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Νεύρα Πολάκη και
κουβέντες εκτός ορίων
Πολλά νεύρα πόρισμα χωρίς αποδείξεις
και ονόματα και βαριές κουβέντες περί
μαντρόσκυλων περιελάμβανε η χθεσινή

συνέντευξα Τύπου ατο υπουργείο
Υγείας Το θέμα της συνενιευξας ήταν
το πόρισμα για τον διαχειριστικό έλεγχο
στο ΚΕΕΛΠΝΟτην περίοδο 2010-2012
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου δεν
το έδωσε στους διαπιστευμένους συντάκτες

οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα

για τη διαρροή του σε περιοδικό

Ουτε λίγο ούτε πολύ σι υπουργοί υποστήριξαν

ότι δεν είναι σε Θέση να ελέγξουν

τη διαδρομή των εγγράφων του
υπουργείου τους Ο αναπληρωτής υπουργός

Π Πολάκης αντέδρασε με εκνευρι
αμσ στην πίεση κάνοντας λόγο για μαντρόσκυλα

τα οποία έχει εξαπολύσει η
διαπλοκή για να μπλοκαρει αυτό που
γίνεται Στις νέες διαμαρτυρίες των
δημοσιογράφων περιορίστηκε να απαντήσει

ότι έτσι είναι τσ στυλ μσυ
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ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ

Σκάνδαλο στο ΚΕΕΛΠΝΟ
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ και ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός (πάνω) και Παύλος Πολάκης, μίλησαν χθες
για το σκάνδαλο του ΚΕΕΛΠΝΟ, αναφέροντας ότι στην υπόθεση εμπλέκονται 15 εταιρείες επικοινωνίας

Σύμφωνα με την πο-
,λιτική ηγεσία του υπ.
Υγείας, ο έλεγχος
αποκάλυψε «ύποπτες»
αναθέσεις έργων
προβολής προγραμμάτων 

ενημέρωσης για
θέματα Υγείας, όπου
εμπλέκονται 15 εταιρείες 

επικοινωνίας και
20 υπηρεσιακοί παράγοντες 

του ΚΕΕΛΠΝΟ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

Στον 
εισαγγελέα στέλνει το

υπουργείο Υγείας το πόρισμα
με τον διαχειριστικό έλεγχο

του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης 

Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) για
την περίοδο 2010 -2012.

Συμφωνά με την πολιτική ηγεσία, 

ο έλεγχος αποκάλυψε «ύποπτες» 

αναθέσεις έργων προβολής
προγραμμάτων ενημέρωσης για
θέματα Υγείας. Ο υπουργός και o
αναπληρωτής υπουργός Υγείας
ανέφεραν χθες ότι στην υπόθεση
εμπλέκονται 1 5 εταιρείες επικοινωνίας 

και 1 5 έως 20 υπηρεσιακοί
παράγοντες του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Σκάνδαλο
Εκαναν λόγο για σκάνδαλο,

καθώς υπήρξαν δαπάνες που θα
μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.
To συνολικό πρόγραμμα -είπαν-
ήταν προϋπολογισμού 9,76 εκατομμυρίων 

ευρώ. Υπογράφηκαν,
τελικά, συμβάσεις για προγράμματα 

αξίας 3,026 εκατομμυρίων.

Τα χρήματα αυτά αφορούσαν
τέσσερα έργα που έγιναν το 2010
για την πρόληψη τσυ καρκίνου,
συνολικού κόστους 826.000 ευρώ.

Τη διετία 201 1 - 2012, διατέθηκαν 

931 .000 ευρώ για προγράμματα 
ενημέρωσης για τη γρίπη και

232.000 ευρώ για την εκστρατεία
για τα γενόσημα και τα αντιβιοτικά.
Δόθηκαν, επίσης, 1,22 εκατομμύριο
για πρόγραμμα ενημέρωσης για το
AIDS, τη γρίπη και τα γενόσημα.

Η πολιτική ηγεσία τσυ υπουργείου 

Υγείας εκτιμά ότι το σκάνδαλο 
συνίσταται σε μία σειρά από

λόγους. Ο πρώτος είναι ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ 

δεν έχει αρμοδιότητα στα
θέματα τσυ καρκίνου. Πολλά, δε,
από τα τηλεοπτικά μηνύματα που
προβλήθηκαν έναντι αμοιβής θα
μπορούσαν να έχουν προβληθεί

δωρεάν από τους τηλεοπτικούς
σταθμούς. Η ζημία από τα εν λόγω
μηνύματα θεωρείται ότι ανέρχεται
στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τα σηοτ
δεν δόθηκαν απευθείας στα MME,
αλλά χρησιμοποιήθηκε ενδιάμεσος. 

Σε όλα σχεδόν τα έργα υπήρχε 

κατάτμηση αντικειμένου, ώστε
να «σπάνε» τα ποσά και να δίνονται 

με απευθείας ανάθεση.

Μοίραζαν τις δουλειές
Σύμφωνα με τον κ. Πολάκη,

υπήρξαν επαναλαμβανόμενα μοτίβα 

εταιρειών, οι οποίες μοίραζαν
τις δουλειές. Σε κάποιες περιπτώσεις 

n προσφορά του αναδόχου
είχε κατατεθεί στο ΚΕΕΛΠΝΟ έως
και δέκα μέρες πριν υπάπξει απόφαση 

του διοικητικού του συμβουλίου 

για το πρόγραμμα!
Οι κ. Ξανθός και Πολάκης επέρ-

ριψαν ευθύνες στις προηγούμενες
πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου
Υγείας, αφήνοντας να εννοηθεί
ότι παρόμοιες μέθοδοι εφαρμόζονταν 

και πριν από το 2009.
Ο κ. Ξανθός, πάντως, έσπευσε

να επισημάνει πως η ευθύνη δεν
αφορά τις συναλλασσόμενες με το
ΚΕΕΛΠΝΟ εταιρείες, τις οποίες
-όπως ανέφερε δενστοχοποιείτο
υπουργείο. Τόνισε, επίσης, ότι η
συγκεκριμένη υπόθεση δεν απαξιώνει 

τσν ρόλο τσυ ΚΕΕΛΠΝΟ και
την αναγκαιότητά του σε αυτήν τη
συγκυρία:

«Η αξιοπιστία μας κατά την άπο-
ψή μας αναβαθμίζεται όταν ξέρει
η κοινωνία και ιδιαίτερα ο υγειονομικός 

κόσμος ότι δεν υπάρχει
διάθεση συγκαλυψης, αλλά αντίθετα 

εξυγίανσης αυτού του χώρου».
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Πόρισμα-καταπέλιης για
τα σποτ του ΚΕΕΛΠΝΟ
► Tns ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

CHMEIA ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΟΡΙΕΜΑΤΟΣ του
Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και
Πρόνοιας ΣΕΥΥΠ για την επικοινωνιακή δρα
υτηριότητα του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων ΚΕΕΛΠΝΟ την περίοδο 201 ΙΣΟΙ

4 έδωσε χθες στη δημοσιότητα η ηγεσία του
υπουργείου Υγείας Οπως εξήγησε ο υπουργός
Αν Ξανθός εντοπίζονται πάρα πολλές παρατυπίες

και παρανομίες στη διαδικασία ανάθεσης
έργου σε διάφορες διαφημιστικές εταιρείες που
είχαν τελικό στόχο την προώθηση κοινωνικών
μηνυμάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ για τον καρκίνο την
πρόληψη της λοίμωξης από τον ιό HIV την εποχική

γρίπη λοιμώδη νοσήματα και προώθηση
μεταρρυθμίσεων του υπουργείου σε σχέση με
τα γενόσημα τη φαρμακοεπαγρύ
πνηση την πολιτική χρήση των
αντιβιοτικών

Σύμφωνα με το πόρισμα που
αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια

του εισαγγελέα αποδίδονται
ευθύνες σε μέλη της διοίκησης και
σε υπηρεσιακά διοικητικά στελέχη
του ΚΕΕΛΠΝΟ Είναι σαφές ότι
ευθύνες έχει και η πολιτική ηγεσία

των ελεγχόμενων περιόδων
από τη στιγμή που έχει την πολιτική

εποπτεία του φορέα τόνισε
ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας
Παύλος Πολάκης

Η ηγεσία του υπουργείου ρωτήθηκε

από τους δημοσιογράφους
και αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά

για δημοσίευμα περιοδικού
το οποίο εμπλέκει στην υπόθεση
κορυφαίο στέλεχος της συγκυβέρ
νησης Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ με εμπειρία στα

οικονομικά Σε μία από τις υποθέσεις

κακοδιαχείρισης που περιέχει
το πόρισμα όπως αναφέρεται στο
δημοσίευμα οι επιθεωρητές διαπιστώνουν

πως το ΚΕΕΛΠΝΟ βάφτισε

επιδημικό λοιμώδες νόσημα

τον καρκίνο για να φτιάξει μια
αντικαρκινική καμπάνια προϋπολογισμού

1 6 εκατ ευρώ που τελικά
ανέθεσε σε διαφημιστική εταιρεία
της συζύγου τού μέχρι σήμερα επιφανούς

άνδρα
Από εκεί και πέρα προβλήματα

προκύπτουν στον τρόπο με τον
οποίο αποφασίστηκαν η μη πρόσκληση

ενδιαφέροντος η επιλογή
αναδόχων μέσω προσφορών η

κατάτμηση φυσικού αντικειμένου
και ο μη προσδιορισμός του περιεχομένου

του έργου 0 λόγος
γίνεται για το προϋπολογισθέν
ποσό των 9.762.000 ευρώ για τις
επικοινωνιακές ανάγκες του όπως προκύπτει
από τις αποφάσεις του Δ.Σ του ΚΕΕΛΠΝΟ την
περίοδο 201 2-201 4 αλλά και προγενέστερα του
2009 οι οποίες υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο
που ελέγχθηκε Από αυτά συμβασιοποιήθηκαν
τα 4.575.401 ευρώ και πληρώθηκαν τελικά τα
3.026.000 ευρώ

Από τα 3 εκατ ευρώ τουλάχιστον τα μισά
σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Π

Πολάκη θα μπορούσαν να μην είχαν δοθεί καθόλου

αφού λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα των
σποτ η παρουσίαση εμπίπτει στην υποχρέωση

των MME για δωρεάν προβολή Εν τω μεταξύ
δεν υπάρχει η δυνατότητα με βάση τα στοιχεία

τα οποία διατηρεί το ΚΕΕΛΠΝΟ να πιστοποιηθεί
η προβολή των ενημερωτικών καμπανιών Δηλαδή

μπορεί και να μην έχει γίνει προβολή και να

μοιράζαμε και αέρα λεφτά πρόσθεσε

Τι εντοπίστηκε
Οι ατασθαλίες που εντόπισε το ΣΕΥΥΠ αφορούν

τις εξής τέσσερις εκστρατείες ενημέρωσης
Εθνική επικοινωνιακή εκστρατεία πρόληψης

για τον καρκίνο με απόφαση του Δ.Σ του ΚΕΕΛΠΝΟ

από τις 6/1 0/201 0 ένα κομμάτι της οποίας
υλοποιήθηκε εκ των υστέρων κατά την ελεγχόμενη

περίοδο και αφορά 640.000 ευρώ
Προγραμματισμός δράσεων για την εποχική

γρίπη 201 1 201 2 με απόφαση του Δ.Σ του ΚΕΕΛΠΝΟ

1 3/1 1/201 1 που αφορά
931.000 ευρώ

Συμπράξεις ΚΕΕΛΠΝΟ αναφο
ρικά με την υποστήριξη νομοθετικών

ρυθμίσεων του υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

για την υποστήριξη των
γενόσημων φαρμάκων την ορθή
χρήση αντιβιοτικών κ.ά και που

αφορούν 232.000 ευρώ
Προγραμματισμός δράσεων

σχετικά με τον ιό HIV τη γρίπη
την ορθολογική χρήση αντιβιοτικών

και τα γενόσημα φάρμακα
αφορά 1 221 000 ευρώ

Η ηθικοποίηση του συστήματος

υγείας το οποίο είναι γνωστό
διαχρονικά για στρεβλώσεις παθογένειες

διαπλοκές συναλλαγές

με συμφέροντα προκλητή
ζήτηση σπατάλη διαφθορά koc
εκμετάλλευση του αρρώστου
και η αποκατάσταση δικαίου
χρηστής διαχείρισης εντιμότητας

και διαφάνειας στο σύστημα
υγείας είναι προτεραιότητες για
την κυβέρνηση διαβεβαίωσε κατά

τη διάρκεια της συνέντευξης
Τύπου ο υπουργός Υγείας Ανδρέας

Ξανθός
Να σημειωθεί ότι η διαδικασία

ελέγχου του ΚΕΕΛΠΝΟ είχε εκκινήσει

πολλές φορές στο παρελθόν
Για τους γνωστούς λόγους

πολιτικής ασυλίας δεν ολοκλη
ρώθηκε εξήγησε ο υπουργός
θυμίζουμε ότι ο συγκεκριμένος
έλεγχος διοίκησης και διαχείρισης

στο ΚΕΕΛΠΝΟ διατάχθηκε
1 5 μέρες μετά την ανάληψη της
κυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ από
τον προηγούμενο υπουργό Υγείας

Π Κουρουμπλή
Υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση

για εξυγίανση όχι μόνο στον συγκεκριμένο
φορέα που ξέρουν οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ

ότι πάρα πολλές φορές στο παρελθόν έχει
δώσει λαβές για κριτική όσον αφορά τον τρόπο
διαχείρισης του δημόσιου χρήματος τον τρόπο
λειτουργίας και τις διασυνδέσεις που έχει με το
σύστημα υγείας αλλά για συνολική εξυγίανση
του συστήματος υγείας πρόσθεσε ο κ Ξανθός
Η έρευνα θα επεκταθεί και σε προηγούμενα χρόνια

ενώ η διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ με εντολή
της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας θα

προχωρήσει σε εσωτερικό πειθαρχικό έλεγχο

Από το τμήμα του
τελικού κειμένου
που έδωσε στη
δημοσιότητα ο
υπουργός Υγείας Αν
Ξανθός προκύπτει
η ευθύνη σε μέλη
της διοίκησης
και υπηρεσιακά
διοικητικά στελέχη
του ΚΕΕΛΠΝΟ για
πολλές παρατυπίες
και παρανομίες στη
διαδικασία ανάθεσης
έργου σε διάφορες
διαφημιστικές
εταιρείες Οπως
χαρακτηριστικά
ανέφερε ο αναηλ
υπουργός
δεν υπάρχει η

δυνατότητα με
βάση τα στοιχεία
τα οποία διατηρεί
το ΚΕΕΛΠΝΟ
να πιστοποιηθεί
η προβολή των
ενημερωτικών
καμπανιών Δηλαδή
μπορεί και να μην
έχει γίνει προβολή
και να μοιράζαμε και
αέρα λεφτά
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ΜΕΙΩΣΗ 0,7 ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

Σε αποπληθωρισμό
η οικονομία για
55ο διαδοχικό μήνα

Σε φάση αποπληθωρισμού
παραμένει η οικονομία για
33ο διαδοχικά μήνα καθώς
ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή

παρουσίασε μείωση
0,7 τον Νοέμβριο σε

σχέση με τον αντίστοιχο μήνα
του 2014 με τον αποπληθωρισμό

ωστόσο να επιβραδύνεται

διαρκώς τους τελευταίους

μήνες
Παρά τη μείωση του γενικού
επιπέδου των τιμών στις επιμέρους

κατηγορίες προϊόντων

και υπηρεσιών καταγράφονται

σημαντικές ανατιμήσεις

στο λεγόμενο καλάθι
της νοικοκυράς αφού οι

τιμές σημείωσαν άνοδο σημαντική

σε βασικά είδη διατροφής

ΔΙΑΤΡΟΦΗ Γενικά
ο κλάδος της διατροφής
παρουσίασε άνοδο 3,2
στις τιμές κατά 2 αυξήθηκαν

οι τιμές σε ξενοδοχεία
καφέ εστιατόρια άνοδος
1,5 σημειώθηκε
στην κατηγορία αλκοολούχων

ποτών εξαιτίας κυρίως
της αύξησης των τιμών στα
τσιγάρα ενώ κατά 1,4 αυξήθηκαν

οι τιμές στον κλάδο
της υγείας
Την ίδια ώρα ο κλάδος ένδυσης

υπόδησης παρουσίασε
μείωση των τιμών κατά

2,7 ο κλάδος της στέγασης
σημείωσε μείωση 4,5 αντανακλώντας

την υποχώρηση
των τιμών στα ενοίκια τα
κοινόχρηστα το πετρέλαιο
θέρμανσης 19,9 και τα
κοινόχρηστα ενώ κατά 4,5
μειώθηκαν οι τιμές στον κλάδο

των μεταφορών με τις
τιμές στη βενζίνη να μειώνονται

10,8 και στο φυσικά
αέριο κατά 17,4
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Στην παρουοίαοη του πορίοματος για το ΚΕΛΠΝΟ

Επίθεση Π Πσλάκη
με ανοίκειες εκφράσεις
σε δημσσισγρά(ρσυς

0 αναπληρωτής υπουργός

Υγείας έκανε λόγο για

μαντρόσκυλα τα οποία έχει

εξαπολύσει η διαπλοκή

Αλγεινή
εντύπωση προκάλεσε

η συμπεριφορά του αναπληρωτή

υπουργού Υγείας
Παύλου Πολάκη στην χθεσινή παρουσίαση

πορίσματοςγια το ΚΕΕΛ
ΠΝΟ Ο κ Πολάκης με ανοίκειες
εκφράσεις επιτέθηκε στους δημοσιογράφους

υγείας οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν

στον υπουργό για τη
διαρροή του πορίσματος σε έντυπο

μέσο
Ενδεικτικά οκ Πολάκης έκανε

λόγογια ταμαντρόσκυλα τα οποία
έχει εξαπολύσει η διαπλοκή για να
μπλοκάρειαυτό πουγίνεται δεν μας
σταματάει Το κατάλαβες Δεν μας
σταματάει ενώ αξιολογούμενος
για το επιθετική συμπεριφορά του
είπε έτσι είναι το ύφος μου

Κατάταλοιπά το πόρισμαγιατο
ΚΕΕΛΠΝΟ αφορά επικοινωνιακή

καμπάνια
γιατηντριετια2012-2014

ύψους 3 εκατ ευρώ διαβιβάστηκε

στον εισαγγελέα
Η ηγεσίατου υπουργείου

Υγείας έκανελόγο
για σκάνδαλο και πολιτικές

ευθύνες ενώ
προανήγγειλε

εξυγίανση
Σύμφωνα με το υπουργείο

Υγείας εντοπίζονται
πάρα πολλές παρατυπίες
και παρανομίες στη διαδικασία

ανάθεσης έργου σε διάφορες

εταιρείες διαφημιστικές που
είχαν ωςτελικό στόχο την προώθηση

κοινωνικών μηνυμάτων του
ΚΕΕΛΠΝΟ Προκύπτουν επίσης
προβλήματα και στον τρόπο με τον
οποίο έγινε η μη πρόσκληση ενδιαφέροντος

επιλογή αναδόχων μέσω
προσφορών κατάτμηση φυσικού
αντικειμένου μη προσδιορισμός του
περιεχομένου του έργου κ.ά

Κατά τους δυο υπουργούς στο
πόρισμα αποδίδονται ευθύνες και
σε μέλη της διοίκησης του ΚΕΕΛ¬

ΠΝΟ και σε υπηρεσιακάδιοικητικά
στελέχη του Κέντρου

Πιο αναλυτικά ο έλεγχος αφορά
την επικοινωνιακή εκστρατεία

του ΚΕΕΛΠΝΟ 2012 2014 Ο συνολικός

προϋπολογισμός της τριετίας

με βάση ης αποφάσεις του Δι
οικητικού Συμβουλίου ήταν
9.760.000 ευρώ Από αυτά ουμβα
σιοποιήθηκαν 4.575.40 1 23 και από
αυτά πληρώθηκαν 3.026.413,97
ευρώ και αφορούν εθνική επικοινωνιακή

εκστρατεία πρόληψηςγια
τον καρκίνο προγραμματισμός
δράσεων για την εποχική γρίπη
2011 2012 υποστήριξη νομοθετικών

ρυθμίσεων του υπουργείου Υγείας

καιΚοινωνικών Ασφαλίσεων
για το έτος 2012 και προγραμματισμός

δράσεων σχετικά με τον ιό
HIV τη γρίπη την ορθολογική
χρήοτι αντιβιοτικών τα γενόοτιμα
φάρμακα Η ηγεσία του υπουργείου
Υγείας υποστήριξε ότι από τα περίπου

3 εκατ ευρώ τουλάχιστον τα
μισά δενχρειαζότανενα πληρωθούν
π.χ Δωρεάν προβολές και διαφημίσεις

καιγιατα υπόλοιπα

ακολουθήθηκαν παράτυπες

διαδικασίες απευθείας

αναθέσεις συγκεκριμένες

εταιρίες επιλέγονταν

κ.α Η έρευνα

σημείωσαν οι δύο υπουργοί

θα συνεχιστεί
και προς αυτή και προς

άλλες κατευθύνσεις που
ήδη έχουμε ξεκινήσει
μία σειρά οπό διαδικασίες

Καταλήγοντας εξήγγειλαν

προσλήψεις 400νοσηλευτές
και 100 γιατροί για τις εντατικές
καθώς καισυνολική αναδιοργάνωση

του χώρου της δημόσιας υγείας
Αναφορικά με το θεσμικό έργο του
υπουργείου Υγείας ανέφεραν ότι
την ερχόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί

στη Βουλή νομοσχέδιο για τους
ανασφάλιστους τη στήριξη του δημόσιου

συστήματος υγείας τοάνοιγμα
τουνοσοκομείουτης Σαντορίνης

την ρύθμιση των θεμάτων των γιατρών

του ΕΟΠΥΎ κ.λπ
ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι δημοσιογράφοι

έκαναν το λάθος
να διαμαρτυρηθούν

στον

υπουργό Υγείας

για τη διαρροή
του πορίσματος
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Ερευνώνται καταγγελίες για ΚΕΕΛΠΝΟ
Πόρισμα των επιθεωρητών Υγείας για τη διαχείριση κονδυλίων έχει διαβιβασθεί στον εισαγγελέα

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο
διαχείρισης από το ΚΕΕΛΠΝΟ κονδυλίων

για την επικοινωνιακή του
καμπάνια της τριετίας 2012-2014
προκύπτουν από πόρισμα του Σώματος

Επιθεωρητών Υπηρεσιών
Υγείας το οποίο έδωσε χθες στη
δημοσιότητα n ηγεσία του υπουργείου

Υγείας Οι επιθεωρητές Υγείας
εντόπισαν παρατυπίες και παρανομίες

στη διαδικασία ανάθεσης
έργων σε διαφημιστικές εταιρείες
για την προώθηση μηνυμάτων
του ΚΕΕΛΠΝΟ τα οποία σε κάποιες
περιπτώσεις θα μπορούσαν να γίνουν

χωρίς κανένα κόστος για τον
οργανισμό Οπως ανέφερε o υπουργός

Υγείας Ανδρέας Ξανθός από
το πόρισμα προκύπτουν διοικητικές

ευθύνες στις διοικήσεις του
ΚΕΕΛΠΝΟ της τριετίας 2012-2014
και πολιτικές ευθύνες στην ηγεσία

του υπουργείου της ελεγχόμενης
περιόδου Και διευκρίνισε ότι η
έρευνα θα επεκταθεί και σε προηγούμενα

έτη που όπως είπε
μπορεί να ήταν πιο πλουσιοπάροχες

οι αμοιβές
Σύμφωνα με τα στοιχεία που

παρουσίασε ο αν υπουργός Παύλος
Πολάκης το πόρισμα αφορά την
επικοινωνιακή εκστρατεία του
ΚΕΕΛΠΝΟ 2012-2014 συνολικού
προϋπολογισμού 9.760.000 ευρώ
εκ των οποίων συμβασιοποιήθηκαν
4.575.401 εκατ ευρώ και πληρώθηκαν

τελικά 3.026.413 ευρώ
Ελέγχθηκαν τέσσερα έργα και
συγκεκριμένα επικοινωνιακή εκστρατεία

πρόληψης για τον καρκίνο
η καμπάνια είχε αποφασιστεί από

το 2010 αλλά ένα κομμάτι της
ύψους 640.000 ευρώ υλοποιήθηκε
την ελεγχόμενη περίοδο προγραμματισμός

δράσεων για την
εποχική γρίπη 2011-2012 ύψους

931.000 ευρώ συμπράξεις ΚΕΕΛΠΝΟ

για την υποστήριξη νομοθετικών

ρυθμίσεων του υπ Υγείας
γενόσημα ορθή χρήση αντιβιοτικών

κ ά 232.000 ευρώ και
προγραμματισμός δράσεων για
τον ιό HIV 1.221.000 ευρώ Τα
βασικά συμπεράσματα των επιθεωρητών

όπως τα παρουσίασε
ο αναπληρωτής υπουργός έχουν
ως εξής

• Πολλά μηνύματα π.χ για τον
καρκίνο δεν εμπίπτουν στις

αρμοδιότητες

του ΚΕΕΛΠΝΟ
• Πολλά από τα ενημερωτικά

Ο έλεγχος αφορά
την επικοινωνιακή
εκστρατεία του
ΚΕΕΛΠΝΟ 2012-2014
κόστους 3 εκατ ευρώ

σποτ είναι κοινωνικού χαρακτήρα
και βάσει του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου έχουν δωρεάν προβολή
Οπως ανέφερε ο κ Πολάκης από
τα 3 εκατ ευρώ το 1,5 εκατ ευρώ
αφορά σποτ που θα μπορούσαν
να προβληθούν δωρεάν από τα
MME στο πλαίσιο των υποχρεώ
σεών τους

• Το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν ήρθε σε
απευθείας επικοινωνία με τα MME
αλλά έβαλε ενδιάμεσους παρόχους
γεγονός που ανέβασε το κόστος
των έργων

• Σχεδόν σε όλα τα έργα υπήρχε
κατάτμηση του αντικειμένου με
αποτέλεσμα να γίνονταν απευθείας

αναθέσεις για κάποια κομμάτια

του Ο κ Πολάκης περιέγραψε

διαδικασίες όπου όπως είπε

ήταν μοιρασμένη δουλειά
από πριν αφού υπήρχαν προσφορές

για έργα με ημερομηνία
κατάθεσης προηγούμενη της ημε¬

ρομηνίας λήψης της απόφασης
για τον διαγωνισμό

Το πόρισμα έχει διαβιβασθεί
στις εισαγγελικές αρχές για διερεύνηση

ποινικών ευθυνών ενώ
το ΚΕΕΛΠΝΟ προχωρά σε εσωτερικό

πειθαρχικό έλεγχο Σύμφωνα

με τον κ Πολάκη εμπλέκονται

15 εταιρείες και περισσότεροι
από 15 συνεργάτες του

ΚΕΕΛΠΝΟ Η ευθυνη δεν αφορά
τον συναλλασσόμενο με μία υπηρεσία

εάν αυτή δεν τηρεί τον
νόμο και τη διαδικασία είπε ο
κ Ξανθός ενώ έσπευσε να ξεκαθαρίσει

ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ ανεξάρτητα
των ελέγχων είναι ένα εξαιρετικό

εργαλείο με εξαιρετικό
επιστημονικό δυναμικό Αξίζει
να σημειωθεί ότι στη συνέντευξη
Τύπου επικράτησε ένταση με
τον κ Πολάκη να εξαπολύει ανοίκειες

επιθέσεις προς τους εκπροσώπους

του Τύπου
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Προσπάθεια δικαιολόγησης
των αποπομπών στο ΕΣΥ
Την απορία του πώς μία αυτονόητη

στο παρελθόν πολιτική διαδικασία

αλλαγής διοικήσεων πάει
να αναχθεί σε μείζον πολιτικό
γεγονός εξέφρασε χθες ο υπουργός

Υγείας Ανδρέας Ξανθός με
αφορμή τον μαζικό διωγμό διοικητών

νοσοκομείων προσπερνώντας

με τον τρόπο αυτό το
μνημονιακό αίτημα και την αυτονόητη

ανάγκη για αποπολιτι
κοποίηση της διοίκησης Την ίδια
στιγμή συνεχίζονται οι αντιδράσεις

για τον τρόπο αξιολόγησης
ενώ ακόμα και διεθνές ενδιαφέρον
έχει προκαλέσει η αποπομπή του
διοικητή του Ελπίς τη στιγμή
μάλιστα που βρισκόταν στο εξωτερικό

για να συγκεντρώσει δωρεές

για το νοσοκομείο Οι βουλευτές

της Ν.Δ Μάκης Βορίδης
και Χρ Κέλλας κατέθεσαν χθες
ερώτηση προς τον υπουργό με
την οποία ζητούν να μάθουν τα
κριτήρια με τα οποία αξιολογήθηκαν

οι διοικητές αλλά και τα
αποτελέσματα αξιολόγησης τους

Χθες ο υπουργός Υγείας προσπαθώντας

να διασκεδάσει τις
εντυπώσεις από την τουλάχιστον

άγαρμπη ενέργεια αποπομπής
ακόμα και διοικητών που είχαν
αξιολογηθεί θετικό από την ειδικό
επιτροπή διαβεβαίωσε ότι ένα
10%-15 των σημερινών διοικητών

θα παραμείνουν στις θέσεις
τους Τέλος ο κ Ξανθός εξέφρασε
την πρόθεση αλλαγής του μοντέλου

επιλογής των διοικήσεων

Δηλώσεις του υπ
Υγείας Συνεχίζονται
οι αντιδράσεις
για τις απομακρύνσεις
διοικητών
του συστήματος υγείας σημειώνοντας

ότι ούτως ή άλλως έχει
ανοίξει αυτή n συζήτηση

Ο κ Ξανθός υποστήριξε ότι
είναι n πρώτη κυβέρνηση που
άφησε για 11 μήνες τους ίδιους
διοικητές στα νοσοκομεία ότι
στην επιτροπή αξιολόγησης συμμετείχε

και εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης

αναφερόμενος στον
πρόεδρο του ΚΕΣΥ που τυχαίνει

να είναι πρώην βουλευτής της
Ν.Δ και ότι οι διοικητές πέρασαν
από δύο επίπεδα αξιολόγησης

Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι από
την αρχή της θητείας της προηγούμενης

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
υπήρχε n πίεση προς τους διοικητές

να παραιτηθούν ενώ το
καλοκαίρι έγινε απόπειρα για την
αζημίως για το Δημόσιο απόλυσή
τους και αντικατάσταση τους με
πρόσωπα επιλογής υπουργού n
οποία και απετράπη μετά την
άρον άρον απόσυρση της σχετικής
διάταξης έπειτα από την απαίτηση
των δανειστών

Την ίδια στιγμή σοβαρή κριτικό
ασκείται για το ότι οι διοικητές
αξιολογήθηκαν από τις ΥΠΕ με
βάση τα συμβόλαια αποδοτικό
τητάς τους τα οποία ωστόσο σε
αρκετές περιπτώσεις δεν εικόν
μετρήσιμους στόχους ώστε να
μπορεί να εξαχθεί αντικειμενική
βαθμολογία Και όσο περνάει ο
καιρός τόσο αρχίζουν να ακούγονται

καταγγελίες για αποπομπές
υπό ασφυκτικές πιέσεις τοπικών
οργανώσεων του ΣΥΡΙΖΑ

Π ΜΠ
Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός έκανε λόγο για αλλαγή του μοντέλου

επιλογής των διοικήσεων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ
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