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Πάρτι εκατοµµυρίων στις προµήθειες νοσοκοµείων 
Αγορές ύφους 50 εκατ. ευρω 
έγιναν σε έναν χρόνο σε δηµόσιο 
νοσοκοµείο, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. 

To νοσοκοµείο αγοράζει ακριβά 
ακόµη και υλικά για τα οποία 
«τρέχει» σύµβαση µε χαµηλότερη τιµή. 

Στις αποθήκες του «σκουριάζουν» 
µηχανήµατα από το 2010 
και το νοσοκοµείο προµηθεύεται τα ίδια 
µηχανήµατα σε µεγάλες ποσότητες και 
µε απευθείας ανάθεση. 

«Εκλεισε» συµφωνία για προµήθεια συγκεκριµένων ποσοτήτων 

υλικών και τελικά προµηθεύτηκε και πλήρωσε 360% 
παραπάνω υλικό. e^^mg^mg^mg^\ 
Βρέθηκαν ιατρικά υλικά 
«φαντάσµατα»: χωρίς δελτία παραγγελίας, 
χωρίς ιατρικές γνωµατεύσεις και βεβαιώσεις 
για τη χρησιµότητα τους. 

Μόνον σε ένα έτος το νοσοκοµείο 
πραγµατοποίησε εξώσυµβαπκές 
προµήθειες ύφους 
6 εκατ. ευρω! 

Ανακαλύφθηκε 
πλεόνασµα 
συγκεκριµένων 
κωδίκων 
φαρµάκων αλλά 
και έλλειµµα αλλ 
σκευασµάτων 
που δεν δικαιολογήθηκε. 

Εκθεση-φωτιά του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Εξωουµβιπικές ιφοµήθειες 6 turn* 
σε νοσοκοµείο της Αττικής 
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

«Εκθεση-φωτιά του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
αναδεικνύει για µια ακόµη φορά 

της βαριές παθογένειες του συστήµατος 
προµηθειών στο ΕΣΥ. Τα δηµόσια νοσοκοµεία 

εξακολουθούν να προµηθεύονται 
υλικά και υπηρεσίες παράτυπα µε 

απευθείας αναθέσεις, να «στοκάρουν» 
ιατρικά υλικά και να τα «ξεχνούν», µε 
αποτέλεσµα να προχωρούν σε νέες παραγγελίες 

και να προκηρύσσουν... διαγωνισµούς, 
ενώ έχουν εξασφαλίσει ήδη 

το αναγκαίο υλικό στο χαµηλότερο κόστος 
µε σχετικές συµβάσεις. 

Οι διαχρονικές... ατέλειες στη δηµοσιονοµική 
διαχείριση των δηµόσιων 

νοσοκοµείων και του συστήµατος προµηθειών 
τους περιλαµβάνονται σε έκθεση 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο 
προχώρησε σε πιλοτικό έλεγχο των 

προµηθειών, ύφους 50 εκατ. ευρώ, µεγάλου 
νοσοκοµείου της Αττικής. 

ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΡΓΟ 
Η έκθεση παραδόθηκε στον πρόεδρο 

της Ειδικής ∆ιαρκούς Επιτροπής Ισολογισµού, 
απολογισµού και Ελέγχου 

Εκτέλεσης του προϋπολογισµού του 
κράτους, βουλευτή Ευβοίας Κώστα Μαρκόπουλο. 

Όπως δήλωσε στην «ΗτΣ» ο 
κ. Μαρκόπουλος, «εκτιµώ ότι είναι πολύτιµο 

το έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
στην κατεύθυνση της διαχείρισης των 

προµηθειών στον χώρο της Υγείας. Θα 
γίνει συζήτηση εντός των εηόµενων ηµερών 

γι' αυτή την έκθεση σε κοινή Επιτροπή 
Κοινωνικών Υποθέσεων και 

της Επιτροπής Υπολογισµού». . 
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Επιτροπής 

Ισολογισµού, «n συζήτηση θα 
είναι ουσιαστική και σε τρεις κατευθύνσεις: 

Πρώτον, να γίνουν οι βουλευτές 
όλων των κοµµάτων κοινωνοί του πραγµατικού 

προβλήµατος στις προµήθειες 
των νοσοκοµείων. ∆εύτερον, να µετατραπεί 

το Ελεγκτικό Συνέδριο σε αρωγό 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως γίνεται 

σε όλη την Ευρώπη. Τρίτον, να 
οδηγήσει σε δέσµευση την πολιτική ηγεσία 

του υπουργείου Υγείας ότι επιτέλους 
θα ληφθούν αποφάσεις που θα 

λύσουν τον γόρδιο δεσµό στις προµήθειες. 
Η εκτίµησή µου είναι ότι περαιτέρω 

δηµοσιονοµική προσαρµογή στην 

Υγείας µπορεί να επιτευχθεί µόνον µέσα 
ano τη διαχείριση των προµηθειών 

των νοσοκοµείων». 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε ποσοτική 

υπέρβαση συµβατικών ποσοτήτων 
κατά 460%! Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο 
διαγωνισµού για την προµήθεια βαλβίδων 

καρδιάς, σε µία από τις µειοδότριες 
εταιρείες συµβατικά είχαν κατακυρωθεί 
5 δάκτυλοι βαλβιδοπλαστικής, ενώ n 
τελική εκτέλεση ήταν 23 δάκτυλοι. Η 
οµάδα ελέγχου επίσης παρατήρησε ότι 
σε άλλη µία µειοδότρια εταιρεία του διαγωνισµού, 

συµβατικά είχαν κατακυρωθεί 
2 βαλβιδοφόρα αοτρικά µοσχεύµατα, 

ενώ n τελική εκτέλεση ήταν 3 τεµάχια 
του είδους (αύξηση 50%). 

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε αναιτιολόγητη 
δηµιουργία αδιάθετου αποθέµατος. 

Στην κεντρική αποθήκη του νοσοκοµείου 
υπάρχουν και δεν έχουν ακόµη 

διατεθεί τέσσερις εκτυπωτές από τα έξι 
τεµάχια µου αγοράστηκαν τα τέλη του 
2010. To νοσοκοµείο έκτοτε έχει προµηθευτεί 

µε απευθείας ανάθεση διάφορα 
µοντέλα εκτυπωτών και σε µεγάλες 

ποσότητες, δίχως να διαθέσει τις ήδη 
υπάρχουσες ποσότητες. 

∆ιαπιστώθηκαν επίσης περιπτώσεις 
«άτυπων» παρακαταθηκών σε είδη αγγειοπλαστικής 

(αξία εξωσυµβατίκής 
προµήθειας 313.000 ευρώ). Η προµήθεια 
έγινε χωρίς να υπάρχουν ρχεττκά δελτία 
παραγγελίας, χωρίς ιατρικές γνωµατεύσεις 

των θεραπόντων γιατρών και χωρίς 
τις συνοδευτικές βεβαιώσεις περί χρησιµοποίησης 

των εν λόγω υλικών στον 
εκάστοτε ασθενή. 

Ο έλεγχος κατέδειξε επίσης ότι το 
νοσοκοµείο προµηθεύτηκε πανάκριβο 
αλικό µε απευθείας ανάθεση, ενώ «έτρεχε» 

σύµβαση µε εταιρεία που µειοδότησε 
και πέτυχε σε σχετικό διαγωνισµό. Σηµειώνεται 

ότι µόνον σε ένα έτος το νοσοκοµείο 
πραγµατοποίησε εξωσυµβαηκές 

προµήθειες ύψους 6 εκατ. ευρώ! 
Στο ίδιο νοσοκοµείο, n οµάδα ελέγχου 
εντόπισε σηµαντικές διαφορές ανάµεσα 

στον πραγµατικό αριθµό φαρµάκων 
που διέθετε το φαρµακείο του µε 

τον αριθµό non είχε καταχωρισθεί στο 
βιβλίο απογραφής. Μάλιστα, όπως ano- 

Συνεχίζουν 
"να προµηθεύονται υλτκά 

και υπηρεσίες παράΐυπα µε 
απευθείας αναθέσεις και να 
«στοκάρουν» ιατρικά υλικά 
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υλίκά που προµηθεύτηκαν 
και προκηρύσσουν... 

µε υψηλότερο 
κόστος 

κάλυψε ο έλεγχος, n διοίκηση δεν 
γνωρίζει το πραγµατικό ποσό των πλεονασµάτων. 

Αλαλούµ επικρατεί µε τις επιτροπές 
παραλαβής. Τα µέλη τους δεν ήταν παρόντα 

κατά την παραλαβή και καταµέτρηση 
των υλικών και οι υπογραφές τους 

στα πρωτόκολλα παραλαβής είχαν υπογραφεί 
σε χρόνο προγενέστερο της 

πραγµατικής παραλαβής. 
Μάλιστα, κατά τον έλεγχο ενός δείγµατος 

τιµόλογίών που αφορούσαν διαφορετικούς 
κωδικούς υλικών, n οµάδα 

ελέγχου παρατήρησε ότι τα σχετικά 
πρώτόκολλα παραλαβής δεν ήταν τα 
πρωτότυπα. Σε µια περίπτωση το πρωτόκολλο 

είχα αντικατασταθεί από σχετική 
βεβαίωση του γραφείου προµηθειών 

σχετικά µε την καλή εκτέλεση της 
συνταγής. 

Σχετικά µε τις οφειλές του νοσοκοµείου 
προς ης προµηθεύτριες εταιρείες, 

οι ελεγκτές διαπίστωσαν χρέη από το 
2006 ύψους µισού εκατ. ευρώ, που σύµφωνα 

µε τη νοµοθεσία θα έπρεπε να 
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διαγραφούν ano τα 
βιβλία του νοσοκοµείου 

σε όφελος των αποτελεσµάτων 
τους, καθώς υπόκεινται 

σε πενταετή παραγραφή. 
«Αγκάθια» στο σύστηµαπροµηθειών 

παραµένουν n γράφειοκρατεία και οι 
χρονοβόρες διαδικασίες στους διαγωνισµούς, 

που οφείλονται κυρίως στις 
ενστάσεις συµµετεχόντων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι n 
προµήθεια κλιµαηστικών, όπου τελικά 
το νοσοκοµείο προέβη στην αγορά διαφορετικών 

τύπων κλιµατιστικών από 
εκείνα non είχαν κατακυρωθεί εξαιτίας 
του κλεισίµατος του εργοστασίου κατασκευής 

τους! 

ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Τέλος, ο έλεγχος κατέδειξε την ανυπαρξία 

εξειδικευµένου προσωπικού για 
τη διαχείριση του συστήµατος προµηθειών. 

Εντύπωση προκαλεί πάντως ότι ενώ 
είχε προβλεφθεί πίστωση ύψους 5.000 
για τη συµµετοχή του διοικητικού προσωπικού 

σε σεµινάρια (non θα επέφεραν 
βελτιώσεις στην αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα 

του συστήµατος προµηθειών 
και αγορών του νοσοκοµείου), 

το νοσοκοµείο δεν προέβη σε καµία ενέργεια. 

Εξωουµβιπικές ιφοµήθειες 6 turn* 
σε νοσοκοµείο της Αττικής 
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