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Στις 13 Σεπτεμβρίου 2012, ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού 
Φαρμάκων (ΕΟΦ) Γιάννης Τούντας υπογράφει την υπ' αριθμόν 

πρωτοκόλλου 65260 απόφαση με την οποία κατακυρώνεται "το 

αποτέλεσμα του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου του έργου 'Εκστρατεία ενημέρωσης του ΕΟΦ για την πρόληψη 

της πολυφαρμακίας' στην ένωση εταιρειών MIND WORK BUSINESS 
SOLUTIONS ΕΠΕ και ΒΙ ΕΝΤ Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., που 

κατέθεσε τη συμφερότερη προσφορά με το ποσό των 435.666 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα και με το σχετικό πρακτικό της 

Ετήσιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών". 
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Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε, νομίμως, σε εταιρείες σχετιζόμενες με τις 

γνωστές οικογένειες Βαρβιτσιώτη και Στουρνάρα... 
Μα, 435.666 ευρώ για μία εκστρατεία ενημέρωσης, όταν ο ίδιος ο ΕΟΦ 

έχει γονατίσει από την περικοπή της δημοσίας χρηματοδότησής του και 
πολύ πρόσφατα είχε ξεμείνει ακόμη και από ταινίες γνησιότητας για την 

νόμιμη κυκλοφορία των φαρμακευτικών σκευασμάτων στη χώρα μας. 
Και τι θα λέγατε εάν γνωρίζατε ότι ο Γιάννης Τούντας έδωσε... σκληρή 

μάχη κόντρα σε δεκάδες στελέχη του ΕΟΦ προκειμένου να καταφέρει το 
σχετικό έργο να δοθεί αντί... 1 εκατ. ευρώ; 

Αφού μετέθεσε την επικεφαλής του τμήματος δημοσίων σχέσεων του 
Οργανισμού σε άλλη θέση, επειδή η πρώτη αντιδρούσε σφόδρα στην 

υπέρογκη και ακατανόητη δαπάνη, και αφού συγκρούσθηκε για μήνες 
προκειμένου να πετύχει το στόχο του, ο Γιάννης Τούντας υποχρεώθηκε 

τελικά να "συμβιβασθεί" με τα 435.666 ευρώ... 

Ο διεθνής διαγωνισμός διενεργήθηκε και, ως εκ... θαύματος, ουδείς από 
τους συμμετέχοντες κατέθεσε ένσταση κατά της προκήρυξης η οποία ήταν 

γραμμένη με τον πιο γενικόλογο και αόριστο τρόπο τον οποίο θα 
μπορούσε κανείς να φανταστεί! Αλλά ας είναι. 

Τι θα λέγατε τώρα εάν γνωρίζατε ότι στην δεύτερη από τις δύο εταιρείες, 
στις οποίες κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, πρόεδρος του Δ.Σ. της είναι ο 

Θωμάς Βαρβιτσιώτης και ένα από τα μέλη του Δ.Σ. της ο Κωνσταντίνος 
Βαρβιτσιώτης, αμφότεροι μέλη της γνωστής πολιτικής οικογενείας 

Βαρβιτσιώτη, ενώ μεταξύ των μετόχων της πρώτης εταιρείας είναι η 
Νεφέλη Στουρνάρα και η Μυρτώ Στουρνάρα, αμφότερες στενές συγγενείς 

του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα; 

Θα λέγατε ίσως το εξής: Ο πρόεδρος του ΕΟΦ Γιάννης Τούντας δεν έχει 

καταλάβει ακόμη σε ποια πολύ δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία 
βρίσκεται η χώρα ούτε έχει αντιληφθεί την ασφυκτική οικονομική 

στενότητα του Οργανισμού για να επιθυμεί ο ΕΟΦ να δαπανήσει 1 εκατ. 

ευρώ για μία... εκστρατεία ενημέρωσης για την πρόληψη της 
πολυφαρμακίας! 

Θα λέγατε ίσως επίσης τα εξής: Ο Γιάννης Τούντας, μέσα σε αυτή την 
πολύ δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία για τη χώρα και την ασφυκτική 

οικονομική στενότητα για τον ΕΟΦ διενεργεί έναν διαγωνισμό με ακραία 
αόριστους όρους στην προκήρυξή του, με το περίεργο φαινόμενο να μην 

κατατίθεται καμία ένσταση για αυτούς τους όρους, γεγονός εξαιρετικά 
σπάνιο στις περιπτώσεις των διαγωνισμών με προβληματικούς όρους στις 

προκηρύξεις τους, και ο διαγωνισμός κατακυρώνεται, νομίμως ασφαλώς, 
στις δύο συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες έχουν πολύ συγκεκριμένες 

σχέσεις με τις δύο ισχυρές οικογένειες Βαρβιτσιώτη και Στουρνάρα... 
Θα λέγατε ίσως, τέλος, ότι ο Γιάννης Τούντας αδιαφορεί για την πολύ 

δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία για τη χώρα και την ασφυκτική 
οικονομική στενότητα για τον Οργανισμό και άγχεται πρωτίστως για την 

πολιτική εύνοια προς το πρόσωπό του και την παράταση της παραμονής 

του στη θέση του προέδρου του ΕΟΦ... 
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