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-------------------------------------Η ∆ηµοσιότητα εγγύηση για διαφάνεια στην παραγωγή των δηµοσίων
έργων
Εισήγηση κ. Γ. Βλάχου

Αθήνα, 13 Νοεµβρίου 2013
Κυρίες και Κύριοι,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Ηµερίδα που διοργανώνει το ΤΕΕ, πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα δύσκολη
περίοδο για τον κατασκευαστικό κλάδο, έναν σηµαίνοντα κλάδο της εγχώριας
οικονοµίας, ο οποίος, θυµίζω, έχει χάσει 218 χιλιάδες θέσεις εργασίας από τις
περίπου 400 χιλ. που είχε το 2008.
Όλοι βιώνετε την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος. Σε αριθµούς και
σύµφωνα µε τα στοιχεία που συστηµατικά συγκεντρώνει ο ΣΑΤΕ, η κατάσταση
εµφανίζεται ως εξής:
−

Το 40% των εταιρειών 4ης έως και 7ης τάξης εµφάνισαν ζηµίες το 2012,
έναντι µόλις 10% το 2008

−

Κατά 25% επιδεινώθηκαν οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, κατά µέσο όρο,
το 2012, έναντι του 2008

−

Ο κύκλος εργασιών ήταν κατά 37% χαµηλότερος το 2012 έναντι του 2008.

Όλα αυτά, ασφαλώς, δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας, καθώς, µάλιστα, η
αρνητική αυτή πορεία συνεχίζεται.
Ωστόσο, θα ήθελα να πάω αντίθετα στη φορά των πραγµάτων. Να φανώ αισιόδοξος,
ελπίζοντας ότι όσα αναφέρθηκαν και θα αναφερθούν στη συνέχεια εδώ σήµερα, θα
οδηγήσουν στις αναγκαίες αλλαγές στην αλυσίδα της επιλογής, της µελέτης, της
ανάθεσης και εκτέλεσης των έργων, αλλαγές που θα διασφαλίσουν τη διαφάνεια και
θα προωθήσουν το στόχο για ποιοτικώς και οικονοµικώς καλύτερα και πιο
αποτελεσµατικά έργα, εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, µέσα από ξεκάθαρους όρους
και προϋποθέσεις, τον συναγωνισµό σε επιχειρηµατικό επίπεδο.
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∆υστυχώς η έως τώρα εµπειρία µου – και όχι µόνο η δική µου – από την υποδοχή
και την (µη)

εφαρµογή των προτάσεων του Τεχνικού Κόσµου την οποία

συστηµατικά επιδεικνύει η Πολιτεία δεν µου επιτρέπει ούτε απ' αυτή την άποψη να
αισιοδοξώ.
Προς τεκµηρίωση της εµπεδωµένης άποψης θα αναφερθώ σε απόσπασµα από την
προ 5ετίας οµιλία µου σε διηµερίδα για τα δηµόσια έργα που είχε, επίσης,
διοργανώσει το ΤΕΕ. Λέγαµε τότε:
Ο ΣΑΤΕ, εδώ και καιρό, επιµένει στο θέµα της διαφάνειας και ειδικότερο στο θέµα
της δηµοσιότητας. Το θεωρεί «εκ των ων ουκ άνευ» στην κατεύθυνση εξυγίανσης
και εύρυθµης λειτουργίας ενός τόσο σηµαντικού τοµέα της οικονοµίας.
Και επιµένει επειδή – ως µέτρο – δεν κοστίζει, µπορεί να αποφασιστεί και
εφαρµοστεί άµεσα και να επιτύχει δυο πολύ σηµαντικούς στόχους: από τη µια να
διασφαλίσει κάθε κυβέρνηση και κάθε άλλη δηµόσια αρχή που αναθέτει έργα από τη
σκιά των παράτυπων ή και παράνοµων αποφάσεων. Από την άλλη να διαγράψει
οριστικώς και αµετακλήτως τις κατηγορίες που εκτοξεύονται προς τον κλάδο κατά
καιρούς, αλλά και ευρύτερα προς τον τεχνικό κόσµο. Η διαφάνεια – κατά την άποψή
µας – εξασφαλίζεται δια της δηµοσιότητας. Και η δηµοσιότητα δια της πολιτικής
βούλησης και µόνο. Όπως προείπα, αδαπάνως για το δηµόσιο, αλλά σαφώς υπέρ
του δηµόσιου συµφέροντος.
Άλλωστε, η διαφάνεια αναφέρεται µονίµως στις διακηρύξεις όλων των κοµµάτων,
καθώς είναι ώριµη απαίτηση της κοινωνίας.
Επιπροσθέτως, είναι βέβαιο ότι θα διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση των δηµοσίων
έργων, αλλά και θα βελτιώσει την παραγωγικότητα ενός κλάδου µε ιδιαίτερα
βαρύνουσα σηµασία στην οικονοµία της χώρας.
Αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, τις υφιστάµενες ηλεκτρονικές βάσεις
δεδοµένων και τα στοιχεία που σε µεγάλο βαθµό ήδη συλλέγονται από τις
Υπηρεσίες, αλλά χωρίς να γίνεται η αρχειοθέτηση και η επεξεργασία τους µε
ηλεκτρονικές µεθόδους, είναι δυνατόν να υπηρετηθεί αµέσως ο στόχος της
διαφάνειας.
Να γίνω συγκεκριµένος.
Ο ΣΑΤΕ ζητά να δηµοσιοποιούνται µέσω ιστοσελίδας – προφανώς του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή
του ΤΕΕ ή των Εργοληπτικών Οργανώσεων – όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση µε
κάθε έργο του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Με δυο λόγια να
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δηµοσιεύεται η πλήρης ταυτότητα του έργου, από τη φάση της µελέτης και
δηµοπράτησης, έως και την οριστική παραλαβή του από την αναθέτουσα αρχή.
Στο φάκελο αυτό θα καταγράφονται όλες οι ηµεροµηνίες, οι διεκδικητές του έργου,
οι τυχόν ενστάσεις, ο ανάδοχος, τα οικονοµικά στοιχεία του έργου και οι συµβάσεις,
οι εκπτώσεις, η χρηµατοδοτική ροή, η εξόφληση λογαριασµών, η πρόοδος ή τυχόν
καθυστερήσεις,

οι

παρατηρήσεις

της

υπηρεσίας,

οι

τυχόν

συµπληρωµατικές

συµβάσεις και όλα τα άλλα στοιχεία, τα οποία θα συµπληρώνονται ανελλιπώς σε
όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου. Πρόκειται για στοιχεία που υπάρχουν – πολλά
ήδη σε ηλεκτρονική µορφή, όπως π.χ. τα στοιχεία από το ΜΕΚ και το ΜΕΕΠ – δεν
χρειάζεται να απασχοληθεί επιπλέον προσωπικό στις υπηρεσίες, ενώ η συγκέντρωσή
τους υπό µια ενιαία ηλεκτρονική µορφή δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να
έχει µια αυθεντική και ανά πάσα στιγµή ενηµέρωση για την πορεία των έργων στη
χώρα µας.
Με τον τρόπο αυτό, αφ’ ενός µπορεί η κυβέρνηση, αλλά και κάθε ενδιαφερόµενος,
να διαπιστώνει σε πια φάση και για ποιους λόγους «παγιδεύεται» κάθε έργο και άρα
να γίνονται οι κατάλληλες νοµοθετικές διορθωτικές ρυθµίσεις. Αλλά και να κρίνεται
η αξιοπιστία κάθε υπηρεσίας που αναθέτει και εποπτεύει κάθε έργο, όπως, φυσικά,
και η αξιοπιστία κάθε κατασκευαστή.
Μέσα από αυτή τη δηµοσιότητα, σε µικρό

βάθος χρόνου, θα ξεκαθαρίσει «η ήρα

από το στάρι», θα περιοριστούν και εν τέλει θα εξαλειφτούν τα φαινόµενα
παρατυπιών, ενώ από την άλλη όσοι αδυνατούν να φέρουν σε πέρας κάποιο έργο
θα εγκαταλείψουν την αγορά υπέρ των ικανών”.
Και προσέθετα:
“Το αποδεικτικό δηµοσιότητας θα πρέπει να είναι προαπαιτούµενο δικαιολογητικό
για
•

Την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης του έργου

•

Την υπογραφή τυχόν συµπληρωµατικών Συµβάσεων (Μεταβολή συµβατικού
αντικειµένου)

•

Την Παραλαβή του Έργου

Ο χρόνος καθυστέρησης της διαδικασίας ενηµέρωσης του δελτίου ταυτότητας έργου
είναι σίγουρο ότι θα είναι µετρήσιµος σε λεπτά της ώρας και µόνο».
Πέντε χρόνια µετά καµία ενέργεια του αρµόδιου Υπουργείου δεν έχει θεσµοθετηθεί
σχετικά µε την προώθηση της διαφάνειας, µέσω της δηµοσιότητας.
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Οφείλω στο σηµείο αυτό να εξάρω την θέσπιση και εφαρµογή του Προγράµµατος
∆ΙΑΥΓΕΙΑ, το οποίο ωστόσο αφορά σε κάθε πράξη της διοίκησης και κατά συνέπεια
δεν είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες των συµβάσεων δηµοσίων έργων.
Στον αντίποδα, επισηµαίνω τις παλινωδίες και προχειρότητες και κυρίως την έλλειψη
πολιτικής βούλησης για το γεγονός ότι δεν λειτουργεί η εφαρµογή AGORA, σχετικά
µε τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, δύο χρόνια µετά την θέσπιση του νόµου
(4013/2011) που προέβλεπε τις σχετικές υποχρεωτικές ηλεκτρονικές διαδικασίες
τήρησης µητρώου αιτηµάτων, προκηρύξεων, συµβάσεων και εντολών πληρωµών
ανά υπηρεσία, προµήθεια και έργο.
Φυσικά τα µέτρα για διαφάνεια δεν εξαντλούνται σε ένα Φάκελο ή ∆ελτίο
Ταυτότητας Έργου. Μπορούν και πρέπει να επεκταθούν και σε πολλούς άλλους
τοµείς.
Ενδεικτικά

αναφέρω

ορισµένους

που

θεωρούµε

ότι

η

υιοθέτηση

µέτρων

δηµοσιότητας και διαφάνειας είναι απαραίτητη, εύκολα υλοποιήσιµη και χωρίς καµία
ουσιαστική δαπάνη για το ∆ηµόσιο:
−

Εκσυγχρονισµός του Μ.Ε.ΕΠ. µε στόχο πολύ σύντοµα το πτυχίο και η
ενηµερότητα να εκδίδονται ηλεκτρονικά, κατά το πρότυπο της φορολογικής
ενηµερότητας.

−

∆ηµοσιότητα των χρηµατοδοτήσεων και των ταµειακών ροών για όλα τα
έργα.

−

∆ηµοσιότητα των Πρακτικών Τεχνικών Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, κυρίως
αυτών που εγκρίνουν ειδικούς όρους και ειδικά συστήµατα δηµοπράτησης.

−

∆ηµοσίευση, επιτέλους, των κοστολογικών στοιχείων για τυπικά έργα (π.χ.
ένας τύπος ∆ηµοτικού Σχολείου, ένα χιλιόµετρο οδοποιίας, κλπ).

−

Κλήρωση των µελών των επιτροπών διαγωνισµών µέσα από το αδιάβλητο
σύστηµα που προέβλεπε το ν/σχεδιο Ρέπα που ποτέ δεν εισήχθη στην Βουλή.

Σηµειώνω ότι, επιπροσθέτως, η πληροφόρηση, σε όλες τις φάσεις, πρέπει να γίνεται
κτήµα όλων των ενδιαφεροµένων και όχι να αποτελεί προνόµιο µόνο των
εκπροσώπων, όταν έχουµε να κάνουµε µε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επάγγελµα.

Κυρίες και Κύριοι,
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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οφείλω να σας ενηµερώσω ότι ως ΣΑΤΕ έχουµε καταβάλει προσπάθειες προς την
κατεύθυνση της διαφάνειας και προς την πλευρά της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία δεν βλέπω σήµερα να µετέχει στις εργασίες της
Ηµερίδας. Με δική µας πρωτοβουλία συναντηθήκαµε µε στελέχη της Αρχής,
προτείνοντας να συµµετάσχουµε στο έργο της Οµάδας Εργασίας που έχει συσταθεί
ήδη από αρχές Απριλίου 2013 για τη µεταρρύθµιση του νοµοθετικού πλαισίου των
δηµοσίων συµβάσεων (αλήθεια, θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουµε και τα έως
σήµερα συµπεράσµατα της Οµάδας Εργασίας) µέσω της υλοποίησης της πρότασής
µας για σύνταξη τυποποιηµένων γενικών συγγραφών υποχρεώσεων για τα δηµόσια
έργα, µε βάση τα διεθνή πρότυπα, δηµιουργώντας το ελληνικό υπόδειγµα
σύµβασης για τις κατασκευές.
Εκτιµήσαµε ότι η υφιστάµενη κατάσταση στρεβλώνει το σύστηµα παραγωγής
δηµοσίων έργων, αφού σηµαντικότατοι πόροι και χρόνος, τόσο του ΚτΕ όσο και του
αναδόχου, αναλίσκονται σε περιττές, χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες, οι
οποίες υπο άλλες συνθήκες θα είχαν σύντοµα επιλυθεί. Κατά τη γνώµη µας όλα
αυτά συµβάλουν στην όξυνση του φαινοµένου παντελούς έλλειψης εµπιστοσύνης
και συνεργατικής διάθεσης που οφείλουν να έχουν οι εµπλεκόµενοι σε ένα τεχνικό
έργο, ώστε να αντιµετωπίζουν από κοινού και επωφελώς για το κοινωνικό σύνολο,
τα δεκάδες καθηµερινά, νοµικά, οικονοµικά και τεχνικά ζητήµατα που προκύπτουν.
Εύκολα αντιλαµβάνεστε την (µη) απόκριση που έτυχε και αυτή η πρότασή µας.
Κλείνοντας επιτρέψτε µου να σηµειώσω ότι η διαφάνεια δεν είναι λόγος κενός
περιεχοµένου, µια λέξη που µπορεί να εµπεριέχεται σε διακηρύξεις και να
αναπαράγεται σε λόγους.
Είναι ζήτηµα ουσίας και – κατά την άποψή µας – µείζον, το οποίο µπορεί και πρέπει
να διασφαλιστεί τώρα, ώστε µε την επανεκκίνηση των έργων (κάποια στιγµή θα
συµβεί και αυτό και όχι µόνο στα λόγια) να βρεθούµε όλοι, πολιτεία, παραγωγοί,
πολίτες, απέναντι σε ένα πραγµατικά νέο και δηµιουργικό περιβάλλον.
Ο ΣΑΤΕ είναι πεισµένος για όλα αυτά και γι’ αυτό θα συνεχίσει να επιµείνει στην
πρότασή του, µε την ελπίδα ότι µετά από πέντε χρόνια δεν θα συζητάµε τα ίδια
ζητήµατα.
Σας ευχαριστώ.
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