφζηα θαζήθνληα είλαη ην βαζηθφ ζηνηρείν 

ηεο δεκνθξαηίαο. Καη απηφ αθξηβψο πιήηηεη ε δηαθζνξά. Καη απφ απηφ πάζρεη θαη ην ειιεληθφ πνιηηηθφ 

ζχζηεκα ζήκεξα. Δάλ δελ αληηκεησπηζηεί απηφ, ηφηε ζα είλαη πιήγκα γηα ηα ίδηα ηα ζεκέιηα ηεο 

δεκνθξαηίαο. Απηφ πξέπεη λα ην αληηιεθζνχκε θαη πξέπεη λα ην ππεξαζπηζζνχκε. Καη, δεχηεξνλ – φπσο 

είπα θη απφ ηελ αξρή –, ε αγσλία θαη ν αγψλαο ελαληίνλ ηεο δηαθζνξάο είλαη δηαξθήο, είλαη έλαο δηαξθήο 

πφιεκνο. Σν δήηεκα είλαη θάζε κάρε ηελ νπνία δίλνπκε – θάζε θπβέξλεζε, θάζε ππνπξγφο, θάζε ππάιιεινο, 

θάζε πνιίηεο – φπσο θαη απηή ηε ζεκεξηλή, εδψ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεζλή Γηαθάλεηα, λα είλαη ληθεθφξα 

γηα ηελ δεκνθξαηία θαη ηε δηαθάλεηα.  

Καηά ηα άιια, λα ζπιινγηζζνχκε φηη ηελ εκέξα πνπ ζα πνχκε “μέξεηε, είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηά 

πνπ πεηχρακε θαη έρνπκε θαηαπνιεκήζεη ην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο”, ηφηε απηφ ζα είλαη κηα πιάλε.  Πνπ 

επεηδή ζα είλαη ε δεχηεξε, κπνξεί λα είλαη θαη ρεηξφηεξε ηεο πξψηεο. Δγξήγνξζε, ινηπφλ, θαη αγψλαο ππέξ 

ηεο δεκνθξαηίαο φηαλ κηιάκε γηα ζέκαηα δηαθάλεηαο θαη γηα πφιεκν ελαληίνλ ηεο δηαθζνξάο. αο επραξηζηψ 

πνιχ. 

 

 

ΦΟΗΒΟ ΚΑΡΕΖ:  Ο θ. Παπιφπνπινο έζεζε κεξηθά πνιχ θεληξηθά δεηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα 

πεξίνδν θξίζεο λνκηκνπνίεζεο – γηα λα κελ πσ πξντνχζαο απνλνκηκνπνίεζεο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο 

απέλαληη ζηελ θνηλσλία – έζεζε ην δήηεκα ηεο πξνυπφζεζεο γηα λα ππάξρεη ηέηνηα δεκνθξαηηθή 

λνκηκνπνίεζε. Ωο κηα ηέηνηα πξνυπφζεζε είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ή πάλησο ε αληίιεςε ηεο 

θνηλσλίαο φηη ππάξρεη ζπλέπεηα ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δηνηθνχλησλ ζηελ πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο.  

Ίζσο έρεη πνιχ δίθην φηαλ ζέηεη ζηελ θνξπθή ηεο αηδέληαο ην ζέκα ηεο επηηάρπλζεο – φπσο έθαλε άιισζηε 

θαη ν θ. Κνζζηψξεο – ην δήηεκα ηεο επηηάρπλζεο ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο. Γηαηί ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ζηε ρψξα καο θηάλεη ζηα φξηα ηεο αξλεζηδηθίαο ε δηαδηθαζία απηή. πσο επίζεο έρεη πνιχ 

δίθην φηαλ ζέηεη θαη ην δήηεκα ηεο επηηάρπλζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.  

Θπκίδσ φηη πξηλ απφ πνιχ ιίγεο κέξεο ε θνηλή γλψκε πιεξνθνξήζεθε, κάιινλ έθπιεθηε, φηη αλνίρηεθαλ νη 

ινγαξηαζκνί θάπνησλ ππαιιήισλ πνιενδνκηψλ ζηηο Κπθιάδεο θαη βξέζεθαλ ηιηγγηψδε πνζά. Απηφ δελ 

απνηέιεζε κεγάιε έθπιεμε. Απηφ πνπ απνηέιεζε κεγάιε έθπιεμε είλαη φηη αλ θάπνηνο είρε θιέςεη έλα 

επηειέο πνζφ θαη ηνλ είραλ ζπιιάβεη νη ππεξεζίεο ηνπ θ. Υξπζνρνΐδε, ζα ήηαλ ζήκεξα ζηε θπιαθή. 

Αληηζέησο, απηφο ν άλζξσπνο είλαη αθφκε ζηε ζέζε ηνπ!.. Καη... πεξηκέλνπκε ηελ επηηάρπλζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ. Ο θ. Υξπζνρνΐδεο, ππνπξγφο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, έρεη ην ιφγν.  

 

 

ΜΗΥΑΛΖ ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ 

Αο εζηηάζνπκε, ζε πξώηε θάζε, 

 ζηε δεκηνπξγία ηζρπξώλ θαηαζηαιηαηηθώλ κεραληζκώλ  

 

Δπραξηζηψ πνιχ. Αμηφηηκε θπξία πξφεδξε ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο, θπξίεο θαη θχξηνη, ζα πξνζπαζήζσ ζηα 

ιίγα ιεπηά ηεο εηζήγεζεο πνπ κνπ δηαζέηεη ε νξγαλσηηθή επηηξνπή – ηελ νπνία ζέισ λα ζπγραξψ γηα ηελ 

πξσηνβνπιία πνπ έιαβε γηα κηα αθφκε θνξά λα θέξεη ζηε δεκφζηα ζπδήηεζε ην ζέκα ηεο δηαθάλεηαο – ζα  

πξνζπαζήζσ, ινηπφλ, κέζα απφ δχν ζεκαληηθά θαηά ηε γλψκε κνπ πεξηζηαηηθά, ηα νπνία ζέισ λα ζαο 

δηεγεζψ, λα ζαο κεηαθέξσ ηε δηθή κνπ ζέζε γηα ην δήηεκα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο. 

Πξηλ απφ νξηζκέλα ρξφληα πνπ ήκνπλ πθππνπξγφο Δκπνξίνπ, αζρνινχκελνο κε ηηο θξαηηθέο πξνκήζεηεο -  

ζην πξψελ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, φπσο έγηλε κε ηελ ελνπνίεζε κε 

ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο – είρα δεηήζεη, κεηά απφ κηα έξεπλα πνπ έθαλα, είρα δεηήζεη απφ ηνπο εκπφξνπο 

νη νπνίνη πξνκήζεπαλ ζηα λνζνθνκεία ηα θίιηξα ηερλεηνχ λεθξνχ – φπνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ν 

θχξηνο Κνζζηψξεο – λα κεηψζνπλ ηηο ηηκέο ηνπο θαηά 40%. Δθεί ππήξμε κηα κεγάιε αληίδξαζε, ηνπο έδσζα 

πξνζεζκία ελφο κήλα θαη ζην κήλα πάλσ ηνπο εηδνπνίεζα φηη απφ ηελ επνκέλε αξρίδεη ε λέα ηηκνινγηαθή 
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πνιηηηθή. Σφηε ινηπφλ, επεηδή δελ πίζηεςαλ ηελ απφθαζε απηή νξηζκέλνη εμ απηψλ ή ζρεδφλ φινη, θάιεζα 

ηνλ πξφεδξφ ηνπο θαη ηνπ είπα φηη απφ αχξην ηζρχνπλ νη ηηκέο, φπνηνο δηαθσλεί λα κνπ ην πεη γηα λα ιάβσ θη 

εγψ ηα κέηξα κνπ. Απφ ηελ επφκελε, ινηπφλ, εκέξα, άξρηζε ε εθαξκνγή ηνπ λένπ ηηκνινγίνπ θαη ηα θίιηξα 

ηερλεηνχ λεθξνχ ηα πσινχζαλ 40% θζελφηεξα νη ίδηνη έκπνξνη. Θέισ λα ζαο πσ φηη κεηά απφ απηφ κπήθαλ 

θαη λέεο εηαηξείεο ζην παηρλίδη, απμήζεθε ν αληαγσληζκφο, κέρξη ηε κέξα πνπ έθπγα, βέβαηα, γηαηί 

μαλάξρηζαλ πάιη ηα ίδηα, φπσο γίλεηαη πάληα ζηε ρψξα.  

Αιιά ην ηνλίδσ απηφ γηα δχν ιφγνπο. Ο έλαο ιφγνο είλαη απηφο πνπ είπε ν θ. Παπιφπνπινο πξνεγνπκέλσο: 

φηαλ ππάξρεη αίζζεζε αλνκίαο, αλνρήο θαη αηηκσξεζίαο, κπνξεί ν θαζέλαο λα επηβάιιεη ην άδηθν ζην 

δεκφζην θαη ζηελ θνηλσλία θαη λα πιήηηεη ην δεκφζην θαη ην θνηλσληθφ ζπκθέξνλ. Καη ν δεχηεξνο ιφγνο 

είλαη ε αμία ηεο πνιηηηθήο, ε ηζρχο κηαο πνιηηηθήο απφθαζεο, ε πνιηηηθή βνχιεζε, ε νπνία κπνξεί λα 

αλαηξέπεη πξαγκαηηθφηεηεο θαη λα δηακνξθψλεη λέεο πξαγκαηηθφηεηεο, επσθειείο γηα ηελ θνηλσλία θαη ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ. 

Ζ δεχηεξε ηζηνξία πνπ ζέισ λα ζαο δηεγεζψ είλαη φηαλ αλέιαβα ην πξψηνλ ππνπξγφο Γεκφζηαο Σάμεο, πξηλ 

απφ δέθα ρξφληα αθξηβψο. Δθεί ήηαλ πάξα πνιχ εθηεηακέλε ε δηαθζνξά ζηελ αζηπλνκία. Φέξακε λφκν ζηε 

Βνπιή θαη ηδξχζακε ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ. Ο θ. Παπιφπνπινο, ππνζέησ, ηελ μέξεη, ήηαλ 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ππνπξγφο Δζσηεξηθψλ θαη ππαγφηαλ ε ππεξεζία απηή ζηνλ ππνπξγφ Δζσηεξηθψλ κεηά 

ηελ ελνπνίεζε πνπ έγηλε. Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ, κφιηο ηδξχζεθε, κέζα ζε ελάκηζη ρξφλν, 

είρε πξνθπιαθίζεη – αλ ζπκάκαη θαιά, κπνξεί λα είκαη ππεξβνιηθφο αιιά δελ λνκίδσ φηη ζαο ιέσ ςέκαηα –, 

είρε πξνθπιαθίζεη ινηπφλ 650. Πξνθπιάθηζε, ιέσ, 650 έλζηνινπο θαη ηδηψηεο κέζα ζε ελάκηζη ρξφλν, γηαηί 

ήηαλ πάξα πνιχ εθηεηακέλε ε δηαθζνξά ζηελ αζηπλνκία. Ήηαλ εληππσζηαθή ε επηηπρία ηεο ππεξεζίαο 

απηήο. Πήξε ηνλ δεχηεξν ρξφλν – αλ ζπκάκαη θαιά – βξαβείν απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο γηα ηε 

δνπιεηά ηεο, γηα ηε δνπιεηά πνπ έθαλε, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεηψπηδε ηε δηαθζνξά. Τπήξμε έλα 

πνιχ απζηεξφ κήλπκα πξνο θάζε θαηεχζπλζε θη έηζη κέζα ζε ζρεηηθά κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, πεξίπνπ δχν 

ρξφληα, ε δηαθζνξά ζηελ αζηπλνκία είρε κεησζεί ξηδηθά. Ωζηφζν δελ εμαθαλίζηεθε. πσο πνιχ ζσζηά 

εηπψζεθε πξνεγνπκέλσο, απφ ηνλ θ. Παπιφπνπιν πάιη, ν αγψλαο πξέπεη λα είλαη δηαξθήο γηαηί ε δηαθζνξά 

απνθηά δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, γίλεηαη πην δχζθνιε ζηελ θαηαπνιέκεζή ηεο. 

Θα έιεγα, ινηπφλ, φηη έλα ζπκπέξαζκα απφ απηέο ηηο δχν ηζηνξίεο είλαη φηη ζε πξψηε θάζε, επεηδή ζηε ρψξα 

ε δηαθζνξά είλαη πνιχ εθηεηακέλε, ρξεηάδεηαη θαηαζηνιή: ρξεηάδνληαη κεραληζκνί ηζρπξνί πνπ ζα 

ζπιιάβνπλ ην θαηλφκελν ζε πξψηε θάζε. Αο κελ εζεινηπθινχκε, αο κελ θάλνπκε πνιιέο πεξηγξαθέο, απηή 

είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. ε πξψηε θάζε πξέπεη λα ππάξμνπλ θαηαζηαιηηθνί κεραληζκνί, γηα ηνλ ιφγν απηφ 

κειεηνχκε λα ηνπο επεθηείλνπκε θη άιιν. Ο κφλνο απηή ηε ζηηγκή, αλ ζέιεηε, θαηαζηαιηηθφο κεραληζκφο 

είλαη αθξηβψο απηή ε ππεξεζία ηεο αζηπλνκίαο, ε νπνία δηαζέηεη θαη know-how, δηαζέηεη εκπεηξία, δηαζέηεη 

απφ ηνλ λφκν πάξα πνιιά φπια ζηε δηάζεζή ηεο θαη κπνξεί πξαγκαηηθά λα δψζεη κηα απάληεζε ζηελ 

εθηεηακέλε δηαθζνξά ηνπ δεκνζίνπ. Ήδε είλαη εμνπιηζκέλε απφ ηνλ λφκν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο ζην δεκφζην. θνπεχνπκε λα θέξνπκε ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαηάμεηο λα εληζρχζνπκε 

ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο έηζη ψζηε λα γίλνπκε απνηειεζκαηηθνί, γηαηί απηφ κεηξάεη ηειηθά. Οη πεξηγξαθέο, 

μέξεηε, γίλνληαη πνιιά ρξφληα. Ζ αμία ε κεγάιε ηεο πνιηηηθήο είλαη λα κπνξεί λα θέξλεη απνηειέζκαηα θαη 

πηζηεχσ φηη κε κηα ηέηνηα ξχζκηζε ζα βειηηψζνπκε πεξαηηέξσ θαη άιιεο εζσηεξηθέο αλαδηαηάμεηο θαη ηελ 

εζσηεξηθή αλαζπγθξφηεζε θαη ζα κπνξέζνπκε λα έρνπκε απνηειέζκαηα.  

Αλ κε ξσηήζεηε ηψξα ηη έρνπλ γίλεη νη 5.000 πεξίπνπ δηθνγξαθίεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα 

– ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα πεξίπνπ –, ηη έρνπλ γίλεη ινηπφλ νη δηθνγξαθίεο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία πξνο ηα δηθαζηήξηα, δελ ζα είκαη επράξηζηνο πξέπεη λα ζαο πσ, νχηε ην ίδην 

απνηειεζκαηηθφο. Δπαλεξρφκαζηε ζε απηφ πνπ εηπψζεθε πξνεγνπκέλσο απφ φινπο ηνπο νκηιεηέο, ην 

δήηεκα ηεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο ηαρχηεηαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο. Δδψ έρνπκε έλα ζνβαξφ 

δήηεκα. Γηα ζθεθζείηε φηη ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή ππνζέζεηο απηήο ηεο ππεξεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ θιείζεη 

δηνηθεηηθά, σο πξνο ην δηνηθεηηθφ ηνπο κέξνο, ην πεηζαξρηθφ ηνπο κέξνο, έρνπλ επαλέιζεη πνιινί απφ ηνπο 

θαηαδηθαζζέληεο πξσηνδίθσο απφ ηα πνηληθά δηθαζηήξηα ζην ζψκα, κε θαηαδίθεο αιιά ζε πξψην βαζκφ, 

έρνπλ ιήμεη νη ηηκσξίεο νη δηνηθεηηθέο, νη πνηλέο πνπ επηβιήζεθαλ, θαη έρνπκε απηή ηε ζηηγκή ζε 

εθθξεκνδηθία εθαηνληάδεο ππνζέζεηο κε αζηπλνκηθνχο νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζην ζψκα θαη έρνπλ ζηελ πιάηε 

ηνπο βαξηέο θαηεγνξίεο αιιά λνκίκσο, λνκνηχπσο, βξίζθνληαη απηή ηε ζηηγκή ζηηο ππεξεζίεο.  

Τπάξρεη έλα δήηεκα, φπσο είλαη επίζεο δήηεκα ην γεγνλφο φηη κηα ππφζεζε πνπ ζπληειείηαη ζήκεξα 

δηθάδεηαη κεηά απφ πέληε ρξφληα. Αληηιακβάλεζηε πψο ιεηηνπξγεί ε κλήκε ησλ αλζξψπσλ, νη κάξηπξεο, ηα 

πεηζηήξηα... ια απηά είλαη έλα δήηεκα, ην νπνίν πξαγκαηηθά καο απαζρνιεί. Γη’ απηφ, εμάιινπ, φπσο 

αθνχζαηε πξνεγνπκέλσο απφ ηνλ θχξην Παπιφπνπιν, έρεη έξζεη έλα λνκνζρέδην γηα ηελ ηαρχηεξε απνλνκή 
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ηεο δηθαηνζχλεο. Ωζηφζν, πηζηεχσ φηη ζα καο ηαιαηπσξήζεη θη άιιν απηφ ην δήηεκα, δηφηη ππάξρνπλ πάξα 

πνιιέο παξάκεηξνη πνπ δηακνξθψλνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα. 

Ννκίδσ φηη απφ εδψ θαη πέξα, πέξαλ ηεο θαηαζηνιήο δειαδή ηεο άκεζεο, ην δεχηεξν πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη 

είλαη ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ θπβεξλάκε, ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ γίλνληαη νη δηαδηθαζίεο ζην 

δεκφζην, ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ έξρεηαη ζε επαθή ν πνιίηεο κε ηηο ππεξεζίεο. πνπ βιέπεη θαλείο 

παζνγέλεηεο πξέπεη λα αιιάδεη ην ζχζηεκα. ηαλ αιιάδεηο ην ζχζηεκα νπζηαζηηθά επηθέξεηο κηα αιιαγή, ε 

νπνία θφβεη φιεο ηηο γέθπξεο θαη φινπο ηνπο δεζκνχο κεηαμχ εθείλσλ νη νπνίνη δηαθζείξνληαη θαη ησλ 

πνιηηψλ. Καη λνκίδσ φηη ζε απηφ ζηνρεχνπλ θαη νη κεγάιεο ζεζκηθέο αιιαγέο πνπ γίλνληαη θαηά θαηξνχο.  

Καη ηέινο, λα έρνπκε ππφςε καο – φπσο είπα θαη ζηελ αξρή – φηη απηή ε ππφζεζε δελ πξέπεη λα εθεζπράδεη 

θαλέλα, έζησ θαη αλ έρεη κεγάιεο επηηπρίεο. Σν έγθιεκα αλαδηαηάζζεηαη θαη εθαξκφδεη λένπο ηξφπνπο. 

Ηδηαίηεξα ηψξα κε ηηο ηερλνινγίεο είλαη απίζηεπην ην ηη ζπκβαίλεη θαζεκεξηλά θαη πψο εμειίζζεηαη ην 

έγθιεκα, ηδηαίηεξα ην νξγαλσκέλν έγθιεκα, γηαηί θαη ε δηαθζνξά εληάζζεηαη ζην νξγαλσκέλν έγθιεκα. 

Δίλαη απίζηεπηεο ινηπφλ νη κέζνδνη ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ απφ ην νξγαλσκέλν έγθιεκα γηα ηε ζπιινγή 

παξάλνκσλ ρξεκάησλ θη εδψ ρξεηάδεηαη δηαξθήο εγξήγνξζε. Δπραξηζηψ πνιχ.  

 

 

 

ΤΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ 

 

ΦΟΗΒΟ ΚΑΡΕΖ: Θέισ λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο νκηιεηέο γηα έλαλ πξαγκαηηθφ άζιν. Δίκαζηε κέζα 

ζην ρξφλν. Μηα θη έρνπκε δέθα ιεπηά αο δνχκε κία - δχν εξσηήζεηο. Ο θ. Γηάλλεο Μίραο, λνκάξρεο Πεηξαηά. 

ΓΗΑΝΝΖ ΜΗΥΑ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Καξδή πνπ κνπ δίλεηε ηνλ  ιφγν. Καηαξρήλ λα επραξηζηήζσ θαη 

ηελ θπξία πξφεδξν, πνπ βξίζθεηαη εδψ κεηά απφ ηφζν θφπν, αιιά λα επραξηζηήζσ θαη ηνλ πξφεδξν γηα ηελ 

πξφζθιεζε.  

Πεξίκελα λα δσ πξαγκαηηθά πεξηζζφηεξνπο απηνδηνηθεηηθνχο, κε ηελ έλλνηα φηη βάιινληαη απφ παληνχ. 

Δίλαη αιήζεηα απηά πνπ εηπψζεθαλ; Γπζηπρψο είλαη. Θέισ λα ζαο πσ κηα ηζηνξία, έρεη λα θάλεη κε ηε 

δηνίθεζε. Δίκαη ζηνλ έβδνκν - φγδνν ρξφλν ζηε Ννκαξρία Πεηξαηά θη έρσ ζηείιεη πεξίπνπ 1500 ππνζέζεηο 

ζηε δηθαηνζχλε πνπ αθνξνχλ πξνλνηαθά επηδφκαηα. Έθαλα κηα έξεπλα κε δηθή κνπ εληνιή ζε 2800 

επηδνκαηνχρνπο. Ξέξεηε πφζνη απφ απηνχο θαλνληθά εδηθαηνχλην ην πξνλνηαθφ επίδνκα; Σν 42%. Σν 58% 

ήηαλ παξάλνκν.  

πλερίδεηαη απηή ε δηαδηθαζία; Γπζηπρψο ζπλερίδεηαη. Γηφηη φηαλ νξίδεηο ηνπο γηαηξνχο, θαη δελ ηνπο νξίδεη 

απηφο πνπ έρεη ηελ επζχλε λα παξαθνινπζεί, ηνπο νξίδεη θάπνηνο άιινο, ν νπνίνο δελ έρεη ηελ επζχλε λα 

παξαθνινπζεί... ηαλ απηνί νξίδνληαη γηα κεξηθά ρξφληα ρσξίο θαλέλαο λα ηνπο ειέγρεη, δελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα νπζηαζηηθνχ ειέγρνπ...  

Δηπψζεθε απφ φινπο ηνπο νκηιεηέο – θαη ν ππνπξγφο ην ηφληζε ζην ηέινο – φηη ε απφδνζε ηεο δηθαηνζχλεο 

είλαη έλα δήηεκα. Ή αλ ζέιεηε γηα κέλα είλαη δεηνχκελν: αλ δελ απνδίδεηαη γξήγνξα... πνιιά πξνβιήκαηα 

αλαθχπηνπλ...  

Δίρακε κηα αλάινγε πεξίπησζε 100 λέσλ αδεηψλ θνξηεγψλ ζηε Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ, φπνπ κηα 

ππάιιεινο πνπ είρε πάξεη ηνλ θσδηθφ απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ έδσζε 100 άδεηεο αμίαο πεξίπνπ 

150.000 επξψ ε θαζεκία. Γελ είρε θακηά ηελ ππνγξαθή ηνπ λνκάξρε, θακία ηελ ππνγξαθή ηνπ δηεπζπληή. 

ηαλ πξνζπάζεζα λα απνιπζεί, δήηεζα ηελ ίδηα κέξα πνπ ην αλαθάιπςα ηε βνήζεηα ηνπ θ. Ραθηληδή. Αλ δε 

κε είρε βνεζήζεη ν θ. Ραθηληδήο κε ηνπο δηθνχο ηνπ αλζξψπνπο – αλ θαη έρεη πάξα πνιχ ιίγνπο – θνβάκαη 

φηη δελ ζα είρα πεηχρεη ηίπνηα.  Καη επί ηε επθαηξία, ζέισ λα ηνλ επραξηζηήζσ δεκφζηα γηα ηε δνπιεηά πνπ 

θάλεη θαη γηα ηε βνήζεηα 

Ζ Ννκαξρία Πεηξαηά είλαη ε πξψηε λνκαξρία πνπ έρεη απνιχζεη ππαιιήινπο. Ξέξεηε ηη θνβάκαη; Έρνπλ 

πξνζθχγεη ζην δηθαζηήξην θαηά ηεο απφθαζεο. Φνβάκαη φηη ζα δηθαησζνχλ ζην δηθαζηήξην θαη ζα 

μαλαγπξίζνπλ πίζσ. Κη εγψ ζα πάσ γηα παξάβαζε θαζήθνληνο γηαηί ηνπο έδησμα παξάλνκα.  

Ση ζεκαίλεη απηφ; Να ζαο πσ παξαδείγκαηα – επεηδή ν θ. Μηραήι αλαθέξζεθε ζηηο πνιενδνκίεο. Ζ 

πνιενδνκία είλαη εζηία δηαθζνξάο, είλαη αιήζεηα. Αιήζεηα είλαη πνιχ δχζθνιν ηελ επζχλε γηα θάζε άδεηα 
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θηίζκαηνο λα ηελ αλαιακβάλεη ν πνιηηηθφο κεραληθφο θαη φρη γηα πέληε ρξφληα; Γελ πξέπεη απηφο πνπ εθδίδεη 

ηελ άδεηα λα έρεη θαη ηελ επζχλε; Γελ γλσξίδεη ηνπο λφκνπο; Να είλαη κφλν ειεγθηηθφο κεραληζκφο ε 

πνιενδνκία...  

Σελ άδεηα έθδνζεο δηπιψκαηνο νδήγεζεο γηαηί δελ γίλεηαη λα ηελ έρεη ε ίδηα ε ζρνιή; Γηαηί λα ππάξρεη απηή 

ε δηαπινθή αλζξψπσλ πνπ θαζεκεξηλά ζπληειείηαη γηα λα πάξεη θάπνηνο δίπισκα νδήγεζεο; Γηαηί δελ 

κπνξεί λα έρεη ηελ επζχλε ε ίδηα ε ζρνιή, φπνπ αλ θάπνηνο δελ κάζεη θαιά, αλ ζπκβεί νηηδήπνηε, αλ θάπνην 

πξφβιεκα ππάξμεη, λα έρεη ε ίδηα ε ζρνιή ηελ επζχλε; πκβαίλεη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Καη λνκίδσ φηη 

πάξα πνιχ δχζθνια κπνξεί λα πάξεη θάπνηνο δίπισκα εθεί, έζησ θη αλ είλαη ζε έλαλ ηδηψηε ζρνιάξρε.  

Θέισ λα θαηαιήμσ φηη ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο. Γελ αθνχζηεθε θαη πξαγκαηηθά πηζηεχσ φηη ν 

“Καιιηθξάηεο” κπνξεί λα καο δψζεη απηέο ηηο δπλαηφηεηεο, αξθεί ην ειιεληθφ θνηλνβνχιην λα ςεθίζεη απηά 

πνπ πξαγκαηηθά πξνβιέπνληαη ζην πξνζρέδην ηνπ λφκνπ. πσο π.ρ. φιεο καο νη απνθάζεηο λα είλαη ζην 

δηαδίθηπν. Ξέξεη θαλέλαο απφ ζαο φηη θάπνηνο θνξέαο απηνδηνηθεηηθφο έρεη ήδε ζην δηαδίθηπν ζρεδφλ ην 

ζχλνιν ησλ απνθάζεψλ ηνπ; Καλέλα κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο θ. Καξδή δελ ην έρεη δεη. Μπείηε φηαλ 

θχγεηε απφ εδψ ζην ζάηη ηεο Ννκαξρίαο Πεηξαηά. Δίλαη εδψ θαη ηξία ρξφληα παξαθαιψ, νη απνθάζεηο, νη 

ππνγξαθέο πνπ βάδεη ν λνκάξρεο, νη απνθάζεηο πνπ παίξλεη ην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην, είλαη δεκνζηεπκέλεο 

εθεί. Καλείο δελ αζρνιήζεθε κε απηφ.  

Καη ζέισ λα θιείζσ ιέγνληαο: ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ, δψζηε θαη ηα θαιά παξαδείγκαηα, δψζηε καο 

θνπξάγην, ή δψζηε θνπξάγην ζε απηνχο πνπ λνκίδεηε φηη θάλνπλ θαιά ηε δνπιεηά ηνπ. Αμίδεη ηνλ θφπν λα 

κελ ηζνπεδψλνπκε ηνπο πάληεο. ηελ απηνδηνίθεζε, ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή ζηνλ 

δεκφζην, ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πνπ θάλνπλ θαιά ηε δνπιεηά ηνπο. Θέινπλ λα ην αθνχλε, ηνπο δίλεηε 

θνπξάγην. Ννκίδσ φηη ην έρνπκε αλάγθε φινη. αο επραξηζηψ πνιχ. 

ΛΔΑΝΓΡΟ  ΡΑΚΗΝΣΕΖ: Αλαθέξζεθε ην φλνκά κνπ. Πξέπεη πξαγκαηηθά λα ηνλίζσ ην έξγν κνπ πην 

δπλαηά...  

Αιιά απηή ηε ζηηγκή είκαζηε ζε κηα εθδήισζε ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο. Με ηε Γηεζλή Γηαθάλεηα 

ζπλεξγαδφκαζηε, έρνπκε θάλεη πάξα πνιιά θαιά, αιιά δξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο λα ζαο πσ θαη νξηζκέλα 

θαιά λέα.  

Ήδε θαηαηέζεθε λνκνζρέδην πνπ παξέρεη ζηνπο επηζεσξεηέο πξνζηαζία. Σν πξφβιεκα ησλ επηζεσξήζεσλ 

ήηαλ φηη ηνπο ηξνκνθξαηνχζαλ ηνπο επηζεσξεηέο, ηνπο έθαλαλ κήλπζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαζεθφλησλ. 

Σψξα – θη απηφ ζέισ λα πσ ζηνλ ππνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, απηφ λα επεθηαζεί θαη ζηνπο 

αζηπλνκηθνχο πνπ θάλνπλ επηζεψξεζε, είλαη επθαηξία λα κπεη ηξνπνινγία – έρεη θαηαηεζεί απηφ ην ζρέδην, 

ψζηε λα κελ κπνξεί λα γίλεη θακία δίσμε αλ δελ ηειεηψζεη ε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία. Μέρξη ηψξα ηνπο 

ζηακαηνχζαλ κε ηελ ππνβνιή κελχζεσλ. Απηφ είλαη έλα βαζηθφ.  

Γεχηεξνλ, ππάξρεη ην ζέκα ησλ δηαθεκηζηηθψλ ηακπειψλ. Δίλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ – ν θ. πξσζππνπξγφο 

αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία – λα ηηο θαηεδαθίζνπκε. Θξελνχκε 300 λεθξνχο ην ρξφλν απφ ηηο δηαθεκηζηηθέο 

ηακπέιεο. Φπζηθά έρεη έλα θφζηνο, αιιά απηφ κπνξνχκε λα ην αληηκεησπίζνπκε.  

Σξίηνλ, πξέπεη λα ελνπνηεζνχλ νη έιεγρνη. Γίλνληαη έιεγρνη θαη ηα ζψκαηα επηζεσξήζεσλ είλαη πάξα πνιιά 

θαη πξέπεη λα ελνπνηεζνχλ. Γηφηη έρεη δηαπηζησζεί απφ κεηξήζεηο πνπ έθαλα φηαλ θάλακε κηθηά ζπλεξγεία 

ειέγρνπ, φπνπ κεηέρνπλ δειαδή απφ φια ηα ειεγθηηθά ζψκαηα, έρνπκε 75% νηθνλνκία θαη ζε εξγαηνψξεο 

θαη ζε δαπάλε. Καη είλαη θαη γξεγνξφηεξα – είλαη ζαλ ην ζθάςηκν ησλ δξφκσλ. Αλ ελνπνηήζνπκε δειαδή ηα 

ζψκαηα ειέγρνπ ζα έρνπκε πνιχ θαιχηεξα απνηειέζκαηα.  

ΥΡΖΣΟ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ: Σέσο ειεγθηήο επηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Ήζεια λα δψζσ κηα 

απάληεζε ζε απηφ πνπ είπε ν θ. Μίραο. ηαλ πξσηνμεθίλεζαλ νη αλαπεξηθέο ζπληάμεηο ζπκάκαη, θαηά 

ζχκπησζε ήηαλ ζηε Ννκαξρία Κπθιάδσλ θαη ππνζέζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ Νίθαηαο, είρα βξεη πξαγκαηηθά 

59% παξάλνκεο πξάμεηο πξαγκαηηθά ησλ γηαηξψλ.  

Ωο πξνο απηφ πνπ είπε ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο θ. Ραθηληδήο ζα ήζεια λα ζρνιηάζσ φηη λαη κελ είλαη ζσζηφ 

απηφ πνπ ιέεη θαη φηη πξαγκαηηθά ππάξρνπλ ιίγνη έληηκνη θαη ηθαλνί επηζεσξεηέο πνπ αγσλίδνληαη γηα ην 

θαιφ ηεο παηξίδαο κε θηλδχλνπο πάξα πνιινχο. κσο ζα κνπ επηηξέςεηε λα δηαθσλήζσ: έλαο έληηκνο θαη 

ηθαλφο επηζεσξεηήο δελ θνβάηαη ηίπνηα, δελ θνβάηαη, αγσλίδεηαη κε ηνπο θηλδχλνπο. Ίζα-ίζα ηνπλαληίνλ – 

θξαηήζηε ην απηφ – ν κε έληηκνο επαλαπαχεηαη.  

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΚΟΤΡΟΤΜΠΛΖ: Δπεηδή εηπψζεθε απφ ηνπο αμηφινγνπο νκηιεηέο φηη έλα δήηεκα πνπ 

έρεη λα θάλεη κε ην ζέκα ηεο δηαθζνξάο είλαη ε πεξηξξένπζα αληίιεςε, λνκίδσ φηη εθείλν πνπ πξέπεη λα γίλεη 
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πξσηίζησο απφ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη απφ ηα πνιηηηθά πξφζσπα πνπ ην ζπλζέηνπλ, είλαη λα πεξάζνπκε 

έλα κήλπκα ζηελ θνηλσλία φηη είλαη απνθαζηζκέλν ην πνιηηηθφ ζχζηεκα λα θάλεη απηέο ηηο ξήμεηο. Καη λα 

μεθηλήζεη απφ ηνλ λφκν πεξί επζχλεο ππνπξγψλ.  

Δγψ πεξίκελα ζήκεξα απφ ηνπο δχν αμηφινγνπο πνιηηηθνχο πνπ άθνπζα φηη ηα δχν κεγάια θφκκαηα ζα 

ζπκθσλήζνπλ ζηελ επφκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ πληάγκαηνο λα θαηαξγεζεί απηή ε δηάθξηζε πνπ αηζζάλεηαη 

ν πνιίηεο φηη έρνπλ νη πνιηηηθνί κηα δηαθνξεηηθή αζπιία. Καη θιείλσ, θ. Καξδή, κε απηφ πνπ έγηλε ζηελ 

Αγγιία πξφζθαηα, φπνπ δηθάζηεθε ζηέιερνο πνιπεζληθήο εηαηξείαο θαξκάθσλ γηα ηε δσξνδνθία γηαηξψλ 

ηνπ ειιεληθνχ ΔΤ. Καηαζέζακε δχν εξσηήζεηο, αιιά ε Δηζαγγειία Αζελψλ αθφκα δελ έρεη παξέκβεη. 

ΦΟΗΒΟ ΚΑΡΕΖ: αο επραξηζηψ φινπο. Με ζπγρσξείηε δελ έρνπκε άιιν ρξφλν. Καη επραξηζηνχκε 

βεβαίσο ηελ πξφεδξν ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο θαη ηνλ πξφεδξν ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο - Διιάο γηα ηελ 

παξνπζία ηνπο θαη γηα ηελ πξφζθιεζε. 

 

 

ΚΩΣΑ ΜΠΑΚΟΤΡΖ: Θα ζπλερίζνπκε ην πξφγξακκά καο κε ηνλ θχξην νκηιεηή, ηνλ θ. Αληψλε 

ακαξά, ηνλ πξφεδξν ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο. Καη παξαθαιψ φηαλ 

ηειεηψζνπλ νη δεκνζηνγξάθνη λα θαιέζνπκε ηνλ θ. ακαξά λα έιζεη ζην βήκα.  

 

 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΟΜΗΛΗΑ 

  

ΑΝΣΩΝΖ ΑΜΑΡΑ 

Υξεηαδόκαζηε αιιαγή ππνδείγκαηνο, 

 αιιαγή κνληέινπ! 

 

Καηαξρήλ, επραξηζηψ θπξία πξφεδξε πνπ ήξζαηε απφ ην Βίιληνπο νδηθψο γηα λα είζηε καδί καο. Δίλαη 

πξαγκαηηθή επραξίζηεζε θαη ηηκή καο. Θα ήζεια πξηλ απ’ φια λα ζπγραξψ ηνπο νξγαλσηέο ηεο ζεκεξηλήο 

δεκφζηαο ζπδήηεζεο γηα ηε ζπλερή αιιά θαη πεηζκαηηθή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ, ρξφληα ηψξα, λα 

αλαδείμνπλ ηε ζεκαζία ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηαθζνξάο ζηελ Διιάδα. Καη λα αλαδείμνπλ ιχζεηο θαη 

δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ.  

Άιισζηε γλσξίδεηε φηη γηα ην δήηεκα ηεο δηαθζνξάο πξνθάιεζα, ήδε ηνλ Ηαλνπάξην, θνηλνβνπιεπηηθή 

ζπδήηεζε πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζε επίπεδν αξρεγψλ θνκκάησλ. Ήηαλ ε πξψηε κείδσλ πξσηνβνπιία 

πνπ πήξακε κεηά ηελ εθινγή κνπ ζηελ πξνεδξία ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Καη δελ ήηαλ ηπραία εθείλε ε 

θίλεζε. Οχηε άζρεηε κε ηα κεγάια νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα. Καη πνπ ζήκεξα 

έρνπλ θνξπθσζεί... 

ηε δηεζλή θαηάηαμε ε Διιάδα βξίζθεηαη ζε πνιχ ρακειή ζέζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη αληίζηνηρα ζε 

πνιχ πςειέο ζέζεηο ζηε γξαθεηνθξαηία θαη ηε δηαθζνξά. Απηά ηα ηξία παζνινγηθά θαηλφκελα – ρακειή 

αληαγσληζηηθφηεηα, πςειή γξαθεηνθξαηία θαη εθηελήο δηαθζνξά – δελ είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο. 

πζρεηίδνληαη άκεζα θαη, ζα έιεγα, αιιεινηξνθνδνηνχληαη. 

Γελ κπνξείο λα εμαιείςεηο ην έλα αλ δελ εμαιείςεηο ηαπηφρξνλα θαη ηα ππφινηπα. Γελ κπνξείο λα αλέρεζαη 

έλα απφ ηα ηξία ρσξίο λα δηνγθψλνληαη θαη ηα ππφινηπα. Απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηξείο δηαθνξεηηθέο 

εθθάλζεηο ηεο ίδηαο θξίζεο, πνπ είλαη ε ζπλνιηθή θξίζε ηνπ πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ καο ζπζηήκαηνο.  

Γηαηί κηα ρψξα κε πςειή γξαθεηνθξαηία αλαγθαζηηθά ζα έρεη κεγάιε δηαθζνξά θαη ρακειή 

αληαγσληζηηθφηεηα. Κη αλ ζέιεη θαλείο λα αλεβάζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

θαηαπνιεκήζεη ηε γξαθεηνθξαηία. Καη λα θαηαληθήζεη ηηο αληηζηάζεηο ηεο δηαθζνξάο. Γίλνπκε νπζηαζηηθά 

ηελ ίδηα κάρε ζε ηξία κέησπα ηαπηφρξνλα: ελαληίνλ ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ελαληίνλ ηεο δηαθζνξάο θαη 

ελαληίνλ ησλ ζηξεβιψζεσλ πνπ θξαηνχλ πίζσ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. Καη πνπ είλαη πεξίπνπ ηαπηφζεκεο 

κε ηηο ζηξεβιψζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ηε δηαθζνξά…  
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Καη θάηη αθφκα: νθείινπκε λα παξαδερζνχκε, αλ ζέινπκε λα δψζνπκε ζνβαξά ηε κάρε θαηά ηεο δηαθζνξάο, 

φηη πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν. Δίλαη δηάρπην παληνχ. Γελ εληνπίδεηαη εχθνια ζε 

θάπνηνπο δεκφζηνπο αμησκαηνχρνπο θαη ζε θάπνηνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο δσήο. Τπάξρνπλ ηζρπξνί ζχιαθεο, 

αζθαιψο. Αιιά ε δηαθζνξά δηαπεξλά ηα πάληα, δηαρέεηαη παληνχ. Με απνηέιεζκα λα εκπιέθνληαη ζε 

“γθξίδεο δξαζηεξηφηεηεο” θαη “γθξίδεο ζπλαιιαγέο” αθφκα θη φζνη δελ ην ζέινπλ, αθφκα θη φζνη ζα 

πξνηηκνχζαλ ηε δηαθάλεηα. Κη απηφο ηειηθά ν εμαλαγθαζκφο επξχηαησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζε ηέηνηεο 

“γθξίδεο πξαθηηθέο” είλαη πνπ δεκηνπξγεί έλα παλίζρπξν θχθισκα ζπλελνρήο ζηελ Διιάδα.  

Γηα πνιινχο ε δηαθζνξά είλαη απερζήο. Αιιά παξακέλεη, δπζηπρψο, ν κφλνο ηξφπνο λα θάλνπλ ηε δνπιεηά 

ηνπο. Κιαζηθά παξαδείγκαηα ην ιεγφκελν “γξεγνξφζεκν” θαη ην “θαθειάθη”. Ή ην άηππν “πξηκ” πνπ 

πξέπεη λα δψζνπλ νη ζπλαιιαζζφκελνη κε θάπνηα ππεξεζία ηνπ δεκνζίνπ γηα λα γίλεη ε δνπιεηά ηνπο. 

Αθφκα θαη ε λφκηκε δνπιεηά ηνπο!.. Ζ δηάρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπλαιιαγήο πξνθχπηεη απ’ απηφ 

αθξηβψο: απφ ην γεγνλφο φηη ην “ιάδσκα” ρξεηάδεηαη αθφκα θαη γηα ηηο λφκηκεο ππνζέζεηο... 

Έρνπκε, ινηπφλ, λα αληηκεησπίζνπκε έλα εθηελέο, έλα δηάρπην θαηλφκελν πνπ απνηειεί ζχκπησκα 

ζπλνιηθήο θξίζεο ηεο θνηλσλίαο. Κξίζεο νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο… Πξαγκαηηθά “ζπζηεκηθήο” 

θξίζεο… Κη επεηδή ζήκεξα νη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θέξλνπλ ζηελ επηθάλεηα ηε ζπζηεκηθή θξίζε, ε θεηηλή 

δεκφζηα ζπδήηεζε πνπ δηνξγαλψλεηε γηα ηε δηαθζνξά γίλεηαη ηδηαίηεξα επίθαηξε.  

Κπξίεο θαη θχξηνη, ζηε κεηαπνιηηεπηηθή Διιάδα δεκηνπξγήζακε έλα κνληέιν πνπ δηαηεξεί φιεο ηηο εμνπζίεο 

ζπγθεληξσκέλεο ζηελ θνξπθή, αιιά δηαλέκεη αξκνδηφηεηεο ζπλερψο πξνο ηα θάησ ρσξίο αληίζηνηρνπο 

πφξνπο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα πξνθχςεη κηα ζνβαξή αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηηο εμνπζίεο ζηελ θνξπθή, 

αιιά θαη ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο ζηε βάζε ηνπ νηθνδνκήκαηνο. Έηζη πξνέθπςε έλα 

δηνηθεηηθφ-πνιηηηθφ κνληέιν, φπνπ ζηελ θνξπθή ηνπ ππάξρνπλ εμνπζίεο – πξνζέμηε! – ρσξίο αξκνδηφηεηεο, 

ελψ ζηε βάζε ηνπ – πξνζέμηε πάιη! – ππάξρνπλ αξκνδηφηεηεο ρσξίο πφξνπο. Κη αλάκεζα ζηα δχν 

αλαπηχρζεθε κηα ηεξάζηηα γξαθεηνθξαηία. Πνπ απηναλαπαξάγεηαη θαη κπινθάξεη ηα πάληα.  

Κακηά θπβέξλεζε δελ κπνξεί λα θπβεξλήζεη δηφηη νη πξσηνβνπιίεο ηεο δηαζπψληαη ζε πνιιαπιέο 

“ππνγξαθέο” πνπ θαηαθεξκαηίδνπλ ηελ επζχλε. Καη θακηά θπβέξλεζε δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηελ 

πξφνδν ησλ απνθάζεψλ ηεο θαζψο ην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα είλαη κνλίκσο κπινθαξηζκέλν πξνο ηα θάησ. Καη 

ην γξαθεηνθξαηηθφ κπινθάξηζκα είλαη απηφ πνπ θηλεηξνδνηεί κεραληζκνχο “γξεγνξφζεκνπ”. πνπ δεηάλε 

“κεζηηηθά” γηα λα εμππεξεηήζνπλ ζε “ινγηθνχο ρξφλνπο” αθφκε θαη ηα λφκηκα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ.  

• Έλα ζχζηεκα εμνπζηψλ ρσξίο αξκνδηφηεηεο ζηελ θπβεξλεηηθή θνξπθή ζπκίδεη πεξηζζφηεξν “αζψκαην 

θεθαιή”.  

• Έλα ζχζηεκα θαηαθεξκαηηζκέλσλ αξκνδηνηήησλ ζηε βάζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ νηθνδνκήκαηνο ζπκίδεη 

πεξηζζφηεξν “αθέθαια ζψκαηα”.  

• Κη έλα ζχζηεκα αξκνδηνηήησλ ρσξίο πφξνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν δελ πξνάγεη νχηε ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε, πξνάγεη ηνλ θεληξηθφ έιεγρν πάλσ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε.  

Σν κνληέιν απηφ επηβιήζεθε ζηαδηαθά. Καη ζε θάζε “κεηαξξχζκηζε” γηλφηαλ φιν θαη πην αληηιεηηνπξγηθφ, 

φιν θαη πην γξαθεηνθξαηηθφ, φιν θαη πην γφληκν ζε αδηαθάλεηα θαη δηαθζνξά. Γείηε, γηα παξάδεηγκα, θαη ηνλ 

“Καιιηθξάηε” πνπ πξφζθαηα εμαγγέιζεθε… Αθξηβψο ε ίδηα παζνγέλεηα: πξνηάζεθε έλα ζρέδην δηνηθεηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο απφ ηε ζεκεξηλή θπβέξλεζε ρσξίο ζαθείο αξκνδηφηεηεο θαη ρσξίο πφξνπο. Κη εδψ βξίζθεηαη 

ε θχξηα έλζηαζή καο: εκψλ, εθείλσλ δειαδή νη νπνίνη είρακε γηα πξψηε θνξά ηε ζχιιεςε ηνπ 

“Καπνδίζηξηα 2” πνπ κεηνλνκάζηεθε ζε “Καιιηθξάηε”. ρη φηη δελ ζέινπκε κηα αλαγθαία, κηα 

ξηδνζπαζηηθή κεηαξξχζκηζε, αιιά δελ ζέινπκε επηκνλή ζε έλα κνληέιν πνπ ρσξίο αληηζηνίρεζε πφξσλ θαη 

αξκνδηνηήησλ αθπξψλεηαη ζηελ νπζία πξηλ θαλ μεθηλήζεη.  

Ζ ζχγρξνλε δηνίθεζε απαηηεί θάηη εληειψο δηαθνξεηηθφ. ηελ θνξπθή κηθξφ, επέιηθην θαη θπξίσο   

επηηειηθφ θπβεξλεηηθφ ζρήκα: πνπ ραξάζζεη θαηεπζχλζεηο, κνηξάδεη εμνπζίεο, επηκεξίδεη επζχλεο πξνο ηα 

θάησ. Καη ειέγρεη ηνπο απφ θάησ. Κη φζν θαηεβαίλνπκε πξνο ηε βάζε, ηφζν λα ζπκπίπηνπλ νη εμνπζίεο κε 

ηηο αξκνδηφηεηεο. Καη νη αξκνδηφηεηεο κε ηνπο πφξνπο. Ώζηε λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο. Καη λα μέξνπκε 

θάζε θνξά ηη δελ πήγε θαιά θαη πνηνο θηαίεη. Γηα λα δηνξζψλεηαη ην ιάζνο εχθνια θαη γξήγνξα.  

Ζ ζχγρξνλε δηαθπβέξλεζε απαηηεί απνθέληξσζε εμνπζηψλ θαη ζπγθέληξσζε αξκνδηνηήησλ ζε φιε ηελ 

θιίκαθα ηεο δηνίθεζεο. Δλψ ζήκεξα έρνπκε αθξηβψο ην αληίζεην: ζπγθέληξσζε ησλ εμνπζηψλ ζηελ θνξπθή 

θαη πνιπδηάζπαζε αξκνδηνηήησλ ζηε βάζε. Καη δελ δνπιεχεη ηίπνηα. 
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Κπξίεο θαη θχξηνη, ρξεηαδφκαζηε έλα λέν, γηα καο θνηλσληθά θηιειεχζεξν, κνληέιν δηαθπβέξλεζεο. Γηαηί ην 

ζεκεξηλφ κνληέιν ηεο κεηαπνιίηεπζεο έρεη ρξενθνπήζεη ζπλνιηθά. Κη φρη κφλν ζε φ,ηη αθνξά ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε. Έρεη ρξενθνπήζεη παληνχ.  

• Γελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί, γηα παξάδεηγκα, ηελ αλάπηπμε. ε θαιέο επνρέο κνηξάδεη απιψο θνηλνηηθά 

θνλδχιηα θαη επηδνηήζεηο. ε θαθέο επνρέο κνηξάδεη θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο θαη έθηαθηα “ραξάηζηα”. Καη 

ζε φιεο ηηο επνρέο δηνγθψλεη ην ρξένο, δειαδή ηνλ δαλεηζκφ καο απφ ηα παηδηά καο.  

• Γελ κπνξεί λα παξάγεη αλάπηπμε. Μπνξεί λα παξάγεη κφλν ειιείκκαηα θαη ρξένο.  

• Γελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηα ειιείκκαηα. Γηφηη φζν παίξλεη κέηξα πεξηζηνιήο ηεο δαπάλεο πξνθαιεί 

χθεζε κε απνηέιεζκα ιηγφηεξα θνξνινγηθά έζνδα θη αθφκα κεγαιχηεξα ειιείκκαηα.  

• Γελ κπνξεί θαλ λα εληνπίζεη ηνπο ζχιαθεο ηεο πςειήο θνξνδηαθπγήο. Καη γη’ απηφ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπιιάβεη απηνχο πνπ θνξνδηαθεχγνπλ, ηζνπεδψλεη ηνπο πάληεο.  

• Γελ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο. Γηφηη δελ κπνξεί λα πξνζειθχζεη 

μέλεο επελδχζεηο.  

• Γελ κπνξεί πηα νχηε ζηαζεξφηεηα λα πξνζθέξεη ζηνλ Έιιελα επηρεηξεκαηία, ηδηαίηεξα ηνλ κηθξνκεζαίν. 

Γηφηη ηη ζέιεη ν κηθξνκεζαίνο; Θέιεη ξεπζηφηεηα, ειάρηζηε, ηελ αλαγθαία, ζέιεη επίιπζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ, 

ζέιεη έλα ζηαζεξφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα ρσξίο αηθληδηαζκνχο θαη έλα πεξηβάιινλ κε ζεηηθή ςπρνινγία.  

• Γελ κπνξεί ην ζεκεξηλφ κνληέιν νχηε ηε ζηνηρεηψδε αζθάιεηα λα δψζεη ζηνλ επηρεηξεκαηία. Γηφηη απηή ηε 

ζηηγκή ην εκπνξηθφ θέληξν βξίζθεηαη θαζεκεξηλά ζην έιενο θάζε νιηγνκεινχο νκάδαο πνπ θάλεη ηελ 

“επαλαζηαηηθή γπκλαζηηθή” ηεο θαη αλαζηαηψλεη ηα πάληα. Κη φηαλ δελ ππάξρεη “δηακαξηπξία” πνπ θιείλεη 

ην εκπνξηθφ θέληξν, ππάξρεη ην παξαεκπφξην. Καη παξαεκπφξην ζεκαίλεη αζέκηηνο αληαγσληζκφο.  

Οχηε απ’ απηά ηα ζηνηρεηψδε δελ κπνξεί λα πξνζηαηέςεη ην θξάηνο... Σν ζεκεξηλφ κνληέιν είλαη ζε θξίζε 

παληνχ – δείηε θαη ζην ρψξν ηεο παηδείαο, φπνπ ηα παλεπηζηήκηα βξίζθνληαη ζην έιενο εμσπαλεπηζηεκηαθψλ 

νκάδσλ. Ζ ειεχζεξε δηαθίλεζε ηδεψλ έρεη ππνθαηαζηαζεί απφ ηελ αζπιία εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ. Καη νη 

λεζίδεο ηνπ “αθαηαδίσθηνπ” κέζα ζηηο πφιεηο ηξνθνδνηνχλ ηελ εγθιεκαηηθφηεηα παληνχ θαη εληείλνπλ ηελ 

αλαζθάιεηα φισλ.  

Οιφθιεξν ην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο κεηαπνιίηεπζεο ρξενθφπεζε, θπξίεο θαη θχξηνη. ρη κφλν ζηελ 

πνιηηηθή, φρη κφλν ζηελ νηθνλνκία. Υξενθφπεζε παληνχ. Απηά πνπ βιέπνπκε σο κεκνλσκέλα ζπκπηψκαηα 

θξίζεο, απηά πνπ αλαπλένπκε σο κνιπζκέλν αέξα παξαθκήο, ζεκαηνδνηνχλ κηα θξίζε ππνδείγκαηνο. Μηα 

γεληθεπκέλε θξίζε. Σεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηεο ειιεληθήο δεκνθξαηίαο, ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Κη 

απηή ηελ θξίζε πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε.  

Υξεηαδφκαζηε, κε άιια ιφγηα, “αιιαγή ππνδείγκαηνο”! “Αιιαγή κνληέινπ”! Ζ δηαθζνξά είλαη ν “αδχλακνο 

θξίθνο” ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ έρεη ρξενθνπήζεη, ελφο ζπζηήκαηνο πνπ, θαηά ηελ άπνςή κνπ, ήδε 

θαηαξξέεη. Απφ θάπνπ πξέπεη λα αξρίζνπκε γηα λα αληηζηξέςνπκε ηα εθθπιηζηηθά ηεο ζπκπηψκαηα. Καη 

πηζηεχσ φηη ε δηαθζνξά είλαη κηα θαιή αθεηεξία. ην δήηεκα ηεο δηαθζνξάο, ινηπφλ, έρνπκε ήδε ππνβάιιεη 

κεξηθέο ζεκαληηθέο πξνηάζεηο, παξεκβάζεηο θαη ζθέςεηο. Θα ζαο πσ ηηο θπξηφηεξεο – γηαηί ππάξρνπλ θαη 

πνιιέο άιιεο:  

• Να αιιάμεη ν λφκνο πεξί επζχλεο ππνπξγψλ ψζηε ν ρξφλνο παξαγξαθήο πνπ ηζρχεη γηα θάζε πνιίηε λα 

ηζρχζεη θαη γηα ηνπο ππνπξγνχο.  

• Να γίλεηαη δεκνζηνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο ησλ κεγάισλ έξγσλ θαη ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ ζε 

ζχγθξηζε κε ην αξρηθφ θφζηνο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Να δνχκε ηηο δηαθνξέο θαη λα δνχκε θαη ηνπο 

ππεπζχλνπο.  

• Να δνζνχλ απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο ζηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ψζηε λα 

πξνιακβάλεηαη ε αδξάλεηα ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ δεκνζίνπ – λα πξνιακβάλεηαη, λα κελ είλαη 

φια θαηαζηαιηηθά.    

• Να δνζνχλ ζηαζεξνί πφξνη ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – ζηαζεξνί, νη φπνηνη πφξνη, αιιά 

ζηαζεξνί – ψζηε λα ηεξείηαη ν πξνυπνινγηζκφο θαη ν απνινγηζκφο. Γηαθνξεηηθά ράλεηαη ν ινγαξηαζκφο θαη 

ε επζχλε.  
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• Να δεκηνπξγεζεί ειεθηξνληθφ Κέληξν Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε, απηά ηα e - ΚΔΠ γηα παξάδεηγκα, ψζηε 

ε εμππεξέηεζε, ε ελεκέξσζε θαη ε αδεηνδφηεζή ηνπ απφ νπνηαδήπνηε ππεξεζία λα αλαγλσξίδεηαη απφ ην 

ΑΦΜ ηνπ θαη λα γίλεηαη ειεθηξνληθά.  

• Να γεληθεπζεί ε εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο παληνχ – θαη ζηα λνζνθνκεία θαη ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε θαη ζηα ηδξχκαηα θαη ζε φινπο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο – ψζηε λα ππάξρεη ζπλερψο έιεγρνο 

ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεσο.  

• Καη λα πξνζζέζσ αθφκα, ζε έλα απφ ηα πνιιά, ηελ αλάγθε λα δεκνζηνπνηείηαη έθζεζε ζθνπηκφηεηαο θαη 

αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ εθηέιεζε κεγάισλ έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ – γηα ιφγνπο πξνθαλείο.  

Γηα φια απηά θαη γηα αξθεηά αθφκα έρνπκε ζπκθσλήζεη ζηε Βνπιή. Γη’ απηφ έβαια πξψηα απηά ζηα νπνία 

νπζηαζηηθά ζπκθψλεζαλ φια ηα θφκκαηα. Καη ζίγνπξα ζπκθσλήζακε καδί κε ηελ θπβέξλεζε. Καη ζίγνπξα 

δελ άθνπζα αληηξξήζεηο γη’ απηά ζηε ζπδήηεζε πνπ είρακε ζε επίπεδν πνιηηηθψλ αξρεγψλ. Γηα φια απηά 

ινηπφλ θαη γηα αξθεηά αθφκα ζπκθσλήζακε ζηε Βνπιή θαη πξέπεη λα λνκνζεηεζνχλ ακέζσο. Καη θαιψ γηα 

άιιε κηα θνξά ηελ θπβέξλεζε λα θέξεη ην ηαρχηεξν ηα ζρεηηθά λνκνζρέδηα. Πνπ είλαη άιισζηε απνιχησο 

ζπκβαηά θαη κε ην χκθσλν Αθεξαηφηεηαο πνπ ζπδεηείηαη ζήκεξα.  

Αιιά πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε πνιχ πεξηζζφηεξν. Καη λα ηνικήζνπκε πνιιά πεξηζζφηεξα. Ζ Διιάδα 

βξίζθεηαη ππφ ζθνδξή πίεζε απηή ηε ζηηγκή λα εμπγηάλεη ηα δεκνζηνλνκηθά ηεο, λα πεξηνξίζεη ηα 

ειιείκκαηά ηεο, λα ζπγθξαηήζεη ην ρξένο ηεο. Απηά φια δελ είλαη ππφζεζε θάπνηνπ απινχ “ζπκκαδέκαηνο”. 

Γελ αξθεί λα ηεζνχκε ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ελφο δηεζλνχο νξγαληζκνχ γηα λα εμαιεηθζνχλ ε ζπαηάιε θαη 

ε θνξνδηαθπγή. Πνιινί απηφ ίζσο λα θαληάδνληαη. Έρνπλ άδηθν… Γελ έρνπκε θαθνδηνίθεζε απιψο, 

έρνπκε δηαθζνξά. Καη δελ έρνπκε ζπνξαδηθή δηαθζνξά – επαλαιακβάλσ! – έρνπκε γεληθεπκέλε, ζπζηεκηθή 

δηαθζνξά. Καη ελψ ε θαθνδηνίθεζε αληηκεησπίδεηαη κε έλαλ θαιφ κάλαηδεξ θαη ε ζπνξαδηθή δηαθζνξά κε 

βειηίσζε ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, ε ζπζηεκηθή δηαθζνξά αληηκεησπίδεηαη κφλν κε αιιαγή 

ππνδείγκαηνο. Με αιιαγή ησλ δνκψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο νηθνλνκίαο.  

Κη απηφ δελ κπνξεί λα ζην επηβάιιεη έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο. Πξέπεη λα ην απνθαζίζεη ε ίδηα ε θνηλσλία. 

Πξέπεη λα ην αλαιάβεη ε ίδηα ε πνιηηεία, αθνχ αιιάμεη δξαζηηθά ηε λννηξνπία ηεο. Απηή ε αιιαγή 

ππνδείγκαηνο έρεη ήδε κπεη ζηελ αηδέληα – ηνπιάρηζηνλ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Δίλαη απηφ πνπ εκείο 

νλνκάδνπκε “Νέα Μεηαπνιίηεπζε”.  

Σν ζεκεξηλφ κνληέιν, πνπ έρεη θαηαξξεχζεη νινζρεξψο, δελ αθήλεη ηε ρψξα λα αμηνπνηήζεη ηα κεγάια 

πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία. Κπξίσο ηνλ δπλακηζκφ θαη ην δαηκφλην ησλ αλζξψπσλ ηεο αιιά θαη ηα κεγάια 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο θχζεο ηεο, ηεο ζέζεο ηεο θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηεο απνζέκαηνο. Πξέπεη λα 

αληηιεθζνχκε, θαη κε απηφ ηειεηψλσ: ε εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο δελ είλαη κφλν ν “αδχλακνο θξίθνο” ηνπ 

ζεκεξηλνχ ρξενθνπεκέλνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη θαη πξνυπφζεζε δεκνθξαηίαο θαη αλάπηπμεο. Ζ δηαθζνξά 

αθπξψλεη θαη ηε δεκνθξαηία θαη ηελ αλάπηπμε.  

• Αθπξψλεη ηε δεκνθξαηία δηφηη θαηαξγεί ηελ ηζνλνκία.  

• Καη αθπξψλεη ηελ αλάπηπμε γηαηί λνζεχεη ηνπο θαλφλεο ηνπ παηγληδηνχ θαη γηαηί πιήηηεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά καο.  

Απ’ φια ηα ειιείκκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε ην πην απεηιεηηθφ δελ είλαη ην δεκνζηνλνκηθφ. Δίλαη ην 

έιιεηκκα δεκφζηνπ ήζνπο. Γηαηί απηφ δηαιχεη ηελ θνηλσλία θαη παξαιχεη ηελ νηθνλνκία. Ζ εμάιεηςε, 

επνκέλσο, ηεο δηαθζνξάο, ε απνθαηάζηαζε ηεο δηαθάλεηαο, είλαη ηα κφλα πνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ  

απηφ ην πξσηαξρηθφ έιιεηκκα. Σν έιιεηκκα δεκφζηνπ ήζνπο. Γηαηί ην δεκφζην ήζνο, θίιεο θαη θίινη, δελ 

είλαη κφλν εζηθφ πξφηαγκα. Δίλαη θαη νηθνλνκηθφ θαη δεκνθξαηηθφ πξφηαγκα. Σν δεκφζην ήζνο δηαηεξεί ηνλ 

ζπλεθηηθφ ηζηφ ηεο θνηλσλίαο θαη ξπζκίδεη ηνλ δπλακηζκφ ηεο νηθνλνκίαο.  

Πξέπεη λα αιιάμνπκε πνιιά. Οθείινπκε λα ηα αιιάμνπκε φια. Κη αλ απφ θάπνπ πξέπεη λα αξρίζνπκε, απηφ 

είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. αο επραξηζηψ.  

  

ΚΩΣΑ ΜΠΑΚΟΤΡΖ: Θα ήζεια εθ κέξνπο φισλ καο λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ πξφεδξν ηεο 

Νέαο Γεκνθξαηίαο, ηνλ θ. ακαξά. Να ηνλ επραξηζηήζνπκε γηα ηηο δηαπηζηψζεηο, αιιά θπξίσο γηα ηηο 

πξνηάζεηο πνπ έθαλε. Καη ζα ήζεια λα ζεκεηψζσ πξνπαληφο ην ζέκα ηεο πξφηαζεο πεξί επζχλεο ππνπξγψλ, 

δηφηη απηφ, καδί κε ην ζέκα ηνπ πνιηηηθνχ ρξήκαηνο, θαζψο θαη κε ηελ αλάγθε ελφο θψδηθα εζηθήο θαη 

ζπκπεξηθνξάο ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ, ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηα ηξία πξάγκαηα πνπ, αλ αιιάμνπλ, 
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νπσζδήπνηε ζα βνεζήζνπλ ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε αμηνπηζηία ε νπνία δελ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ 

πνιηηηθφ θφζκν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΡΑΠΔΕΗ 

 

Ζ Γηαθάλεηα ζηηο Κξαηηθέο Πξνκήζεηεο θαη Έξγα.  

Ζ Υξήζε ησλ Δξγαιεηώλ ηεο Γηεζλνύο Γηαθάλεηαο 

 

 

 

ΔΛΛΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ 

 

Ζ δηαθάλεηα ζηα δεκόζηα έξγα σο πξναπαηηνύκελν αλάπηπμεο 

 

 

αο θαισζνξίδνπκε ζηε ζεκεξηλή εθδήισζε ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο Διιάδνο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

κηα εμαηξεηηθά θξίζηκε ζπγθπξία γηα ηνλ ηφπν καο, θαηά ηελ νπνία ε έλλνηα ηεο δηαθάλεηαο είλαη πιένλ φρη 

κφλν ην δεηνχκελν, αιιά ην πξναπαηηνχκελν γηα ηε ζηαδηαθή αλφξζσζε ηεο ρψξαο θαη ηελ εθπφλεζε κηαο 

ζηξαηεγηθήο πνπ ζα νδεγήζεη ζε κηα πξαγκαηηθή αλαζχληαμε ησλ δπλάκεψλ καο.  

 

Ο ηνκέαο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηηο ρψξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νηθνλνκηθή θξίζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ έμνδν απφ απηήλ. Γηα λα γίλνπλ φκσο ηα έξγα ε θηλεηήξηνο 

δχλακε απαηηείηαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα πεξλάεη κφλν 

κέζα απφ ηε δηαθάλεηα. Οπνηνδήπνηε κέηξν θη αλ πξνσζεζεί, δελ ζα επηθέξεη θακηά βειηίσζε εάλ δελ 

ζπλνδεπηεί απφ πιήξε δηαθάλεηα ζηηο δηαδηθαζίεο. 

 

Έλαο άιινο ηνκέαο, φπνπ ζε νπνηαδήπνηε ρψξα ε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ε εδξαίσζε ηεο 

δηαθάλεηαο είλαη ηδηαίηεξα επηβεβιεκέλεο, είλαη απηφο ηεο εζληθήο άκπλαο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε 

απηναθπξψλεηαη ε επηρεηξεζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ν ίδηνο ν ιφγνο χπαξμεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 
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ηαλ, κάιηζηα, ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα απηέο θαινχληαη λα ιεηηνπξγνχλ ζπλερψο ζε πιαίζηα 

πνιπεζληθψλ ζπκκαρηψλ, ε πηζαλφηεηα εθδήισζεο ζπκπησκάησλ δηαθζνξάο απεηιεί ηελ επηηπρία 

πξσηνβνπιηψλ επξχηεξεο δηαθξαηηθήο ζηξαηεγηθήο.  

 

Κη εδψ έξρεηαη ε δηεζλήο εκπεηξία λα κεηαγγίζεη ηε γλψζε ηεο θαη λα πξνζθέξεη ηα εξγαιεία. Δκείο ζήκεξα 

εδψ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ αλάιπζε δχν ηέηνησλ εξγαιείσλ, ηα νπνία 

επρφκαζηε θαη πηζηεχνπκε λα εληάμεη ε ειιεληθή πνιηηεία ζηε θαξέηξα ζαο. Σν πξψην είλαη έλα εξγαιείν 

πνπ αλαπηχρζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 απφ ηε Γηεζλή Γηαθάλεηα γηα λα βνεζήζεη ηελ πξνζπάζεηα 

θπβεξλήζεσλ, επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ λα θαηαπνιεκήζνπλ ηε δηαθζνξά ζηνλ 

ηνκέα ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ζπκθσλίεο κεηαμχ ηεο 

θπβέξλεζεο ή ηεο θξαηηθήο αξρήο θαη φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δηαγσληζκνχο γηα ζπκβάζεηο δεκφζηνπ 

ηνκέα, ε νπνία κπνξεί λα βνεζήζεη νπζηαζηηθά ηελ πνιηηεία λα κεηψζεη ην πςειφ θφζηνο θαη ην 

ζηξεβισηηθφ αληίθηππν ηεο δηαθζνξάο ζηελ θξαηηθή δηαδηθαζία πξνκεζεηψλ, ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη παξνρήο 

αδεηψλ. Σν δεχηεξν εξγαιείν αθνξά ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηελ εζληθή άκπλα.  

 

Γλσξίδνπκε φηη ππάξρνπλ επηκέξνπο πξνβιεκαηηζκνί γηα φζα απαηηείηαη λα πξνεγεζνχλ ηεο πηνζέηεζεο ησλ 

δχν παξαπάλσ εξγαιείσλ απφ ηελ πνιηηεία θαη ζα έρεη αμία λα αθνπζηνχλ ζήκεξα ιφγνη θαη αληίινγνη. 

Διπίδνπκε θαη επρφκαζηε φκσο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πινπνίεζήο ηνπο. Καη ζε απηφ πξνζβιέπνπκε κε 

ηελ παξνπζία ησλ δχν ππνπξγψλ, ηνπ θ. Βεληδέινπ, ππνπξγνχ Άκπλαο, θαη ηνπ θ. Ρέππα, ππνπξγνχ 

Τπνδνκψλ, πνπ θαισζνξίδνπκε θαη επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηε ζεκεξηλή παξνπζία ηνπο ζηελ εθδήισζή 

καο, θαζψο θαη ηνπ θ. Υαηδεδάθε, πξψελ ππνπξγνχ Αλάπηπμεο, πνπ επίζεο θαινζσξίδνπκε.  

 

Αλακέλνπκε, ινηπφλ, απφ ηελ πνιηηεία λα εληάμεη απηά ηα δχν εξγαιεία ζηελ πνιηηηθή ηεο. Θα ήζεια λα 

μεθηλήζνπκε ηε ζεκεξηλή καο εθδήισζε απφ ηελ θπξία Μαξζέια Ρφζν, Γηεπζχληξηα Πξνγξάκκαηνο 

πκβάζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο, ε νπνία, δπζηπρψο, δελ κπνξεί λα είλαη καδί καο 

ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ φινη γλσξίδνπκε, ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ηέθξαο πνπ επηβαξχλνπλ ηηο 

αεξνκεηαθνξέο ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο. Θα  ζπλδεζνχκε φκσο καδί ηεο κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο.  

 

 

ΜΑΡΔΛΑ ΡΟΟ 

 

ύκθσλν Αθεξαηόηεηαο: 

κηα δεθαεηήο δηεζλήο εκπεηξία θαη ηα  νθέιε από ηελ εθαξκνγή  ηνπ 

 

Καιεζπέξα, θπξίεο θαη θχξηνη. Δίκαη ραξνχκελε πνπ είκαη καδί ζαο ζήκεξα, έζησ θαη κέζσ Skype, θαη είκαη 

επγλψκσλ γηα ηελ πξφζθιεζε. Θα ζαο παξνπζηάζσ έλα εξγαιείν ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο, ην χκθσλν 

Αθεξαηφηεηαο (“Integrity Pact”). 

 

Σν χκθσλν Αθεξαηφηεηαο απνηειεί έλα εξγαιείν πνπ δεκηνχξγεζε ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα γηα λα βνεζήζεη 

ηηο θπβεξλήζεηο, ηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ λα πεξηνξίζνπλ ηε δηαθζνξά ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. πληζηά κηα επίζεκε ζπκθσλία αλάκεζα 

ζηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνπο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο, ε νπνία εηζάγεη 

δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο αλάκεζα ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαηά ηξφπν ψζηε θαλέλα κέξνο λα κελ 

δσξνδνθεί, ή λα δεηά λα δσξνδνθεζεί, ή λα ζπλεξγάδεηαη δνιίσο κε άιια, πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη έλαλ 

δεκφζην δηαγσληζκφ.  

 

Σν χκθσλν Αθεξαηφηεηαο πξέπεη λα ην θαηαλνήζνπκε σο επίζεκε ζπκθσλία αλάκεζα ζε 

αληηζπκβαιιφκελα κέξε: σο ηέηνηα, ινηπφλ, ελέρεη θπξψζεηο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο απφ 

νπνηνδήπνηε εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Πεξηιακβάλεη φκσο επίζεο θαη κηα ελαιιαθηηθή δηαδηθαζία 

επίιπζεο δηαθσληψλ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ.  

 

Αιιά ην χκθσλν Αθεξαηφηεηαο είλαη θαη θάηη παξαπέξα απφ επίζεκε ζπκθσλία. Δίλαη θαη δηαδηθαζία, ε 

νπνία αλαπηχζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ ζηαδίσλ ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ, θαηά ηξφπν πνπ 

εγγπάηαη ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο, ηελ επνπηεία ησλ δηαδηθαζηψλ απφ έλα εμσηεξηθφ αλεμάξηεην ζψκα, 

ηελ αλίρλεπζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ δηαθζνξάο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο ιήςεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ ζε 

πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη φλησο πξφβιεκα δηαθζνξάο. Σν χκθσλν Αθεξαηφηεηαο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 
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φινπο ηνπο ηνκείο θαη γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ: πξνκήζεηεο, ηδησηηθνπνηήζεηο, 

αδεηνδνηήζεηο θιπ.  

 

ηφρνο ηνπ πκθψλνπ Αθεξαηφηεηαο είλαη θαηαξρήλ λα εληζρχζεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ εηαηξηψλ λα απέρνπλ 

απφ θάζε πξάμε δσξνδνθίαο. Απηφ επηηπγράλεηαη φηαλ νη εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δεκφζηνπο 

δηαγσληζκνχο ιακβάλνπλ εγγπήζεηο φηη δελ δσξνδνθνχλ νη αληαγσλίζηξηεο ηνπο αιιά θαη φηη νη δεκφζηεο 

αξρέο ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο δσξνδνθίαο. ε φ,ηη αθνξά ηηο 

θπβεξλήζεηο, ην χκθσλν Αθεξαηφηεηαο εληζρχεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο λα πεξηνξίζνπλ ην πςειφ θφζηνο θαη 

ηηο ζηξεβισηηθέο επηπηψζεηο ηεο δηαθζνξάο. ε καθξνπξφζεζκε βάζε, ηέινο, ην χκθσλν Αθεξαηφηεηαο 

επηδηψθεη λα ζπκβάιιεη ζηελ νηθνδφκεζε δεκφζηαο εκπηζηνζχλεο ζην ζχζηεκα ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ 

θξάηνπο θαη ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη επελδπηηθνχ θιίκαηνο. 

 

Γηα ηελ επηηπρία ηνπ πκθψλνπ Αθεξαηφηεηαο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Καη ε πξψηε 

εμ απηψλ είλαη ε πνιηηηθή βνχιεζε. Υξεηαδφκαζηε ηελ πνιηηηθή βνχιεζε κηαο δεκφζηαο αξρήο θαη ηε 

δέζκεπζή ηεο ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαθζνξάο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αθεξαηφηεηαο. Ζ πνιηηηθή βνχιεζε 

απνηειεί πξαγκαηηθά ηελ πξψηε θαη πην ζεκαληηθή πξνυπφζεζε θαη ε εκπεηξία ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο 

έρεη δείμεη φηη ην χκθσλν Αθεξαηφηεηαο κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε φια ηα λνκηθά πιαίζηα δίρσο λα 

ζπληξέρεη αλάγθε κεηαβνιψλ ζηε λνκνζεζία. Ζ δεχηεξε πξνυπφζεζε είλαη ε κέγηζηε δπλαηή δηαθάλεηα 

κέζσ ηεο δεκφζηαο πξφζβαζεο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία. Ζ ηξίηε είλαη ε 

εκπινθή ελφο ηξίηνπ κέξνπο σο αλεμάξηεηνπ παξαηεξεηή γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ ελδερφκελσλ κεξψλ. Καη ε ηέηαξηε είλαη ε εκπινθή φισλ φζσλ έρνπλ δηαθπβεχκαηα 

ζηελ ππφζεζε, δειαδή φρη κφλν ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ, αιιά θαη ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Γηαηί νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο δελ πξέπεη λα είλαη ππφζεζε κφλνλ ηνπ θξάηνπο αιιά 

θαη ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.  

 

Πφηε θαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην χκθσλν Αθεξαηφηεηαο; Ο θχθινο ελφο 

δεκφζηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγθξνηείηαη απφ δηαθνξεηηθά επηκέξνπο δηαδνρηθά ζηάδηα: μεθηλάκε απφ ηνλ 

ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο, πεξλάκε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αθνινπζνχλ ε εθαξκνγή ηνπ θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ. ε φια απηά ηα ζηάδηα έρνπκε, σζηφζν, πξνεηνηκαζίεο, αμηνινγήζεηο, ειέγρνπο, επηινγέο 

κεηαμχ πιεηνδνηψλ θαη ζπκβφιαηα, θαη ζε φια απηά ηα ζηάδηα κπνξνχκε λα έρνπκε επνπηεία ησλ ζρεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη αμηνιφγεζή ηνπο. Ο ηχπνο ηεο δνπιεηάο θαη ην αληηθείκελν ηνπ ζπκβνιαίνπ ζε θάζε ζηάδην 

κπνξεί λα δηαθέξεη, ζε θάζε πεξίπησζε φκσο ζε φια έρνπκε δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη κπνξνχκε λα 

πηνζεηήζνπκε ηελ εθαξκνγή ηνπ πκθψλνπ Αθεξαηφηεηαο ζε θάζε κία απφ απηέο ηηο ζπκβάζεηο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ηεο δηαθζνξάο. Καη φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν θχθινο ελφο 

πξνγξάκκαηνο, ηφζν πην πνιχ κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηνπο κεραληζκνχο ηνπ πκθψλνπ Αθεξαηφηεηαο 

γηα λα πξνζηαηέςεηο ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο.  

 

Πνηα είλαη ηα θχξηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε ελφο πκθψλνπ Αθεξαηφηεηαο θαη νη ξφινη πνπ 

αλαιακβάλνπλ; Καηαξρήλ, νη δεκφζηεο αξρέο, κε ην χκθσλν Αθεξαηφηεηαο, δεζκεχνληαη λα κε δεηήζνπλ 

ή λα κελ απνδερηνχλ δσξνδνθία, λα δψζνπλ ζηε δεκνζηφηεηα φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηε ζχκβαζε 

πιεξνθνξίεο, λα εγγπεζνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ηχπνπ πεξί ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηνπο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο, λα παξάζρνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο δεκφζηνπ ηχπνπ ζε φινπο κε αλνηρηέο 

δηαδηθαζίεο, γηα παξάδεηγκα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή δεκφζησλ αθξνάζεσλ, θαη, ελδερνκέλσο, λα δψζνπλ 

ζηε δεκνζηφηεηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ δεκνζίσλ αμησκαηνχρσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηνχο ηνπο 

δηαγσληζκνχο.  

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνπο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο, απφ ηελ πιεπξά ηνπο, κε ην χκθσλν Αθεξαηφηεηαο 

δεζκεχνληαη λα κελ δσξνδνθήζνπλ ή λα κελ θαηαβάιινπλ θαλελφο ηχπνπ πιεξσκέο, λα κελ ζπλεξγαζηνχλ 

δνιίσο κε άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ πξνθεηκέλνπ λα ρεηξαγσγήζνπλ ηε δηαδηθαζία, λα 

δψζνπλ ζηε δεκνζηφηεηα θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά πιεξσκέο πξνο κεζάδνληεο – δηφηη νη κεζάδνληεο 

εκθαλίδνληαη θαηά ηξφπν ηππηθφ ζηε δηαθζνξά – θαη, ελδερνκέλσο, λα πηνζεηήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ 

έλαλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο θαη έλα πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο ζηελ 

επηρείξεζή ηνπο.  

 

Καη πέξαλ ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ δχν βαζηθψλ αληηζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ζηε βάζε ηνπ πκθψλνπ 

Αθεξαηφηεηαο έρνπκε θη έλα ηξίην κέξνο: ηνπο αλεμάξηεηνπο παξαηεξεηέο πνπ θαηά θαλφλα εξγάδνληαη ππφ 
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ηελ νκπξέια ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη πνπ ζηφρνο ηνπο είλαη ε πξνάζπηζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. 

Ζ ιεηηνπξγία θαη ν ξφινο ησλ αλεμάξηεησλ παξαηεξεηψλ είλαη λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα παξάζρνπλ 

εκπεηξνγλσκνζχλε γηα φια ηα έγγξαθα θαη ηα βήκαηα κηαο δηαδηθαζίαο πξνκεζεηψλ, λα δηαζθαιίζνπλ φηη ε 

πιεξνθφξεζε είλαη αλνηθηή ζε φινπο, λα αθνχζνπλ ελδερφκελεο θαηαγγειίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα 

πξνζπαζήζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ην δήηεκα, λα θξαηήζνπλ ελήκεξε ηελ θνηλή γλψκε θαη ηηο αξρέο γηα φ,ηη 

απαηηείηαη θαη γεληθφηεξα λα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλνιηθήο εκπηζηνζχλεο ζηε δηαδηθαζία. 

 

Θα ήζεια λα πεξάζσ ηψξα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πκθψλνπ Αθεξαηφηεηαο σο κεραληζκνχ επηβνιήο. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο πξφβιεςεο θπξψζεσλ πνπ αθνξνχλ θαηαξράο ηηο δεκφζηεο αξρέο θαη πνπ είλαη 

θπξψζεηο αζηηθήο, πνηληθήο θαη δηνηθεηηθήο θχζεο. ε φ,ηη αθνξά ηηο δηαγσληδφκελεο εηαηξίεο, νη 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ απψιεηα ελφο δηαγσληζκνχ ή ηεο ρξεκαηηθήο εγγχεζεο πνπ 

θαηαηέζεθε γηα ηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ, πεξηιακβάλνπλ ίζσο ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ γηα απνδεκίσζε φζσλ 

έρνπλ ππνζηεί βιάβε απφ ηε ζπκπεξηθνξά κηαο εηαηξείαο, δειαδή ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, 

ελψ δελ απνθιείεηαη θαη ε ηνπνζέηεζε κηαο εηαηξείαο ζε “καχξε ιίζηα” θαη ν απνθιεηζκφο ηεο απφ  

κειινληηθνχο δηαγσληζκνχο.  

 

Σέινο ην χκθσλν Αθεξαηφηεηαο πξνβιέπεη – φπσο είπα θαη ζηελ αξρή – κηα δηαδηθαζία επίιπζεο 

δηαθνξψλ, δειαδή κηα δηαηηεζία ζηελ νπνία έρνπλ πξφζβαζε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε, σο ελαιιαθηηθφ 

κεραληζκφ επίιπζεο δηαθνξψλ φπνπ αλαθχςεη πξφβιεκα δηαθζνξάο.  

 

Σν χκθσλν Αθεξαηφηεηαο έρεη εθαξκνζηεί απφ ηα εζληθά παξαξηήκαηα ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 15 ρψξεο. ηελ Δπξψπε έρεη εθαξκνζηεί ζηε Γεξκαλία – φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε 

κεγάιε ζχκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ λένπ δηεζλνχο αεξνδξνκίνπ – ζηελ Ηηαιία θαη ζηε Ληζνπαλία, ελψ 

εηζάγεηαη ηψξα ζηελ Οπγγαξία θαη ζηε Ρνπκαλία. ηνλ ππφινηπν θφζκν έρεη εθαξκνζηεί ζηελ Αξγεληηλή, 

ζηελ Κνινκβία, ζηελ Παξαγνπάε, ζην Μεμηθφ, ζην Δθνπαδφξ, ζηελ Κίλα, ζηε Νφηηα Κνξέα, ζηελ Ηλδία θαη 

ζηελ Ηλδνλεζία.  πλ ηνηο άιινηο, έρεη θαιχςεη πάξα πνιινχο θιάδνπο θαη ηχπνπο δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ: 

ηειεπηθνηλσλίεο, ζπγθνηλσλίεο, δεκφζηα έξγα, πξνκεζεπηηθά πξνγξάκκαηα δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ζρνιεηψλ 

θαη αζηπλνκίαο, ηνπξηζκφ, ηνπηθέο θπβεξλήζεηο, ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο, άκπλα θιπ.  

 

Μέρξη ζήκεξα ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα έρεη επνπηεχζεη ηηο δηαδηθαζίεο άλσ ησλ 300 πκθψλσλ Αθεξαηφηεηαο 

θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηα δέθα ρξφληα εκπεηξίαο καο θαη πιένλ καο ππνδεηθλχνπλ φηη ππάξρνπλ πνιιά 

θέξδε. πγθεθξηκέλα, έρνπκε δηαπηζηψζεη φηη κε ηε ρξήζε ηνπ πκθψλνπ Αθεξαηφηεηαο νη αξρέο είλαη 

δπλαηφ λα εμνηθνλνκήζνπλ θεθάιαηα ηεο ηάμεο ηνπ 10% σο 60% ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, φηη απμάλεηαη ε 

εκπηζηνζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κεηέρνπλ ζηνπο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο, φηη κεηψλνληαη νη θαηαγγειίεο 

θαη φηη ππάξρεη ζεκαληηθφ ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο πεξί πξνκεζεηψλ.  

 

Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα επηζεκάλσ πσο ην χκθσλν Αθεξαηφηεηαο κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη φλησο 

απνηειεζκαηηθά ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαθζνξάο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ηνπ θνηλνχ ζηηο πξνκεζεπηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαη ειπίδσ πσο ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζα 

κπνξέζεη λα βξεη απηφ ην εξγαιείν ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηηο επφκελεο ηεο δηαδηθαζίεο. Δπραξηζηψ πνιχ. 

 

 

ΔΛΛΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ: Να επραξηζηήζνπκε πνιχ ηελ θχξηα Ρφζν. Πεξηκέλνπκε κε ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ ηηο ηνπνζεηήζεηο, ηδηαίηεξα ηνπ ππνπξγνχ Τπνδνκψλ, επί φζσλ είπε ε θπξία Ρφζν. Να πσ επίζεο 

– δηθή κνπ παξάιεηςε – φηη ηα πξνβιήκαηα ζηηο αεξνκεηαθνξέο καο ζηέξεζαλ θαη ηελ παξνπζία ηνπ θ. 

Πίκαλ, φκσο ζα έρνπκε ηε ραξά λα έρνπκε καδί ηελ ηελ θχξηα Λακπέι, ηελ πξφεδξν ηεο Γηεζλνχο 

Γηαθάλεηαο Να επραξηζηήζσ θαη ηνλ θ. Κάηζν Βαζίιε, πξφεδξν ηεο Farmathen, ν νπνίνο είλαη ν 

“Δπηρεηξεκαηίαο ηεο Υξνληάο” 2008. Θα έρνπκε ηελ επθαηξία λα ηνλ αθνχζνπκε ζηε ζπλέρεηα.  Καη λα 

παξαθαιέζσ λα πάξεη ην ινγν ν ππνπξγφο Άκπλαο, ν θ. Βεληδέινο.  

  

 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ 
 

Σν Τπνπξγείν Άκπλαο εξγάδεηαη γηα ηε δηαθάλεηα ζηνπο εμνπιηζκνύο:  

 

θώδηθαο δενληνινγίαο, θνηλνβνπιεπηηθόο έιεγρνο, δηεζλέο auditing, θαηάξγεζε ησλ offset  
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Δπραξηζηψ πάξα πνιχ ηε Γηεζλή Γηαθάλεηα ηεο ρψξαο καο, ηνλ πξφεδξφ ηεο, ηνλ θ. Κψζηα Μπαθνχξε, θαη 

φια ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ έθαλαλ λα κε θαιέζνπλ γηα κηα αθφκε θνξά 

λα κεηάζρσ ζε κηα εκεξίδα πνπ νξγαλψλνπλ. Υαίξνκαη γηαηί βιέπσ εδψ ηελ θα Βηξγηλία Σζνπδεξνχ πνπ 

είρε πξψηε ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ πνιχ ελδηαθέξνπζα απηή ππφζεζε ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο θαη γηα ηε 

ζχλδεζε ηεο ειιεληθήο πξσηνβνπιίαο κε ηε δηεζλή. Καη καο ηηκά αλακθίβνια φινπο ε παξνπζία ηεο 

πξνέδξνπ ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο.  

 

Υαίξνκαη, επίζεο, γηαηί απηά πνπ ζα πσ θέηνο σο ππνπξγφο Δζληθήο Άκπλαο είλαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν ε 

ζπλέρεηα ησλ φζσλ είπα πέξπζη πεξίπνπ ηελ ίδηα επνρή ζηελ αληίζηνηρε εθδήισζε ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο 

γχξσ απφ ην κεγάιν δήηεκα ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο. Καη ραίξνκαη γηαηί, 

κεηαμχ άιισλ, ζην αθξναηήξην είλαη θαη ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ ζεθψλεη έλα 

πνιχ κεγάιν βάξνο ηεο πξνζπάζεηαο απηήο. 

 

Πέξπζη – ζπκίδσ δπν- ηξεηο ιέμεηο – είρα πεη φηη ην πξφβιεκα ζηελ Διιάδα δελ είλαη έλα πξφβιεκα κφλν 

δεκνζηνλνκηθήο ή αλαπηπμηαθήο ή πνιηηηθήο θξίζεο, είλαη έλα πξφβιεκα εζληθήο αλνκίαο. Γελ ηζρχνπλ νχηε 

νη βαζηθνί θαλφλεο πνπ κπνξεί λα ζπγθξαηνχλ, λα ζπλέρνπλ κηα θνηλσλία. Καη απηφ πνιχ γξήγνξα 

επηβεβαηψζεθε θαη κε ηηο πνιηηηθέο θαη κε ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο. Καη σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα 

ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ φξνπ, είρα ηνλίζεη φηη εάλ δελ δεκηνπξγεζεί έλα θνηλσληθφ 

θαη αλαπηπμηαθφ θίλεκα δηαθάλεηαο, εάλ δελ πείζνπκε φηη ε λνκηκφηεηα ζπκθέξεη, ηφηε δελ ζα έρνπκε 

θαηαθέξεη ηίπνηα. Γηφηη ηε δηαθζνξά ηε γελλά είηε ην ζπκθέξνλ είηε ε αλάγθε. Σν ζπκθέξνλ ζηα 

πςειφηεξα επίπεδα θαη ε αλάγθε ζηα ρακειφηεξα επίπεδα. Άξα, πξέπεη λα έρνπλ δηακνξθσζεί έηζη νη 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, λα έρεη δηακνξθσζεί έηζη ε ζρέζε κεηαμχ θξάηνπο θαη νηθνλνκίαο, κεηαμχ 

ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη νηθνλνκηθά, νξζνινγηθά, πσο ην λφκηκν θαη δηαθαλέο 

ζπκθέξεη θαη απφ πιεπξάο θφζηνπο θαη απφ πιεπξάο απνδνηηθφηεηαο. Απηή είλαη, λνκίδσ, ε πξνζπάζεηα πνπ 

θάλνπκε ηψξα ζην πιαίζην ηεο αλαζπγθξφηεζεο ηεο ρψξαο, ζην πιαίζην απηήο ηεο ζχλζεηεο επηρείξεζεο 

πνπ ζπληνλίδεη ε θπβέξλεζε, λα δψζνπκε μαλά έλαλ εζληθφ ζηφρν ν νπνίνο λα έρεη θαη εζηθφ θαη πνιηηηθφ 

θαη νηθνλνκηθφ θαη αλαπηπμηαθφ πεξηερφκελν.  

 

Σψξα, φληαο εδψ θαη επηά κήλεο πεξίπνπ ππνπξγφο Δζληθήο Άκπλαο, θαινχκαη λα δηαρεηξηζηψ έλαλ ηνκέα 

γεκάην θαρππνςία. Έλαλ ηνκέα φπσο είλαη ν ηνκέαο ησλ εμνπιηζκψλ, πνπ πεξηβάιιεηαη απφ κηα αριχ 

κπζηεξίνπ, γηαηί ιίγν - πνιχ φινη ζεσξνχλ φηη είλαη έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ελδεκνχλ θαηλφκελα 

αδηαθάλεηαο θαη δηαθζνξάο. Απηφ μεθηλά απφ απηή θαζαπηή ηε δήηεζε, δειαδή απφ απηή θαζαπηή ηε 

δηαπίζησζε ησλ ακπληηθψλ θαη, άξα, εμνπιηζηηθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο. Τπάξρεη πάληα ε θαρππνςία φηη δελ 

είλαη νξζνινγηθέο νη επηινγέο, νη επηινγέο δελ ππαγνξεχνληαη απφ κηα ζηξαηησηηθή εθηίκεζε ηεο απεηιήο 

ζηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηεο θαη απφ κηα αληίιεςε γηα ηελ νξγάλσζε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, άξα γηα 

ηε ζηξαηεγηθή ηνπο δηάηαμε θαη γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο, αιιά πξφθεηηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα κηα 

πξνθιεηή δήηεζε, ε νπνία κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηαθφξνπο ιφγνπο, είηε νη ιφγνη απηνί είλαη ιφγνη 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη δηεζλψλ ζρέζεσλ ηεο ρψξαο, είηε είλαη ιφγνη παξάλνκνπ πινπηηζκνχ θάπνησλ 

παξαγφλησλ. 

 

Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη ζηνλ ηνκέα ησλ εμνπιηζκψλ, απφ ηε θχζε ηνπ πξάγκαηνο, βξηζθφκαζηε 

ζην ζεκείν επαθήο αλάκεζα φρη κφλν ζηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, αιιά αλάκεζα ζην εζληθφ 

ζχζηεκα αδηαθάλεηαο θαη δηαθζνξάο θαη ην δηεζλέο ζχζηεκα. Γηαηί πάξα πνιχ ζπρλά ε επίθιεζε ηνπ 

“ειιεληθνχ πξνβιήκαηνο” φπσο θαη θάζε άιινπ εζληθνχ πξνβιήκαηνο αδηαθάλεηαο θαη δηαθζνξάο – θαη δελ 

είλαη ε ρεηξφηεξε ρψξα ηνπ θφζκνπ, νχηε ε ρεηξφηεξε ρψξα ηεο Δπξψπεο ε Διιάδα – είλαη ην πξφζρεκα, 

πξνθεηκέλνπ θάπνηνη παξάγνληεο πνπ αζθνχλ πνιχ θξίζηκν ξφιν ζε κεγάια ηδησηηθά επηρεηξεκαηηθά 

ζπγθξνηήκαηα, ζε νκίινπο ή αθφκε θαη ζε μέλεο θπβεξλήζεηο, λα αληινχλ αδηαθαλείο πφξνπο γηα δηθφ ηνπο 

φθεινο, επηθαινχκελνη πσο απηφ είλαη απνιχησο αλαγθαίν πξνθεηκέλνπ λα δσξνδνθεζνχλ Έιιελεο 

θξαηηθνί ιεηηνπξγνί δηαθφξσλ επηπέδσλ. 

 

Σν ίδην ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζπκβαίλεη θαη ζηελ εζληθή ζρέζε ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα. Ο ηδησηηθφο 

ηνκέαο είλαη απηφο πνπ πνιχ ζπρλά επηλνεί ην επηρείξεκα φηη ρξεηάδεηαη αδηαθαλείο πφξνπο πξνθεηκέλνπ λα 

δσξνδνθεζνχλ θξαηηθνί ιεηηνπξγνί. ηαλ ε επηρείξεζε είλαη κηα κηθξή ή κηα κεζαία επηρείξεζε θαη ν 

εθπξφζσπφο ηεο, ν δηαρεηξηζηήο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο, ηαπηίδεηαη κε ηνλ ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο, απηφ ην 
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επηρείξεκα δελ κπνξεί λα επζηαζήζεη. ηαλ φκσο πξφθεηηαη γηα κεγάινπο θαη απξφζσπνπο νκίινπο, γηα 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ειιεληθά ηκήκαηα αιιά εληάζζνληαη ζε πνιπεζληθνχο νκίινπο, απηφ είλαη έλα 

επηρείξεκα πνπ κπνξεί λα θαηαζηήζεη πινπζίνπο ηνπο δηακεζνιαβεηέο πνπ είλαη νη εθπξφζσπνη ησλ 

ηδησηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξνθαινχλ δήηεζε, άξα λα έρνπκε 

πξνθιεηή δήηεζε ηνπ πξντφληνο, άξα ηεο πξνκήζεηαο, αιιά θαη πξνθιεηή δήηεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

δσξνδνθίαο.  

 

Πξέπεη, ζπλεπψο, λα δνχκε πψο δηακνξθψλεηαη απηή ε πνιχ πεξίεξγε δηαπινθή κεηαμχ εζληθψλ θαη δηεζλψλ 

δηθηχσλ, κεηαμχ ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ δηθηχσλ. Καη πξέπεη λα ζπάζνπκε ηνπο αξκνχο απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Έρεη πάξα πνιχ κεγάιε ζεκαζία, επίζεο, λα ζαο ζπκίζσ κεξηθνχο αξηζκνχο – γηα λα μέξεηε ηα 

κεγέζε. Γηφηη ηα κεγέζε ησλ ακπληηθψλ εμνπιηζκψλ είλαη κηθξφηεξα απφ ην ζξχιν ηνπο.  

 

Ο πξνυπνινγηζκφο πνπ δηαρεηξίδεηαη θέηνο, ην 2010, ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, αλέξρεηαη ζπλνιηθά 

ζην επίπεδν ησλ 6 δηο επξψ, δειαδή αληηζηνηρεί ζην 2,8% ηνπ ΑΔΠ. Απφ απηά ηα πνζά, ηα πνζά πνπ 

δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ εμνπιηζηηθψλ αλαγθψλ είλαη 1,8 δηο επξψ ζε επίπεδν πιεξσκψλ, δειαδή 

πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ κε ην 0,7% ηνπ ΑΔΠ. Τπάξρνπλ άιινη ηνκείο, φπσο είλαη ν ηνκέαο ησλ θιαζηθψλ 

δεκνζίσλ έξγσλ ή ν ηνκέαο ησλ επελδχζεσλ ζηελ ελέξγεηα, πνπ είλαη απφ ηελ άπνςε απηή πνιχ πην 

νγθψδεηο απφ ηνλ ηνκέα ησλ εμνπιηζκψλ.  

 

Πξέπεη επίζεο λα δηεπθξηλίζσ εδψ φηη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο, φπσο πνιινί 

απφ ζαο γλσξίδεηε, ππνινγίδεηαη εηεζίσο ην πνζφ ησλ παξαιαβψλ ησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη σο εθ 

ηνχηνπ λαη κελ ε δαπάλε καο αλέξρεηαη ζην 1,8 δηο επξψ, άξα ζην 0,7% ηνπ ΑΔΠ, φκσο ν ινγηζκφο ζην 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 1% ηνπ ΑΔΠ γηαηί ππνινγίδνπκε παξαιαβέο πνπ μεθηλνχλ 

απφ πνιχ παιηά, ηεο ηάμεσο ησλ 2,3 δηο επξψ, δειαδή πεξίπνπ 1% ηνπ ΑΔΠ, θάηη ιηγφηεξν απφ 1% ηνπ 

ΑΔΠ.  Γηακνξθψλνπκε έηζη κηα νξνθή θαη πιεξσκψλ θαη παξαιαβψλ, θάησ απφ ηελ νπνία ζα θηλεζνχκε 

νπσζδήπνηε φια ηα επφκελα ρξφληα, ιφγσ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηαζεξφηεηαο θαη 

Αλάπηπμεο, ιφγσ ησλ αλαγθψλ δεκνζηνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο αλαζπγθξφηεζεο ηεο ρψξαο.  

 

Έρνπκε απφ ηελ άπνςε απηή αλαιάβεη κηα ζεηξά απφ πξσηνβνπιίεο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο ηηο γλσξίδεη ην 

ειιεληθφ ηκήκα ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο. Έρνπκε ζπδεηήζεη κε αληηπξνζσπεία ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο, 

έρνπκε αμηνπνηήζεη ηερλνγλσζία, έγγξαθα, ηδέεο απφ άιιεο ρψξεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε Μεγάιε 

Βξεηαλία, θαη κπνξψ λα ζαο ζπκίζσ πνιχ γξήγνξα, ζρεδφλ επηγξακκαηηθά, πνηεο είλαη νη πξσηνβνπιίεο πνπ 

έρνπκε αλαιάβεη ή απηέο πνπ θπνθνξνχκε θαη πξέπεη λα ηηο εκθαλίζνπκε ζχληνκα ελψπηνλ ηεο Βνπιήο.  

 

Πξψηνλ, ζρεδφλ ακέζσο κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ κνπ εηέζε ζε ηζρχ κε ηε κνξθή κηαο πάγηαο 

δηαηαγήο πνπ δεζκεχεη φια ηα ζηξαηησηηθά θαη πνιηηηθά ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ έλαο 

θψδηθαο δενληνινγίαο, πνπ ξπζκίδεη ηνλ ηξφπν επαθήο ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο κε ηα ηδησηηθά 

ζπκθέξνληα, δειαδή κε ηνπο πηζαλνχο πξνκεζεπηέο ή αληηπξνζψπνπο νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη γεληθφηεξα 

ακπληηθψλ εμνπιηζκψλ. Δίλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλνο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα γίλνληαη νη ζπλαληήζεηο, 

λα θαηαγξάθνληαη ηα πξαθηηθά, λα αλαξηψληαη απζεκεξφλ ζην δηαδίθηπν θαη γεληθά είλαη πηα απνιχησο 

ειεγρφκελνο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί λα έρνπκε παξαβηάζεηο ησλ θαλφλσλ απηψλ, αιιά πάλησο 

είλαη απνιχησο ειεγρφκελνο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθάπηεηαη ε δεκφζηα δηνίθεζε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

ηφζν ηνλ δηεζλή φζν θαη ηνλ εζληθφ – αο ην πσ έηζη – ηδησηηθφ ηνκέα.  

 

Γεχηεξνλ, ζπγθξνηήζεθε ε πξψηε θνηλνβνπιεπηηθή ππνεπηηξνπή ζηνπο θφιπνπο ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο 

Δμσηεξηθψλ θαη Άκπλαο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, ε ππνεπηηξνπή Δζληθήο Άκπλαο φπσο ιέγεηαη, 

απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ηεο νπνίαο είλαη ε παξαθνινχζεζε ησλ εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε φια ηα 

ζηάδηα ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο. Ήδε έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζε αξθεηά θαιφ θιίκα, ζπλαηλεηηθφ θιίκα, 

δεκηνπξγηθφ, ηξεηο ζπλεδξηάζεηο ε ππνεπηηξνπή απηή. Σελ εβδνκάδα πνπ δηαλχνπκε ζα έρνπκε κηα αθφκε 

ζπλεδξίαζε γηα κεγάια θαη κηθξά πξάγκαηα. ηελ θξίζε ηεο ππνεπηηξνπήο ηίζεληαη φια ηα πξνγξάκκαηα, 

αθφκα θαη απηά επί ησλ νπνίσλ δελ έρεη λνκηθά αξκνδηφηεηα ε Βνπιή. Γειαδή θαη ηα κε θχξηα εμνπιηζηηθά 

πξνγξάκκαηα, ηα νπνία φκσο κπνξεί λα έρνπλ έλα ελδηαθέξνλ, πνπ κπνξεί λα ππεξβαίλεη απφ πιεπξάο 

φγθνπ θαη ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ θχξησλ πξνγξακκάησλ. Γειαδή, κπνξεί λα έρεηο έλα κηθξφ θχξην 

εμνπιηζηηθφ πξφγξακκα θαη λα έρεηο κηα πνιχ κεγάιε ζχκβαζε ελ ζπλερεία ππνζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απηνχ. Άξα, φια ηίζεληαη ππφςε ηεο ππνεπηηξνπήο, ε νπνία άιινηε κπνξεί λα ζπλαηλέζεη αξθνχκελε ζηε 

γξαπηή ελεκέξσζε, άιινηε κπνξεί λα δεηήζεη κηα πξνθνξηθή δηαδηθαζία, φπσο ζπλήζσο γίλεηαη.  
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Σν ηξίην κεγάιν δήηεκα είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ ηειεπηαία θνηλνηηθή νδεγία γηα 

ηηο ακπληηθέο πξνκήζεηεο, ε νπνία είλαη νδεγία ηνπ 2009 θαη έρνπκε απνθαζίζεη λα ελαξκνληζηνχκε πνιχ 

πξηλ ηε ιήμε ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο. Γηαηί ζεσξνχκε φηη ην θείκελν ηεο νδεγίαο απηήο, παξφηη είλαη 

θηηαγκέλν απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ κεγάισλ παξαγσγψλ ρσξψλ θαη φρη ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ 

θαηαλαισηξηψλ ρσξψλ, είλαη ελ ηνχηνηο έηζη δηαξζξσκέλν ψζηε καο επηηξέπεη λα απνθηήζνπκε κηα εζληθή 

λνκνζεζία πην απιή, πην επαλάγλσζηε, πην ιεηηνπξγηθή. Άξα έρνπκε ζπλεξγαζηεί κε ην Κέληξν Γηεζλνχο 

θαη Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ πνπ πξνεδξεχεηαη απφ ηνλ θαζεγεηή Βαζίιε θνπξή, πξφεδξν ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ – είλαη έλα λνκηθφ πξφζσπν πνπ επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο, άξα έλαο δεκφζηνο θνξέαο πνπ καο επηηξέπεη λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη εκείο γηα ηηο δηθέο 

καο αλάγθεο. Καη κε ηε βνήζεηα ηνπ Κέληξνπ Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ, ηνπ Ννκηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ησλ ζηειερψλ καο έρνπκε πξνσζήζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πξνεηνηκαζία 

απηνχ ηνπ λένπ ζρεδίνπ λφκνπ, πνπ ειπίδσ φηη κέζα ζηελ παξνχζα θνηλνβνπιεπηηθή ζχλνδν ή ην αξγφηεξν 

ην θαινθαίξη – γηαηί  έρνπκε θαη ηα ηκήκαηα δηαθνπήο – ζα θαηαζηεί λφκνο ηνπ θξάηνπο.  
 

Έλαο άιινο πνιχ ζεκαληηθφο φξνο, ν νπνίνο ζα πεξηιεθζεί θαη ζηνλ λφκν, αιιά ηνλ εθαξκφδνπκε θαη πξηλ 

ηε ζεζκνζέηεζή ηνπ – ηνλ εθαξκφδνπκε ζπκβαηηθά θαη φρη λνκνζεηηθά – είλαη ε ππνρξέσζε θάζε ζχκβαζε, 

θάζε λέα ζχκβαζε, ζχκβαζε πνπ έρεη θάπνηα αμία θαη θάπνηα πνιππινθφηεηα – φρη κηα απιή ζχκβαζε ηνπ 

ηχπνπ “αγνξάδσ κεξηθά κεηαρεηξηζκέλα αληηαεξνπνξηθά έλαληη π.ρ. 20 εθαηνκκπξίσλ, ηα παίξλσ απφ κηα 

ρψξα δηαθξαηηθά”, αιιά κηα πην πνιχπινθε ζχκβαζε – πξέπεη λα πξνβιέπεη έλαλ εζσηεξηθφ κεραληζκφ 

auditing, άξα κηα δηεζλή ειεγθηηθή εηαηξεία θχξνπο, ε νπνία ζα πηζηνπνηεί ζε φιεο ηηο θάζεηο ιεηηνπξγίαο 

ηεο ζχκβαζεο φηη δελ έρνπλ δηαθηλεζεί πνζά άλεπ παξαζηαηηθψλ θαη εθηφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ πιαηζίνπ ηεο 

ζχκβαζεο. Απφ ηελ άπνςε απηή έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία ε αιιεινγξαθία πνπ είρα ηηο ηειεπηαίεο κέξεο 

κε ηελ εηαηξεία Thyssen Group Marine Systems πνπ είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο αληηζπκβαιιφκελνπο ηνπ 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ ζηελ ππφζεζε ησλ Ναππεγείσλ θαξακαγθά θαη ησλ ππνβξπρίσλ ηνπ Πνιεκηθνχ 

Ναπηηθνχ.  

 

Δίδα – δελ ζέισ λα κνπ εμεγήζεη ε θα Σξηαληαθχιινπ πψο – λα δεκνζηεχεηαη ζηελ “Καζεκεξηλή ηεο 

Κπξηαθήο” θαη κφλνλ εθεί κηα επηζηνιή πνπ δελ είρα δψζεη ζηε δεκνζηφηεηα, κηα επηζηνιή κνπ πνπ 

απεπζχλεηαη πξνο ηνλ πξφεδξν ηεο Thyssen Group Marin Systems, ε νπνία είλαη πξαγκαηηθή. Έιεγα ινηπφλ 

ζηελ επηζηνιή απηή, κε αθνξκή δεκνζηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ηειεπηαίσλ 15 εκεξψλ φηη ππήξμαλ 

ελδερνκέλσο παξάλνκεο πιεξσκέο ηελ πεξίνδν ηνπ 2000 απφ ηε γεξκαληθή εηαηξεία Ferrostaal ζε ζρέζε κε 

ηε ζχκβαζε ησλ ππνβξπρίσλ ηχπνπ 214 – έγξαςα ζηνλ θ. Hans Christoph Atzpodien, πνπ είλαη ν πξφεδξνο 

ηεο Thyssen Group Marine Systems, φηη έρνπλ κηα ζπκβαηηθή, κηα λνκηθή θαη κηα εζηθή ππνρξέσζε λα 

ζέζνπλ ζηε δηάζεζή καο φια ηα ζηνηρεία πνπ απηνί ελδερνκέλσο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θαη ηνπ ζχκηζα φηη 

ζηελ αλαιπηηθή ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξάςνπκε – γηαηί έρνπκε ππνγξάςεη έλα πξνζχκθσλν ηψξα – ζα 

πξνβιέπεηαη ν κεραληζκφο απηφο ηνπ δηεζλνχο auditing. Καη επίζεο εμέθξαζα ηελ απνξία κνπ θαη ηε 

δπζθνξία κνπ γηαηί θάζε θνξά πνπ κηα – ελ πξνθεηκέλσ γεξκαληθή, γηαηί έηζη έηπρε – κεγάιε εηαηξεία 

ζπλαιιάζζεηαη κε ην ειιεληθφ δεκφζην, πξνθχπηεη έλα πξφβιεκα, είηε ην πξφβιεκα απηφ ιέγεηαη Siemens, 

είηε ην πξφβιεκα απηφ ιέγεηαη Daimler, είηε ην πξφβιεκα απηφ ιέγεηαη ΜΑΝ, είηε ην πξφβιεκα απηφ 

ιέγεηαη Ferrostaal.  

 

Απηφ είλαη εμαηξεηηθά ελνριεηηθφ. Γελ κπνξεί λα έρνπκε κηα ζπξξνή ηέηνησλ θαηλνκέλσλ θαη λα κέλνπκε 

αδηάθνξνη απέλαληη ζηα θαηλφκελα απηά. Ζ πιεξνθνξία πνπ πξνζζέησ θαη πνπ δελ ηελ είρε ην ξεπνξηάδ ηεο 

“Καζεκεξηλήο” γηαηί ήηαλ πάξα πνιχ πξφζθαηε – ήηαλ ηεο Παξαζθεπήο ην βξάδπ – είλαη φηη απάληεζε ν θ. 

Atzpodien θαη ζπκθσλεί, απνδέρεηαη ηελ εηζαγσγή ηνπ κεραληζκνχ, ζα βνεζήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο 

δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο θαη εμεγεί απηφ ην νπνίν είλαη γλσζηφ, φηη απφ ην 2005 δελ κεηέρεη πιένλ ε 

Ferrostaal, δελ κεηέρεη ζηε ζρεηηθή θνηλνπξαμία, άξα δελ είλαη αληηζπκβαιιφκελφο καο ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, αθήλνληαο ηελ αίζζεζε, ε νπνία είλαη ζαθήο – φρη ξεηή αιιά ζαθήο απφ ηελ επηζηνιή ηνπ – φηη 

είλαη θαη ν ίδηνο πην επηπρήο πνπ δελ εθπξνζσπεί ηψξα θαη ηελ εηαηξεία απηή αιιά κφλν ην δηθφ ηνπ φκηιν. 

Άξα ππάξρνπλ ηξφπνη, κέζα απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα θηλεζεί απηφο.  
 

Μηα άιιε εγγπεηηθή δηαδηθαζία είλαη ε ελεξγνπνίεζε ζηνλ πςειφηεξν δπλαηφ βαζκφ ησλ δηεζλψλ ή 

δηαθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πξνκήζεηαο ακπληηθνχ πιηθνχ. Σέηνηεο δηαδηθαζίεο ππάξρνπλ θαηαξράο ζην 

ΝΑΣΟ. Σν ΝΑΣΟ έρεη κηα ππεξεζία πξνκεζεηψλ, φπσο μέξεηε, ηε NAMSA, ηελ νπνία δηεπζχλεη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα Έιιελαο απφζηξαηνο αμησκαηηθφο, ν νπνίνο έρεη επηιεγεί ππφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηδηφηεηα 
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θαη δηεπζχλεη απφ ην Λνπμεκβνχξγν.  Οη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη εθεί, ν βαζκφο ηππνπνίεζεο, αιιά 

θαη ν δηεζληθφο ραξαθηήξαο ηεο ππεξεζίαο απηήο, καο επηηξέπνπλ λα έρνπκε ηε βεβαηφηεηα φηη θάπνηα 

πξάγκαηα γίλνληαη φπσο πξέπεη λα γίλνληαη, “lege artis” ελ πξνθεηκέλσ. Καη ην ίδην ζα ηζρχζεη – δελ ην 

έρνπκε δεη αθφκε ζηελ πξάμε γηαηί δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα – θαη κε ηνλ 

Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Άκπλαο, ν νπνίνο σο νληφηεηα, agency ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κπνξεί λα 

αλαιάβεη πνιχ ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο θαη πάλησο κπνξεί λα κεηψζεη ην θφζηνο, δηφηη κπνξεί λα καο 

απαιιάμεη απφ ηελ αλάγθε λα αλαπηχμνπκε δηθά καο πξνγξάκκαηα, ηα νπνία πξνζθέξνληαη κέζα απφ έλα 

δίθηπν δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ.   

 

Γελ ζέισ λα πσ θάηη ζπγθεθξηκέλν γηα λα κελ απνγνεηεχζσ θάπνηνπο πνπ κπνξεί λα πξνζδνθνχλ – αλ θαη 

ζα απνγνεηεπζνχλ – αιιά ζα ζαο πσ ιίγν ππαηληθηηθά ην εμήο: εάλ κπνξεί λα ππάξμεη έλα δηαθξαηηθφ 

ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ησλ ρεηξηζηψλ ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο ζην νπνίν λα κεηέρνπλ πνιιέο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο – ε Γαιιία, ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία – δελ ρξεηάδεηαη λ’ απνθηήζνπκε εκείο ηελ ππνδνκή ελφο 

απηνηεινχο εζληθνχ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο ησλ πηιφησλ. Απηφ απαιιάζζεη ηε ρψξα απφ έλα πνιχ κεγάιν 

θφζηνο. Απηφ κπνξεί λα καο ην πξνζθέξεη ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Άκπλαο.  

 

Σέινο, απηφ ην νπνίν ζίγνπξα ζα γίλεη – πεξηιακβάλεηαη ζην λνκνζρέδην παξ’ φ,ηη δελ ην επηβάιιεη ε 

θνηλνηηθή νδεγία αιιά είλαη κηα δηθή καο απφθαζε ηελ νπνία έρνπκε ήδε αξρίζεη θαη εθηεινχκε – είλαη ε 

θαηάξγεζε ησλ ιεγφκελσλ αληηζηαζκηζηηθψλ σθειεκάησλ, ησλ offset κε ηε κνξθή πνπ ηα μέξακε. Γηφηη ηα 

offset είλαη έλαο κεραληζκφο εηζφδνπ, εμφδνπ θαη επαλεηζφδνπ θάπνησλ ρξεκάησλ, ππάξρεη κηα γεληθή 

ζχγρπζε κεηαμχ πηζησηηθψλ θαη νλνκαζηηθψλ αμηψλ, δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη θαηαβάιιεη ε αγνξά 

ζηειερψλ έλα πνζφ θαη απηφ ηεο επηζηξέθεηαη σζάλ λα κελ ππάξρεη φθεινο γηα ηνλ παξαγσγφ θαη πσιεηή, 

φια απηά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηνγθψλνπλ ην θφζηνο, φια ηα πιεξψλεη θάπνηνο θαη ηειηθά ηα πιεξψλεη ε 

αγνξάζηξηα ρψξα. 

 

Δκείο ζέινπκε λα κεηαηξέςνπκε ηνλ κεραληζκφ απηφ ζ’ έλαλ κεραληζκφ νινθιεξσκέλεο βηνκεραληθήο 

ζπλεξγαζίαο ψζηε λα εληζρχζνπκε πξαγκαηηθά ηελ ειιεληθή ακπληηθή βηνκεραλία, λα ηελ απαιιάμνπκε απφ 

νξηζκέλεο δπζβάζηαρηεο δηαδηθαζίεο θαη λα ηεο δψζνπκε ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο θαη παξαγσγήο 

ηερλνγλσζίαο θαη έληαμήο ηεο ζε κεγάια πξνγξάκκαηα, ρσξίο απηφ φκσο λα κεζνδεχεηαη κε ηε κνξθή ησλ 

γλσζηψλ σο ηψξα αληηζηαζκηζηηθψλ σθειεκάησλ. 
 

ην πιαίζην απηφ ήδε θαηαξγήζακε ηα αληηζηαζκηζηηθά σθειήκαηα ζηηο ζπκβάζεηο ησλ ππνβξπρίσλ, γηαηί 

πξνβιέπνληαη πιένλ θαη ζηαζεξέο ηηκέο – έρνπκε fixed prices ψζηε λα κελ ππάξρνπλ νχηε πξνζαξκνγέο 

νχηε αληηζηαζκηζηηθά σθειήκαηα. Καη ζηελ ηειεπηαία κνπ επίζθεςε ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία πξηλ απφ 

ιίγεο εβδνκάδεο, ηε Μεγάιε Δβδνκάδα, επίζεο αλαθνίλσζα ζηνπο ζπλνκηιεηέο κνπ, δειαδή ζηνλ Ρψζν 

νκφινγφ κνπ, ηελ πξφζεζή καο θαη ζηηο ειιελνξσζηθέο, δηαθξαηηθέο πάληα, ζπλαιιαγέο, λα κελ 

πεξηιακβάλνληαη απηνχ ηνπ είδνπο ηα θιαζηθά αληηζηαζκηζηηθά σθειήκαηα ηα νπνία θαηά θαηξνχο καο 

έρνπλ απαζρνιήζεη δεκηνπξγψληαο δηάθνξεο ππνςίεο, δηάθνξεο ζπδεηήζεηο απφ ηηο νπνίεο πξέπεη νξηζηηθά 

λα μεθχγνπκε. Καη απηφ πηζηεχσ φηη ζα είλαη θαη έλαο ζεηηθφο παξάγνληαο πνπ ζα κεηψζεη ην θφζηνο φισλ 

ησλ ζπκβάζεσλ θαη φισλ ησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ πνπ έρνπκε κε ηηο ρψξεο απηέο.  

 

Λέσ, ελ παξφδσ, φηη ην γεγνλφο φηη κηα ζχκβαζε είλαη δηαθξαηηθνχ ραξαθηήξα, φπσο πνιχ ζπρλά 

ζπκβαίλεη, δελ ηελ αζσψλεη εμ νξηζκνχ. Καη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα είκαζηε πάξα πνιχ πξνζεθηηθνί θαη 

ζηηο δηαθξαηηθνχ ραξαθηήξα ζπκβάζεηο. Ζ πξνζπάζεηα, λνκίδσ, παξ’ φ,ηη είλαη πνιχ δχζθνιε θαη 

ιεπηεπίιεπηε, ζα απνδψζεη θαξπνχο. Καη ζα απνδψζεη θαξπνχο θαη εθ ηνπ ιφγνπ φηη πξέπεη λα θάλνπκε 

απηή ηε ζηηγκή γηα κηα πεξίνδν βήκα ζεκεησηφλ, πξνθεηκέλνπ λα δνχκε πψο δηακνξθψλνληαη θαη ηα 

επξχηεξα δεκνζηνλνκηθά δεδνκέλα. Καη άξα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα κε πνιχ κεγαιχηεξε ςπρξαηκία θαη απφ 

πνιχ κεγαιχηεξε απφζηαζε λα δνχκε θάπνηα πξάγκαηα, αξρίδνληαο απφ ηελ εθηίκεζε απηνχ θαζαπηνχ ηνπ 

θαηαιφγνπ ησλ αλαγθψλ καο, δειαδή ηνπ πεξηβφεηνπ ΔΜΠΑΔ, ηνπ Δληαίνπ Μεζνπξνζέζκνπ 

Πξνγξάκκαηνο Ακπληηθψλ Δμνπιηζκψλ, πνπ πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη κε ηα θξηηήξηα πνπ είπα, δειαδή κε 

θξηηήξηα εζληθά, ακπληηθά, αλαπηπμηαθά, ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ θαη ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ ηεο ρψξαο. 

Δίλαη εξγαιείν άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, αιιά γηα λα θαηαιάβαηε πφζν απινπζηεπκέλα είλαη θάπνηα 

πξάγκαηα πνπ εκθαλίδνληαη πνιχπινθα, ζα ζαο πσ φηη 15 φια θη φια πξνγξάκκαηα θαιχπηνπλ ην 90% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΜΠΑΔ. Άξα, αθφκε θαη αλ πξνο ζηηγκήλ αθήζεη θαλείο ηα ππφινηπα πνπ 

θαιχπηνπλ ην 10% ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αζρνιεζεί κε ηα 15 κεγάια πνπ θαιχπηνπλ ην 90%, κπνξεί λα 
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έρεη έλα πεδίν δξάζεο θαη επέκβαζεο ην νπνίν λα απνδίδεη πάξα πνιχ ζεκαληηθνχο θαξπνχο. Απηά είλαη 

φζα θάλνπκε, φζα πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε, κε ηε βνήζεηα ησλ ππεξεζηαθψλ ζηειερψλ. 

 

Θα ζαο πσ έλα ηειεπηαίν: δελ είλαη θαζφινπ ηπραίν ην γεγνλφο φηη δελ αιιάμακε ζθνπίκσο ηε δηνίθεζε ηεο 

ζρεηηθήο ππεξεζίαο, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο. Παξ’ φ,ηη πξνΐζηαληαη κεηαθιεηνί 

ππάιιεινη νη νπνίνη είραλ επηιεγεί απφ ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε, δε ζίμακε θαζφινπ ηε ζχλζεζε ηεο 

ππεξεζηαθήο εγεζίαο απηήο ηεο ππεξεζίαο. Καη ην θάλακε γηα λα ζπάζνπκε έλαλ θαχιν θχθιν. Έλαλ θαχιν 

θχθιν πνπ βιέπεη πίζσ απφ θάζε πξσηνβνπιία θαη θάζε ελέξγεηα κηα θνκκαηηθή θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ή 

άιιε ζθνπηκφηεηα. Απηφ έρεη θαη ζπκβνιηθφ θαη εζηθφ ραξαθηήξα γηαηί ζέινπκε φια απηά λ’ απνθηήζνπλ 

κηα ζεζκηθή δηάζηαζε, ζέινπκε λα είλαη εγγπεκέλα ζεζκηθά, θπξίσο κέζα απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ θαη 

ηελ αξκφδηα θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή. αο επραξηζηψ πνιχ.  

 

ΔΛΛΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ: Να επραξηζηήζσ πνιχ ηνλ ππνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο θαη λα παξαθαιέζσ ηνλ 

ππνπξγφ Τπνδνκψλ, ηνλ θ. Γεκήηξε Ρέππα, λα πάξεη ην ιφγν.  

 

 

ΓΖΜΖΣΡΖ ΡΔΠΠΑ 

Ο ζρεδηαζκόο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ γηα ηε δηαθάλεηα ζηα δεκόζηα έξγα: 

επηηειηθή παξαθνινύζεζε, ζεζκηθέο παξεκβάζεηο, Αλεμάξηεηε Αξρή 

 

Κπξία πξνέδξε ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο, θχξηε πξφεδξε ηνπ ειιεληθνχ ηκήκαηνο, ζαο επραξηζηψ γηα ηελ 

πξφζθιεζή ζαο. Δίλαη κεγάιε ραξά κνπ θαη ηηκή λα ζπκκεηέρσ ζε απηήλ ηελ εκεξίδα πνπ κνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαηππψζσ ηηο απφςεηο κνπ γηα ηα ζέκαηα δηαθαλεηαο, γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπκε ζην ππνπξγείν καο.  

χκθσλα κε πξνρζεζηλφ δεκνζίεπκα, ην έγθπξν ακεξηθαληθφ ηλζηηηνχην κειεηψλ Brookings Institution, ζε 

κειέηε ηνπ, ζπκπεξαίλεη φηη ην ειιεληθφ θξάηνο ράλεη θάζε ρξφλν πεξίπνπ 20 δηο επξψ εμαηηίαο ηεο 

δηαθζνξάο, δειαδή έλα 8% ηνπ ΑΔΠ. Ζ Διιάδα ζηεξείηαη πφξσλ πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα λα επηβηψζεη 

ζήκεξα θαη λα πξννδεχζεη ην κέιινλ. Δίλαη ινηπφλ “πινίν πνπ έρεη θαηαζηεί αλίθαλν πξνο πινπλ;” φπσο 

θαηά ηνλ Ζξφδνην νξίδεηαη ε δηαθζνξά; 

 

Ζ δηαθζνξά απνηειεί αλακθίβνια ζπζηαηηθφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, κηα κνξθή 

παζνγέλεηαο θαηά ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο. Δίλαη ν ερζξφο πνπ απνδηαξζξψλεη ηηο δεκνθξαηηθέο δνκέο ηεο 

πνιηηείαο. Γηγαληψλνληαο ην ζπλαίζζεκα ηεο αδηθίαο θαη επηβαξχλνληαο ππέξκεηξα θαη επηδήκηα ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο, ηειηθψο νη ζπλέπεηεο ηεο δηαθζνξάο απνθιείνπλ θάζε πξννπηηθή αλάπηπμεο θαη 

πξνφδνπ ζε κηα ρψξα, ελψ απνζπληνλίδνπλ ηε ζρέζε εκπηζηνζχλεο θξάηνπο - πνιίηε απνηξέπνληαο ηε 

δεκηνπξγία ελφο πνιχηηκνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη απεηιψληαο επζέσο ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή.  

 

ήκεξα ε θξαηηθή εμνπζία δελ είλαη κνλνιηζηθή θαη κνλνζήκαληε: δηαρέεηαη θαη ηέκλεηαη ζε πνιιά επίπεδα 

θαη θνξείο. Δίλαη ε ζπκπχθλσζε ζπλαηλέζεσλ αιιά θαη δηαθσληψλ θαη ζπγθξνχζεσλ νη νπνίεο θαηά θαλφλα 

δηαζέηνπλ ζπληαγκαηηθή λνκηκνπνίεζε. πλεπψο θαη ηα θαηλφκελα ηεο δηαθζνξάο, πνπ ζηελ νπζία 

απνηεινχλ κνξθέο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ εθάζηνηε πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, έρνπλ ραξαθηήξα πξψηνλ πνιηηηθφ, 

δεχηεξνλ θνηλσληθφ, ηξίηνλ νηθνλνκηθφ θαη ηειηθψο ραξαθηήξα αμηαθφ θαη εζηθφ.  

 

Δίλαη αιήζεηα φηη σο αίηηα ηεο δηαθζνξάο εληνπίδνληαη ζε πξψην βαζκφ ε αλνκία θαη ε πνιπλνκία, θαζψο 

θαη ε θαθνδηνίθεζε. Απψηεξε αηηία, πάλησο, ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε αληζνθαηαλνκή ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

πνιηηηθήο δχλακεο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, δειαδή ε ζπγθέληξσζε ηεο εμνπζίαο ζηα ρέξηα ησλ 

ιίγσλ. Γη’ απηφ ε εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. Αληίζεηα, ε αλππαξμία ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ν εθκαπιηζκφο ηεο 
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δεκνθξαηηθήο ζπλείδεζεο δεκηνπξγνχλ ππνδφξηνπο θηλδχλνπο γηα ηε ζπαηάιε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο, ηελ 

αζηνρία ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηνλ εθθπιηζκφ θαη απηψλ ησλ ίδησλ ησλ αλζξσπίλσλ 

ζρέζεσλ. 

Aο κελ εζεινηπθινχκε: φια ηα θαθά πνπ απνξξένπλ απφ ηε δηαθζνξά νθείινληαη ζην ίδην ην ζχζηεκα πνπ 

ηελ γελλάεη. Γηλφκαζηε πην ζπγθεθξηκέλνη: θάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο ή ηα ζηειέρε ηνπ επηδηψθνπλ λα 

πξνζεηαηξηζηνχλ θξαηηθά θαηά θαλφλα ζηειέρε ζε θαίξηεο ζέζεηο ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ επλντθή 

κεηαρείξηζε – ζε φ,ηη αθνξά, γηα παξάδεηγκα, ηελ αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ, ηελ ειαζηηθφηεηα ηεο 

επίβιεςεο θαη ησλ παξαιαβψλ, ηελ αλνρή ζε ππεξβάζεηο, ηε κε εθαξκνγή δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

επηβνιή θπξψζεσλ εμαηηίαο ηεο κε αληαπφθξηζεο ζε ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θ.ιπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έλαο 

θνξέαο είλαη ζπλήζσο πξφζπκνο φρη κφλν λα αλερηεί αιιά θαη λα θαιιηεξγήζεη ηε δηαθζνξά. Δίλαη φκσο 

εληειψο αληίζεηνο ζε απηήλ θαη γίλεηαη πξφζπκνο λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο εάλ 

απηή επλνεί ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ – πνπ εχινγα ζα επηδηψμνπλ λα κεηέιζνπλ ηηο ίδηεο κεζφδνπο θαη … 

ζπγθπξηαθά ή κφληκα, ζα επηηχρνπλ θη απηνί λα εθσιεζνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν. Πνιχ πεξηζζφηεξν, είλαη 

πξφζπκνο λα ηελ θαηαπνιεκήζεη φηαλ απηή αξρίδεη λα πιήηηεη ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ ηνπ, φηαλ ζηειέρε πνπ 

δηαθζείξνπλ ηνπο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο αξρίδνπλ λα δηαθζείξνληαη θαη ηα ίδηα θαη λα “θιέβνπλ” θαη ηελ 

ίδηα ηελ επηρείξεζή ηνπο θαη ηνπο κεηφρνπο ηεο.   

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ άιιε πιεπξά ηεο δηαθζνξάο: φζν έλα ζηέιερνο ηεο δηνίθεζεο κπνξεί λα 

κεγηζηνπνηεί ηα νθέιε ηνπ φληαο ην ίδην δηεθζαξκέλν θαη έρνληαο, κφλν απηφ, ηελ δπλαηφηεηα λα απνιαχζεη 

ηα ζρεηηθά νθέιε, ... έρεη θαιψο.  ηαλ φκσο ε δηαθζνξά γεληθεχεηαη, ε επηδίσμε ηεο θαηάθηεζεο ζέζεσο 

επζχλεο κε ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ζην ζχζηεκα δηαθζνξάο εληείλεηαη, νη αληηζέζεηο δηεπξχλνληαη θαη ηφηε ην 

ζχζηεκα, αλ δελ ζπκπεξηιάβεη φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη “δψξν-άδσξν” γηα ηνλ ίδην ηνλ 

δηεθζαξκέλν – γηα θαζέλαλ δειαδή πνπ ζα ήζειε λα ζπκκεηάζρεη ζε απηφ αλ δελ κπνξεί λα ην πεηχρεη. 

Σν πξφβιεκα, ζε θάζε πεξίπησζε, θαη ηδηαίηεξα φηαλ ε δηαθζνξά γεληθεχεηαη, είλαη φηη θαζίζηαηαη 

ηξνρνπέδε ζηε ζπλνιηθή αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαζψο αλαδεηθλχεηαη ζε ζεκαληηθφ παξάγνληα 

απνζάξξπλζεο θάζε επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οπδείο πηζηεχεη φηη ηεξνχληαη θαλφλεο αληηθεηκεληθνί. 

Καη έηζη πξνζρσξεί, ή αλαγθάδεηαη λα πξνζρσξήζεη, ζε έλαλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο πνπ πξνζηδηάδεη ζηελ 

αλνκία θαη ηε δηαθζνξά.  

Σα αιιεπάιιεια νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζθάλδαια πνπ ζπγθιφληζαλ ηε ρψξα καο έρνπλ πιήμεη ζνβαξά 

ηελ αμηνπηζηία ηεο. Ζ Διιάδα θαηξαθχιεζε, σο γλσζηφ, απφ ηελ 57
ε
 – πνπ θη απηή ζπληζηνχζε κηα πνιχ 

θαθή επίδνζε – ζηελ 71
ε
 ζέζε ηνπ Παγθφζκηνπ Γείθηε Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο, ελψ είλαη, καδί κε ηε 

Ρνπκαλία θαη ηε Βνπιγαξία, ζηελ ηειεπηαία ζέζε ηεο Δπξψπεο ησλ “27”. ην εζσηεξηθφ, δε, ε αμηνπηζηία 

ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ πνιηηηθψλ ζηειερψλ βξίζθεηαη ζην λαδίξ ηεο. 

Πέξα απφ κηα άιιε πνιηηηθή ρξεηάδεηαη θαη κηα άιιε αληίιεςε γηα ηελ πνιηηηθή. Θα ήηαλ νξζφ θαη 

επηζπκεηφ θαζέλαο λα ζέηεη θαη ηα εζηθά φξηα ηεο δχλακήο ηνπ. Γπζηπρψο ζε πάξα πνιιέο ρψξεο ε 

θνηλσλία, ζε φιεο ηεο ηηο κνξθέο – άηνκα, ζεζκηθνί θνξείο, παξάγνληεο πνπ επσθειήζεθαλ ή θαη 

επσθεινχληαη εθ ζπζηήκαηνο απφ ηε δηαθζνξά –, κφλνλ φηαλ θζάζεη ζε νξηαθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ 

ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πξφζπκε θαη ηφηε σζεί απνθαζηζηηθά ζηε ιήςε κέηξσλ 

εμάιεηςεο ή ηνπιάρηζηνλ νπζηαζηηθνχ πεξηνξηζκνχ ηνπ πξνβιήκαηνο.  

Απφ ηα πξάγκαηα θαίλεηαη φηη ζηε ρψξα καο απηά ηα φξηα έρνπλ μεπεξαζηεί. Καηαγξάθεηαη βειηίσζε ησλ 

δεηθηψλ “αλνρήο” ζηε δηαθζνξά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο κεηξήζεηο ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηεί ε νξγάλσζή 

ζαο. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί κηα θάπνηα αηζηνδνμία φηη επηηέινπο ζα έρνπλ απνηέιεζκα ηα κέηξα 

θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, κε ηε ζπκβνιή θαη ηελ ελεξγφ εκπινθή θπξίσο απηψλ ησλ πνιηηψλ. Γε 

ρσξεί ζπδήηεζε: ε παηξίδα καο έρεη αλάγθε ελφο λένπ κνληέινπ βηψζηκεο αλάπηπμεο πνπ ζα θπξηαξρνχλ ε 

δηαθάλεηα, ε ινγνδνζία θαη ε αθεξαηφηεηα. Πνπ ζα δεκηνπξγεί ππεξαμίεο γηα ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ. 

 

Βέβαηα ν πφιεκνο θαηά ηεο δηαθζνξάο είλαη καθξχο θαη επίπνλνο. Καηαξράο πξέπεη λα απνζπλδεζεί απφ 

αθεξεκέλεο έλλνηεο θαη θαηεγνξίεο θαη λα αλαρζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο. Πξέπεη λα παχζεη λα 

απνηειεί έθθξαζε νίθηνπ γηα ηα ζχκαηα θαη λα κεηαηξαπεί ζε έλα δηαξθέο πξφζηαγκα γηα απνηειεζκαηηθή 

δξάζε. Σα ζπλήζε εκπφδηα πνπ βξίζθεη θαλείο κπξνζηά ηνπ θαη πξέπεη λα ππεξβεί, είλαη θπξίσο ε 

απξνζπκία ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ γηα απνηειεζκαηηθή δξάζε, ε αλππαξμία θαηάιιειεο θαη επαξθνχο 

ηερλνγλσζίαο γηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο δηαθζνξάο, ε απνμέλσζε ησλ πνιηηψλ απφ ηελ πνιηηηθή – ίζσο απηφ 

είλαη ην πην ζεκαληηθφ – αθνχ πξνεγνπκέλσο ε πνιηηηθή έρεη απνιέζεη ην βαζηθφ γλψξηζκά ηεο, ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ δεκφζηνπ. 
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Βαζηθφ κέζν θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, αλάδεημεο ηεο δηαθάλεηαο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ 

απνηειεί ε γλψζε θαη ε θνηλσληθνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο. Πξνυπφζεζε θνηλσληθνπνίεζεο ηεο γλψζεο 

είλαη ε ίδηα ε πξφζθηεζε θαη ζπγθέληξσζή ηεο θαη, ελ ζπλερεία, ε ζσζηή δηάρπζή ηεο. Ζ ιέμε - θιεηδί είλαη 

ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Ζ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηεο πνιηηείαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηξεηο δηαθξηηέο 

δηαδηθαζίεο: πξψηε, ηε δεκφζηα γλσζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ, δεχηεξε, ηελ νπζηαζηηθή θνηλσληθή 

δηαβνχιεπζε θαη ηξίηε, ηε ζε βάζνο απνθέληξσζε κε θνηλσληθή ινγνδνζία. 

Πηζηεχσ πσο γηα ηελ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ ην “Γ” ηεο Γεκνθξαηίαο ηαπηίδεηαη κε ην “Γ” ηεο Γηαθάλεηαο, 

ηεο Γηαβνχιεπζεο θαη ηνπ Γεκνζίνπ πκθέξνληνο. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ έρεη αλαιάβεη έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο αλάιεςεο 

ησλ θαζεθφλησλ καο μεθηλήζακε ηηο δξάζεηο καο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θαζηέξσζεο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο 

αμηνπηζηίαο, ηεο ελίζρπζεο ησλ δηθηχσλ εκπηζηνζχλεο θαη ηεο ζηήξημεο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Καη 

ζέισ λα επραξηζηήζσ δεκνζίσο ηνλ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηνλ θ. Ραθηληδή, γηα ηε βνήζεηα ηελ 

νπνία καο πξνζθέξεη ψζηε λα αλαδείμνπκε ηα ζέκαηα ηα νπνία ηαιαλίδνπλ γηα πνιχ θαηξφ απηφ ην 

λεπξαιγηθφ ρψξν. ιε απηή ε εξγαζία, δείγκα ηεο νπνίαο κε αθνξκή ην ζπλέδξηφ ζαο παξνπζηάδνπκε 

ζήκεξα, γίλεηαη κε κέζνδν, γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ξεαιηζκφ, πξνζήισζε ζε ζηφρνπο, καθξηά απφ θάζε 

δηάζεζε εληππσζηνζεξίαο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έλα παλεγπξηθφ – εθήκεξν πάλησο – θπλήγη καγηζζψλ 

ρσξίο πξαθηηθφ απνηέιεζκα. Σα θπξηφηεξα κέηξα πνπ παίξλνπκε είλαη ηα εμήο: 

1. Καζηέξσζε ελόο πζηήκαηνο Δπηηειηθήο Παξαθνινύζεζεο Έξγσλ θαη Πξνκεζεηώλ.  

Δλεξγνπνηήζεθε ζχζηεκα επηηειηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ έξγσλ ηνπ ππνπξγείνπ καο. Ήδε αλαξηνχκε ηα 

δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο επηηειηθήο παξαθνινχζεζεο ζην δηαδίθηπν θαη παξέρνπκε πξφζβαζε ζ’ απηά ζε 

θάζε ελδηαθεξφκελν. Έρνπκε ηε γλψζε φηη νη ηξφπνη απφθξπςεο κηαο πιεξνθνξίαο πνηθίινπλ: κπνξείο λα 

κελ ηελ εληνπίζεηο, λα κελ ηε ζπιιέμεηο θαλ, … κπνξείο, ελψ ηε δηαζέηεηο λα ηελ απνθξχςεηο ή λα ηελ 

παξνπζηάζεηο ελ κέξεη, … κπνξείο φκσο εμ ίζνπ θαιά λα ηε ζπγρσλεχζεηο κε έλα πιήζνο άιισλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ θάλεη αδχλαηε ηελ επηζήκαλζή ηεο θαη αμηνιφγεζή ηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνζπαζνχκε 

λα είκαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηα βήκαηά καο θαη απνιχησο αμηφπηζηνη ζηα δεδνκέλα πνπ 

παξνπζηάδνπκε. Γλσξίδνπκε φηη ζα αληηκεησπίζνπκε πνηθίιεο αληηδξάζεηο, είκαζηε φκσο ζε ζέζε λα ηηο 

αληηκεησπίζνπκε, αθελφο κελ γηαηί γλσξίδνπκε ηη ζπληζηά ηελ αλαθνξά ζην δεκφζην ζπκθέξνλ, αθεηέξνπ 

δε γηαηί είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα επηβάινπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα πείζνπκε κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ γηα ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπ. 

Απηή ε επηηειηθή παξαθνινχζεζε έξγσλ – κηιάκε γηα εθαηνληάδεο έξγα ηα νπνία βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπν 

κε ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηελ ηαπηφηεηα ελφο έξγνπ – ππεξεηεί δχν ζθνπνχο: αθελφο 

ηελ θαηά θπξηνιεμία δηαθάλεηα, αθνχ ηα νπζηψδε ζηνηρεία ηεο εμέιημεο θάζε έξγνπ αλαξηψληαη ζην 

δηαδίθηπν, θαη αθεηέξνπ ηε ζπγθέληξσζε κε ζχγρξνλν θαη επηζηεκνληθφ ηξφπν αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε βειηησηηθή παξέκβαζε ζηελ εμέιημε ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη ππεξεζηψλ. Με ην 

ζχζηεκα απηφ ππεξθαιχπηνπκε ηελ πξφηαζε ηεο νξγάλσζήο ζαο γηα ηελ ππνβνιή ηαθηηθψλ ηξηκεληαίσλ 

εθζέζεσλ πξνφδνπ γηα θάζε έξγν. 

2. πγθεθξηκέλεο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο ζε δύν θαηεπζύλζεηο: αθελόο ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

πθηζηακέλσλ ζεζκώλ, αθεηέξνπ ζηε δηακόξθσζε ελόο λένπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ.   

Δίκαζηε απνθαζηζκέλνη λα ελεξγνπνηήζνπκε ζεζκνχο πνπ απνηξέπνπλ ή απνζαξξχλνπλ ηε δηαθζνξά – γηαηί 

δελ πάζρνπκε απφ έιιεηςε ζεζκψλ ζε απηή ηε ρψξα αιιά απφ έιιεηςε εθαξκνγήο ηνπο. Αλαθέξσ 

ελδεηθηηθά:  

•  Έρεη πξνηαζεί απφ ηε Γηεζλή Γηαθάλεηα ν πεξηνξηζκφο ησλ ππεξβάζεσλ θφζηνπο ζην 20% ηνπ 

ζπκβαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Μέζσ ησλ παξ. 1 θαη 3, ηνπ 57
νπ

 άξζξνπ, ηνπ λ. 3669/ 08, απαγνξεχεηαη 

νπνηαδήπνηε ππέξβαζε ηνπ θφζηνπο – πέξαλ ηεο απνξξφθεζεο ηνπ θνλδπιίνπ γηα απξφβιεπηα, πνπ έρεη 

νχησο ή άιισο ζπκπεξηιεθζεί ζην ζπκβαηηθφ θφζηνο θαη πνπ απηφ πεξηνξίδεηαη ζε χςνο 9% έσο 15% ηεο 

ζπκβαηηθήο δαπάλεο γηα εξγαζίεο – εθηφο εάλ απηή νθείιεηαη ζε “απξφβιεπηεο πεξηζηάζεηο” – γηα ηηο νπνίεο 

κάιηζηα νξίδνληαη ξεηά νη πξνυπνζέζεηο ραξαθηεξηζκνχ ηνπο. Γπζηπρψο φκσο ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπγθεληξψλνπκε δείρλνπλ φηη κέζσ ηεο δηάηαμεο απηήο δελ έρνπλ πεξηνξηζηεί πξαγκαηηθά νη ππεξβάζεηο.  

Δίκαζηε απνθαζηζκέλνη λα αληηκεησπίζνπκε απηφ ην πξφβιεκα πνπ παξαιάβακε ζην πιαίζην φζσλ 

πξναλαθέξακε κε δηαρείξηζε ησλ παιαηψλ πξνβιεκάησλ θαη απζηεξή πξνζήισζε ζηελ ηήξεζε ησλ 

πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ ζην κέιινλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη απνζηέιινληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηε κειινληηθή δηαρείξηζε ελψ παξάιιεια 
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δξαζηεξηνπνηείηαη θαηάιιεινο δηαξθήο ειεγθηηθφο κεραληζκφο κε αλαβάζκηζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ. Παξάιιεια, κέζσ ηεο επηθείκελεο αλαζεψξεζεο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζα 

αληηκεησπηζηνχλ νη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζηελ θαζηέξσζε απηήο ηεο απαξάδεθηεο πξαθηηθήο ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ σο πεξίπνπ αλαγθαίνπ θαθνχ ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. 

• Έρεη πξνηαζεί απφ ηε Γηεζλή Γηαθάλεηα ε θαζηέξσζε ελφο ηξφπνλ ηηλά “Σεηξεζία” πνπ ζα παξαθνινπζεί 

ηελ δξάζε ησλ εξγνιεπηψλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη ζα επηβάιεη θάπνηεο πνηλέο. Πξνθαλψο ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζνχκε ζε πεηζαξρηθέο πνηλέο, παξάιιεια κε ηηο φπνηεο πνηληθέο επζχλεο, θαζ’ φηη ε πνηληθή 

δηθαηνζχλε έρεη ηα δηθά ηεο ηδηαίηεξα θξηηήξηα θαη  ξπζκνχο κε ηνπο νπνίνπο θηλείηαη. Ζ πνηληθή δηθαηνζχλε 

ζηξέθεηαη θαηά πξνζψπσλ, πξέπεη λα απνδεηρηεί δφινο θαη ίδηνλ φθεινο, ελψ παξάιιεια θηλείηαη κε 

ηδηαίηεξα αξγνχο ξπζκνχο.  

Ζ απφθαζε φηη θάζε πεξίπησζε δηαθζνξάο παξαπέκπεηαη ζηε δηθαηνζχλε – ην πεξίθεκν “φπνηνο έρεη 

ζηνηρεία λα πάεη ζηνλ εηζαγγειέα …!” είλαη θάηη πνπ ζπρλά αθνχκε – αθφκα θαη αλ είλαη εηιηθξηλήο θαη 

αθνινπζεζεί θαηά γξάκκα, είλαη ρξήζηκε κελ, αιιά εληειψο αλεπαξθήο. Απηφ δηφηη ε δηθαηνζχλε είλαη 

ππνρξεσκέλε αθελφο λα δηαπηζηψλεη παξαβίαζε ηνπ λφκνπ, ελψ ε δηαθζνξά θαηά θαλφλα ππνθξχπηεηαη ζε, 

θαηά ηα άιια, λνκφηππεο απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο θαη αθεηέξνπ επεηδή ε απφθαζε θάζε δηθαζηεξίνπ πξέπεη 

λα ζηεξίδεηαη ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο απνδείμεηο – ε ακθηβνιία είλαη ππέξ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Απφ ηελ 

άιιε ε δηθαηνζχλε είλαη ππνρξεσκέλε λα αζρνιείηαη θαη κε πεξηπηψζεηο θαθφβνπισλ θαηαγγειηψλ, αθφκα 

θαη φηαλ εθ ησλ πξαγκάησλ δελ πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα απφδεημεο δηαθζνξάο – νινθάλεξν φθεινο ή 

θάιπςε αλάγθεο, εχινγν ηίκεκα, νηθνλνκηθφ αληηθείκελν θάησ απφ ηελ “θξίζηκε κάδα” πνπ επηηξέπεη ηελ 

απφζπαζε κέξνπο… 

Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο θαη ν θαηαζηαιηηθφο, εθ ησλ πζηέξσλ, έιεγρνο απφ φξγαλα ηεο δηθαηνζχλεο είλαη ην 

ίδην αλαπνηειεζκαηηθφο. Αλάινγε είλαη θαη ε εκβέιεηα ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ απφ φξγαλα ηνπ 

δηθαζηηθνχ ζψκαηνο πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ γέξλεη ππέξ ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο, ελψ ν έιεγρνο 

ζθνπηκφηεηαο κφλν ζε κηθξφ βαζκφ κπνξεί λα αζθεζεί.  

Σα άξζξα 81 έσο 92 ηνπ λ. 3669/08, αλαθέξνληαη ζηελ πεηζαξρηθή παξαθνινχζεζε ηεο δξάζεο 

εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπο θαη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηβνιήο πνηλψλ – 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ πξνζσξηλφ ηνπο απνθιεηζκφ απφ ζπκβάζεηο κέρξη θαη ηε δηαγξαθή ηνπο απφ ηα 

κεηξψα – θαη πξνζηίκσλ απφ 300.000 έσο 1.500.000 επξψ. ην ζεζκηθφ πιαίζην πξνβιέπεηαη, ζπλεπψο, ε 

δπλαηφηεηα απνθιεηζκνχ απφ ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο νπνηνπδήπνηε έρεη πεξηπέζεη ζε 

βαξχ πεηζαξρηθφ παξάπησκα. Γηαηίζεηαη δειαδή έλα ζεκαληηθφ ζεζκηθφ νπινζηάζην. Σν εξψηεκα πνπ 

ηίζεηαη είλαη ζε πνην βαζκφ έρνπλ ηχρεη πξαθηηθήο εθαξκνγήο νη ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο. Σν ζπκπέξαζκα 

απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνληαη είλαη πσο δελ έρεη γίλεη ηίπνηε αμηφινγν. Δίκαζηε απνθαζηζκέλνη λα 

βάινπκε ζε εθαξκνγή ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο, κεζνδηθά θαη ζπζηεκαηηθά, κε ζαθείο δηαδηθαζίεο πνπ 

απηή ηε ζηηγκή νινθιεξψλνπκε ηε δηακφξθσζή ηνπο. 

• Έρεη πξνηαζεί απφ ηελ νξγάλσζή ζαο ε ζέζπηζε δηαδηθαζίαο κεηνδνζίαο κε κεραληθφ ηξφπν, κέζσ 

δηαδηθηχνπ. Απφ ην επξσπατθφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ έρεη ελζσκαησζεί ζην 

εζληθφ δίθαην πξνβιέπνληαη θαη πεξηγξάθνληαη δχν ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο: ην “Γπλακηθφ χζηεκα Αγνξψλ”  

θαη  ν “Ζιεθηξνληθφο Πιεηζηεξηαζκφο”.  

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνπκε πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ ζρεδφλ πνηέ εθαξκνζηεί κέρξη ζήκεξα ζηα 

πιαίζηα ηνπ ππνπξγείνπ καο θαη είλαη ακθίβνιν εάλ έρνπλ εθαξκνζηεί γεληθά ζηε ρψξα – εθηφο ίζσο 

θάπνησλ εμαηξέζεσλ. Γηεξεπλνχκε ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο εθαξκνγήο, ηδηαίηεξα ηνπ Ζιεθηξνληθνχ 

Πιεηζηεξηαζκνχ – εθ’ φζνλ ην Γπλακηθφ χζηεκα Αγνξψλ ζπλάδεη θπξίσο κε ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ – 

ζηελ αλάζεζε θάπνησλ θαηεγνξηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ ή ππεξεζηψλ ζην ππνπξγείν καο θαη ηηο πξννπηηθέο 

πεξαηηέξσ δηεχξπλζεο ηεο ρξήζεο ηνπ. Καη δηεξεπλνχκε ηελ αμηνπνίεζε ζηειερψλ θαη νξγάλσλ πνπ 

δηαζέηνπλ ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ ηερλνγλσζία, πνπ κπνξνχλ θαη δηαηίζεληαη λα πξσηνηππήζνπλ, 

θαζηεξψλνληαο λέεο δηαδηθαζίεο, ζπκβαηηθά ηεχρε, πξαθηηθέο θ.ιπ. – πξάγκαηα πνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα 

εχθνια. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ πξσηνβνπιία καο γηα ηε δηακφξθσζε ελφο λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ζέισ λα επηζεκάλσ 

φηη πξνσζνχκε ηε ζπλνιηθή επηζθφπεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ 

θαη ππεξεζηψλ – πξφθεηηαη γηα έλα ζρέδην πνπ ζα ηεζεί ζε δηαβνχιεπζε κέρξη ηηο αξρέο Μαΐνπ θαη ζα γίλεη 

λφκνο ηνπ θξάηνπο κέρξη ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ. ην πιαίζην απηφ έρνπκε ζηξέςεη ηελ πξνζνρή καο, 

θπξίσο, ζηα αθφινπζα: 
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• Θα ζπκπεξηιεθζεί ξεηά ζηηο αηηίεο πεηζαξρηθήο δίσμεο ν ρξεκαηηζκφο θαη ε δηαθζνξά. ήκεξα ζην 82
ν
 

άξζξν ηνπ λφκνπ, φπνπ αλαθέξνληαη νη πεξηπηψζεηο πνπ “ηδίσο” απνηεινχλ αηηίεο πεηζαξρηθήο δίσμεο, δελ 

αλαθέξνληαη απηέο νη μνξθηζκέλεο ιέμεηο.    

•  Θα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο θαη ε ππνρξεσηηθή έθπησζε θαη απνμέλσζε απφ ζχκβαζε πνπ 

αλαηέζεθε κέζσ ηέηνησλ κεζφδσλ.  

•  Θα πξνβιεθζεί ε απηνδίθαηε επέθηαζε ηεο πνηλήο ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ηελ εξγνιεπηηθή δειαδή 

επηρείξεζε, φηαλ ειέγρεηαη πεηζαξρηθά θαη ηηκσξείηαη ζηέιερφο ηεο.  

•  Γηεξεπλάηαη ε θαηάξγεζε ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ζηα πξφζηηκα ή ν ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ην ζπκβαηηθφ 

αληηθείκελν, ψζηε λα θαηαζηεί ηδηαίηεξα “αθξηβή” ε δηαθζνξά γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ηελ πξνσζεί. 

Δδψ πξέπεη λα ηεξεζεί κηα ιεπηή, αζθαιψο, ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο πνιχ ρακειέο πνηλέο πνπ ζα 

ελζσκαησζνχλ ζην θφζηνο θαη ζεσξείηαη εχινγε ε θαηαβνιή ηνπο – θάηη ζαλ παξαβίαζε αγνξαλνκηθήο 

δηάηαμεο – θαη ζηηο πνιχ πςειέο, ηηο εμνλησηηθέο πνηλέο πνπ ζα θαζηζηνχλ ην αξκφδην γηα ηελ ππνβνιή 

φξγαλν ή θνξέα ηδηαίηεξα δηζηαθηηθφ ζην λα ηηο επηβάιεη.   

• Θα ζεζκνζεηεζεί ε ππνρξεσηηθή δεκνζηνπνίεζε ησλ πνηλψλ, ψζηε θαζέλαο λα γλσξίδεη πνηνο είλαη ν βίνο 

θαη ε πνιηηεία θάζε επηρεηξεκαηηθνχ θνξέα, φπσο θαη θάζε ιεηηνπξγνχ ηνπ θξάηνπο.  

• Θα πεξηνξηζηεί ε δηάρπζε ηεο επζχλεο θαη ζα γίλεη ε πξνζσπνπνίεζή ηεο ζε κηθξφ αξηζκφ ζηειερψλ, ζησλ 

νπνίσλ ηελ επηινγή ζα κπνξνχλ επθνιφηεξα λα εθαξκνζηνχλ αμηνθξαηηθά θξηηήξηα θαη λα παξαθνινπζεζεί 

ε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά θαη εμέιημή ηνπο – κέζσ “πφζελ έζρεο”, θνηλσληθήο καξηπξίαο … θ.ιπ. 

• Θα πηνζεηεζνχλ παξεκβάζεηο ζην ζεζκηθφ πιαίζην:  

Α. Σνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ έξγσλ ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο έληαμεο έξγνπ ζηα πιαίζηα εζληθνχ αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ, ηελ θάιπςε πξαγκαηηθήο 

θνηλσληθήο αλάγθεο, ή ηελ ηεθκεξίσζε ηεο “αληαπνδνηηθφηεηαο”.  

Β: Σσλ πξνυπνζέζεσλ έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο – ζρεηηθά κε ην επίπεδν σξηκφηεηαο, ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ 

εγγχεζε ησλ κειεηψλ.   

Γ. Σνπ ζπζηήκαηνο αλάζεζεο: πξνσζνχκε έλα ζχζηεκα αλάζεζεο ην νπνίν ππαθνχεη ζηνπο θαλφλεο ηνπ 

θιεηζηνχ ηηκήκαηνο κε εγγχεζε απνηειέζκαηνο.  

Θέισ λα ζεκεηψζσ επίζεο φηη εμεηάδνπκε ην ελδερφκελν λα θαζηεξψζνπκε θαη πξνδηαθεξπρηηθφ ζηάδην 

αλάινγν κε ηελ ζεκεξηλή, κε ππνρξεσηηθή, δεκφζηα δηαβνχιεπζε επί κηαο δηαθήξπμεο, ε νπνία ζα ζπληζηά 

κηα επέθηαζε ηεο δηαβνχιεπζεο θαη επί ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο αλάζεζεο πνπ αξκφδεη ζην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν, ζπγθπξία θ.ιπ. – πξνθαλψο φια απηά πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηε δηαθήξπμε. 

3. Γεκηνπξγία κηαο Κεληξηθήο Αξρήο Αλάζεζεο Έξγσλ θαη  Τπεξεζηώλ. 

Μηα βαζηθή ηνκή πνπ εκπεξηέρεη ηελ πηνζέηεζε πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο απφ ηηο πξνηάζεηο ζαο είλαη ε 

δεκηνπξγία Κεληξηθήο Αξρήο γηα ηελ αλάζεζε ησλ έξγσλ, ησλ κειεηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ππνπξγείνπ 

καο.  

Ζ Αξρή απηή, φπσο δηακνξθψλεηαη απφ ηε κέρξη ζηηγκήο επεμεξγαζία ηεο βαζηθήο ηδέαο πνπ ζα ηεζεί ζε 

δηαβνχιεπζε, έρεη σο πξνο ηε ζχζηαζε θαη ηελ απηνλνκία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηα ραξαθηεξηζηηθά 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο. Θα ιεηηνπξγήζεη παξάιιεια βεβαίσο κε ηα ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα ηεο πνιηηείαο φπσο 

είλαη ην Διεγθηηθφ πλέδξην, θαη ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ηελ 

επηηειηθνχ ραξαθηήξα παξαθνινχζεζε, ηελ επηβνιή θπξψζεσλ θαη ηε δηακφξθσζε ελφο “Σεηξεζία 

πκβάζεσλ”, ηελ επηηήξεζε ηεο επηβνιήο ησλ πνηλψλ θαη ηελ επνπηεία ηεο παξαιαβήο ησλ έξγσλ, ηδίσο ζε 

φ,ηη αθνξά ηελ πνηφηεηά ηνπο.  

ην ξφιν ηεο Κεληξηθήο Αξρήο ελζσκαηψλνπκε φιε ηε θηινζνθία ηνπ πκθψλνπ Αθεξαηφηεηαο ηεο 

Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο. ηε ιεπηνκεξέζηεξε επεμεξγαζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Αξρήο πνπ ζα γίλεη ζην 

άκεζα πξνζερέο δηάζηεκα – θαη ζα ζπδεηήζνπκε κε ηνπο αξκνδίνπο ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο Διιάδνο γηα 

ηελ εμεηδίθεπζε ησλ δηαθφξσλ πηπρψλ ηνπ πκθψλνπ Αθεξαηφηεηαο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηα θαζ’  

εκάο – έρνπκε λα θάλνπκε πάξα πνιιά. 

 

Ζ βαζηθή ηνκή ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ επηδηψθνπκε κε ηε ζπλνιηθή παξέκβαζε πνπ 

επηρεηξνχκε θαη πνπ ηελ δηαθξίλεη απφ πξνεγνχκελεο παξφκνηεο πξνζπάζεηεο είλαη ζεκαληηθή γηαηί: 
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• Παξεκβαίλνπκε ζηελ ζεξαπεία ησλ γελεζηνπξγψλ αηηηψλ γηα ηηο απνθιίζεηο θαη ηηο ππεξβάζεηο (πξφδξνκεο 

εξγαζίεο, δέζκεπζε ηηκήκαηνο, ππνρξέσζε ζπληεξήζεσο, βειηίσζε παξαγσγήο θαη ειέγρνπ κειεηψλ θιπ). 

 

• Καζηεξψλνπκε άκεζα, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο επηηειηθήο παξαθνινχζεζεο πνπ ήδε ιεηηνπξγεί, ηφζν ηε 

δεκνζηφηεηα ζε φιεο ηεο πξάμεηο ηεο δηνίθεζεο ηνπ δεκνζίνπ φζν θαη ηνλ δηαξθή έιεγρν ζηελ εμέιημε θάζε 

έξγνπ. 

 

• Παξεκβαίλνπκε κε ηνπο αλαβαζκηζκέλνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο πνπ δηακνξθψλνπκε άκεζα θαη 

ζπζηεκαηηθά ζηηο απνθιίζεηο πνπ ζα εκθαληζηνχλ θαη νη νπνίεο δελ ζα είλαη πιένλ επρεξέο λα απνθξπβνχλ, 

φπσο ζε κεγάιν βαζκφ γίλεηαη κέρξη ζήκεξα – απνθξχβνληαη απηέο νη απνθιίζεηο.  

 

• Καζηεξψλνπκε νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πνηλψλ, πέξαλ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ: πνηλψλ δηνηθεηηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα ψζηε αθελφο κελ λα ππνρξεψλεηαη θάζε εηαηξεία λα δηελεξγεί εζσηεξηθφ έιεγρν κε 

κεγαιχηεξε απζηεξφηεηα, αθεηέξνπ δε λα θαζηζηνχκε ιφγσ ησλ άκεζσλ θαη νηθνλνκηθά επαρζψλ πνηλψλ 

απξφζπκεο ηηο εηαηξείεο ζην λα κεηέξρνληαη ηέηνηα κέζα θαη επνκέλσο λα κελ αθήλνπλ πεξηζψξηα ζε 

ζηειέρε ηνπο λα αθνινπζνχλ απηά ηα κνλνπάηηα πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζνπλ ζπκβάζεηο.     
 

Κπξίεο θαη θχξηνη, θιείλνληαο ζα ήζεια λα πσ πσο είλαη θνηλφηνπν λα κηιήζνπκε γηα κηα “επαλάζηαζε 

ζπλεηδήζεσλ”. Αο αξθεζηνχκε ζηελ επαλάζηαζε ηνπ απηνλφεηνπ, πνπ φκσο δελ είλαη πεξηζζφηεξν εχθνιε. 

Σν ίδην ην ζχζηεκα ηεο δεκφζηαο δσήο πξέπεη λα απηoκεηαξξπζκηζηεί ζην ζχλνιφ ηνπ. Γελ ππάξρεη 

πηζαλφηεηα επηηπρίαο:  

• ζν πνιίηεο ςεθίδνπλ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο θαη ζε φινπο ηνπο ζεζκνχο κε 

θξηηήξην πειαηεηαθφ, αηνκηθνχ ζπκθέξνληνο θαη φρη γηα ην γεληθφ θαιφ. 

• ζν εξγαδφκελνη πξνηάζζνπλ ην θξηηήξην ηεο πξνζσπηθήο θαξηέξαο ή ηεο θνκκαηηθήο έληαμεο θαη φρη ηεο 

αθνζίσζεο ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία εξγάδνληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. 

• ζν ΜΜΔ θαη δεκνζηνγξάθνη δηαρεηξίδνληαη επηηεδείσο ην εξγαιείν ηεο ελεκέξσζεο γηα ηελ πξνψζεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθεξφλησλ θαη πξνζψπσλ. 

• ζν επηρεηξεκαηηθέο δπλάκεηο επηδηψθνπλ ηελ – κε θάζε ηξφπν – επηθξάηεζή ηνπο αδηαθνξψληαο γηα ην 

ήζνο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ην θνηλσληθφ ζπκθέξνλ, αληί ν επηρεηξεκαηηθφο αληαγσληζκφο ηνπο λα 

εμειίζζεηαη θαη σο άκηιια θνηλσληθήο επζχλεο. 

• ζν ιεηηνπξγνί ηεο δηθαηνζχλεο εληάζζνληαη κε επθνιία ζε θνκκαηηθνχο ζρεδηαζκνχο απεκπνιψληαο ηελ 

απηνλνκία ηνπο.  

• ζν πνιηηηθνί μερλνχλ ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ηνπο δφζεθε ε εληνιή λα είλαη ζηε Βνπιή ή λα θαηέρνπλ 

δεκφζην αμίσκα, επηδηψθνληαο λα είλαη ππέξκεηξα ρξήζηκνη ζηνλ εαπηφ ηνπο αληί λα δηαζέηνπλ ηηο δπλάκεηο 

ηνπο γηα ηελ πξφνδν ηεο ρψξαο θαη ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ. 

ια ηα παξαπάλσ θαη πνιιά άιια αθφκε ζπληεξνχλ έλα θιίκα δηάρπηεο θαρππνςίαο θαη ακθηζβήηεζεο 

ζεζκψλ θαη πξνζψπσλ. ε απηφ ην πεδίν αλζεί ε ζπλαιιαγή, ε αδηαθάλεηα θαη ηειηθψο ε δηαθζνξά.  

Απηή ε θξίζε, ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ, καο αθνξά φινπο θαη αθνξά φιεο ηηο ρψξεο. Βιέπνπκε, 

φπσο είπε ν ππνπξγφο, φηη ρψξεο κε θαιή καξηπξία απνδεηθλχνληαη ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλεο ζε θξηηηθή γηα 

αδηαθάλεηα θαη ζθάλδαια. Σν ίδην θαη ηδησηηθέο εηαηξείεο παγθφζκηνπ βειελεθνχο φηη ζπζηεκαηηθά 

επηδίδνληαη ζηελ εμαγνξά ζπλεηδήζεσλ θαη ππνγξαθψλ. 

Ζ Διιάδα κπνξεί λα πεξάζεη απφ ην –Α ηεο Αδηαθάλεηαο θαη ηεο Αζπδνζίαο ζην +Α ηεο Αλάπηπμεο, ηεο 

Αζθάιεηαο θαη ηεο Αηζηνδνμίαο. Ζ Διιάδα ζέινπκε λα γίλεη απηφ πνπ επηζπκνχκε. Γη’ απηφ επείγεη ε 

εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο κε αιιαγέο:  

• ηνλ εθινγηθφ λφκν κε αιιαγέο πνπ πξνάγνπλ ηελ απηνλνκία ηεο πνιηηηθήο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ ζηνπο δηαθφζηνπο (200). 

• ην “πφζελ έζρεο” γηα φζνπο έρνπλ ιφγν θαη ξφιν ζηε δεκφζηα δσή. 

• ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ζηειερψλ θαη εξγαδνκέλσλ κε απζηεξφ αιιά αληηθεηκεληθφ ηξφπν ζε φιεο 

ηηο βαζκίδεο. 
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• ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαλφλσλ θαη ηελ ηήξεζή ηνπο απφ επηρεηξεκαηηθέο 

δπλάκεηο θαη νξγαληζκνχο. 

Θα έιεγα: ρξεηάδνληαη αιιαγέο ηψξα θαη αιιαγέο παληνχ. Μηα Διιάδα δηαθαλήο, κηα Διιάδα αζθαιήο θαη 

αηζηφδνμε γηαηί λα κελ είλαη κηα Διιάδα απηνλφεηε; Iδνχ ην εξψηεκα θαη ε  απάληεζε αλήθεη ζε φινπο καο.  

 

ΔΛΛΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ: Να επραξηζηήζνπκε πνιχ ηνλ ππνπξγφ Τπνδνκψλ. Να θαινζσξίζσ ηνλ 

πξψελ ππνπξγφ Αλάπηπμεο, ηνλ θ. Κσζηή Υαηδεδάθε, ν νπνίνο επί ησλ εκεξψλ ηνπ ησλ ππνπξγηθψλ είρε 

μεθηλήζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πκθψλνπ Αθεξαηφηεηαο, ηνπ εξγαιείνπ πνπ ηα βαζηθά ηνπ ζεκεία καο 

αλέιπζε πξνεγνπκέλσο ε θ. Ρφζν, θαη λα ηνλ θαιέζσ λα πάξεη ηνλ ιφγν.  

 

 

ΚΩΣΖ ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ 

 

Αο θηλεζνύκε ζηνλ ρώξν ηεο Δπξώπεο θαη ηεο θνηλήο ινγηθήο 

 

 

Κπξίεο θαη θχξηνη, πξψηα απφ φια ζέισ λα επραξηζηήζσ γηα ηελ πξφζθιεζε. Ζ αλάγθε γηα ηελ νπζηαζηηθή 

πάηαμε ηεο δηαθζνξάο δελ είλαη, δπζηπρψο, θάηη λέν ζε απηφ ηνλ ηφπν. Ζ νηθνλνκηθή, φκσο, θαηάζηαζε ηεο 

ρψξαο θαζηζηά, κεηαμχ ησλ άιισλ, πην επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε – ξηδηθά! – απηνχ ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Κη επεηδή βξηζθφκαζηε – επηηέινπο λνκίδσ! – ζηελ επνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, ρξεηαδφκαζηε 

θαη ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο, ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γελ 

σθεινχλ ηα κεγάια ιφγηα. Οχηε σθειεί λα απμάλνπκε ηνπο θφξνπο, φηαλ, ζχκθσλα κε δηάθνξεο εθζέζεηο,  

ην έλα ηέηαξην απφ ηνπο επηβαιιφκελνπο θφξνπο δελ θαηαβάιιεηαη πνηέ. Οχηε  σθειεί απφ ηε κηα κεξηά ην 

θξάηνο λα καδεχεη ρξήκαηα απφ εθείλνπο πνπ κπνξεί θαη πνπ παγίσο αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο, πνπ πιεξψλνπλ θαη δελ κπνξνχλ λα μεθχγνπλ απφ ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ θαη απφ ηελ 

άιιε λα πεηάεη ηα ρξήκαηα απηά ζε βαξέιηα ρσξίο πάην... Δίρα ηελ ηχρε λα ρεηξηζηψ έλα απφ απηά: ήηαλ ε 

Οιπκπηαθή, ηελ νπνία κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή δηάθνξνη ήζειαλ λα ηελ θξαηήζνπλ ελ δσή. Δπηπρψο 

βιέπσ φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη κεηαηνπίζεη πνιινχο απφ εθείλνπο πνπ είραλ απηέο ηηο απφςεηο θαη ηηο 

δνμαζίεο θαη καο πξνζγείσζε αλσκάισο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Κηλδπλεχνπκε λα γίλνπκε φινη 

λενθηιειεχζεξνη... Γελ ην ελλνψ απηφ, αιιά ην ιέσ κε ηελ έλλνηα φηη νπνηνζδήπνηε ηνικνχζε λα θάλεη θάηη 

ζηε ζθαίξα ηεο θνηλήο ινγηθήο ζηελ Διιάδα ζεσξνχληαλ απηνκάησο λενθηιειεχζεξνο. Αθφκε θη αλ είρε 

ζνζηαιδεκνθξαηηθέο πεπνηζήζεηο ή νπνηαδήπνηε άιια πνιηηηθά πηζηεχσ...  Δλ πάζεη πεξηπηψζεη, είλαη 

αλάγθε γηα λα θιείζνπκε ηηο ρξνλίδνπζεο πιεγέο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ, κεηαμχ ησλ άιισλ, λα 

παηάμνπκε κε ηξφπν δπλακηθφ ηε δηαθζνξά.  

 

Σα πξφζσπα ηεο δηαθζνξάο είλαη πνιιά θαη νη ηξφπνη πνπ ππνλνκεχνπλ ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά αθφκα 

πεξηζζφηεξνη. Αληηκεηψπηζα ν ίδηνο ηέηνηα δεηήκαηα σο ππνπξγφο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη 

ππνπξγφο Αλάπηπμεο. Γπζηπρψο ε πάηαμε ηεο δηαθζνξάο δελ είλαη ππφζεζε ελφο ή δχν εηψλ, σζηφζν ε 

πξνζπάζεηα λα έξζνπλ ζηε δηθαηνζχλε ηέηνηα δεηήκαηα ήηαλ θαη παξακέλεη ζεκαληηθή. ηνλ ΟΔ, φηαλ 

ππήξμαλ ππφλνηεο ηέηνησλ θξνπζκάησλ, δελ δηζηάζακε ηελ επφκελε εκέξα λα ζηείινπκε ηελ ΤΠΔΔ γηα 

εμνλπρηζηηθνχο ειέγρνπο θαη λα παξαπέκςνπκε ηνπο ππεχζπλνπο ζηνλ εηζαγγειέα. ην δήηεκα ησλ 

δηπισκάησλ νδήγεζεο θαη ησλ ΚΣΔΟ, έλαλ ηνκέα πνπ, φπσο γλσξίδεηε, βξίζθεηαη ςειά ζηελ θαηάηαμε 

φζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα δηαθζνξάο, είρακε μεθηλήζεη κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα. ε ζπλεξγαζία κε ηε 

Γηεζλή Γηαθάλεηα - Διιάο θαη ηηο αξκφδηεο λνκαξρίεο πξνεηνηκάδακε παθέην κέηξσλ, ιακβάλνληαο ππφςε 

θαη ηελ επξσπατθή εκπεηξία, ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ ηέηνηα θαηλφκελα. 
 

Γηα λα έξζσ ζην δήηεκα ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ: Κάλακε βήκαηα. ρη ίζσο φια φζα ζα έπξεπε, σζηφζν 

έγηλε κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα λα αληηκεησπίζνπκε δεηήκαηα δηαθζνξάο θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. 

Έλαλ ηνκέα θαίξηαο ζεκαζίαο θαζψο, ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, νη θξαηηθέο πξνκήζεηεο 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 16% ηνπ ΑΔΠ ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο. Ο εθζπγρξνληζκφο, ε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ – ην ιεγφκελν e-procurement – θαη ε πξνζέιθπζε πξνζθνξψλ θαη 

απφ μέλεο εηαηξείεο είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηνλ δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. 
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ηε ρψξα καο, κέζα ζην 2007, ζην πιαίζην ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ππεγξάθεζαλ ηξία λέα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα. Δίλαη ηα 

πξνεδξηθά δηαηάγκαηα 118/2007 (ΦΔΚ 105/Α/10.7.2007), 59/2007 (ΦΔΚ 63/Α/16.3.2007) θαη 60/2007 

(ΦΔΚ 64/Α/16.3.2007). Με ην πξψην ζεζπίζηεθε λένο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

αλαζεσξήζεθε ν ηζρχσλ Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ (ΠΓ 394/96) θαη κε ηα άιια δχν 

ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία νη νδεγίεο 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ αληίζηνηρα. 

Γελ πεξηνξηζηήθακε απιά ζηελ ελζσκάησζε ησλ νδεγηψλ ηεο ΔΔ, αιιά πξνρσξήζακε ζε κηα νπζηψδε θαη 

ζε βάζνο αλαζεψξεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο πξνκήζεηεο. ηφρνο ήηαλ ε απινπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ, ε επίηεπμε κεγαιχηεξεο ηαρχηεηαο, δηαθάλεηαο θαη αμηνπηζηίαο ζην ζχζηεκα ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ γηα θξαηηθέο πξνκήζεηεο θαη έξγα.  

 

Με ζπγθεθξηκέλα κέηξα πξνζδηνξίζακε πεξηνξηζηηθά ηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ρξεηάδνληαη θαη 

θαζνξίζακε κηα δηαδηθαζία πνπ κεηψλεη ην θφζηνο θαη γηα ηνπο δηαγσληδφκελνπο. Γηα παξάδεηγκα νη 

ζπκκεηέρνληεο δεζκεχνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε κηαο ππεχζπλεο δήισζεο φηη εθφζνλ θξηζνχλ κεηνδφηεο, ζα 

πξνζθνκίζνπλ ηα εθ ηνπ λφκνπ αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά. 

 

Καζνξίζακε δηαδηθαζίεο πνπ απνηξέπνπλ ηηο άζθνπεο θαη πνιιέο θνξέο επηηεδεπκέλεο δηακάρεο κεηαμχ ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ πνπ θνζηίδνπλ ρξήκα θαη ρξφλν ζην δεκφζην – απινπζηεχζακε ηηο δηαδηθαζίεο, 

πεξηνξίζακε ηα έγγξαθα.  

 

Δπεθηείλακε ηε δηαθάλεηα πξνο φθεινο ησλ δηνηθνπκέλσλ επηβάιινληαο ηελ χπαξμε ζρεδίσλ ζχκβαζεο, 

ψζηε λα είλαη ζαθέο επαθξηβψο ηη ππνρξεψζεηο ζα αλαιάβεη ν εθάζηνηε ππεξζεκαηηζηήο, αιιά θαη λα 

εκπνδίδεηαη ε πηζαλή νπζηαζηηθή αιινίσζε εθ ησλ πζηέξσλ, κέζσ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ησλ 

ππνρξεψζεσλ απηψλ πνπ θάπνηεο θνξέο ίζσο θαηαιήγνπλ ζηελ εθηέιεζε πξνκήζεηαο νπζησδψο 

δηαθνξεηηθήο απφ ηελ αξρηθά δεκνπξαηνχκελε.  

 

Δπίζεο, κεηαμχ άιισλ, νξίζηεθαλ κε ζαθήλεηα φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, 

ηέζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο, νξίζηεθαλ απζηεξφηεξεο πνηλέο γηα φζνπο δελ ηεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ 

δηαγσληζκψλ.  

 

Απηά έγηλαλ ήδε απφ ην 2007. ια απηά ιακβάλνληαο πάληα ππ’ φςηλ ηελ εμαληιεηηθή αλάιπζε πνπ έρεη 

ππνζηεί απηφο ν ηνκέαο ηνπ δηθαίνπ απφ ηελ λνκνινγία, πξσηίζησο ηνπ ηΔ, ψζηε λα δηνξζσζνχλ ιάζε, λα 

εθκεηαιιεπζνχκε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο πνπ είρε γίλεη απφ ηα δηθαζηήξηα θαη λα πεξηνξηζζεί ν 

ρξφλνο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ πνπ αληαλαθιά θαη ζηε δηάξθεηα νινθιήξσζεο κηαο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

 

Δπηπιένλ, εηζήρζεζαλ κηα ζεηξά απφ λέεο δηαδηθαζίεο ζηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ φπσο ε 

“ζπκθσλία-πιαίζην” θαη ν “αληαγσληζηηθφο δηάινγνο”. Να ζεκεηψζσ εδψ πσο φηαλ κηα αλαζέηνπζα αξρή 

ζπλάπηεη “ζπκθσλία-πιαίζην” κπνξεί λα ζπλάπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην ζπκβάζεηο 

βάζεη απηήο, είηε εθαξκφδνληαο ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπκθσλία-πιαίζην είηε, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ θαζνξηζζεί φινη νη φξνη εθ ησλ πξνηέξσλ, αθνχ επαλαδηαγσληζζνχλ ηα κέξε ηεο 

ζπκθσλίαο-πιαίζην γηα ηνπο κε θαζνξηζζέληεο φξνπο. Ζ εθηίκεζή καο ήηαλ φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα 

απμεζεί ε επειημία ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζε φξνπο κείσζεο ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ. Με 

ηνλ “αληαγσληζηηθφ δηάινγν”, πάιη, κηα αλαζέηνπζα αξρή δεκνζηεχεη πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ πνπ 

πεξηιακβάλεη ηα θξηηήξηα αλάζεζεο θαη θαηφπηλ θαιεί ηαπηφρξνλα θαη εγγξάθσο ηξεηο ηνπιάρηζηνλ 

επηιεγέληεο ππνςεθίνπο ζε δηάινγν κέρξη ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ ηερληθψλ ή θαη λνκηθψλ-νηθνλνκηθψλ. Μηα 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηνλ αληαγσληζηηθφ δηάινγν γηα πνιχπινθεο ζπκβάζεηο, φηαλ δελ 

είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίζεη ηα ηερληθά κέζα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο, ή 

δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη ηε λνκηθή ή ηε  ρξεκαηννηθνλνκηθή νξγάλσζε ελφο ζρεδίνπ   

  

Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο απνθαζίζηεθε ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Γξνκνινγήζεθε ήδε απφ ην 2006 ε νξγάλσζε ηεο δηελέξγεηαο ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή κε ην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ΔΖΓΠ, ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ Πξνκεζεηψλ. Ωζηφζν, ε νινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαζπζηέξεζε ιφγσ 

δηαθφξσλ ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ.   
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Ζ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ καο δίλεη ην δηαδίθηπν πξέπεη λα αλέβεη ςειά ζηηο πξνηεξαηφηεηέο καο. 

Σν e-procurement είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ηαρχηεηαο, ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Τπάξρνπλ παξαδείγκαηα απφ άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ρψξεο πνπ έρνπλ πνιχ 

ρακειφηεξα πνζνζηά δηαθζνξάο ζπλνιηθά θαη νη νπνίεο ήδε αμηνπνηνχλ κε κεγάιε επηηπρία ην δηαδίθηπν 

ζηνλ ηνκέα ησλ ζπκβάζεσλ γηα θξαηηθέο πξνκήζεηεο θαη έξγα. ηελ Οιιαλδία, ππάξρεη έλαο δηαδηθηπαθφο 

ηφπνο πνπ ζπληνλίδεη φιε ηε δηαδηθαζία θξαηηθψλ ζπκβάζεσλ. Δθεί δεκνζηεχνληαη νη πξνθεξχμεηο ησλ 

δηαγσληζκψλ, ν θάζε ελδηαθεξφκελνο, κε κηα ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ 

ζηνηρείσλ, κπνξεί λα ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί αλνηρηά λα βιέπεη ηηο 

πξνζθνξέο ησλ ζπλππνςεθίσλ ηνπ. Σν ίδην θαη ζηε Γαλία, φπνπ φιεο νη πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ 

δεκνζηεχνληαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν, πξνθεηκέλνπ ν θάζε ελδηαθεξφκελνο λα έρεη άκεζε 

πξφζβαζε θαη λα απμάλεηαη ν αληαγσληζκφο αλάκεζα ζηνπο ππνςεθίνπο. Μέζσ απηνχ ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

ηφπνπ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θάλνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη λα γίλνληαη δεκνπξαζίεο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ φινη νη ελδηαθεξφκελνη.  

 

Καη γηα λα κελ πάκε καθξηά, αθφκα θαη ζηε γεηηνληθή καο Ηηαιία ην δηαδίθηπν είλαη ην βαζηθφ εξγαιείν γηα 

ηηο δηαδηθαζίεο ησλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ θαη ησλ δεκφζησλ έξγσλ. Απφ έλα ζπγθεθξηκέλν site 

ελεκεξψλνληαη φινη νη ππνςήθηνη γηα ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ πξνθεξχζζνληαη. ηελ Ηηαιία δηελεξγνχληαη 

ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί γηα έξγα θαη πξνκήζεηεο θαζψο θαη ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ δηαγσληζκνχο κεγάιεο αμίαο. Ζ πξψηε δηαδηθηπαθή δεκνπξαζία ηέηνηνπ είδνπο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ηηαιία ήδε ην 2001. Δδψ ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα δηαγσληζκνχο πνπ αθνξνχλ 

πξνκήζεηεο έρεη εληζρχζεη ζεκαληηθά ηε ζπκκεηνρή κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο 

απνθιείνληαλ ζπλήζσο απφ ηέηνηνπ είδνπο δηαγσληζκνχο γηαηί δελ είραλ ηα απαξαίηεηα κέζα. Οη κηθξέο θαη 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο αληηπξνζσπεχνπλ ζηελ Ηηαιία ην 80% ησλ πξνκεζεπηψλ γηα ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο 

ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Απηφ θαλεξψλεη φηη ε δηαδηθαζία απηή φρη κφλν απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ κεγάιε “πίηα” ησλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ, αιιά απμάλεη θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο γηα κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο, αλαηξέπεη ζηεγαλά θαη απνδηνξγαλψλεη θαζεζηεθπίεο δνκέο πνπ 

νδεγνχλ ζην κνίξαζκα ηεο “πίηαο” αλάκεζα ζε ιίγνπο θαη γλσζηνχο. 

 

Γη’ απηφ θαη κηα απφ ηηο ξπζκίζεηο, ζην πιαίζην ησλ λνκνηερληθψλ βειηηψζεσλ ηνπ ΠΓ/118/2007 πνπ 

πξνσζνχζακε πέξπζη ην θαινθαίξη – αιιά καο πξφιαβε ν Οθηψβξηνο θαη νη εθινγέο –, κε ζηφρν ηελ 

πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο, ήηαλ λα δηεπξπλζεί ε δεκνζηφηεηα κε αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν φισλ 

ησλ δηαθεξχμεσλ πνπ αθνξνχλ ζε ζπκβάζεηο αμίαο απφ 0 έσο 133.000 επξψ. Γειαδή αμία κηθξφηεξε απφ 

ηα θαηψηαηα φξηα ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ πνπ είλαη 400.000 επξψ γηα δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη 5 εθαη. επξψ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ. πλεπψο, ε αλαζέηνπζα αξρή, 

ζχκθσλα θαη κε ηελ εξκελεπηηθή αλαθνίλσζε ηεο ΔΔ (2006/C 179/02), παξνηξχλεηαη λα δεκνζηνπνηεί 

επξέσο αθφκε θαη ηηο κέζσ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ζπλαπηφκελεο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηφζν ζηηο εηδηθέο 

δηθηπαθέο πχιεο φζν θαη ζηνλ ηζηνρψξν ηεο, ζηνλ νπνίν ε θαηαρψξεζε είλαη επέιηθηε, απνηειεζκαηηθή θαη 

ρσξίο θφζηνο.  

 

Δπίζεο, άιιεο ξπζκίζεηο πνπ ζρεδηάδακε ήηαλ:  

 

• Να απαγνξεχεηαη ξεηψο πιένλ ε ππνβνιή πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο πξνζθνξψλ π.ρ. λα κε ζπκκεηέρεη ζε 

δχν θνηλνπξαθηηθά ζρήκαηα ν ίδηνο ππνςήθηνο.  

 

• Να επηηξέπνληαη νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο φηαλ ην θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά.  

 

• Να απνζαθεληζηεί θαη λα απινπνηεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ε δηαδηθαζία θαη ν ρξφλνο ππνβνιήο 

δηθαηνινγεηηθψλ κε ην λα νξίδεηαη πφηε ππνβάιινληαη ηα αηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα 

γίλνληαη δεθηά απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή π.ρ.: ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο ππεχζπλεο δήισζεο δελ ηαπηίδεηαη κε 

ηνλ ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ – ΔΑ ηΔ 1337/08. 

 

• Να πξνβιέπνληαη απζηεξφηεξεο θπξψζεηο γηα εθπξφζεζκεο παξαδφζεηο πιηθψλ, δειαδή λα ππάξρεη 

αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ησλ πξνζηίκσλ. 
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Δπίζεο ζρεδηάδακε ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ εμαγγειία ησλ δεκφζησλ δηαγσληζκψλ, 

αθνινπζψληαο δειαδή ηα παξαδείγκαηα ηεο Οιιαλδίαο, ηεο Γαλίαο θιπ. Μηα εληαία δηαδηθαζία 

δεκνζηφηεηαο γηα φινπο ηνπο δηαγσληζκνχο, φισλ ησλ θνξέσλ, ψζηε λα ππάξρεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα 

ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, αιιά θαη θαιχηεξνο έιεγρνο.  

 

Καη επεμεξγαδφκαζηαλ πξφηαζε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθήο Αξρήο. Ζ αξρή απηή ζα 

ήηαλ ζηα πξφηππα ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ κε εμεηδηθεπκέλα κέιε κε νξηζκέλε ζεηεία. Ζ Αλεμάξηεηε 

Γηνηθεηηθή Αξρή ζα κπνξνχζε: 

• λα ειέγρεη ηελ φιε δηαδηθαζία, ψζηε λα εθαξκφδεηαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη νη πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίεο ζε θάζε ζηάδην,  

• λα πξνηείλεη ή θαη λα πηνζεηεί βειηηψζεηο,  

• λα γλσκνδνηεί ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη ζηνπο ηδηψηεο,  

• λα δέρεηαη θαηαγγειίεο,  

• λα έρεη αξκνδηφηεηα εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, ψζηε λα κεησζεί ν ρξφλνο ησλ θαζπζηεξήζεσλ 

ιφγσ πξνζθπγψλ.  

 

Καη επίζεο ζα κπνξνχζε ε Αλεμάξηεηε Αξρή λα ιεηηνπξγεί σο πξναλαθξηηηθφ φξγαλν ζε πεξίπησζε πνπ 

ππέπηπηε είηε ζηε δηθή ηεο αληίιεςε είηε ζηελ αληίιεςε νπνηνδήπνηε πξνζψπνπ ππφζεζε λφζεπζεο 

δηαγσληζκνχ. Ζ Αξρή απηή ζα είλαη νκπξέια, ζα επηβιέπεη φιε ηε δηαδηθαζία θαη ζα βξίζθεηαη πάλσ απφ ηηο 

επηηξνπέο ΟΣΑ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζε κηθξφ πνζνζηφ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε κεγάια πνζά 

θαη επνκέλσο κε λφκν πξέπεη λα πεξάζνπλ απφ δηαθνκκαηηθή επηηξνπή. 

 

Απηέο ήηαλ νη βαζηθέο αξρέο ηεο δηθήο καο παξέκβαζεο. Γελ λνκίδσ φηη είλαη ηδενινγηθά ρξσκαηηζκέλεο, 

νχηε θηιειεχζεξεο είλαη νχηε ζνζηαιηζηηθέο. Πξνζπαζνχζαλ λα θηλεζνχλ ζην ρψξν ηεο Δπξψπεο θαη ηεο 

θνηλήο ινγηθήο θαη λνκίδσ φηη ε θαηλνχξγηα θπβέξλεζε ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα ηηο αμηνπνηήζεη. Πέξα 

απφ απηά φκσο, ζπκθσλνχκε απφιπηα θαη κε ηελ πηνζέηεζε ησλ εξγαιείσλ πνπ πξνηείλεη ε Γηεζλήο 

Γηαθάλεηα θαη ηα νπνία ζα εληζρχζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο πξνζπάζεηεο γηα δηαθάλεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα – εξγαιεία φπσο ην χκθσλν Αθεξαηφηεηαο. Μάο κίιεζε αλαιπηηθά γηα ην χκθσλν 

Αθεξαηφηεηαο ε θα Ρφζν, νπφηε εγψ λα κελ ζαο θνπξάζσ πεξηζζφηεξν. Να πσ κφλν ζπλνςηζηηθά φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα ζπκθσλία ε νπνία ππνρξεσηηθά ππνγξάθεηαη απφ φιεο ηηο πιεπξέο – ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή θαη φινπο φζνπο έρνπλ θαηαζέζεη πξνζθνξά – δεζκεχνληαο ηηο φηη δελ ζα δσξνδνθήζνπλ ή ζα 

δερζνχλ δσξνδνθίεο θαη δελ ζα πξνβνχλ ζε θαλελφο είδνπο κπζηηθέο ζπκθσλίεο, κε πξνβιεπφκελεο 

θπξψζεηο ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε.  

 

Σα βήκαηα απηά δελ κπνξνχλ βέβαηα λα γίλνπλ απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε. Ωζηφζν ε ρψξα καο δελ έρεη 

άιια πεξηζψξηα λα κέλεη ζε απιέο δηαπηζηψζεηο. Έρεη αλάγθε απφ απνηειέζκαηα. Σν λα ιέκε θάζε κέξα φηη 

ζα παηάμνπκε ηε δηαθζνξά, φηη ε δηαθάλεηα είλαη χςηζηε πξνηεξαηφηεηά καο δελ έρεη θαλέλα λφεκα αλ δελ 

πξνρσξήζνπκε ζηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ. Ζ λέα θπβέξλεζε χςσζε ηε ζεκαία ηεο δηαθάλεηαο 

πξνεθινγηθά αιιά κέρξη ζήκεξα δελ έρεη μεθηλήζεη λα εθαξκφδεη κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ζε απηφλ ηνλ 

ηνκέα. Γεζκεχζεθε φηη ζα δεκνζηνπνηεί ζην δηαδίθηπν θάζε ππνπξγηθή απφθαζε πνπ αθνξά δαπάλε γηα 

δεκφζηα πξνκήζεηα, αιιά έμη κήλεο κεηά πεξηκέλνπκε λα πινπνηεζεί απηή ε δέζκεπζε. Γελ αξθνχλ νη 

δηαθεξχμεηο θαη ηα εχθνια ιφγηα. Αθφκα ρεηξφηεξα, ηα πνιιά ιφγηα πνπ δελ αθνινπζνχληαη απφ έξγα 

πξνθαινχλ δπζπηζηία γηα ηνπο ζεζκνχο, νδεγνχλ ζε απάζεηα θαη αλνρή ζηα θαθψο θείκελα θαη ππνλνκεχνπλ 

νπζηαζηηθά ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία, φρη κφλν ζαλ πεπνίζεζε θαη εθινγηθή δηαδηθαζία, αιιά πξσηίζησο 

σο ην βέιηηζην κέζν δηαθπβέξλεζεο θαη βειηίσζεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ πνιίηε. Γελ αξθεί λα ιέκε φηη 

ε δηαθζνξά είλαη δήηεκα λννηξνπίαο. Πξέπεη λα ιάβνπκε ζπγθεθξηκέλα κέηξα. Πξέπεη λα ηνικήζνπκε λα 

πάξνπκε ηηο πξσηνβνπιίεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη ν ηφπνο. Με ιηγφηεξα ιφγηα θαη 

πεξηζζφηεξα έξγα. 

 

 

ΔΛΛΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ: Δπραξηζηψ πνιχ ηνλ θ. Κσζηή Υαηδεδάθε, θαη απφ ηελ φρζε ηεο πνιηηηθήο 

πάκε ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ πνηακνχ ηψξα. Ο θ. Βαζίιεο Κάηζνο, πξφεδξνο ηεο Pharmathen, 

“Δπηρεηξεκαηίαο ηεο Υξνληάο” 2008, έρεη ην ιφγν.   
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ΒΑΗΛΖ ΚΑΣΟ 

 

Υξεηαδόκαζηε έλα λέν κνληέιν 

 

κε πην ζεκαληηθό ξόιν γηα ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία 

 

 

Κπξία πξφεδξε, θχξηε πξφεδξε, επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηελ πξφζθιεζε. Ζ ρψξα καο δίλεη κηα θξίζηκε 

κάρε ζε κηα πξνζπάζεηα εμφδνπ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Μηα θξίζε ε νπνία ηαιαλίδεη ηελ Διιάδα ηφζν 

ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα φζν θαη ζηηο αμίεο θαη ζηνπο ζεζκνχο καο. ε έλα πξάγκα ζπγθιίλνπκε φινη καο 

ζήκεξα: καο πεξηκέλεη έλαο πνιχ καθξχο θαη επίπνλνο δξφκνο.  

 

Ννκίδσ φηη νη δηθέο κνπ αλαιχζεηο πιένλ πεξηηηεχνπλ. ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο αθνχζηεθαλ πνιιά απφ 

δηαπξεπείο νκηιεηέο. Δίλαη πξνθαλέο φηη δελ ρξεηάδεηαη λα αλαθαιχςνπκε ηελ ππξίηηδα!... ια ηα κέηξα θαη 

ηα εξγαιεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο έρνπλ εθαξκνζηεί ζε άιιεο ρψξεο, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν 

επηηπρψο, έρνπλ μεθηλήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη εθαξκφδνληαη θαη ζηελ Διιάδα, αθφκε πεξηζζφηεξα ζα 

εθαξκνζηνχλ κέζα ζηνπο επφκελνπο κήλεο. Νφκνπο, λνκνινγία έρνπκε, ην ζέκα είλαη λα ηνπο 

εθαξκφζνπκε.  

 

Σα πξάγκαηα, δπζηπρψο, ζηε ρψξα καο είλαη ζπγθεθξηκέλα: Έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε δχν ζεκαληηθά 

ζηνηρήκαηα. ηνίρεκα πξψην είλαη ε ηηζάζεπζε ηνπ ειιείκκαηνο κε πεξηζηνιή ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη  

αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ κέζσ θνξνιφγεζεο. Οη δηαθσλίεο αξθεηέο θαη νη αλαιχζεηο αθφκα 

πεξηζζφηεξεο. Γελ ζα ζαο θνπξάζσ κε ηηο απφςεηο κνπ ζε απηφ γηαηί πιένλ ε ρψξα είλαη κε ηε πιάηε ζην 

ηνίρν, άξα κε ειάρηζηεο επηινγέο. ηνίρεκα δεχηεξν είλαη ε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο. Σν γεγνλφο φηη είλαη 

δεχηεξν δελ ην θαζηζηά θαη δεχηεξε πξνηεξαηφηεηα. Καη δπζηπρψο γηα απηφ ην ζέκα δελ έρνπκε αθνχζεη 

πνιιά. Μεηά απφ ηα άθξσο επείγνληα θαη αλαγθαία κέηξα, πνην ζα είλαη ην ζηξαηεγηθφ καο πιαίζην 

αλάπηπμεο γηα ηα επφκελα ρξφληα; Πψο ζα απμήζνπκε ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο έηζη ψζηε ζηα επφκελα ρξφληα 

λα κεηψζνπκε ην δεκφζην ρξένο;  

 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Διιάδαο δηαξθψο θαηξαθπιά ζέζεηο ζηε δηεζλή θαηάηαμε. Ζ αμηνπηζηία ηεο 

ρψξαο καο έρεη θαηαξξαθσζεί. Σα θέξδε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ βαίλνπλ κεησκέλα θαη ζπλεπψο νη 

δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο εμαλεκίδνληαη. ε κηα ηαιαηπσξεκέλε νηθνλνκία ε αλάπηπμε δχζθνια κπνξεί λα 

έξζεη κφλνλ ελδνγελψο. Υξεηάδνληαη ινηπφλ ζπιινγηθέο θαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο, ρξεηάδεηαη 

καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή, ξηδηθή αλακφξθσζε ζεζκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ θαη, πάλσ απφ φια, απαηηείηαη ε 

άκεζε ζχκπιεπζε φισλ καο.      

 

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία αληηθεηκεληθά πνηέ δελ ήηαλ κηα πνιχ ηζρπξή νηθνλνκία. κσο δεθαεηίεο ηψξα 

θάλακε φινη πξνζπάζεηεο, ζπρλά κε πξνβιήκαηα, λα ελδπλακψζνπκε ηελ νηθνλνκία θαη ηα ηειεπηαία 20 

ρξφληα αξρίζακε λα βιέπνπκε ηελ αλάπηπμε λα θηλείηαη ζε ζεηηθά λνχκεξα – φζν θη αλ θάπνηα απφ απηά 

ήηαλ έλα virtual reality...  

 

Καηαθέξακε φκσο λα αθπξψζνπκε θαη απηή ηελ πξνζπάζεηα! Γελ αληηκεησπίζακε ηα ρξφληα δηαζξσηηθά 

πξνβιήκαηα, πάξζεθαλ εθ λένπ ιάζνο απνθάζεηο θαη θαηαθέξακε λα απνζηξαγγίμνπκε απφ ηελ νηθνλνκία 

καο ηελ φπνηα έλλνηα αληαγσληζηηθφηεηαο… Δπηηξέςακε λα ζπληεξείηαη έλα πεξηβάιινλ δηαθζνξάο θαη 

αδηαθάλεηαο δεκηνπξγψληαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο έλα άδηθν, αζηαζέο θαη επηθίλδπλν επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ. Γηαηί ε θαηάζηαζε απηή πιήηηεη πξψηα απ’ φια ηηο πγηείο θαη αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο, νη 

νπνίεο δεκηψλνληαη απφ αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο αθνχ κέζσ απηψλ ράλνπλ ην φπνην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα θαηέρνπλ.  

 

Απφ ηελ άιιε έρεη δαηκνλνπνηεζεί ην θέξδνο ησλ επηρεηξήζεσλ, ρσξίο λα ιακβάλνπκε ππφςε καο φηη απηέο 

νη πγηείο θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο είλαη απηέο πνπ ζπλήζσο πξνρσξνχλ ζε επελδχζεηο ή δεκηνπξγνχλ λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο. Έηζη έρνπκε πιήμεη αλεπαλφξζσηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηά καο παξακειψληαο ηηο 

επελδχζεηο θαη ηελ θαηλνηνκία, πξνο ράξηλ ηνπ “κέζνπ” θαη ηεο δηαπινθήο. Γηαηί ε δηαθζνξά θαη ε 

αδηαθάλεηα νδεγνχλ κνηξαία ζηελ παξακέιεζε ηεο αλαδήηεζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο έξεπλαο. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν θαιιηεξγήζακε έλα πεξηβάιινλ απαμίσζεο θαη ζπκβηβαζκνχ.   
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• Έρνπκε ζπκβηβαζηεί κε ηελ ηδέα ηνπ λα κεηαηξαπνχκε ζε νηθνλνκία παξνρήο ππεξεζηψλ θαη έρνπκε 

απνμελσζεί απφ ηηο έλλνηεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο πξνζηηζεκέλεο αμίαο. 

 

• ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο έρνπκε αλαπηχμεη έλα δαηδαιψδεο γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα κέζα ζην νπνίν είλαη 

αδχλαηνλ λα βγάιεη θαλείο άθξε. 

 

• Έρνπκε ππνβαζκίζεη ηελ ειιεληθή παηδεία θη έρνπκε θαηαθέξεη λα θάλνπκε ην κεγαιχηεξν εμαγψγηκν 

πξντφλ ηεο ρψξαο καο ηα ειιεληθά κπαιά. Σν θξάηνο έρεη ζηα ρέξηα ηνπ έλα ηεξάζηην θαη αλαμηνπνίεην 

θεθάιαην πνπ ιέγεηαη ηερλνγλσζία θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ. Αληηζέησο ηα ραξακίδνπκε ζηε ρψξα καο θαη 

ηα ραξίδνπκε ζην εμσηεξηθφ. 

 

• Έρνπκε θαηαζηήζεη σο φλεηξν δσήο ην παηδί καο λα γίλεη δεκφζηνο ππάιιεινο!  

 

• Με απιά ιφγηα έρνπκε θάλεη ΟΛΟΗ ΜΑ ηξαγηθά ζθάικαηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ νπνίσλ δνχκε ζήκεξα θαη 

ζα καο ζηνηρεηψλνπλ θαη γηα ηα επφκελα ρξφληα. 

  

Υξεηαδφκαζηε επεηγφλησο ηνκέο ζηε δηάξζξσζε, ζηε ιεηηνπξγία αιιά θαη ζηε λννηξνπία καο ψζηε λα 

μεθχγνπκε απφ ηνλ επηθίλδπλν θαχιν θχθιν πνπ έρνπκε κπεη, ν νπνίνο κε απιά ιφγηα απνηππψλεηαη σο 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζε ηξεηο ιέμεηο: θαθειάθη - ξνπζθέηη - κέζν. ηαλ ην θαθειάθη ην ιέκε 

“γξεγνξφζεκν” θαη είλαη ζηηο ζπλεηδήζεηο καο απνδεθηφο ηξφπνο ζπλδηαιιαγήο κε ην δεκφζην... ηαλ ην 

κέζν είλαη ζην κπαιφ καο ν κφλνο ηξφπνο γηα λα βξνχκε εξγαζία... ηαλ ην ξνπζθέηη έρεη αλαρζεί ζηε 

κνλαδηθή καο επηδίσμε γηα επηρεηξεκαηηθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε, ηφηε νη αμίεο απηνχ ηνπ ηφπνπ έρνπλ 

πηάζεη πάην.   

 

Γελ αληηκεησπίδνπκε κφλν κηα νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ θξίζε ηεο Διιάδαο είλαη θπξίσο απνηέιεζκα ηεο 

θξίζεο ζεζκψλ θαη αμίσλ πνπ βηψλεη ε ρψξα καο. Πξφζθαηεο κειέηεο θάλνπλ ιφγν γηα ην χςνο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ Διιάδα σο 8% ηνπ ΑΔΠ. Καη ην ηξαγηθφ εδψ πνην είλαη; ηνπο μέλνπο ηα λνχκεξα απηά 

θαίλνληαη εμσθξεληθά… ελψ εκείο ηα ακθηζβεηνχκε θαη φινη καο επηρεηξεκαηνινγνχκε γηαηί κπνξεί λα 

είλαη πςειφηεξα!.. 

 

Έρνπλ ραζεί ρξφληα επθαηξηψλ! Αο ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πιένλ φηη δελ ππάξρνπλ άιιεο επθαηξίεο. Αο 

εθιείςνπλ νη ιατθηζκνί, αο εθιείςνπλ νη θνξψλεο θαη αο θαζίζνπκε φινη καο, πνιηηεία, επηρεηξεκαηίεο θαη 

πνιίηεο λα αλαινγηζηνχκε ηηο επζχλεο καο αιιά θαη λα επαλαθαζνξίζνπκε ηελ πνξεία  καο. Μαγηθέο ιχζεηο 

δελ ππάξρνπλ. Απηφ είλαη ην κφλν δεδνκέλν. Τπάξρνπλ φκσο επίπνλεο θαη καθξνρξφληεο ηνκέο πνπ 

απαηηνχλ ηελ πνιηηηθή ζπλαίλεζε θαη ηελ ζηξάηεπζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ.  

 

Πφζν ρξφλν άξαγε αθηεξψλνπκε φινη καο πξνθεηκέλνπ λα βξνχκε ηξφπν λα δηεθπεξαηψζνπκε ην απηνλφεην 

ζε απηή ηε ρψξα; Απφ ην λα πάξεηο ην ραξηί απφ ηελ εθνξία, απφ ηα απιά;.. Απηφ ην δαηδαιψδεο ζχζηεκα 

είλαη ε βηηξίλα ηεο ζεκεξηλήο δηαθζνξάο. Έλα ζχζηεκα φπνπ βνιεχνληαη πνιινί, αιιά θαη πνπ 

εμππεξεηνχκαζηε φινη καο γηαηί αιιηψο γλσξίδνπκε φηη απιά δελ ζα θάλνπκε ηε δνπιεηά καο. 

 

Έρνπκε κπξνζηά καο θη έλαλ λέν θίλδπλν πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε ζην άκεζν κέιινλ. ρη κφλν κε 

ηε κείσζε ζηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ πιήηηεηαη ε αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, θαη ε ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά. Αιιά κε ηε κείσζε ζηηο απνδνρέο ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ, ηνπο 

θάλνπκε αθφκα πην επηξξεπείο ζηε δηαθζνξά… 

 

Δίλαη πιένλ φκσο απνδεθηφ γηα φινπο καο φηη δελ πάεη άιιν... Κάηη πξέπεη λα αιιάμεη άκεζα θαη ηα 

πξάγκαηα λα αξρίζνπλ λα κπαίλνπλ ζε ηάμε. Καη, θαηά ηελ άπνςή κνπ, νη ηξφπνη ψζηε λα κεησζεί ε 

δηαθζνξά είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλνη. Δίλαη φια ηα εξγαιεία ηα νπνία κέζσ ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο έρνπλ 

εθαξκνζηεί θαη εθαξκφδνληαη ηα νπνία είλαη πνιχ ζεκαληηθά.   

 

• Θα πξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ νη ππάξρνληεο θαλφλεο θαη λα ζεζπηζηνχλ κέηξα πνπ ζα κπνξέζνπλ λα 

απνθαηαζηήζνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ δεκνζίνπ, εηδηθά ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηηο θξαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη 

κε ηηο θξαηηθέο δαπάλεο. Καη ηα εξγαιεία θαη νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί απηνί ππάξρνπλ, ηα case studies είλαη 

γλσζηά, απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη πνιηηηθή βνχιεζε.   
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• Τπάξρεη φκσο θη έλαο άιινο ηνκέαο. Γηα λα κπνξέζεη λα κεησζεί ε δηαθζνξά πξέπεη λα κεησζεί φπνπ είλαη 

δπλαηφλ ε εκπινθή ηνπ δεκνζίνπ, ε εκπινθή ηνπ θξάηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο. Κη εδψ ηα 

εξγαιεία είλαη ζπγθεθξηκέλα: είλαη νη ηδησηηθνπνηήζεηο, είλαη ε παξαρψξεζε ηνπ κάλαηδκελη, είλαη ην 

outsourcing. Δδψ ζα πξέπεη ζαλ πνιηηεία λα θάλνπκε ηελ εζληθή καο απνγξαθή, ηη είλαη απηφ πνπ πξέπεη λα 

πξνρσξήζνπκε θαη πψο θαη κε πνηνλ ηξφπν.  

 

Πξνο απνθπγή γεληθεχζεσλ θαη παξεμεγήζεσλ ζέισ εδψ λα ηνλίζσ: δελ δαηκνλνπνηψ ην δεκφζην θαη 

ζενπνηψ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ο ηδησηηθφο ηνκέαο δελ είλαη ηέιεηνο. Αιιά ππάξρεη κηα βαζηθή δηαθνξά ζε 

ζρέζε κε ην δεκφζην. Δπηδίσμε κηαο ηδησηηθήο επηρείξεζεο είλαη ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα κε ζθνπφ ην θέξδνο, θαη θακηά απφ απηέο ηηο ηξεηο παξακέηξνπο, φπσο φινη καο 

αλαγλσξίδνπκε, δελ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα κηα δεκφζηα επηρείξεζε.  

 

Γελ είκαη ηδεαιηζηήο. Λάζνο επηινγέο ζα γίλνπλ. Παξαζπνλδίεο ζηηο επηινγέο ζα ππάξμνπλ. Αθήζηε καο 

φκσο ζαλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα λα θάλνπκε ηε δνπιεηά καο. Πξέπεη λα δνθηκάζνπκε θαη θάπνηνλ 

δηαθνξεηηθφ δξφκν, έλα λέν κνληέιν φπνπ θαη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία ζα παίδεη ζεκαληηθφηεξν ξφιν. 

Αμηνινγήζηε καο, θξίλεηέ καο, επηβξαβεχζηε καο, αιιά θαη ηηκσξήζηε καο φπνπ εθαξκφδνπκε ιάζνο 

πξαθηηθέο. 

 

Γηα λα γίλεη απηφ απαηηείηαη λα αιιάμνπλ πνιιά. Πξέπεη λα ζρεδηάζνπκε γηα ηνλ θάζε ηνκέα, γηα ηελ θάζε 

δξάζε, έλα επέιηθην θαη ξεαιηζηηθφ πιαίζην ην νπνίν λα βαζίδεηαη ζηε ζεκεξηλή πξαθηηθή, αιιά θαη λα 

ζσξαθίδεηαη κέζσ απζηεξψλ θαη αλεμάξηεησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. Αλ, γηα παξάδεηγκα, απηή ε ρψξα 

ρξεηάδεηαη καξίλεο, αο ηηο ρηίζνπλ ηδηψηεο θαη αο ζεζπίζνπκε δίθαηνπο θαη ιεηηνπξγηθνχο φξνπο 

εθκεηάιιεπζεο απηψλ. Ζ ρψξα έρεη λα θεξδίζεη πεξηζζφηεξα κε απηφλ ηνλ ηξφπν απφ ην λα κελ έρεη καξίλεο 

θαζφινπ. Αλ απηή ε ρψξα ρξεηάδεηαη λέαο ηερλνινγίαο κεραλήκαηα ζηα λνζνθνκεία, αο ηα ζπκβάιινπλ νη 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη αο βξεζεί ε θφξκνπια ζπλεξγαζίαο. Σν ΔΤ έρεη λα ράλεη πεξηζζφηεξα απφ ηελ 

νηθνλνκηθή αηκνξξαγία πξνο ηα εμσηεξηθά δηαγλσζηηθά θέληξα. Αλ απηή ε ρψξα ρξεηάδεηαη νδηθνχο άμνλεο 

θαη αληαγσληζηηθφ ζχζηεκα κεηαθνξψλ, αο ην θάλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηδηψηεο. Αιήζεηα, ιέκε φηη ηα δηφδηα 

ηεο Αηηηθήο νδνχ είλαη αθξηβά... Αο αλαινγηζηνχκε ηη έρεη πιεξψζεη ν Έιιελαο θνξνινγνχκελνο γηα ηελ 

ΠΑΘΔ, ηη έρεη πιεξψζεη γηα ηνλ ΟΔ, ηη έρεη πιεξψζεη γηα ηελ Οιπκπηαθή.   

 

Θα κπνξνχζα λα ζπλερίζσ επί ψξεο κε δηάθνξα παξαδείγκαηα φπνπ ην δεκφζην ζα πξέπεη λα απεκπιαθεί 

απφ ηηο δηαδηθαζίεο, γεγνλφο πνπ ζα εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζα δψζεη 

ηε δπλαηφηεηα λα ππάξμνπλ πνιχ πςειφηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζίεο θαη λα πάςεη έλαο κεγάινο θαχινο 

θχθινο. Ννκίδσ φκσο πσο είλαη πξνθαλέο φηη απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ε ρψξα είλαη έλα λέν επέιηθην ζεζκηθφ 

πιαίζην πάλσ ζην νπνίν φινη καο ζα μαλαρηίζνπκε. Καη απηφ ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην λα βαζίδεηαη ζε ηξεηο 

άμνλεο: 

 

• Ο πξψηνο άμνλαο είλαη ε θνηλή ινγηθή. 

 
• Ο δεχηεξνο είλαη λα παξαηηεζνχκε φινη καο απφ ηνπο ιατθηζκνχο, ηα κηθξνπνιηηηθά ζπκθέξνληα, ηηο 

κηθξνζπληερληαθέο απφςεηο, πνιηηηθνί, επηρεηξεκαηίεο, ζπλδηθάηα θαη πνιίηεο.  

 
• Καη ν ηξίηνο άμνλαο είλαη απζηεξνί θαλφλεο θαη ηζρπξνί κεραληζκνί ειέγρνπ. 

 

Ζ Διιάδα έρεη κηα ηειεπηαία επθαηξία λα αλαδνκεζεί. Διπίδσ λα γίλνπκε φινη καο ζνθφηεξνη κέζα απφ ηελ 

θξίζε απηή θαη λα αδξάμνπκε ηηο επθαηξίεο πνπ εκθαλίδνληαη κπξνζηά καο. αο επραξηζηψ πνιχ.  

 

 

ΔΛΛΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ: Δπραξηζηψ πνιχ ηνλ θ. Κάηζν θαη παξαθαιψ ηελ πξφεδξν ηεο Γηεζλνχο 

Γηαθάλεηαο, ηελ θα Λακπέι, λα πάξεη ην ιφγν.  

 

 

 

ΜΑΡΚ ΠΗΜΑΝ - ΤΓΚΔΣ ΛΑΜΠΔΛ 
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Σα εξγαιεία ηεο Γηεζλνύο Γηαθάλεηαο 

 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δηαθζνξάο ζηελ Άκπλα 

 

 

Καιεζπέξα ζαο θ. ππνπξγνί, θπξίεο θαη θχξηνη, πξνζθεθιεκέλνη ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο…  Καη ραηξεηίδσ 

ηδηαίηεξα ηνλ πξφεδξν ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο Διιάδνο, ηνλ θ. Μπαθνχξε, πνπ κεηείρε ελεξγά ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ θηλήκαηνο ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο αλά ηνλ θφζκν. Γελ είκαη ν Μαξθ Πίκαλ. Ο θ. Πίκαλ 

παγηδεχηεθε θάπνπζηε Γπηηθή Δπξψπε έλεθα ηεο ηέθξαο ησλ εκεξψλ, αιιά επεηδή έρσ εκπιαθεί ζηα 

ζέκαηα ηεο Άκπλαο, ζα θάλσ εγψ ηελ παξνπζίαζε ζηε ζέζε ηνπ.   

 

Ζ Γηεζλήο Γηαθάλεηα εξγάδεηαη γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ 

δηαθζνξάο ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο απφ ην 2000. Ζ δξάζε καο μεθίλεζε απφ ηε 

ζπλεξγαζία κε κεγάιεο εηαηξίεο θαηαζθεπήο ακπληηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Δπξψπεο θαη ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ κε ζθνπφ ηελ νηθνδφκεζε πξνηχπσλ θαηά ηεο δσξνδνθίαο ζηηο αγνξέο ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

ηε ζπλέρεηα, θαη ζηαδηαθά, δηεπξχλακε ηε ζπλεξγαζία καο κε θπβεξλήζεηο θαη έλνπιεο δπλάκεηο πνπ 

επηδίσθαλ κεηαξξχζκηζε. ήκεξα έρνπκε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην ΝΑΣΟ γηα ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ θαηά 

ηεο δηαθζνξάο θαη γηα ην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαηά ηεο δηαθζνξάο ζηα Τπνπξγεία Άκπλαο 

θαη Αζθάιεηαο. Μέξνο ηεο δνπιεηάο καο ππήξμε ε εηζαγσγή ησλ επεξγεηεκάησλ ηεο εμσηεξηθήο επνπηείαο 

θαη ηνπ αλεμάξηεηνπ ειέγρνπ ζε έλα πεδίν πνπ ηζηνξηθά ππήξμε θιεηζηφο ηνκέαο. Έρνπκε ζπκκεηάζρεη, 

αθφκε, ζε ειέγρνπο αληηζηαζκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ κε δχν Τπνπξγεία Άκπλαο θαη ηνπο ππνςήθηνπο 

πιεηνδφηεο ηνπο. 

 

Ο Έιιελαο ππνπξγφο Άκπλαο κίιεζε πνιχ γηα ηα δήηεκαηα ηεο άκπλαο θη εγψ δελ ζα ήζεια λα πάξσ ηνλ 

ρξφλν επαλαιακβάλνληαο φζα είπε. Καηά ηελ θνηλή αληίιεςε πάλησο, ε άκπλα απνηειεί έλαλ ηνκέα πςεινχ 

θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε δηαθζνξάο. Καη πξάγκαηη ζπλαληψληαη φιεο νη παξαιιαγέο: ππάξρνπλ θαιά 

πεξηθξνπξεκέλνη ηνκείο άκπλαο ζε κεξηθέο ρψξεο, φπσο θαη άιιεο, φπνπ ην ζχζηεκα ηεο θξαηηθήο 

αζθάιεηάο ηνπο ηειεί ππφ ηνλ πιήξε έιεγρν δηεθζαξκέλσλ ζπκθεξφλησλ. 

 

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο δηαθζνξάο ζην πεδίν ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο έρεη κεγάιε 

ζεκαζία. ηελ άκπλα δαπαλψληαη πάξα πνιιά ρξήκαηα – κπνξεί λα κελ ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα αιιά 

ζπκβαίλεη ζε άιιεο ρψξεο. ην Παθηζηάλ, γηα παξάδεηγκα, νη ακπληηθέο δαπάλεο θηάλνπλ ζην 17% θαη ην 

Παθηζηάλ είλαη κηα πνιχ κεγάιε ρψξα. Δπνκέλσο, ζε δηεζλέο επίπεδν ε ζπαηάιε πφξσλ ιφγσ δηαθζνξάο 

ζηελ άκπλα κπνξεί λα απνβεί ηεξάζηηα.  

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, πάιη,  ηα αλψηαηα ζηξαηησηηθά θιηκάθηα παξαπνλνχληαη ζπρλά γηα ηνλ αληίθηππν ηεο 

δηαθζνξάο πνπ θαηαιήγεη ζε επηρεηξεζηαθή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα. ε πεξίπησζε πνπ ε άκπλα θαη ν 

ηνκέαο ησλ ζηξαηησηηθψλ πξνκεζεηψλ ζεσξείηαη δηεθζαξκέλνο, αθελφο εθπίπηεη ε εκπηζηνζχλε ηνπ θφζκνπ 

θαη αθεηέξνπ ε δηαθζνξά νδεγεί ζηελ ηαρχηαηε απαμίσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ εζληθήο αζθάιεηαο. Να 

εμεγήζσ κε έλα παξάδεηγκα πψο κπνξεί λα γίλεη απηφ. Λέκε ραξαθηεξηζηηθά φηη ζην Αθγαληζηάλ γίλνληαη 

κεγάιεο πσιήζεηο φπισλ ζηηο εθεί εηαηξείεο. Αλ έλα πνζνζηφ 10% ησλ πξνκεζεηψλ εμνπιηζκψλ θαηαιήγεη 

ζε θάζε είδνπο δσξνδνθίεο θαη ακνηβέο, έλα πνζφ φπισλ πεξλά ζην ιαζξεκπφξην θαη θαηαιήγεη ζε ιάζνο 

ρέξηα, έηζη κε ηα δηθά ζνπ ρξήκαηα έρεη αγνξαζηεί εμνπιηζκφο πνπ θαηαιήγεη λα ζθνηψλεη ηνλ ζηξαηφ ζνπ. 

Γη’  απηφ κηιψ γηα απαμίσζε ζηξαηεγηθήο: ηα δηθά ζνπ ιεθηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζθνηψλνπλ ηνπο 

δηθνχο ζνπ αλζξψπνπο.  

 

Σα θαιά λέα είλαη φηη ν ηνκέαο ηεο άκπλαο απνδίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζηα δεηήκαηα 

αθεξαηφηεηαο θαη δηαθζνξάο ζε φ,ηη αθνξά ηηο αγνξέο ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ επξσπατθή ακπληηθή 

βηνκεραλία, γηα παξάδεηγκα, αλέπηπμε ηα “Κνηλά Δπηρεηξεκαηηθά Πξφηππα” γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θηλδχλσλ δηαθζνξάο ζηηο δηεζλείο αγνξέο ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ. Σν πξφηππα απηά επηθπξψζεθαλ απφ ην 

ζχλνιν ησλ ακπληηθψλ βηνκεραληψλ ησλ 27 θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη νδήγεζαλ ζηελ 

αλάπηπμε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη ζπκκφξθσζεο. Δπίζεο, νξηζκέλεο εζληθέο ελψζεηο ακπληηθψλ 

βηνκεραληψλ άξρηζαλ λα παξάγνπλ νδεγνχο γηα ηηο εηαηξίεο κέιε ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε βξεηαληθή 

Aerospace and Defense Society. Οη ακπληηθέο βηνκεραλίεο ηεο Δπξψπεο θαη ησλ ΖΠΑ ζπλέζηεζαλ απφ 

θνηλνχ ην Γηεζλέο Φφξνπκ γηα ηελ Ζζηθή Δπηρεηξεκαηηθή πκπεξηθνξά, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ελφο θνηλνχ 

ζπλφινπ νδεγηψλ πνπ ζα κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Σέινο, ην 2007 ην ΝΑΣΟ 
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μεθίλεζε έλα πξφγξακκα γηα ηελ “Οηθνδφκεζε ηεο Αθεξαηφηεηαο θαη ηνλ Πεξηνξηζκφ ησλ Κηλδχλσλ 

Γηαθζνξάο ζηα Ακπληηθά Ηδξχκαηα”.  

 

Θα ήζεια λα αλαδείμσ νξηζκέλα πξαθηηθά κέηξα πνπ έρνπλ ιάβεη θάπνηεο θπβεξλήζεηο κε ηε ζπλδξνκή καο. 

Γελ πξφθεηηαη γηα έλα αξζξσκέλν ζχλνιν κεηαξξπζκίζεσλ, νχηε γηα κέηξα πνπ ππνθαζηζηνχλ ηελ αλάγθε 

γηα δνπιεηά πάλσ ζε βαζηθέο φςεηο ηεο δηαθπβέξλεζεο, φπσο ν ζρεδηαζκφο πνιηηηθήο, νη εγθξίζεηο 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηα ζέκαηα ησλ πξνκεζεηψλ.  Απηφ πνπ θάλνπλ κάιινλ είλαη λα εζηηάδνπλ ζε πνιχ 

πξαθηηθέο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη έλα ππνπξγείν ή κηα ζηξαηησηηθή εγεζία πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζηε κεηαξξχζκηζε θαη λα πξνζδνθά έλα ζεηηθφ αληίθηππν γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δηαθζνξάο ζην ζχλνιν ηνπ ακπληηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο.  

 

Απηέο νη πξαθηηθέο αξρέο βαζίδνληαη ζε έλα βηβιίν πνπ ρξεζηκνπνηνχκε πνιχ θαη πνπ κπνξείηε λα 

αλαδεηήζεηε ζην δηθηπαθφ καο ηφπν (www.defenceagainstcorruption.org) θαη είλαη:  

 

1. Γηάγλσζε ηεο δηαθζνξάο. 

2. Υξήζε εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο. 

3. Αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο. 

4. Αλάιεςε ηεο πξνζπάζεηαο απφ ηελ εγεζία θαη νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο. 

5. Δηζαγσγή ελφο ζνβαξνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ελάληηα ζηε δηαθζνξά. 

6. Τηνζέηεζε μεθάζαξσλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο γηα ηνπο αμησκαηνχρνπο θαη ηνπο αμησκαηηθνχο. 

7. Υξήζε αλεμαξηήησλ παξαηεξεηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ κεγάισλ πξνκεζεηψλ.  

8. Αλάιπζε ηνπ αληίθηππνπ ηεο δηαθζνξάο ζην ζηξαηησηηθφ δφγκα. 

9. Γέζκεπζε ησλ πξνκεζεπηψλ ζηελ πξνζπάζεηα θαηά ηεο δηαθζνξάο  

10. Πεξηνξηζκφο ησλ θηλδχλσλ δηαθζνξάο ζηα αληηζηαζκηζηηθά πξνγξάκκαηα 

11. Βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ησλ πξνκεζεηψλ. 

12. Ίδξπζε κηαο ππεξεζίαο πξφιεςεο ηεο δηαθζνξάο εληφο ησλ Τπνπξγείσλ Άκπλαο. 

  

Ζ δηαθζνξά είλαη κηα απφ εθείλεο ηηο ιέμεηο πνπ φινη λνηψζνπλ φηη θαηαλννχλ πνιχ θαιά ηη ζεκαίλεη, αιιά 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πεξηγξάθεη πνιχ δηαθνξεηηθέο επηκέξνπο θαηαζηάζεηο.  Δίλαη αλαγθαίν, ινηπφλ, πξηλ 

ηελ θαηάζηξσζε νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ, λα πξνεγεζεί κηα ζνβαξή δηάγλσζε ησλ δεηεκάησλ δηαθζνξάο θαη 

αθεξαηφηεηαο κε ηελ ηδηαίηεξε θαη ζπγθεθξηκέλε κνξθή πνπ παίξλνπλ ζηελ θάζε ρψξα. Έλα εξγαιείν πνπ 

ζπζηήλνπκε ζρεηηθά είλαη ην “Πιαίζην Γηαθζνξάο” πνπ αλέπηπμε ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα θαη ην νπνίν 

απνηειεί έλα βαζηθφ πεξίγξακκα ησλ δεηεκάησλ δηαθζνξάο πνπ απαληψληαη θαηά ηξφπν ηππηθφ ζηηο 

ππεξεζίεο άκπλαο θαη αζθάιεηαο. Σν Πιαίζην Γηαθζνξάο απνηππψλεη 25 βαζηθνχο ηχπνπο δηαθζνξάο ζηελ 

άκπλα θαη ηελ αζθάιεηα, ππφ ηνπο ηίηινπο “πνιηηηθνί”, “πξνκήζεηεο” θαη “άιιεο δηαδηθαζίεο”. Καη ην θάζε 

Τπνπξγείν Άκπλαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πιαίζην απηφ ζαλ βάζε ζπδήηεζεο θαη αλάιπζεο γηα ηα 

δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε θάζε ρψξα θαη γηα ηελ αλάδεημε ησλ δεηεκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα 

απνηειέζνπλ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο εζηίαζεο θάζε ζρεδίνπ δξάζεο θαηά ηεο δηαθζνξάο.  

 

Γεχηεξνλ, αθεηεξία γηα ηελ επεμεξγαζία ελφο ζρεδίνπ γηα ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ησλ θηλδχλσλ πνπ ζα θάλεη ε θάζε ρψξα. Ωο πξνο απηφ, θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ΝΑΣΟ, έρνπκε αλαπηχμεη 

κηα πξνζέγγηζε πνπ επηηξέπεη ζηα θξάηε λα θάλνπλ ηε δηθή ηνπο απηναμηνιφγεζε θηλδχλσλ, επί ησλ νπνίσλ 

κπνξνχλ, ζε δεχηεξν βήκα, λα αλαπηχμνπλ έλα ζρέδην δξάζεο κε βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Μηα ρψξα πνπ ην 

έθαλε απηφ πξφζθαηα είλαη ε Πνισλία. Σα ζρέδηα απηά κπνξνχλ λα είλαη πνιχ απιά, κε πέληε ή έμη ζειίδεο 

αλάιπζεο, πνπ ζα θαηαιήγνπλ ζε δξάζεηο θαη ζε έλα ρξνλνδηάγξακκα. Γελ ππάξρνπλ έηνηκεο ζπληαγέο, 

αιιά δσηηθή γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε δηαζθάιηζε επξείαο ππνζηήξημεο. Έηζη θαιφ είλαη έλα 

ηέηνην έγγξαθν λα πεξηιακβάλεη ηε βαζηθή ζπιινγηζηηθή αξρή, ηελ αλάιπζε θαη, πξνθαλψο, ην ίδην ην 

ζρέδην δξάζεο.  

 

ηε ζπλέρεηα, είλαη ζθφπηκν λα ηεζεί ζε εθαξκνγή έλα ζνβαξφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαηά ηεο δηαθζνξάο 

πνπ ζα εζηηάδεη αξρηθά ζηνπο αλψηεξνπο θαη κεζαίνπο αμησκαηηθνχο. Ζ Γηεζλήο Γηαθάλεηα, ζε ζπλεξγαζία 

κε ην ΝΑΣΟ θαη ηελ βξεηαληθή Αθαδεκία Άκπλαο, έρεη αλαπηχμεη έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πέληε 

εκεξψλ γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο ζηνπο νξγαληζκνχο άκπλαο. Σν 

πξφγξακκα απηφ έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα απεπζχλεηαη θαη ζε αμησκαηηθνχο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη 

ζηνπο πνιηηηθνχο αμησκαηνχρνπο ησλ Τπνπξγείσλ Άκπλαο θαη Αζθάιεηαο. ηφρνο ηνπ είλαη ε δηδαζθαιία 
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ησλ ελλνηψλ ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο θαιήο δηαθπβέξλεζεο, ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο πινπνηνχληαη ζηελ 

πξάμε ηα κέηξα θαηά ηεο δηαθζνξάο θαη ε βειηίσζε ηεο επαθήο κε ην θνηλφ θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. 

 

Να πξνζζέζσ φηη ην εθπαηδεπηηθφ απηφ πξφγξακκα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έμη θνξέο θαη έρνπκε εθπιαγεί 

επράξηζηα κε ηελ ελζνπζηψδε αληίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ παξαθνινπζήζεη ην 

πξφγξακκα αμησκαηνχρνη απφ 15 ρψξεο. Μάιηζηα νξηζκέλεο ρψξεο έθαλαλ πνιχ θαιή ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, απνζηέιινληαο ζηαζεξά νκάδεο ζπκκεηερφλησλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, θαηάθεξαλ λα 

νηθνδνκήζνπλ κηα θξίζηκε κάδα ηθαλψλ αμησκαηνχρσλ κέζα ζηηο ππεξεζίεο ηνπο. Ίζσο ην κεγαιχηεξν 

φθεινο απηψλ ησλ καζεκάησλ ήηαλ ζην γεγνλφο ηνπ φηη, επεηδή φινη νη ζπκκεηέρνληεο είλαη έκπεηξνη 

αμησκαηνχρνη θαη αμησκαηηθνί, ππήξμε ππθλή θαη έληηκε αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε ην 

ηη απέδσζε θαη ηη φρη ζηα θξάηε ηνπο. 

 

ηε ζπλέρεηα απαηηείηαη κηα αλάιπζε ηνπ αληίθηππνπ ηεο δηαθζνξάο ζηηο ίδηεο ηηο ζηξαηησηηθέο 

επηρεηξήζεηο, ηηο επηρεηξήζεηο θάζε ηχπνπ, είηε ππεξαηιαληηθέο, φπσο είλαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ ΝΑΣΟ, είηε 

εηξελεπηηθέο είηε επξχηεξεο. Σν βαζηθφ εξψηεκα είλαη πψο αληηιακβάλνληαη νη ζηξαηησηηθνί ηε δηαθζνξά σο 

έλαλ απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο παξάγνληεο ζε κηα ζχγθξνπζε. Γη’ απηφ ην ζέκα έρνπκε ζπλεξγαζηεί κε ηηο 

βξεηαληθέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο θαη κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ΝΑΣΟ θαη δηαπηζηψζακε φηη ν ζηξαηφο έρεη 

πνιιά λα θεξδίζεη απφ ηελ αιιαγή ηεο ζθέςεο ηνπ ζρεηηθά κε απηά. 
 

Κάηη ζην νπνίν ζα ήζεια ηδηαίηεξα λα ζηαζψ είλαη ε αμία ηεο ρξήζεο αλεμάξηεησλ παξαηεξεηψλ ζηα 

κεγάια πξνκεζεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζηα πξφηππα ησλ πκθψλσλ Αθεξαηφηεηαο. Αμίδεη ηνλ θφπν λα 

επελδχζεηο ρξήκαηα ζηνλ δηνξηζκφ αιεζηλά εθπαηδεπκέλσλ αλζξψπσλ, ηθαλψλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηα 

πξάγκαηα φρη κφλν ζηα ραξηηά αιιά ζην ζχλνιν ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ Γηεζλήο Γηαθάλεηα έρεη ρξεζηκνπνηήζεη 

πνιχ ηε κέζνδν ησλ αλεμάξηεησλ παξαηεξεηψλ ζε πνιχ κεγάιεο ζπκβάζεηο θαη ζε πνιιέο ρψξεο θαη ηε 

βξήθακε εμίζνπ ρξήζηκε ζε φ,ηη αθνξά ηελ άκπλα. Βνεζήζακε ηα ππνπξγεία Άκπλαο ηεο Κνινκβίαο θαη ηεο 

Πνισλίαο ζηνπο νξηζκνχο αλεμάξηεησλ παξαηεξεηψλ θαη δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

πξνζέγγηζε απέδσζε πςειφηεξα επίπεδα αθεξαηφηεηαο ζηηο ζπλαιιαγέο. 

 

Αιιά ηδηαίηεξα ρξήζηκε κπνξεί λα απνβεί θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο. Οη  πξνκεζεπηέο θαη ηα 

ππνπξγεία ζπρλά δελ αληηιακβάλνληαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ δεκηνπξγεί ε δηαθζνξά είηε γηα ηελ αμηνπηζηία 

ηεο άκπλαο είηε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε κηαο εηαηξείαο. Οη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα ζπζηξαηεπζνχλ 

θαη λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηνλ αγψλα θαηά ηεο δηαθζνξάο, αληί λα θξαηνχληαη ζε απφζηαζε. Τπάξρνπλ 

αξθεηέο θπβεξλήζεηο πνπ ζήκεξα εξγάδνληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνπο πξνκεζεπηέο. Γηα 

παξάδεηγκα, ην Τπνπξγείν Άκπλαο ηεο Ννξβεγίαο έρεη πξνρσξήζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

πάλσ ζε απηφ ην δήηεκα, ελψ ζηε Βξεηαλία, ε έλσζε ησλ ακπληηθψλ βηνκεραληψλ παξέρεη νδεγίεο γηα 

πξνγξάκκαηα ελάληηα ζηε δηαθζνξά ζηνπο πξνκεζεπηέο. ηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ησλ 

πξνκεζεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Σέινο, πξνηείλνπκε ηε δηαζθάιηζε ηεο ππνρξεσηηθήο απνρήο ελφο 

αμησκαηνχρνπ ησλ ακπληηθψλ πξνκεζεηψλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ζηηγκή πνπ εγθαηαιείπεη 

ηνλ ηνκέα απηφ. Γηαηί απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζήκεξα ζε νξηζκέλεο ρψξεο είλαη φηη αμησκαηνχρνη ησλ 

ακπληηθψλ πξνκεζεηψλ, κφιηο απνζπξζνχλ απφ έλα Τπνπξγείν Άκπλαο, πξνζιακβάλνληαη ακέζσο απφ 

ακπληηθέο εηαηξείεο πξνκεζεπηψλ πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ γη’  απηέο ιφκπηλγθ ζην ππνπξγείν ή ζηελ 

θπβέξλεζε φπνπ έσο ρηεο εξγάδνληαλ. 

 

Να ζεκεηψζσ, επίζεο, φηη πξνζνρή ζέιεη ν ηνκέαο ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ σθειεκάησλ επεηδή απνηειεί κηα 

πεξηνρή πςεινχ θηλδχλνπ δηαθζνξάο γηα ηηο θπβεξλήζεηο: ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα εμέδσζε ηελ πεξαζκέλε 

εβδνκάδα έθζεζε κε ηηο πξνηάζεηο καο πεξί ησλ ηξφπσλ πεξηνξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ δηαθζνξάο ζε απηφ ηνλ 

πνιχ εμεηδηθεπκέλν αιιά θαη πνιχ επξχ ηνκέα.  

 

Καη λα θιείζσ ιέγνληαο φηη πξνθαλψο φηαλ αξρίδεηο λα ζέηεηο εθαξκνγή πξνγξάκκαηα θαηά ηεο δηαθζνξάο 

ρξεηάδεζαη θάπνην ηχπν νξγάλσζεο γηα λα ηα αλαιάβεη. Έρεη ζεκαζία ε νξγάλσζε κηαο ππεξεζίαο κέζα ζηα 

Τπνπξγεία Άκπλαο. Αλ έρεηο αδηαθάλεηα ζηνπο εμνπιηζκνχο κπνξεί λα ραζνχλ πάξα πνιιά. Γηαηί ην 

Τπνπξγείν Άκπλαο εξγάδεηαη ζην φλνκα ηεο αζθάιεηαο ηνπ έζλνπο θαη ην βάξνο απηφ είλαη πνιχ κεγάιν.  

 

Κπξίεο θαη θχξηνη, απηά είλαη νξηζκέλα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο. Ο Έιιελαο ππνπξγφο 

αλέθεξε πνιιά άιια πνπ δελ ζέισ λα επαλαιάβσ. Να πσ κφλν φηη πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ ζεκαληηθή θαη 

επαίζζεηε πεξηνρή φπνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κεγάιε πξφνδνο κε ζεκαληηθά νθέιε γηα ην δεκφζην ρξήκα, 
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ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θφζκνπ θαη ηελ επηρεηξεζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζηξαηεχκαηνο θαη πσο 

ζεσξνχκε πνιχ ζεκαληηθή ηελ αλάδεημε ησλ δεηεκάησλ ηεο δηαθάλεηαο εληφο ηεο, ζηα πιαίζηα ηεο 

ζεκεξηλήο ζπδήηεζεο, απφ ηε Γηεζλή Γηαθάλεηα Διιάδνο.  

 

  

ΔΛΛΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Ννκίδσ φηη φινη βγήθακε πην πινχζηνη – θαη ζε 

γλψζεηο. Δίπε θαη ν θ. Κάηζνο λσξίηεξα φηη δελ ρξεηάδεηαη λα αλαθαιχςνπκε ηελ ππξίηηδα. Ζ δηεζλήο 

εκπεηξία ππάξρεη, ηα εξγαιεία ππάξρνπλ, ε πνιηηηθή βνχιεζε δειψλεηαη φηη ππάξρεη, ην κφλν πνπ δελ 

ππάξρεη πηα ζηελ Διιάδα είλαη ρξφλνο. Άξα ινηπφλ πξέπεη λα ζπεχζνπκε. αο επραξηζηνχκε πνιχ. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

 

 

 

Α.Γ. ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΗΓΖ 

 

Φηάζακε ζηελ ώξα ηεο σξίκαλζεο θαη ηεο αλάγθεο 
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Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ νη ηάμεηο ησλ αθξναηψλ ηείλνπλ λα αξαηψζνπλ δείρλεη φηη έρεη αξρίζεη θαη πέθηεη 

φλησο θνχξαζε...  Δίλαη ιίγν πξσηφηππν λα επηδηψθεη θαλείο λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα κεηά απφ κία, 

πξάγκαηη, ππθλή εκεξίδα θαη κάιηζηα λα βάδεη ηξεηο δεκνζηνγξάθνπο θη έλαλ επηρεηξεκαηία – ν νπνίνο 

επηπιένλ απ’  φ,ηη θαηάιαβα είλαη θαη πνιίζηαο – λα βγάινπλ ηα ζπκπεξάζκαηα. Γηα λα κε ζαο 

ηαιαηπσξήζνπκε, ζα απηννξγαλσζνχκε – δελ έρνπκε πνιχ νξγαλσζεί. Δγψ ζα πεξηνξηζηψ λα θάλσ δχν 

ζρφιηα.  

 

Σν έλα λα ζπλδέζσ έλα πνιχ βαζχ παξειζφλ, πξηλ θάπνηα δεθαεηία. ε αλάινγε δηνξγάλσζε ηεο Γηεζλνχο 

Γηαθάλεηαο - Διιάο είραλ γίλεη δηάθνξα ζρφιηα θαη είρακε επηδηψμεη λα δψζνπκε κηα δεκνζηφηεηα ζην 

θαηλφκελν ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο.  Ζ ηφηε θπβέξλεζε, πνπ ήηαλ κηα απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο – ην ιέσ 

αληηθεηκεληθά γηα λα κελ έρεη αμηνινγηθφ πεξηερφκελν – ε θπβέξλεζε εκίηε αληέδξαζε ηελ επφκελε κέξα 

βάδνληαο ηνλ θπβεξλεηηθφ εθπξφζσπν – έλα πνιχ έκπεηξν άλζξσπν – αιιά βγάδνληαο θαη δειηίν Σχπνπ 

πνπ έιεγε φηη “απηή ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα πνπ δεκνζηνπνηεί θάπνηνπο δείθηεο θαη θάλεη θάπνηεο θξίζεηο δελ 

είλαη νξγαληζκφο δεκνζίνπ δηθαίνπ, δελ είλαη θξαηηθφο νξγαληζκφο, είλαη κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε, νπφηε 

αθήζηε καο ήζπρνπο...”.  

 

Κάλεηε έλα άικα θέηνο ή πέξπζη ή πξφπεξζη θαη ζα δείηε ηνλ πξσζππνπξγφ ηεο ίδηαο ρψξαο θαη ηνλ αξρεγφ 

ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιηηεχζεσο πνπ ήιπηδε – θαη ην επέηπρε – λα είλαη ήδε πξσζππνπξγφο θαη ηνλ λπλ 

αξρεγφ ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιηηεχζεσο λα πξνζέξρνληαη. Καη λα νκηινχλ κε ελδηαθέξνληα ηξφπν. Καη 

θεληξηθνχο ππνπξγνχο, δειαδή ππνπξγνχο κε βαξηά ραξηνθπιάθηα – Άκπλα, Γεκφζηα Έξγα, ή φπσο ην ιέλε 

ηψξα Αλάπηπμε – ζε ζρέζε κε ηε δηαθάλεηα ή ηε δηαθζνξά, λα πξνζέξρνληαη επίζεο. Καη κε πνιχ 

ελδηαθέξνληα ηξφπν – αλαθέξνκαη ζηνλ Βαγγέιε ηνλ Βεληδέιν – λα επαλαιακβάλνπλ θαη λα επηζεκαίλνπλ 

φηη  επαλαιακβάλνπλ κε δηαθνξεηηθφ ξφιν βαξχηαηα πξάγκαηα φπσο ηη γίλεηαη φηαλ ε δηαθζνξά δελ 

απνηειεί αληηθείκελν ζπκθέξνληνο αιιά αλάγθεο. Πξνζέμηε ηε ηε δηαηχπσζε, θαη εζείο νη άλζξσπνη ηεο 

Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο. Δπίζεο λα επηζεκαίλνπλ, φρη απφιπηα ίζσο – θαη πέξπζη: Υαηδεδάθεο, Παπιφπνπινο 

θαη θέηνο: Βεληδέινο, Ρέππαο – φηη ελζσκαηψλνπλ απηά πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξηλ σο εξγαιεία ηεο 

Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο ζηελ πάληα ππεξήθαλε θαη θπξηαξρηθή ειιεληθή λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία. Μελ 

θηάζνπκε λα ππνγξάθνπκε απηά πνπ ιέλε νη άιινη, αιιά πάλησο ηα αλαγλσξίδνπκε θαη ηα ελζσκαηψλνπκε.  

 

Απηφ ηη δείρλεη, θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ – φπσο ιέκε νη δεκνζηνγξάθνη φηαλ ζέινπκε λα πνχκε φηη έρνπκε 

δίθην – θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ γλψκε; Γείρλεη φηη ππάξρεη κηα σξίκαλζε. Καη ππάξρεη. Γεχηεξνλ, δείρλεη φηη 

ππάξρεη κηα αλάγθε. Γηαηί φηαλ – Ρέππαο, ζήκεξα, θάζεηαη θαη επηζεκαίλεη φηη ε Διιάδα απφ ηελ 57ε έπεζε 

ζηελ 71ε ζέζε – κηα αληηκεηάζεζε ησλ αξηζκψλ, αιιά είλαη ζεκαληηθή ε ζέζε ηεο Διιάδαο ζηε δηεζλή 

θαηάηαμε – ή Βεληδέινο 0,7% ή 1%, πάλησο έλα θνκκάηη βαξχ ηνπ ΑΔΠ ππφθεηηαη ζην ελδηαθέξνλ ηεο 

Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο, εθεί πνπ παιηά ζεσξνχζακε φηη ππάξρεη ην απφιπηα θιεηζηφ ζχζηεκα – άκπλα – 

ζεκαίλεη φηη ε σξίκαλζε πξνρσξάεη απφ ηελ αλάγθε.  

 

Απηά ηα εηζαγσγηθά ζρφιηα. Καη ηψξα ζα πξφηεηλα ην εμήο: λα δψζσ ην ιφγν ζηνλ θ. Άξε Κεθαινγηάλλε, 

δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο “Γαία” θαη θάπνηε βξαβεπκέλν γηα επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη – επαλαιακβάλσ – 

πνιίζηα, δειαδή άλζξσπν ν νπνίνο μέξεη λα αληαιιάζζεη θαη έληνλεο ζπγθηλήζεηο κε ηνπο γχξσ ηνπ, 

ηνικψληαο λα ξσηήζσ... 

 

Δ. ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ: Καη ζε ζπιινγηθφ πλεχκα...  

 

Α.Γ. ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΗΓΖ: Ναη, θαη ζε ζπιινγηθφ πελχκα καδί κε ηηο αγθσληέο – λα  ξσηήζσ ινηπφλ ηη 

απεθφκηζε απ’ απηήλ ηε ζπδήηεζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζβήζσ ηνλ εαπηφ κνπ παξαθαιψληαο ηνπο δχν 

ζπλάδειθνπο λα δψζνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα. 

 

 

 

 

ΑΡΖ  ΚΔΦΑΛΟΓΗΑΝΝΖ 

 

ηξνθή ζε απιέο θαη εύθνιεο δηαδηθαζίεο 
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Δπραξηζηψ ηδηαίηεξα γηα ηελ ηηκεηηθή πξφζθιεζε. Νφκηδα φηη ν ιφγνο ηεο πξφζθιεζεο ζα ήηαλ ην φξακα 

ηεο “Γαία”. Ζ “Γαία” ζα ήζειε λα ... ιαδψζεη φινλ ηνλ θφζκν. κσο ην ... ιάδσκα ην βιέπνπκε ζηηο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη φρη ζηηο πξαθηηθέο θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο.  

 

Θα ήζεια έηζη λα κηιήζσ απιά, ζαλ εθπξφζσπνο κηαο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο, πψο ην αληηκεησπίδνπκε 

εκείο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο θαη λα αλαθέξσ θαη κηα εκπεηξία επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ είρα απφ ηελ 

Αγγιία. Δθεί ηδξχζακε ηελ εηαηξία καο ζε 24 ψξεο δη’   αιιεινγξαθίαο, κε ζχληνκεο απιέο δηαδηθαζίεο, θαη 

επεηδή ήκαζηαλ εμαγσγηθή, απφ ηνλ πξψην κήλα θηφιαο κε κηα απιή ππνβνιή κέζσ ηαρπδξνκείνπ ηεο 

δήισζεο επηζηξνθήο ΦΠΑ, ζε πέληε κέξεο είρακε ηνλ ΦΠΑ ζην ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο. Έκεηλα επηά 

ρξφληα ζηελ Αγγιία έρνληαο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, δελ ζπλάληεζα πνηέ έλαλ Δγγιέδν δεκφζην 

ιεηηνπξγφ. Απηφ ην ζχλδξνκν ζηέξεζεο δηνξζψζεθε κφιηο αξρίζακε ηελ επηρεηξεκαηηθή καο δξάζε ηελ 

Διιάδα. 

  

Ννκίδσ φηη ην πξφβιεκα μεθηλάεη απφ ηε ζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηφο καο ζηελ Διιάδα φηη φινη επηδηψθνπκε 

ζπζηεκαηηθά λα εμαπαηήζνπκε ην θξάηνο. Με απηφ ην δεδνκέλν ζρεδηάδνληαη πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο γηα 

λα ην αληηκεησπίζνπλ. Οη πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο νδεγνχλ ζε γξαθεηνθξαηία θαη ε πξνζσπηθή επαθή πνπ 

απαηηείηαη γηα λα δηεθπεξαηψζεηο, φπσο εηπψζεθε θαη πξηλ, φιεο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, νδεγεί αλαπφθεπθηα 

ζηε δηαθζνξά. Καη έλαο άιινο πνιχ ζεκαληηθφο, βέβαηα, παξάγνληαο φισλ απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη θαη 

ε απψιεηα παξαγσγηθφηεηαο. Δγψ ζα αλαθεξζψ έηζη ζε θάηη πνιχ απιντθφ: πνηνο ζα καο ζψζεη απφ ην 

γλήζην ηεο ππνγξαθήο καο; 

 

Ννκίδσ φκσο φηη απηφ πνπ δελ έρνπκε επίζεο ζπλεηδεηνπνηήζεη δεκηνπξγψληαο φιεο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη αληηκεησπίδνληαο σο ζχζηεκα ηνπο επηρεηξεκαηίεο ζαλ θαηά ηεθκήξην παξαβάηεο, είλαη φηη απηφο ν 

νπνίνο έρεη ζθνπφ λα εμαπαηήζεη ην ζχζηεκα ζα ην θάλεη, φ,ηη δηαδηθαζία θαη λα κπεη. Βάδνληαο φκσο 

πνιχπινθεο θαη δχζθνιεο δηαδηθαζίεο δίλνπκε  αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε απηφλ πνπ εθ ησλ πξνηέξσλ 

ζέιεη λα ηηο θεξδίζεη. Οη ππφινηπνη αθνινπζνχκε γηαηί έηζη γίλεηαη, απηή είλαη ε πξαθηηθή, αιιά είκαζηε 

ζίγνπξα ζε κεηνλεθηηθή ζέζε γηαηί δελ έρνπκε νχηε ηελ επρέξεηα, νχηε ηελ θαπαηζνζχλε απέλαληη ζε απηφλ 

πνπ εθ ησλ πξνηέξσλ μεθηλάεη κε απηφ ην ζθνπφ. Καη βέβαηα, ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα ε κφλε αζπίδα 

πξνζηαζίαο είλαη ε ηηκσξία ησλ παξαβαηψλ φηαλ πηάλνληαη. Γπζηπρψο φκσο θαη απηφ δελ ζπκβαίλεη ζηελ 

Διιάδα.  

 

Άξα, γηα λα θιείζσ πνιχ γξήγνξα κε ηα ζπκπεξάζκαηά κνπ, λνκίδσ φηη θαηαξρήλ πξέπεη λα μεθηλήζνπκε 

φινη απφ ηνλ εαπηφ καο εδψ πνπ βξηζθφκαζηε, θαη πξέπεη λα μεθηλήζνπκε απφ ηνλ εαπηφ καο κε 

απνδερφκελνη πξαθηηθέο, ζπλήζεηεο ή ιεηηνπξγίεο ζηελ θαζεκεξηλή καο επηρεηξεκαηηθή δξάζε πνπ δελ 

ζπλάδνπλ κε απηφ πνπ ζέινπκε λα είλαη ε θνηλσλία καο ζην κέιινλ θαη εθεί πνπ ζέινπκε λα πάεη ε ρψξα.  

 

Βέβαηα πξέπεη θαη ην θξάηνο λα θάλεη θάπνηα πξνζπάζεηα. Καη ε πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα θάλεη ην θξάηνο 

είλαη λα θαηαξγήζεη φιεο ηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο θαη λα θάλεη απιέο δηαδηθαζίεο πνπ λα είλαη πάξα 

πνιχ εχθνιεο, κε ηεθκήξην φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ δελ ζέιεη λα θιέςεη ην 

θξάηνο. Απηέο νη απιέο δηαδηθαζίεο λνκίδσ φηη ζα καο δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κπνξνχκε λα 

ιεηηνπξγήζνπκε απιά, γξήγνξα θαη ζσζηά. Καη λα έρνπκε έλα κεγάιν φθεινο θαη ζηελ παξαγσγηθφηεηα 

αιιά θαη ζην λα εκπεδψζνπκε ζηγά - ζηγά ζπλζήθεο δηαθάλεηαο, γηαηί φηαλ ε πιεηνςεθία ζα θάλεη απηφ ζα 

αθνινπζήζεη θαη ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο θαη φηαλ ηηκσξνχληαη θαη νη ιίγνη νη νπνίνη δελ αθνινπζνχλ ζα 

ππάξμεη κηα θαζνιηθή απνδνρή. Γελ ζέισ λα πσ άιια πξάκαηα, λνκίδσ θαιχηεξα λα είκαζηε ζχληνκνη γηαηί 

θαη ν ρξφλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο. 

 

 

Αλ ν θόζκνο δελ ... μεθνπλεζεί, ρακέλνο θόπνο 

 

Α.Γ. ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΗΓΖ: Ή ηνπιάρηζηνλ ην window opportunity ηεο πξνζνρήο ζαο... Ννκίδσ φηη κπνξεί 

θαλείο λα ραξεί ηδηαίηεξα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νδήγεζε ηε ζπδήηεζε ζηελ νπζία ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

ν θ. Κεθαινγηάλλεο, ν νπνίνο είκαη βέβαηνο φηη έρεη μεπεξάζεη πηα ην ζέκα ηνπ ζπλδξφκνπ ζηέξεζεο ηνπ 

δεκφζηνπ.  

 

Να επηζεκάλσ φηη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο γηα φζνπο απφ καο έρνπλ ιεπθά καιιηά θαη γέληα είλαη απφηνθν 

κηαο πειψξηαο θαηλνηνκίαο, ηελ νπνίαλ δπζηπρψο έθεξε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε – κελ ην πείηε πάξα 
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έμσ... – ε ρνχληα, κε ηε δήισζε ηνπ λφκνπ 105. Δπηζεκαίλσ φηη ε δήισζε ηνπ λφκνπ 105 έγηλε γηα λα 

απινπζηεπζνχλ νη δηαδηθαζίεο θαη παξααπινπζηεχζεθαλ. Γηφηη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο πνπ πεγαίλακε 

παιηά ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα θαη θνιινχζαλ θαη δηάθνξα ραξηάθηα γηα λα ην βεβαηψζνπλ, μέξεηε φηη κία 

θνξά ηηκσξήζεθε. Θπκεζείηε πάιη θαη κελ ην πείηε θαη απηφ παξά έμσ: ζηελ ππφζεζε Κνζθσηά... Καηά ηα 

άιια είλαη έλαο ηξφπνο πνπ απιψο θαη κφλν πκλνχκε ηνλ εαπηφ καο θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε.  

 

Καη λα δψζσ παξεπζχο ην ιφγν γηα κηα πξψηε θάζε ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ πξψηε ζπλεδξία ζην Φνίβν 

Καξδή, δεκνζηνγξάθν. Καη πξνηνχ ηνλ δψζσ – γηαηί πνηέ ν δεκνζηνγξάθνο δελ θάλεη δψξν ζε άιιν 

δεκνζηνγξάθν ρσξίο λα θάλεη θαη ζρφιην – λα επηζεκάλσ φηη ε δηθή κνπ θαηάζεζε απφ ηελ πξψηε ζπλεδξία 

πνπ ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνπζα, είλαη φηη – ππνζήθε γηα ζαο, ηνπο αλζξψπνπο ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο – είλαη 

θαη ε ψξα ηεο σξίκαλζεο, φπσο ήδε επεζήκαλα, αιιά είλαη θαη ε ψξα ηεο κεηάβαζεο απφ ην επίζεκν θαη ην 

δεκφζην ζηε ζηξάηεπζε ηελ επξχηεξε. Πείηε ην “ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ”, δελ μέξσ αθξηβψο ηη είλαη, ησλ 

πνιηηψλ, εκψλ θαη πκψλ, ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Γηαηί νη κελ ππνπξγνί – αλαθέξνκαη ζηνπο 

πξνεγνχκελνπο – θαη δεκφζηνη άλδξεο ελ θιεηζηψ θπθιψκαηη ζα ιεηηνπξγνχλ – ζεβαζηά θαη ηζρπξά θαη φια 

απηά ηα πξάκαηα – αιιά αλ ν θφζκνο δειαδή, εκείο δη’   πκψλ θαη εζείο δη’  εκψλ δελ ... μεθνπλεζεί – ζε 

απιά ειιεληθά – ρακέλνο θφπνο... Ο θ. Καξδήο.  

 

 

ΦΟΗΒΟ ΚΑΡΕΖ 

 

Μόλνλ ε εκπινθή ηεο θνηλσλίαο ζα θέξεη απνηειέζκαηα  

 

Να ζαο επραξηζηήζσ πνπ κνπ δίλεηε ην ιφγν. Πηάλσ ην λήκα απφ απηά πνπ κφιηο εηπψζεθαλ γηα ην πψο 

ηδξχεηαη κηα εηαηξία ζηελ Αγγιία. Απφ ην γεγνλφο φηη δήζαηε επηά ρξφληα – αλ δελ θάλσ ιάζνο θ. 

Κεθαινγηάλλε – εθεί πέξα θαη δελ ήξζαηε ζε επαθή κε δεκφζην ιεηηνπξγφ, γηα λα δνχκε πφζν δηαθνξεηηθά 

είλαη ηα δχν θαηλφκελα ηεο δηαθζνξάο πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε ζπλεδξία.  

 

Ζ κεγάιε δηαθζνξά, ε πςειήο θιίκαθαο αο ην πσ έηζη δηαθζνξά,είλαη έλα θαηλφκελν κε ην νπνίν είλαη νη 

πάληεο εμνηθεησκέλνη, ζε φιν ηνλ θφζκν. Καη ζα έιεγε θαλείο δηαρξνληθά, απφ ηελ επνρή ηνπ ζθαλδάινπ 

Λφθρηλη γηα ηε δηθή κνπ γεληά. Κάζε γεληά έρεη έλα δηθφ ηεο κεγάιν δηεζλέο ζθάλδαιν πνπ αθνξά απηή ηε 

κεγάιεο θιίκαθαο δηαθζνξά ε νπνία, πνιχ ζπρλά, ζπλδέεηαη κε ηα εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα.  

 

Απηφ φκσο πνπ πξαγκαηηθά θάλεη ηε δηαθνξά θαη ζεκαηνδνηεί ην είδνο ηεο δηαθζνξάο απφ ην νπνίν 

θαηεμνρήλ πάζρεη ε Διιάδα είλαη ε έθηαζε, ε εκβέιεηα θαη ε δηάρπζε ηεο κηθξήο, ηεο θαζεκεξηλήο 

δηαθζνξάο, ηνπ ηχπνπ αθξηβψο πνπ ζπδεηήζακε ζηελ πξψηε ζπλεδξία. Αθνχζαηε πψο ηδξχεηαη κηα εηαηξεία 

ζηελ Αγγιία: κέζα ζε 24 ψξεο ρσξίο – θαη λνκίδσ φηη απηφ είλαη ην πην ζεκαληηθφ – ρσξίο άκεζε επαθή κε 

ηελ δηνίθεζε.  

 

Ο θ. Μηραήι επηζήκαλε ζηε δηθή καο ζπλεδξία φηη ε νπζία ηνπ δεηήκαηνο ηεο ππφζαιςεο  ηεο δηαθζνξάο 

έγθεηηαη αθξηβψο ζηελ θαθνδηνίθεζε. Ζ άκεζε επαθή δεκηνπξγεί έλα πεδίν επεπίθνξν ζε απζαηξεζία ε 

νπνία είλαη, φπσο ραξαθηεξηζηηθά είπε, ε θαηεμνρήλ γάγγξαηλα ηεο δηνίθεζεο. Σψξα έλα άιιν δήηεκα 

αθνξά ην γεγνλφο – θαη απηφ ην επηζήκαλε ν θ. Κνζζηψξεο – φηη ε κηθξή απηή, ε ρακεινχ επηπέδνπ 

δηαθζνξά, πέξα απφ φ,ηη άιιν θάλεη, πέξα απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ παξάγεη, ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ζηηο 

παξαγσγηθέο δνκέο, δηαβξψλεη ηε δνκή ηνπ θξάηνπο θαη αλαηξεί ηελ θνηλσληθή ηνπ λνκηκνπνίεζε. Απηφ 

λνκίδσ φηη είλαη έλα θαηλφκελν πνπ έρεη θηάζεη ζε αθξαίν βαζκφ ζηηο κέξεο καο θαη απνηειεί έλα θεληξηθφ 

δήηεκα γηα ηε ρψξα.  

 

Απφ απηφ ην ζεκείν έθηαζε ζε εθείλν πνπ φινη δηέγλσζαλ θαη ζα έιεγα φηη αλ θάηη πξέπεη λα ζπγθξαηήζεη 

θαλείο απφ ηελ πξψηε ζπλεδξία είλαη φηη ε δίσμε, ν εληνπηζκφο θαη θαηεμνρήλ ν θνιαζκφο ηεο δηαθζνξάο 

έρεη ελαπνηεζεί ζε κε παξαγσγηθέο δνκέο – ην ιέσ πνιχ θνκςά, έηζη; Δληνπίζηεθε αηηκσξεζία, αζπδνζία, 

θαη θπξίσο θαη θαηεμνρήλ κηα θαζπζηέξεζε ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο πνπ θηάλεη ζηα φξηα ηεο 

αξλεζηδηθίαο. Σν επηζήκαλαλ νκηιεηέο θαη απφ ηνλ κε πνιηηηθφ ρψξν, αιιά θαηεμνρήλ θαη νη νκηιεηέο πνπ 

είρακε νη δχν πνιηηηθνί, ν θ. Παπιφπνπινο θαη ν θ. Υξπζνρνΐδεο. Σν γεγνλφο δειαδή φηη ππάξρεη 

θαθνλνκία, θαθή εθαξκνγή ησλ λφκσλ, αιιά θαηεμνρήλ κία εμαηξεηηθά κεγάιε θαζπζηέξεζε – πνπ  

εληνπίζηεθε σο ππ’ αξηζκφλ έλα πξφβιεκα – ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο. Απηφ ζπκβάιιεη θαη ζηελ 

αχμεζε ηνπ Γείθηε Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο ζηελ Διιάδα: δειαδή φρη απιψο ππάξρεη κηα δηαθζνξά ηελ 
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νπνία δηαγηγλψζθεη ν πνιίηεο ζηελ επαθή ηνπ κε ηε δηνίθεζε, αιιά ην αίζζεκα ηεο χπαξμεο δηαθζνξάο 

δηνγθψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη βιέπεη φηη αθφκα θαη φηαλ εληνπίδεηαη απηή ε δηαθζνξά δελ ππάξρεη 

θνιαζκφο, δελ ππάξρεη ηηκσξία.  

 

Δληνπίζηεθε δειαδή ην δήηεκα, ην θαίξην δήηεκα ηεο επηηάρπλζεο ηεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο σο 

πξψηηζηε αλάγθε, φρη κφλν ηεο πνηληθήο αιιά θαη ηεο δηνηθεηηθήο, θαη ε επηηάρπλζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

ειέγρσλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Σν αίζζεκα ηεο αλνκίαο πνπ εληφπηζε ν θ. Υξπζνρνΐδεο ν νπνίνο είλαη 

θαη θαζ’ χιελ αξκφδηνο, γηα έλα ζθέινο ηνπ ηνπιάρηζηνλ. ινη κίιεζαλ γηα ηνλ ηεξάζηην, ηνλ γηγαληηαίν 

αξηζκφ ησλ δηθνγξαθηψλ πνπ παξακέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα. Γηα παξάδεηγκα ν θ. Υξπζνρνΐδεο αλέθεξε φηη 

5.000 δηθνγξαθίεο έρεη ζηείιεη ε Τπεξεζία Δζσηεξηθψλ Διέγρσλ ηεο Αζηπλνκίαο απφ ηφηε πνπ ηδξχζεθε 

θαη παξά ηαχηα εθαηνληάδεο είλαη αθφκε εθείλεο πνπ ιηκλάδνπλ ζηε δηθαηνζχλε, κε απνηέιεζκα άλζξσπνη 

πνπ είλαη ππφδηθνη, κνινλφηη θαηαδηθαζζέληεο δειαδή ζε πξψην βαζκφ, λα ππεξεηνχλ θαλνληθά ζηε 

δηνίθεζε ζήκεξα. Καη κάιηζηα φρη απιψο ζηε δηνίθεζε, ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία – δειαδή λα δηψθνπλ 

ηνπο άιινπο δηεθζαξκέλνπο, παξά ηαχηα φληαο ππφδηθνη.  

 

Καη λνκίδσ φηη έρεη πνιχ ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα, ζε δηεζλέο επίπεδν, αιιά θαη ζηελ 

Διιάδα απ’ φ,ηη θαηαιαβαίλσ κειινληηθά, αλαιακβάλεη ηελ πξσηνβνπιία λα δεκηνπξγήζεη – απηφ καο ην 

αλέπηπμε ν θ. Κφλξαλη Εέικαλ – Κέληξα πλεγνξίαο θαη πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ. Απηφ είλαη πνιχ 

θεληξηθφ ζεκείν, γηαηί ζα βνεζήζεη ζε θάηη πνπ ρσξίο απηφ – είλαη θαλεξφ απ’ φζα είπαλ φινη νη νκηιεηέο, 

αιιά λνκίδσ φηη είλαη θνηλή ησλ απάλησλ αίζζεζε – ρσξίο ηε ζχκπξαμε ηεο θνηλσλίαο, ρσξίο ηε δέζκεπζή 

ηεο, ρσξίο ηελ εκπινθή ηεο ζηε δηαδηθαζία θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, δελ ππάξρεη θακία πηζαλφηεηα 

λα δνχκε νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα. Απηά ηα θέληξα ζα βνεζήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζέινπλ λα πνπλ 

φρη ζηε δηαθζνξά, είηε βξίζθνληαη απέλαληη απφ ηε δηνίθεζε είηε κέζα ζηε δηνίθεζε, ζα δεκηνπξγήζνπλ 

κηαλ αζπίδα απφ φ,ηη θαηαιαβαίλσ, θαη θνηλσληθή αιιά θαη πξαθηηθή κε λνκηθέο ζπκβνπιέο, ψζηε λα 

κπνξνχλ απηνί νη άλζξσπνη λα αηζζάλνληαη φηη δελ είλαη απνιχησο έξκαηα κηαο δηνίθεζεο πνπ είλαη γεληθά 

δηεθζαξκέλε.  

 

Καη ηειηθφο ζθνπφο μαλαιέσ είλαη αθξηβψο απηφ: λα αηζζαλζνχλ νη πνιίηεο φηη ην λα ιεο φρη ζηε δηαθζνξά, 

ην λα ζπκπξάηηεηο ζηελ θαηαπνιέκεζή ηεο, ην λα βάδεηο ηηο δπλάκεηο ζνπ ζε απηφ ην ζθνπφ, κπνξεί λα είλαη 

κηα ζεηηθή εκπεηξία. 

 

 

 

Α.Γ. ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΗΓΖ 

 

Ζ πνιηηηθή ηάμε ληώζεη πιένλ ηελ αλάγθε γηα απνηειέζκαηα  

 

Δπραξηζηίεο θαη πεδίνλ δφμεο ιακπξφ γηα ηε Γηεζλή Γηαθάλεηα - Διιάο, γηαηί ην πψο κπνξεί λα γίλεη απηφ 

κέζα ζε κηα θνπιηνχξα θαρππνςίαο θαη επηθπιαθηηθφηεηαο!.. Μπνξεί λα γίλεη... Παξάδεηγκα: έρνπκε 

ζηαζεξά αλάκεζά καο, αλάκεζά ζαο, ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ν νπνίνο κε ηνλ 

καρεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηεθδηθεί ην δηθαίσκα ηνχ λα ιέεη κεξηθά πξάγκαηα, θαηάθεξε: Πξψηνλ, λα 

θάλεη θάηη ην νπνίν δελ είλαη θαη πνιχ απιφ, λα ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ – ζηαζεξφ ελδηαθέξνλ θαη φρη 

ελδηαθέξνλ κίαο  δχν εκεξψλ – ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο ηα νπνία – λάκαζηε θαιά, άλζξσπνη ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο πιελ ελφο, είκαζηε εδψ – δελ έρνπλ θαη πάξα πνιχ καθξά δηάζεζε λα αζρνιεζνχλ κε θάηη. 

Γεχηεξνλ, λα δείμεη φηη επηηέινπο θάπνηνο ελδηαθέξεηαη. Δγψ ζα ζεσξήζσ απφ ηελ πξψηε ζπλεδξία πάξα 

πνιχ ελδηαθέξνπζα ηελ παξνπζία ηνπ Υξπζνρνΐδε σο Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεσο, φπσο θη αλ ηψξα έρεη 

κεηνλνκαζηεί, θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ λα κλεκνλεχζεη ην πφζν δελ ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα ηνπ νπνίνπ ν ίδηνο 

είλαη ην ακβιχ ηκήκα – άζε ην εθιεπηπζκέλν δηθαζηηθφ ζχζηεκα. 

  

Απηφ είλαη ην ελδηακέζν ζρφιην. Σνλ ιφγν ηψξα λα δψζσ ζηελ εηέξα ζπλάδειθν, ηε ζπλάδειθν Έιιε 

Σξηαληαθχιινπ, επίζεο δεκνζηνγξάθν, ε νπνία ρεηξίζηεθε κε κεγάιε καεζηξία ηνλ ρεηκαξξψδε ιφγν ηνπ 

Βαγγέιε ηνπ Βεληδέινπ, αιιά θαη ηνλ φρη θαη πνιχ γξεγνξφηεξν ηνπ Γεκήηξε Ρέππα, θαη ε νπνία 

νπζηαζηηθά πξνήδξεπζε ζην δεχηεξν, θαηά ηε δηθή κνπ αλάγλσζε, κεγάιν ζπκπέξαζκα. Αλ ην πξψην ήηαλ 

ε κεηάβαζε απφ ηνλ επίζεκν ζηνλ θαζεκεξηλφ ιφγν πεξί δηαθζνξάο θαη δηαθάλεηαο, ην δεχηεξν ήηαλ ε  

κεηάβαζε απφ ηα ιφγηα, ή αλ ζέιεηε απφ ηηο πξνζέζεηο, ηηο επίζεκεο πνιηηηθέο πξνζέζεηο, ζε θάηη πνπ λα 

ζπκίδεη πξάμε. Γηαηί θαη κε ηελ θνβεξή ηερλνινγία θαη κε ηελ θα Λακπέι θαη ηηο παξεκβάζεηο ησλ νκηιεηψλ 
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ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο απφ ην εμσηεξηθφ θαη κε ηνπο Έιιελεο νκηιεηέο απφ ην εζσηεξηθφ, απηφ πνπ 

αηζζαλφκαζηε είλαη φηη θαη ε πνιηηηθή ηάμε αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα νιηζζήζεη … πξνο ηελ πξάμε: δειαδή 

πξνο ην απνηέιεζκα. Ζ θπξία Σξηαληαθχιινπ. 

 

 

ΔΛΛΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ 

 

Ζ πνιηηηθή ηάμε αλνίγεη 

 

 ζε εξγαιεία θαη εκπεηξίεο εθηόο ησλ νξίσλ ηεο 

 

Δπραξηζηψ πνιχ. Καη ζα ήζεια λα ζπλερίζσ απφ θάηη πνπ είπεο λσξίηεξα, ζηελ αξρηθή ηνπνζέηεζε, γηα ηελ 

σξηκφηεηα πνπ δηαπηζηψζεθε ηελ νπνία βεβαίσο γελλάεη ε αλάγθε. Ννκίδσ φηη θαη ζε απηή ηε δεχηεξε 

ζπδήηεζε δηαπηζηψζεθε κηα σξηκφηεηα, ηνπιάρηζηνλ γηα φζνπο παξαθνινπζνχλ ηνπο πνιηηηθνχο λα κηιάλε 

γηα πνιιά ρξφληα. Μπνξεί λα πεη θαλείο φηη δηαπίζησζε ζήκεξα κηα ζπλαληίιεςε, κηα θνηλή παξαδνρή ζηε 

ξεαιηζηηθή απνηχπσζε ηεο θαηάζηαζεο. ζν ελνριεηηθφ θαη αλ είλαη απηφ γηα ηηο δηαρξνληθέο επζχλεο φισλ 

φζνη πεξηγξάθνπλ ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, είλαη θαη ιίγν ειπηδνθφξν λα ληψζεη θαλείο φηη πξάγκαηη 

έρνπλ αληηιεθζεί φηη απηή ηε θνξά ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά.  

 

Πηζαλφηαηα, κέζα ζην ζηνκάρη ηνπ θαζελφο – φπσο φινη καο αληηιακβαλφκαζηε φηη φιν απηφ ην ζχζηεκα 

πνπ νηθνδνκήζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ρξενθνπήζεη, είλαη ζαθέο απηφ – πηζαλφηαηα πηα θαη νη 

εθπξφζσπνη ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ λα ην παξαδέρνληαη, κέζα ηνπο έζησ ζε πξψην ζηάδην – θη απηφ είλαη κηα 

πξφνδνο.  

 

Δγψ ινηπφλ ζήκεξα δηέθξηλα θαη κηα ζπλαληίιεςε, ε νπνία θεχγεη έμσ απφ ηα φξηα ηα θνκκαηηθά, θαη κηα 

δηάζεζε ζπλελλφεζεο θαη απηφ πνπ είπεο πξηλ – ην νπνίν ην ζεσξψ ην πην ζεκαληηθφ απ’ φια: κηα  δηάζεζε 

απηή ηε θνξά λα παξαδερηνχλ νη πνιηηηθνί φηη κπνξνχλ λα πάξνπλ εξγαιεία, γλψζε, εκπεηξία, λα ηα βξνπλ 

θαη έμσ απφ ηα δηθά ηνπο φξηα, έμσ απφ ηα ζηελά φξηα ελφο κηθξφθνζκνπ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ν νπνίνο, ζε κεγάιν βαζκφ, πεξηθιείεη θαη καο ηνπο δεκνζηνγξάθνπο. Γηαηί έρνπκε θαη εκείο ηηο δηθέο 

καο επζχλεο γηα φια απηά.  

 

Δίπε ν ππνπξγφο Δζληθήο Άκπλαο, ν θ. Βεληδέινο, φηη αλ δελ πείζνπκε φηη ε λνκηκφηεηα ζπκθέξεη δελ ζα 

έρνπκε θαηαθέξεη ηίπνηα. σζηφ. Πξέπεη λα ζπκθέξεη φκσο ε λνκηκφηεηα γηα λα κπνξέζνπκε λα πείζνπκε 

ζηε ζπλέρεηα φηη ζπκθέξεη. Καη απηφ λνκίδσ φηη είλαη επζχλε φισλ καο. Καη ζήκεξα θαη εξγαιεία 

αλαιχζεθαλ θαη λνκίδσ φηη απνηππψζεθε θαη δηαπηζηψζεθε κηα δηάζεζε, πξάγκαηη, λα ππάξμεη θαη 

κεγαιχηεξε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεζλή Γηαθάλεηα, λα κπνξέζεη θαη ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα λα κεηαγγίζεη απηή 

ηε γλψζε ηεο κε πξαθηηθφ ηξφπν, θαη κε απηή ηελ έλλνηα λνκίδσ φηη ήηαλ εμαηξεηηθά ρξήζηκε θαη ε δεχηεξε 

ζπδήηεζε. 

 

 

Α.Γ. ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΗΓΖ: Να επραξηζηήζσ θαη γηα απηή ηε ζπλεηζθνξά απνηειεζκάησλ. Οη νξγαλσηηθνί 

ππεχζπλνη κνπ έρνπλ ππνδείμεη φηη δελ ππάξρεη ζπδήηεζε κεηά ηα ζπκπεξάζκαηα. Θα δψζσ φκσο κηα κηθξή 

θαηάζεζε κλήκεο. Μεξηθά απφ ηα πξάγκαηα πνπ άθνπζα ηνλ αξρεγφ ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, ηνλ 

Αληψλε ηνλ ακαξά, λα ιέεη ζήκεξα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην πεξί λφκνπ επζχλεο ππνπξγψλ, απηήο ηεο 

“θαθηάο ζθηάο” πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα, ππήξραλ πέξζη ζην ιφγν ηνπ 

αξρεγνχ ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο Γηψξγνπ Παπαλδξένπ. Καη λα επηζεκάλσ επίζεο θάηη άιιν: φηη ε 

αλαθνξά – αξθεηά ηερληθή, ίζσο πνιχ ηερληθή – ζηε ζηαζεξφηεηα ησλ πφξσλ πνπ είλαη ζηε δηάζεζε ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ε έκθαζε ζηνπο ΟΣΑ, επίζεο ππήξρε. Να θιείζσ ηε δηθή κνπ 

ζπλεηζθνξά ιέγνληαο φηη αο ειπίζνπκε φηη φζν νη αξρεγνί ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο θαζίζηαληαη 

πξσζππνπξγνί, ζα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ ην ίδην ιεηηνπξγηθφ θαη φρη ζεσξεηηθφ ελδηαθέξνλ – ππ’ απηή ηελ 

έλλνηα κε πνιχ ελδηαθέξνλ ζα πεξηκέλσ, ζα πεξηκέλνπκε φινη ππνζέησ, θαη ηε θεηηλή ηνπνζέηεζε ηνπ 

Γηψξγνπ Παπαλδξένπ. Καη κε απηή ηελ παξαηήξεζε λα επραξηζηήζσ φινπο θαη φζνπο ζα ήζειαλ λα 

παξέκβνπλ, αιιά ζα θάλσ κηα εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα φηη δελ ππάξρεη ζπδήηεζε. Θα ηελ αθνχζεηε επζχο 

ακέζσο. 
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ΛΔΑΝΓΡΟ  ΡΑΚΗΝΣΕΖ   

 

Μειεηήζηε κηα κηθξή ζηάζε, 

 

ππό ηελ έλλνηα ηεο ήπηαο επαλάζηαζεο... 

 
 

Καηαξρήλ απηφ πνπ είπε ν θ. Βεληδέινο ην ιέεη ν αίμπεξ ζην Δξξίθν ηνλ VI. Λέεη: “Corruption wins no 

more than honesty”. Σν είρε πεη ν έμπηξ.  Γεχηεξνλ, είπαηε φηη ζα θάλεηε έλα θέληξν λνκηθψλ ζπκβνπιψλ. 

Λππάκαη, απηφ είλαη πνηληθφ αδίθεκα, αληηπνίεζε αξρήο ηνπ δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο, ζα κπλεζείηε 

απηνκάησο απφ ηνπο δηθεγφξνπο. Σν λα παξέρεηο λνκηθέο ζπκβνπιέο είλαη αληηπνίεζε δηθεγνξηθνχ 

επαγγέικαηνο. Γη’ απηφ δελ έγηλε κέρξη ηψξα απηφ ην θέληξν.  

 

Σξίηνλ, εάλ απινπνηήζεηε ηηο δηαδηθαζίεο ίδξπζεο ησλ εηαηξηψλ, ζα πάξεηε δηθεγνξηθή χιε, απηέο νη πξάμεηο 

γίλνληαη απφ ηνπο δηθεγφξνπο. Πξέπεη, πξψηνλ, νη ζπληερλίεο λα πεξηνξηζηνχλ γηα λα κπνξέζνπκε λα 

πξνρσξήζνπκε ζε κεξηθά πξάγκαηα, ηα νπνία θαίλνληαη ινγηθά αιιά πξνζθξνχνπλ ζηηο ζπληερλίεο.  

 

Γηα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο: ην Πξσηνδηθείν Αζελψλ είλαη έλαο ηεξάζηηνο 

νξγαληζκφο πνπ έρεη πέληεκηζπ εθαηνκκχξηα ελ δπλάκεη πειάηεο. Γελ ιεηηνπξγεί. Γηα λα κπνξέζεη λα 

ιεηηνπξγήζεη πξέπεη λα ζπάζεη ζηα ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ, γηα λα κε ζπλσζηίδνληαη θάζε πξσί 50.000 

κάξηπξεο, θαηεγνξνχκελνη, δηάδηθνη θαη νη ππνζέζεηο λα αλαβάιινληαη.  

 

Σέηαξηνλ θαη ζνβαξφηεξν: ε θαζπζηέξεζε απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο νθείιεηαη θπξίσο ζην ζχζηεκα ησλ 

αλαβνιψλ. Ο δηθαζηήο αλαβάιιεη επραξίζησο κηα ππφζεζε ψζηε λα κελ ηελ βγάιεη ν ίδηνο. Πνηα είλαη ε 

ιχζε; Ο θπζηθφο δηθαζηήο. Γειαδή απηφο πνπ πξψηνο δηθάδεη ηελ ππφζεζε λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

βγάιεη ηε δίθε κέρξη πέξαηνο. Να κελ ηελ αλαβάιεη. Κη αλ ηελ αλαβάιεη, λα πάεη ν ίδηνο λα ηελ μαλαδηθάζεη. 

Έηζη ζα πεξηνξηζηνχλ νη αλαβνιέο.  

 

Καη ην θπξηφηεξν: νη δίθεο αλαβάιινληαη γηα ζεκαληηθά αίηηα. Έρεη ζεζπηζηεί λνκνινγηαθά φηη θψιπκα 

δηθεγφξνπ είλαη ζεκαληηθφ αίηην θαη αλαβάιιεηαη ε δίθε. Φνβεξφ πξάγκα: έξρεηαη ν άιινο θαη ιέεη ν 

δηθεγφξνο κνπ δηθάδεη δίπια, δελ κπνξεί λα έξζεη... Καη αλαβάιιεηαη ε δίθε... Φπζηθά αλαβνιή ζηελ 

αλαβνιή, ζπζζσξεχνληαη ηα πξάγκαηα θαη παξάγεηαη φιε απηή ε θαηαθξαπγή ελαληίνλ ηεο δηθαηνζχλεο. Οη 

δηθαζηέο πξνζπαζνχλ, πνιινί απ’ απηνχο πξνζπαζνχλ, πνιινί φρη θαη ηφζν πνιχ... Αιιά ελ πάζε 

πεξηπηψζεη πξέπεη φινη λα ζπληείλνπλ ψζηε λα κπνξέζεη λα ηεξεζεί ε πνηληθή δηαδηθαζία.  

 

Αιιά δελ είλαη κφλν ε πνηληθή, είλαη θαη ε δηνηθεηηθή. Σν δε θπξηφηεξν είλαη φηη κπινθάξεηαη ε εθηέιεζε 

ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ κε κηα πξνζσξηλή δηαηαγή απφ ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα, απφ ην πκβνχιην 

Δπηθξαηείαο. Μπινθάξεηαη ινηπφλ ε δηαδηθαζία, ψζπνπ λα επηιπζεί παξακέλεη ν ηηκσξεκέλνο ζηελ 

ππεξεζία. Να ζαο πσ έλα απιφ παξάδεηγκα: ππάξρεη ξεηή δηάηαμε πνπ ιέεη φηη θαηά ηεο απνθάζεσο ηνπ 

Αλψηαηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ησλ δηθεγφξσλ πνπ πξνεδξεχεη αληηπξφεδξνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ δελ 

επηηξέπεηαη θακία πξνζθπγή. Πξνζέθπγαλ νη ηηκσξεζέληεο δηθεγφξνη, θαη επψλπκνη κάιηζηα, ζην 

πκβνχιην Δπηθξαηείαο παξά ηε ξεηή δηάηαμε. Σν πκβνχιην Δπηθξαηείαο, επεηδή ηνπ αξέζεη λα εθαξκφδεη 

ζπληαγκαηηθέο αξρέο θ.η.ι., δέρηεθε ηελ πξνζθπγή θαη παξέπεκςε ην ζέκα ζηελ Οινκέιεηα. Έρνπλ ινηπφλ 

φιεο νη πεηζαξρηθέο απνθάζεηο κέρξηο απνιχζεσο πνπ επέβαιε ην Αλψηαην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην κε 

πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο κπινθαξηζηεί θαη δελ εθηεινχληαη. Καη αθφκα δελ έρεη 

ιεθζεί απφθαζε απφ ηελ Οινκέιεηα ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο γη’ απηφ ην ζέκα. 

 

Α.Γ. ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΗΓΖ: Άξα ζαλ πξαθηηθφ ζπκπέξαζκα; Μειεηήζηε θαη κηα κηθξή ζηάζε, ππφ ηελ 

έλλνηα ηεο ήπηαο επαλάζηαζεο. Γηαηί θαη νη θξίλνληεο, είηε ζέινπλ είηε φρη, θξίλνληαη. Καη θηλδπλεχνπλ λα 

θξηζνχλ επσδχλσο. Να επραξηζηήζνπκε εαπηνχο θαη αιιήινπο, θαιή ζπλέρεηα. 
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ΔΠΗΖΜΟ ΓΔΗΠΝΟ 

 

 

ΚΩΣΑ ΜΠΑΚΟΤΡΖ 
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Ζ Γηεζλήο Γηαθάλεηα - Διιάο πξνηείλεη εξγαιεία 

θαη δεζκεύεηαη γηα ηα επόκελα βήκαηα 

 

Κχξηε πξσζππνπξγέ, θχξηεο θαη θχξηνη ππνπξγνί, θπξίεο θαη θχξηνη, είλαη ηδηαίηεξε ραξά γηα καο πνπ ν θ. 

πξσζππνπξγφο καο ηηκά κε ηελ παξνπζία ηνπ, γηα ηξίηε ζπλερφκελε θνξά, ζηελ εηήζηα εκεξίδα ηεο 

Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο. Ζ παξνπζία ηνπ εδψ απφςε επηβεβαηψλεη ηε δέζκεπζή ηνπ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο ζηε ρψξα καο. Σεο δηαθζνξάο, πνπ αλ δελ ηελ αληηκεησπίζνπκε κε απνθαζηζηηθφηεηα θαη κε 

ζπλέπεηα, δελ ζα κπνξέζνπκε λα μεθχγνπκε απφ ηα ζνβαξά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπκε. 

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνλ πξφεδξν ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ηνλ αξρεγφ ηεο αμησκαηηθήο 

αληηπνιίηεπζεο πνπ ήηαλ νκηιεηήο ζήκεξα ην απφγεπκα, θαζψο θαη φινπο ηνπο νκηιεηέο πνπ κε ηηο 

εηζεγήζεηο ηνπο ζπλέβαιαλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ δεκφζηνπ δηαιφγνπ θαη, θπζηθά, φινπο εζάο πνπ κε ηελ 

παξνπζία ζαο καο ζηεξίδεηε ελεξγά ζε απηή καο ηελ πξνζπάζεηα. Δπίζεο, έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο 

ρνξεγνχο καο, ρσξίο ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ησλ νπνίσλ ε παξνπζία καο εδψ θαη ε γεληθφηεξε δξάζε καο 

δελ ζα ήηαλ εθηθηή.  

Πξηλ απφ δχν ρξφληα, θαη ελψ ε θξίζε φρη κφλν δελ είρε αθφκα μεζπάζεη, αιιά εμαθνινπζνχζακε λα 

βηψλνπκε ηελ πεξίνδν ηεο επθνξίαο, ηνλ Ηαλνπάξην ζπγθεθξηκέλα ηνπ 2008, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξψηεο 

καο εκεξίδαο κε ηίηιν “Κξάηνο θαη Γηαθζνξά”, δηαηππψζακε ηελ άπνςε φηη ε δηαθζνξά δελ έρεη θνκκαηηθή 

ζπλείδεζε, δελ απνηειεί  πξνλφκην θακίαο θνηλσληθήο ηάμεο, είλαη παξνχζα ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη 

ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ηαιαλίδεη ηα ΜΜΔ, ζπκπεξαζκαηηθά, ηε ζπλαληνχκε ζε φινπο ηνπο θνηλσληθνχο 

ρψξνπο. Δίρακε επηζεκάλεη ηφηε φηη ε δηαθζνξά πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί σο εζληθφ πξφβιεκα. Καη θάλακε 

έθθιεζε ζηνπο αξρεγνχο ησλ θνκκάησλ λα αλαγλσξίζνπλ ηε δηαθζνξά σο εζληθή πξφθιεζε θαη λα 

ζπλεξγαζζνχλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηεο παξακεξίδνληαο ηηο φπνηεο πνιηηηθέο δηαθνξέο ηνπο. 

 

Έπξεπε φκσο λα βηψζνπκε ηελ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ ζπγθιφληζε ηηο αλαπηπγκέλεο 

θνηλσλίεο θαη ηηο νδήγεζε ζηελ χθεζε. Έπξεπε λα αληηκεησπίζνπκε ην θάζκα ηεο θαηάξξεπζεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο κέζα απφ ηε δηθή καο θξίζε γηα λα εηζαθνπζηεί ε έθθιεζή καο. Σα πνιηηηθά θφκκαηα 

,κεηά ηελ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην, ζπκθψλεζαλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ. Απηή ε πνιηηηθή δέζκεπζε είλαη, νκνινγνπκέλσο, κηα πξάμε επζχλεο. Δκείο ζηε Γηεζλή 

Γηαθάλεηα - Διιάο λνηψζνπκε δηθαησκέλνη, ηελ ραηξεηίδνπκε αιιά δελ εθεζπράδνπκε. πλερίδνπκε λα 

πξνσζνχκε ιχζεηο θαη λα πξνηείλνπκε ζεζκηθέο αιιαγέο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ λα εκπεδψζνπκε ηε 

δηαθάλεηα ζηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ βίν. 

 

Ζ δηαθζνξά νδεγεί ζε ζεκαληηθή ζπαηάιε ησλ παξαγφκελσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, θζείξεη ηηο αλζξψπηλεο 

ζρέζεηο, δειεηεξηάδεη ηηο πνιηηηθέο ζπληζηψζεο θαη επηθέξεη ηελ θαηάξξεπζε ησλ εζηθψλ αμηψλ. Καιιηεξγεί 

παξάλνκεο πξαθηηθέο, αλνίγεη ηνλ δξφκν γηα ηελ αλνκία θαη ηελ θαθνδηνίθεζε θαη, ηέινο, ζέηεη ζε θίλδπλν 

ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηε δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε. ήκεξα ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε έρεη 

ζέζεη ζε ακθηζβήηεζε αθφκα θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ. Σα πνιηηηθά δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε 

απνδπλακψλνληαη. ε ηειηθή αλάιπζε, ε δηαθζνξά δελ είλαη αδίθεκα, είλαη έγθιεκα θαηά ηεο 

αλζξσπφηεηαο. 

Οη νκηιίεο πνπ πξνεγήζεθαλ ζήκεξα ζην ζπλέδξην αιιά θαη ε ζπζηεκαηηθή δνπιεηά πνπ θάλνπκε φια απηά 

ηα ρξφληα καο νδεγεί ζπλερψο ζην ίδην βαζαληζηηθφ ζπκπέξαζκα: φηη δειαδή ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

βηψλνπκε σο ρψξα, αιιά θαη σο παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία, δελ κπνξεί λα μεπεξαζζεί εάλ δελ 

μεξηδψζνπκε ηε δηαθζνξά πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο. Ζ αλάθηεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

επεκεξίαο καο πξνυπνζέηεη ηελ εδξαίσζε ηεο δηαθάλεηαο. 

 

ηε ζεκεξηλή εκεξίδα δελ κείλακε ζηηο δηαπηζηψζεηο, νχηε ζηα επρνιφγηα θαη ζηηο παξαηλέζεηο. Πξνηείλακε 

ζπγθεθξηκέλα θαη δνθηκαζκέλα εξγαιεία απφ ην νπινζηάζην ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Σα εξγαιεία πνπ παξνπζηάζακε κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ άκεζα ηφζν ζηα 

κεγάια έξγα φζν θαη ζηηο πξνκήζεηεο. Δπειπηζηνχκε λα πηνζεηεζνχλ απφ ηα αξκφδηα ππνπξγεία θαη 

νξγαληζκνχο. Θα πξέπεη βεβαίσο λα νκνινγήζσ φηη νη πξψηεο αληηδξάζεηο ήηαλ ζεηηθέο.  
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Έρνπκε επίζεο πξνζθαιέζεη θαη εηδηθνχο γηα λα ζηεξίδνπλ ηνπο αξκφδηνπο. ήκεξα είρακε πξνγξακκαηίζεη 

ζπλαληήζεηο ζπλεξγαζίαο κε ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο απφ ππνπξγεία ψζηε λα δνχκε ηηο δπλαηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο. Γπζηπρψο ε εθαηζηεηαθή ηέθξα δελ επέηξεςε ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ζπλαληήζεσλ. 

Αιιά ζα πξνγξακκαηίζνπκε ζην άκεζν κέιινλ ηέηνηεο επνηθνδνκεηηθέο ζπλαληήζεηο.  

 

Γεζκεπφκαζηε, επίζεο, σο κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο καο γηα ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, λα 

ζπζηήζνπκε έλα Κέληξν πλεγνξίαο θαη πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ. θνπφο ηνπ θέληξνπ ζα είλαη ε 

ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ε βνήζεηα ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ θαηαγγειηψλ, θαζψο θαη ε ζπγθνκηδή 

ζηνηρείσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε ησλ αιιαγψλ. Οη πνιίηεο δελ ζα είλαη πιένλ άβνπινη ζεαηέο 

ζε έλα έξγν ηνπ παξαιφγνπ, αιιά κε ηελ ελεξγή εκπινθή θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζα νδεγήζνπλ ζηελ αιιαγή 

ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Ζ θαηαπνιέκεζε, επνκέλσο, ηεο δηαθζνξάο θαη ε εκπέδσζε ηεο δηαθάλεηαο είλαη έλα ζέκα πνπ αθνξά 

φινπο καο. Αγγίδεη φιε ηελ θνηλσλία, άξα είλαη ζέκα εζληθφ. ηαλ νη εγέηεο ηεο θνηλσλίαο, νη δεκφζηνη 

ιεηηνπξγνί, ηα ζηειέρε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο, νη επηρεηξεκαηίεο, νη πνιηηηθνί, ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ, εζεινληηθά απνθαζίδνπλ λα ζπκκαρήζνπλ γηα λα μεξηδψζνπλ ηε δηαθζνξά θαη λα 

θαηαζηήζνπλ ηελ Διιάδα κηα δηαθαλή θαη πξνεγκέλε ρψξα, ηθαλή λα δηαρεηξηζηεί ηνπο πφξνπο ηεο θαη λα 

απμήζεη ηνλ εζληθφ ηεο πινχην, πξνο φθεινο ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο επεκεξίαο φισλ ησλ πνιηηψλ, ηφηε κφλν 

ππάξρεη ειπίδα. 

 

Σα πξψηα δείγκαηα είλαη ελζαξξπληηθά. Ζ δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο αιιά θαη ε ζηήξημε φισλ ησλ πνιηηψλ 

θαη ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ ζηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο είλαη πξνθαλήο. Αλακέλνπκε απηά απνηειέζκαηα 

γηα ηελ εκπέδσζε ηεο λνκηκφηεηαο, ηελ απζηεξή εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο 

ηηκσξψληαο ηνπο παξαλνκνχληεο. 

 

Δίλαη κεγάιε επθαηξία γηα ηε ρψξα καο λα ζπζπεηξσζνχκε πίζσ απφ απηή ηελ πξνζπάζεηα θαη λα ηελ 

ζηεξίμνπκε ελεξγά. Ζ Γηεζλήο Γηαθάλεηα - Διιάο, θχξηε πξσζππνπξγέ, έρεη δεκηνπξγήζεη εδψ θαη δχν 

ρξφληα ηελ “Δζληθή Κνηλσληθή πκκαρία Αθεξαηόηεηαο θαη Γηαθάλεηαο”, κηα πξσηνβνπιία πνπ 

θηινδνμνχκε λα απνηειέζεη ην βήκα γηα ηε ελεξγή έθθξαζε ησλ πγηψλ δπλάκεσλ ηνπ ηφπνπ. Ζ ζπκκεηνρή 

φισλ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα κπνξεί λα αλαδείμεη ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο θνηλσλίαο καο. Τπνγξάθνληαο ηνλ 

Γεθάινγν ηεο Γηαθάλεηαο – πνπ κπνξείηε λα ην βξείηε ζην δηαδίθηπν – θαηαπνιεκνχκε ελεξγά ην θαηλφκελν 

ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο ζήςεο.  

 

ε απηή ηελ πξνζπάζεηα είλαη απαξαίηεηε ε αηαιάληεπηε θαη δεζκεπηηθή ζπκβνιή φισλ: ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ, ηνπ δεκνζίνπ, ησλ πνιηηηθψλ, ησλ θφκκαησλ, ηνπ πλεπκαηηθνχ θφζκνπ, ηεο εθθιεζίαο θαη, 

βεβαίσο, ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ζηνλ αγψλα θαηά ηεο δηαθζνξάο. Φπζηθά ε ζπκβνιή θαη, πάλσ απφ 

φια, ε εγεζία ησλ πνιηηηθψλ είλαη επηβεβιεκέλε. Σν παξάδεηγκα ηεο δηθήο ζαο εγεζίαο, θχξηε 

πξσζππνπξγέ, παξακέλεη θαζνξηζηηθφ.  αο επραξηζηψ. 

 

 

 

ΤΓΚΔΣ ΛΑΜΠΔΛ 

 

Οξζή δηαθπβέξλεζε: εκπεηξίεο θαη δηδάγκαηα από όιν ηνλ θόζκν 

 

  

Καιεζπέξα. Κχξηε πξσζππνπξγέ, θπξίεο θαη θχξηνη, ζπλάδειθνη ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο Διιάδνο, είλαη 

ραξά κνπ λα είκαη μαλά ζηελ ρψξα ζαο. Δίλαη ε ηξίηε κνπ θνξά κέζα ζε δχν ρξφληα. Έηζη, ινηπφλ, θχξηε 

πξσζππνπξγέ, ίζσο αηηεζψ αδείαο παξακνλήο. Δπηπρψο ππάξρνπλ κάξηπξεο εδψ, νπφηε ππάξρεη δηαθάλεηα. 

Κη αλ κνπ δνζεί, ζα είκαη πνιχ ραξνχκελε.  

 

Με ηηκά ην γεγνλφο φηη κνηξάδνκαη απηφ ην βήκα κε ηνλ θίιν κνπ Κψζηα Μπαθνχξε θαη κε ηνλ 

πξσζππνπξγφ, ηνλ θ. Γηψξγν Παπαλδξένπ. Κχξηε πξσζππνπξγέ, επραξηζηψ πνιχ γηα ην ρξφλν πνπ 

δηαζέζαηε λα παξαβξίζθεζηε εδψ ζε απηή ηελ ζεκαληηθή εθδήισζε. Πηζηεχσ φηη είλαη ε απφδεημε φηη ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο είλαη ζηελ θνξπθή ηεο θπβεξλεηηθήο αηδέληαο.  
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Πξηλ 18 κήλεο, φηαλ ήκνπλ μαλά ζηελ Διιάδα γηα ην Γηεζλέο πλέδξην Δλάληηα ζηελ Γηαθζνξά, ν θφζκνο 

πξνζπαζνχζε λα απνξξνθήζεη ηε ζεκαζία ηεο πηψρεπζεο κεγάισλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ 

“απνζηξάγγηζε” ηνπ παγθφζκηνπ δαλεηζκνχ. ήκεξα, ε θξίζε απηή είλαη κεηξήζηκε κε ςπρξέο ζηαηηζηηθέο 

θαη νη επηπηψζεηο ηεο είλαη νξαηέο ζηα δεηλά ησλ αλζξψπσλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Καη θπζηθά ε Διιάδα δελ 

παξέκεηλε ζην αππξφβιεην ησλ επηπηψζεψλ ηεο. Γλσξίδνπκε φηη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

βπζηζηεθε, νη άλζξσπνη έγηλαλ θησρφηεξνη, ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο απμήζεθε. Καη δπζηπρψο κεγάιν 

κέξνο απηήο ηεο αλεξγίαο δελ έρεη πιήμεη κφλν ηνπο ελήιηθεο, έρεη πιήμεη θαη ηνπο λένπο. ε θάπνηεο ρψξεο 

ε επίζεκε αλεξγία ησλ λέσλ έρεη ππεξβεί ην 30%. Δίλαη κηα σξνινγηαθή βφκβα θαη ζα ζέιακε λα ειπίδνπκε 

φηη κε θάπνηνλ ηξφπν ζα αληηκεησπηζηεί.  

  

Πηζηεχσ φηη απηφ πνπ έθαλε ε νηθνλνκηθή θξίζε είλαη φηη νδήγεζε ηελ πξνζνρή φισλ καο λα εζηηάζεη ζηε 

ζεκαζία ηεο δεκνζηνλνκηθήο ππεπζπλφηεηαο θαη ηηο επηπηψζεηο απφ ηε ραιάξσζε ησλ επνπηηθψλ θαλφλσλ. 

Τπήξμε, επίζεο, κία πνιχ πξαγκαηηζηηθή παξαδνρή φηη θαηαζηάζεηο πνπ ζην πιαίζην ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαηάθεξλαλ λα είλαη “απνδεθηέο”, ζπγθεθξηκέλα ην πνιππιφθακν νηθνλνκηθφ 

έγθιεκα θαη νη δηαθνξεηηθέο φςεηο ηνπ, πνπ αθνξνχλ ην παξάλνκν εκπφξην αγαζψλ, φπισλ, λαξθσηηθψλ,  

αλζξψπσλ, πιαζηψλ πξντφλησλ, ή θαη ην μέπιπκα ρξήκαηνο, ηελ απάηε, ηε δηαθζνξά, ζπλέβαιαλ ζηελ 

απνζηαζεξνπνίεζε ρσξψλ θαη νιφθιεξσλ πεξηνρψλ, γηαηί φια απηά είλαη “κεηαδνηηθά”. Ζ Παγθφζκηα 

Σξάπεδα εθηηκά φηη ε εηήζηα δεκία απφ δσξνδνθίεο θαη παξάλνκεο πξνκήζεηεο κφλν ζηηο ΖΠΑ αλέξρεηαη 

ζηα 2,5 ηξηο δνιάξηα. Απν ηελ άιιε κεξηά, έξεπλα ηνπ ΓΝΣ γηα ηηο μέλεο άκεζεο επελδχζεηο εθηηκά φηη ε 

δηαθζνξά ηζνχηαη κε ην 20% ηεο θνξνινγίαο επί ησλ μέλσλ επελδχζεσλ. Γελ είλαη λα απνξεί θαλείο 

ζπλεπψο πνπ ζε πεξηφδνπο θξίζεο νη επελδπηέο είλαη ιηγφηεξν πξφζπκνη λα πιεξψλνπλ θφξνπο...  

 

ια απηά αλαδεηθλχνπλ ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο ζσζηήο δηαθπβέξλεζεο. Πάξα πνιιέο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν 

έρνπλ θαηαζηεί αηρκάισηεο θαηεζηεκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, ελψ  

άιιεο ρψξεο αηρκάισηεο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ζηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε. Οη θπβεξλήζεηο 

αληηιακβάλνληαη φηη απνγνεηεχνπλ ηνπο ιανχο ηνπο φηαλ εθείλνη δηαπηζηψλνπλ φηη ηα ζπγθεληξσζέληα απφ 

ηα θνξνινγία θξαηηθά έζνδα δελ έρνπλ νξαηά απνηειέζκαηα. Ή αθφκα ρεηξφηεξα, φηαλ ηα έζνδα δελ 

ζπιιέγνληαη θαλ, επεηδή θάπνηνο ππάιιεινο δσξνδνθείηαη γηα λα θάλεη ηα ζηξαβά κάηηα. Οη θπβεξλήζεηο 

ληψζνπλ φηη ράλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αλζξψπσλ πνπ ηηο εμέιεμαλ φηαλ δηαηείλνληαη φηη ε δηαθζνξά 

είλαη κείδνλα πξνηεξαηφηεηά ηνπο αιιά δελ θάλνπλ ηίπνηα γηα λα ηελ αληηκεησπίζνπλ.    

 

Σα ηειεπηαία 16 ρξφληα ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα θαηαπνιεκά ηε δηαθζνξά. Καη γλσξίδσ φηη πνιινί απφ ζαο ζε 

απηή ηελ αίζνπζα, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ν θαζέλαο ζαο, ηελ θαηαπνιεκάηε επίζεο. Έρεη 

παγθνζκίσο θαλεί φηη νη πνιηηηθνί γλσξίδνπλ πσο νη εθινγέο θεξδίδνληαη θαη ράλνληαη ιφγσ ηνπ δεηήκαηνο 

ηεο δηαθζνξάο θαη πσο φηαλ νη πνιηηηθνί δελ ηηκνχλ ηηο ππνζρέζεηο ηνπο, νη πνιίηεο γίλνληαη εμαηξεηηθά 

δχζπηζηνη απέλαληη ζηελ θπβέξλεζε θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα.  

 

Δίκαη πνιχ ξεαιίζηξηα γηα λα πηζηεχσ φηη νη εθθιήζεηο γηα κεηαξξχζκηζε, πνπ γελλήζεθαλ κέζα απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε, ζα δηαηεξήζνπλ ηελ ηζρχ ηνπο φηαλ έξζεη ε ψξα ηεο ηζρπξήο αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο. 

Δίλαη ήδε πνιχ απνθαξδησηηθφ λα βιέπνπκε πφζα ιεθηά δαπαλά ην ιφκπη ησλ ακεξηθαληθψλ ηξαπεδψλ ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα απνδπλακψζεη ηελ πξνηεηλφκελε κεηαξξχζκηζε ηνπ επνπηηθνχ πιαηζίνπ ζε απηή ηε 

ρψξα. Πηζηεχσ, φκσο, φηη ην ρξένο απηήο ηεο θξίζεο θαη νη παγθφζκηεο επηπηψζεηο ηεο κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο θαηαιχηεο γηα αιιαγή. Καη ειπίδσ φηη νη G20 ζα ηεξήζνπλ ηηο δεζκεχζεηο ηνπο, εηδηθά 

κία – θπζηθά φιεο, αιιά ηδηαίηεξα κία – θαη απηή είλαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ησλ ιεγφκελσλ 

θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ, ελδερνκέλσο θαη ε επηβνιή θπξψζεσλ ελαληίνλ ησλ κε ζπλεξγαδφκελσλ αξρψλ, 

αλ είλαη απαξαίηεην, ή αθφκε θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο, ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

δηαθζνξάο θαη ηνπ εγθιήκαηνο, αιιά θαη ηεο θνξναπνθπγήο. Πηζηεχσ φηη νη ιανί ησλ θξαηψλ καο ην 

δηθαηνχληαη απηφ. Καη γηα λα θαηαζηεί δπλαηφ πξέπεη κελ θαη ε θάζε ρψξα λα εξγαζηεί πνιχ απφ κφλε ηεο, 

αιιά θη φιεο νη ρψξεο λα ζπλεξγαζηνχλ, γηαηί φπσο είπε θη ν Κψζηαο “ε δηαθζνξά ηαμηδεχεη”.  

 

Γελ αξθεί λα ιέεη θαλείο φηη ε θαιή δηαθπβέξλεζε ησλ θξαηηθψλ νξγαληζκψλ αιιά θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

κεηξάεη. Ζ δηαθάλεηα, ε αθεξαηφηεηα θαη ε ππεπζπλφηεηα είλαη ε θαξδηά ελφο ζηαζεξνχ θαη παξαγσγηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Καη έηζη πξέπεη λα είλαη, γηαηί νη άλζξσπνη ηεο δηαθζνξάο είλαη ζήκεξα ζθιεξνί, είλαη 

πνιππξάγκνλεο, είλαη ζπρλά επαγγεικαηίεο κε πςειέο ακεηβέο, είλαη εηδηθνί ηεο πιεξνθνξηθήο, εηδηθνί ηνπ 

λφκνπ, εδηθνί ησλ ινγηζηηθψλ, γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηα λνκηθά παξαζπξάθηα θαη ηε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή. 

Καη πξνθαλψο κηιάκε γηα ην θξάηνο, αιιά δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη θαη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ πνιχ 
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νπζηαζηηθφ ξφιν ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθ κέξνπο ηνπο αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Καη  

κηιάκε γηα κεδεληθή αλνρή ζηελ δσξνδνθία – φιν θαη πεξηζζφηεξνη εγέηεο ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζέινπλ 

ηελ αθεξαηφηεηα, έρνπλ πηνζεηήζεη ηε κεδεληθή αλνρή.  

 

Πηζηεχσ φηη φινη καο γλσξίδνπκε θαιά πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ζσζηήο δηαθπβέξλεζεο – είλαη  

γλσζηέο ηνηο πάζη. Απηφ πνπ είλαη ίζσο πην δχζθνιν είλαη πψο ζα θαηαθέξνπκε λα πεηχρνπκε ηε ζσζηή 

δηαθπβέξλεζε. Καη ζηα ιίγα ιεπηά πνπ απνκέλνπλ, ζα ήζεια λα κνηξαζηψ καδί ζαο νξηζκέλεο απφ ηηο 

εκπεηξίεο πνπ απνθηήζακε εξγαδφκελνη αλά ηνλ θφζκν πάλσ ζηα δεηήκαηα ηεο ζσζηήο δηαθπβέξλεζεο, 

φπσο επίζεο θαη νξηζκέλεο ηεο πξνυπνζέζεηο.  

 

Πηζηεχσ φηη ε ππ’ αξηζκφλ έλα πξνυπφζεζε ηεο ζσζηήο δηαθπβέξλεζεο παληνχ είλαη λα δνπιεχεη ην 

ζχζηεκα ηεο δηθαηνζχλεο. Δηδάιισο βαζηιεχεη ε αηηκσξεζία. Καη απηφ ηζρχεη παληνχ, απφ ην ζχζηεκα 

απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο κέρξη ηελ αζηπλνκία, ην ίδην ην θξάηνο θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ ειεγθηηθψλ θαη 

εξεπλεηηθψλ ηνπ αξρψλ. ηαλ κία ππφζεζε ρξεηάδεηαη ρξφληα γηα λα θηάζεη ζηα δηθαζηήξηα, ζπρλά έρνπκε 

εμάιεηςε ζηνηρείσλ θαη νη ππφζεζεηο ράλνληαη.  Δίλαη θάηη πνπ ην βιέπνπκε παληνχ.  

 

Θα ζαο πσ ζρεηηθά θη έλα κηθξφ παξάδεηγκα απφ κία ρψξα ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, φπνπ νη αλψηαηεο 

αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο πξνζπάζεζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο θαηαγγειίεο ησλ αλζξψπσλ πνπ έιεγαλ φηη 

ππάξρνπλ πξνβιήκαηα δηαθζνξάο. Καη απηφ πνπ έθαλαλ ήηαλ λα θηηάμνπλ έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πνπ 

ζπλάξκνδε ππνζέζεηο θαη δηθαζηέο, έηζη ψζηε λα κελ παξεκβαίλεη αλζξψπηλνο παξάγνληαο γηα λα παίξλεη ηηο 

απνθάζεηο. Καη μαθληθά, ππνζέζεηο πνπ ζα εθδηθάδνληαλ κεηά απφ δχν θαη ηξία ρξφληα, άξρηζαλ λα 

εθδηθάδνληαη άκεζα, επεηδή έιεηπε ν παξεκβαηηθφο παξάγνληαο π.ρ. ελφο δηθεγφξνπ πνπ δεηνχζε αλαβνιέο 

κέρξη λα βξεη ηνλ ζσζηφ, θαηά ηε γλψκε ηνπ, δηθαζηή γηα λα εθδηθάζεη ηελ ππφζεζε ησλ πειαηψλ ηνπ. 

Τπάξρνπλ πνιιά ηέηνηα παξαδείγκαηα.  
 

Πνιχ ζπρλά νξηζκέλνη άλζξσπνη ηεο δηνίθεζεο ιέλε: έηζη είλαη ην ζχζηεκα ηεο δηθαηνζχλεο, δελ κπνξνχκε 

λα αληηκεησπίζνπκε ην πξφβιεκα επεηδή ε δηθαηνζχλε πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε. Φπζηθά θαη πξέπεη λα 

είλαη αλεμάξηεηε. κσο ππάξρνπλ κέζα, γηα παξάδεηγκα νη επηηξνπέο ηνπ δηθαζηηθνχ ζψκαηνο, πνπ 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην ζχζηεκα, ηδηαίηεξα ην ζχζηεκα απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο, λα εληνπίζνπλ ηνπο 

ηνκείο πνπ ρξεηάδνληαη βειηίσζε θαη λα πξνζπαζήζνπλ γηα απηήλ. Έρνπκε δηαπηζηψζεη φηη νη πεξηνξηζκνί 

απνηεινχλ κεγάιν πξφβιεκα γηα πνιιέο ρψξεο. Καη ραίξνκαη πνπ αθνχσ φηη ε Διιάδα ζθνπεχεη λα 

αληηκεησπίζεη απηά ηα πξνβιήκαηα. Γηαηί ζήκεξα ιφγσ ησλ πνιιψλ πεξηνξηζκψλ, ηειηθά νη ππνζέζεηο 

ράλνληαη...  

 

Ζ δεχηεξε πξνυπφζεζε ηεο ζσζηήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ νπνία ζέισ λα αλαθεξζψ αθνξά ηα θνηλνβνχιηα. 

ηηο έξεπλεο ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο δηαπηζηψλνπκε φηη ηα θφκκαηα είλαη πάληα νη ππ’ αξηζκφλ έλα 

επάισηνη νξγαληζκνί ζηε δηαθζνξά. Απηφ πνπ πάληα ιέσ ζηα θφκκαηα θαη ζηνπο πνιηηηθνχο αλά ηνλ θφζκν 

είλαη: αο παξαθαιψ, ζε φ,ηη αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο αθήζηε ηελ θνκκαηηθή ζαο δέζκεπζε 

έμσ απφ ηελ πφξηα θαη ζπλεξγαζηείηε φινη καδί. Πξφθεηηαη γηα κηα ππφζεζε χςηζηεο ζεκαζίαο γηα ην ιαφ θη 

απηφ δελ επηηξέπεη λα κελ ην θάλεηε. Αληηιακβάλνκαη φηη ζήκεξα ζηελ Διιάδα γίλεηαη πνιχ θαιή δνπιεηά 

κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη φηη ηα θφκκαηα ζπλεξγάδνληαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ πάηαμε ηεο 

δηαθζνξάο. Υαίξνκαη πνιχ πνπ ην αθνχσ απηφ θαη εχρνκαη λα ζπλερηζηεί απηή ε πξνζπάζεηα.  

 

Κάηη πνπ έρεη ιεηηνπξγήζεη θαιά ζηε κάρε θαηά ηεο δηαθζνξάο ζε νξηζκέλεο ρψξεο είλαη ε πηνζέηεζε ελφο 

θψδηθα εζηθήο γηα ηνπο βνπιεπηέο, ηνπο πςειφβαζκνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο, ηα κέιε ηνπ ππνπξγηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Καη ε χπαξμε ελφο επηηξφπνπ εζηθήο, πνπ είλαη εληειψο αλεμάξηεηνο θαη ρξεκαηνδνηείηαη 

επαξθψο ψζηε λα κπνξεί λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε απηνχ ηνπ θψδηθα εζηθήο.   

 

Καη θπζηθά ε εθινγηθή κεηαξξχζκηζε θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ παξακέλνπλ κείδνλα 

πξνβιήκαηα γηα πνιιέο ρψξεο, αλ θαη αξθεηέο έρνπλ θαηαθέξεη λα ηα αληηκεησπίζνπλ δεκηνπξγψληαο 

ζπλζήθεο δηαθάλεηαο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ππνςεθίσλ θαη πνιηηηθψλ θνκκάησλ. Έρνπλ ηδξχζεη κία 

επηηξνπή εθινγψλ, ε νπνία δελ εμαξηάηαη απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα αιιά ππφθεηηαη ζηε Βνπιή. Ζ επηηξνπή 

απηή έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο, λα ηηο ειέγρεη θαη λα ηηο δεκνζηεχεη άκεζα, έηζη 

ψζηε ν θφζκνο λα μέξεη ηη έρεη μνδεπηεί γηα ηνλ θάζε ππνςήθην θαη γηα ην θάζε θφκκα. Τπάξρνπλ ινηπφλ 

θάπνηα πξάγκαηα πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ.  
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Σν ηξίην δήηεκα ζην νπνίν ζέισ λα αλαθεξζψ είλαη ε κεηαξξχζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Δδψ ζα πσ  

θάπνηα ιίγα πξάγκαηα, γηαηί αληηιακβάλνκαη φηη πνιιά εμ απηψλ ηα επεμεξγάδεηαη ε ειιεληθή θπβέξλεζε 

θαη απηφ είλαη φλησο ζεκαληηθφ. Καηαξρήλ ππάξρεη ην ζέκα ησλ ζπλνιηθψλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θξάηνπο  θαη ε 

επίηεπμε δηαθάλεηαο ζηα έζνδα, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ, θαζψο επίζεο θαη ζην 

πνχ πεγαίλνπλ ηα ρξήκαηα. ε φ,ηη αθνξά εηδηθφηεξα ηα έζνδα, έρσ δεη πεξηπηψζεηο ρσξψλ πνπ κε ηελ 

εηζαγσγή θαιψλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θαηάθεξαλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ ρξήκαηνο 

αλάκεζα ζηνπο ζπιινγείο ηεο θνξνινγίαο θαη ηα θπζηθά πξφζσπα, ηηο εηαηξείεο θιπ. Καη θαηάθεξαλ κε ηνλ 

ηξφπν απηφ λα ηεηξαπιαζηάζνπλ ηα θνξνινγηθά έζνδα κέζα ζε ιίγα ρξφληα θαη ηα ρξήκαηα απφ ηα θξαηηθά 

ηακεία λα ηίζεληαη φλησο ζηελ ππεξεζία ηνπ ιανχ. Πηζηεχσ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε πνχ 

πεγαίλεη ην δεκφζην ρξήκα. Μηινχζα πξφζθαηα κε έλαλ πςειφβαζκν ειεγθηή θάπνηαο ρψξαο – δελ ζα ζαο 

πσ ην φλνκα ηεο ρψξαο γηαηί ν ίδηνο δελ έρεη δεκνζηεχζεη αθφκα ηελ αλαθνξά ηνπ θαη λνκίδσ φηη δελ ζα 

ήζειε λα ην πσ – θαη κνπ αλέθεξε θάηη πνιχ απιφ. Μνπ είπε: “Κνίηαμα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη είδα 

φηη ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ζα έρηηδαλ πέληε ζρνιεία. Έζηεηια ηνπο ειεγθηέο κνπ εθεί θαη κνπ 

αλέθεξαλ φηη ε πεξηνρή έρεη έλα ζρνιείν κε πέληε δηαθνξεηηθά νλφκαηα”. Φαίλεηαη φηη νη άλζξσπνη κπνξνχλ 

λα γίλνπλ άθξσο εθεπξεηηθνί ζε φ,ηη αθνξά ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ... 

  

Πξνθαλψο ηα ζέκαηα ησλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθά – κηιήζακε πνιχ ζήκεξα γηα 

απηά. Καη ην χκθσλν Αθεξαηφηεηαο πνπ πξνσζεί ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα είλαη έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα. Θέινπκε πιήξε, πιήξε δηαθάλεηα, κε ηε βνήζεηα ηεο ρξήζεο ηεο 

ηερλνινγίαο θαζψο θαη κε ηε δεκνζίεπζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, έηζη ψζηε νη πνιίηεο λα ηα 

γλσξίδνπλ φια – θη απηφ είλαη θάηη πνπ απνηξέπεη ηε δηαθζνξά.  

 

Ζ αμηνθξαηία ζηηο πξνζιήςεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηηο πξναγσγέο ησλ ππαιιήισλ είλαη επίζεο πνιχ 

νπζηαζηηθά ζηνηρεία. Πξνζπαζήζηε λα βξείηε ηα άξηζηα παξαδείγκαηα πξνο κίκεζε, λα εληνπίζεηε θέληξα 

αξηζηείαο. ηαλ έρεηε έλα ηκήκα κε κηα πνιχ θαιή νκάδα ζηελ θνξπθή ηνπ, έηνηκε λα εηζάγεη λένπο 

ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ θαη εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ, αθήζηε ηελ νκάδα απηή λα ζηεξίμεη σο 

θέληξν αξηζηείαο ην ελ ιφγσ ηκήκα. Να ηελ έρεηε σο παξάδεηγκα πξνο κίκεζε, ψζηε θαη νη ππφινηπνη 

ππάιιεινη ηνπ ηκήκαηνο λα δνπλ φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα θάηη θαιχηεξν. Καη βέβαηα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ θπξψζεηο γηα φζνπο πζηεξνχλ, φζνπο δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηα θαιά πξφηππα.   

 

Κάηη άιιν πνπ έρσ δεη λα ιεηηνπξγεί θαιά είλαη νη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ππνηίζεηαη φηη 

απαηηνχληαη δχν εβδνκάδεο γηα ηελ έθδνζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο άδεηαο. Σν ηίκεκα ηεο άδεηαο είλαη γηα 

φινπο ην ίδην. Καη φινη βιέπνπλ πφζνο ρξφλνο ρξεηάδεηαη γηα ηελ έθδνζή ηεο θαη ηη πιεξψλνπλ γηα απηή. 

Απηφ ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί πνιχ θαιά. Τπάξρνπλ θαη πνιιά άιια κηθξά πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα θάλεη 

θαλείο. Αιιά ζε ηειηθή αλάιπζε, απηφ πνπ κεηξάεη γηα ηηο θπβεξλήζεηο πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ ηε δηαθνξά 

είλαη ε κεδεληθή αλνρή ζηε δηαθζνξά 

 

Θα ήζεια λα αλαθεξζψ ζε δχν αθφκε ζεκεία. Σν πξψην έρεη λα θάλεη κε ηνπο επνπηηθνχο νξγαληζκνχο, είηε 

ηνπο ειεγθηηθνχο, είηε ηηο επηηξνπέο θαηά ηεο δηαθζνξάο θιπ. Πηζηεχσ φηη αληηπξνζσπεχνπλ κηα ζεκαληηθή 

πνιηηηθή πξαθηηθή, γηαηί φινη απηνί νη κεραληζκνί κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ 

νξηζκέλσλ πξνβιεκάησλ θαη λα θάλνπλ ηνπο πνιίηεο λα ληψζνπλ φηη ππάξρεη ινγνδνζία. Οη κεραληζκνί 

φκσο απηνί πξέπεη λα έρνπλ πιήξε αλεμαξηεζία θαη θαιή ρξεκαηνδφηεζε, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα θάλνπλ 

ηελ δνπιεηά ηνπο ζσζηά θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ πνιηηψλ.  

 

Σν δεχηεξν είλαη έλα ζρφιην ζρεηηθά κε θάηη πνπ αλέθεξε ν Κψζηαο Μπαθνχξεο κηιψληαο γηα ηε 

ζπκκεηνρή θαη ηελ πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ. Υαίξνκαη πνιχ φηαλ αθνχσ φηη ππάξρεη πξφηαζε γηα πιήξε 

πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία ζε φ,ηη αθνξά ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηηο πξνκήζεηεο θαη ηα φια ηα ζρεηηθά 

ζηελ Διιάδα.  κσο, θαιφ είλαη, αλ κπνξείηε, λα ην πάηε ιίγν παξαπέξα: εκπιέθνληαο ηνλ θφζκν ζε κέξνο 

ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Γηαηί έρσ δεη πσο ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε νξηζκέλεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

πξνσζεί ην θξάηνο ιεηηνπξγεί πνιχ θαιά, θη απηφ γηαηί ηνπο βνεζά λα θαηαλνήζνπλ ηα ελερφκελα 

πξνβιήκαηα, θάλεη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πην θηιηθέο ζηνλ πνιίηε θαη απνηξέπεη ηε δηαθζνξά – δηφηη απφ 

ηε ζηηγκή πνπ νη πνιίηεο ζπκκεηέρνπλ, γλσξίδνπλ θαη θαηά θάπνην ηξφπν επηβιέπνπλ ηα ηεθηαηλφκελα.  

 

Μηιήζακε απφςε γηα ηα Κέληξα πλεγνξίαο θαη πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ, κε ηα νπνία νη άλζξσπνη 

απνθηνχλ ηξφπνπο γηα λα αλαθέξνπλ ηη πεγαίλεη ζηξαβά, πφηε δελ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε κία 

ππεξεζία, πφηε ηνπο δεηήζεθε “θαθειάθη” θαη, κε πιεξψλνληάο ην, δελ είραλ απηή ηελ ππεξεζία. Πηζηεχσ 
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φηη νη κεραληζκνί απηνί έρνπλ κεγάιε ζεκαζία θαη λνκίδσ φηη ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα Διιάδνο εμεηάδεη ην 

ελδερφκελν λα δεκηνπξγήζεη έλα ηέηνην θέληξν εδψ. Πηζηεχσ φηη είλαη δσηηθφ νη άλζξσπνη λα έρνπλ ηελ 

πιεξνθνξία κέζσ ηεο πξφζβαζεο ζε πξαγκαηηθά δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε, λα ππάξρνπλ θνξείο ζηνπο 

νπνίνπο λα κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη θαη λα αλαθέξνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ηα 

πξνβιήκαηα απηά λα δηεξεπλψληαη θαη λα παξαπέκπνληαη ζηελ δηθαηνζχλε, ε νπνία θαη λα ιεηηνπξγεί.  

 

κσο απηά ηα ζπκβνπιεπηηθά θέληξα βνεζνχλ θαη κε έλαλ άιιν ηξφπν. πιιέγνληαο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνσζνχληαη ζηελ φπνηα δεκφζηα ππεξεζία,ζηελ νπνία παξαηεξήζεθαλ πξνβιεκαηηθά θαηλφκελα θαη 

ιέγνληάο ηεο: Σεισλείν, έρεηε πξφβιεκα, έρνπκε ιάβεη 5.000 ηειεθσλήκαηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηνλ 

ηειεπηαίν ρξφλν θαη ζα πξέπεη λα ην γλσξίδεηε. Έρνπκε νξηζκέλεο πξνηάζεηο θαη ηδέεο ηηο νπνίεο κπνξείηε 

λα ιάβεηε ππφςε ζαο γηα λα ην απνθαηαζηήζεηε.    

 

Σειεηψλνληαο, ζα ήζεια λα πσ φηη έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα φπια πνπ έρνπκε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο είλαη νη λένη καο. Έρνπκε ηε δχλακε, πηζηεχσ, αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίζνπκε φηη νη 

λένη ζα αλαπηχμνπλ κία ηζρπξή εζηθή ππμίδα ζε πξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Ζ επέλδπζε ζηνπο 

λένπο είλαη πνιχ κεγάιε επέλδπζε ζηε κάρε κε ηελ δηαθζνξά. Φπζηθά ην παξάδεηγκα πξέπεη λα δνζεί απφ 

ηελ θνξπθή θαη πξνο ηα θάησ, απφ ηνπο πνιηηηθνχο εγέηεο θαη ηνπο γνλείο. Γηαηί ζε φ,ηη αθνξά ηε λενιαία 

δελ κπνξεί λα ππάξρνπλ δηπιά θαη αληηθαηηθά πξφηππα. ηαλ ηα παηδηά δηδάζθνληαη θάηη ζην ζρνιείν θαη 

βιέπνπλ ζην ζπίηη θάηη άιιν, ή ην αληίζεην, ππάξρεη ζέκα. Σα παηδηά γλσξίδνπλ φηη νη βαζκνί απνθηνχληαη 

κε ηνλ δχζθνιν ηξφπν. ηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν θάλνληαο θαιά ηελ δνπιεηά καο. Καη φηη απηφ δελ κπνξεί 

λα έρεη ζρέζε κε ην πνηνλ μέξεηο ή πφζν πιεξψλεηο γηα λα έρεηο κία ππεξεζία. πληζηψ ινηπφλ ηε ζπκκεηνρή 

ηεο λενιαίαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην πςειφηεξν δπλαηφ επίπεδν. Φπζηθά ε 

εγεζία είλαη ζεκαληηθή, ε πνιηηηθή βνχιεζε είλαη νπζηαζηηθή γηα λα γίλνπλ νη αιιαγέο. Ζ θηλεηνπνίεζε 

ησλ πνιηηψλ, ε ζπλεξγαζία κε ηνλ θφζκν είλαη απηέο πνπ θάλνπλ ηε κεγάιε δηαθνξά. Γηαηί απηέο ηνπο 

θάλνπλ λα θαηαλνήζνπλ φηη ε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο δελ είλαη δνπιεηά θάπνηνπ άιινπ, αιιά θαη 

δηθή ηνπο.  

 

ηαλ ιέκε κεδεληθή αλνρή ζηε δηαθζνξά, αλαθέξνκαζηε ζε απηφ πνπ ζέιεη απηή ε ρψξα, θαη πνπ ζέιεη θαη 

ε δηθή κνπ ρψξα, θαη νη πνιίηεο γίλνληαη κέξνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απηήο. Δίκαη αηζηφδνμε θαη πηζηεχσ φηη 

ππάξρεη παγθφζκηα βνχιεζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Καη μέξσ φηη θαη εδψ ζηελ Διιάδα 

ζπκκεξίδεζηε ηελ πξνζπάζεηα απηή θαη λνκίδσ φηη κπνξείηε λα έρεηε έλα θνηλσληθφ ζρέδην γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο θαη γηα ηελ εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο. Καη κπνξνχκε λα εμαιείςνπκε ηε 

δηαθζνξά θαη λα νηθνδνκήζνπκε έλα λέν ηξφπν δσήο ζε φιν ηνλ θφζκν. αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ 

πξνζνρή ζαο θαη θαιή επηηπρία ζε φινπο ζαο.  

 

 

 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ 

 

Ωο πνιηηεία θάλνπκε ην πξώην βήκα πξνο ηε δηαθάλεηα, 

 

δεηνύκε όκσο θαη ηε ζηήξημε ησλ πνιηηώλ 

 

 

Κπξίεο θαη θχξηνη, θαιεζπέξα ζαο. Καηαξρήλ ζέισ γηα κηα αθφκε θνξά λα ζπγραξψ ηε Γηεζλή Γηαθάλεηα - 

Διιάο θαη ηνλ θ. Μπαθνχξε γηα ηελ ελεξγή παξνπζία, θαζψο θαη γηα ηε ζεκεξηλή πξσηνβνπιία, κε ηελ 

νπνία θέξλεη θαη πάιη ζην επίθεληξν ηεο δεκφζηαο ζπδήηεζεο ην δήηεκα ηεο δηαθάλεηαο. Να θαισζνξίζσ 

θαη ηελ πξφεδξν ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο, θπξία Τγθέη Λακπέι, πνπ βξίζθεηαη μαλά ζηε ρψξα καο. Ζ 

αγάπε ηεο γηα ηε ρψξα καο δελ απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ην φηη είλαη ε ηξίηε θνξά ζε δχν ρξφληα πνπ ηελ 

επηζθέπηεηαη, αιιά θαη απν ην φηη γηα λα θζάζεη ζήκεξα εδψ αλαγθάζηεθε λα πάξεη ηξία ηξέλα απφ ην 

Βίιληνπο, έλα απηνθίλεην απφ ην Βειηγξάδη θαη, ζην ηέινο, έλα αεξνπιάλν απφ ηελ Θεζζαινλίθε. Σελ 

θαισζνξίδνπκε ινηπφλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ επραξηζηνχκε γηα ηελ αγάπε ηεο. 

 

Να μεθηλήζσ, θπξίεο θαη θχξηνη, ιέγνληαο πσο ην ζέκα ηεο δηαθάλεηαο απνηειεί θνξπθαίν γηα εκάο δήηεκα, 

φζν θη αλ απηφ αθνχγεηαη ηεηξηκκέλν. Κη φκσο, έηζη είλαη. Δίκαη πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο εδψ θαη έμη κήλεο 

θαη ην πξψην πνπ θιήζεθα λα αληηκεησπίζσ είλαη κηα νμχηαηε θαη πνιχπιεπξε θξίζε. Κξίζε, ζην άκεζν 



 64 

ζχκπησκά ηεο νηθνλνκηθή, αιιά πνπ ηα αίηηά ηεο είλαη πνιχ βαζχηεξα θαη ράλνληαη ζηελ ηζηνξία ησλ 

ιαζψλ, ησλ ζπκβηβαζκψλ θαη ησλ παξαιείςεσλ εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο ζα 

κπνξνχζε λα πεη θαλείο, παξά ηηο αλαιακπέο θαη εμαηξέζεηο. Κξίζε ηέηνηνπ κεγέζνπο, ψζηε ε ρψξα καο λα 

βξίζθεηαη εδψ θαη πνιχ θαηξφ ζην επίθεληξν ηνπ δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο, δπζηπρψο κε αξλεηηθφ πξφζεκν, 

κε θαζεκεξηλέο αλαθνξέο ζην πξσηνθαλέο δεκνζηνλνκηθφ θαη νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ηεο Διιάδαο. 

 

Αιιά πνχ νθείινληαη θαηά βάζνο ηα ππέξνγθα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα, ηα νπνία αληηκεησπίδνπκε; 

Οθείινληαη ζην φηη ε ρψξα καο είλαη άηπρε, φηη δελ είλαη πξνηθηζκέλε, δελ έρεη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα; 

Ή κήπσο ζην φηη εκείο νη Έιιελεο, φπσο θάπνηνη, ειάρηζηνη επηπρψο, ζε δεκνζηεχκαηα ζέινπλ λα καο 

πξνζάςνπλ, θάπνπ ζην DNA καο είκαζηε ηεκπέιεδεο ή αλίθαλνη ή αλαπνηειεζκαηηθνί; Απηέο νη αθξαίεο 

απφςεηο, βεβαίσο, δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Έρσ θαη’ επαλάιεςε δηαηππψζεη ηελ άπνςε πσο ε θξίζε απηή δελ είλαη παξά ε πιένλ θαλεξή – θαη 

επηθίλδπλε βεβαίσο – εθδήισζε βαζχηεξσλ αίηησλ. Γηαηί ηα ειιείκκαηα δελ παξάρζεθαλ απφ κφλα ηνπο. Ζ 

θξίζε πεγάδεη πξσηίζησο απφ ηελ αδηαθάλεηα ηεο εμνπζίαο, ηνπ θξάηνπο, ηνπ δεκφζηνπ βίνπ ηεο ρψξαο, απφ 

ηελ πειαηεηαθή αληίιεςε πνπ δηάβξσζε ηα πάληα θαη, βεβαίσο, απφ ηελ ίδηα ηε δηαθζνξά. 

 

Δίκαζηε νη κφλνη; αθψο φρη. Απηφ απνηειεί κηα θνηλή ηζηνξία ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε 

πνπ δήζακε πξηλ απφ ελάκηζη ρξφλν ζηε Γνπφι ηξηη είρε θαη απηή ζε κεγάιν βαζκφ ξίδα ζηελ αδηαθάλεηα 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ δεκηνχξγεζε θαη ηα ιεγφκελα “ηνμηθά νκφινγα” 

θαη πνιιέο άιιεο “θαηλνηφκεο” πξαθηηθέο. Απνηειεί ινηπφλ πξφβιεκα γηα πνιιέο ρψξεο, φπνπ νη πνιηηηθνί 

ζεζκνί, νη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί αλ ζέιεηε, νη ζεζκνί ειέγρνπ, αηρκαισηίδνληαη απφ ηζρπξά ζπκθέξνληα, απφ 

ηελ ίδηα ηε δηαθζνξά. Απφ ηηο ξπζκίζεηο ησλ ηξαπεδψλ κέρξη ηνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο, φπσο είπε ε 

θπξία Λακπέι, έρνπκε κηα πξφθιεζε ζε δηεζλέο επίπεδν πνπ δελ κπνξεί κία θαη κφλε ρψξα λα 

αληηκεησπίζεη. Γη’ απηφ, θαη ε Διιάδα θαη εγψ πξνζσπηθά, έρνπκε θάλεη εθζηξαηεία θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, 

καδί κε άιινπο εγέηεο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά θαη πξφζθαηα ζηελ Οπάζηγθηνλ κε ηνλ θ. 

Οκπάκα, δεηψληαο απφ ην G-20 λα ζεζπίζεη επηηέινπο δηεζλείο θαλφλεο πνπ ζα πξνσζήζνπλ ηε δηαθάλεηα 

θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα 

αληηκεησπίζνπκε θαη ηελ θεξδνζθνπία, αιιά βεβαίσο θαη ζεκαληηθά θαηλφκελα θνξναπνθπγήο θαη 

θνξνδηαθπγήο – φπσο καο είπε ε θπξία Λακπέι θαη φπσο φινη μέξνπκε – φπσο είλαη νη θνξνινγηθνί 

παξάδεηζνη. 

 

κσο, ε ρψξα καο θαη ε θάζε ρψξα έρεη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο. Δδψ είρακε ηελ πεξηθξφλεζε απηνλφεησλ 

θαλφλσλ δενληνινγίαο. Έλα θνξπθαίν ζχκπησκα είλαη φηη ην κέγεζνο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ηεο 

ρψξαο καο απνηέιεζε θαη απηφ αληηθείκελν απφθξπςεο θαη αδηαθαλψλ ρεηξηζκψλ. Απηφο είλαη έλαο ιφγνο 

γηα ηνλ νπνίν έρνπκε πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία κηαο πξαγκαηηθά αλεμάξηεηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο θαη 

ελφο ηκήκαηνο ζηε Βνπιή πνπ ζα παξαθνινπζεί, αλεμάξηεηα απφ ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ρψξαο θαη, βεβαίσο, ηε ξνή ησλ ζεκάησλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. πδεηάκε επίζεο κε δηεζλείο θνξείο γηα ην ζέκα ηεο ηερλνγλσζίαο ζην δηαδίθηπν, γηα λα 

κπνξεί λα παξαθνινπζεί θαλείο θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

 

Σν δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα νθείιεηαη ζην φηη νη θφξνη δελ εηζπξάηηνληαη φπσο ζα έπξεπε, γηαηί πνιινί 

θνξνινγνχκελνη – θαηά θαλφλα θνξνινγνχκελνη πνπ είλαη πην ηζρπξνί ή πην εχπνξνη απφ ηνλ κέζν φξν – 

είραλ πεηχρεη εηδηθά επλντθά θαζεζηψηα. Παξάιιεια, ε αίζζεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ζην θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα, ε αίζζεζε ηνπ λφκνπ ηνπ ηζρπξνχ, δεκηνχξγεζε επξχηαηα ηελ αίζζεζε ηεο αδηθίαο, ηεο αλνκίαο, 

ε νπνία βεβαίσο ππνλφκεπζε, ζπλνιηθά πηα, φρη κφλν ηελ θνηλσληθή ζπλνρή αιιά θαη ηελ αίζζεζε ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ. ζν πην ζηελέο ζρέζεηο θαη εμαξηήζεηο είρε θάπνηα ζπληερλία ή θάπνηα ζπκθέξνληα κε ηηο 

θπβεξλήζεηο, ηφζν πεξηζζφηεξα ήηαλ θαη ηα πξνλφκηα, ηφζεο πεξηζζφηεξεο θαη νη εμαηξέζεηο. Με ην λφκν 

γηα ηε ξηδηθή αιιαγή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ςεθίζηεθε ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα 

θαηαξγήζακε θάζε είδνπο εμαηξέζεηο θαη παξάζπξα. Καλφλεο πηα ζαθείο, εληαίνη γηα φινπο. Λακβάλνληαη 

ζεκαληηθά, ζα έιεγα, θαη δξαθφληεηα κέηξα θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο. 

 

Βεβαίσο, ην δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα ηεο ρψξαο καο νθείιεηαη επίζεο ζην φηη ε εμνπζία θαη ην θξάηνο δελ 

ζεβάζηεθαλ θαη θαηαζπαηάιεζαλ ηνπο θφξνπο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, ησλ Διιήλσλ θνξνινγνπκέλσλ. Έλαο 

αθφκα ιφγνο πνπ θαιιηέξγεζε απηή ηελ αίζζεζε ηεο αλνκίαο ήηαλ ην αίζζεκα φηη είλαη δηθαίσκά κνπ λα 

θνξνδηαθεχγσ, γηαηί γλσξίδσ ή έρσ ηελ αίζζεζε φηη απηά ηα ρξήκαηα δελ πάλε εθεί φπνπ ζα έπξεπε λα 
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πάλε. Φαηλφκελα αδηαθάλεηαο παληνχ: απίζαλεο ππεξηηκνινγήζεηο, θνκκαηηθέο αρξείαζηεο πξνζιήςεηο, 

κίδεο, δηαθζνξά, απζαίξεηεο θαη ελ θξππηψ απνθάζεηο κε κεγάιν δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο παληνχ. 

 

Απηά βεβαίσο ηα μέξνπκε αιιά είλαη ζεκαληηθφ φηη ηα επηζεκαίλνπλ πηα θαη δηεζλείο κειέηεο – πέξζη ν 

ΟΟΑ, πξφζθαηα κειέηε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Brookings πνπ δεκνζηεχηεθε θαη ζηνλ ειιεληθφ Σχπν. Γηαβάδσ 

απφ ην ζρεηηθφ άξζξν: “Δάλ ν δεκφζηνο ηνκέαο ηεο Διιάδαο ήηαλ ηφζν θαζαξφο θαη δηαθαλήο φζν εθείλνο 

ηεο νπεδίαο ή ηεο Οιιαλδίαο, ε ρψξα ζα εκθάληδε δεκνζηνλνκηθά πιενλάζκαηα θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία απνθεχγνληαο ηε ζεκεξηλή θξίζε”. πλερίδεη ην άξζξν ιέγνληαο: “Δάλ ε Διιάδα έιεγρε θαιχηεξα 

ηε δηαθζνξά – φρη ζηα ζηάληαξ ηεο νπεδίαο αιιά έζησ ζην επίπεδν ηεο Ηζπαλίαο – ζα είρε κηθξφηεξν 

έιιεηκκα θαηά 4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ, θαηά ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα”. χκθσλα κε ηελ ίδηα 

έξεπλα, ε δηαθζνξά καο θνζηίδεη θάζε ρξφλν φζν ην 8% ηνπ ΑΔΠ – ζπκίδσ φηη έρνπκε 12,7% έιιεηκκα – 

8% ηνπ ΑΔΠ ινηπφλ, ή πάλσ απφ 20 δηο επξψ. 

 

Ννκίδσ πσο είλαη ζε φινπο καο θαηαλνεηφ φηη απηή ε θαηάζηαζε καο νδεγεί ζε αδηέμνδν. Δίλαη κηα 

ηξαγσδία πνπ αγσληδφκαζηε λα ζηακαηήζεη. Γηφηη φζν θη αλ θφβνπκε δαπάλεο, φζν θαη αλ πξνζπαζνχκε λα 

αλαηάμνπκε ηελ νηθνλνκία καο, φζν θη αλ θάλνπκε φ,ηη πεξλά απφ ην ρέξη καο γηα λα εμαζθαιίζνπκε 

ρακειφηνθν δαλεηζκφ, νη πξνζπάζεηέο καο, φζν ππάξρεη απηή ε κεγάιε καχξε ηξχπα ηεο δηαθζνξάο, είηε ζα 

πεγαίλνπλ ζηξάθη, είηε ζα έρνπλ πνιχ ιηγφηεξα απνηειέζκαηα απφ εθείλα πνπ ζα κπνξνχζακε λα πεηχρνπκε 

αλ είρακε ιχζεη έζησ θαη κεξηθψο ην πξφβιεκα. 

 

Κπξίεο θαη θχξηνη, ε εκπέδσζε ηεο δηαθάλεηαο, φπσο θαη ε επίιπζε φισλ ησλ κεγάισλ πξνβιεκάησλ ζε 

θάζε ρψξα είλαη πάλσ απ’ φια δήηεκα απνθαζηζηηθφηεηαο θαη κεζνδηθφηεηαο ησλ θπβεξλήζεσλ. κσο, 

ρσξίο ηε δνπιεηά θαη ζην επίπεδν ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ – γη’ απηφ θαη είλαη εμαίξεηε ε δνπιεηά πνπ 

θάλεη ε Γηεζλήο ηεο Γηαθάλεηαο – ρσξίο ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο, νη θπβεξλήζεηο δελ κπνξνχλ λα θέξνπλ 

κφλεο ηνπο ζε πέξαο ηηο κεγάιεο απηέο αιιαγέο, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζε έλα ηέηνην δήηεκα φπσο ε εμάιεηςε 

ηεο δηαθζνξάο πνπ καο αθνπκπά φινπο άκεζα, πνπ αθνξά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα φισλ. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη πνιιέο ζπδεηήζεηο ζηε ρψξα καο γη’ απηφ ην ζέκα. Έρνπλ γξαθηεί θαη 

έρνπλ εηπσζεί ηφζν πνιιά πνπ θάζε ζέκα έρεη εμαληιεζεί. Καη απηφ είλαη απφιπηα ινγηθφ. Ζ έιιεηςε ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ε γηγάλησζε ηεο δηαθζνξάο ζε θάζε απφιεμε ηεο δεκφζηαο δσήο καο έρεη απνηειέζεη γηα ηελ 

Διιάδα παξάγνληα αλαζηνιήο ηεο πξνφδνπ, ηεο αλάπηπμεο θαη ησλ επελδχζεσλ, δηφηη θαη ν Έιιελαο, αιιά 

ηδηαίηεξα ν μέλνο επελδπηήο, θνβάηαη λα επελδχζεη ηα ρξήκαηά ηνπ φηαλ δελ μέξεη ηνπο θαλφλεο, αθνχ 

θάπνπ ζα αληηκεησπίζεη θάπνην εκπφδην πίζσ απφ ην νπνίν νπζηαζηηθά θξχβεηαη ε ζπλαιιαγή. Υηππά ηελ 

επεκεξία ησλ πνιηηψλ, ρηππά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ, ηελ 

πγεία, ηελ παηδεία, ηελ πξφλνηα, ρηππά ηε ιεηηνπξγία ηεο ίδηαο ηεο δεκνθξαηίαο καο. 

 

ινη καο ζπκθσλνχκε φηη απηφ είλαη ηεξάζηην πξφβιεκα. Παξ’ φια απηά έρνπλ πεξάζεη δεθαεηίεο θαη, φπσο 

είπα, παξά ηηο εμαηξέζεηο – θαη είραλ γίλεη πξνζπάζεηεο, νπζηαζηηθά βήκαηα, γηα λα ρηππήζνπκε ην 

πξφβιεκα ζηε ξίδα ηνπ – απηέο δελ έρνπλ θαξπνθνξήζεη. Καη ελψ νη θπβεξλήζεηο ζην παξειζφλ ζηα ιφγηα 

έβαδαλ ην ζέκα ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ςειά ζηε δεκφζηα αηδέληα, ηα 

απνηειέζκαηα ήηαλ απνγνεηεπηηθά. Γη’ απηφ ζήκεξα δελ είκαη εδψ γηα λα πσ θη άιια κεγάια θαη εχθνια 

ιφγηα. Απφ απηά έρνπκε ρνξηάζεη, έρνπλ ρνξηάζεη θαη νη πνιίηεο θαη νη δηεζλείο εηαίξνη θαη νη κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. Έξρνκαη λα ζαο πσ ηη έρνπκε θάλεη κέρξη ηψξα θαη ηη ζθνπεχνπκε λα θάλνπκε 

ηνπο ακέζσο επφκελνπο κήλεο. Υσξίο ππεξβνιέο, ρσξίο λα παξνπζηάδσ κηα εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

απέρεη απφ απηά πνπ βηψλεη ν θάζε Έιιελαο. 

 

Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ κηιάσ ζε ζπλέδξηφ ζαο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξσζππνπξγνχ θαη απηφ πνπ ζέισ λα 

ζεκεηψζσ, γη’ απηφ πνπ ζέισ λα δεζκεπηψ, είλαη φηη ζην κέιινλ, ζηα επφκελα ζπλέδξηά ζαο ζηφρνο κνπ 

είλαη λα κπνξψ λα πσ κε ην ρέξη ζηελ θαξδηά φηη θάλακε φ,ηη πξέπεη γηα λα κελ είλαη πηα ε Διιάδα ην 

παξάδεηγκα πξνο απνθπγή. Μάιηζηα – γηαηί φρη; – αο είλαη ε Διιάδα παξάδεηγκα, πξφηππν ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηαθζνξάο, αο είκαζηε απφ ηηο πην δηαθαλείο θνηλσλίεο θαη θπβεξλήζεηο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Πεξηέξγσο, θπξίεο θαη θχξηνη, απηή ε θαηάζηαζε έρεη θαη κία ζεηηθή πιεπξά. Σν πξφβιεκα ηεο αδηαθάλεηαο 

θαη ηεο αλνκίαο ζηε ρψξα καο είλαη ηφζν κεγάιν ζε κέγεζνο, πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη θαη ηφζν κεγάια ηα 
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πεξηζψξηα πνπ έρνπκε γηα λα ην πεξηζηείινπκε, λα ην λνηθνθπξέςνπκε, λα εμνηθνλνκήζνπκε πφξνπο. Καη 

απηφ είλαη ζέκα, θαηαξρήλ, πνιηηηθήο βνχιεζεο. Καη απηή ηελ έρνπκε ήδε απνδείμεη. 

 

Γεχηεξνλ, είλαη ζέκα πίζηεο ησλ πνιηηψλ ζηνλ λφκν, ζηελ αλάγθε επλνκίαο, ζην θξάηνο δηθαίνπ. Αιιά 

πηζηεχσ φηη απηή ε θξίζε πνπ πεξλάκε είλαη θαη κηα επθαηξία, δηφηη λνκίδσ φηη έρεη ζπκβάιεη ζην λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φινη καο, φινη νη Έιιελεο θαη νη Διιελίδεο, ηελ αλάγθε λα αληηκεησπίζνπκε απηή ηε 

κάζηηγα, ηελ αλάγθε λα αιιάμνπκε. Πηζηεχσ φηη νη Έιιελεο θαη νη Διιελίδεο ζέινπλ λα δνπλ φηη ε πνιηηεία 

θάλεη ην πξψην βήκα. Σν πξψην βήκα ψζηε λα δψζνπκε εκείο ην παξάδεηγκα θαη λα αθνινπζήζνπλ κεηά 

φινη ζηε κεγάιε πξνζπάζεηα πνπ θάλνπκε γηα λα θχγνπκε κπξνζηά, γηα λα αθήζνπκε πίζσ ηελ Διιάδα ηεο 

δηαθζνξάο θαη ηεο αδηαθάλεηαο, ηεο ππαλάπηπμεο θαη ηεο αληζφηεηαο. 

 

Απηφ ην πξψην βήκα, φπσο είρακε δεζκεπηεί θαη πξνεθινγηθά, ην θάλνπκε. Αθξηβψο γηα λα δψζνπκε ην 

παξάδεηγκα. Καη ην θάλνπκε κε απφιπηε πξνζήισζε ζην θαζήθνλ καο απέλαληη ζηε ρψξα απηέο ηηο 

θξίζηκεο ζηηγκέο πνπ πεξλάκε. Έρνπκε ήδε πξνρσξήζεη ζε ζεκαληηθέο πξάμεηο πνπ εληζρχνπλ ηε δηαθάλεηα 

ζην δεκφζην βίν. Απνδεηθλχνπκε κε θάζε καο θίλεζε, κε θάζε καο παξέκβαζε, φηη φηαλ ιέγακε φηη δελ 

βιέπνπκε ην θξάηνο σο ιάθπξν ηνπ ληθεηή ην ελλννχζακε. Σν πιαίζην δηαθάλεηαο θαη αμηνθξαηίαο πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη πιαίζην θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο είλαη δήηεκα δηθαηνζχλεο γηα εκάο.  

 

Ξεθηλψληαο, φπσο είπε θαη ε θπξία Λακπέι, απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην ίδην ην πνιηηηθφ 

ζχζηεκα, ζεζπίδνπκε ηε δηαθάλεηα ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ θνκκάησλ. Απηφ ζα ζπκβεί 

κέζα απφ ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν ησλ βηβιίσλ ηνπο, ηελ επηβνιή θαζαξψλ ηξφπσλ εηζξνήο εζφδσλ 

θαη ηελ θαζηέξσζε δηαθαλνχο ηξφπνπ θαηαγξαθήο θαη επηηήξεζεο ησλ εμφδσλ ηνπο. Δίρακε ηελ επθαηξία, 

πξηλ απφ ηε ζεκεξηλή εθδήισζε, κε ηελ θπξία Λακπέι θαη ηνλ θ. Μπαθνχξε λα ζπδεηήζνπκε ηηο θαιχηεξεο 

πξαθηηθέο πνπ ππάξρνπλ θαη ζε άιιεο ρψξεο θαη λα εκπινπηίζνπκε θαη ηηο δηθέο καο ζθέςεηο. Ζ Δπηηξνπή 

Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο ήδε εμεηάδεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξέπεη λα πξνσζήζνπκε γηα λα 

δηακνξθψζνπκε έλα πιαίζην θαιχηεξεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνκκάησλ, ηεο αληηκεηψπηζεο δειαδή ηεο 

δηαθζνξάο θαη ζηνλ πνιηηηθφ ζηίβν, αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο αιιαγήο ζην λφκν πεξί επζχλεο ππνπξγψλ θαη 

ζην ζέκα ηεο βνπιεπηηθήο αζπιίαο, παξφηη αγγίδεη θαη ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο. Γηαηί νη πνιίηεο δηθαίσο 

κηινχλ γηα αζπιία ησλ πνιηηηθψλ γηα ηηο απνθάζεηο πνπ παίξλνπλ θαη είλαη επηδήκηεο γηα ηνλ ηφπν θαη ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ. Απηφ πξέπεη λα αιιάμεη θαη ζα αιιάμεη. Γελ ήηαλ ηπραίν φηη πξψην καο κέιεκα ήηαλ λα 

πάκε ζηε ζχζηαζε Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ ζηε Βνπιή, φρη γηα ιφγνπο ξεβαλζηζκνχ αιιά γηα ηελ αίζζεζε 

δηθαίνπ. Γηαηί πξέπεη επηηέινπο λα κάζνπκε ηελ αιήζεηα γηα κεγάιεο ππνζέζεηο, έζησ θαη αλ είραλ 

παξαγξαθεί πνιιέο απφ απηέο απφ ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε. Σελ αιήζεηα γηα ηα ζθάλδαια, γηα ηελ 

αιινίσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ καο ζηνηρείσλ, γηα φια φζα πιήγσζαλ ηελ Διιάδα θαη ην θχξνο καο, γηα 

φζα έθαλαλ ηνπο πνιίηεο δχζπηζηνπο απέλαληη ζην ίδην ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, ζηελ ίδηα ηελ πνιηηεία. 

Τηνζεηήζακε γηα πξψηε θνξά έλα πιαίζην, έλαλ θψδηθα δενληνινγίαο γηα ηα κέιε ηεο θπβέξλεζεο κε ηνλ 

νπνίν ζεζπίδνπκε θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, πέξαλ ησλ ηππηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο 

λφκνπο. Κάλνπκε κε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ηηο ζπδεηήζεηο καο γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπκε, αθφκα 

θαη ζην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, φπσο κε ηελ ηειενπηηθή κεηάδνζε ζεκαληηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 

ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ – θαη είρακε κάιηζηα πξφζθαηα κηα ηέηνηα κεηάδνζε καδί κε ηελ εγεζία ηεο 

δηθαηνζχλεο, πνπ είλαη εδψ, καδί καο, απφςε. 

Αιιάδνπκε κε απηφ ηνλ ηξφπν ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο. ια πιένλ ζα εθηίζεληαη ζην 

δεκφζην έιεγρν. Γίλνπκε νπζηαζηηθή δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηνπ πνιίηε ζηελ πιεξνθφξεζε. Απηή είλαη κηα 

πξνυπφζεζε γηα λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ εκβάζπλζε ηεο δεκνθξαηίαο. Καη παίξλσ παξάδεηγκα απφ ην 

γεγνλφο φηη πέξα απφ ηελ θαζηέξσζε ηεο δσξεάλ πξφζβαζεο – απηνλφεην ζα έιεγα, αιιά δελ ήηαλ έηζη πξηλ 

– ζην πεξηερφκελν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, θάζε πνιίηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε θαη ζηελ 

ηειεπηαία πξάμε, ζηελ ηειεπηαία απφθαζε θάπνηνπ ππνπξγνχ, γεληθνχ γξακκαηέα ή δηνηθεηή. Απηή είλαη 

κηα απηνλφεηε, αιιά θαη ηεξάζηηα δνκηθή αιιαγή θαη είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα αιιάμνπκε ηα 

πξάγκαηα ζηε ρψξα. Δίλαη πξαγκαηηθά ε έλλνηα ηεο δηαθάλεηαο. Μφλνλ έηζη ζα δεκηνπξγήζνπκε κηα ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο κε ηνλ πνιίηε γηα λα πξναζπίζνπκε ην δεκφζην ζπκθέξνλ. 

 

πνηνο ιακβάλεη απνθάζεηο, φπνηνο ρεηξίδεηαη ρξήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, φπνηνο αζθεί εμνπζία πιένλ 

ινγνδνηεί θαη ειέγρεηαη. Ζ επξεία δεκνζηφηεηα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ εμαζθαιίδεη, δηεπθνιχλεη ηνλ πνιίηε 

ζηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ ζηελ πιεξνθφξεζε, ζηνλ έιεγρν ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο, ζηελ άζθεζε 
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θαη άιισλ, ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ δηθαησκάησλ ηνπ, πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ πιεξνθφξεζε απηή. 

ια πιένλ ζα είλαη ζην θσο: ππνπξγηθέο απνθάζεηο, δηνξηζκνί, δηαγσληζκνί έξγσλ, πξνκήζεηεο, θάζε είδνπο 

ζπκβάζεηο κε ην δεκφζην, απνθάζεηο γηα επελδχζεηο, δηαγσληζκνί γηα πξνζιήςεηο, γηα άιιεο απνθάζεηο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, πνπ ζπλεπάγνληαη δαπάλε έζησ θαη ελφο επξψ, φια ζα είλαη, αλά πάζα ζηηγκή, αλά 

πάζα ψξα, πξνζβάζηκα ζηνπο πνιίηεο. 

 

Δηδηθά, κάιηζηα, σο πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ ειεθηξνληθνχ δήκνπ, φπσο ην 

νξγαλψλνπκε κε ην πξφγξακκα “Καιιηθξάηεο”, είλαη ε επξχηαηε δηαδηθηπαθή δεκνζηφηεηα ησλ απνθάζεσλ 

ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ, αιιά θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. Καη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

ηνπ 2011 απηφ ζα είλαη γεγνλφο ζηε λέα ηνπηθή απηνδηνίθεζε. ηε λέα απηή αξρηηεθηνληθή πνπ εηζάγεη ζηε 

ρψξα ην πξφγξακκα “Καιιηθξάηεο” ελζσκαηψλνληαη σο αλαπφζπαζηα ραξαθηεξηζηηθά νη αξρέο κηαο 

ζχγρξνλεο δηαθπβέξλεζεο θαη δηαρείξηζεο, πνπ ζπάεη ηα πειαηεηαθά δεζκά ηνπ παξειζφληνο θαη θαζηζηά ηε 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε δηακφξθσζε ησλ απνθάζεσλ θεληξηθφ άμνλα, γχξσ απφ ηνλ νπνίν ζα 

ιεηηνπξγεί ε δηνίθεζε. Πξφθεηηαη γηα κία δηαθνξεηηθή λννηξνπία θαη πξαθηηθή δηαθπβέξλεζεο, κε έλα 

επηηειηθφ θξάηνο, κία ηζρπξή, απηφλνκε θαη κε αξκνδηφηεηεο ηνπηθή απηνδηνίθεζε, πνπ φκσο ζα ειέγρεηαη, 

ζα ειέγρεηαη θαη ζα ινγνδνηεί.  

 

Καη απηή είλαη κφλνλ ε αξρή γηα κία γεληθφηεξε αλαηξνπή θαη ζηε δηνίθεζε, θαη ζην ρψξν ηεο αλάπηπμεο, 

θαη ηεο παηδείαο, ηεο πξφλνηαο θαη ηεο πγείαο, φπνπ πιένλ φρη έλα θεληξηθφ θξάηνο, αιιά νη ηνπηθέο 

θνηλσλίεο ζα απνθαζίδνπλ γηα ην κέιινλ ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα νη επζχλεο γηα ηε δηνίθεζε ζα είλαη 

παξαθνινχζεκα ησλ αξκνδηνηήησλ. Γηφηη θαη εδψ έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηε δηαθζνξά θαη ην 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ήηαλ ην ζπγθεληξσηηθφ, γξαθεηνθξαηηθφ θαη πειαηεηαθφ θξάηνο, ην νπνίν 

απνηέιεζε αθξηβψο ηελ εζηία εθθφιαςεο ησλ επαρζέζηεξσλ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη αδηαθάλεηαο ζηε 

ρψξα καο. 

 

ε απηφ ην πειαηεηαθφ θξάηνο επηθέξακε απνθαζηζηηθά πιήγκαηα κε λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ 

απνηεινχλ ήδε πξάμε. πσο κε ηελ επαλαθνξά θαη ηελ επέθηαζε ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ ΑΔΠ γηα ηηο 

πξνζιήςεηο ζην δεκφζην, δειαδή κε αμηνθξαηηθέο πξνζιήςεηο. Πνιιέο θνξέο κε ξσηνχλ μέλνη: κα απηφ πψο 

επεξεάδεη ην δεκνζηνλνκηθφ ζαο πξφβιεκα; Καη απαληψ, βεβαίσο, φηη φηαλ έλαο ππνπξγφο έρεη θάζε ιφγν 

θαη θάζε επθνιία λα πξνζιακβάλεη ηνπο ςεθνθφξνπο ηνπ ρσξίο αληηθεηκεληθά θξηηήξηα αιιά κφλν κε 

θνκκαηηθά, “θνπζθψλεη” ην δεκφζην θαη κάιηζηα ρσξίο ιφγν. ηαλ είλαη αμηνθξαηηθά θαη αληηθεηκεληθά ηα 

θξηηήξηα, δελ κπνξεί λα πξνζιάβεη ν θάζε ππνπξγφο ηνπο θίινπο ηνπ, ηνπο ζπγγελείο ηνπ ή ηνπο 

ςεθνθφξνπο ηνπ. Δίλαη λνκίδσ έλα πνιχ απιφ δήηεκα, ην νπνίν έρεη άκεζε επίπησζε ζηηο πηέζεηο πνπ 

παιαηφηεξα δερφκαζηαλ γηα λα “θνπζθψζεη” ην δεκφζην κε πξνζιήςεηο πνπ δελ ήηαλ ρξήζηκεο. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν πηζηεχνπκε φηη ζα ζπάζεη ε εμάξηεζε ηνπ πνιίηε θαη ηνπ δεκνζίνπ ιεηηνπξγνχ απφ ηελ πνιηηηθή 

θαη θνκκαηηθή εμνπζία, ή αθφκα θαη απφ εμσζεζκηθά ηζρπξά θέληξα. Μηα εμάξηεζε, ε νπνία ήηαλ ζπρλά ε 

γελεζηνπξγφο αηηία γηα ηα θαηλφκελα αδηαθάλεηαο ζην δεκφζην βίν. 

 

Δπίζεο, ηα κέηξα απνθαηάζηαζεο ηεο αμηνθξαηίαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ζα ζπλνδεπηνχλ θαη κε πνιιέο 

άιιεο πξσηνβνπιίεο, γηα ηηο νπνίεο έρνπκε δεζκεπηεί, φπσο θαη κε κέηξα πνπ είλαη νξηδφληηα, πνπ αθνξνχλ 

ζε φιν ην θάζκα ησλ πνιηηηθψλ καο, απφ ηελ νηθνλνκία θαη ηελ αλάπηπμε κέρξη ηε δηθαηνζχλε. Αξρίδνπλ 

απφ ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε νπνία απφ κφλε ηεο απνηειεί θίλεηξν γηα ζπλαιιαγή κεηαμχ ηνπ 

πνιίηε θαη ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ θαη θηάλνπλ κέρξη θαη ηελ απζηεξφηαηε ηηκσξία φζσλ επηιέγνπλ λα 

ζπλερίδνπλ ηελ πξαθηηθή ηεο δσξνδνθίαο, ηνπ ξνπζθεηηνχ, ηεο εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο. Ήδε ηηο 

επφκελεο κέξεο ςεθίδνπκε λέν λφκν γηα ηελ απινπνίεζε ηεο ίδξπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ν νπνίνο ζα 

ζπκπιεξσζεί κε άιιν λφκν πνπ απινπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο. Με ην θνξνινγηθφ λνκνζρέδην 

ζεζπίζακε λένπο θαλφλεο ζηε δηαθάλεηα ηνπ δεκφζηνπ, αιιά θαη ηνπ ηδησηηθνχ ρξήκαηνο. Δπαλαθέξνπκε ην 

απηνδηνίθεην ζηε δηθαηνζχλε θαη ζεζπίδνπκε λένπο θαλφλεο αλάδεημεο ησλ εγεζηψλ ησλ αλσηάησλ 

δηθαζηεξίσλ ηεο ρψξαο, έηζη ψζηε λα ζπάζνπκε θαη εδψ ζρέζεηο εμάξηεζεο ηεο εθηειεζηηθήο κε ηε 

δηθαζηηθή εμνπζία. Απηή ηελ εβδνκάδα εηζάγεηαη ζηε Βνπιή θαη ν λένο λφκνο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο 

γηα ηε δηαθάλεηα, κε ηνλ νπνίν βάδνπκε ηέινο ζηηο γθξίδεο δψλεο ηεο αλνκίαο ζην δεκφζην ηνκέα, κε 

απζηεξφηαηεο πνηλέο γηα ππαιιήινπο πνπ εκπιέθνληαη ζε πξάμεηο δηαθζνξάο θαη κε θίλεηξα γηα ηελ 

απνθάιπςε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο. 

 

Αξθεηά πηα δήζακε θαη πιεξψζακε, αηνκηθά θαη ζπιινγηθά, κε ην θαθειάθη θαη ην ξνπζθέηη. Γπζηπρψο πηα, 

θαη ν μέλνο Σχπνο ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο ιέμεηο ραξαθηεξίδνληαο ππεξεζίεο φπσο ηα λνζνθνκεία καο θαη ηηο 
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πνιενδνκίεο. Καλέλαο καο δελ είλαη πεξήθαλνο γη’ απηά. Καη δελ είλαη απηή ε Διιάδα ηελ νπνία μέξνπκε, 

αμίδνπκε θαη ζέινπκε λα πξνβάιινπκε. Άξα, ινηπφλ, πξνσζνχκε αιιαγέο, φπσο είλαη ην δηθαίσκα πνπ 

απνθηά ε θπβέξλεζε λα δεηά εμαηνκηθεπκέλα ηνλ έιεγρν ησλ δειψζεσλ “πφζελ έζρεο” ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνζψπσλ, ή νη απζηεξφηεξεο πνηλέο γηα φζνπο έρνπλ ππνρξέσζε θαηάζεζεο δήισζεο “πφζελ έζρεο” θαη 

ζπκκεηέρνπλ ζε off shore εηαηξείεο, αθνχ πιένλ ζα ζηεξνχληαη ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα ελψ ζα 

δεκεχεηαη ην κεξίδην ζπκκεηνρήο ζηηο off shore εηαηξείεο, εάλ έρεη απνδεηρζεί ε παξαλνκία. 

 

ην ίδην κήθνο θχκαηνο, φκσο, ζα θηλεζνχκε θαη κε ην λέν λφκν γηα ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ, 

πνπ πξφθεηηαη πνιχ ζχληνκα λα θέξεη ζηε Βνπιή ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Απηφ ζα δηεπξχλεη 

ηελ αξκνδηφηεηα ησλ ζεκεξηλψλ νξγάλσλ ζε φιν ην δεκφζην θαη γηα φια ηα εγθιήκαηα πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ 

δηαθζνξά, εμαζθαιίδνληαο δπλαηφηεηεο πςειήο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο αιιά θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ζηηο ππεξεζίεο ειέγρνπ. Θα θαηαβάινπκε θάζε πξνζπάζεηα λα κελ κείλεη θαλείο αηηκψξεηνο γηα ηηο πξάμεηο 

ηνπ. Δίκαη ζίγνπξνο φηη ε πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ ζέιεη απηέο νη πξαθηηθέο λα εμαιεηθζνχλ. 

 

Οη πξσηνβνπιίεο απηέο, πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ νινθιεξσζεί ήδε ή νινθιεξψλνληαη, ζπλζέηνπλ έλα 

λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ βίνπ ζηε ρψξα καο. Απνηεινχλ απνθαζηζηηθά βήκαηα φρη κφλν γηα ηε 

δηαθάλεηα, αιιά θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο. Βέβαηα, μέξσ φηη πνιινί ιέλε πσο ππάξρεη αθφκα 

αηηκσξεζία, θάηη γηα ην νπνίν ζπδεηήζακε θαη ζην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, κε ηελ εγεζία ηεο δηθαηνζχλεο. 

Ξέξσ φηη αθφκε είλαη δχζπηζηνη. Αλ αθνχζεηε ηνλ θφζκν ζην δξφκν, φηαλ ηνπιάρηζηνλ εγψ κηιάσ κε 

πνιινχο πνιίηεο, κνπ ιέλε “θαιά, δελ ζα πάεη θάπνηνο θπιαθή;”. 

 

Θέισ λα δηαβεβαηψζσ απφ απηφ ην βήκα φινπο ηνπο Έιιελεο θαη φιεο ηηο Διιελίδεο φηη δνπιεχνπκε πνιχ 

κεζνδηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δνπιεηάο καο ζα είλαη εκθαλή – θαη βεβαίσο, ήδε είλαη εκθαλή. Ήδε, 

ρηππάκε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη, φπσο θαη πξφζθαηα, ππξήλεο πνπ έρνπλ πξνρσξήζεη ζε 

ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, πνπ πνιιέο θνξέο απηά είλαη ζπγθνηλσλνχληα δνρεία.  

 

Γελ είλαη κφλν ε αιιαγή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ απνηειεί ην ηζρπξφ ραξηί απηήο ηεο θπβέξλεζεο. Δίλαη ε 

εηιηθξηλήο καο πίζηε φηη ε Διιάδα κπνξεί θαη πξέπεη λα αιιάμεη. Δίλαη ε ηζρπξή καο βνχιεζε λα αιιάμεη ε 

Διιάδα. Πξνυπφζεζε φκσο απηήο ηεο επηηπρίαο είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε, ε ζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο 

απφ ηνλ πνιίηε. 

 

Κιείλνληαο, ζέισ λα δψζσ έλα κηθξφ παξάδεηγκα, πνπ απνηέιεζε γηα κέλα θαη έλα πείξακα, γηα έλα ζέκα 

πνπ εθ πξψηεο φςεσο δελ είλαη πςειήο πξνηεξαηφηεηαο, γηα ην νπνίν ππάξρεη λνκηθφ πιαίζην, εθαξκφδεηαη 

φκσο πιεκκειψο, φπσο δπζηπρψο θαη ζε πνιιά άιια ζέκαηα ζηε ρψξα καο. ηε ρψξα καο ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ πνπ βιέπνπκε γχξσ καο είλαη παξάλνκεο. Με πξνθαλείο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ αιιά θαη ζηελ νδηθή αζθάιεηα θαζψο νη 

πηλαθίδεο απηέο είλαη ζπρλά ην αίηην ζαλαηεθφξσλ πεξηζηαηηθψλ ζε ηξνραία αηπρήκαηα. Με αθνξκή ηνπο 

Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2004 είρε αλαιεθζεί κηα επηηπρήο πξσηνβνπιία πνπ νδήγεζε ζην λα θαζαξίζεη 

απφ παξάλνκεο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Αηηηθήο. Μεηά ην 2004 νη παξάλνκεο 

δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο μεθχηξσζαλ θαη πάιη παληνχ, δηφηη αηφληζε ε βνχιεζε ηεο πνιηηείαο λα επηβάιεη ην 

λφκν. Καη εδψ ππήξμε φρη κφλν παξαλνκία αιιά θαη εθηεηακέλε δηαθζνξά. κσο, αλ ζήκεξα δηαζρίζεη 

θαλείο ηε ιεσθφξν Κεθηζίαο – θαη ειπίδσ λα είλαη έηζη, δηφηη εγψ, παξφηη δηαζρίδσ ηε ιεσθφξν Κεθηζίαο, 

ζπλήζσο δνπιεχσ κε έλα ηειέθσλν θαη έλα ραξηί ζην ρέξη – ζα δηαπηζηψζεη πσο ηα πεξηζζφηεξα 

δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ζήκεξα είλαη άδεηα. Γηαηί; Γηαηί δψζακε εληνιή ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο λα πξάμνπλ 

ην απηνλφεην: λα μειψζνπλ ηηο παξάλνκεο απηέο πηλαθίδεο. Καη απηφ μεθηλά ζχληνκα απφ ηε ιεσθφξν 

Κεθηζίαο αιιά θαη απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο. Γηαθεκηζηέο θαη δηαθεκηδφκελνη έρνπλ πάξεη ήδε ην 

κήλπκα θαη έρνπλ απνζχξεη ηηο δηαθεκίζεηο ηνπο. 

 

Γελ θάλακε φκσο κφλνλ απηφ. Σν ιέσ γηαηί είλαη ζεκαληηθή θαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. Γεκηνπξγήζακε 

εηδηθή ηζηνζειίδα κε ηελ νπνία δεηάκε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο λα ζπλδξάκνπλ ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

παξάλνκσλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ, κέζσ κηαο θσηνγξαθίαο απφ ην θηλεηφ ηνπο θαη ηεο θαηαρψξεζεο 

απηήο ηεο θσηνγξαθίαο ζηελ ελ ιφγσ ηζηνζειίδα. Αθξηβψο γηαηί ε επλνκία θαη ε ηήξεζε ησλ λφκσλ πξέπεη 

λα γίλεη ππφζεζε ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο. Γηαηί ε πξφνδνο ζηε ρψξα καο δελ είλαη θαη δελ κπνξεί λα είλαη 

δηαηεξήζηκε αλ ζε θάζε πξνθαλή παξαλνκία πξέπεη λα δίλεηαη εληνιή απφ ην γξαθείν ηνπ πξσζππνπξγνχ 

πξνο ηα αξκφδηα ππνπξγεία θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο πξνο ηηο επνπηεπφκελεο ππεξεζίεο γηα λα θάλνπλ ηε 
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δνπιεηά ηνπο, ην απηνλφεην θαζήθνλ ηνπο. Ζ ηήξεζε ηνπ λφκνπ, ησλ θαλφλσλ, πξέπεη λα είλαη θαζεκεξηλή 

απηνλφεηε θαη απηφκαηε πξάμε, αιιά θαη απαίηεζε ηεο πνιηηείαο, ηεο θνηλσλίαο, ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ. 

 

Θέισ ινηπφλ θαη απφ απηφ ην βήκα λα δεηήζσ απφ φινπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξνζπάζεηα, λα θάλνπκε 

φ,ηη, είλαη δπλαηφλ γηα λα αιιάμνπκε ζπλήζεηεο, λα αιιάμνπκε αληηιήςεηο, λα αιιάμνπκε λννηξνπίεο. Καη 

ζα ζπκθσλήζσ κε ηελ θπξία Λακπέι, ηδηαίηεξα γηα ηε λενιαία καο, ε νπνία – κπνξεί λα κελ ην βιέπνπκε 

αιιά ην δεη – έρεη δήζεη ηελ αλαμηνθξαηία, ηε ινγηθή φηη κφλν κε ην κέζν πξννδεχεηο ζηε ρψξα θαη ε νπνία 

δεη αθφκα θαη ζην ζρνιείν, αθφκα θαη ζην παλεπηζηήκην, ηε ζπλαιιαγή, αθφκα θαη γηα ηνπο βαζκνχο. Απηή 

δελ είλαη βηψζηκε νηθνλνκία, θνηλσλία ή εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαη ζίγνπξα είλαη θαηλφκελα ηα νπνία νη 

ίδηνη νη λένη άλζξσπνη απερζάλνληαη ή, ελ ηέιεη, ππνθχπηνπλ θαη πηνζεηνχλ. Πξέπεη λα ηνπο βνεζήζνπκε, 

αιιά πξέπεη λα ηνπο δεηήζνπκε λα γίλνπλ θαη απηνί θνξείο ηεο κεγάιεο αιιαγήο λννηξνπηψλ πνπ γηα 

δεθαεηίεο δεκηνπξγήζεθαλ ζηε ρψξα καο. 

 

Εεηψ απφ φινπο λα δψζνπκε απηή ηε κάρε, κηα κάρε απέλαληη ζε εηδηθά ζπκθέξνληα πνπ ππνλνκεχνπλ ην 

ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ, κηα κάρε απέλαληη ζε θαηεζηεκέλεο λννηξνπίεο, πνιιέο θνξέο κηα κάρε απέλαληη 

ζηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ. πσο έρσ μαλαπεί, ζήκεξα ε επνρή πνπ δήζακε θαη καο νδήγεζε εδψ θηάλεη ζ’ έλα 

νξηζηηθφ θαη ακεηάθιεην ηέινο. Καη είλαη ρξένο φισλ καο λα αιιάμνπκε ηα πάληα ζηε ρψξα καο. Γηα λα κελ 

μαλαθηλδπλεχζεη ε Διιάδα απφ κηα παξφκνηα θξίζε, ε νπνία κπνξεί λα είλαη ζηελ επηθάλεηά ηεο 

νηθνλνκηθή, αιιά ήηαλ πνιχ βαζχηεξα πνιηηηθή, πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή, κηα θξίζε αμηψλ. Να ρηίζνπκε 

ζηέξεα ζεκέιηα γηα ην κέιινλ ηεο. Απηή είλαη ε κεγάιε καο επθαηξία λα θάλνπκε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

αιιαγέο, αλνίγνληαο ηα απαξαίηεηα κέησπα, γηα ηηο νπνίεο δεζκεπηήθακε πξνεθινγηθά θαη λα πάκε ζε έλα 

θξάηνο δηθαίνπ, θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, δηαθάλεηαο θαη αλζξσπηάο. Καη είκαη βέβαηνο φηη καδί ζα ηα 

θαηαθέξνπκε. Καη πάιη ζαο επραξηζηψ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


