Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2018

ΘΕΣΕΙΣ
ΕΥΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΕΛΠΝΟ
ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Το βασικό θεσμικό πλαίσιο του ΚΕΕΛΠΝΟ σχετικά με τα εξεταζόμενα ζητήματα
Η νομική φύση του ΚΕΕΛΠΝΟ. Εξαίρεση απ’ τον δημόσιο τομέα, από τις διατάξεις
περί προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, από τις διατάξεις περί προμηθειών του
δημοσίου τομέα και από το δημόσιο λογιστικό
Με το άρθρο 26 ν. 2071/1992 ιδρύθηκε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την
επωνυμία

"ΚΕΝΤΡΟ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΙΔΙΚΩΝ

ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ"

(Κ.Ε.Ε.Λ.),

εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας, με σκοπό την αντιμετώπιση και
παρακολούθηση, συντονισμό και υποβοήθηση των ενεργειών, για την πρόληψη της
εξάπλωσης ειδικών μεταδοτικών νοσημάτων και τη θεραπευτική αντιμετώπισή τους.
Με το άρθρο 20 του Ν. 3370/2005, ΦΕΚ-176 Α’ το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών
Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.), μετονομάζεται σε Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
1

Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), διατηρεί όμως τη μορφή του ως Ν.Π.Ι.Δ.,
εποπτευόμενο απευθείας από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λειτουργεί σύμφωνα με τις ιδρυτικές του και λοιπές ισχύουσες διατάξεις.
Κατά τον ιδρυτικό του νόμο (ν. 2071/1992) το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. επιχορηγείται από τον
τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, από το πρόγραμμα δημόσιων
επενδύσεων, από δωρεές, κληροδοτήματα, κάθε άλλη επιχορήγηση από τρίτους και
έσοδα από τυχόν παροχή υπηρεσιών.
Με τη παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 407/1993, ΦΕΚ-174 Α, το ΚΕΕΛΠΝΟ
εξαιρέθηκε ρητώς από τις διατάξεις που αφορούν το δημόσιο τομέα (όπως αυτός
επανοριοθετήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 και συμπληρώθηκε
με την παρ. 6 του άρθρου 4, του Ν. 1943/1991), και προβλέφθηκε ότι λειτουργεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 358/1992 (ΦΕΚ Α' 179).
Στο άρθρο 1 παρ. 3 ΥΑ Αριθ. Υ1/οικ. 5028/01 (ΦΕΚ 831 Β΄) επαναλαμβάνεται και
επιβεβαιώνεται ότι «εξαιρείται από τις διατάξεις που αφορούν το Δημόσιο Τομέα
(Π.Δ. 407/1993 ΦΕΚ Α΄ 174), από τις διατάξεις προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα
(παρ. 2 άρθρου 14 Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 6 του
Ν. 2256/1994 ΦΕΚ Α΄ 196) και από τις διατάξεις προμηθειών στο Δημόσιο Τομέα
(Ν. 2286/95 και Π.Δ. 238/1995 ΦΕΚ Α΄ 137)»

Τέλος, με το άρθρο 34 παρ. 11 ν. 4052/2012 το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (Α΄ 247),
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3871/2010 (Α΄ 41). Σημειώνεται ότι η ως άνω διάταξη
καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 της ΠΝΠ 24/24-12-15, ΦΕΚ-182 Α/24-1215 .

Οι αρμοδιότητες του ΚΕΕΛΠΝΟ
Η Οργάνωση, η Λειτουργία και οι Αρμοδιότητες του ΚΕΕΛΠΝΟ προβλέπονται στο
Π.Δ.358/24-11-1992 (ΦΕΚ 179 Α΄) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των
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διατάξεων του άρθρου 26 του Νόμου 2071/1992, και αποτελεί lex specialis ειδικά για
το ΚΕΕΛΠΝΟ.
Το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες του ΚΕΕΛΠΝΟ είναι οι εξής (άρθρο 3 π.δ.
358/1992):
1. εισηγείται προς τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της
διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής, προς αντιμετώπιση των ειδικών λοιμώξεων.
2. Έχει την ευθύνη για την επαγρύπνηση και παρακολούθηση της εξέλιξης των
ειδικών αυτών λοιμώξεων, συλλέγοντας και αξιολογώντας επιδημιολογικά στοιχεία,
λαμβάνει δε κάθε απαραίτητο μέτρο για το σκοπό αυτό.
3. Καταρτίζει προγράμματα για την ενημέρωση, πρόληψη, περίθαλψη, νοσηλεία και
την κοινωνική και Ψυχολογική υποστήριξη φορέων και ασθενών.
4. Μπορεί να διεξαγάγει οποιαδήποτε ερευνητική εργασία, προς εκπλήρωση του
σκοπού του, με κριτήρια την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας.
5. Εισηγείται στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τη
χρηματοδότηση σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων.
6. Συνεργάζεται με τις κρατικές υπηρεσίες, ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς της
ημεδαπής και αλλοδαπής, που έχουν δραστηριότητες παρόμοιες προς αυτές του
κέντρου.
7. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις, ανακοινώσεις και κάθε είδους επιστημονική και
ενημερωτική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενό του.
8. Γνωμοδοτεί επί ζητημάτων ηθικής και δεοντολογίας, που αναφέρονται στο
αντικείμενό του.
9. Ενημερώνει τον πληθυσμό και ιδίως τις ομάδες υψηλού κινδύνου, με κάθε
πρόσφορο μέσο.
10. Συμβάλλει στη δημιουργία ή δημιουργεί αυτοδύναμα κέντρα έρευνας,
πληροφόρησης και Ψυχολογικής υποστήριξης σε διάφορα σημεία της επικράτειας.
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11. Εισηγείται προς το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
την παροχή υποτροφιών για μετεκπαίδευση ιατρικού και άλλου προσωπικού, στο
εσωτερικό ή εξωτερικό, σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Κ.Ε.Ε.Λ.
12. Συνεργάζεται με κάθε τρόπο για την ομαλή λειτουργία των νοσηλευτικών
μονάδων, των κέντρων ελέγχου και κέντρων αναφοράς, καθώς και των τμημάτων
ειδικών λοιμώξεων.

Διεύρυνση του σκοπού του ΚΕΕΛΠΝΟ : Πρόληψη Χρονιών μη Λοιμωδών
Noσημάτων

Με το άρθρο 20 ν. 3370/2005 μετονομάστηκε το ΚΕΕΛ σε ΚΕΕΛΠΝΟ και
διευρύνθηκε ο σκοπός του, ώστε να συμπεριλαμβάνει την πρόληψη των νοσημάτων
εν γένει.
Συγκεκριμένα:
- Το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.), το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο
26 του ν. 2071/1992, μετονομάζεται σε Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), διατηρεί τη μορφή του ως Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο απευθείας από τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λειτουργεί σύμφωνα με τις ιδρυτικές
του και λοιπές ισχύουσες διατάξεις, σε συνδυασμό με τους όρους του παρόντος νόμου.
- Στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. συγκροτείται Διεύθυνση Πρόληψης Χρονιών μη Λοιμωδών
Noσημάτων
- Προβλέπεται η καταγραφή των κρουσμάτων καρκίνου στο Εθνικό Αρχείο
Νεοπλασιών , που τηρείται στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Σύνθεση και αρμοδιότητες του ΔΣ
Το ΚΕΕΛΠΝΟ διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται
με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με 3ετή
θητεία και αποτελείται από:
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α. Έξι (6) επιστήμονες της Ιατρικής εγνωσμένου κύρους με εμπειρία στην
αντιμετώπιση των ειδικών αυτών νοσημάτων ή άλλα εξέχοντα πρόσωπα, που έχουν
κοινωνική, νομική ή άλλη γνώση του αντικειμένου.
β. Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
γ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδας.
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού συλλόγου, που προτείνεται από
αυτόν.
Με την ίδια απόφαση, ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ορίζει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ:
α. Χαράσσει την επιστημονική δραστηριότητα του κέντρου.
β. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας,
των πόρων και των δαπανών του νομικού προσώπου, στη δραστηριότητά του και
στην εν γένει λήψη αποφάσεων και μέτρων, για την εκπλήρωση του σκοπού και του
αντικειμένου του.
γ. Προβαίνει στη σύσταση επιστημονικών επιτροπών.
δ. συντάσσει και τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Λ.
ε. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό και κατανέμει τις πιστώσεις του.

Σημειώνεται ότι κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ κρατούνται πρακτικά, τα οποία
υπογράφονται από όλα τα παριστάμενα μέλη, με μνεία των τυχόν μειοψηφιών, καθώς
και της αιτιολόγησης αυτών (άρθρο 4 παρ. 5 π.δ. 358/1992).
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Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΕΕΛΠΝΟ αποσαφηνίζεται, μεταξύ
άλλων, ότι Το Δ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο της διοίκησης του ΚΕΕΛΠΝΟ και έχει
τις εξής αρμοδιότητες: (…) β. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση
και διαχείριση της περιουσίας, των πόρων και των δαπανών του νομικού
προσώπου, στη δραστηριότητά του και στην εν γένει λήψη αποφάσεων και
μέτρων, για την εκπλήρωση του σκοπού και του αντικειμένου του. (…) ε.
Χαράσσει την οικονομική πολιτική του Κ.Ε.Ε..Λ. και εγκρίνει τον ετήσιο
προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον απολογισμό στα πλαίσια των εγκεκριμένων
πιστώσεων. (…) στ. Αποφασίζει την πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και τους αναθέτει αρμοδιότητες με βάση τα ουσιαστικά και
τυπικά τους προσόντα. ζ. Αποδέχεται τις πάσης φύσεως δωρεές, κληροδοτήματα
κ.λ.π. για λογαριασμό του ΚΕΕΛΠΝΟ, η. Αποφασίζει, για τη διενέργεια πάσης
φύσεως δαπανών και προμηθειών. ι. Ζητά τον ετήσιο έλεγχο της οικονομικής
διαχείρισης του ΚΕΕΛΠΝΟ από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών. (…) ιστ. Ασκεί όλες
τις αρμοδιότητες που απαιτεί η λειτουργία του ΚΕΕΛΠΝΟ δεν προβλέπονται ρητά
από τον παρόντα κανονισμό. [βλ. άρθρο 8 ΥΑ Αριθ. Υ1/οικ. 5028/01 (ΦΕΚ 831 Β΄)]
Στις συνεδριάσεις μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής του
ΚΕΕΛΠΝΟ. Χρέη εισηγητή προς το Δ.Σ. εκτελεί ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή
άλλο μέλος το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αν κρίνεται αναγκαίο από τον
Πρόεδρο ή δύο τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. είναι δυνατόν να καλούνται στην
συνεδρίαση ένας από τους Δικηγόρους του Κ.Ε.Ε.Λ., καθώς και ο καθ' ύλη
αρμόδιος υπάλληλος προκειμένου να δώσουν τις απαραίτητες διευκρινήσεις ή
πληροφορίες επί των συζητούμενων θεμάτων της αρμοδιότητάς τους. [άρθρο 9
παρ. 5 ΥΑ Αριθ. Υ1/οικ. 5028/01 (ΦΕΚ 831 Β΄)]

Ο ρόλος του Προέδρου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες (άρθρο 5 π.δ. 358/1992):
α. Συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει αυτού και μεριμνά για την εφαρμογή των
αποφάσεών του.
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β. Προίσταται διοικητικώς όλων των υπηρεσιών και λοιπών οργανικών μονάδων του
κέντρου, για τη διεύθυνση, οργάνωση, συντονισμό και καθοδήγηση του
εκτελούμενου έργου.
γ. Υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις εργασίας ή έργου των προσλαμβανομένων
με αποφάσεις του Δ.Σ.
δ. Κατανέμει το πάσης φύσεως προσωπικό του κέντρου, κατόπιν αποφάσεων του
Δ.Σ.
ε. Δύναται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των επιστημονικών επιτροπών.
στ. Υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις, αναλύσεις, εκτελέσεις ερευνητικών έργων ή
ετέρων έργων για λογαριασμό τρίτων, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.
ζ. Εκπροσωπεί το κέντρο δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε αρχής και ιδιωτών.
η. Εγκρίνει τις πάσης φύσεως δαπάνες, μετά από απόφαση του Δ.Σ.
θ. Αποφασίζει για τις πάσης φύσεως υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού του
κέντρου και εγκρίνει μετακινήσεις αυτού για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και
εξωτερικό, μετά από απόφαση του Δ.Σ. Την εισήγηση μπορεί να κάνει ο ίδιος ή ο
Διευθυντής.
Ο Πρόεδρος με απόφασή του μπορεί να εκχωρήσει μέρος των από αυτόν
ασκουμένων αρμοδιοτήτων στον αντιπρόεδρο ή στο διευθυντή του κέντρου.
Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΕΕΛΠΝΟ αποσαφηνίζεται, μεταξύ
άλλων, ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ έχει τις εξής αρμοδιότητες: α.
Συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει αυτού και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών
του. , β. Προΐσταται διοικητικώς όλων των υπηρεσιών και λοιπών οργανικών
μονάδων του ΚΕΕΛΠΝΟ για την διεύθυνση, οργάνωση, συντονισμό και καθοδήγηση
του εκτελουμένου έργου. γ. Υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις εργασίας ή έργου
των προσλαμβανομένων με αποφάσεις του Δ.Σ. , (…) ζ. Εκπροσωπεί το
ΚΕΕΛΠΝΟ δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε αρχής και ιδιωτών. η. Εγκρίνει
τις πάσης φύσεως δαπάνες, μετά από απόφαση του Δ.Σ. θ. Αποφασίζει για τις πάσης
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φύσεως υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού του ΚΕΕΛΠΝΟ και εγκρίνει
μετακινήσεις αυτού για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και εξωτερικό μετά από
απόφαση του Δ.Σ. Την εισήγηση μπορεί να κάνει ο ίδιος ή ο Διευθυντής. ι. Ο
Πρόεδρος με απόφασή του μπορεί να εκχωρήσει μέρος των από αυτόν ασκουμένων
δραστηριοτήτων στον αντιπρόεδρο ή στον διευθυντή του ΚΕΕΛΠΝΟ ια. Δέχεται
προτάσεις των τμημάτων, γραφείων ή κέντρων του ΚΕΕΛΠΝΟ και διαμορφώνει
επιστημονικές προτάσεις και εισηγήσεις προς το Δ.Σ. [βλ. άρθρο 10 ΥΑ Αριθ.
Υ1/οικ. 5028/01 (ΦΕΚ 831 Β΄)]

Το γραφείο του προέδρου συντονίζει την επικοινωνία του προέδρου με το προσωπικό
του ΚΕΕΛΠΝΟ και τρίτους. Ειδικότερα είναι αρμόδιο για τον συντονισμό, την
προπαρασκευή

και

διαμόρφωση

επιστημονικών

προτάσεων-εισηγήσεων

του

Προέδρου προς το Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε.Λ., την γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου
και για την συνεχή επικοινωνία με τα μέλη του Δ.Σ. Μεριμνά για την ημερησία
διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., για την υπογραφή αυτής από τον Πρόεδρο και
για την έγκαιρη αποστολή της στα μέλη του Δ.Σ. Είναι υπεύθυνο για τη φύλαξη των
πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ., για την κοινοποίηση αυτών στα καθ΄ ύλη
αρμόδια τμήματα για περαιτέρω ενέργειες, καθώς και για οποιαδήποτε ειδικότερη
εργασία ανατεθεί στο γραφείο από τον Πρόεδρο (άρθρο 13 ΥΑ Αριθ. Υ1/οικ.
5028/01 (ΦΕΚ 831 Β).

Αρμοδιότητες του Διευθυντή
Ο Διευθυντής παρίσταται σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου
και εισηγείται για κάθε θέμα που θα του ζητηθεί. Υποβάλλει κατ’ έτος στο Δ.Σ. τον
προϋπολογισμό και απολογισμό του ΚΕΕΛΠΝΟ Εισηγείται στο Δ.Σ. τυχόν
αναγκαίες εσωτερικές μετακινήσεις του προσωπικού. Λαμβάνει γνώση μέσω της
γραμματείας της εισερχόμενης αλληλογραφίας, την οποία χρεώνει στον καθ’ ύλη
αρμόδιο υπάλληλο για ενημέρωση και τυχόν ενέργεια, μονογράφοντας και
χρονολογώντας ταυτόχρονο αυτό. Δίνει οδηγίες για τις αναγκαίες ενέργειες.
Υπογράφει τα πάσης φύσεως εξερχόμενα έγγραφα της αρμοδιότητάς του, αφού
προηγουμένως ο αρμόδιος υπάλληλος θέσει την μονογραφή του σε αυτά και
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μονογράφει τα έγγραφα που κατά νόμο ή λόγω σημασίας χρειάζονται την υπογραφή
του Προέδρου. Επίσης υπογράφει τα διαβιβαστικά έγγραφα του προσωπικού.
Παρακολουθεί την τήρηση της εφαρμογής του ωραρίου εργασίας του προσωπικού.
Ασκεί ακόμη όσες αρμοδιότητες του ανατίθενται ή εκχωρούνται από το Δ.Σ. ή τον
Πρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ (άρθρο 16 ΥΑ Αριθ. Υ1/οικ. 5028/01 (ΦΕΚ 831 Β).

Η υπηρεσία Διοικητικής και Επιστημονικής Υποστήριξης
Η υπηρεσία Διοικητικής και Επιστημονικής Υποστήριξης του ΚΕΕΛΠΝΟ έχει ως
αρμοδιότητες την

παροχή της αναγκαίας Διοικητικής και Επιστημονικής

υποστήριξης απαραίτητου για την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία του
Κ.Ε.Ε.Λ., τον προγραμματισμό, την εξασφάλιση και τη διαχείριση των οικονομικών
πόρων και των υλικών μέσω του Κ.Ε.Ε.Λ., το χειρισμό όλων των θεμάτων
υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης του προσωπικού, την τήρηση γενικού
Πρωτοκόλλου και αρχείου, ως και τη διακίνηση της αλληλογραφίας.
Για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Διοικητικής και Επιστημονικής Υποστήριξης
συνιστώνται στον Οργανισμό θέσεις προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου,
ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχολήσεως. Προβλέπεται
(άρθρο 10 παρ. 3 π.δ. 358/1992) ότι η πλήρωση των πιο πάνω θέσεων γίνεται με
απόφαση του Δ.Σ. μετά από έγκριση αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις
που ισχύουν κάθε φορά.

Το γραφείο προσωπικού

Το γραφείο προσωπικού είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση των μεταβολών του
προσωπικού, για την ενεργοποίηση των διαδικασιών πρόσληψης, εκπαίδευσης και
γενικώς για κάθε θέμα υπηρεσιακής σχέσης των εργαζομένων, την τήρηση ατομικών
φακέλων τους, τον έλεγχο παρουσίας τους και των κανονικών, αναρρωτικών,
εκπαιδευτικών και άλλων αδειών, καθώς και την έκδοση εγκυκλίων. Παρακολουθεί
την εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου, των
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αποφάσεων του ΔΣ και των εγκυκλίων του Διευθυντή επί θεμάτων προσωπικού.
Υποβάλλει εγκαίρως στο τμήμα οικονομικής διαχείρισης τις απαιτούμενες δαπάνες
για τη μισθοδοσία των εργαζομένων. Καταρτίζει το πρόγραμμα κίνησης των
αυτοκινήτων του Κ.Ε.ΕΛ. και τηρεί το σχετικό βιβλίο κινήσεως. (άρθρο 21 παρ. 4
ΥΑ Αριθ. Υ1/οικ. 5028/01 (ΦΕΚ 831 Β).

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΕΕΛΠΝΟ αποσαφηνίζεται, μεταξύ
άλλων, ότι Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης έχει τις εξής αρμοδιότητες (άρθρο 23
παρ. 2 ΥΑ Αριθ. Υ1/οικ. 5028/01 (ΦΕΚ 831 Β):
α. Επιμελείται την είσπραξη των πάσης φύσεως εσόδων του Κ.Ε.Ε.Λ., την
συγκέντρωση παντός στοιχείου και δικαιολογητικού που έχει σχέση με την
οικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση των πάσης φύσεως οικονομικών
υποχρεώσεων αυτού και την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφλησή τους.
β. Μεριμνά για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων
του ΚΕΕΛΠΝΟ κάθε οικονομικού έτους. Τον προϋπολογισμό αυτό εμπρόθεσμα
παραδίδει στον Διευθυντή του ΚΕΕΛΠΝΟ για την έγκαιρη υποβολή στο Δ.Σ. προς
έγκρισή του. Η σύνταξη του προϋπολογισμού όσον αφορά το σκέλος των εξόδων
περιλαμβάνει αναλυτική καταχώριση των εξόδων κατ' όνομα, κωδικό αριθμό εξόδου
(ΚΑΕ) και ποσό ως πρόβλεψη που πρόκειται να δαπανηθεί.
γ. Συντάσσει τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης του ΚΕΕΛΠΝΟ το οποίο
παραδίδει στον Διευθυντή για την εμπρόθεσμη υποβολή στο Δ.Σ. προς έγκρισή του.
δ. Μεριμνά εγκαίρως για την προμήθεια του αναγκαίου υλικού του Κ.Ε.Ε..Λ. και
εποπτεύει την κανονική παραλαβή, συντήρηση, χρήση και ανάλωση αυτού. ε.
Μεριμνά για την έγκαιρη εκτέλεση εργασιών ή έργων του ΚΕΕΛΠΝΟ για τα οποία
έχει ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. και φροντίζει για την κανονική παραλαβή αυτών.
στ. Παρακολουθεί τις επερχόμενες μεταβολές στα περιουσιακά στοιχεία του
Κ.Ε.Ε.Λ., την διαφύλαξη των τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων, περιουσιακών στοιχείων,
κινητών αξιών από κληροδοτήματα ή άλλες πηγές.
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ζ. Παρακολουθεί την ακριβή εκτέλεση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κατά
κωδικό αριθμό εξόδου (ΚΑΕ)
η. Εκδίδει γραμμάτια εισπράξεως και εντάλματα πληρωμής, βάσει των νομίμων
αποδεικτικών και δικαιολογητικών, τα οποία προσαρτώνται αντίστοιχα σε αυτά.
θ. Συντάσσει τις μισθοδοτικές καταστάσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε μεταβολές,
τους όρους εργασίας και τα δικαιώματα του προσωπικού από επιδόματα,
προσαυξήσεις, υπερωρίες, ειδικές συμβάσεις, τις οποίες υπογράφει και διαβιβάζει για
υπογραφή στον Διευθυντή.
ι. Συντάσσει προς υπογραφή τις μηνιαίες καταστάσεις για τις υπέρ τρίτων κρατήσεις
και τις προωθεί προς απόδοση στα οικεία ταμεία μέσα στις τακτές προθεσμίες.
Μεριμνά για την τήρηση και φύλαξη των βιβλιαρίων ενσήμων κάθε υπαλλήλου του
Κ.Ε.Ε.Λ..
ια. Παρακολουθεί τη διάθεση των πιστώσεων και την πραγματοποίηση των δαπανών
σύμφωνα με τις εγγραφές στους οικείους ΚΑΕ του προϋπολογισμού. ιβ. Τηρεί τα
απαραίτητα λογιστικά βιβλία και τις καρτέλες ή το μηχανογραφικό σύστημα όπου
απεικονίζονται όλες οι δοσοληψίες του ΚΕΕΛΠΝΟ
ιγ. Εξοφλεί τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής
ιδ. Μεριμνά για την ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας του Κ.Ε.Ε.Λ., των
χρεογράφων κ.λ.π. ως και για την φύλαξη των βιβλιαρίων καταθέσεων των στελεχών
επιταγών και κάθε άλλου στοιχείου.
ιε. Ενεργεί μικροπληρωμές για αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών από το προϊόν
χρηματικού εντάλματος πληρωμής, το οποίον εκδίδεται στο όνομα ενός υπολόγου,
σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ., η οποία ορίζει το ποσό, τις δαπάνες που θα
πληρωθούν, τον υπόλογο και τη διάρκεια της προθεσμίας (όχι μεγαλύτερη των δύο
μηνών) για απόδοση λογαριασμού η οποία γίνεται στο λογιστήριο. Το ποσό αυτό
κρατείται στο Κ.Ε.Ε.Λ., με ευθύνη του υπολόγου.
ιστ. Μεριμνά για την συγκρότηση με απόφαση του Δ.Σ. των επιτροπών διενέργειας
και παραλαβής προμηθειών, υλικών και εφοδίων.
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θ. Παραλαμβάνει, αποθηκεύει και συντηρεί το πάσης φύσεως υλικό, αναλώσιμα ή μη
και μεριμνά για την ανάλογη περιγραφή και καταχώριση αυτών στα σχετικά βιβλία.
κ. Τηρεί και ενημερώνει το “Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων”, όπου καταγράφονται
όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Κ.Ε.Ε.Λ., ακίνητα και κινητά, ο τρόπος κτήσης και
η ημερομηνία αγοράς και ο τρόπος μεταβίβασης, απώλειας ή καταστροφής, αν
υπάρχει.
κα. Μεριμνά για την εκποίηση ή καταστροφή των πάσης φύσεων υλικών τα οποία
κρίνονται ακατάλληλα ή άχρηστα από επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. και η οποία
συντάσσει πρωτόκολλο καταστροφής ή εκποιήσεως στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι
για τους οποίους επιβάλλεται η καταστροφή ή η εκποίηση.
κβ. Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου καθώς και για την
οργάνωση και λειτουργία της μηχανοργάνωση του ΚΕΕΛΠΝΟ και την παροχή
υποστήριξης σε θέματα πληροφορικής σε όλα τα τμήματα του ΚΕΕΛΠΝΟ Επίσης
έχει την επιμέλεια για την ασφαλή συντήρηση των οχημάτων.

Γραμματεία
Η γραμματεία του ΚΕΕΛΠΝΟ είναι αρμόδια για την καταχώριση των
εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων αλληλογραφίας σε βιβλίο πρωτοκόλλου,
για την διανομή των εισερχομένων εγγράφων μετά την χρέωσή τους από τον
Διευθυντή στους αρμόδιους υπαλλήλους με υπογραφή παραλαβής. Επίσης είναι
αρμόδια για την διεκπεραίωση της εξερχόμενης αλληλογραφίας και για την
αρχειοθέτηση των πρωτοτύπων αυτής (άρθρο 21 παρ. 3 ΥΑ Αριθ. Υ1/οικ. 5028/01
(ΦΕΚ 831 Β).

Πόροι του ΚΕΕΛΠΝΟ
Πόροι για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας του ΚΕΕΛΠΝΟ είναι οι εξής:
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1. Κρατική επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και από το πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων.
2. Δωρεές, κληροδοτήματα και κάθε άλλη επιχορήγηση από τρίτους.
3. Έσοδα από τυχόν παροχή υπηρεσιών.

Εποπτεία του Υπουργού
Το άρθρο 7 π.δ. 358/1992 προσδιορίζει τα όρια της εποπτείας του Υπουργού επί του
ΚΕΕΛΠΝΟ:
Συγκεκριμένα, η εποπτεία λειτουργίας και διοικήσεως του ΚΕΕΛΠΝΟ ασκείται από
τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και περιλαμβάνει :
α. Το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 3του παρόντος.
β. Την έγκριση του απολογισμού και
γ. Την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου.
Προβλέται επίσης ότι κάθε χρόνο γίνεται έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του
φορέα του προηγουμένου χρόνου από δύο Ορκωτούς Ελεγκτές, που ορίζονται από το
Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΚΕΕΛΠΝΟ. Η έκθεση του πορίσματος του ελέγχου κοινοποιείται στον εποπτεύοντα
Υπουργό σε ένα μήνα από την υποβολή της στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Ο Υπουργός δύναται
οποτεδήποτε να διατάξει έκτακτο έλεγχο οικονομικής διαχείρισης.

Προσωπικό
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Με την Αριθ. Υ1/οικ. 5028/01 (ΦΕΚ 831 Β΄) εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας του ΚΕΕΛΠΝΟ. Σύμφωνα με αυτόν το ΚΕΕΛΠΝΟ εξαιρείται από τις
διατάξεις που αφορούν το Δημόσιο Τομέα (Π.Δ. 407/1993 ΦΕΚ Α΄ 174), από τις
διατάξεις προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα (παρ. 2 άρθρου 14 Ν. 2190/1994 όπως
τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 6 του Ν. 2256/1994 ΦΕΚ Α΄ 196) και από
τις διατάξεις προμηθειών στο Δημόσιο Τομέα (Ν. 2286/95 και Π.Δ. 238/1995 ΦΕΚ
Α΄ 137). [άρθρο 1 παρ. 3 ΥΑ Αριθ. Υ1/οικ. 5028/01 (ΦΕΚ 831 Β΄)].
Εν συνεχεία, το εύρος της ως άνω εξαίρεσης περιορίστηκε καθώς με τη διάταξη του
άρθρου 1 του ν. 3812/09, ΦΕΚ-234 Α/28-12-09, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3868/10, ΦΕΚ-129 Α/3-8-10, με την παρ. 1 του άρθρου
24 του ν. 4002/11, ΦΕΚ-180 Α/22-8-11, με την παρ. 5 του αρθ. 58 του ν. 3966/11,
ΦΕΚ-118 Α/24-5-11 και με την παρ. 2 του αρθρου 12 του ν. 4071/12 προβλέφθηκε
ότι «Δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ΄ (του ν. 2190/1994)
Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) (…)».
Συνεπώς, e contrario, το διοικητικό προσωπικό του ΚΕΕΛΠΝΟ υπάγεται στον ν.
2190/1994 μετά την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων.

Διακρίσεις προσωπικού
Το προσωπικό του ΚΕΕΛΠΝΟ διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Τακτικό είναι το
προσωπικό που προσλαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ. με σύμβαση ορισμένου ή
αορίστου χρόνου, για την κάλυψη παγίων αναγκών του ΚΕΕΛΠΝΟ Το τακτικό
προσωπικό μπορεί να είναι είτε πλήρους, είτε πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης. Έκτακτο είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται με απόφαση του
Δ.Σ. με σύμβαση ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχιακών ή περιοδικών ή άλλων
πρόσκαιρων αναγκών. (άρθρο 27 παρ. 1 ΥΑ Αριθ. Υ1/οικ. 5028/01 (ΦΕΚ 831 Β).

Απόφαση ΔΣ
Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται ο αριθμός, οι κατηγορίες, η ειδικότητα, τα
προσόντα και η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας όλου του προς πρόσληψη
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προσωπικού. Με αποφάσεις επίσης του Δ.Σ. συγκροτούνται κατά περίπτωση
επιτροπές, που εισηγούνται στο Δ.Σ., το οποίο αποφασίζει για την πρόσληψη του
πάσης φύσεως προσωπικού. Η σύμβαση εργασίας είναι έγγραφη και υπογράφεται
και από τους δύο συμβαλλομένους αφού ο επιλεγείς υποψήφιος προσκομίσει
προηγουμένως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν. Τις
συμβάσεις εργασίας υπογράφει ο Πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ. Η διαδικασία
πρόσληψης διεκπεραιώνεται από το τμήμα προσωπικού σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις και τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας. Κανείς προσλαμβανόμενος δεν
αναλαμβάνει εργασία προτού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες τυπικές αυτές
διαδικασίες. Κάθε προσλαμβανόμενος οφείλει, μαζί με την υπογραφή της σύμβασης
εργασίας του να καταθέσει και δήλωση ότι έλαβε γνώση του παρόντος Κανονισμού,
ότι συμφωνεί και αποδέχεται το περιεχόμενό του, καθώς και ότι παρέλαβε ένα
αντίτυπό του. (άρθρο 28 ΥΑ Αριθ. Υ1/οικ. 5028/01 (ΦΕΚ 831 Β).

Διαδικασία Πρόσληψης
Η Διαδικασία Πρόσληψης έχει ως εξής (άρθρο 29 ΥΑ Αριθ. Υ1/οικ. 5028/01
(ΦΕΚ 831 Β) :
1. Για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού ο Διευθυντής του
ΚΕΕΛΠΝΟ υποβάλει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. σχετική εισήγηση.
2. Τρόποι πρόσληψης είναι η προκήρυξη της θέσεως ή απευθείας. Η απευθείας
επιλογή γίνεται μόνο για επιστημονικό προσωπικό εξειδικευμένων προσόντων
και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που απειλείται η Δημόσια Υγεία.
3. Το Δ.Σ. με απόφασή του ορίζει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,
την ακριβή περιγραφή του αντικειμένου εργασίας, το όριο ηλικίας και την χρονική
διάρκεια της απασχόλησης. Η προκήρυξη, όταν η πρόσληψη γίνεται με την
διαδικασία αυτή, δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες και
περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω στοιχεία, καθώς την προθεσμία υποβολής αιτήσεων
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλει να καταθέσει ο ενδιαφερόμενος.
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4. Με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. συγκροτείται τριμελής επιτροπή από
υπαλλήλους του ΚΕΕΛΠΝΟ με σχετική ειδικότητα προς τη θέση για την οποία
ζητείται η πρόσληψη, για τον έλεγχο των αιτήσεων, την συνέντευξη με τους
επικρατέστερους υποψηφίους όπου κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή και την
σχετική εισήγηση στο Δ.Σ. Το Δ.Σ. με αιτιολογημένη του απόφαση καλεί τον
υποψήφιο που επικράτησε μέσα σε ορισμένη προθεσμία για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.

Το Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών μπορεί να
προσλαμβάνει με αιτιολογημένη απόφαση με συμβάσεις έργου επιστήμονες ή άλλους
ειδικούς για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων όπως εκπαιδευτικών, ερευνητικών,
κ.λ.π. (άρθρο 35 παρ. 1 ΥΑ Αριθ. Υ1/οικ. 5028/01 (ΦΕΚ 831 Β).

Οι ανωτέρω διατάξεις συμπληρώνονται από εκείνες του άρθρου 44 ν. 3204/2003
κατά τις οποίες:
Σε περιπτώσεις επιδημιών, ηθελημένης ή τυχαίας απελευθέρωσης βιολογικών ή
χημικών παραγόντων, εισόδου λαθρομεταναστών και κάθε έκτακτης ανάγκης που
δημιουργεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. επεμβαίνει άμεσα με
κινητές μονάδες, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και κάθε πρόσφορο μέσο για την
προστασία της δημόσιας υγείας (ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 44 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3370/05, ΦΕΚ-176 Α’
Στις έκτακτες και επείγουσες αυτές περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του
Προέδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ και απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας που
καθορίζει τον αριθμό και τη διάρκεια των συμβάσεων, επιτρέπεται η σύναψη
συμβάσεων έργου με τρίτους χωρίς τη διαδικασία έγκρισης της Π.Υ.Σ.
55/11.11.1998. Οι συμβάσεις αυτές υποβάλλονται για έγκριση, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραπάνω Π.Υ.Σ., μέσα σε έναν μήνα από την ημέρα κατάρτισής τους.
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Απόσπαση προσωπικού του ΚΕΕΛΠΝΟ
Με το ως άνω άρθρο 20 ν. 3370/2005 προβλέφθηκε επίσης ότι
-

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του
συναρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται, ύστερα από αίτησή τους, η απόσπαση
υπαλλήλων Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπών φορέων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών
αναγκών, για χρονικό διάστημα ενός έτους με δυνατότητα παράτασης ενός,
ακόμη, έτους. Οι αποδοχές του προσωπικού αυτού βαρύνουν το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ..
Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπώμενων στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. λογίζεται ως χρόνος
υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.

-

Ιατρικό και λοιπό προσωπικό του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. μπορεί να διατίθεται σε
φορείς

του

ευρύτερου

δημόσιου

τομέα,

κατόπιν

υπογραφής

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και του αντίστοιχου
φορέα, στην οποία ρυθμίζονται οι όροι της συνεργασίας, ο σκοπός της, ο
αριθμός των εργαζομένων που διατίθενται, τα καθήκοντα και οι όροι
απασχόλησης τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Υλοποίηση δράσεων
Περαιτέρω, η διαδικασία υλοποίησης δράσεων περιγράφεται ειδικώς στο άρθρο
37 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες
διατάξεις :
1. Το Κ.Ε.ΕΛ. υλοποιεί δράσεις μέσω των Τμημάτων, Γραφείων, Κέντρων ή
Περιφερειακών Μονάδων του, καθώς και με ανάθεση σε άλλους φορείς μετά από
προκήρυξη της δράσης.
2. Η προκήρυξη της δράσης δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες. Οι
ενδιαφερόμενοι

υποβάλουν

εντός

της

προβλεπόμενης

στην

προκήρυξη

προθεσμίας την αίτησή τους στο αρμόδιο τμήμα. Η επιτροπή κρίσης, την
σύνθεση της οποίας αποφασίζει κατά περίπτωση το Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ και
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στην οποία μπορούν να μετέχουν και άλλοι επιστήμονες αποδεδειγμένου κύρους
σχετικοί με το αντικείμενο της δράσης από την Ελλάδα ή το εξωτερικό,
εισηγείται στο Δ.Σ. αιτιολογημένα την ανάθεση της δράσης σε συγκεκριμένο
φορέα. Η διάρκεια της δράσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Ο
χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Δ.Σ. εάν δεν έχει
ολοκληρωθεί η δράση.
3. Κατ' εξαίρεση η ανάθεση της δράσης, γίνεται απευθείας σε συγκεκριμένο φορέα,
σε περίπτωση έκτακτου και άμεσου κινδύνου, όπως και σε περιπτώσεις
προσδιορισμού εθνικών δεικτών δημόσιας υγείας.
4. Σε κάθε περίπτωση μεταξύ του φορέα που αναλαμβάνει τη δράση και του
ΚΕΕΛΠΝΟ υπογράφεται σχετική σύμβαση που θα καθορίζει τους όρους
συνεργασίας και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μελών.
5. Στις δράσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ μπορούν να συμμετέχουν άμισθοι σύμβουλοι και
εθελοντές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Δωρεάν μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου
Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 21 ν. 2328/1995, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με την
παρ. 3 άρθρου 20 Ν. 3592/07, ΦΕΚ-161 Α/19-7-07:
«Οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μεταδίδουν δωρεάν μηνύματα κοινωνικού
περιεχομένου διάρκειας τριών πρώτων λεπτών της ώρας καθημερινά ιδίως για θέματα
υγείας, πρόνοιας και μέριμνας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή για τη μετάδοση
μηνυμάτων, που αναφέρονται στα εκπαιδευτικά ή άλλα προγράμματα που διοργανώνει
η Βουλή των Ελλήνων, καθώς και σε όλες εν γένει τις εθνικού, πολιτικού, πολιτιστικού
και κοινωνικού περιεχομένου δραστηριότητές της. Σε περίπτωση πληθώρας παρόμοιων
μηνυμάτων η επιλογή γίνεται με κλήρωση. Κατά τη μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού

18

περιεχομένου από τους νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικούς σταθμούς επιτρέπεται η
μετάδοση χορηγιών, χωρίς να προσμετρώνται στον επιτρεπόμενο διαφημιστικό χρόνο.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες τεχνικές
λεπτομέρειες. Η εφαρμογή της παραγράφου αυτής δεν εξαρτάται από την έκδοση της
κοινής αυτής υπουργικής απόφασης»
Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθ. Α.Π. 24/Ι/97 (ΦΕΚ-11 Β') : Δωρεάν
μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου από ραδιοφωνικούς και
τηλεοπτικούς σταθμούς:

«'Αρθρο 1 :
'Εννοια μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου
Ως μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου του άρθρου 3, παρ. 21 του Ν. 2328/95
θεωρούνται όσα πληροφορούν το κοινωνικό σύνολο για θέματα που αφορούν σε :
α. Πρόσληψη ασθενειών, ατυχημάτων ή παθήσεων που οφείλονται σε υπερβολική
χρήση πάσης φύσεως αγαθών (ναρκωτικών ουσιών, οινοπνευματωδών, καπνού κ.α.)
ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία και σε θέματα υγιεινής διαβίωσης και διατροφής.
β. Προστασία του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, προστασία
του καταναλωτή, ενίσχυση της αιμοδοσίας, προαγωγή της οδικής ασφάλειας,
λειτουργία θεσμών δημοκρατικού πολιτεύματος και άλλα συναφή θέματα.
γ. Ανάγκες και απαραίτητα μέτρα προαγωγής της προστασίας, πρόνοιας και
διευκόλυνσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ομάδων πληθυσμού που
χρήζουν κοινωνικής προστασίας.

'Αρθρο 2 :
Φορέας μηνύματος
Φορείς που δικαιούνται τη δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου
είναι το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
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'Αρθρο 3 :
Διαδικασία χαρακτηρισμού του μηνύματος
1. Κάθε φορέας του άρθρου 2 της παρούσης, που επιθυμεί μετάδοση του μηνύματός
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 21 του Ν. 2328/95 οφείλει να
υποβάλει σχετική αίτηση στο ΕΣΡ συνοδευόμενη από αντίγραφο σε μαγνητοταινία
της οπτικοακουστικής εγγραφής του μηνύματος που πρόκειται να μεταδοθεί καθώς
και από κάθε άλλο αναγκαίο κατά την κρίση του δικαιολογητικό.
2. Η αίτηση εξετάζεται από ειδική τριμελή επιτροπή που συγκροτείται τον μήνα
Ιανουαρίου κάθε έτους από μέλη του ΕΣΡ, σύμφωνα με τον κανονισμό του. Η
επιτροπή οφείλει να απαντήσει αιτιολογημένα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
από την περιέλευση της αίτησης, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ότι εγκρίθηκε.
3. Σε περίπτωση μη εγκρίσεως της αιτήσεως, η τελική απόφαση λαμβάνεται από
την Ολομέλεια του ΕΣΡ εντός 5 εργασίμων ημερών.
4. Κατά τον χαρακτηρισμό των μηνυμάτων ως κοινωνικού περιεχομένου το ΕΣΡ
ελέγχει, βάσει των διδαγμάτων της κοινής πείρας, εάν αυτά συνιστούν προφανείς
περιπτώσεις παραπλανητικών ή αθέμιτων μηνυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 9 του Ν. 2251/94 (ΦΕΚ-191 Α') για την προστασία των καταναλωτικών και
του άρθρου 3 του Ν. 2328/95 για την προστασία των τηλεθεατών και ακροατών.
'Αρθρο 4 :
Διάρκεια και χρόνος μετάδοσης κοινωνικών μηνυμάτων
1. Η διάρκεια της υποχρεωτικής δωρεάν μετάδοσης κάθε μηνύματος κοινωνικού
περιεχομένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα σαράντα (40'') δευτερόλεπτα.
2. Τα μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου μεταδίδονται υποχρεωτικά σε ζώνες
με υψηλή ή μέση τιμή μονάδας διαφημιστικού χρόνου, όπως αυτή προκύπτει από
τον τιμοκατάλογο που κατατίθεται στις αρμόδιες ΔΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 12, παρ. 2 του Ν. 2328/95, όπως αυτό ισχύει. Η καθημερινή συνολική
διάρκεια των μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου που μεταδίδονται στην ζώνη
με την υψηλότερη τιμή μονάδος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από σαράντα
(40'') τουλάχιστον δευτερόλεπτα.
3. Σε περίπτωση πληθώρας μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου, η επιλογή
καθώς και ο καθαρισμός της συγκεκριμένης ημέρας και ζώνης μετάδοσης τους
γίνεται κατόπιν κληρώσεως που διενεργείται στην έδρα του μεταδίδοντος σταθμού,
με παρουσία των ενδιαφερομένων, κατά τον ακόλουθο τρόπο :
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α. Η κλήρωση διενεργείται μία φορά την εβδομάδα και αφορά το σύνολο του
διατιθέμενου χρόνου μετάδοσης της εβδομάδας που ακολουθεί :
β. Σε περίπτωση που ο διαθέσιμος χρόνος δεν επαρκεί για τη μετάδοση όλων των
μηνυμάτων, τα υπολειπόμενα μεταδίδονται οπωσδήποτε την επόμενη εβδομάδα με
κλήρωση μόνον για την ζώνη μετάδοσής τους.
γ. Μήνυμα κοινωνικού περιεχομένου το οποίο, κατά την πρώτη συμμετοχή του στην
κλήρωση, κληρώθηκε σε ζώνη υψηλής ακροαματικότητας ή τηλεθέασης, την
επόμενη φορά κληρώσεώς του, μεταδίδεται υποχρεωτικά σε ζώνη μέσης
ακροαματικότητας ή τηλεθέασης. Το αντίστροφο ισχύει σε περίπτωση πρώτης
κλήρωσης του σε ζώνη μέσης ακροαματικότητας ή τηλεθέασης.
4. Η μετάδοση του μηνύματος κοινωνικού περιεχομένου γίνεται στην αρχή ή στο
τέλος της ζώνης διαφημιστικών μηνυμάτων, χωρίς την διακοπή ή την παρεμβολή
ετέρων μηνυμάτων και χωρίς την παράλληλη εκπομπή μηνυμάτων που έρχονται σε
άμεση αντίθεση με το περιεχόμενο του κοινωνικού μηνύματος.
5. Τα μηνύματα των Υπουργείων Υγείας και Πρόνοιας και Τύπου και ΜΜΕ
μεταδίδονται κατά προτεραιότητα και συμμετέχουν στην κλήρωση μόνον για τον
προσδιορισμό της ζώνης μετάδοσης τους.
'Αρθρο 5 :
Κυρώσεις
Η άρνηση ή η παράλειψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού να μεταδίδει
μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 21 του Ν. 2328/95
και την παρούσα απόφαση επισύρει τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 4 παρ. 1 και 8
παρ. 5 του ιδίου νόμου διοικητικές κυρώσεις»

Τέλος, σύμφωνα με την Υπόδειξη του ΕΣΡ υπ’ αριθ. 3/19.12.2011:
«Επειδή πολλοί κοινωνικοί φορείς αγνοούν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία
εγκρίσεως της δωρεάν μεταδόσεως κοινωνικών μηνυμάτων από ραδιοφωνικούς
και τηλεοπτικούς σταθμούς, η Ολομέλεια του ΕΣΡ κρίνει αναγκαία την έκδοση
υποδείξεως.
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Για τους λόγους αυτούς υποδεικνύει:
Ο φορέας που επιθυμεί την έγκριση ενός τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σποτ ως
κοινωνικού

μηνύματος

αποστέλλει

επιστολή

εν

είδει

αίτησης,

στην

οποία

αναγράφονται: α) τα πλήρη στοιχεία του (διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, email, όνομα
υπευθύνου επικοινωνίας), β) αναφορά στους λόγους για τους οποίους αιτείται την
έγκριση, δηλαδή ποιό είναι το κοινωνικό μήνυμα που επιθυμεί να μεταδώσει, γ) ο
χρόνος, δηλαδή το αιτούμενο διάστημα προβολής το οποίο, με απόφαση της
Ολομέλειας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μήνα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, δ) το
είδος του προς έγκριση μηνύματος, δηλαδή τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό, τοπικής ή
εθνικής εμβέλειας κ.λ.π, ε) καταστατικό ή τον αριθμό προηγούμενης απόφασης με την
οποία έχει ήδη καταθέσει το καταστατικό και στ) όποια άλλη αναγκαία κατά την κρίση
του πληροφορία ή στοιχείο.
Η επιστολή θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα
καθώς και να φέρει τη σφραγίδα του φορέα. Ως εκ τούτου όταν αποστέλλεται
ηλεκτρονικά θα πρέπει να είναι ψηφιακό αντίγραφο από σαρωτή (scanner).
Σημειώνεται επίσης ότι:
1. Βάσει του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. Αριθ.Π.24/Ι (ΦΕΚ Β`/11 /15.1.1997) οι φορείς που
δικαιούνται τη δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου είναι:
α. Το ∆ημόσιο,
β. Τα ΝΠ∆∆ και
γ. Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Παρατήρηση:
Στο τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μήνυμα πρέπει να αναγράφεται ή να αναφέρεται
αντίστοιχα ο φορέας που αιτείται τη μετάδοση του μηνύματος καθώς και ένα τηλέφωνο
επικοινωνίας με το κοινό.
2. Βάσει του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. Αριθ.Π.24/Ι (ΦΕΚ Β`/11 /15.1.1997) ως μηνύματα
κοινωνικού περιεχομένου του άρθρου 3, παρ. 21 του Νόμου 2328/1995 θεωρούνται
όσα πληροφορούν το κοινωνικό σύνολο για θέματα που αφορούν σε:
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α. Πρόληψη ασθενειών, ατυχημάτων ή παθήσεων που οφείλονται σε υπερβολική χρήση
πάσης φύσεως αγαθών (ναρκωτικών ουσιών, οινοπνευματωδών, καπνού κ.ά.) ή σε
οποιαδήποτε άλλη αιτία και σε θέματα υγιεινής διαβίωσης και διατροφής.
β. Προστασία του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, προστασία του
καταναλωτή, ενίσχυση της αιμοδοσίας, προαγωγή της οδικής ασφάλειας, λειτουργία
θεσμών δημοκρατικού πολιτεύματος και άλλα συναφή θέματα.
γ. Ανάγκες και απαραίτητα μέτρα προαγωγής της προστασίας, πρόνοιας και
διευκόλυνσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ομάδων πληθυσμού που χρήζουν
κοινωνικής προστασίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση εικόνας παιδιών πρέπει να γίνεται με τρόπο που αποκλείει την
ταυτοποίησή τους, σύμφωνα με την υπόδειξη του Συνηγόρου του Παιδιού στην οποία
αναφέρεται και το γενικότερο δεοντολογικό πλαίσιο για την χρήση εικόνας παιδιών στα
ΜΜΕ και την αναφορά στην ιδιωτική τους ζωή.
3. Βάσει της παρ. 1 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. Αριθ.Π.24/Ι (ΦΕΚ Β`/11 /15.1.1997) κάθε
φορέας που επιθυμεί μετάδοση του μηνύματός του οφείλει να υποβάλει μαζί με τη
σχετική αίτηση αντίγραφο της οπτικοακουστικής εγγραφής του μηνύματος (σε CD, DVD
ή μέσω mail ως ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ και μόνο – ΜΕΓΙΣΤΟ 10ΜΒ, απαραιτήτως
συμβατό με Windows Media Player). ∆εν εξετάζονται αιτήσεις που δεν συνοδεύονται
από το μήνυμα προς προβολή.
4. Βάσει της παρ. 1 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. Αριθ.Π.24/Ι (ΦΕΚ Β`/11 /15.1.1997) η
διάρκεια της υποχρεωτικής δωρεάν μετάδοσης κάθε μηνύματος κοινωνικού
περιεχομένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα σαράντα (40") δευτερόλεπτα.
Σύμφωνα με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής κατά την συνεδρίασή της στις 21/11/11
στο μήνυμα δεν πρέπει να υπάρχουν:
• Ενδείξεις της εταιρείας παραγωγής του σποτ αλλά και οποιαδήποτε άλλη ένδειξη
χορηγού ή λογότυπο εταιρείας κερδοσκοπικού και μη δημόσιου χαρακτήρα.
• Αριθμοί τηλεφώνων υψηλής χρέωσης ή SMS υψηλής χρέωσης.
• Τραπεζικοί λογαριασμοί, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων.
Επιπλέον, βάσει της ως άνω απόφασης, οι φορείς δικαιούνται να αποστέλλουν
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μόνο ένα (1) σποτ (τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό ή/και τα δύο) δύο (2) φορές το χρόνο
για το ίδιο ή διαφορετικό θέμα ώστε να δίνεται η ευκαιρία σε περισσότερους
φορείς να προβάλλουν τα μηνύματά τους. Από τον ως άνω περιορισμό εξαιρούνται
μηνύματα που αφορούν τη δημόσια υγεία ή την ασφάλεια των πολιτών.
Προκειμένου να εγκριθεί κοινωνικό μήνυμα που σχετίζεται με ενέργεια ή εκδήλωση
(συναυλία, εορταγορά κλπ) η οποία απαιτεί την εισφορά αντιτίμου εκ μέρους των
πολιτών, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των παραγόντων της
εκδήλωσης αφιλοκερδώς και να αναγράφεται/αναφέρεται τόσο στην αίτηση όσο και στο
τηλεοπτικό/ ραδιοφωνικό μήνυμα ότι ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟ∆Α θα διατεθούν για τους σκοπούς
του μη κερδοσκοπικού φορέα.
Σε περίπτωση που το μήνυμα είναι ξενόγλωσσο θα πρέπει να περιλαμβάνονται
υπότιτλοι ή να έχει γίνει μεταγλώττιση. Η μετάφραση θα πρέπει να βεβαιώνεται από
επίσημο μεταφραστικό φορέα.
Εφόσον η Επιτροπή Κοινωνικών Μηνυμάτων εγκρίνει την αίτηση δωρεάν μετάδοσης
κοινωνικού μηνύματος, αποστέλλεται στον φορέα με φαξ η Απόφαση. Ο φορέας πρέπει
μετά να έρθει σε επικοινωνία με τους ραδιοφωνικούς ή / και τους τηλεοπτικούς
σταθμούς, να τους αποστείλει αντίγραφο της Απόφασης καθώς και το μήνυμα στη
μορφή που θα του ζητηθεί από τον σταθμό.
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης δωρεάν μετάδοσης κοινωνικού μηνύματος,
αποστέλλεται στο φορέα επιστολή που τον ενημερώνει για την απόρριψη της αίτησής
του.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΛΗΘΩΡΑΣ ΤΩΝ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΟΥ

ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ,

ΟΛΕΣ

ΟΙ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΕΠΕΙ

ΝΑ

ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ. ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ (3) Β∆ΟΜΑ∆ΕΣ ΝΩΡΙΤΕΡΑ».
Τέλος, στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΚΕΕΛΠΝΟ προβλέπεται ειδικό γραφείο
αρμόδιο για θέματα ενημέρωσης δραστηριοτήτων του ΚΕΕΛΠΝΟ στα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης, δημοσίων σχέσεων, διεθνών σχέσεων, διαδικτύου, εκδόσεων
και βιβλιοθήκης. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται ο εκπρόσωπος τύπου του
ΚΕΕΛΠΝΟ Σε ειδικές περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Δ..Σ αναθέτει την εκπροσώπηση
του ΚΕΕΛΠΝΟ σε ειδικούς επιστήμονες. Ειδικότερα το Γραφείο: α. διοργανώνει
διάφορες εκδηλώσεις, όπως συνέδρια, ημερίδες, συνεντεύξεις, εγκαίνια κλπ. β.
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παρακολουθεί τις δράσεις των διεθνών οργανισμών, συμμετέχει σ' αυτές
αποκλειστικά και μόνο για τη προβολή των ελληνικών θέσεων και διερευνά
δυνατότητες επιστημονικής συνεργασίας μαζί τους η οποία στη συνέχεια υλοποιείται
από τα καθ' ύλη αρμόδια τμήματα και γραφεία. γ. παρακολουθεί δημοσιεύματα στον
τύπο και μεριμνά για τη δημοσίευση τυχόν απαντήσεων του ΚΕΕΛΠΝΟ δ. μεριμνά
για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ΚΕΕΛΠΝΟ στο διαδίκτυο. ε. (…)
(άρθρο 22 παρ. 4 ΥΑ Αριθ. Υ1/οικ. 5028/01 (ΦΕΚ 831 Β).

Οι «22 παράνομες προσλήψεις» του ΚΕΕΛΠΝΟ

Τα πραγματικά περιστατικά
Στην υπό κρίση περίπτωση, από το αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώθηκε και τέθηκε
υπ’ όψιν της Εξεταστικής Επιτροπής, προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά
περιστατικά:
Από την 15-7-2013 προσλήφθηκαν στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη
διαδικασία, είκοσι δύο (22) εργαζόμενοι - «εξωτερικοί συνεργάτες», και
συγκεκριμένα 18 διοικητικοί , 3 ιατροί και μια νοσηλεύτρια. Οι τελευταίοι τέσσερις
(4) «εξωτερικοί συνεργάτες» εντάχθηκαν στην μισθοδοσία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στην
κατηγορία ΠΕ Ιατρός ή ΤΕ Νοσηλευτής ορισμένου χρόνου.
Από τους ανωτέρω:
- οι 14 εργάστηκαν στο γραφείο του Υπουργού Υγείας,
- ένας υπάλληλος στο Γραφείο Περιβαλλοντικής Υγείας του ΚΚΕΛΠΝΟ,
- μία υπάλληλος στο Γραφείο Κίνησης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.,
- μία

διοικητική

υπάλληλος

ως

ΔΕ

Διοικητικός

στο

Γ.Ν.Α.

«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»,
- μία υπάλληλος στο Κ.Υ. Περιστερίου,
- μία ιατρός δερματολόγος εργάστηκε στο Νοσοκομείο «Ανδρεάς Συγγρός»,
- μία ψυχίατρος, στο Ψυχιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» και
στο Νοσοκομείο «ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ»,
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- μία ιατρός αιματολόγος, δήλωσε ότι απασχολήθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων
«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», και
- μία νοσηλεύτρια στο Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»,
Οι ως άνω υπάλληλοι – εξωτερικοί συνεργάτες φέρεται ότι έλαβαν έγγραφα διάθεσης
– τοποθέτησης στις υπηρεσίες στις οποίες εργάστηκαν, τα οποία ήταν υπογεγραμμένα
από τον Διευθυντή του ΚΕΕΛΠΝΟ, Θ. Παπαδημητρίου.
Παράλληλα, φέρεται ότι ενεργάφησαν στις μισθοδοτικές καταστάσεις του
ΚΕΕΛΠΝΟ με πρωτοβουλία των αρμοδίων υπαλλήλων του ΚΕΕΛΠΝΟ, ενώ 15 εξ
αυτών αναγγέλθηκαν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
Η συνολική αποζημίωση των ανωτέρω είκοσι δύο (22) εξωτερικών συνεργατών η
οποία καταβλήθηκε από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, φέρεται κατά το εισαγγελικό πόρισμα της
7.6.2018, να ανήλθε στο ποσό των 252.629,18 €.

Παράλειψη τήρησης της νόμιμης διαδικασίας πρόσληψης
Οι ανωτέρω προσλήψεις αυτές έπασχαν ως προς την νομιμότητά τους, για τους εξής,
κυρίως, λόγους:


Δεν υπήρξε εισήγηση του Διευθυντή περί της αναγκαιότητας πρόσληψης,



Δεν ελήφθη απόφαση από το Δ.Σ. για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών,
η οποία να καθορίζει τον αριθμό, την ειδικότητα, τα προσόντα και τη διάρκεια
της σύμβασης των προσλαμβανόμενων για την κάλυψη των ανωτέρω
αναγκών



Δεν συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή επιλογής, (η οποία θα εισηγείτο στο Δ.Σ.
την πρόσληψη),



Δεν ελήφθη απόφαση του Δ.Σ. για την πρόσληψη των επιλεγέντων και



Δεν υπογράφηκε σύμβαση σύμβαση μεταξύ του Προέδρου και των
επιλεχθέντων εργαζόμενων.



Δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία του ν. 2190/1994, όπως ίσχυε μετά την
τροποποίησή του, με τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, (όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3868/10, με την παρ. 1 του
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άρθρου 24 του ν. 4002/11, με την παρ. 5 του αρθ. 58 του ν. 3966/11, και με
την παρ. 2 του αρθρου 12 του ν. 4071/12), όπου προβλέφθηκε ότι μόνο το
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) σεν υπάετται στις διατάξεις του ν. 2190/1994.


Τέλος, ειδικώς σε ό,τι αφορά τους ιατρούς και τη νοσηλεύτρια προβλέφθηκε
μεν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 182 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α'
107/5-5-2014), η δυνατότητας συνεργασίας με καθεστώς έκδοσης από αυτούς
δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών , πλην όμως δεν προκύπτει σαφώς η
δυνατότητα αναδρομικής εφαρμογής της διάταξης, ούτε ότι οι ανωτέρω
εξέδιδαν εν τοις πράγμασιν ΔΠΥ.

Εξάλλου, το άρθρο 20 παρ. 4 του ν.

3370/2005 επιτρέπει μεν την διάθεση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, απαιτεί όμως τη σύναψη σχετικής
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και των αντίστοιχων
φορέων.

Περαιτέρω, από την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών προέκυψε ότι η
αποζημίωση των (22) εξωτερικών συνεργατών για το χρονικό διάστημα από τις
29/10/2013 έως τις 29/5/2014 καταβλήθηκε σε βάρος του λογαριασμού 444800109
του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ της Εθνικής Τράπεζας. Όπως αναφέρεται στο Εισαγγελικό
Πόρισμα της 7.6.2018 (των Επίκουρων Εισαγγελέων Διαφθοράς), στον λογαριασμό
444800109 του ΚΕΕΛΠΝΟ στην Εθνική Τράπεζα, από τον οποίο καταβλήθηκε η
αποζημίωση των (22) "εξωτερικών συνεργατών" από τις 31/10/2013 έως τις
29/5/2014, δεν υπήρχαν υπόλοιπα χορηγιών/δωρεών προς το ΚΕΕΛΠΝΟ, καθότι α)
από τα αρχεία της Εθνικής Τράπεζας προκύπτει ότι στις 24/6/2010 ο λογαριασμός
444800109 ήταν μηδενικός και β) αυτός τροφοδοτείτο κυρίως από τον γενικό
λογαριασμό 35172751 του ΚΕΕΛΠΝΟ στην Εμπορική Τράπεζα όπου κατατίθεντο οι
επιχορηγήσεις του φορέα από το ΥΥΚΑ και εν μέρει από τον λογαριασμό 444800001
της Εθνικής Τράπεζας όπου είχε κατατεθεί το προϊόν του δανείου των 200 εκ.€ που
είχε ληφθεί για τις δαπάνες της γρίπης Η1Ν1.
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Το εριζόμενο νομικό ζήτημα της ζημίας του Δημοσίου εκ των παράνομων
προσλήψεων
Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η διαδικασία πρόσληψης των ανωτέρω 22
εργαζομένων έπασχε νομιμότητας και άρα ήταν άκυρη (ΑΚ 174). Προέκυψε όμως
συγχρόνως ότι αυτοί πράγματι παρείχαν προσηκόντως τις υπηρεσίες τους στους
φορείς στους οποίους διατέθηκαν.
Συνεπώς, αυτοί απασχολήθηκαν με σχέση εργασίας , εκ της οποίας προκύπτει νόμιμη
αξίωση λήψης αποδοχών κατά τις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις (ΑΚ
904).
Μέχρι περίπου το 2014 η άποψη που κρατούσε στη νομολογία ήταν ότι στην
περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου, ο οποίος προσλήφθηκε παρανόμως (π.χ. γιατί δεν
είχε τα κατάλληλα προσόντα, με συχνότερη στην πράξη περίπτωση την προσκόμιση
πλαστού τίτλου σπουδών), δεν συντρέχει το στοιχείο του παράνομου οφέλους, και
άρα της βλάβης του Δημοσίου, δεδομένου ότι η απαίτηση του υπαλλήλου για
καταβολή του μισθού είναι μια νόμιμη απαίτηση (ΑΠ 627/2014 ΝΟΜΟΣ,
ΣυμβΕφΠειρ

14/2013

(αδημ.),

ΣυμβΕφΑθ

1866/2013

ΠοινΧρ

ΞΔ΄,

137,

ΣυμβΠλημΠατρ 492/2004 ΠοινΧρ ΝΕ΄, 353, ΣυμβΠλημΛαρ 289/1990 Υπερ 1991,
677).
Μάλιστα, γινόταν δεκτό ότι το παράνομο του οφέλους πρέπει να κρίνεται αυτοτελώς
και να μην συνάγεται υποχρεωτικά από την, κατ’ αρχάς, παράνομη συμπεριφορά. Η
άποψη δηλαδή, που κρατούσε υποστήριζε ότι από τη στιγμή που ο υπάλληλος
παρείχε, πράγματι, την εργασία του, είχε ληξιπρόθεσμη απαίτηση για καταβολή
του μισθού, ακόμη και αν ο διορισμός έγινε χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις,
χωρίς να έχει τα αναγκαία προσόντα. Εν ολίγοις, από τη στιγμή που ο υπάλληλος
εργάστηκε, η παροχή εργασίας εκ μέρους του έχει συγκεκριμένη μισθολογική αξία
και συνεπώς δεν προκαλείται ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο με την καταβολή των
μισθών, αφού η παροχή αυτή αντισταθμίζεται από την ισάξια αντιπαροχή, δηλαδή
την εργασία που παρέχει ο υπάλληλος.
Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις (βλ. ΑΠ 1477/1990) κρίθηκε ότι τελέστηκε το
αδίκημα της απάτης, όχι όμως σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά σε βάρος
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ενδεχομένως άλλων συνυποψηφίων για την ίδια υπαλληλική θέση, στην οποία
διορίστηκε, εν τέλει, ο υπάλληλος που κατέλαβε παράνομα τη θέση.
Η άποψη αυτή των ποινικών δικαστηρίων είναι σε πλήρη συμφωνία με τα κρατούντα
στο χώρο του εργατικού δικαίου, όπου, ως γνωστόν, γίνεται δεκτό ότι ακόμη και στην
περίπτωση της άκυρης σύμβασης εργασίας λόγω μη τήρησης της νόμιμης
διαδικασίας πρόσληψης, εφόσον η σύμβαση έχει λειτουργήσει, εφόσον δηλαδή ο
εργαζόμενος δούλεψε, τότε έχει δικαίωμα να ζητήσει τις απολαβές του, όχι με βάση
τις διατάξεις του εργατικού δικαίου, πλην όμως με βάση τις διατάξεις περί
αδικαιολόγητου πλουτισμού. Γίνεται δηλαδή παγίως δεκτό, ότι και στην περίπτωση
της άκυρης σύμβασης εργασίας, ο εργοδότης, και εν προκειμένω το Δημόσιο,
αποκόμισε ωφέλεια (δηλαδή πλουτισμό), την οποία και πρέπει να αποδώσει στον
εργαζόμενο και αυτή (η ωφέλεια) συνίσταται στο ποσό που ο εργοδότης
εξοικονόμησε λόγω της παρασχεθείσας εργασίας βάσει της άκυρης σύμβασης,
ισούται δε με τις αποδοχές που θα κατέβαλε ο εργοδότης βάσει έγκυρης σύμβασης σε
άλλο μισθωτό, ο οποίος θα είχε το απαιτούμενο πτυχίο.
Επισημαίνεται ότι το γεγονός ότι εν προκειμένω η πρόσληψη έγινε μέσω του
ΚΕΕΛΠΝΟ αλλάζει μεν τυπικώς τα πράγματα διότι η «πρόσληψη» έγινε από άλλον
φορέα και η απασχόληση σε άλλον φορέα (Δημόσιο), όμως δεν μεταβάλλεται
ουσιαστικώς η κατάσταση, καθ’ όσον το ΚΕΕΛΠΝΟ χρηματοδοτείται από το
Δημόσιο (και μάλιστα κατά το εισαγγελικό πόρισμα η μισθοδοσία των υπαλλήλων
καλύφθηκε με χρήματα του Δημοσίου), και οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι παρείχαν τις
υπηρεσίες τους πάλι στο Δημόσιο. Άρα ζήτημα ζημίας του Δημοσίου δεν τίθεται.
Εν ολίγοις, επί σειρά ετών, η πάγια θέση της θεωρίας, αλλά και της νομολογίας
(ποινικής και πολιτικής) ήταν ότι από τη στιγμή που ο εργαζόμενος δούλεψε, τότε ο
εργοδότης αποκόμισε ωφέλεια, την οποία και πρέπει να αποδώσει, συνεπώς η
καταβολή εκ μέρους του εργοδότη και η αποδοχή εκ μέρους του εργαζομένου του
μισθού που αντιστοιχεί στην παρασχεθείσα εργασία δεν είναι παράνομο, αλλά νόμιμο
όφελος, αφού υπάρχει ληξιπρόθεσμη απαίτηση για αυτόν, η δε, κατ’ αρχάς,
παράνομη- άκυρη πρόσληψη δεν αίρει, κατ’ ανάγκη, το νόμιμο χαρακτήρα του
οφέλους (βλ. έτσι και παρατηρήσεις Λ. Τσάκωνα στην ΠεντΕφΑθ 575/2018 ΠοινΔικ
2018, 864).
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Η σταθερή αυτή νομολογιακή θέση υπέστη ρήγμα με την υπ’ αριθ. 196/2015
απόφαση του Ακυρωτικού, η οποία αφορούσε περίπτωση γιατρού-χειρουργού που
προσκόμισε πλαστό πτυχίο ιατρικής και συνεπώς διορίστηκε σε μια θέση, για την
οποία απαιτούνταν ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες, τις οποίες δεν είχε. Στην
περίπτωση εκείνη η νομολογία έκρινε ότι όταν κάποιος προσκομίζει πλαστό πτυχίο
προκειμένου να διοριστεί στο Δημόσιο, τότε η πρόσληψη είναι παράνομη και δεν
μπορεί να επικαλεστεί ότι η ζημία του Δημοσίου ισοσταθμίστηκε από την παροχή της
(μη νόμιμης) εργασίας του, διότι η αντιπαροχή σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι
νόμιμη. Μάλιστα, είχε υποστηριχθεί ότι δεν μπορεί να κρίνεται πως ευλόγως και
αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο έλαβε μισθό εκείνος που το εξαπάτησε ότι έχει τα
απαιτούμενα προσόντα, εκ μόνου του λόγου ότι προσέρχεται πράγματι στην εργασία
του, αφού αυτό δεν συνιστά άνευ ετέρου ισάξια αντιπαροχή, δεδομένου ότι, βάσει
των συγκεκριμένων αναγκών και επιδιώξεων, ο εργοδότης (Ελληνικό Δημόσιο)
απέβλεπε σε συγκεκριμένες ιδιότητες, που εξασφαλίζουν ένα minimum ηθικών (και
άλλων) εγγυήσεων στο δημόσιο τομέα (ΑΠ 196/2015 ΠοινΔικ 2017, 45).
Παρότι την απόφαση αυτή ακολούθησαν ορισμένα κατώτερα δικαστήρια (ΕφΕυβοίας
2/2018 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 514/2017 ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 196/2016 ΝΟΜΟΣ, ΕφΠατρ
146/2016 ΠοινΔικ 2017, 300), εντούτοις παρατηρείται η τάση να εγκαταλειφθεί
νομολογιακώς. Η αρχή έγινε με την υπ’ αριθ. 637/2017 απόφαση του Τριμελούς
Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών, η οποία κήρυξε αθώα κατηγορουμένη η οποία
είχε προσκομίσει πλαστό απολυτήριο Λυκείου, καθόσον το δικαστήριο δέχθηκε ότι
ναι μεν η κατηγορουμένη παραπλάνησε το Δημόσιο και μάλιστα εξακολουθητικά
παρασιωπούσε όλα τα χρόνια που λάμβανε τις αποδοχές της ότι δεν έχει τα
απαιτούμενα προσόντα, πλην όμως δεν προέκυψε σκοπός παράνομου περιουσιακού
οφέλους, αφού για όσο χρονικό διάστημα το Δημόσιο της παρείχε το μισθό, εκείνη
πράγματι κατέβαλλε τις υπηρεσίες της και ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της.
Προς την κατεύθυνση αυτή, κινήθηκε και η υπ’ αριθ. 575/2018 απόφαση του
Πενταμελούς Εφετείου (Κακουργημάτων) Αθηνών, η οποία επίσης δέχθηκε ότι ναι
μεν η πρόσληψη της κατηγορουμένης δεν ήταν σύννομη, πλην όμως δεν προέκυψε
σκοπός της να βλάψει το Δημόσιο, με αντίστοιχο δικό της παράνομο περιουσιακό
όφελος, καθώς για όσο χρονικό διάστημα το Δημόσιο της κατέβαλλε τις αντίστοιχες
της θέσης της αποδοχές, η κατηγορουμένη παρείχε τις ως άνω υπηρεσίες της, όντας
συνεπής στις απορρέουσες από τη θέση αυτή υποχρεώσεις της. Μάλιστα, το
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δικαστήριο συνεκτίμησε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη θέση εργασίας (διοικητικός
υπάλληλος) δεν απαιτούσε εξειδικευμένη γνώση ή άλλες πνευματικές δεξιότητες και
επομένως, η έλλειψη του ως άνω τίτλου σπουδών, δεν μπορούσε αντικειμενικά να
επηρεάσει την ποιότητα των παρεχόμενων από την κατηγορουμένη υπηρεσιών.
Εφαρμόζοντας τα παραπάνω στα υπό κρίση πραγματικά περιστατικά προκύπτουν τα
εξής:
Δεν υπάρχει περιουσιακή βλάβη του Δημοσίου όταν η φερόμενη ζημία που
επήλθε από την παράνομη πρόσληψη ισοσταθμίζεται από ισάξια αντιπαροχή
εργασίας. Τούτο διότι για όσο χρονικό διάστημα ελάμβαναν αντίστοιχες της θέσης
τους αποδοχές, οι εργαζόμενοι παρείχαν τις υπηρεσίες τους, (καθώς δεν προέκυψε ότι
δεν ήσαν συνεπείς στις απορρέουσες από τη θέση τους υποχρεώσεις).
Εξάλλου, η ΑΠ 196/2015 δεν βρίσκει έδαφος εφαρμογής εν προκειμένω διότι η
παρανομία κατά την πρόσληψη δεν αφορούσε την έλλειψη τυπικού προσόντος (και
δη πλαστό πτυχίο), με αποτέλεσμα η παράτυπη διαδικασία πρόσληψης να μην
δύναται να επηρεάσει αντικειμενικά την ποιότητα των παρασχεθεισών υπηρεσιών.
Διαφορετικό, και μη σχετιζόμενο με τη ζημία του Δημοσίου, είναι το ηθικό κυρίως
ζήτημα της αθέμιτης πρόταξης των συγκεκριμένων 22 εργαζομένων με άγνωστα
κριτήρια, έναντι άλλων ενδιαφερομενων – πιθανών συνυποψηφίων, για τις ίδιες
θέσεις.

Το ζήτημα της ευθύνης του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη

Η Εξεταστική Επιτροπή διερευνά τις ενδεχόμενες ευθύνες πολιτικών προσώπων για
συγκεκριμένες πράξεις και παραλείψεις σε σχέση με τα εξεταζόμενα ζητήματα.
Το αντικειμενικό ζήτημα της πρόκλησης ζημίας στο Δημόσιο αναπτύχθηκε αμέσως
ανωτέρω. Στο τμήμα αυτό εξετάζεται η υποκειμενική διάσταση του δόλου (η οποία
αποκτά πρακτική σπουδαιότητα μόνον εάν υπάρξει κατάφαση ζημίας του Δημοσίου).
Σε ό,τι αφορά τον Υπουργό Υγείας της επίμαχης περιόδου, είναι αναντίρρητο ότι
υπήρξε οιονεί «ωφελούμενος» από τις 14 τουλάχιστον εκ των 22 προσλήψεων, καθ’
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όσον όπως αναφέρθηκε οι ως άνω εργαζόμενοι απασχολήθηκαν στο Γραφείο
Υπουργού, σε διαφορετικές θέσεις.
Εντούτοις, το στοιχείο του δόλου δεν αφορά το ζήτημα της πρόσληψης στο
ΚΕΕΛΠΝΟ και της απασχόλησης στο γραφείο υπουργού. Επιλήψιμος δόλος
υφίσταται μόνον εάν ετέθη υπ’ όψιν του Υπουργού και γνώριζε, ή εάν ζήτησε ο ίδιος,
οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι να προσληφθούν παρανόμως.

Τέτοιο στοιχείο

ανενδοίαστης θετικής γνώσεως του Υπουργού, δεν προέκυψε. Ο Υπουργός, πάντως,
όφειλε (είτε ο ίδιος, είτε δια του πολιτικού του γραφείου που αποτελεί οργανωμένη
υπηρεσιακή μονάδα, με Διευθυντή και προσωπικό) να έχει ελέγξει τη νομιμότητα της
διαδικασίας πρόσληψης και απασχόλησης τουλάχιστον των 14 υπαλλήλων –
συνεργατών του ΚΕΕΛΠΝΟ που διατέθηκαν στο γραφείο του.

Ο ρόλος της τότε Προέδρου και των μελών του ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ
Από την πρώτη στιγμή, που εμφανίστηκε η υπόθεση των 22 φερόμενων ως
παράνομων διορισμών στο ΚΕΕΛΠΝΟ, η τότε Πρόεδρος, κ. Τζένη Κρεμαστινού
δήλωσε ευθέως και ανεπιφύλακτα ότι δεν έχει υποπέσει τίποτε στην αντίληψή της και
ότι πληροφορήθηκε το θέμα από τις εφημερίδες, γεγονός που ουδέποτε διαψεύστηκε
μέχρι σήμερα. Το ίδιο δήλωσε κατηγορηματικά κατά την διάρκεια της πολύωρης
κατάθεσής της στις

22.11.2017 ενώπιον της Επιτροπής,

απαντώντας σε

επανειλημμένες ερωτήσεις από μέλη της Επιτροπής.
Από το αποδεικτικό υλικό, το οποίο έχει συγκεντρωθεί τόσο από την Επιτροπή, όσο
και από το Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου (ΜΚΕ), που διενήργησε προκαταρκτική
εξέταση για το θέμα, αποδεικνύεται ότι πράγματι η κ. Κρεμαστινού και τα μέλη του
Δ.Σ. του Οργανισμού δεν είχαν ποτέ γνώση και ενημέρωση για το θέμα και ότι η ίδια
ως Πρόεδρος δεν υπέγραψε οποιοδήποτε έγγραφο για την πρόσληψη και την
τοποθέτηση των συγκεκριμένων εργαζομένων.
Το εισαγγελικό πόρισμα της 7.6.2018 καταλογίζει στην Πρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ
μόνο ότι υπέγραψε, μετά τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, τις καταστάσεις
μισθοδοσίας των περίπου 600 υπαλλήλων του ΚΕΕΛΠΝΟ, στους οποίους
συμπεριλαμβάνονταν οι επίμαχοι 22 εργαζόμενοι.
Επ’ αυτών οι ακόλουθες παρατηρήσεις είναι κρίσιμες:
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Οι καταστάσεις, οι οποίες περιείχαν το σύνολο των υπαλλήλων του ΚΕΕΛΠΝΟ,
υπογράφονταν πάντα πρώτα από τους υπηρεσιακούς παράγοντες (κ.κ. Πολύζου και
Παπαδημητρίου) και εν συνεχεία από την Πρόεδρο κ. Κρεμαστινού. Η τελευταία,
έχοντας εύλογη και δικαιολογημένη εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες του ΚΕΕΛΠΝΟ
(που συνέτασσαν κάθε μήνα την κατάσταση) και στον Διευθυντή (που συνυπέγραφε
την κατάσταση), δεν μπορούσε ευλόγως να υποπτευθεί ότι ανάμεσα στους νομίμως
υπηρετούντες υπαλλήλους του ΚΕΕΛΠΝΟ θα εμφιλοχωρούσαν και ονόματα
προσώπων (παρανόμως προσληφθέντων) που αγνοούσε η ίδια και το Δ.Σ..
Σε αντίθετη περίπτωση θα υπήρχε και πλήθος άλλων αποφάσεων, εγγράφων και
συμβάσεων, από τα οποία θα αποδεικνυόταν η γνώση της. Αυτά όχι μόνο δεν
υπάρχουν, αλλά αντιθέτως οι σχετικές αναγγελίες πρόσληψης και αποχώρησης δεν
φέρουν υπογραφή της, ενώ φέρεται να έχει δημιουργηθεί, σύμφωνα και με όσα η ίδια
εξήγησε αναλυτικά, πλήθος «κατασκευασμένων» εγγράφων που κατατείνει στην εκ
των υστέρων εμφάνιση στοιχείων εμπλοκής της. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι κάθε
ένα έγγραφο που αναφέρεται προσωπικά στους υπόψη εργαζομένους (όπως
βεβαιώσεις εργασίας, καταστάσεις υπερωριών κλπ) δεν της κοινοποιείται καν και
διακινείται αποκλειστικά ανάμεσα στην Υπηρεσία και στον Διευθυντή. Είναι
συνεπώς προφανές ότι η υπογραφή της στις μισθολογικές καταστάσεις ουδόλως
καταδεικνύει την γνώση και τον δόλο της σχετικά με τις ελεγχόμενες παράνομες
προσλήψεις.
Τούτο επιβεβαιώνεται από την από 23.1.2018 ένορκη μαρτυρική κατάθεση στο ΜΚΕ
του Γεώργιου Λεμονή, υπεύθυνου του Γραφείου Μισθοδοσίας του ΚΕΕΛΠΝΟ από
το 2008, από όπου προκύπτει ότι η ένταξη των επίμαχων υπαλλήλων στις
καταστάσεις μισθοδοσίας, έγινε από υπηρεσιακούς παράγοντες του Οργανισμού
χωρίς γνώση της Προέδρου.
Σημειώνεται δε, ότι ενώ οι προσληφθέντες ήταν όλοι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου,
οι αποδοχές τους μοιράζονταν σε δύο μισθολογικές καταστάσεις (ΙΔΟΧ και ΙΔΑΧ).
Δηλαδή άτομα που ήταν ορισμένου χρόνου έμπαιναν στις καταστάσεις του αορίστου
χρόνου, για τους οποίους δεν ήταν δυνατόν να αμφισβητηθεί η κατηγορία τους καθώς
συμβάσεις αορίστου χρόνου των υπαλλήλων δεν γίνονταν στο ΚΕΕΛΠΝΟ μετά το
2009.
Περαιτέρω, οι καταστάσεις υπερωριών προκύπτει ότι στέλνονταν με FAX από τους
διευθυντές των γραφείων των Υπουργών κ.κ. Δ. Δαβουρλή και Θ. Αθανασά στη
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Διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ και όχι στο γραφείο Προέδρου. Τα έγγραφα αυτά δεν
παραδόθηκαν ποτέ στην Πρόεδρο του Οργανισμού, καθώς και η ίδια ουδέποτε είχε
υπογράψει τη διάθεση των προσληφθέντων υπαλλήλων στο Υπουργείο. Την είχε
υπογράψει μόνο ο κ. Θ. Παπαδημητρίου (όπως αναφέρει και το εισαγγελικό
πόρισμα), κατά παράβαση μάλιστα της απόφασης του Δ.Σ. (9ο/2.10.2012), που
προέβλεπε την από κοινού υπογραφή Προέδρου και Διευθυντού. Επιπλέον, τα εν
λόγω έγγραφα δεν φέρουν σημείωση της Προέδρου περί έγκρισής τους, όπως έπραττε
σε κάθε άλλο έγγραφο. Δεν υπάρχει καμία δική της υπογραφή ή σημείωση, ενώ οι
σχετικές καταστάσεις διακινούνταν μεταξύ των κ. Παπαδημητρίου, Θεοφιλάτου και
Ρουσάκη (που ήταν ο προϊστάμενος προσωπικού) και πληρώνονταν με εντολή του κ.
Παπαδημητρίου, όπως διαπίστωσε και το ΜΚΕ.
Επιπροσθέτως, αναφέρεται ότι, όπως προέκυψε, στο ΚΕΕΛΠΝΟ δεν λειτουργούσε
οργανωμένο γραφείο Προέδρου (με αποσπασμένους ή μετακλητούς υπαλλήλους και
εξιδεικευμένο προσωπικό της επιλογής της) - σε αντίθεση προς το Γραφείο
Υπουργού. Η Πρόεδρος ήταν ένα μονοπρόσωπο όργανο επιστημονικού κύρους που
επελέγη και θήτευσε με αποκλειστικό κριτήριο την ακαδημαϊκή της ιδιότητα, χωρίς
να έχει τη δυνατότητα πρόσληψης ειδικών συνεργατών ή συμβούλων. Επομένως, εκ
των πραγμάτων προκύπτει ότι η δυνατότητα ελέγχου της εσωτερικής λειτουργίας του
φορέα από την ίδια ήταν κατά τεκμήριο περιορισμένη.
Συμπερασματικά,

από

την εκτίμηση

του

αποδεικτικού

υλικού, το οποίο

συγκεντρώθηκε από την Επιτροπή και το ΜΚΕ, προκύπτει μετά βεβαιότητας ότι το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΕΛΠΝΟ και η Πρόεδρός του κα Τζένη Κρεμαστινού
δεν είχαν λάβει γνώση της διαδικασίας διορισμού, τοποθέτησης και καταβολής των
αποδοχών των συγκεκριμένων προσώπων και δεν έχουν καμία εμπλοκή στην
υπόθεση.

Η ευθύνη των υπηρεσιακών παραγόντων του ΚΕΕΛΠΝΟ
Το ζήτημα της ενδεχόμενης ευθύνης των υπηρεσιακών παραγόντων του ΚΕΕΛΠΝΟ
απασχολεί ήδη την ποινική δικαιοσύνη, έχει δε συνταχθεί εισαγγελικό πόρισμα από
7.6.2018 προς τον σκοπό άσκησης ποινικών διώξεων. Η δικαιοσύνη οφείλει να
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διερευνήσει όλα τα ελεγχόμενα περιστατικά για την απόδοση των κατά νόμο
ευθυνών, εφόσον αποδειχθούν.
Σε ό,τι αφορά τις επίμαχες 22 προσλήψεις επισημαίνεται πάντως, για την πληρότητα
των συμπερασμάτων, ότι δεν υπήρξαν αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων (του ΔΣ για
την κίνηση της νόμιμης διαδικασίας, και εν συνεχεία του ΔΣ για την έγκριση των
συγκεκριμένων προσλήψεων)

ούτε υπογραφή συμβάσεων από την Πρόεδρο.

Προκύπτει δε, όπως ήδη αναφέρθηκε, άγνοια των μελών της Διοίκησης και της
Προέδρου για τις εν λόγω παράνομες προσλήψεις.
Για την πρόσληψη και την πληρωμή των υπαλλήλων φαίνεται ότι υπάρχουν μόνο τα
έγγραφα διάθεσης των υπαλλήλων στις υπηρεσίες όπου εργάστηκαν, υπογεγραμμένα
από τον Διευθυντή κ. Παπαδημητρίου, και η ένταξή τους στο μισθολόγιο με εντολή
πληρωμής τους, με ευθύνη των αντίστοιχων υπηρεσιακών παραγόντων.
Καταγγέλλεται δε, από την Πρόεδρο του Οργανισμού προσπάθεια συγκάλυψης της
παρανομίας με σειρά ενεργειών υπηρεσιακών παραγόντων του ΚΕΕΛΠΝΟ (συναφής
μνεία γίνεται και στο εισαγγελικό πόρισμα της 7.6.2018), που χρήζει ασφαλώς
ποινικής διερεύνησης.
Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, φέρεται ότι κατασκευάστηκε εκ των υστέρων μία
εισήγηση προς το ΔΣ που περιείχε τα 23 ονόματα, τον Δεκέμβριο του 2013. Η
πολυσέλιδη (32 σελ.) εισήγηση φέρει αριθμό πρωτοκόλλου 8094/11.12.2013 και
φέρεται να εισήχθη στην 16η Συνεδρίαση της 16.12.2013 του Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Όμως, στην εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη (αριθ. πρωτ. 3022/21/5110η΄/3.5.2018) από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. επί του
περιεχομένου των σκληρών δίσκων Η/Υ που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας
από γραφεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, αναφέρεται ότι μετά από τεχνική έρευνα στα
εσωτερικά δεδομένα του σκληρού δίσκου (metadata), προκύπτει ότι η φερόμενη ως
από 11.12.2013 κατατεθείσα πολυσέλιδη (32 σελ.) εισήγηση προς το Δ.Σ. στην
πραγματικότητα δημιουργήθηκε ως ηλεκτρονικό αρχείο περίπου ένα χρόνο αργότερα
και συγκεκριμένα στις 3.9.2014 και ώρα 4:54 μμ. Τα ανωτέρω φαίνεται να
ενισχύονται από την από 3.4.2018 κατάθεσή της υπαλλήλου του ΚΕΕΛΠΝΟ
Ελευθερία Σιαρέ προς το ΜΚΕ.
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Περαιτέρω, κατά την έρευνα που διενεργήθηκε από το ΜΚΕ με τη βοήθεια της
Δ.Ε.Ε./ΕΛ.ΑΣ, η φερόμενη προκήρυξη – «πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος»,
προηγηθείσα των 23 προσλήψεων, ουδέποτε αναρτήθηκε τον Μάιο του 2013 ή τον
Ιανουάριο του 2014 στον ιστότοπο του ΚΕΕΛΠΝΟ. Σύμφωνα με το πόρισμα της
ΔΕΕ, που κοινοποιήθηκε με το αρ. πρωτ. 3022/21/5563-β΄/18.4.2018 έγγραφο «δεν
εντοπίστηκαν ευρήματα, που να παραπέμπουν στα επισυναπτόμενα έγγραφα» - δεν
εντοπίστηκαν δηλαδή τα 12729/31.5.2013 και 326/13.1.2014 έγγραφα (με τα οποία
δήθεν καλούνταν οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα βιογραφικά τους), ούτε και
σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Τα παραπάνω ενισχύονται από τις από 4.4.2018 ένορκες καταθέσεις στο ΜΚΕ των
μαρτύρων Φίλιππου Κουκουριτάκη και Αναστάσιου Πατουχέα (διαχειριστών της
ιστοσελίδας του ΚΕΕΛΠΝΟ), αλλά και από τα εύλογα ερωτηματικά που
προκαλούνται σχετικά με την τήρηση του πρωτοκόλλου, καθώς με αριθμό
πρωτοκόλλου 2658 φέρονται να υπάρχουν δύο έγγραφα, ένα εκδοθέν στις 7.6.2013
και ένα εκδοθέν στις 10.6.2013.
Η ποινική δικαιοσύνη οφείλει να διερευνήσει, συνεπώς, την βασιμότητα όλων των
ανωτέρω, συμφώνως προς την αρχή της ηθικής απόδειξης, και εφόσον σχηματιστεί
πλήρης δικανική πεποίθηση, να αποδώσει τις κατά νόμο ευθύνες που αναλογούν.
Ενημερωτικές εκστρατείες

Νομικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων
Συμπληρωματικά προς όσα αναφέρθηκαν ήδη για το νομικό πλαίσιο του
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., θα πρέπει να επισημανθεί ότι δικαιολογητικός λόγος για την
λειτουργία του Κέντρου είναι η προσφορά υπηρεσιών στον χώρο της Δημόσιας
Υγείας, με δυνατότητα απρόσκοπτης και άμεσης δράσης σε περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης, κρίσης ή απαιτούμενης ταχείας απόκρισης. Χωρίς να υποκαθιστά
αρμοδιότητες

των

κρατικών

υπηρεσιών,

με

τις

οποίες

συνεργάζεται,

το

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. προσφέρει άμεση, γρήγορη και αποτελεσματική στήριξη της
Δημόσιας Υγείας με αυτόνομη δραστηριότητα προκειμένου να ανταποκριθεί σε
πραγματικό χρόνο, σε κάθε έκτακτη ανάγκη που δημιουργεί κίνδυνο για τη δημόσια
υγεία.
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Στις αρμοδιότητες του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ περιλαμβάνονται η υλοποίηση εκστρατειών
πρόληψης και αγωγής υγείας του γενικού πληθυσμού (αφιερώματα τύπου,
τηλεόραση, spot, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ), η συμμετοχή και ενίσχυση
συνεδρίων, η διενέργεια εκστρατειών και εκπαιδευτικών ημερίδων για το
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σε αντικείμενα Δημόσιας Υγείας και κλινικής
αντιμετώπισης λοιμωδών νόσων.
Σύμφωνα δε με το άρθρο 1 Π.Δ 407/1993, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. εξαιρείται ρητώς από
κάθε διάταξη που αφορά τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Επιπλέον, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
εξαιρούνταν ρητά και από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2362/1995 περί Δημοσίου
Λογιστικού (κατά την παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 4052/2012), μέχρι την ορθή
τροποποίηση που επήλθε με τον Ν. 4366/2016 (ΦΕΚ 18 Α΄/15.2.2016).

Είναι, επομένως, σαφές και δεν επιδέχεται αμφισβητήσεως ότι το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. δεν
υπαγόταν έως τον Φεβρουάριο 2016 στις διατάξεις που διέπουν τους Φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης, για την ανάληψη συμβατικών υποχρεώσεων και, κατά
συνέπεια, είχε τη δυνατότητα για απευθείας ανάθεση μέχρι του εκάστοτε ποσού
αναφοράς των Δημοσίων Συμβάσεων, όπως αυτό καθορίζεται από την Κοινοτική και
Ελληνική Νομοθεσία.

Ειδικότερα, η Εθνική Επικοινωνιακή Εκστρατεία Πρόληψης για τον Καρκίνο
Από την επισκόπηση της σχετικής νομοθεσίας και την εκτίμηση των μαρτυρικών
καταθέσεων προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:
Δεν χωρεί αμφισβήτηση της αρμοδιότητας του ΚΕΕΛΠΝΟ να διεξάγει ενημερωτική
εκστρατεία για τον καρκίνο, καθώς με τον Ν. 3370/2005 ρητώς υπήχθησαν τα χρόνια
μη λοιμώδη νοσήματα – δηλαδή και ο καρκίνος – στην αρμοδιότητά του, επειδή ο
παλαιότερος Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Λ. δεν τα περιελάμβανε.
Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., πράγματι, ιδρύθηκε και λειτουργεί με ομοιόμορφο και ενιαίο
τρόπο για όλα τα νοσήματα της αρμοδιότητάς του. Αρχικώς στην αρμοδιότητά του
ανήκε το AIDS, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και οι ιογενείς ηπατίτιδες
(άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΔ 358/1992) αλλά στη συνέχεια προστέθηκαν (με το άρθρο 20
Ν. 3370/2005) και τα χρόνια μη λοιμώδη νοσήματα (καρκίνος, καρδιαγγειακά κλπ), η
πρόληψη και έλεγχος ατυχημάτων, η περιβαλλοντική υγιεινή και η αξιολόγηση
υπηρεσιών υγείας. Επομένως, αποδεικνύεται ευχερώς ότι από το 2005 το ΚΕΕΛΠΝΟ
είχε αναλάβει αρμοδιότητες και επί των χρονίων νοσημάτων, όπως ο καρκίνος
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Προέκυψε, εξ άλλου, ότι η έγκριση και υλοποίηση της επικοινωνιακής εκστρατείας
πρόληψης για τον καρκίνο έλαβαν χώρα εντός των αρμοδιοτήτων του Κ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
και με σύννομη διαδικασία.
Κατά την 15/11-6-2009 Συνεδρίαση του ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ αποφασίσθηκε η
αποδοχή της υπ’ αριθμ. 3171/ΕΠΑΝΑΔ ΕΣΠΑ/10-6-2009 απόφασης του Γενικού
Γραμματέα του ΥΥΚΑ, με την οποία εντάχθηκε η πράξη «Εκστρατείες και δράσεις
ενημέρωσης του πληθυσμού για την πρόληψη των νοσημάτων» στο Θεματικό Άξονα
Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στο Τομέα της Ψυχικής Υγείας,
Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, η οποία
περιελάμβανε και το υποέργο 2 με τίτλο «Εθνική Επικοινωνιακή Εκστρατεία κατά του
Καρκίνου».
Στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω απόφασης δημοσιεύθηκε από τον τότε Πρόεδρο
του ΚΕΕΛΠΝΟ η οικ. 3976/4-9-2009 Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού
για το έργο «Εθνική Επικοινωνιακή Εκστρατεία Πρόληψης για τον Καρκίνο».
Ακολούθως, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στην ένωση εταιρειών
«AGENDA

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΚΔΟΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»-«MINDWORK

BUSINESS

SOLUTIONS

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ». Καταρτίσθηκε η σχετική σύμβαση με την οποία το ΚΕΕΛΠΝΟ
ανέθεσε στην ένωση εταιρειών (ως ανάδοχο) την υλοποίηση του ως άνω έργου. Η δε
Ανάδοχος Εταιρεία υλοποίησε και παρέδωσε το έργο επιτυχώς όπως αυτό προκύπτει
από το σύνολο των πρακτικών της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του
Διαγωνισμού.
Το άρθρο 38 παρ.1α του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
χαρακτηρίζει ως εκδηλώσεις ενημέρωσης πληθυσμού εκείνες που αφορούν σε όλα τα
νοσήματα αρμοδιότητας του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και
ο καρκίνος, ως χρόνιο μη λοιμώδες νόσημα για το οποίο το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. τηρεί και
το σχετικό Εθνικό Αρχείο.
Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. οφείλει να δρα πάντοτε στο πλαίσιο εφαρμογής των πολιτικών του
Υπουργείου Υγείας, έκφανση των οποίων αποτελούν τα Εθνικά Σχέδια Δράσης στο
Πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη δημόσια Υγεία, όπως εν προκειμένω.
Εξ όλων των ανωτέρω προκύπτει με σαφήνεια ότι το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. είχε την
αρμοδιότητα για να υλοποιήσει την Εθνική Επικοινωνιακή Εκστρατεία για τον
Καρκίνο βάσει του ν. 3370/2005, για την υλοποίηση της οποίας απαιτείτο η έκδοση
προγενέστερης

διοικητικής

πράξης

του

Υπουργείου

Υγείας

(απόφαση

5460/10.6.2009 Απόφαση ένταξης του Γενικού γραμματέα του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
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Η

εκστρατεία

πρόληψης

του

καρκίνου

υλοποιήθηκε

στο

πλαίσιο

συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος. Ειδικότερα, είχε προηγηθεί η
υπ’ αριθ. 5460/10.6.2009 Απόφαση ένταξης πράξης με τίτλο «Εκστρατείες και
δράσεις ενημέρωσης του πληθυσμού για την πρόληψη των νοσημάτων» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», στον
θεματικό άξονα προτεραιότητας με τίτλο «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα
της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση
της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού».
Η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ είχε ως άμεση συνέπεια την ενεργοποίηση ενός
αυστηρού κανονιστικού πλαισίου υλοποίησης και παρακολούθησης αυτού. Το
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ήταν «δέσμιο» στην υλοποίηση του ενταγμένου έργου.
Και μόνο το γεγονός ότι το εξεταζόμενο έργο ελέγχθηκε και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ εν
συνεχεία δε πραγματοποιήθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα, αποτελεί πλήρη απόδειξη
τόσο της νομιμότητας ανάληψής του από το ΚΕΕΛΠΝΟ, όσο και της νομιμότητας
της διαδικασίας εκτέλεσης και πληρωμής του. Είναι δε κρίσιμο ότι η συνολική
διενέργεια του Διαγωνισμού ελέγχθηκε από την Διαχειριστική Αρχή χωρίς την
παραμικρή παρατήρηση ή διόρθωση. Η δε ομαλή υλοποίηση του έργου
αποδεικνύεται από τα πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής.

Για την ανάθεση εκτέλεσης της εκστρατείας στην ανάδοχο εταιρεία «MINDWORK
BUSINESS SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ», πρέπει να
σημειωθεί ότι η σκοπιμότητα και η νομιμότητα της ανάθεσης στην συγκεκριμένη
περίπτωση κρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και όχι από
το Φορέα Υλοποίησης (ΚΕΕΛΠΝΟ). Το ΚΕΕΛΠΝΟ, δηλαδή, δεν αποφάσισε την
προσφυγή σε ανάδοχο αλλά ο Γενικός Γραμματέας του ΥΚΚΑ σε συνδυασμό με τις
Αρμόδιες Υπηρεσίες δηλ. Εθνική Αρχή Συντονισμού, Ειδική Υπηρεσία και μετά από
έγκριση του Υπουργού.

Ως προς το θέμα του «κοινωνικού χρόνου» διαφημιστικών μηνυμάτων:
Όπως είναι γνωστό, ο Ν. 2328/1995 για το νομικό καθεστώς της ιδιωτικής
τηλεόρασης

θεσμοθέτησε

την

προβολή

δωρεάν

μηνυμάτων

κοινωνικού

περιεχομένου. Παράλληλα, όμως, στο άρθρο 9 αυτού, έδωσε και το νόμιμο δικαίωμα
υλοποίησης διαφημιστικών και συναφών δραστηριοτήτων από φορείς του ευρύτερου
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Δημόσιου Τομέα. Ως εκ τούτου πρέπει να κριθεί ως κατ’ αρχήν επιτρεπτή και νόμιμη
η προσφυγή σε ανάδοχο για την υλοποίηση επικοινωνιακής εκστρατείας.
Όπως είναι επίσης γνωστό, τα κοινωνικά μηνύματα προβάλλονται κατά κύριο λόγο
τα σε ώρες μη αιχμής και κυρίως μεταμεσονύχτια. Κατά συνέπεια, θα ήταν εξαρχής
μάταιη οποιαδήποτε σοβαρή επικοινωνιακή εκστρατεία, η οποία θα στηριζόταν μόνο- σε δωρεάν μεταμεσονύχτιες προβολές.
Ειδικά για έναν οργανισμό όπως το ΚΕΕΛΠΝΟ, με τόσες πολλές και ποικίλες
αρμοδιότητες επί ενός πλήθους σοβαρών νοσημάτων, ο κοινωνικός χρόνος δεν
φαίνεται να είναι επαρκής, ούτε είναι σκόπιμη η αποκλειστική χρήση του. Το εύρος
των αρμοδιοτήτων του ΚΕΕΛΠΝΟ, σε συνδυασμό με την πραγματική λειτουργία
των κοινωνικών μηνυμάτων στην ελληνική τηλεόραση, αποδεικνύουν, επομένως, τη
σκοπιμότητα της επιλογής για παράλληλη χρήση τόσο του «κοινωνικού χρόνου» όσο
και τηλεοπτικού χρόνου έναντι τιμήματος.
Ειδικά δε για την επικοινωνιακή εκστρατεία κατά το καρκίνου, υπήρχε ήδη
χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ και η ανάδοχος ανέλαβε συμβατικά να κινήσει την
διαδικασία προβολής του παραχθέντος μηνύματος. Μάλιστα, για τις περιπτώσεις
πέραν του δωρεάν «κοινωνικού χρόνου» φαίνεται ότι ο ανάδοχος πέτυχε υψηλότερο
ποσοστό

έκπτωσης από

εκείνου

που

θα

πετύχαινε το

ΚΕΕΛΠΝΟ

εάν

διαπραγματευόταν μεμονωμένα με τα ΜΜΕ και με τον τρόπο αυτό εξοικονομήθηκε
δημόσιο χρήμα.
Πρέπει δε να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με την Απολογιστική Έκθεση του έργου, η
ανάδοχος προέβη σε επιπρόσθετη προβολή των μηνυμάτων ξεπερνώντας κατά πολύ
τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την υλοποίηση του
έργου έχουν υποβληθεί στη Διαχειριστική Αρχή.

Επικοινωνιακή εκστρατεία πρόληψής του HIV/AIDS, εποχικής γρίπης και λοιπών
νοσημάτων και - Ενημέρωση πληθυσμού σε θέματα Δημόσιας Υγείας
Πρόκειται για έργο που αποφασίσθηκε με την υπ’ αριθ. 14/3.11.2011 Απόφαση του
Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ. Για την υλοποίηση αυτής και ειδικώς για τα ερωτήματα που
ανέκυψαν αν το ΚΕΕΛΠΝΟ θα μπορούσε να αρκεστεί μόνο σε δωρεάν μηνύματα
κοινωνικού περιεχομένου ή αν θα μπορούσε να αποφύγει την ανάθεση έργου σε
ανάδοχο, παρατηρούνται τα εξής:
Όπως προέκυψε, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., καθ’ όλα τα προηγούμενα έτη, συνεχώς υπέβαλλε
αιτήματα προς το ΕΣΡ για την έγκριση δωρεάν μετάδοσης μηνυμάτων για μια
πληθώρα θεμάτων Δημόσιας Υγείας (πρόληψη εποχικής γρίπης, ορθολογική χρήση
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των αντιβιοτικών και τον περιορισμό των νοσοκομειακών λοιμώξεων, πρόληψη των
πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων και την αναγκαιότητα εμβολιασμού των παιδιών και
ενηλίκων της χώρας, λήψη προστατευτικών μέτρων προκειμένου να αποφευχθεί η
μετάδοση ασθενειών μέσω δήγματος κουνουπιών, ενημέρωση, προφύλαξη και
προτροπή για δωρεάν εξέταση για HIV, πρόληψη της εποχικής γρίπης)
Όπως δε σημειώθηκε ήδη, προκύπτει ότι αφ’ ενός ο κοινωνικός χρόνος που
διατίθεται από τα ΜΜΕ για δωρεάν προβολές μηνυμάτων κρίνεται μάλλον
ανεπαρκής (δεδομένης της σημασίας της πληροφορίας και του πλήθους των
μηνυμάτων) και αφ’ ετέρου ότι οι ώρες προβολής των δωρεάν μηνυμάτων τις
μεταμεσονύκτιες ώρες δεν ενδείκνυνται για μία ευρείας κλίμακας οριζόντια
ενημέρωση του πληθυσμού και δη σε ευαίσθητα θέματα δημόσιας υγείας.
Είναι εσφαλμένη η διατύπωση ότι οι εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για την
γρίπη θα έπρεπε να γίνουν με τον δωρεάν κοινωνικό χρόνο που συνήθως δίδεται από
τα κανάλια κατόπιν κλήρωσης τις πρώτες πρωινές ώρες ανάμεσα σε ροζ διαφημίσεις.
Σημειώνεται λ.χ. το έτος 2015-2016 που δεν έγιναν αντίστοιχες εκστρατείες
ενημέρωσης σημειώθηκαν 200 και πλέον θάνατοι -ως επί το πλείστον νέων
ανθρώπων- από γρίπη.

Ωστόσο, και παρά τα εγγενή προβλήματα της διαδικασίας, προέκυψε ότι το
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. έκανε, όντως, χρήση των προνοιών για δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων
όπου ήταν εφικτό και προσπάθησε να αξιοποιήσει στο έπακρο τα μηνύματα που είχαν
παραχθεί στο παρελθόν από διαφημιστικές εταιρείες. Δεν εντοπίζεται, δηλαδή, στο
σημείο αυτό κάποια επιλήψιμη πράξη ή παράλειψη.
Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. δεν διέθετε την απαραίτητη τεχνογνωσία
στην επικοινωνία και γι’ αυτό επέλεξε να απευθυνθεί σε εταιρεία με εμπειρία στην
υλοποίηση ανάλογων ενημερωτικών σχεδίων. Η εταιρεία που αναλάμβανε την
κατάρτιση του σχεδίου προβολής μέσω των ΜΜΕ (media plan) και εν συνεχεία να
μεσολαβήσει στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Η ανάδοχος ενεργούσε κατ’ ουσίαν ως
«μεσίτης» καθώς οι τηλεοπτικοί σταθμοί τιμολογούσαν απευθείας τις υπηρεσίες τους
προς το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Επομένως, προκύπτει ότι, εν τοις πράγμασι, μόνος ανάδοχος
δεν είναι η εταιρεία επικοινωνίας αλλά το σύνολο των Εφημερίδων του Τοπικού και
Επαρχιακού Τύπου, ήτοι 72 ανάδοχοι στον Επαρχιακό Τύπο και 33 ανάδοχοι στον
Πανελλαδικό Τύπο, συνολικά δηλαδή 105 ανάδοχοι, που αμείβονταν από το
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. δια της εταιρείας επικοινωνίας.
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Η διαδικασία της ανάθεσης φαίνεται ότι ήταν σε συμφωνία με τις ισχύουσες σχετικές
διατάξεις (τα άρθρα 38 και 37 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του
ΚΕΕΛΠΝΟ, κατά τα οποία η ανάθεση μπορεί να γίνει ακόμα και απευθείας σε
συγκεκριμένο φορέα σε περίπτωση έκτακτου και άμεσου κινδύνου για τη Δημόσια
Υγεία). Όπως έχει ήδη επισημανθεί, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. μέχρι τη δημοσίευση του ν.
4366/2016 εξαιρούνταν ρητά από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2362/1995 περί
Δημοσίου Λογιστικού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 34 του
ν. 4052/2012. Επομένως, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. νομίμως προέβαινε σε απευθείας ανάθεση
μέχρι του ποσού των Δημοσίων Συμβάσεων, όπως αυτό καθοριζόταν από την
κοινοτική και ελληνική Νομοθεσία. Προέκυψε, ωστόσο, ότι, κατά πάγια διοικητική
πρακτική η Υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται νομοθετικά, όταν εξουσιοδοτούνταν από
το Δ.Σ. για την υλοποίηση μιας δράσης, έκανε έρευνα αγοράς, απευθυνόμενη σε
εταιρείες, συνήθως τρεις (3), εξειδικευμένες στο κρίσιμο αντικείμενο, με
τυχαιοποιημένη επιλογή. Η έρευνα αγοράς που

διενεργούσε πάντοτε το

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., μολονότι δεν δεσμευόταν από διάταξη Νόμου, γινόταν στο πλαίσιο
τήρησης των αρχών αντικειμενικότητας και δημοσιότητας και σε μια προσπάθεια να
συμβασιοποιηθεί η οικονομικότερη προσφορά.
Όσον αφορά στην υλοποίηση του έργου, δεν διαπιστώθηκε κάποια πλημμέλεια, η δε
ομαλή εκτέλεσή του αποδεικνύεται από τα σχετικά παραδοτέα, τα οποία
κατατέθηκαν στην υπηρεσία προκειμένου ν’ ακολουθήσει στη συνέχεια η πληρωμή.
Επί της σκοπιμότητας της ενημερωτικής εκστρατείας και για να εκτιμηθεί το έκτακτο
και άμεσο του κινδύνου έχει αξία να εξεταστούν τα τότε δεδομένα: Οι σχετικοί
δείκτες οι αφορώντες AIDS, γρίπη, κατανάλωση αντιβιοτικών (μικροβιακή αντοχή)
των ετών 2011-2012-2013-2014, είναι μια ασφαλής βάση τεκμηρίωσης μιας
εξαιρετικά επείγουσα ανάγκης ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού για την
προστασία της ατομικής και Δημόσιας Υγείας.
Πράγματι, τα έτη 2011-2012 αναφέρεται μία πρωτοφανής αύξηση των HIV
μολύνσεων στον πληθυσμό των ατόμων που προβαίνουν σε ενδοφλέβια χρήση
ναρκωτικών ουσιών (της τάξεως του 1600%!). Το σύστημα υποχρεωτικής δήλωσης
των περιπτώσεων HIV/AIDS που λειτουργεί στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. επέτρεψε τον
έγκαιρο εντοπισμό του προβλήματος και την άμεση κινητοποίηση των αρμοδίων
φορέων για την όσο δυνατόν καλύτερη αντιμετώπισή του. Το Υπουργείο Υγείας και
άλλα εμπλεκόμενα Υπουργεία τόσο με δημόσιες τοποθετήσεις τους, όσο και με
συστηματικές ενέργειες είχε κατανοήσει πλήρως την ανάγκη στοχευμένης,
συντονισμένης και συνεχούς προσπάθειας αναχαίτισης του τεράστιου προβλήματος
δημόσιας υγείας που είχε προκύψει. Η κατάσταση είχε λάβει προεκτάσεις επιδημίας,
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ενώ η ενημέρωση του συνόλου του πληθυσμού της χώρας είχε κριθεί άκρως
απαραίτητη και κατεπείγουσα.
Εξ άλλου, την περίοδο 2013-2014 το επιδημικό κύμα της παρουσίασε προοδευτική
αυξητική τάση και κορυφώθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε προσομοίαζε σε θνησιμότητα
και νοσηλεία περιστατικών σε ΜΕΘ με την περίοδο της Πανδημίας (ιδιαίτερα
αυξημένη δραστηριότητα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες). Γι’ αυτό
κρίθηκε -ορθώς- ως αναγκαία η υλοποίηση επικοινωνιακής πανελλαδικής
εκστρατείας για την γρίπη στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών για ζητήματα
που θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικά για την δημόσια υγεία. Ανάλογη κατάσταση
είχε επικρατήσει και με τη γρίπη κατά την περίοδο 2011-2012.
Εξ ίσου σοβαρές διαστάσεις παρουσιάζει το φαινόμενο της μη ορθολογικής χρήσης
αντιβιοτικών. Αναφέρεται ότι συνολικά στην Ευρώπη από το 2009 έως το 2013 η
κατανάλωση των αντιβιοτικών εμφανίζει στατιστικά σημαντική αύξηση. Η Ελλάδα
δυστυχώς βρίσκεται στην πρώτη θέση στην κατανάλωση αντιβιοτικών στην ΕΕ
(σύμφωνα δε με στατιστική του ΚΕΕΛΠΝΟ, σε ποσοστό 25% οι καταναλωτές στην
Ελλάδα προμηθεύονται αντιβιοτικά χωρίς ιατρική συνταγή).
Η υπερ-κατανάλωση αντιβιοτικών οδηγεί αιτιωδώς στο φαινόμενο της Μικροβιακής
Αντοχής, το οποίο έχει αναχθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου (ECDC) σε μία από τις σημαντικότερες απειλές για την
δημόσια υγεία. Η αντοχή των σημαντικότερων παθογόνων που προκαλούν λοιμώξεις
τόσο στην κοινότητα όσο και σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο
αυξάνεται συνεχώς με αποτέλεσμα οι λοιμώξεις από ανθεκτικά βακτήρια να
εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερη θνητότητα, επιπλέον ημέρες νοσηλείας και υψηλό
υγειονομικό κόστος. Στην Ελλάδα, κατόπιν πρότασης του ΚΕΕΛΠΝΟ στο
Υπουργείο Υγείας διαμορφώθηκε νέο θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη των
νοσοκομειακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής σε χώρους παροχής
υπηρεσιών υγείας (άρθρο 21 ν. 4208/2013)
Ανάλογη στόχευση είχε η απόφαση του ΚΕΕΛΠΝΟ (συνεδρίαση 18/30.12.2011) για
την υποστήριξη μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και δη της επικοινωνιακής εκστρατείας για την προώθηση των
γενοσήμων σε συνεργασία με τον ΕΟΦ και το ΥΥΚΑ. Και στην περίπτωση αυτή,
ακολουθήθηκε από το ΚΕΕΛΠΝΟ διαδικασία έρευνας αγοράς -παρά την απουσία
σχετικής υποχρέωσης- ενώ η προγραμματική σύμβαση προέβλεπε ρητώς το
αντικείμενο, τον στόχο και τη χρηματοδότηση του έργου.
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Εν συνεχεία, ακολούθησε νέα επικοινωνιακή εκστρατεία για την ενημέρωση του
γενικού πληθυσμού και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων σχετικά με τον ιό HIV, τη
γρίπη, τη ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών και τα γενόσημα, όπως αυτή
αποφασίσθηκε στην υπ’ αριθ. 16/16-12-2013 Συνεδρίαση ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ. Στο ίδιο
πλαίσιο προβληματικής που ήδη αναλύθηκε (προβολή μέσω ΜΜΕ), το ΚΕΕΛΠΝΟ,
κρίνοντας ότι οι εν λόγω εκστρατείες ήταν σημαντικές για την ενημέρωση του
γενικού πληθυσμού, αποφάσισε να εντείνει την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού,
αλλά και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων για τα νοσήματα του AIDS, της Γρίπης και
των αντιβιοτικών, προχωρώντας σε συγκεκριμένες ενέργειες για την δημιουργία νέων
σεναρίων και τηλεοπτικών μηνυμάτων, καθώς και την μετάδοσή τους ευρέως μέσω
όλων των τηλεοπτικών σταθμών και σε ώρες μεγάλης ακροαματικότητας.
Και στην τελευταία αυτή περίπτωση ίσχυε η εξαίρεση από το Δημόσιο Λογιστικό,
Κανονισμό Προμηθειών ή άλλο κανονιστικό πλαίσιο για την ανάθεση έως του
προβλεπόμενου ορίου των δημοσίων συμβάσεων. Κατόπιν αυτού δεν ήταν
υποχρεωμένο να προχωρήσει σε δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, η δε διαδικασία
έρευνας αγοράς, η οποία ήταν άτυπη, περιελάμβανε πρόσκληση υποψηφίων
αναδόχων, η οποία ήταν τυχαία.

Συμπερασματικά
Σε γενικό επίπεδο και συμπληρωματικώς προς τις ως άνω παρατηρήσεις επί
ειδικότερων ενημερωτικών δράσεων, θα πρέπει να επισημανθούν τα εξής:
Αναφορικά με το νομικό πλαίσιο των διαφημιστικών και επικοινωνιακών δράσεων
του ΚΕΕΛΠΝΟ σημειωτέον ότι: Η εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου
περί κληρώσεων σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης αφ’ ενός μεν δεν ήταν αρκετή για την
επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα της προβολής των σχετικών μηνυμάτων αφ’
ετέρου δεν υπήρχε διασφάλιση εκ των προτέρων ότι το αποτέλεσμα της κληρώσεως
θα κατέληγε σε προβολή των μηνυμάτων σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης.
Επιπροσθέτως, όπως κατατέθηκε από πλείονες μάρτυρες, σε γενικές γραμμές οι
τηλεοπτικοί σταθμοί δεν ανταποκρινόταν στην εκ του νόμου υποχρέωσή τους (το
σύνολο των κοινωνικών μηνυμάτων προβάλλεται σε ώρες και συχνότητες
ακατάλληλες). Δεδομένης της σπουδαιότητας του μηνύματος του ΚΕΕΛΠΝΟ και της
ένταξης αυτού σε οργανωμένες εθνικές εκστρατείες (και όχι ως μεμονωμένη δράση)
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κρίνεται ως σκόπιμη η επιλογή για την παράλληλη χρήση του κοινωνικού μηνύματος
και των διαφημίσεων έναντι τιμήματος.
Πάντως, ακόμη και με δεδομένη την εξαίρεση του ΚΕΕΛΠΝΟ από τις διατάξεις του
Δημόσιου Λογιστικού και των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών,
δεν μπορεί παρά να διαπιστωθεί ότι οι ακολουθούμενες διαδικασίες επιλογής και
ανάθεσης -ειδικά σε σχέση με τα ΜΜΕ και την προβολή των μηνυμάτων- εμφάνιζε
διαχρονικά μια μάλλον προβληματική ιδιαιτερότητα. Είναι δε σαφές ότι, κατά
περίπτωση, οι διαδικασίες ανάθεσης δεν πληρούσαν τις αρχές της διαφάνειας και
αξιοκρατίας που διέπει τη δράση της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης και
δημιουργούσαν ή πάντως επέτρεπαν τη δημιουργία αμφιβολιών για την αμεροληψία
και ουδετερότητα των οργάνων που εν τέλει έκριναν αποφασιστικά.
Περαιτέρω, πέραν των ως άνω αναλυθεισών περιπτώσεων, δεν μπορεί να
αποκλεισθεί το ενδεχόμενο ορισμένες ενημερωτικές εκστρατείες και δράσεις του
ΚΕΕΛΠΝΟ να παρουσίασαν σοβαρή οικονομική αταξία, ενδεικτική μίας μη
προσήκουσας οικονομικής διαχείρισης. Χωρίς να αμφισβητείται η σκοπιμότητα των
αναληφθεισών επικοινωνιακών δράσεων, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα σε
σχέση με το ύψος των δαπανών και εάν αυτές ήταν ανάλογες του επιδιωκόμενου
κάθε φορά σκοπού.
Η άμεση αιτιώδης σύνδεση της επικοινωνιακής προβολής των μηνυμάτων του
ΚΕΕΛΠΝΟ με τη μείωση των θανατηφόρων κρουσμάτων της γρίπης και άλλων
λοιμωδών νοσημάτων καθώς και η αντίστροφη εξέλιξη των πραγμάτων μετά τη
μεταγενέστερη διακοπή των επικοινωνιακών δράσεων, συνηγορούν υπέρ της
σκοπιμότητας

και

αναγκαιότητας

της

επικοινωνιακής

δραστηριότητας

του

ΚΕΕΛΠΝΟ
Σε κάθε περίπτωση, η συνολική θεώρηση και αξιολόγηση του ζητήματος των
ενημερωτικών δράσεων του ΚΕΕΛΠΝΟ πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο
περαιτέρω διερεύνησης, η δε απόδοση ενδεχόμενων ευθυνών σε πολιτικά ή μη
πολιτικά πρόσωπα αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης.
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Νέο Κτίριο ΚΕΕΛΠΝΟ
Η μεταφορά της έδρας του ΚΕΕΛΠΝΟ σε νέο ιδιόκτητο κτίριο γραφείων
αποφασίσθηκε και υλοποιήθηκε το έτος 2008.
Από τα στοιχεία της υποθέσεως φαίνεται ότι το νέο κτίριο είναι σύγχρονο και
σίγουρα αναβάθμισε και διευκόλυνε τη λειτουργία του ΚΕΕΛΠΝΟ, βελτιώνοντας τις
συνθήκες εργασίας του προσωπικού του, στα πρότυπα που επιβάλλονται διεθνώς για
δημόσιες δομές με ανάλογες αρμοδιότητες στο πεδίο της δημόσιας υγείας. Ωστόσο,
μπορεί να εγερθεί ζήτημα και ερώτημα σε σχέση με τη διαδικασία επιλογής του
κτιρίου και το τελικό τίμημα που καταβλήθηκε.
Ακόμη και με δεδομένο το ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ εξαιρείτο τότε (2008) ρητώς του
νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες, διαπιστώνεται ότι
η διαδικασία επιλογής δεν υπήρξε η ενδεδειγμένη στο πλαίσιο που επιβάλλει η
χρηστή διοίκηση και η ανάγκη διαφάνειας στη λειτουργία του Δημοσίου. Ως σοβαρές
ενδείξεις αυτού μπορούν να εκληφθούν τόσο η πρόδηλη δυσαναλογία μεταξύ
αντικειμενικής αξίας και τελικού συμβατικού τιμήματος όσο και η ίδια η διαδικασία
επιλογής που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως «φωτογραφική». Επισημαίνεται,
ωστόσο, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αμφισβητηθεί η νομιμότητα της διαδικασίας. Σε
κάθε περίπτωση, η εις βάθος διερεύνηση της υποθέσεως και η αναζήτηση πιθανόν
ευθυνών είναι έργο της Δικαιοσύνης.
Παρά ταύτα, δεν αποδεικνύεται μετά βεβαιότητος η γνώση συγκεκριμένου πολιτικού
προσώπου και η εκ μέρους του επιδίωξη επέλευσης ζημίας εις βάρος του Δημοσίου.
Χωρίς να αποκλείεται η εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην όλη διαδικασία, από τις
εργασίες της Επιτροπής δεν κατέστη εφικτή η στοιχειοθέτηση συγκεκριμένων άδικων
πράξεων και η απόδοση ευθυνών σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, πράγμα που
μπορεί, βάσει Νόμου, να πράξει η Δικαιοσύνη μετά από ενδεχόμενη έρευνα της
υποθέσεως.
Συμπερασματικώς, δεδομένου τόσο του χρόνου τελέσεως όλων των πράξεων των
σχετικών με την αγορά του ακινήτου όσο και της , πρέπει να διαπιστωθεί ότι δεν είναι
πρόδηλη η ποινική εμπλοκή πολιτικών προσώπων της τότε ηγεσίας του ΥΥΚΑ.
Σε κάθε περίπτωση, η διερεύνηση ενδεχόμενων ευθυνών πολιτικών ή μη προσώπων
και στη συγκεκριμένη υπόθεση παραμένει αντικείμενο αποκλειστικής αρμοδιότητας
της Δικαιοσύνης.

Αντιδικία ΚΕΕΛΠΝΟ-ΟΚΑΝΑ
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Για την αντιδικία μεταξύ ΚΕΕΛΠΝΟ-ΟΚΑΝΑ, σημειώνεται ότι, δεδομένης της
αστικής φύσεως της διαφοράς, αυτή εκφεύγει του αντικειμένου έρευνας της
παρούσης Εξεταστικής Επιτροπής. Η αντιδικία δύο νομικών προσώπων του
Δημοσίου Τομέα ασφαλώς και χρήζει αναλύσεως και εξηγήσεως από τους αρμόδιους
εποπτικούς φορείς, με στόχο τη συμβιβαστική επίλυση της σχετικής διαφοράς,
ωστόσο δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης στο πλαίσιο αναζήτησης
ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων στο χώρο της Υγείας.
Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι αντικείμενο των εκατέρωθεν αγωγών των δύο
φορέων αποτέλεσε το δάνειο που έλαβε ο ΟΚΑΝΑ από το ΚΕΕΛΠΝΟ και η τελική
χρήση των σχετικών κονδυλίων. Σημειώνεται, πάντως, ότι δεν αμφισβητήθηκε η
νόμιμη χρήση των κονδυλίων αλλά το ακριβές αντικείμενο αυτής. Προέκυψε δε ότι,
μετά από σχετική τροποποίηση της προγραμματικής συμβάσεως, υπήρξε νομότυπη
μεταβολή σκοπού για τη δημιουργία νέων δομών ΟΚΑΝΑ, ως συνέπεια της έξαρσης
λοιμωδών νοσημάτων σχετιζόμενων με χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών (δηλαδή τα
διαθέσιμα ποσά δαπανήθηκαν, πράγματι, για σκοπούς δημόσιας υγείας, αλλά
διαφορετικούς από εκείνους που αρχικώς είχαν προσδιορισθεί).
Κατόπιν τούτων, δεν εντοπίζεται εν προκειμένω, αιτία ή περιθώριο αποδόσεως
ευθυνών σε πολιτικό πρόσωπο.
Λογιστική Πραγματογνωμοσύνη
Μετά την καταγγελία του Αν. Υπουργού, Παύλου Πολλάκη στην Εξεταστική
Επιτροπή περί δήθεν «μαύρης τρύπας 230 εκ. €» στο ΚΕΕΛΠΝΟ, η Επιτροπή
διόρισε τρεις ειδικούς πραγματογνώμονες για να διαπιστώσουν το τυχόν έλλειμμα
του ΚΕΕΛΠΝΟ για την περίοδο2007-2014. Οι πραγματογνώμονες συνέταξαν
σχετικό πόρισμα, σύμφωνα με το οποίο:
Από τον συνοπτικό πίνακα των απολογισμών για τις χρήσεις 2007-2014 (όπως αυτός
εμφανίζεται σε ιδιαίτερη παράγραφο της παρούσας), μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν
βάσει των χρηματικών υπολοίπων κάθε έτους από τις απαντητικές επιστολές των
τραπεζών, προκύπτουν διαφορές μεταξύ των ταμειακών διαθεσίμων τέλους έτους
(όπως διαμορφώνονται από τα έσοδα και έξοδα του απολογισμού κάθε έτους) και των
υπολοίπων χρηματικών διαθεσίμων όπως αυτά προκύπτουν από τις επιστολές των
τραπεζών που λάβαμε. Οι διαφορές αυτές έχουν ως εξής : (…)
Οι διαφορές στις χρήσεις 2007-2008 οφείλονται σε παράλειψη από τους απολογισμούς
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. τραπεζικών λογαριασμών που δεν είχαν κίνηση.
Σχετικά με τη φύση ή τον τρόπο σχηματισμού των διαφορών στις χρήσεις 20102014, δεν είμαστε σε θέση να εκφέρουμε άποψη λόγω του ανεπαρκούς τρόπου
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κατάρτισης των απολογισμών και της έλλειψης ελεγκτικών στοιχείων για την
επιβεβαίωση των εσόδων και εξόδων των απολογισμών»
Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές αναιρείται η αρχική «καταγγελία» του Αν.
Υπουργού περί δήθεν μαύρης τρύπας 230 εκ. €. Συγκεκριμένα, δεν εντοπίστηκε
έλλειμμα (ούτε πολλώ μάλλον υπεξαίρεση) ποσού από το ΚΕΕΛΠΝΟ, αλλά μόνον
«διαφορές», χωρίς να προσδιορίζεται η αιτία, ήτοι ο τρόπος σχηματισμού τους.
Επιπλέον, οι αρνητικές «διαφορές» αυτές αφορούν ποσό 89 εκ. € αθροιστικά, και όχι
230 εκ. €. Ερωτηματικά προκαλεί επίσης η εμφάνιση θετικής διαφοράς
(πλεονάσματος ;) για το έτος 2014 ύψους 7.293.277,31 €.
Ασχέτως του ζητήματος των ανεπέρειστων αιτιάσεων του Αν. Υπουργού, παραμένει
ασφαλώς ζητούμενο ο τρόπος σχηματισμού των αρνητικών «διαφορών» που
εντοπίστηκαν καθώς το ποσό των 89 εκ. € είναι σημαντικότατου ύψους.
Πρέπει προς τούτο να ελεγχθούν τα παραστατικά χρηματικών κινήσεων, τα
εντάλματα πληρωμών και είσπραξης καθώς και η εν τοις πράγμασιν διάθεση των
χρηματικών ποσών που εισέρρευσαν στο ΚΕΕΛΠΝΟ κατά το κρίσιμο χρονικό
διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί εάν οι διαφορές αφορούν έλλειμμα ή όχι, εάν το
τυχόν έλλειμμα οφείλεται σε υπεξαίρεση ή όχι και τέλος, ποιοι είναι οι τυχόν
υπαίτιοι. Σε κανένα από τα ερωτήματα αυτά δεν δόθηκε σαφής απάντηση στην
Εξεταστική Επιτροπή, και για τον λόγο αυτόν πρέπει να διερευνηθούν από την
τακτική δικαιοσύνη.

Συμπεράσματα
1.Το ΚΕΕΛΠΝΟ ήδη από τον ιδρυτικό του νόμο, αλλά και με μετέπειτα διατάξεις,
εξαιρέθηκε ρητώς απ’ τον δημόσιο τομέα, από τις διατάξεις περί προσλήψεων στο
δημόσιο τομέα, από τις διατάξεις περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και από το
δημόσιο λογιστικό. Η τελεολογία των εξαιρέσεων αυτών συνίστατο στην εξασφάλιση
της νομικής δυνατότητας ταχείας και εντοπισμένης δράσης σε επείγουσες
περιπτώσεις, καθώς και για την προστασία της δημόσιας υγείας, χωρίς
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.
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Το ως άνω θεσμικό πλαίσιο έχει ως αποτέλεσμα η ακολουθούμενη διοικητική
πρακτική να είναι νόμιμη -και άρα να μην γεννά ποινικές ευθύνες- ακόμα και σε
περιπτώσεις που δεν θα δικαιολογείτο για άλλους δημόσιους φορείς (του στενού
δημοσίου τομέα). Παρότι, όμως, η ανωτέρω τελεολογία είναι θεμιτή, από τις εργασίες
της Εξεταστικής προέκυψε, συγχρόνως, η ανάγκη επίτασης του ελέγχου για την
αποφυγή τυχόν καταχρήσεων των ως άνω νομικών δυνατοτήτων.
2. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των 22 προσλήψεων που έγιναν από το ΚΕΕΛΠΝΟ, και
εν συνεχεία διατέθηκαν ως επί το πλείστον στο γραφείο του τότε Υπουργού Άδωνι
Γεωργιάδη, επισημάνθηκαν πλείονες παρατυπίες, με πλέον χαρακτηριστικές την
ανυπαρξία απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και την ανυπαρξία γραπτής σύμβασης
μεταξύ των συνεργατών και του ΚΕΕΛΠΝΟ. Θετική γνώση, ήτοι άμεσος δόλος,
όπως απαιτείται από το άρθρο 256 ΠΚ (καθώς και το άρθρο 390 ΠΚ), σχετικά με την
ακολουθηθείσα διαδικασία πρόσληψης,

δεν προέκυψε στο πρόσωπο του τότε

Υπουργού, ο οποίος πάντως όφειλε (είτε ο ίδιος, είτε δια του πολιτικού του γραφείου
που αποτελεί οργανωμένη υπηρεσιακή μονάδα, με Διευθυντή και προσωπικό) να έχει
ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας πρόσληψης και απασχόλησης τουλάχιστον
των 14 υπαλλήλων – συνεργατών του ΚΕΕΛΠΝΟ που διατέθηκαν στο γραφείο του.
Περαιτέρω, θετική γνώση δεν προέκυψε στο πρόσωπο της τότε Προέδρου του
ΚΕΕΛΠΝΟ. Ειδικώς για την τελευταία, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ίδια, σε
αντίθεση με τον Υπουργό, δεν είχε οργανωμένο γραφείο (με αποσπασμένους ή
μετακλητούς υπαλλήλους και εξιδεικευμένο προσωπικό της επιλογής της) και, ως εκ
τούτου προκύπτει ότι η δυνατότητα ελέγχου της εσωτερικής λειτουργίας του φορέα
ήταν κατά τεκμήριο περιορισμένη. Αντιθέτως, η πρόσληψη φαίνεται να έγινε με
ευθύνη υπηρεσιακών παραγόντων του ΚΕΕΛΠΝΟ, για τους οποίους βρίσκεται ήδη
σε εξέλιξη ποινική διαδικασία (άσκηση ποινικών διώξεων). Οίκοθεν νοείται ότι το
τεκμήριο αθωότητας είναι απολύτως σεβαστό ως προς κάθε διωκόμενο πρόσωπο,
ενώ, εξάλλου, η έρευνα ευθυνών μη πολιτικών προσώπων εκφεύγει των
αρμοδιοτήτων της Εξεταστικής Επιτροπής.
3. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν υπαγόταν ως το 2016 στις
διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού ούτε στους γενικούς κανόνες περί δημοσίων
συμβάσεων. Ως εκ τούτου, είχε τη δυνατότητα να προχωρεί νομότυπα σε απευθείας
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αναθέσεις έργων σε τρίτους αναδόχους. Ειδικώς, σε ό,τι αφορά τις ενημερωτικές
εκστρατείες επισημαίνονται τα εξής:
-

Το ΚΕΕΛΠΝΟ είχε αρμοδιότητα πρόληψης και ενημέρωσης και επί μη

λοιμωδών νοσημάτων, όπως ο καρκίνος. Η σχετική εκστρατεία κατά του καρκίνου
κρίνεται

ως

σκόπιμη

και

υλοποιήθηκε

μέσω

ευρωπαϊκού

προγράμματος

χρηματοδότησης, με αυστηρό ελεγκτικό πλαίσιο. Εξ ίσου σκόπιμες και αναγκαίες
κρίνονται οι ενημερωτικές εκστρατείες για τον ιό HIV και την ορθή χρήση των
αντιβιοτικών φαρμάκων, οι οποίες, ομοίως, φαίνεται ότι υλοποιήθηκαν νομότυπα.
-

Το ΚΕΕΛΠΝΟ έκανε παράλληλη χρήση των δωρεάν προβαλλόμενων

κοινωνικών μηνυμάτων καθώς και μηνυμάτων έναντι τιμήματος. Η σκοπιμότητα
αυτής της διαχρονικής επιλογής προκύπτει από τη μεγάλη σημασία των
προβαλλόμενων μηνυμάτων, το μετρήσιμο θετικό τους αντίκτυπο στο πεδίο της
δημόσιας υγείας, καθώς και την ιδιαιτέρως προβληματική λειτουργία του κοινωνικού
μηνύματος (ακατάλληλες ώρες και ανεπαρκής συχνότητα).
-

Ανακύπτουν ζητήματα σχετικά με την ιδιαιτερότητα που παρουσιάζουν

διαχρονικά οι διαδικασίες υλοποίησης των επικοινωνιακών δράσεων, οι συναφείς
συμβάσεις ανάθεσης και η προβολή μηνυμάτων σε συγκεκριμένα ΜΜΕ. Επίσης,
χωρίς να αμφισβητείται η σκοπιμότητα των αναληφθεισών επικοινωνιακών δράσεων,
δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα σε σχέση με το ύψος των δαπανών και εάν αυτές
ήταν ανάλογες του επιδιωκόμενου κάθε φορά σκοπού. Σε κάθε περίπτωση, η
περαιτέρω διερεύνηση της υποθέσεως και η απόδοση ενδεχόμενων ευθυνών αποτελεί
αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης.
4. Σε ό,τι αφορά την αγορά του νέου κτιρίου του ΚΕΕΛΠΝΟ, διαπιστώνεται ότι η
διαδικασία επιλογής δεν υπήρξε η ενδεδειγμένη στο πλαίσιο που επιβάλλει η χρηστή
διοίκηση και η ανάγκη διαφάνειας στη λειτουργία του Δημοσίου. Ως σοβαρές
ενδείξεις αυτού μπορούν να εκληφθούν τόσο η πρόδηλη δυσαναλογία μεταξύ
αντικειμενικής αξίας και τελικού συμβατικού τιμήματος όσο και η ίδια η διαδικασία
επιλογής που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως «φωτογραφική». Επισημαίνεται,
ωστόσο, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αμφισβητηθεί η νομιμότητα της διαδικασίας. Σε
κάθε περίπτωση, η εις βάθος διερεύνηση της υποθέσεως και η αναζήτηση πιθανόν
ευθυνών είναι έργο της Δικαιοσύνης.
5. Για την αντιδικία μεταξύ ΚΕΕΛΠΝΟ-ΟΚΑΝΑ, σημειώνεται ότι, δεδομένης της
αστικής φύσεως της διαφοράς, αυτή εκφεύγει του αντικειμένου έρευνας της
Εξεταστικής Επιτροπής. Προέκυψε δε ότι, μετά από σχετική τροποποίηση της
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προγραμματικής συμβάσεως, υπήρξε νομότυπη μεταβολή σκοπού για τη δημιουργία
νέων δομών. Σε κάθε περίπτωση, τα διαθέσιμα ποσά δαπανήθηκαν, πράγματι, για
σκοπούς δημόσιας υγείας, αλλά διαφορετικούς από εκείνους που αρχικώς είχαν
προσδιορισθεί. Κατόπιν τούτων, δεν εντοπίζεται εν προκειμένω, αιτία ή περιθώριο
αποδόσεως ευθυνών σε πολιτικό πρόσωπο.
6. Σε ό,τι αφορά την διαταχθείσα λογιστική πραγματογνωμοσύνη στο ΚΕΕΛΠΝΟ
επισημαίνεται ότι δεν προέκυψε «έλλειμμα», αλλά «διαφορές» συνολικού ύψους 89
εκ. €. Επί του ποσού αυτού οι πραγματογνώμονες καταλήγουν ότι «Σχετικά με τη
φύση ή τον τρόπο σχηματισμού των διαφορών στις χρήσεις 2010-2014, δεν είμαστε σε
θέση να εκφέρουμε άποψη λόγω του ανεπαρκούς τρόπου κατάρτισης των απολογισμών
και της έλλειψης ελεγκτικών στοιχείων για την επιβεβαίωση των εσόδων και εξόδων
των απολογισμών».
Συνεπώς, παρίσταται ανάγκη να ελεγχθούν τα παραστατικά χρηματικών κινήσεων, τα
εντάλματα πληρωμών και είσπραξης καθώς και η εν τοις πράγμασιν διάθεση των
χρηματικών ποσών που εισέρρευσαν στο ΚΕΕΛΠΝΟ κατά το κρίσιμο χρονικό
διάστημα από την τακτική δικαιοσύνη, προς τον σκοπό διακρίβωσης της τέλεσης ή
μη ποινικού αδικήματος.
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