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Θέμα: Αναφορά 0705/2009, του S.R., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με παρατυπίες 
ως προς την εφαρμογή του προγράμματος SIALON στην Ελλάδα, το οποίο 
χρηματοδοτείται από την ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εργαζόταν στο παρελθόν στην Ελλάδα σε μια ΜΚΟ που συμμετείχε στην 
εφαρμογή του προγράμματος SIALON για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την 
επιδημιολογική παρακολούθηση των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών (HIV/AIDS και 
σύφιλη) μεταξύ ανδρών που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες, το οποίο χρηματοδοτείται 
από την Κοινότητα στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης της ΕΕ για τη δημόσια υγεία. Ως 
εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων είναι ο αρμόδιος 
φορέας για την παρακολούθηση, τη συλλογή και τη δημοσίευση των ευρημάτων. Ο 
αναφέρων ισχυρίζεται ότι στην Ελλάδα οι σχετικές πληροφορίες έχουν συλλεχθεί με 
απαράδεκτο τρόπο, από πρόσωπα χωρίς καμία ιατρική κατάρτιση, και ότι δεν υφίστανται 
αρκετές διασφαλίσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση προς την αρχή της εμπιστευτικότητας. Ο 
αναφέρων επισημαίνει επίσης ότι το διοικητικό όργανο της ΜΚΟ και ο πρόεδρός του έχουν 
προβεί σε εσφαλμένη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ που προορίζονται για το εν λόγω 
πρόγραμμα. Οι καταγγελίες και οι διαμαρτυρίες του αναφέροντος προς τους αρμόδιους 
φορείς τού στοίχισαν την εργασία του, και για αυτόν τον λόγο προσέφυγε ενώπιον του 
εργατοδικείου στην Αθήνα για καταχρηστική απόλυση. Συνεπώς, ο αναφέρων καλεί το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να ελέγξει κατά πόσον υπήρξε 
εσφαλμένη χρήση κονδυλίων και κατά πόσον τηρούνται στο έπακρο οι αρχές της ΕΕ για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων που, σε αυτήν την περίπτωση, είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητα.
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2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Σεπτεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων, βρετανός υπήκοος που ζει στην Ελλάδα, εργαζόταν στην «Act up Hellas», μια 
ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον τομέα του HIV/AIDS. Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων είχε αναθέσει με σύμβαση υπεργολαβίας στη ΜΚΟ τη συλλογή 
δειγμάτων σιέλου στο πλαίσιο του «SIALON», ένα πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από 
το δεύτερο πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας (2008-2013). Το Ελληνικό 
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων είναι συνδεδεμένος εταίρος στο πρόγραμμα
«SIALON», το οποίο αποσκοπεί στη συλλογή αξιόπιστων και βάσιμων στοιχείων για τον 
επιπολασμό HIV και σύφιλης μεταξύ ανδρών που αναπτύσσουν σεξουαλικές σχέσεις με 
άνδρες σε χώρες της νότιας και ανατολικής Ευρώπης μέσω αναλύσεων δειγμάτων αίματος 
και σιέλου. Ο αναφέρων αμείφθηκε από την «Act up Hellas» προκειμένου να συλλέξει 
δείγματα σιέλου σε χώρους που συχνάζουν ομοφυλόφιλοι άνδρες.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το πρόγραμμα χρησιμοποίησε προσωπικό χωρίς ιατρική 
κατάρτιση για τη συλλογή των δειγμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση 
των δεδομένων. Πιστεύει ότι το γεγονός αυτό διακύβευσε την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών και οδήγησε σε σφάλματα κατά την ερμηνεία των δεδομένων. Ισχυρίζεται 
επίσης ότι η ελληνική ΜΚΟ «Act up Hellas» καταχράστηκε κονδύλια της ΕΕ.

Το πρωτόκολλο του προγράμματος «SIALON» εγκρίθηκε από την επιτροπή δεοντολογίας σε 
κάθε συμμετέχουσα χώρα. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, τα δεδομένα συλλέγονται και 
χρησιμοποιούνται με πλήρη ανωνυμία. Το μόνο που συνδέει δότη και δείγμα κατά τη λήψη 
του δείγματος είναι ένας γραμμωτός κωδικός που επισυνάπτεται στο δείγμα και σε μια κάρτα 
που λαμβάνει ο δότης. Οι δότες μπορούν να λάβουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων 
χρησιμοποιώντας τον γραμμωτό κωδικό. Όλοι οι δότες λαμβάνουν ενημερωτικό έντυπο 
ασθενή στο οποίο αναλύεται η διαδικασία. Όλοι οι δότες υπογράφουν έντυπο συναίνεσης με 
το οποίο επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση του δείγματός τους. Δεν πραγματοποιούνται γενετικές 
αναλύσεις στα δείγματα, τα οποία καταστρέφονται μετά την ολοκλήρωση όλων των 
δημοσιεύσεων.

Ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό πραγματοποίησε δειγματοληψίες αίματος και σιέλου από μια 
ομάδα ελέγχου σε κλινικό περιβάλλον από άτομα που συμμετείχαν επίσημα στη μελέτη. Η 
συλλογή σιέλου δεν απαιτεί ιατρικό προσωπικό, για αυτόν τον λόγο τα δείγματα σιέλου 
συγκεντρώθηκαν από τον πληθυσμό-στόχο σε χώρους όπου συχνάζουν ομοφυλόφιλοι άνδρες 
από συλλέκτες οι οποίοι είχαν επιστρατευτεί από ομοφυλοφιλικές οργανώσεις. Για τη 
δειγματοληψία παρασχέθηκε στους συλλέκτες ο απαραίτητος εξοπλισμός1, ενώ είχαν 
καθοριστεί ειδικές διαδικασίες προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν επαφή με βιολογικό υγρό. 
Το εργαστήριο του πανεπιστημίου της Βερόνα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την εκτέλεση 

                                               
1 Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τη συσκευή «Oracol», η οποία αποτελείται από 
ένα αφρώδες ταμπόν από πολυστυρένιο το οποίο προσαρτάται σε μια πλαστική ράβδο και τρίβεται στα δόντια 
και στα ούλα για ένα περίπου λεπτό.



CM\851661EL.doc 3/4 PE431.125/REV

EL

των εξετάσεων στα δείγματα σιέλου μετά τη λήψη τους από τους εταίρους του 
προγράμματος.

Όσον αφορά την κατάχρηση κονδυλίων, το κόστος που προκύπτει από το πρόγραμμα
SIALON συμφωνεί με τα οικονομικά παραρτήματα της σύμβασης, τα οποία βασίζονται στον 
Δημοσιονομικό Κανονισμό2 και τους κανόνες εφαρμογής του3.

Η Επιτροπή κρίνει ότι οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων που εγγυώνται την ανωνυμία δεν 
διακυβεύουν την εμπιστευτικότητα ή την ασφάλεια όσον αφορά τους δότες των δειγμάτων.

Βάσει των επί του παρόντος διαθέσιμων στοιχείων, η Επιτροπή κρίνει ότι δεν 
στοιχειοθετείται κατάχρηση πόρων της ΕΕ από το πρόγραμμα SIALON.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2010.

Ο αναφέρων διατυπώνει τους ακόλουθους ισχυρισμούς σχετικά με τις εμπλεκόμενες 
οργανώσεις και τη χρηματοδότηση που έλαβαν: 

– Η αξιοπιστία της «Act up Hellas» είναι αμφισβητήσιμη.
– Διαπιστώνεται σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά τη χρήση της «Act up Hellas» στο 

πλαίσιο του προγράμματος.
– Εντοπίζονται προβλήματα σχετικά με τη χρηματοδοτική διαχείριση της «Act up Hellas» 

και άλλες πτυχές της συμμετοχής της στο πρόγραμμα SIALON.
– Δεν καταρτίστηκαν πρωτόκολλα δεοντολογίας τα οποία να επιτρέπουν τη συλλογή και την 

επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος
SIALON.

– Τα δείγματα που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος δεν αποθηκεύθηκαν κατά 
τον ενδεδειγμένο τρόπο.

– Δύο μέλη του προσωπικού του ΚΕΕΛΠΝΟ δήλωσαν ψευδώς ότι είναι ιατροί.
–
Η «Act up Hellas» δεν συνδεόταν μέσω συμβατικής σχέσης με το πρόγραμμα SIALON. Ο 
ελληνικός εταίρος που συνδεόταν μέσω συμβατικής σχέσης με το πρόγραμμα ήταν το 
ΚΕΕΛΠΝΟ. Το ζήτημα της αξιοπιστίας της ΜΚΟ, καθώς και το ζήτημα της πιθανής 
σύγκρουσης συμφερόντων δύο μελών προσωπικού του ΚΕΕΛΠΝΟ, τα οποία είναι επίσης 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου της «Act up Hellas», εμπίπτει στο πεδίο των εθνικών 
αρμοδιοτήτων. 

Όσον αφορά την κατάχρηση κονδυλίων, το κόστος που προκύπτει από το πρόγραμμα
SIALON, συμπεριλαμβανομένου του κόστους με το οποίο επιβαρύνθηκε ο ελληνικός εταίρος 
ΚΕΕΛΠΝΟ, συμφωνεί με τα οικονομικά παραρτήματα της σύμβασης, τα οποία βασίζονται 
στον Δημοσιονομικό Κανονισμό4 και τους κανόνες εφαρμογής του5. Επιπλέον, το 
ΚΕΕΛΠΝΟ αποσύρθηκε από το πρόγραμμα SIALON λόγω μη εκπλήρωσης των εργασιών 
του. Κατά συνέπεια, μόνον οι τεκμηριωμένες δαπάνες των πραγματικών εργασιών που 

                                               
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:357:0001:0071:EL:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:248:0001:0048:EL:PDF
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:248:0001:0048:EL:PDF
5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:357:0001:0071:EL:PDF
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εκτελέσθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SIALON μπορούν να θεωρηθούν ως 
επιλέξιμες καταβλητέες δαπάνες προς το ΚΕΕΛΠΝΟ από τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ που 
διατίθεται για το πρόγραμμα. Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών του ΚΕΕΛΠΝΟ εκτιμάται 
επί του παρόντος από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τους Καταναλωτές. Το 
ζήτημα σχετικά με τα κονδύλια που ελήφθησαν από την επιχορήγηση από την Υπηρεσία 
Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Hellenic Aid) εμπίπτει στο πεδίο των εθνικών 
αρμοδιοτήτων.

Δεοντολογική έγκριση με ημερομηνία 23/9/2008, η οποία υπεγράφη από τον πρόεδρο της 
Επιτροπής Δεοντολογίας του ΚΕΕΛΠΝΟ, επιβεβαιώνει ότι η εν λόγω επιτροπή είχε 
επανεξετάσει τα πρωτόκολλα για το πρόγραμμα SIALON και είχε συναγάγει το συμπέρασμα 
ότι συνάδουν με «τα δεοντολογικά κριτήρια και τις αρχές που απαιτούνται για τη διενέργεια 
έρευνας με τη συμμετοχή ζώντων ανθρώπων και τη συλλογή ή/και μελέτη δεδομένων που 
προέρχονται από ανθρώπους».

Η αποθήκευση των δειγμάτων αποτελούσε ευθύνη των συλλεκτών δεδομένων και του 
εταίρου του προγράμματος, ήτοι του ΚΕΕΛΠΝΟ. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το 
ΚΕΕΛΠΝΟ υποχρεώθηκε να αποσυρθεί από το SIALON, διότι αδυνατούσε να εκτελέσει τις 
εργασίες του στο πλαίσιο του προγράμματος (συλλογή των δειγμάτων).

Το ζήτημα των επαγγελματικών προσόντων των μελών του προσωπικού του ΚΕΕΛΠΝΟ 
εμπίπτει στο πεδίο των εθνικών αρμοδιοτήτων.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή δεν έχει εντοπίσει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει κατάχρηση κονδυλίων 
της ΕΕ από το ΚΕΕΛΠΝΟ στο πλαίσιο του προγράμματος SIALON. Η τελική έκθεση που 
υποβλήθηκε από το πρόγραμμα SIALON βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της 
αξιολόγησης από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τους Καταναλωτές.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι είχε χορηγηθεί η απαραίτητη δεοντολογική έγκριση για τη συμμετοχή 
του ΚΕΕΛΠΝΟ στο πρόγραμμα SIALON.

Τα άλλα ζητήματα που εγείρονται στην παρούσα αναφορά εμπίπτουν στο πεδίο των εθνικών 
αρμοδιοτήτων.


