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ΤΡΙΑ νομοσχέδια για τη διαφάνεια στις κρατικές προμήθειες γνω
στοποιήθηκαν γθεο: Του X. Καστανίδη πριν απά τη σύσκεψη με τον 
πρωθυπουργό, της Βάσως όσο διαρκουσε η σύσκεψη, ενω νομο- 

• σχέδιο ανήγγειλε κι ο Κ. Σημίτης. Μετά τη σύσκεψη. ■ ZEA. 7
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1:0 νόμο που Οα ρυθμίζει το θέμα της 
ονομαστικοποίηιτης των μετοχών των 
εταιρειών που συνεργάζονται με το 

k Δημόσιο και θα καθιερώνει αρχές
| \  διαφάνειας στις κρατικές προμήθειες

......*  ■ και τα έργα του Δημοσίου, θα φέρει
' ’'ουλή η κυβέρνηση.

) ν απόφαση πήρε ο πρωθυπουργός Κ.Ση/ιίριςέπει- 
τα από σύσκεψη δυο ωρών που είχε με έξι υπουργούς, 
αλλά και τις παρεμβάσεις που έγιναν από κυβερνητι
κά στελέχη και υπουργούς, που ζήτησαν νααναλη- 
φθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να αντίστρο
φε ί  το αρνητικό κλίμα που 
έχει δημιουργηθείστην οικο
νομία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά 
τη διάρκεια της σύσκεψης από 
το γραφείο της υπουργού Ανά
πτυξης Β. ΙΙαπανδρέου ανακοι
νώθηκε η πρωτοβουλία κατά
θεσης στη Βουλή νομοσχεδίου, 
που ρυθμίζει τα θέματα των 
κρατικιόν προμηθειών, αρμο
διότητα που έχει ο τομέας 
Εμπορίου του υπουργείου της.

Νωρίτερα, και ο υπουργός 
Μεταφοριόν X. Καστανίδης 
είχε δώάέI άτη δημοσιότητα νο- 
μοσχέδιο για τη διαφάνεια στις 
προμήθειες και τα έργα που α
φορούν τους εποπτευόμενους 
οργανισμούς του υπουργείου 
του και τον θ ΐΈ .

Εξάλλου, και ο κ. Ρέππας, μι- 
σή ώρα πριν ξεκινήσει η κυβερ
νητική σύσκεψη, όταν ρωτήθη- 
*·- αν Οα ληφθούν αποφάσεις ή 

ώς Οα συζητηθείτο θέματης 
ν. ̂ ομαστικοποίησης των με- 
τοχών και της διαφάνειας των 
προμηθειών, απάντησε «αυτό 
θα εξαρτηθεί» και πρόσθεσε 
«επειδή δεν θέλουμε να 
υπάρχει εντυπωσιασμός από 
την πλευρά της κυβέρνησης, 
δεν ορίζουμε συγκεκριμένο 
χρονικό ορίζοντα στις αποφά
σεις».

Η δήλωση αυτή ενισχύει την 
εκτίμηση ότι δεν υπήρξε 
συντονισμός και από πολλές 
κυβερνητικές πλευρές ανα- 
λήφθηκαν πρωτοβουλίες
προκειμένου___ο___ κάθε
υπουργός να αποποιηθεί εν
δεχόμενο πολιτικό κόστος.

Ολα τα στοιχεία φανερώνουν 
τουλάχιστον έλλειψη συντονι
σμού στην κυβερνητική προ
σπάθεια που ξεκίνησε για την α- 
ντιστροφή του αρνητικού κλίμα
τος που έχει δημιουργηθεί στην 
οικονομία από τις εξελίξεις στο 
Χρηματιστήριο και τον OTE.

Σύμφωνα με έγκυρες πληρο
φορίες, ο υπουργός Μεταφο
ρών είχε ζητήσει σε προηγούμε
νη συνεδρίαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου τη θέσπιση νόμου 
που να κατοχυρώνει τη διαφά
νεια στις προμήθειες. Το θέμα 
όμως δεν είχε προχωρήσει.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, 
μετά το θέμα που ανέκυψε με τις 
προμήθειες του OTE, ο κ. Κα- 
στανίδης επανήλθε και απείλη-,
πρ ιιπλκττπ ιιρ Trnnnítnrm. αν

Διαφάνεια με 
...νρεις διαστάσεις

Τι προωθεί 
πΒάοω
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Τι προτείνει ο Καστανίδης 
για OTE -  μεταφορές

ΠΟ τον στενότερο έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και της Βουλής μπαίνουν όλες οι 

1 δισ.
β̂

 Ψ  προμήθειες του Δημοσίου αξίας άνω του 
και των 5 δισ. αντίστοιχα.

Στόχος η πλήρης διαφάνεια και η αποτροπή τυχόν αμ
φισβητήσεων.

Τα μέτρα αυτά, που εφαρμόζονται ήδη σε ορισμένες 
περιπτώσεις, προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης με ει
σήγηση της υπουργού κ. Β. Παπανδρέου στο Υπουργι
κό Συμβούλιο, θα  προβλέπεται ακόμη η συγκρότηση ε
πιτροπής όπου θα μετέχουν και εκπρόσωποι των κομ
μάτων της Βουλής, η οποία θα επιλήφθεί κυρίως προ
μηθειών του ΟΣΕ η αξία των οποίων ανέρχεται σε 200 
δισ. δρχ.
Ταυτόχρονα, με στόχο την περιστολή των δαπανών και 

την εξοικονόμηση πόρων, συγκροτήθηκε ομάδα εργα
σίας που θα μελετήσει και υποβάλει μέχρι 30 του μηνάς 
πς προτάσεις της για την ενοποίηση και ομαδοποίηση 
των διαγωνισμών υγειονομικού υλικού. Απο την ενοποί
ηση θα προκύψει σημαντικό δημοσιονομικό όφελος 
(τουλάχιστον 20% της συνολικής ετήσιας δαπάνης των 
νοσοκομείων και των ασφαλιστικών οργανισμών που α
νέρχεται περίπου σε 250 δισ.).

Με παρόμοιο πνεύμα θα ανπμετωπισθούν ομαδοποιή
σεις ή ενοποιημένες προμήθειες και για άλλα είδη, ό
πως φωτοαντιγραφικά, μηχανογραφικός εξοπλισμός, 
ηλεκτρικές συσκευές, κ.λπ.

Ο επί του Εμπορίου υφυπουργός Μιχ. Χρυσοχοϊδης α- 
ναφερόμένος στον επικείμενο εναρμονισμό του καθε
στώτος των κρατικών προμηθειών με τα ισχύοντα στην 
Κοινότητα, είπε ότι:

θα  επιτρέπεται ένσταση κατά της διακήρυξης του δια
γωνισμού, της συμμετοχής του προμηθευτή σ’ αυτόν 
και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και την κα- 
τακυρωτική πράξη αποτελεσμάτων.

θα  παρέχεται το δικαίωμα προσφυγής, επί όλων των 
πράξεων διενέργειας προμηθειών δημοσίου έως και 
της κατακυρωτικής πράξης αποτελεσμάτων, ενώπιον 
του δικαστηρίου.

Το σχρπκό προεδρικό διάταγμα είναι έτοιμο και θα κα
τατεθεί σύντομα στη Βουλή.

ΘΤΗ θωράκιση του συστήματος προμηθει
ών του OTE αλλά και όλων των δημόσιων 
οργανισμών προχωρεί η κυβέρνηση.

Αυτό ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών -  Επικοι
νωνιών κ. Χάρης Καστανίδης, επίσημαίνσντας ότι 
«απαιτείται θεσμική θωράκιση. Η κυβέρνηση είναι 
αποφασισμένη να προστατεύσει το κύρος του 
OTE, αλλά και να μην επιτρέψει στο μέλλον να ε- 
παναληφθσύν συζητήσεις για το θέμα των προμη
θειών». Πάντως, θεωρεί, όπως είπε, «κρίσιμο και 
χρήσιμο για το δημόσιο βίο η Δικαιοσύνη να ε
ρευνήσει τις προμήθειες του OTE παρελθόντων ε
τών». Η κυβέρνηση, όπως είπε ο υπουργός, έχει α
ποφασίσει:

-  Να ολοκληρωθεί η συζήτηση για ένα διαφανές 
σύστημα προμηθειών με βάση εισήγηση του 
υπουργείου Μεταφορών.

-  Μέχρι την ολοκλήρωση της νομοθετικής ρύθμι
σης, για να μην υπάρξει κενό, για τις προμήθειες 
του OTE που αφορούν τις ψηφιακές παροχές θα ι- 
σχύσει ειδικό καθεστώς.

Ο υπουργός αποκάλυψε ότι την επόμενη εβδομά
δα θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή και θα 
πάρει τις σχετικές αποφάσεις.

Ο κ. Καστανίδης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εί
ναι αποφασισμένη μετά τη μετοχοποίηση, να προ
στατεύσει τη μετοχή του OTE, ενώ και ο Οργανι
σμός θα συνεχίσει το επενδυτικό του πρόγραμμα με 
τις 330.000 ψηφιακές παροχές άμεσα, ενώ πρέπει 
να προχωρήσει και το επόμενο μεγάλο πρόγραμμα.

Αυτό αφορά την προμήθεια 2.000.000 νέων ψη
φιακών παροχών, που χρηματοδοτούνται και από 
την Ευρωπαϊκή Ενωση και, όπως είπε ο κ. Καστα
νίδης, πρέπει να προχωρήσει οπωσδήποτε το επεν-

δυτικό πρόγραμμα, γιατί διαφορετικά 0α αναστα
λεί η ροή χρημάτων από την Κοινότητα.

Συνέντευξη για το θέμα των ηιηφιακιίιν 0α δώσει 
την προσεχή Δευτέρα η ΟΜΕ-ΟΤΕ. Ο υπουργός 
Μεταφορών κ. Καιπανίδης έδωσε χθες εξάλλου 
στη δημοσιότητα και το σχέδιο νόμου για τον έλεγ
χο των προμηθειών του υπουργείου Μεταφορών, 
που θα συζητηθεί στην Κυβερνητική Επιτροπή και 
Οα εφαρμοστεί και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 
Το νομοσχέδιο αποτελείται από 8 άρθρα και προ

βλέπει:
-  Στο άρθρο I την ονομασία του οργάνου, που θα 

είναι: «Συμβούλιο Ελέγχου Προμηθειών και 
Εργων» (ΣΕΠΕ). θ α  έχει οικονομική αυτοτέλεια, 
δεν θα υπάγεται σε διοικητικό έλεγχο και τα μέλη 
του θα έχοι*ν προσωπική και λειτουργική ανεξαρ
τησία.

-  Στο άρθρο 2 ρυθμίζεται η επιλογή των μελών. 
Θα γίνεται με πλειοψηφία 3/5 από την αρόδια διαρ
κή επιτροπή της Βουλής. Η θητεία θα είναι 3ετής 
και θα ανανειύνεται μόνο μία φορά.

-  Στο άρθρο 3 αναφέρονται οι συμβάσεις που θα 
υπάγονται στον έλεγχο του συμβουλίου (60 εκατ. 
για τις προμήθειες και 120 έκατ. για τα έργα).

-  Στα άρθρα 4 και 5 ρυθμίζεται η διαδικασία ε
λέγχου των προμηθειών.

-  Στο άρθρο 6 αναφέρονται τα σχετικά με τη όύ- 
σταση Γραμματείας.

-  Στο άρθρο 7 η σύσταση Επιτροπής Εμπειρο
γνωμόνων.

-  Στο άρθρο 8 ορίζεται ότι οι προμήθειες που 0α 
υπαχθούν στο νόμο αυτό 0α είναι όσες συναφθούν 
μετά την ισχύ του κανονισμού λειτουργίας.

Κ. ΓΚΟΤΖΙΝΑΧ

δεν αναληφθούν ιψβερνητικές 
πρωτοβουλίες προς την κατεύ
θυνση αυτή. Σήμερα, μετά τις 
δηλώσεις του πρωθυπουργού, 
δεν τίθεται τέτοιο θέμα.

0 Κ. Ιιψίπις
Ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης, 

αμέσως μετά τη συνεδρίαση 
που είχε με τους υπουργούς 
Εθνικής Οικονομίας Γ. Παπα- 
ντωνίου, Οικονομικών Αλ. Πα- 
παδόπουλο, Ανάπτυξης Β. Πα
πανδρέου, ΠΕΧΩΔΕ Κ. Λα- 
λιώτη, Δικαιοσύνης Ευ. Βενιζέ- 
λο και Τύπου Δ. Ρέππα, δήλω
σε:

«Σήμερα συζητήσαμε το θέμα 
της διαφάνειας στις δημόσιες
i r i v u i t lA t i f f / ' ι r r n  λ η ιι ι^ τ π η

έργα. Είναι γνωστό ότι το θέμα 
αποτελεί ένα κεντρικό πολιτικό 
θέμα για τον τόπο μας».

«Εκείνο που επιζητείη κοι- 
νή γνώμη είναι να υπάρξει 
διαφάνεια σε όλες τις δημό- 
σιες προμήθειες και τα δημό
σια έργα», τόνισε ο πρω
θυπουργός και ποόσθεσε: 
«Επιδίωξη θα είναι να υπάο- 
ξει ένας νέος νόμος. ο οποίος 
θα καθιερώνει αρχές για μια 
συνολική αντιμετώπιση του 
θέματος».

Ο πρωθυπουργός ανακοίνω
σε όχι το θέμα θα συζητηθεί 
στην Κυβερνητική Επιτροπή 
που θα συνεδριάσει την ερχό-
ι ι τ ν η  Π π η η ίη ΐΡ ΐ ιτ Ι

Ο νέος νόμος για τη διαφάνεια 
θα προβλέπει τη δημιουργία νέ
ων θεσμών και αρχών ελέγχου 
των προμηθειών και των έργων 
του Δημοσίου.

Αυτό προκύπτει από τις δηλώ
σεις του πρωθυπουργού, ο ο
ποίος τόνισε ότι «μέσα σε αυτές 
τις αρχές και τους θεσμούς που

θα δημιουργηθσύν, θα έ- 
νταχθούν και οι υπάρχουσες 
πολλές ρυθμίσεις, οι οποίες σή
μερα παρουσιάζουν κενά ή δεν 
ταυτίζονται ή δημιουργούν τις 
δυνατότητες για ερωτηματικά 
και προβλήματα, όπως αυτά α
πασχολούν σήμερα την κοινή 
γνοιμη».

λ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην κυβέρνηση και τα κόμματα να αναλάβουν πρω- 
w  τοβουλίες για την «θεσμοθέτηση κανόνων διαφάνειας και ελέγ

χου που να διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον και να προστατεύουν 
τη λειτουργική αυτοτέλεια των οργανισμών», απηύθυνε χθες η ΓΣΕΕ.

Η συνδικαλιστική ηγεσία ασχολήθηκε χθες ειδικά με το θέμα των ψη
φιακών κέντρων του OTE και διαπίστωσε ότι «το υφιστάμενο νομοθετι
κό πλαίσιο διαχείρισης των δημοσίων οργανισμών είναι ανάγκη να θω- 
ρακισθεί ακόμη περισσότερο».

Ειδικά για τήν υπόθεση των ψηφιακών ζητά, πέρα από την παραπομπή 
της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη, να συνεχίσει o OTE το αναπτυξιακό του
¿ n v n  ι ι ρ  K ir t r t i r n r r t r r R in m A w p in r  r o í  pAftVYfMi.

•  ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ τις δη
λώσεις του πρωθυπουργού, ο Δ. 
Παπαδημούλης, υπεύθυνος Τύ
που του ΣΥΝ, τόνισε:

«Η άμεση αναγνιόριση από 
τον πρωθυπουργό της ανάγκης 
που επισημαίνει η πρωτο
βουλία του Συνασπισμού για τη 
θεσμική θωράκιση της διαφά
νειας στις κρατικές προμήθειες 
και τα δημόσια έργα, είναι κα- 
ταρχήν θετική.

Το συγκεκριμένο περιεχόμε
νο της κυβερνητικής νομοθετι
κής πρωτοβουλίας επιβάλλεται 
να διαμορφωθεί στο πλαίσιο 
μιας ευρύτερης διακομματικής 
(τυνεννόησηςκαι να ολοκληρ«>- 
Οεί ταχύτατα με δεσμευτικό 
χρονοδιάγραμμα».


