
Πόσο κόστισε ο επιστημονικός φερετζές των συγχωνεύσεων; 

 

Χρυσάφι έχει πληρωθεί ο περίφημος χάρτης υγείας, ενώ κανείς από 

τους εμπλεκόμενους δεν δίνει σαφή απάντηση για το ακριβές ύψος της 

δαπάνης. Η ΟΕΝΓΕ υπέβαλε προ τεσσάρων μηνών έγγραφο ερώτημα 

στον υπουργό Υγείας κ. Λοβέρδο, χωρίς ποτέ να λάβει απάντηση, ενώ 

όλη η παρέα των εμπλεκομένων τηρεί σιγή όταν ερωτάται για το ζήτη-

μα. 

Συνεργάτες  του Ygeianet κατάφεραν μετά από έρευνα που πραγματο-

ποίησαν στο διαδίκτυο και σε αρχεία να σχηματίσουν μία σχετικά αξιό-

πιστη εικόνα του κόστους αυτού του έργου που η χρηματοδότησή του 

ξεκίνησε το Μάιο του 2009 και δύο χρόνια αργότερα δεν έχει ολοκλη-

ρωθεί ούτε κατά το ήμισυ, αποτελεί όμως τον επιστημονικό φερετζέ για 

τις συγχωνεύσεις Νοσοκομείων και εν γένει για την κατεδάφιση όλου 

του δημόσιου συστήματος υγείας. Πρωτεργάτες ο κ. Κυριόπουλος και ο 

κ. Λιαρόπουλος, οι οποίοι ακόμη και σήμερα καταφέρνουν με διάφο-

ρους τρόπους να αντλούν μεγάλα κονδύλια για το καταστροφικό αυτό 

εγχείρημα.  

 

Στοιχεία 

Το έργο ξεκίνησε πριν 10 χρόνια, φτιάχτηκε μία υποτυπώδης υποδομή 

και δαπανήθηκαν από τις κυβερνήσεις πολλά εκατομμύρια ευρώ, το 

ακριβές ύψος των οποίων δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί σε σημε-

ρινές τιμές, πρέπει όμως να εγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο 

χρηματοδοτήθηκε εκ νέου το 2009 από τον κρατικό προϋπολογισμό και 

από τα ΕΣΠΑ και ανατέθηκε εξ ημισείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας 

Υγείας (ΕΣΔΥ)  και το ΚΕΕΛΠΝΟ. 

Η ΕΣΔΥ βάσει της αρχικής συμφωνίας1 έλαβε τρία εκατομμύρια ευρώ 

                                                
1 http://www.ygeia-

pronoia.gr/uploads/d_programmatikh_periodos/4_erga/4.2_katalogos/4.2.1_forea/277303_dy_xartis_deiktes.pdf 
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και το ΚΕΕΛΠΝΟ έλαβε2 άλλα τρία εκατομμύρια ευρώ. Σύνολο 6 εκατ. 

ευρώ! 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ χρηματοδοτήθηκε με 500.000 ευ-

ρώ για «διάχυση της γνώσης», όρος με τον οποίο αποκαλείται η προπα-

γάνδα στους κύκλους των επικοινωνιολόγων. 

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν και από την απάντηση της τ. υ-

πουργού Υγείας κ. Ξενογιαννακοπούλου σε επίκαιρη ερώτηση στη Βου-

λή πριν ένα χρόνο.  

Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα:  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ΄ 

Δευτέρα 19 Απριλίου 2010 

Απάντηση της υπουργού Υγείας σε επίκαιρη ερώτηση του Θ. Λεβέντη: 

ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής): 

Προχωράμε πρώτα απ’ όλα το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξης ανθρώπινου 

δυναμικού, τον υγειονομικό χάρτη ως διοικητική και συντονιστική υποστήριξη με 

έναν προϋπολογισμό δαπάνης 3 εκατομμυρίων ευρώ –εδώ το κέντρο ελέγχου και 

πρόληψης νοσημάτων έχει τον κύριο ρόλο για να το υλοποιήσει- το σύστημα παρα-

γωγής δεικτών υγειονομικού χάρτη πάλι με προϋπολογισμό 3 εκατομμυρίων στο 

ΕΣΠΑ όπου είναι η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας που σας ανέφερα προηγουμένως… 

 

Ο χειρισμός του ζητήματος από το δίδυμο Κυριόπουλου - Λιαρόπουλου 

αποτελεί πραγματική πολιτική πρόκληση και επιστημονικό όνειδος. Χω-

ρίς να έχουν ολοκληρώσει το έργο για το οποίο έχουν αμειφθεί εξάγουν 

συμπεράσματα προκειμένου να ικανοποιήσουν τις στοχεύσεις που έχει 

θέσει η τρόικα και ο τρίτος του τριγώνου των οικονομολογούντων Η.  

Μόσιαλος, ο οποίος εμφανίζεται πλέον ως ο εγχώριος εκπρόσωπος του 

ΔΝΤ . 

Δημήτρης Βαρνάβας 

                                                
2 http://www.keelpno.gr/images/stories/keelpno/prokiriksis/all_1b.pdf 
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