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Από την άλλη πλευρά, είναι γνωστό ότι η
διαφθορά διαπερνά οριζόντια και κάθετα όλες τις δομές της Ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τη Διεθνή Διαφάνεια
Ελλάδας, οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι
εφάμιλλες με αυτές πολλών Αφρικανικών
χωρών. Αυτό που στην Ελλάδα θεωρούμε “μαγκιά” - χρήση μη νομίμων μεθόδων για οικονομικό όφελος από κάποιο
έργο - είναι ταυτόχρονα και boomerang.
“Το Ηλεκτρονικό Κοπάδι”, όπως το αναφέρει ο Thomas Friedman στο βιβλίο του,
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πληροφορική και το διαδίκτυο σήμερα γνωρίζουν τρομακτική ανάπτυξη
και διάδοση παγκοσμίως. Εκατοντάδες
εκατομμύρια άτομα καθημερινώς χρησιμοποιούν την τεχνολογία και το διαδίκτυο
για να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες. Κυβερνήσεις, εταιρίες, χρηματοπιστωτικοί φορείς και οργανισμοί, αδυνατούν
στην κυριολεξία να λειτουργήσουν χωρίς
τη χρήση της πληροφορικής και του διαδικτύου. Τα blogs έχουν κατακλύσει το
διαδίκτυο και η πληροφορία μεταδίδεται
στα πέρατα της γης με τρομακτικούς ρυθμούς. Το email τήνει να γίνει ο κυρίαρχος
τρόπος επικοινωνίας παγκοσμίως. Η πληροφορική και η τεχνολογία ουσιαστικά
έχουν κάνει γεγονός αυτό που έχει τονίσει ο Thomas Friedman: “Ο κόσμος είναι
επίπεδος - The World is Flat!”.
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Η Πληροφορική βοηθά σοβαρά

“To Lexus και η Ελιά”, κινείται παγκοσμίως με απίστευτους ρυθμούς και επιλέγει
τα καλύτερα σημεία στον πλανήτη για να
“βοσκήσει” (να κάνει επενδύσεις δηλαδή). Έτσι, για πολλούς ξένους επενδυτές,
λόγω της μεγάλης διαφθοράς και της έλλειψης διαφάνειας που υπάρχει στην Ελλάδα, η χώρα μας δεν αποτελεί ασφαλές
καταφύγιο για τα “βοοειδή του ηλεκτρονικού κοπαδιού”. Αυτός είναι ένας από
τους κύριους λόγους, που η Ελλάδα δεν
είναι προορισμός άμεσων ξένων επενδύσεων. Πώς μπορεί όμως η τεχνολογία και
η πληροφορική να βοηθήσει στην αύξηση της διαφάνειας και στην καταπολέμηση της διαφθοράς;
Τον Ιανουάριο του 2008, η κυβέρνηση
της Ινδίας και η Παγκόσμια Τράπεζα ένωναν τις δυνάμεις τους. Ο πρόεδρος της
Διεθνούς Τράπεζας, Robert B. Zoellick,

δήλωνε: “Η κυβέρνηση της Ινδίας και η
Διεθνής Τράπεζα (World Bank) θα αφοσιωθούν για την επίλυση των προβλημάτων και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ινδία”. Τα δύο πιο βασικά
εργαλεία που συμφωνήθηκε να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση της
διαφθοράς στην Ινδία ήταν:
• Δημοσίευση στο Διαδίκτυο όλων των
διαγωνισμών του δημοσίου και των
αναδόχων των έργων
• Βελτίωση των δεξιοτήτων σε Project
Management για όλους τους φορείς
με χρήση κριτιρίων απόδοσης.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι αναπτυσσόμενες χώρες επιλέγουν τη χρήση της πληροφορικής για την καταπολέμηση της
διαφθοράς. Μπορούμε εμείς στη χώρα
μας να κάνουμε κάτι αντίστοιχο; Προφανώς και ναι! Για να υπάρξει διαφθορά

Οι αναπτυσσόμενες χώρες επιλέγουν τη χρήση της
πληροφορικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Μπορούμε εμείς στη χώρα μας να κάνουμε
κάτι αντίστοιχο; Προφανώς και ναι!

σ τη Διαφάνεια!
Για να υπάρξει διαφθορά και οικονομική
συναλλαγή ενός πολίτη με το κράτος,
απαιτείται φυσική συνάντηση δύο ατόμων:
του πολίτη και ενός δημοσίου υπαλλήλου
Η τεχνολογία μας δίδει τη δυνατότητα αυτή
η “φυσική επαφή” να περιορισθεί στο ελάχιστο
και οικονομική συναλλαγή ενός πολίτη
με το κράτος, απαιτείται φυσική συνάντηση δύο ατόμων: του πολίτη και ενός
δημοσίου υπαλλήλου -“It takes two to
tango when it comes to corruption - για
τη διαφθορά απαιτούνται δύο!” (Sunday
Times, 30 Απριλίου 2000). Η τεχνολογία
μας δίδει τη δυνατότητα αυτή, η “φυσική επαφή” να περιορισθεί στο ελάχιστο.
Τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ),
βασιζόμενα σε πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες πληροφορικής, αφαιρούν αυτή τη φυσική επαφή του πολίτη
με το δημόσιο υπάλληλο. Πιθανώς, η
πληροφορική σε μερικά χρόνια, σε συναλλαγές που δεν απαιτούν έγγραφα, να
μεταμορφώσει τα ΚΕΠ σε σημεία εξυπηρέτησης πολιτών στο διαδίκτυο, όπου ο
καθένας από εμάς με χρήση του ποντικιού θα κάνει συναλλαγές με το δημόσιο, χωρίς ποτέ στη ζωή του να έχει δει
δημόσιο υπάλληλο από κοντά!

στο διαδίκτυο ΟΛΟΙ οι διαγωνισμοί του
Δημοσίου για όλα τα έργα (Projects) που
έχουν προκηρυχθεί, καθώς επίσης και τα
κάτωθι “ασήμαντα στοιχεία”, που καταπολεμούν τη διαφθορά και αυξάνουν
τη διαφάνεια:
• Πότε έγινε η αρχική προκήρυξη του
έργου
• Ποιος ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου
• Ποιο ήταν το φυσικό αντικείμενο
• Ποιο ήταν το χρονοδιάγραμμα του
έργου

• Ποιες εταιρίες συμμετείχαν στο διαγωνισμό
• Τι οικονομική προσφορά έδωσε ο
κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό
• Ποιος τελικά κέρδισε το διαγωνισμό
και με τι κόστος
• Τι αποκλίσεις είχαμε στην παράδοσή
του (κόστος, χρονοδιάγραμμα και φυσικό αντικείμενο).
Εκτός των άλλων, ένα τρικ που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δημοσίου
στους διαγωνισμούς, είναι η απαίτηση φυσικής παρουσίας εκπροσώπου
της εταιρίας για να λάβει τα τεύχη του
διαγωνισμού. Οι λόγοι προφανείς. Να
το μάθουν λίγοι… και να κατέβουν λιγότεροι στο διαγωνισμό. Η τεχνολογία
θα μπορούσε αυτό να το κάνει υπόθεση μερικών λεπτών, με τη δημιουργία
ενός μητρώου εταιριών που επιθυμούν
να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς
του Δημοσίου. Έτσι, κάθε υποψήφιος
ανάδοχος ενός έργου, θα μπορούσε να
συνδεθεί σε κάποιο διαδικτυακό τόπο
και να “κατεβάσει” όλα τα έγγραφα του
διαγωνισμού με κόστος ή χωρίς.

Πάμπολοι διαγωνισμοί του Δημοσίου και
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αποφεύγουν τις τεχνολογίες όπως “ο διάβολος το λιβάνι”. Ας υποθέσουμε, ότι
κάποιος πολίτης θέλει να δει πόσους διαγωνισμούς έχει προκηρύξει ο Δήμος
Παπάγου για παράδειγμα και ποιοι ήταν
οι μειοδότες. Σήμερα αυτό είναι “mission
impossible”. Στις άλλες χώρες υπάρχουν
Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2008
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όπως “ο διάβολος το λιβάνι”.
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Η Πληροφορική βοηθά σοβαρά στη Διαφάνεια!

Ας υποθέσουμε ότι κάποιος πολίτης θέλει να δει
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πόσους διαγωνισμούς έχει προκηρύξει
κάποιος δήμος και ποιοι ήταν οι μειοδότες.

Η ηλεκρονική διακυβέρνηση που βασίζεται αποκλειστικά σε πληροφοριακά
συστήματα, κάνει τη ζωή των πολιτών
πολύ πιο απλή και βοηθά στη διαφάνεια. Επειδή, η Ελλάδα δεν αξιοποιεί τις
τεχνολογίες πληροφορικής καταφέραμε
να είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη
των 25, που δε διαθέτει κτηματολόγιο και
δασολόγιο. Έτσι, σε περίπτωση φωτιάς
σε κάποιο δάσος, το κράτος δηλώνει με
τυμπανοκρουσίες, ότι όλη η έκταση θα
κηρυχθεί αναδασωτέα! Ουσιαστικά, το
κράτος ομολογεί, ότι ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ το τι
είναι δάσος! Εάν το κράτος είχε πληροφοριακό σύστημα κτηματολογίου και
δασολογίου, θα γνωρίζαμε επακριβώς
το τι είναι δάσος πάνω σε ψηφιακούς
χάρτες με γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος. Επομένως, δε θα υπήρχε καμμία ανάγκη να κάνουμε κάτι ειδικό
σε περίπτωση πυρκαγιάς και οι πολίτες
θα ήταν δυνατόν από το διαδίκτυο να
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Στην περίπτωση ύπαρξης κόστους για τη
λήψη των τευχών του διαγωνισμού, θα
μπορούσε να γίνει πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή με μεταφορά χρημάτων από
κάποιο τραπεζικό λογαριασμό!
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Σήμερα αυτό είναι “mission impossible”

ελέγξουν την κατάσταση οποιασδήποτε
έκτασης στην Ελληνική επικράτεια. Βέβαια, η μη ύπαρξη πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης δασολογίου, βοηθά τους “επιτήδειους” και εκτρέφει τη
διαφθορά σε όλα τα πλάτη και τα μήκη
της Ελλάδας.
Τη μεγαλύτερη διείσδυση στο διαδίκτυο
στην Ευρώπη για το έτος 2007, είχαν οι
Ολλανδοί (86%), ενώ ακολουθούσαν οι
Δανοί (80%), και οι Σουηδοί (78%). Στην
τελευταία θέση σε πρόσβαση στο Διαδίκτυο ήταν οι Βούλγαροι και οι Έλληνες.
Στην Ελλάδα μόνο το 19% των νοικοκυριών είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Στη Σουηδία, που θεωρείται μια από τις
πιο προηγμένες χώρες παγκοσμίως στην
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ο κάθε πολίτης έχει πρόσβαση στη φορολογική
δήλωση οποιουδήποτε δια μέσω του
διαδικτύου.
Άλλος ένας τομέας που θα μπορούσε
να βοηθήσει καταλυτικά η πληροφορική
για την καταπολέμηση της διαφθοράς,
είναι η απλοποίηση της ταυτοποίησης
των Ελλήνων πολιτών. Ένα πληροφοριακό σύστημα με μία κεντρική βάση

δεδομένων θα μπορούσε να λύσει οριστικά τα κάτωθι:
• πιστοποιητικά γέννησης
• οικογενειακές μερίδες
• εκλογικός κατάλογος
• αστυνομικές ταυτότητες και
• διαβατήρια.
Σήμερα, τα πληροφοριακά συστήματα
που υποστηρίζουν τις παραπάνω διαδικασίες, είναι ανομοιογενή, δημιουργούν
πολλά προβλήματα στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και εκτρέφουν φαινόμενα διαφθοράς. Για αυτούς τους λόγους,
οι ΗΠΑ αρνούνται να καταργήσουν την
έκδοση visa για τους Έλληνες πολίτες
που επισκέπτονται τις ΗΠΑ.
Εάν τώρα, ασχοληθούμε με τα πληροφοριακά συστήματα των ασφαλιστικών
ταμείων και του συστήματος υγείας, τα
πράγματα είναι απογοητευτικά. Συστήματα που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους,
ταμεία που δε γνωρίζουν τους γιατρούς
και τους ασφαλισμένους, άγνοια του ποιος γιατρός συνταγογραφεί τι, νοσοκομεία
που δε γνωρίζουν ποιοι ασθενείς και για
ποιους λόγους τα επισκέπτονται, ανυπαρξία στατιστικών στοιχείων για τους λόγους
επίσκεψης των ασθενών στα εφημερεύοντα νοσοκομεία, ανεξέλεγκτες παραγγελίες αναλωσίμων, ανυπαρξία ανάλωσης
υλικών! Και το πιο τραγικό: νοσοκομεία
που δε γνωρίζουν πόσοι ασθενείς απεβίωσαν μέσα σε αυτά.
Οι χρήσεις της πληροφορικής είναι ανεξάντλητες. Όπου γίνεται χρήση της πληροφορικής, η διαφθορά μειώνεται κάθετα, η διαφάνεια αυξάνεται δραματικά και
η ζωή των πολιτών βελτιώνεται.

O κύριος Κώστας Μπακούρης είναι Πρόεδρος της ΜΚΟ “Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς”
www.transparency.gr.

