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-M 
ετρ στην απάτη, εµφανιζόµενος ως... 
γιατρόςκαιπροσκοµίζονταςανύπαρκτους 

τίτλους σπουδών, πέτυχε όχι 
µόνο να αποκτήσει άδεια άσκησης του ιατρικού 

επαγγέλµατος αλλά και να διοριστεί στο 
ΕΣΥ, φθάνοντας στον βαθµό του διευθυντή 
Κέντρου Υγείας! 

Από την έρευνα που διενήργησε το Σώµα 
Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείαςδιαπιστώθηκε 
πωςοι τίτλοισπουδών Ιατρικής και Χειρουργικήςτου 

Πανεπιστηµίου της Ρώµης La Sapienza, 
τουςοποίους ισχυριζόταν ότι κατείχε ο «γιατρός» 
Ιωάννης Καστανής, ήταν ανύπαρκτοι, ενώακόµη 

και ό φάκελος στο υπουργείο Υγείας για την ^πιλογή 
του ως διευθυντή στο Κέντρο Υγείας 

Σκύρου περιέργως έχει εξαφανιστεί. 
Ετσι, από το 1993, οπότε εµφανίζεται να 

αποκτά από τη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας 
της Νοµαρχίας Αργολίδας άδεια άσκησης Ιατρικού 

Επαγγέλµατος, αλλά και µετά την «ειδίκευσή» 
του στο Νοσοκοµείο «Αγιος Ανδρέας» 

Πατρών, το 1996, θα περάσουναπό τα χέρια 
του χιλιάδες ανυποψίαστοι πολίτες. 

ii-γέλασε tous πάντες 
Η πρωτοφανής αυτή άλωση του συστήµατος 

υγείας από έναν επικίνδυνο απατεώνα, 
j^rov οποίο αποκαλύπτει σήµερα n Rearnews, 

εγείρει πλήθοςερωτηµάτωνγιατουςτρόπους 
µε τους οποίους κατάφερε να εξαπατήσει το ^υπουργείο 

Υγείας δηµόσια νοσοκοµεία, ιατρικούς 
συλλόγους, αλλά.και γενικά το ∆ηµόσιο, 

καθώς κυκλοφορούσε µε τρία ΑΦΜ και τρεις 
αστυνοµικές ταυτότητες. 

Μάλιστα, n πορεία τηςερευνητικήςδιαδικασίας 
φαίνεται πως προκάλεσε την ξαφνική και 

ανεξήγητη εξαφάνισή του στα τέλη του περασµένου 
Ιουλίου από τη Σκύρο, όπου τα τελευταία 

12 χρόνια υπηρετούσε ως γιατρός και διευθυντής 
του Κέντρου Υγείαςτου νησιού... 

To πόρισµα-καταπέλτης που συνέταξε το Σώµα 
Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας 
µε ηµεροµηνία 26 Σεπτεµβρίου 2013, δια- 

t Ίβιβάστηκε στο υπουργείο Υγείας στον Πανελλήνιο 
Ιατρικό Σύλλογο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

«Πατρ os» 
µε πτυχίο 
στην... απάτη 
Η απίστευτη ιστορία ταυ Ιωάννη Καοτάνη, ο οποίος 
χωρίς πτυχίο έκανε καριέρα pro ΕΣΥ και έφτασε να 
γίνει διευθυντής στα Κέντρο Υγείας της Σκύρου 

και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για 
την άσκηση διώξεων. Σε αυτό περιγράφονται 
µε λεπτοµέρειες οι πα ράνοµες δραστηριότητες 
και οι πλαστογραφίες του «γιατρού». 

ΟI. Καστάνης ήταν γνωστός στο νησί ως «ο 
γιατρός µε τη Ferrari», καθώςκυκλοφορούσε µε 
το γνωστό ιταλικό κόκκινο αυτοκίνητο, το οποίο 
λέγεται πως έριξε στον γκρεµό για να εισπράξει 

την αποζηµίωση. Αξιοσηµείωτο είναι και 
το γεγονός πως κάποιαηµέρα οι Σκυριανοί 
είδαν τον γιατρό τους να φθάνει στο αεροδρόµιο 

«µε το ιδιωτικό του Τσέσνα», όπως 

ο ίδιος είχε διαρρεύσει στον στενό του κύκλο. 
Πριν, άλλωστε, αποκαλυφθούν τα πλαστά πτυχία 

που κατείχε, είχε κατηγορηθεί ότι θεωρούσε 
βιβλιάρια υγείας έναντι αµοιβής. 
Η αντίστροφη µέτρηση για την αποκάλυψη 

της πραγµατικήςταυτότηταςτου «γιατρού» ξεκίνησε 
ύστερα από επιστολή πολίτη της Σκύρου 

προς το υπουργείο Υγείας στην οποία υπάρχουν 
πληροφορίες που µπορεί να επισύρουν 

ακόµα και την ποινική του καταδίκη. 
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, n ∆ιεύθυνση 

Αναγνώρισης Ακαδηµαϊκών Τίτλων του ∆ΟΑΤΑΠ 
(πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ) ενηµέρωσε ότι δεν 

προέκυψε στα αρχεία της «κατάθεση αίτησης 
αναγνώρισης στο όνοµα του "γιατρού" 

για τον τίτλο σπουδών του, που φέρεται ότι 
χορηγήθηκε στον ως άνω από το Πανεπιστήµιο 

της Ρώµης (Universita degli studi di Roma 
La Sapienza)». 

Επιπλέον, στα συµπεράσµατα τονίζεται πως 
«το επικυρωµένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών 

Ο «yiatp0S» φαίνεται πακ 
κυκλοφορούσε µε τρία 
ΑΦΜ και τρείΞ αστυνοµικέ^ 
ταυτότητες ενώ διέθετε και 
ιδιωτικό αεροπλάνο! 

φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πιστοποιητικού 
Ιατρικής και Χειρουργικής του Πανεπιστηµίου 

της Ρώµης, µε την επίσηµη µετάφραση 
από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του 

υπουργείου Εξωτερικών, δεν φέρει -ως όφειλε- 
τη σφραγίδα της Χάγης», κάτι που παραπέµπει 

σε πλαστό τίτλο. 

Στην Ιταλία 
Η έρευνα επεκτάθηκε και στην Ιταλία, στο Πανεπιστήµιο 

της Ρώµης όπου φέρεται ότι σπούδασε 
ο διευθυντήςτόυ Κέντρου Υγείαςτης Σκύρου, 
το οποίο απάντησε ως εξής «∆εν προέκυψε 

έκδοση Πτυχίου Ιατρικής επ' ονόµατι Καστάνη 
Ιωάννη. ∆εν προέκυψε εγγραφή του 

στα Μητρώα Φοιτητών της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστηµίου της Ρώµης La Sapienza. Ο 
αναγραφόµενοςαριθµόςµητρώου εγγραφής 
δεν αντιστοιχεί και σε κανένα άλλο πρόσωπο. 
∆εν προέκυψε υποστήριξη πτυχιακής εργασίας 

κατά την 5/11 /92 από τον Ιωάννη Καοτάνη. 
Κατά συνέπεια το προσκοµισθέν πιστοποιητικό 
µε ηµεροµηνία 5/8/1993 είναι πλαστό». 

Να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της «καριέρας) 
του, ο εν λόγω «γιατρός» εµφάνισε βεβαιώσεις 

από υποτιθέµενες κλινικές και εργαστήρια 
όπου «εκπαιδεύτηκε», πιστοποιητικά 

του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, δικαιολογητικά 
για εξετάσειςειδικότητας αποφάσειςχορήγησης 

άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος 
κ.ά. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι κατείχε 

τρεις ταυτότητες τρία ΑΦΜ, όπως n ταυτότητα 
που «υφάρπαξε από το Αστυνοµικό Τµήµα 

Κύµης µε χρήση πλαστού πιστοποιητικού και 
βάσει αυτήςτηςταυτότηταςείχε εκδώσει ΑΦΜ 
απάτη ∆ΟΥ Κηφισιάς», όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά 

στο πόρισµα. 
Ανάµεσα στα «κατορθώµατα» του διευθυντή 

του Κέντρου Υγείας είναι και το εξώδικο 
που έστειλε, µαζί µε άλλους ανυποψίαστους 
συναδέλφους του, στην ηγεσία των νοσοκοµείων 

Κύµης και Χαλκίδας κοινοποιώντας το 
παράλληλα στοντότε υπουργό ΥγείαςΑνδρέα 
Λυκουρέντζο. Στο εξώδικο διεκδικούσε αποζηµίωση 

από εφηµερίες ενώ υποστήριζε ότι «µε 
τις πράξεις και τις παραλείψεις σας έχει αποδειχθεί 

πλήρως n αψερεγγυότητά σας ως εργοδοτών 
και δι' υµών n αφερεγγυότητα του 

ελληνικού ∆ηµοσίου». 

Ο l. ΚΑΣΤΑΝΗ! ηταν γνωστοί ero νηοϊ 
ujs -ο γιατρό5 µε τη Ferrari», καθω$ κυκλοφορούσε 

µε το ιταπΊκο αυτοκίνητο, το 
οποίο Λέγεται nu>s έριξε στον γκρεµό για 
να εισπράξει την αποζηµίωση 
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ΣΥΜΦΩΝΑ µε την 
έκθεση ετϊέγΧου ιου 
Σώµατχκ Επιθεωρητών 

Υγώκ, δεν 
προέκυψε έγγραφη 
τουΙ.Κπσΐάνηστο 
µητρώο του (τοπικού 

πανεπιστηµίου 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
Λέανδρος Ρακιντζής, σε επικοινωνία που είχε µε 
τη Realnews, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες µας* 
για την εν λόγω υπόθεση, που θα διερευνηθεί περαιτέρω, 

και δήλωσε: «∆υστυχώς, υπάρχουν επιτήδειοι 
που επωφελούνται από τα κενά στον έλεγχο 

και καταλαµβάνουν θέσεις και αξιώµατα χωρίς 
να διαθέτουν τα προσόντα, ενώ πολλές φορές είναι 

και επικίνδυνοι. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
ο επιτήδειος παρίστανε επί σειρά ετών τον γιατρό, 
µέχρι που αποκαλύφθηκε από έλεγχο του ΣΕΥΠ 
ότι δεν διέθετε πτυχίο Ιατρικής. Ηδη έδωσα εντολή 
στο ΣΕΕ∆∆ να διερευνήσει πώς επίτόσα χρόνια κατάφερε 

p συγκεκριµένος να εξαπατήσει ολόκληρο 
το σύστηµα υγείας και στο 
Σ∆ΟΕ για έλεγχο των οικονοµικών 

δραστηριοτήτωντου. 
Αναρωτιέµαι 

αν θα µάθουµε ποτέ αν 
υπήρξαν παράπλευρες 
απώλειες»... 
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