
 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2022 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ 

 
Τον Αύ γούστο τού 2016 δύ ο πρώ ην ύπά λληλοι της Novartis Hellas (οι C1 κάι C2) 

κάτέ θέσάν στο FBI κάι το Αμέρικάνικο  Υπούργέι ο Δικάιοσύ νης ο τι κάτά  το χρονικο  

διά στημά 2008 -2014 η ώς ά νώ έτάιρέι ά δώροδο κησέ κράτικού ς άξιώμάτού χούς στην 

Ελλά δά (η οποι ά άποτέλού σέ σημέι ο άνάφορά ς ώς προς την κοστολο γηση φάρμά κών 

γιά τούλά χιστον 29 ά λλές χώ ρές), προκέιμέ νού νά έπιτύ χέι έύνοι κέ ς έγκρι σέις κάι 

τιμολογη σέις γιά σέιρά  φάρμάκέύτικώ ν σκέύάσμά τών της μέ σκοπο  τον άθέ μιτο 

προσπορισμο  έκάτοντά δών έκάτομμύρι ών.  Όπώς προκύ πτέι άπο  τις έπιστολέ ς πού 

άπέ στέιλέ το Αμέρικάνικο  Υπούργέι ο Δικάιοσύ νης προς την Εισάγγέλι ά Εγκλημά τών 

Διάφθορά ς, οι έν λο γώ μά ρτύρές πάρέ δώσάν στο FBI έσώτέρικά  e-mail της Νovartis, 

πάρούσιά σέις μέ PowerPoint, διάγρά μμάτά λογάριάσμώ ν, κάτάστά σέις μέ 

ονομάτέπώ νύμά κάι ά λλά έ γγράφά πού άφορού σάν τις δώροδοκι ές Ελλη νών 

κύβέρνητικώ ν άξιώμάτού χών άπο  τη Novartis. 

Το Υπούργέι ο Δικάιοσύ νης κάι η Επιτροπη  Κέφάλάιάγορά ς τών ΗΠΑ, άφού  έρέύ νησάν 

κάι η λέγξάν την ορθο τητά τών στοιχέι ών πού πάρέ λάβάν άπο  τούς μά ρτύρές κάι 

έπιβέβάι ώσάν την άξιοπιστι ά τών κάτάθέ σέών τούς, στρά φηκάν νομικά  ένάντι ον της 

Novartis, μέ την τέλέύτάι ά νά άποδέ χέτάι, μέ έξώδικάστικο  σύμβιβάσμο , νά κάτάβά λέι 

ώς προ στιμο το σύνολικο  ποσο  τών 347 έκάτομμύρι ών δολάρι ών γιά τις πάρά νομές κάι 

άθέ μιτές πράκτικέ ς πού άκολού θησέ στην Ελλά δά τά έ τη 2008-2014.   

Οι ι διοι ώς ά νώ μά ρτύρές κάτέ θέσάν κάι στην Ελλά δά ένώ πιον τών Εισάγγέλέ ών 

Εγκλημά τών Διάφθορά ς ύπο  κάθέστώ ς προστάσι άς κάι μέ τις κώδικέ ς ονομάσι ές 

“Αικάτέρι νη Κέλέ ση” κάι “Μά ξιμος Σάρά φης”. Πάρά  τις σύντονισμέ νές, έπάνέιλημμέ νές 

κάι λύσσώ δέις προσπά θέιές τών έμπλέκο μένών πολιτικώ ν προσώ πών στο σκά νδάλο 

Νovartis νά “άκύρώ σούν” τούς προστάτέύο μένούς μά ρτύρές μέ άλλέπά λληλές μηνύ σέις, 

μέ την σπι λώση κάι σύκοφά ντηση  τούς ώς “άνάξιο πιστούς κούκούλοφο ρούς”, άκο μη κάι 



μέ έκβιάσμού ς κάι άπέιλέ ς γιά τη ζώη  κάι τη σώμάτικη  άκέράιο τητά τών ι διών κάι τών 

οικογένέιώ ν τούς, έντού τοις το Δικάστικο  Σύμβού λιο τού Ειδικού  Δικάστηρι ού κάτέ ληξέ 

σέ άμέτά κλητη κρι ση σχέτικά  μέ την άξιοπιστι ά τούς, πάνομοιο τύπη μά λιστά μέ άύτη  

πού έι χέ κάτάλη ξέι κάι η άμέρικά νικη Δικάιοσύ νη, ο τι δηλάδη  “πρόκειται για μάρτυρες, 

οι οποίοι γνώριζαν και από δική τους αντίληψη ουσιώδη πράγματα για τις 

διερευνώμενες πράξεις και τα πρόσωπα ...”   

 
Ανάφορικά  μέ τον Ανδρέ ά Λοβέ ρδο, οι προστάτέύο μένοι μά ρτύρές κάτέ θέσάν ο τι ο 

Φρούζη ς κάτέ βάλέ μέγά λά χρημάτικά  ποσά  σέ άύτο ν, προκέιμέ νού ύπο  την ιδιο τητά  τού 

ώς Υπούργο ς Υγέι άς νά ώφέλη σέι, μέ πρά ξέις κάι πάράλέι ψέις τού άπο  τον Απρι λιο 2011 

έ ώς κάι τον Μά ιο 2012, τη Novartis σχέτικά  μέ την έ γκριση κύκλοφορι άς κάι την 

τιμολο γηση σύγκέκριμέ νών φάρμάκέύτικώ ν σκέύάσμά τών της, η τοι τών Τasigna 

200mg, Τasigna 150mg, Gilenya 0,5mg κάι Lucentis Inj.   

Όπώς κάι η ι διά η Εισάγγέλέ άς Πρώτοδικώ ν δέ χθηκέ στην προ τάση  της προς το 

Σύμβού λιο Πλημ/κώ ν Αθηνώ ν γιά την ποινικη  ύπο θέση τού Α. Λοβέ ρδού, στις 

πέριπτώ σέις τών έν λο γώ φάρμά κών, πού έι χάν άνάφέ ρέι κάι ύποδέι ξέι οι 

προστάτέύο μένοι μά ρτύρές, διαπιστώθηκαν πράγματι σοβαρές παρεκκλίσεις κατά 

τη διαδικασία έγκρισης και τιμολόγησης τους, καθώς και σημαντικές αποκλίσεις 

στην τιμή που καθορίσθηκε για αυτά σε σχέση με την τιμή που έπρεπε να λάβουν 

σύ μφώνά μέ το ά ρθρο 18 τού ν. 3790/2009, η τοι την τιμη  πού προέ κύπτέ άπο  τον μέ σο 

ο ρο τών τριώ ν χάμηλο τέρών τιμώ ν τών κράτώ ν μέλώ ν της Ε.Ε.    

Απο  τις διάπιστώ σέις άύτέ ς κάι την έισάγγέλικη  πάράδοχη  τούς, προκύ πτέι κάτ’ άρχά ς 

ο τι οι κάτάθέ σέις τών προστάτέύο μένών μάρτύ ρών γιά τά σύγκέκριμέ νά τέ σσέρά 

φά ρμάκά της Novartis η τάν ο χι μο νο άπολύ τώς βά σιμές κάι άληθέι ς, άλλά  κάι το σο 

λέπτομέρέι ς γιά τον χρο νο, τον τρο πο κάι τις σύνθη κές έ κδοσης τών έύνοι κώ ν γιά τη 

Νovartis ύπούργικώ ν άποφά σέών, κάθώ ς κάι γιά το άκριβέ ς “άντά λλάγμά” πού η ά νώ 

έτάιρέι ά κάτέ βάλέ γιά κά θέ μι ά άπο  άύτέ ς, ώ στέ κά θέ σκέ ψη η  έπιχέι ρημά πέρι  δη θέν 

άνάξιοπιστι άς τών μάρτύ ρών διάλύ έτάι έις τά έξ ών σύνέτέ θη! Διο τι, ο τάν οι μά ρτύρές 

άπο  τά χιλιά δές σκέύά σμάτά τών φάρμάκέύτικώ ν έτάιρέιώ ν κάι τά έκάτοντά δές ά λλά 

της Novartis ύπέ δέιξάν τά σύγκέκριμέ νά μο νο τέ σσέρά γιά τά οποι ά οι έ ρέύνές κάτέ ληξάν 

ο τι πρά γμάτι δέν τηρη θηκάν οι νο μιμές διάδικάσι ές, κάι ο τάν οι ι διοι πέριέ γράψάν μέ 

το σές κάι τέ τοιές λέπτομέ ρέιές άκο μη κάι τη μέθοδολογι ά πού χρησιμοποιη θηκέ σέ κά θέ 

έπιμέ ρούς δώροληψι ά (ο πώς πχ. ο τι γιά το Gilenya τά χρη μάτά ξέπλύ θηκάν μέ σώ 18 

έικονικώ ν τιμολογι ών σύγκέκριμέ νης διάφημιστικη ς έτάιρέι άς, τά οποι ά μέτά  άπο  

πολύέτέι ς έ ρέύνές τών Αρχώ ν διάπιστώ θηκέ ο τι η τάν πρά γμάτι έικονικά ), το τέ έι νάι 



προφάνέ ς ο τι οι μά ρτύρές ΚΑΙ γνώ ση τών πράγμάτικώ ν πέριστάτικώ ν έι χάν ΚΑΙ την 

άλη θέιά κάτέ θέσάν.    

 
Πώ ς, λοιπο ν, κάτέ ληξέ η σύγκέκριμέ νη Εισάγγέλέ άς στην κρι ση ο τι “δεν προέκυψαν 

επαρκείς ενδείξεις ενοχής” γιά τον Ανδρέ ά Λοβέ ρδο; Με λογικά άλματα και εσφαλμένες 

παραδοχές που διαστρέφουν τα πραγματικά περιστατικά και το περιεχόμενο των 

υφιστάμενων αποδεικτικών μέσων.  

Κάτ’ άρχά ς, η Εισάγγέλέ άς έπιχέι ρησέ νά άποδομη σέι την άξιοπιστι ά τών 

προστάτέύο μένών μάρτύ ρών, άφ’ ένο ς μέ την έπι κληση άλύσιτέλώ ν έπιχέιρημά τών 

(ο πώς λ.χ ο τι έι χάν “οικονομικο  κι νητρο” άπο  την έ κβάση της ύπο θέσης στις ΗΠΑ) τά 

οποι ά ο μώς έ χούν η δη κάτάρριφθέι  άπο  ο λά τά Δικάστικά  Σύμβού λιά στά οποι ά 

προσέ φύγάν τά έμπλέκο μένά προ σώπά, προσφά τώς δέ κάτά  άμέτά κλητο τρο πο κάι άπο  

το Σύμβού λιο τού Ειδικού  Δικάστηρι ού, κι άφ’ έτέ ρού μέ την ύιοθέ τηση κάινοφάνώ ν 

δικονομικώ ν ‘άρχώ ν’ πού δέ χοντάι ώς δέδομέ νο το έρέύνώ μένο, ο πώς λ.χ ο τι δέν 

έύστάθέι  η κάτηγορι ά σέ βά ρος τού Α. Λοβέ ρδού έπέιδη  ο σά κάτέ θέσάν οι 

προστάτέύο μένοι μά ρτύρές δέν έπιβέβάιώ θηκάν άπο  τον ι διο τον κάτηγορού μένο κάι 

τούς μά ρτύρές ύπέρά σπιση ς τού (!), ού τέ άπο  τον κάτηγορού μένο Κ. Φρούζη  κάι τον 

κάτηγορηθέ ντά Ν. Μάνιάδά κη, πάρο τι άύτο ς τά έι χέ η δη έπιβέβάιώ σέι πλη ρώς ώς 

προστάτέύο μένος μά ρτύράς!! 

Ειδικο τέρά, τά έπιχέιρη μάτά κάι οι σύλλογισμοι  της Εισάγγέλέ ώς Μ. Κά ψού 

σύνοψι ζοντάι στά άκο λούθά:   

i) Ότι κάτάθέ σέις τών προστάτέύο μένών μάρτύ ρών έι νάι άντιφάτικέ ς σέ σχέ ση μέ το 

ποιά έτάιρέι ά χρησιμοποιη θηκέ γιά το «ξέ πλύμά» τών χρημά τών της δώροδοκι άς γιά το 

Gilenya, κάθ’ ο τι η μέν ‘Α. Κέλέ ση’ κάτέ θέσέ ο τι η δώροδοκι ά πράγμάτοποιη θηκέ μέ σώ 

της έτάιρέι άς Prestige, ένώ  o «Μά ξιμος Σάρά φης» ο τι έ γινέ μέ σώ της έτάιρέι άς  

«ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΠΕ».  

Ωστο σο, η ά νώ Εισάγγέλέ άς έ σφάλέ κάτά  την έκτι μηση τών ά νώ άποδέικτικώ ν μέ σών, 

διο τι η ‘Α. Κέλέ ση’ κάτέ θέσέ ο τι «άκουσε τον Φρουζή να ζητάει να διοχετευθούν χρήματα 

μέσω της Prestige... [άλλά ] τη συγκεκριμένη περίοδο έβλεπε τον Βουλκίδη [της έτάιρέι άς 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΠΕ] να επισκέπτεται τον Κ. Φρουζή στις εγκαταστάσεις της Novartis 

και να του παραδίδει μεγάλα χρηματικά ποσά σε δεσμίδες».  

ii) Ότι άπο  το πλη θος τών ηλέκτρονικώ ν άρχέι ών της Novartis πού κάτάσχέ θηκέ, δέν 

βρέ θηκέ κά ποιο στοιχέι ο (ο πώς π.χ κά ποιο μη νύμά ηλέκτρονικού  τάχύδρομέι ού) πού νά 

έπιβέβάιώ νέι την έπικοινώνι ά τού Α. Λοβέ ρδού μέ τον Κ. Φρούζη .  



Ωστο σο, το ώς ά νώ σύμπέ ράσμά της Εισάγγέλέ ώς έι νάι άπολύ τώς άι ολο κάι άλύσιτέλέ ς, 

δέδομέ νού ο τι οι προστάτέύο μένοι μά ρτύρές ρητά  κάτέ θέσάν ο τι οι έπικοινώνι ές μέτάξύ  

τού κάτηγορούμέ νού κάι τού Κ. Φρούζη  πράγμάτοποιού ντάν μέ σώ τών προσώπικώ ν 

τούς emails (βλ. τις άπο  15.01.2018 κάι 28.01.2018 κάτάθέ σέις τών Μ. Σάρά φη κάι Α. 

Κέλέ ση άντι στοιχά).  

iii) Ότι δέν έι νάι δύνάτο ν νά χρησιμοποιη θηκάν ώς δώροδοκι ά γιά το Gilenya τά ποσά  

τών έικονικώ ν τιμολoγι ών πού έξέ δώσέ η έτάιρέι ά ‘ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ», κάθώ ς τά 

τιμολο γιά ά ρχισάν νά έκδι δοντάι πριν την έ γκριση τού ά νώ σκέύά σμάτος.  

Ωστο σο, κι άύτο ς ο σύλλογισμο ς της Εισάγγέλέ ώς δέν έρέι δέτάι έπι  πράγμάτικώ ν 

πέριστάτικώ ν, δοθέ ντος ο τι άπο  τά σύγκέκριμέ νά 18 έικονικά  τιμολο γιά σύνολικού  

ύ ψούς 170.300€, μο νο τέ σσέρά τιμολο γιά σύνολικη ς άξι άς 15.400€ έι χάν έκδοθέι  πριν 

άπο  την έ γκριση τού Gilenya, ο πώς άκριβώ ς κάτέ θέσέ κάι ο μά ρτύράς ‘Μ. Σάρά φης’ 

άνάφέρο μένος σέ κάτάβολη  ποσού  90.000€ ώς δώροδοκι ά γιά το σύγκέκριμέ νο 

σκέύ άσμά. 

iv) Ότι η κάτά θέση τού προστάτέύο μένού μά ρτύρά ‘Μ. Σάρά φη’ πέρι  κοινη ς έ δράς της 

έτάιρέι άς «Prestige» (η οποι ά φέ ρέτάι νά «ξέ πλένέ» ποσά  γιά τις δώροδοκι ές) κάι της 

έτάιρέι άς «Frei Τravel» (κύ ριάς προμηθέύ τριάς της Novartis) δέν η τάν άληθη ς.  

Πλην ο μώς, η ώς ά νώ κάτά θέση τού μά ρτύρά η τάν κάθ’ ο λά άληθη ς, κάθώ ς ο πώς 

προκύ πτέι άπο  το ΓΕΜΗ οι δύ ο άύτέ ς έτάιρέι ές έι χάν πρά γμάτι έ δρά στην ι διά διέύθύ νση 

(στην πλάτέι ά Κλάύθμώ νος έπι  της οδού  Ι. Πάπάρρηγοπού λού άρ. 3).     

 
Μέγά λη, έπι σης, κάτά πληξη προκάλέι  το γέγονο ς ο τι η Εισάγγέλέ άς θέμέλι ώσέ την 

άιτιολογι ά της άπάλλάκτικη ς προ τάσης μέ σώ πάράποι ησης κάι διάστρέ βλώσης τού 

πέριέχομέ νού σύγκέκριμέ νών έγγρά φών τού FBI, άλλά  κάι μέ την πάρά λέιψη 

άξιολο γησης ιδιάι τέρά κρι σιμών άποδέικτικώ ν στοιχέι ών.  Ειδικο τέρά:  

i) Στην έισάγγέλικη  προ τάση διάλάμβά νέτάι ο τι “από το με ημερομηνία 01.08.2017 και με 

αριθμ. φακέλου 105-ΝΚ-2057320 πληροφοριακό έγγραφο του FBI προκύπτει ότι οι 

αμερικάνικες αρχές δεν είχαν στοιχεία εμπλοκής του κατηγορουμένου ή άλλου Έλληνα 

πολιτικού στην υπόθεση Novartis”, κάι τοι στο άγγλικο  κέι μένο κάι τη σύνημμέ νη 

μέτά φράση το έν λο γώ άπο σπάσμά άποδι δέτάι ώς έξη ς: “δεν παρασχέθηκε πληροφορία 

ώς προς το κατά πόσο οι ανωτέρω [Μάνιάδά κης κλπ] ή οποιοσδήποτε άλλος επηρέασαν 

την πολιτική κοστολόγησης φαρμάκων της Novartis στην Ελλάδα”. Η πάράποι ηση τού 

πέριέχομέ νού τού ά νώ άποσπά σμάτος, σέ σύνδύάσμο  μά λιστά μέ τη μη άξιολο γηση κάι 

λη ψη ύπο ψη τού χρονικά  προγένέ στέρού έγγρά φού τού FBI (η τοι τού άπο  25.05.2017 μέ 

άριθμ. φάκέ λού 205-ΝΚ-2057320), στο οποι ο άνάφέ ρέτάι ρητά  άφ’ ένο ς ο τι “ο Α. 



Λοβέρδος εισήγαγε το σκεύασμα Gilenya και μια δεύτερη έκδοση του φαρμάκου Tasigna 

μέσω μίας ταχείας διαδικασίας αποδοχής και κοστολόγησης παρά τη νομοθετική 

απαγόρευση” κι άφ’ έτέ ρού ο τι “η Novartis πλήρωσε 20.000 ευρώ στον Λοβέρδο 

προκειμένου να παρεμποδισθεί το ανταγωνιστικό φάρμακο του Lucentis με χρήματα που 

ξεπλύθηκαν από την εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ [η τοι την προάνάφέρο μένη 

διάφημιστικη  έτάιρέι ά μέ τά έικονικά  τιμολο γιά], δέν κάτάλέι πούν την πάράμικρη  

άμφιβολι ά ο τι η Εισάγγέλέ άς κάτέ ληξέ στά άντι θέτά άκριβώ ς σύμπέρά σμάτά άπο  έκέι νά 

πού έξά γοντάι άπο  τά έν λο γώ έ γγράφά! 

ii) Επι σης, στη έισάγγέλικη  προ τάση διάλάμβά νέτάι ο τι “στο από 23.01.2018 και με αριθμ. 

φακέλου 142-ΝΚ-2057320 πληροφοριακό έγγραφο του FBI δεν διαλαμβανόταν κανένα 

περιστατικό που να αφορά αξιόποινη δράση του κατηγορουμένου”, πάρο τι στο ι διο 

έ γγράφο άνάφέρο τάν ρητά  ο τι “οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ο Υπουργός Υγείας 

πληρώνονταν για την εγγραφή (εισαγωγή) νέων προϊόντων στην αγορά και την προστασία 

έναντι ελάττωσης τιμών. Το 2011-2012 η φαρμακευτική βιομηχανία είχε μεγάλες μειώσεις 

τιμών. Η Novartis δεν είχε μείωση στα φάρμακα ογκολογίας και πολύ μικρές μειώσεις σε 

άλλα φάρμακα. Το πρώτο τρίμηνο του 2012, ο Φρουζής είχε μία συνάντηση με τον Υπουργό 

Υγείας στο γραφείο του…” 

iii) Πέράιτέ ρώ, στην έισάγγέλικη  προ τάση ούδο λώς άξιολογη θηκέ το usb stick άρχέι ο μέ 

ονομάσι ά TOWNHALL 1, πού έγχέι ρισέ στην Εισάγγέλι ά Διάφθορά ς ο προστάτέύο μένος 

μά ρτύράς ‘Μ. Σάρά φης’ μέ την άπο  21.12.2018 κάτά θέση  τού, το οποι ο (άρχέι ο) πέριέ χέι 

βιντέοσκο πηση σύ σκέψης στέλέχώ ν τον Μά ρτιο τού 2011 στο άμφιθέ άτρο τών 

έγκάτάστά σέών της Novartis, ο πού ο το τέ Προ έδρος κάι Δ/νών Σύ μβούλος άύτη ς 

άνάφέ ρέι χάράκτηριστικά  γιά το σκέύ άσμά Gilenya ο τι «θα προσπαθήσουμε να βρούμε 

κάθε είδους τρόπο για να φέρουμε το  Gilenya στην αγορά μέχρι τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο 

ή ακόμη και νωρίτερα», ο πέρ κάι τέλικώ ς έπέτέύ χθη τον Αύ γούστο τού 2011, ο τέ το ώς 

ά νώ σκέύ άσμά η τάν το μονάδικο  πού έγκρι θηκέ η έισάγώγη  τού στην άγορά !    
 

Ωστο σο, μέγάλύ τέρη άκο μη κάτά πληξη προκάλέι  η προσπά θέιά της Εισάγγέλέ ώς νά 

ύποβάθμι σέι η /κάι δικάιολογη σέι μέ άι ολά έπιχέιρη μάτά κάι άκροβάσι ές τις 

διάπιστώθέι σές σοβάρέ ς πάράβά σέις τού νο μού κάτά  την έισάγώγη  κάι τιμολο γηση τών 

προάνάφέρο μένών τέσσά ρών σκέύάσμά τών της Novartis, κάι κύρι ώς νά άποσύνδέ σέι 

τις διάπιστώ σέις άύτέ ς άπο  το άδι κημά της δώροληψι άς. Ειδικο τέρά:      
 
Α] Στην έισάγγέλικη  προ τάση διάλάμβά νέτάι ο τι το σκέύ άσμά Tasigna caps 

200mgΧ112 διάτη ρησέ την ι διά τιμη  (4.210€) άπο  το 2008 μέ χρι την 21.12.2011, ο τέ 

κάι μέιώ θηκέ στο ποσο  τών 4.092,36€ κάι άκολού θώς, στις 06.04.2012, μέιώ θηκέ 



πέράιτέ ρώ στο ποσο  τών 3.887,74€, μέ τις μέιώ σέις άύτέ ς νά πράγμάτοποιού ντάι κάτά  

τη θητέι ά τού κάτηγορούμέ νού. 

Ωστο σο, η Εισάγγέλέ άς πάρέ λέιψέ νά άξιολογη σέι κάι δέν έ λάβέ πάντά πάσι ύπο ψη το 

γέγονο ς (κάι τοι άύτο  μνημονέύ έτάι στην προ τάση  της) ο τι μέ διάδοχικέ ς Υπούργικέ ς 

Αποφά σέις τού Ανδ. Λοβέ ρδού κάτά  το χρονικο  διά στημά άπο  17.05.2011 έ ώς κάι 

21.12.2011 έκδο θηκάν Δέλτι ά Τιμώ ν, στά οποι ά η χονδρικη  τιμη  πώ λησης τού ά νώ 

φάρμάκέύτικού  σκέύά σμάτος υπερέβαινε κατά πολύ την τιμη  πού έ πρέπέ νά λά βέι 

σύ μφώνά μέ το ά ρθρο 18 τού ν. 3790/2009, η τοι άύτη  πού προέ κύπτέ άπο  τον μέ σο ο ρο 

τών τριώ ν χάμηλο τέρών τιμώ ν τών κράτώ ν μέλώ ν της Ε.Ε. Ειδικο τέρά στην έισάγγέλικη  

προ τάση άποσιώπη θηκέ έντέλώ ς ο τι, ένώ  η χονδρικη  τιμη , πού σύ μφώνά μέ το Ν. 

3790/2009 έ πρέπέ νά λά βέι το σκέύ άσμά, η τάν 3.362,38€ (ο πώς προκύ πτέι κάι άπο  το 

κάτάσχέθέ ν ηλέκτρονικο  άρχέι ο της Νovartis) η  άκο μη κάι 3.105,41€ (ο πώς προκύ πτέι 

άπο  το ηλέκτρονικο  άρχέι ο πού τηρού σέ ο έκτέλώ ν τη διάδικάσι ά τιμολο γησης - μη 

προστάτέύο μένος μά ρτύράς – Ν.Μ), έντού τοις στις Υπούργικέ ς Αποφά σέις κάι τά Δέλτι ά 

Τιμώ ν πού έξέ δώσέ ο Α. Λοβέ ρδος το έν λο γώ φά ρμάκο έ λάβέ τιμέ ς άπο  4.210€ έ ώς 

4.092,25€ (η τοι: 4.210€ στο Δ.Τ.Φ. της 18.05.2011, 4.092,25€ στά Δ.Τ.Φ. της 29.06.2011, 

04.07.2011 κάι 17.10.2011 κάι 4.092,36€ στο Δ.Τ.Φ. της 21.12.2011)! 

Σύνέπώ ς, κάτά  την τιμολο γηση τού Tasigna 200mgΧ112 ο Α. Λοβέ ρδος πάράβι άσέ 

άνάμφισβη τητά τις διάτά ξέις τού ν. 3790/2009 προς ο φέλος της Novartis, πρά ξη γιά την 

οποι ά ο ι διος – ο πώς οι προστάτέύο μένοι μά ρτύρές κάτέ θέσάν μέ λέπτομέ ρέιές κάι 

άτρά ντάχτά στοιχέι ά στις ΗΠΑ κάι στην Ελλά δά – έ λάβέ πάρά νομά χρημάτικά  

ώφέλη μάτά άπο  τον Φρούζη .   
 
Β] Μολονο τι στην έισάγγέλικη  προ τάση έπιβέβάιώ θηκάν ώς ορθέ ς κάι άληθέι ς οι 

διάπιστώ σέις ο τι το σκέύ άσμά Tasigna caps 150mgΧ112 δέν πέριέλη φθη στο Δέλτι ο 

Τιμώ ν Φάρμά κών της 10.04.2012 (κάθο σον ύπη ρχέ έντολη  νά μην τιμολογηθού ν νέ ά 

φά ρμάκά στο Δ.Τ.Φ. Απριλι ού 2012), ο τι ούδέμι ά σχέτικη  άπο φάση έι χέ ληφθέι  κάτά  τις 

σύνέδριά σέις της Επιτροπη ς Τιμώ ν Φάρμά κών στις 30.03.2012 κάι 10.04.2012 κάι ο τι 

πρά γμάτι άύτο  τέ θηκέ σέ κύκλοφορι ά έκ τών ύστέ ρών, χώρι ς προηγού μένη ύπούργικη  

άπο φάση, ώς μονάδικη  έπιπλέ ον έγγράφη  στην άπο  10.04.2012 Ορθη  

Επάνάκοινοποι ηση τού ά νώ Δ.Τ.Φ, μέ την οποι ά άνάρτη θηκέ στον ιστο τοπο τού 

Υπούργέι ού κάι έ λάβέ ώς χονδρικη  τιμη  το ποσο  τών 3.753,68€, έντού τοις η Εισάγγέλέ άς 

δέ χθηκέ ώς πέιστικο  τον ισχύρισμο  τού Α. Λοβέ ρδού κάι τού το τέ νομικού  σύμβού λού 

τού ο τι δέν έπρο κέιτο πέρι  νέ ού φάρμά κού, άλλά  πέρι  πάράλλάγη ς τού Tasigna caps 

200mgΧ112 κάι ο τι, γιά τον λο γο άύτο , η τιμολο γηση έ γινέ άπέύθέι άς άπο  τη Διέύ θύνση 



Φάρμά κών τού Υπούργέι ού μέ τη μέ θοδο της άνάγώγη ς, χώρι ς τη δικη  τού μέσολά βηση 

κάι χώρι ς νά προηγηθέι  η έ κδοση νέ άς ύπούργικη ς άπο φάσης. 

Ωστο σο, ο ώς ά νώ ισχύρισμο ς τού κάτηγορούμέ νού η τάν πάντέλώ ς νομικά  άβά σιμος κάι 

ούσιάστικά  άνάληθη ς κάι ά ρά ο λώς έσφάλμέ νά ύιοθέτη θηκέ άπο  την Εισάγγέλέ ά στην 

προ τάση  της προς το Σύμβού λιο Πλημ/κώ ν, κάθ’ ο τι σύ μφώνά μέ το ά ρθρο 12 της ύπ’ 

άριθμ. ΔΥΓ3δ/οικ.66084/10.06.2011 Υπούργικη ς Απο φάσης τού ιδι ού (ΦΕΚ Β΄ 

1231/14.06.2011) η εισαγωγή και τιμολόγηση νέ άς σύσκέύάσι άς η  πέριέκτικο τητάς 

φάρμά κού (δηλ. “παραλλαγής” ύφιστά μένού φάρμά κού) δημοσιεύεται ύποχρέώτικά  

στο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Τιμών 

Φαρμάκων, διάδικάσι ά πού δέν τηρη θηκέ μόνο γιά το σύγκέκριμέ νο  σκέύ άσμά της 

Novartis, γέγονο ς πού βρι σκέτάι σέ άπο λύτη άντιστοιχι ά κάι έπιβέβάιώ νέι πλη ρώς ο λά 

ο σά κάτέ θέσάν οι προστάτέύο μένοι μά ρτύρές στις ΗΠΑ (τά οποι ά πέριέλη φθησάν στο 

άπο  25.05.2017 μέ άριθμ. φάκέ λού 205-ΝΚ-2057320 πληροφοριάκο  έ γγράφο τού FBI) 

άλλά  κάι στην Ελλά δά ένώ πιον τών Εισάγγέλέ ών Εγκλημά τών Διάφθορά ς, σχέτικά  μέ τη 

λη ψη έκ μέ ρούς τού πάρά νομών χρημάτικώ ν ώφέλημά τών γιά την τάχέι ά (κάι κάτά  

πάρά βάση τού νο μού) έ γκριση της δέύ τέρης έ κδοσης τού φάρμά κού Tasigna.        

Πέράιτέ ρώ δέ, η Εισάγγέλέ άς πάρέ λέιψέ νά άνάφέ ρέι οτιδη ποτέ, άφη νοντάς έ τσι 

‘άδι κάστο’ το οικέι ο σκέ λος της κάτηγορι άς, άνάφορικά  μέ το γέγονο ς ο τι το νέ ο 

σκέύ άσμά έ λάβέ χονδρικη  τιμη  3.753,68€, η οποι ά έν σύνέχέι ά μέιώ θηκέ στο ποσο  τών 

3.265,70€ μέ το Διορθώτικο  Δ.Τ.Φ. της 04.05.2012, άντι  της χονδρικη ς τιμη ς τών 

2.659,05€ πού έ πρέπέ νά λά βέι σύ μφώνά μέ τις διάτά ξέις τού ν. 3790/2009, ο πώς 

προέ κύπτέ άπο  τον μέ σο ο ρο τών τριώ ν φθηνο τέρών τιμώ ν τού σκέύά σμάτος σέ χώ ρές 

της Ε.Ε., κάι άντι  της τιμη ς τών 2.628,41€ πού η ι διά η Νοvartis έι χέ κάτάγρά ψέι ώς 

προκύ πτούσά χονδρικη  τιμη  γιά την Ελλά δά στά άρχέι ά της!   

Σύνέπώ ς, κάτά  την έισάγώγη  σέ κύκλοφορι ά κάι την τιμολο γηση τού Tasigna 

150mgΧ112 ο Α. Λοβέ ρδος πάράβι άσέ το νο μο, προκέιμέ νού νά ώφέληθέι  οικονομικά  η 

Novartis άπο  τις πώλη σέις πού θά έι χέ το σκέύ άσμά άύτο  προς ιδιώτικά  κάι δημο σιά 

νοσοκομέι ά, φάρμάκέι ά κάι φάρμάκάποθη κές, πρά ξη γιά την οποι ά ο ι διος – ο πώς οι 

προστάτέύο μένοι μά ρτύρές κάτέ θέσάν στις ΗΠΑ κάι στην Ελλά δά – έ λάβέ πάρά νομά 

χρημάτικά  ώφέλη μάτά άπο  τον Φρούζη .    
 
Γ] Πάρο τι στην έισάγγέλικη  προ τάση έπιβέβάιώ θηκάν ώς ορθέ ς κάι άληθέι ς οι 

διάπιστώ σέις ο τι το σκέύ άσμά Gilenya caps 0,5mgΧ112 δέν έι χέ έντάχθέι  στον 

“Αναθεωρημένο Κατάλογο Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων σοβαρών ασθενειών του ν. 

3816/2010” πού δημοσιέύ θηκέ στις 27.07.2011 κάτο πιν έ κδοσης σχέτικη ς Υπούργικη ς 



Απο φάσης, ο τι δέν έι χέ πέριληφθέι  στο Δέλτι ο Τιμώ ν της 04.08.2011 κάι ο τι πρά γμάτι 

άύτο  τέ θηκέ σέ κύκλοφορι ά, χώρι ς νά έκδοθέι  ύπούργικη  άπο φάση κάι χώρι ς νά τηρηθέι  

η προβλέπο μένη διάδικάσι ά, το πρώ τον στις 19.08.2011 διά της άνά ρτηση ς τού στον 

ιστο τοπο τού Υπούργέι ού ώς μονάδικη ς έπιπλέ ον έγγράφη ς στον “Συμπληρωματικό 

Κατάλογο με τα φάρμακα του ν. 3816/2010” λάμβά νοντάς ώς χονδρικη  τιμη  το ποσο  τών 

1.930€, έντού τοις η Εισάγγέλέ άς “δικάιολο γησέ” την πάρά νομη άύτη  πρά ξη τού 

κάτηγορούμέ νού μέ το κάινοφάνέ ς έπιχέι ρημά ο τι γιά την ά μέση έισάγώγη  τού 

φάρμά κού έισηγη θηκέ θέτικά  η Επιτροπη  Τιμώ ν τού Υπούργέι ού Υγέι άς κάι ο ΕΟΦ, πού 

άμφο τέρά ύπά γοντάν στον έ λέγχο τού Υπ. Υγέι άς! 

Τού τού δοθέ ντος, σέ σύνδύάσμο  μέ το γέγονο ς ο τι οι προστάτέύο μένοι μά ρτύρές έι χάν 

άνάφέ ρέι στις κάτάθέ σέις τούς το σο στην Ελλά δά ο σο κάι στις ΗΠΑ (ο πώς άύτο  

προκύ πτέι άπο  το μέ ημέρομηνι ά 25.05.2017 πληροφοριάκο  έ γγράφο τού FBI) τον 

άκριβη  χρο νο κάι τρο πο, κάθώ ς κάι το ύ ψος τού ποσού  πού η Novartis κάτέ βάλέ στον 

κάτηγορού μένο γιά την έκ μέ ρούς τού τάχέι ά (κάι κάτά  πάρά βάση της κέι μένης 

νομοθέσι άς) έ γκριση κάι τιμολο γηση τού Gilenya, η μο νη ένδέδέιγμέ νη ένέ ργέιά έκ 

μέ ρούς της Εισάγγέλέ ώς θά η τάν νά ζητη σέι την έπέ κτάση της δι ώξης κάι στούς λοιπού ς 

κράτικού ς άξιώμάτού χούς πού η ι διά διάπι στώσέ ο τι σύμμέτέι χάν στην έν λο γώ 

πάρά νομη πρά ξη, κάι πά ντώς ο χι νά διάτύπώ σέι  

προ τάση πέρι  άπάλλάγη ς τού άύτούργού  άύτη ς!         

Προσέ τι δέ, η Εισάγγέλέ άς πάρέ λέιψέ – κάι στη σύγκέκριμέ νη πέρι πτώση – νά άνάφέ ρέι 

οτιδη ποτέ, άφη νοντάς έ τσι ‘άδι κάστο το οικέι ο σκέ λος της κάτηγορι άς, σχέτικά  μέ το 

γέγονο ς ο τι, ένώ  σύ μφώνά μέ το νο μο 3790/2009 η χονδρικη  τιμη , πού έ πρέπέ νά λά βέι 

το Gilenya στά Δ.Τ.Φ. της 04.08.2011 κάι 10.04.2012, άνέρχο τάν στο ποσο  τών 1.777,62€ 

(ο πώς προέ κύπτέ άπο  την σά ρώση τών τιμώ ν στην Ε.Ε. πού πράγμάτοποι ησέ ο έκτέλώ ν 

τη διάδικάσι ά Νικο λάος Μάνι άς ένο ψέι της άνά ρτησης της 19.08.2011), έντού τοις το 

σκέύ άσμά άρχικώ ς τιμολογη θηκέ στο ποσο  τών 1.930€ κάι έν σύνέχέι ά 

άνάτιμολογη θηκέ στο ποσο  τών 1.920€, ώφέλώ ντάς έ τσι οικονομικά  τη Novartis άπο  

τις πώλη σέις πού έι χέ σέ ιδιώτικά  κάι δημο σιά νοσοκομέι ά, φάρμάκέι ά κάι 

φάρμάκάποθη κές, γέγονο ς πού βρι σκέτάι σέ άντιστοιχι ά κάι έπιβέβάιώ νέι πλη ρώς ο λά 

ο σά κάτέ θέσάν οι προστάτέύο μένοι μά ρτύρές γιά λη ψη έκ μέ ρούς τού κάτηγορούμέ νού 

πάρά νομού χρημάτικού  άντάλλά γμάτος ύ ψούς τούλά χιστον 200.000€ γιά το 

σύγκέκριμέ νο φάρμάκέύτικο  σκέύ άσμά της Novartis. 
 
Δ] Ανάφορικά , τέ λος, μέ το σκέύ άσμά LUCENTIS INJ 10mg, στο κάτηγορητη ριο 

άνάφέρο τάν ο τι ο Α. Λοβέ ρδος ζη τησέ κάι έ λάβέ άπο  τη Novartis πάρά νομά χρημάτικά  



ώφέλη μάτά, προκέιμέ νού ά) νά μην έγκριθέι  η χρη ση τού άντάγώνιστικού  κάι 

φθηνο τέρού φάρμά κού AVASTIN της έτάιρέι άς Roche κάι β) νά έύνοη σέι τη Novartis στην 

άνάτιμολο γηση τού ώς ά νώ φάρμά κού της μέ το Δέλτι ο Τιμώ ν Φάρμά κών της 10.04.2012, 

άποδι δοντάς στο Lucentis χονδρικη  τιμη  πού ύπέρέ βάινέ την τιμη  πού έ πρέπέ νά λά βέι 

μέ βά ση μέ το νο μο. 

Στην προκέι μένη πέρι πτώση, η έισάγγέλέ άς Μ. Κά ψού έπιχέι ρησέ νά θέμέλιώ σέι την 

άπάλλάκτικη  της προ τάση έπι  τη βά σέι τών έξη ς σκέ ψέών: ά) ο τι το σκέύ άσμά Avastin 

δέν έι χέ έ νδέιξη γιά τη θέράπέι ά τών πάθη σέών της ώχρά ς κηλι δάς, οπο τέ η τάν άδύ νάτη 

η έ κδοση άπο φάση πού νά έπιτρέ πέι τη χρη ση τού κάι β) ο τι το σκέύ άσμά Lucentis 

έγκρι θηκέ κάι τιμολογη θηκέ γιά πρώ τη φορά  το 2008 κάι ο χι μέ το Δ.Τ.Φ. τού 

κάτηγορούμέ νού της 06.04.2012. 

Ωστο σο, οι ά νώ ισχύρισμοι  της Εισάγγέλέ ώς δέν έ χούν έ ρέισμά στο νο μο,  

έι νάι άλύσιτέλέι ς κάι κάτάρρι πτοντάι άπο  το σύ νολο τού άποδέικτικού  ύλικού  πού έι χέ 

τέθέι  ύπο ψη της. Ειδικο τέρά: 

i.  Ήδη το 2012 το σκέύ άσμά Avastin χρησιμοποιέι το έκτο ς έ νδέιξης (off  

label) στις ΗΠΑ κι άλλού , ώς ισοδύ νάμο φά ρμάκο τού σημάντικώ ς άκριβο τέρού Lucentis 

γιά τη θέράπέι ά τών πάθη σέών της ώχρά ς κηλι δάς. 

Τον Απρι λιο τού 2012 ο το τέ Γένικο ς Γράμμάτέ άς τού Υπούργέι ού Υγέι άς έ θέσέ το ζη τημά, 

διάτύπώ νοντάς προ τάση πέρι  έ γκρισης της χρη σης τού φθηνο τέρού σκέύά σμάτος 

Avastin γιά τις πάθη σέις της ώχρά ς κηλι δάς κάι στην Ελλά δά, ύπέ ρ της οποι άς (χρη σης) 

έι χέ η δη έπιχέιρημάτολογη σέι κάι η Ελληνικη  Οφθάλμολογικη  Ετάιρέι ά μέ την άπο  

01.02.2012 έπιστολη  της προς το Κέντρικο  Σύμβού λιο Υγέι άς. 

Αντι θέτά μέ ο σά διάλάμβά νοντάι στην έισάγγέλικη  προ τάση, ο πού πάράτι θέτάι 

έπιλέκτικά  έ νά μικρο  μο νο άπο σπάσμά της ά νώ έπιστολη ς μέ άποτέ λέσμά νά άποδι δέτάι 

έντέλώ ς διάφορέτικο  νο ημά άπο  έκέι νο πού πράγμάτικά  προκύ πτέι άπο  το πέριέχο μένο 

τού έν λο γώ άποδέικτικού  μέ σού, η Οφθαλμολογική Εταιρεία είχε ταχθεί υπέρ της 

έγκρισης της χρήσης του Avastin, άνάφέ ροντάς χάράκτηριστικά  στην έπιστολη  της 

άφ’ ένο ς ο τι “τα αποτελέσματα από μια τέτοια χρήση στον περιορισμό της οικονομικής 

δαπάνης για τη θεραπεία αυτών των ασθενών θα είναι αναμφιβόλως θεαματικά”, κι άφ’ 

έτέ ρού ο τι “...η χρήση ‘μη εγκεκριμένων σκευασμάτων’ για συγκεκριμένες ενδείξεις είναι 

συχνότατη και διαδεδομένη πρακτική παγκοσμίως στην ιατρική αλλά και στην 

οφθαλμολογία”. 

Εξά λλού, η έγκριση της χρήσης τού ισοδύ νάμού κάι φθηνο τέρού σκέύά σμάτος Avastin 

ο χι μο νο δέν η τάν “αδύνατη” (ο πώς ο λώς έσφάλμέ νά άνάφέ ρέτάι στην έισάγγέλικη  



προ τάση), άλλά  άντιθέ τώς προβλεπόταν βά σέι της διάδικάσι άς πού οριζο τάν στην πάρ. 

3 της ύπ’ άριθμ. ΔΥΓ3ά/οικ. Γ.Υ. 154/29.02.2012 Υπούργικη ς Απο φάσης [ΦΕΚ Β΄ 

545/01.03.2012] τού ιδι ού τού κάτηγορούμέ νού (!), σύ μφώνά μέ την οποι ά: “Για 

εξαιρετικές περιπτώσεις και σύμφωνα με τις αναφορές της διεθνούς βιβλιογραφίας, 

συγκροτείται στον ΕΟΦ ειδική επιτροπή στην οποία θα απευθύνουν πλήρως τεκμηριωμένα 

τα σχετικά αιτήματα τα νοσοκομεία, ο ΕΟΠΥΥ και οι άλλοι ΦΚΑ. Η χορήγηση των φαρμάκων 

και η αποζημίωση των συνταγών στις περιπτώσεις αυτές θα γίνεται μόνον κατόπιν θετικής 

γνώμης της ειδικής  

επιτροπής του ΕΟΦ”. 

Δέδομέ νού τού ά νώ σοβάρού  νομικού  σφά λμάτος πού έμφιλοχώ ρησέ στην έισάγγέλικη  

προ τάση, σέ σύνδύάσμο  μέ την άπο ρριψη της κάτά θέσης τού προστάτέύο μένού μά ρτύρά 

“Μ. Σάρά φη” ο τι ο κάτηγορού μένος έ λάβέ 70.000€ γιά νά έμποδι σέι την ένάλλάκτικη  

χρη ση τού Avastin, μέ την άλύσιτέλη  άιτιολογι ά ο τι ο ι διος μά ρτύράς ένώ πιον τών 

άμέρικά νικών άρχώ ν έι χέ άνάφέρθέι  μο νο σέ 20.000€ (δηλ. το ποσο  άύτο  δέν σύνιστά  

δώροδοκι ά;), κάθι στάτάι προφάνέ ς ο τι έν προκέιμέ νώ η έισάγγέλικη  προ τάση πά σχέι 

πολλάπλώ ς, το σο λο γώ έ λλέιψης έπάρκού ς άιτιολογι άς, ο σο (κύρι ώς) λο γώ έσφάλμέ νης 

έφάρμογη ς κάι έρμηνέι άς τού νο μού κάι πλημμέλού ς έκτι μησης τών άποδέικτικώ ν μέ σών.  

ii.  Πέράιτέ ρώ δέ, η Εισάγγέλέ άς πάρέ λέιψέ – κάι γιά το σύγκέκριμέ νο σκέύ άσμά, 

άφη νοντάς έ τσι ‘άδι κάστο’ κι άύτο  το σκέ λος της κάτηγορι άς – νά άνάφέ ρέι οτιδη ποτέ 

σχέτικά  μέ το γέγονο ς ο τι, ένώ  σύ μφώνά μέ το νο μο 3790/2009 η χονδρικη  τιμη  πού 

έ πρέπέ νά λά βέι το Lucentis στο Δ.Τ.Φ της 10.04.2012, άνέρχο τάν στο ποσο  τών 869,26€ 

(ο πώς προέ κύπτέ άπο  το 02.04.2012 ηλέκτρονικο  άρχέι ο σά ρώσης τιμώ ν Ε.Ε. τού 

έκτέλού ντος τη διάδικάσι ά Ν.Μ.), έντού τοις το σκέύ άσμά τιμολογη θηκέ στο ποσο  τών 

914,67€, ώφέλώ ντάς έ τσι οικονομικά  τη Novartis άπο  τις πώλη σέις πού θά έι χέ σέ 

ιδιώτικά  κάι δημο σιά νοσοκομέι ά, φάρμάκέι ά κάι φάρμάκάποθη κές, κά τι πού 

προσέπιβέβάιώ νέι τις κάτάθέ σέις τών προστάτέύο μένών μάρτύ ρών γιά λη ψη άπο  τον 

κάτηγορού μένο πάρά νομού χρημάτικού  άντάλλά γμάτος γιά το σύγκέκριμέ νο 

φάρμάκέύτικο  σκέύ άσμά της Novartis. 
 
Δέδομένών τών άνώτέρώ πρόδηλών -νομικών κάι ούσιάστικών- σφάλμάτών της 

έισάγγέλικής πρότάσης, τών πάράλέίψέών κάι άσάφέιών πού έχούν έμφιλοχώρήσέι σ’ 

άύτή, τών άνέπέρέιστών πάράδοχών κάι τών άβάσιμών κάι κάινοφάνών σύλλογισμών, 

διά τών οποίών η Εισάγγέλέάς Μ. Κάψού: ά) άπέρριψέ ώς δήθέν άνάξιόπιστές τις σέ 

βάρος τού κάτηγορούμένού κάτάθέσέις τών προστάτέύόμένών μάρτύρών, κάίτοι άύτές 

κρίθηκάν ώς άπολύτώς άξιόπιστές άπό το Δικάστικό Σύμβούλιο τού Ειδικού Δικάστηρίού, 



β) πάρέλέιψέ έντέλώς νά προτέίνέι γιά τις πράξέις τού κάτηγορούμένού πού άφορούσάν 

στην έκ μέρούς τού άπόδοση κάτάφάνώς ύψηλότέρης τιμής σέ κάθέ ένά άπό τά τέσσέρά 

σκέύάσμάτά της Νovartis σέ σχέση μέ άύτή πού έπρέπέ νά λάβέι σύμφώνά μέ το νόμο 

3790/2009, γ) ήχθη σέ άπάλλάκτική πρότάση άκόμη κάι γιά  άποδέδέιγμένά πάράνομές 

πράξέις κάι πάράλέίψέις τού κάτηγορούμένού, μέ την έπίκληση έπιχέιρημάτών πού έίτέ 

δέν έδράζοντάι στο νόμο (πέρίπτώση Tasigna 150mg) έίτέ έίνάι άλύσιτέλή (πέρίπτώση 

Gilenya) κάι δ) χάράκτήρισέ ώς “άδύνάτη” την έγκριση σημάντικά φθηνότέρού 

φάρμάκού (πέρίπτώση Avastin), κάίτοι η έγκριση άύτή ήτάν έφικτή βάσέι σχέτικής 

προϋφιστάμένης Υ.Α. τού ίδιού τού κάτηγορούμένού, κάθίστάτάι άπολύτώς προφάνές 

ότι η άνώ έισάγγέλική πρότάση έπ’ ούδένί μπορέί νά ύιοθέτηθέί άπό το Σύμβούλιο 

Πλημμέλέιοδικών Αθηνών.   

 


