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Ένα εργαλείo

για µεγαλύτερη διαφάνεια

στις δηµόσιες συµβάσεις

“Πέντε δισεκατοµµύρια ευρώ υπολογίζεται 
ότι είναι το ετήσιο κόστος της διαφθοράς στις 
δηµόσιες συµβάσεις σύµφωνα µε έρευνες 
(πηγή RAND Europe)

”

“Το Σύµφωνο Ακεραιότητας είναι ένας µηχανισµός 
που µπορεί να λειτουργήσει προληπτικά, αποτρεπτι-
κά και διορθωτικά, χάρη στη στενή παρακολούθηση 
των διαδικασιών συµβασιοποίησης και εκτέλεσης 
ενός δηµόσιου έργου από ένα τρίτο και ανεξάρτητο 
µάτι, όπως αυτό της Κοινωνίας των Πολιτών
∆ρ. ∆αµάσκου Άννα, Πρόεδρος ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας-Ελλάδος

”

Πώς µπορώ να συµµετέχω;

Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Παρακολούθησε την πιλοτική εφαρµογή του

1ου Συµφώνου Ακεραιότητας στην Ελλάδα

∆ιάβασε τις εκθέσεις που δηµοσιεύουµε για την

εξέλιξη του έργου 

Μοιράσου την πληροφορία

Στείλε τα σχόλια και τις εντυπώσεις σου

Transparency International Greece 

Transparency Greece

Επισκέψου την ιστοσελίδα µας

www.integritypact.gr

Ακολούθησε µας



Ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε από 
τη ∆ιεθνή ∆ιαφάνεια στα µέσα της 
δεκαετίας του 1990 και έχει εφαρµο-
στεί σε περισσότερες από 300 δια- 
γωνιστικές διαδικασίες σε 15 χώ- 
ρες σε όλο τον κόσµο (Ευρώπη, Ασία, 
Λ. Αµερική). 

Μία συµφωνία που εφαρµόζεται για 
να συµβάλει στη βέλτιστη αξιοποίηση 
οικονοµικών πόρων και στην ενίσχυ-
ση της λογοδοσίας και της διαφάνειας 
στις δηµόσιες συµβάσεις.

∆εσµεύει τους οικειοθελώς συµµετέ-
χοντες σε αυτό, Αναθέτουσα Αρχή και 
οικονοµικούς φορείς που υποβάλλουν 
προσφορά (προσφέροντες) σε ένα δη- 
µόσιο διαγωνισµό, να απέχουν από 
πρακτικές διαφθοράς και κακοδιαχείρι-
σης. Το Σύµφωνο Ακεραιότητας εφαρ- 
µόζεται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 
ενός διαγωνισµού και εκτέλεσης µιας 
δηµόσιας σύµβασης για τεχνικά έργα, 
προµήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσι-
ών, συµβάλλοντας στη διεξαγωγή µιας 
διαφανούς διαγωνιστικής διαδικασίας 
και στην εκτέλεση ενός έργου προς το 
δηµόσιο συµφέρον.

Προβλέπει τη συµµετοχή µιας οργάνω-
σης της Κοινωνίας των Πολιτών, η 
οποία λειτουργεί ως Ανεξάρτητος Πα- 
ρατηρητής, για την τήρηση των δεσµεύ-
σεων από τα συµβαλλόµενα µέρη.

Τι είναι
το Σύµφωνο
Ακεραιότητας;

Ποιοι είναι οι στόχοι του;
Η πρόληψη παρατυπιών, παραλείψεων ή φαινοµένων κακοδιαχείρι-
σης στις δηµόσιες συµβάσεις/δηµόσια έργα.

Η βελτίωση της διαχείρισης των δηµόσιων-κοινοτικών κονδυλίων.

Η δηµιουργία συνθηκών για υγιή ανταγωνισµό και ίσες ευκαιρίες 
πρόσβασης όλων των επιχειρήσεων σε ένα δηµόσιο διαγωνισµό και 
κατά  προέκταση σε προσφορές  καλύτερης ποιότητας µε χαµηλότερες 
τιµές προς όφελος των φορολογούµενων πολιτών.

Στην Ελλάδα, το Σύµφωνο Ακεραιότη-
τας εφαρµόζεται για πρώτη φορά 
πιλοτικά στο πλαίσιο του προγράµµα-
τος “INTEGRITY PACTS- Civil Control  
Mechanisms for Safeguarding EU 
funds, Phase 2”, µε χρηµατοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Regi-
onal Policy). 

Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια-Ελλάς,  παρα-
κολουθεί-ως Ανεξάρτητος Παρατηρη-
τής-τις διαδικασίες διενέργειας διαγω-
νισµού και εκτέλεσης του έργου 
«Κατασκευή ∆ικτύου Οµβρίων σε 
Περιοχές των ∆ήµων Νίκαιας-Αγ. 
Ιωάννη   Ρέντη   και   Ταύρου-Μοσχά-
του», προϋπολογισµού πάνω από 
12.000.000 ευρώ µε Αναθέτουσα 
Αρχή την Περιφέρεια Αττικής. Το 
συγκεκριµένο έργο εντάσσεται στα Α΄ 
προτεραιότητας έργα αντιπληµµυρικής 
προστασίας για την Περιφέρεια 
Αττικής, για τη χρηµατοδοτική περίοδο 
ΠΕΠ 2014-2020.

Το πρόγραµµα προβλέπει την υλοποίη-
ση 17 Συµφώνων Ακεραιότητας σε 
11 χώρες µέλη της Ε.Ε., µε στόχο να 
συµβάλλουν στην υπογραφή «καθαρών» 
συµβάσεων (Clean Contracting)-δηλα-
δή, συµβάσεων που σχεδιάζονται και 
υλοποιούνται µε τα υψηλότερα δυνατά 
πρότυπα διαφάνειας, λογοδοσίας και 
αποτελεσµατικότητας, προς το δηµόσιο 
συµφέρον.

Το ελληνικό Σύµφωνο Ακεραιότητας 
διαµορφώθηκε  για το συγκεκριµένο 
έργο, κατόπιν ανάλυσης του ισχύοντος 
εθνικού νοµικού πλαισίου και µελέτης 
διεθνών καλών πρακτικών.

Περιλαµβάνει συγκεκριµένες υποχρε-
ώσεις και δικαιώµατα για τα συµβαλ-
λόµενα µέρη (Αναθέτουσα Αρχή & 
προσφέροντες), µε στόχο την ενίσχυση 
της διαφάνειας και την προώθηση της 
πρόσβασης στην πληροφορία και είναι 
ανοικτό για την οικειοθελή συµµετοχή 
όλων των υποψήφιων αναδόχων.

Το Σύµφωνο Ακεραιότητας στην Ελλάδα

Προβλέπει τη δηµιουργία µίας «Λευκής Λίστας» για τους συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό οικονοµικούς φορείς, µε στόχο να αναδείξει και να επικροτήσει την 
πρόθεσή τους για τήρηση πιο ανοιχτών και διάφανων διαδικασιών στο πλαίσιο 
ενός υγιούς, θεµιτού ανταγωνισµού.

Σε τι µπορεί να βοηθήσει;
Στον έγκαιρο εντοπισµό και 
την αναγνώριση ευάλωτων 
στη  διαφθορά ή την κακοδι-
αχείριση διαδικασιών. 

Στην ολοκλήρωση ενός δηµόσι-
ου έργου µε καλύτερες προδια-
γραφές σε υλικά, υποδοµή, κό- 
στος και χρόνο λόγω της δια- 
φανούς ανταγωνιστικής δια- 
δικασίας και της κατάθεσης βελ- 
τιωτικών προτάσεων από τον 
Ανεξάρτητο Παρατηρητή. 

Στην  ευαισθητοποίηση των πο- 
λιτών σε θέµατα δηµοσίων συµ- 
βάσεων για έργα που επηρεά-
ζουν την καθηµερινότητα και την 
ποιότητα ζωής τους (π.χ. υποδο-
µές, πολιτιστικά, ανάπτυξη αν- 
θρώπινου δυναµικού) και απορ- 
ροφούν δηµόσια κονδύλια.

Στον εκσυγχρονισµό της 
δηµόσιας διοίκησης.

Στην προώθηση της επιχει- 
ρηµατικής ακεραιότητας.


