29/12/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έρευνα της Ε.Ε και του OLAF* για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που αφορά την
υπόθεση Τομπούλογλου, ζητά με ερώτησή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο
πρόεδρος της Δράσης, ευρωβουλευτής Θόδωρος Σκυλακάκης.
Ακολουθεί αναλυτικά, η ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Τις τελευταίες ημέρες αποκαλύφθηκε ότι διοικητής δημοσίου νοσοκομείου
συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα αξίας 25.000 ευρώ, και ήδη
κατηγορείται για παθητική δωροδοκία και απόπειρα εκβίασης. Το έργο για το οποίο
φέρεται να ζήτησε χρήματα αφορά το ΕΣΠΑ και εντάσσεται σε ένα πολύ ευρύτερο
πρόγραμμα με κωδικό MIS: 301205 και τίτλο «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ –ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ». Φορέας
υλοποίησης είναι το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ", ο υλοποιούμενος
προϋπολογισμός είναι 2.790.032,64€. Εις εκ των δύο υπευθύνων υλοποίησης του
προγράμματος είναι ο κ. Στέφανος Μιχαλάκος (τομεάρχης Υγείας του κυβερνητικού
κόμματος ΠΑΣΟΚ), τον οποίο -κατά τον τύπο- ο κατηγορούμενος ενέπλεξε στις
μαγνητοφωνημένες συνομιλίες του στην υπόθεση. Ο κ. Μιχαλάκος διέψευσε
δημοσίως οποιαδήποτε σχετική ανάμιξη.
Το έργο, το κεντρικό υποέργο του οποίου (η έρευνα προϋπολογισμού 1.979.000
ευρώ!), έχει σχεδιαστεί για να υλοποιηθεί με αυτεπιστασία, έχει δημιουργήσει
σοβαρά ερωτήματα στον τύπο σε σχέση με την σκοπιμότητα της σχετικής
μεθοδολογίας και το ύψος του προϋπολογισμού, σε μια εποχή που η χώρα βρίσκεται
σε δεινή κατάσταση. Ειδικότερα ο τύπος αναφέρει ότι μια τέτοια δράση μπορούσε
να έχει αντίστοιχα αποτελέσματα από πλευράς ερευνητικής με πολύ μικρότερο
κόστος[1]
Επιπροσθέτως, στον προϋπολογισμό και την υλοποίηση παρουσιάζονται διάφορα
παράδοξα όπως: Δαπάνες ταξιδιών, διανυκτέρευσης και διατροφής προσωπικού,
προϋπολογισμού 350 χιλ. ευρώ[2], όπου τίθεται το ερώτημα γιατί δεν
χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα επιτόπιο προσωπικό (πρακτική που ακολουθούν
π.χ. οι εταιρίες ερευνών) του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Προϋπολογίστηκαν
επίσης διάφορες άλλες δαπάνες π.χ. ενοικίασης εξοπλισμού και προγραμμάτων

τηλεδιάσκεψης (29 χιλ. ευρώ ΑΔΑ Β44Ε46906P-42E), ανάπτυξη εξειδικευμένου
λογισμικού για συγχώνευση βάσεων δεδομένων! (προϋπολογισμού 9,9 χιλ. ευρώ,
Διαύγεια-ΑΔΑ: ΒΛ4346906Ρ-55Α) για την σκοπιμότητα και το κόστος των οποίων
δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα. Από όλες τις σχετικές διαδικασίες,
δημιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ενσυνείδητης
υπερδιαστασιοποίησης του έργου.
Επίσης, ο επίμαχος διαγωνισμός εγείρει και αυτός ερωτήματα, καθώς ενώ
κατακυρώθηκε σε συγκεκριμένη εταιρία (ΑΔΑ: Β43246906Ρ-4ΥΓ), στις 5/10/2012,
στη συνέχεια ακυρώθηκε με διάφορες αιτιάσεις, περιλαμβανομένης της πολύ
χαμηλής τιμής, της μη δημοσίευσης λόγω και της «δυσλειτουργίας» του e-mail του
Γρ. προμηθειών (ΑΔΑ: Β4ΣΙ46906Ρ-689) και επαναλήφθηκε με τελική κατάληξη την
κατακύρωση σε λίγο μεγαλύτερη τιμή, στο πλαίσιο της οποίας ζητήθηκε η σχετική
δωροδοκία.
Δεδομένων των πολλαπλών ερωτηματικών που δημιουργούνται, αλλά και της
προφανούς περίπτωσης διαφθοράς, ερωτάται η Επιτροπή αν σκοπεύει να ερευνήσει
το θέμα με την εμπλοκή και του OLAF, για να διακριβώσει αν και κατά πόσον έχουν
προστατευτεί στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών τα συμφέροντα της Ένωσης.

*Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
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[1] http://tvxs.gr/news/ellada/o-tompoylogloy-einai-i-koryfi-toy-pagoboynoy
[2] http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%913%CE%A4%CE%98-%CE%A9%CE%A7
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