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ΑΓΝΟΕΙ TO ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-TOY ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΜ ΕΝΤΟΛΗ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ 

To ΚΕΕΛΠΝΟ «µεροληπτεί» υπέρ 
ιδιωτικής εταιρείας για τον µοριακό έλεγχο! 
TOY ΒΑΣΙΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  

"Λ' «Με την παρούσα επιστολή 
θα ήθελα να σας επισηµάνω on είναι 

απαραίτητο να προβείτε σε 
απευθείας ανάθεση της παραγγελίας 

των αντιδραστηρίων για τον ' 
έλεγχο των µονάδων αίµατος για 
τον ιό του ∆υτικού Νείλου, σύµφωνα 

µε την πρόταση του Εθνικού Κέντρου 
Αιµοδοσίας (ΕΚΕΑ) και τηρώντας 

όλες τις νόµιµες και κοινοτικές 
Οδηγίες. Η εντολή σάς έχει 

ήδη δοθεί από τον υπουργό στις 3 
Αυγούστου 2012 και δεν έχει υλοποιηθεί 

ακόµη. Παρακαλώ για τις 
άµεσες δικές σας ενέργειες». 

Πρόκειται για την επιστολή την 
οποία απέστειλε στις 24 Αυγούστου 

2012 n υφυπουργός Υγείας 
Φωτ. Σκοπούλη στην ήρόεδρο του 
Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τζ Κρεµαστινού, 

n οποία έχει επιδείξει 
πολύ περίεργη και χαρακτηριστική 
ολιγωρία να εκτελέσει τη ρητή 
εντολή του υπουργού Υγείας Αν. 
Λυκουρέντζου να προχωρήσει στην 
αγορά αντιδραστηρίων για τον µοριακό 

έλεγχο του αίµατος (NAT) 
από την εταιρεία n οποία µειοδότησε 

στον σχετικό διαγωνισµό της 
7ης Αυγούστου 2012, δηλαδή την 
εταρεία Roche. 

Σύµφωνα µε εξαιρετικά επείγον 
έγγραφο του ΕΚΕΑ, µε ηµεροµηνία 
7 Αυγούστου 2012 και αριθµό 
πρωτοκόλλου Γπ/08/2296, n επιλεγείσα 

µέθοδος για τον µοριακό 
έλεγχο σχετικά µε τον ιό του ∆υτικού 

Νείλου είναι αυτή των µικροδεξαµενών, 
n φθηνότερη και mo 

συµβατή µε τα χαρακτηριστικά της 
χώρας µας δηλαδή, το κόστος για 
την οποία είναι 7,5 ευρώ για τα έξι 
δείγµατα συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ για την εταιρεία Roche. Η άλλη 

εταιρεία, n αµερικανική πολυεθνική 
Chiron, έδωσε προσφορά µόνον 

για µοριακό έλεγχο σε µονήρες 
δείγµα, δηλαδή την ακριβότερη µέθοδο, 

µε κόστος 17,22 ευρώ το 
δείγµα συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ! 

Ο... Σαλµάς αναλαµβάνει 
διαπραγµατεύσεις! 

Με δεδοµένες αυτές τις τιµές και 
ενώ n διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ αρνείται 

ουσιαστικά να εκτελέσει το 
αποτέλεσµα, του διαγωνισµού και 
να προχωρήσει στην ανάθεση του 
έργου στη µειοδότρια εταιρεία 
Roche, ο αναπληρωτής υπουργός 
Υγείας Μάρ. Σαλµάς εκδίδει δύο (2) 
ανακοινώσεις µέσα σε πολύ σύντοµο 

χρονικό διάστηµα για να ενηµερώσει 
την έµπλεη άγνοιας κοινή 

γνώµη ότι n εταιρεία Chiron, n 
ακριβότερη δηλαδή, δίνει στο 

Από τις 3 Αυγούστου 
έχει δώσει εντολή 
ο Αν. Λυκουρέντζος 
στο ΚΕΕΛΠΝΟ και ano 
τις 24 Αυγούστου 
n Φ. Σκοπούλη, αλλά n 
Τζ. Κρεµαοτινού 
ολιγωρεί ακόµη για την 
αγορά των 
αντιδραστηρίων για τον 
µοριακό έλεγχο του 
αίµατος... 

Περίεργος και ο ρόλος 
του Μάρ. Σαλµά... 
υπουργείο Υγείας έκπτωση της τάξης 

του... 10% και..: 20.000 δωρεάν 
αντιδραστήρια, τη στιγµή κατά την 
οποία, σύµφωνα µε τους πιο µετριοπαθείς 

υπολογισµούς, n χώρα 
θα χρειασθεί φέτος σχεδόν 100.000 
αντιδραστήρια και ανάλογους ελέγχους... 

Στο σηµείο αυτό n υφυπουργός 
Υγείας ενηµερώνει σχετικά τον 
υπουργό Υγείας και n αρµοδιότητα 
για τον µοριακό έλεγχο του αίµατος 
«περνάει» στην Φωτ. Σκοπούλη, n 
οποία έχει εξ αρχής την αρµοδιότητα 

για τα θέµατα της δηµοσίας 
υγείας. 

Η πολύ περίεργη και ύποπτη 
στάση του Μάρ. Σάλµά υπογραµµίζεται 

ακόµη περισσότερο από ένα 
ενηµερωτικό σηµείωµα το οποίο 
αποστέλλει n εταιρεία Roche στον 
Αν. Λυκουρέντζο, προκειµένου να 
κάνει γνωστό στον υπουργό Υγείας 
ότιο Μάρ. Σαλµάς δεν έχει απαντήσει 

ακόµη και µετά τις ελεγχόµενες 
ανακοινώσεις του στη δική 

της προσφορά έκπτωσης της τάξης 
του 30% περίπου! Σηµειώνεται ότι, 
σύµφωνα µε όλα τα διαµορφούµενα 

δεδοµένα, n εταιρεία Roche, n 
οποία έχει κερδίσει τον διαγωνισµό, 

είναι n φθηνότερη, αλλά και 
εκείνη n οποία προσφέρει την υψη¬ 

λότερη έκπτωση... 

Λυκουρέντζος: Να 
πληρώσει το ΚΕΕΛΠΝΟ 

Με δεδοµένη την πολύ στενή 
δηµοσιονοµική στενότητα την 
οποία αντιµετωπίζει n χώρα, συνεπώς 

και το υπουργείο Υγείας, ο Αν. 
Λυκουρέντζος είχε δώσει από τις 3 
Αυγούστου 2012 την έγγραφη 
εντολή στην πρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ 

να προχωρήσει µε δαπάνες 
του Κέντρου στην αγορά των απαραιτήτων 

αντιδραστηρίων για τον 
µοριακό έλεγχου του αίµατος σχετικά 

µε τον ιό του ∆υτικού Νείλου 
για το χρονικό διάστηµα Αυγούστου 

- Σεπτεµβρίου - Οκτωβρίου 
του 2012. 

To ΚΕΕΛΠΝΟ είχε και έχει αυτή 
την οικονοµική δυνατότητα, καθώς, 

όπως σηµειώνει και ο ίδιος ο 
Αν. Λυκουρέντζος στο έγγραφό του 
προς την Τζ Κρεµαοτινού, οι δηµόσιες 

επιχορηγήσεις προς αυτό δίνονται 
αφειδώς, µε τελευταία εκείνη 

ύψους 7,7 εκατ. ευρώ, την οποία είχε 
εγκρίνει ο πρώην υπουργός 

Υγείας Αν. Λοβέρδος, µε την υπ' 
αριθµόν 809/7-12-2011 υπουργική 
απόφασή του. 

Η διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ ανέλαβε 
την υποχρέωση, µετά την 

εντολή του Αν. Λυκουρέντζου, αλλά 
δεν είχε πράξει τα δέοντα ακόµη 
και µέχρι τις 24 Αυγούστου 2012... 
Η πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, n Τζ 

Κρεµαοτινού, οφείλει να εξηγήσει 
την χαρακτηριστική όσο και λίαν 
περίεργη αβελτηρία της, n οποία 
γεννά πλήθος ερωτηµάτων και 
υποψιών ακόµη και στον πιο καλοπροαίρετο 

παρατηρητή... 
Σηµειώνεται ακόµη ότι ο υπουργός 

Υγείας, µε το έγγραφό του της 
3ης Αυγούστου 2012, είχε δώσει 
επίσης εντολή στην Τζ Κρεµαοτινού 

το ποσό το οποίο θα χορηγήσει 
το ΚΕΕΛΠΝΟ στο ΕΚΕΑ για την 
αγορά των αντιδραστηρίων να µην 
υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ, σε 
αντίθεση µε ό,τι συνέβη πέρυσι, 
όταν ο µοριακός έλεγχος του αίµατος 

κόστισε στη χώρα µας... 2,3 
εκατ. ευρώ! 

Ενόχλησε n παρέµβαση 
Λυκουρέντζου - Σκοπούλη 

Κι ενώ n πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ 
αρνείται ακόµη να εκτελέσει 

τις εντολές της 3ης Αυγούστου 
2012 του υπουργού Υγείας και της 
24ης Αυγούστου 2012 της. υφυπουργού 

Υγείας, είδε προχθές το 
φως της δηµοσιότητας λιβελογράφηµα 

κατά της Φωτ. Σκοπούλη, το 
οποίο κατηγορεί την υφυπουργό 
Υγείας ότι προχωρά σε... «απευθείας 

ανάθεση», δηλαδή σε ανάθεση 
χωρίς διαγωνισµό, σε µία από τις 
δύο εταιρείες! To ίδιο λιβελογράφηµά 

πλέκει το... εγκώµιο του αναπληρωτή 
υπουργού Υγείας Μάρ. Σαλµά! 
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