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ΠΡΟ ΣΟΝ ΔΙΑΓΓΔΛΔΑ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ θ.Β.Πιηώηα 

Αζήλα, 16 Πεπηεκβξίνπ 2019 

 

ΜΗΝΤΗ-ΔΓΚΛΗΗ 

 

Αλδξέα Ινβέξδνπ, Βνπιεπηή, Θνηλνβνπιεπηηθνχ Δθπξνζψπνπ ηνπ 

θφκκαηνο Θίλεκα Αιιαγήο (ΞΑΠΝΘ), πξψελ πνπξγνχ γείαο (10/09/2010-

6/05/2012), θαζεγεηή Ξαλεπηζηεκίνπ, Γηθεγφξνπ, Ακεξηθήο 19, Αζήλα 10672, 

Γ ΓΝ Αζελψλ, ΑΦΚ 028489799, ΑΓΡ ΑΘ551973/28.9.2012, ΑΡ Λ.Δξπζξαίαο  

 

ΚΑΣΑ 

 

1.Διέλεο Ρνπινππάθε, Δηζαγγειέσο Δγθιεκάησλ Γηαθζνξάο 

2.Ρσλ Δπίθνπξσλ Δηζαγγειέσλ Γηαθζνξάο θθ. Σξήζηνπ Ληδνχξα θαη Πηέιηνπ 

Καλψιε 

3. Ξαληφο άιινπ ππαηηίνπ θαη ελερνκέλνπ πξνζψπνπ σο ππεπζχλνπ, εζηθνχ 

απηνπξγνχ, ζπλαπηνπξγνχ ή ζπκκεηφρνπ ζηηο κελπφκελεο παξάλνκεο θαη 

αμηφπνηλεο πξάμεηο ή/παξαιείςεηο  

 

ΓΙΑ ΣΑ ΑΓΙΚΗΜΑΣΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΥΡΗΗ ΔΞΟΤΙΑ ΚΑΙ ΣΗ 

ΠΑΡΑΒΑΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΟ 

 

 

Θχξηε Δηζαγγειεχ, 

Νη αλσηέξσ δηέπξαμαλ απφ θνηλνχ θαη  θαη’ εμαθνινχζεζε ην θαθνχξγεκα ηεο 

θαηάρξεζεο εμνπζίαο, αιιά θαη ην αδίθεκα ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο. Ζ 

ππφζηαζε ηνπ πξψηνπ εμ απηψλ, ηνπ θαθνπξγήκαηνο ηεο θαηάρξεζεο 

εμνπζίαο, θαη’ άξζξν 239 Ξ.Θ., είλαη ε εμήο: 
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Απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ ηέιεζε θαηαρξήζεσο εμνπζίαο,  ζηελ πεξίπησζε 

δηψμεσο ή ηηκσξίαο αζψνπ είλαη ηα αθφινπζα. Κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 239 

ηνπ λένπ ΞΘ, κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη θαη ηηκσξείηαη ην έγθιεκα ηεο 

θαηαρξήζεσο εμνπζίαο, θαη ε νπνία, σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εγθιήκαηνο απηνχ, δελ δηαθέξεη εθείλεο ηνπ, 

κέρξη ηελ 1.7.2019 ηζρχνληνο ΞΘ, νξίδεηαη, κεηαμχ ησλ άιισλ, φηη 

«ππάιιεινο ζηα θαζήθνληα ηνπ νπνίνπ αλάγεηαη ε δίσμε ή ε αλάθξηζε 

αμηνπνίλσλ πξάμεσλ, αλ ελ γλψζεη ηνπ εμέζεζε ζε δίσμε ή ηηκσξία θάπνηνλ 

αζψν», ηηκσξείηαη κε ηηο ζε απηή αλαθεξφκελεο πνηλέο. 

Δλεξγεηηθφ ππνθείκελν ηνπ εγθιήκαηνο απηνχ είλαη κφλνλ ππάιιεινο, ζηα 

θαζήθνληα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ε δίσμε ή ε αλάθξηζε αμηνπνίλσλ πξάμεσλ. 

Αξκφδηνη γηα ηε δίσμε αμηνπνίλσλ πξάμεσλ ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο ή 

πιεκκειήκαηνο είλαη νη Δηζαγγειείο (άξζξν 27 ηνπ ΘΞνηλΓ), ελψ γηα ηελ 

αλάθξηζε ησλ αμηνπνίλσλ πξάμεσλ (σο ηέηνηα λνείηαη ηφζν ε ηαθηηθή 

αλάθξηζε φζν θαη ε πξναλάθξηζε θαη πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε (ΑΞ 305/2019, 

βι. ΛΝΚΝΠ - 247 θαη 1115/1976, ΞνηλΣξ ΘΕ, 435 θαη 461) είλαη νη ηαθηηθνί 

αλαθξηηέο θαη νη γεληθνί θαη εηδηθνί πξναλαθξηηηθνί ππάιιεινη (άξζξα 246, 33 

θαη 341 ηνπ ΘΞνηλ Γ). Ρελ ηδηφηεηα ηνπ πξναλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ έρεη θαη ν 

Δηζαγγειέαο Ξξσηνδηθψλ, Δθεηψλ θαη Αξείνπ Ξάγνπ, φηαλ ελεξγεί 

πξναλάθξηζε ή πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε (άξζξα 34 θαη 35 ΘΞνηλΓ). 

Ζ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο θαηαρξήζεσο εμνπζίαο, ππφ ηε 

ξεζείζα κνξθή, πξαγκαηψλεηαη κε ηελ έθζεζε αζψνπ ζε δίσμε ή ηηκσξία, 

πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη φηαλ ν δξάζηεο δεκηνπξγεί θίλδπλν δηψμεσο ή ηηκσξίαο 

αζψνπ, ήηνη αλζξψπνπ ν νπνίνο δελ εηέιεζε αμηφπνηλε πξάμε ή εηέιεζε 

δηαθνξεηηθή πξάμε απφ εθείλε γηα ηελ νπνία δηελεξγείηαη πξναλάθξηζε ή 

πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε. 

Ζ πξφθιεζε θηλδχλνπ πνηληθήο δηψμεσο ή ηηκσξίαο, ε νπνία θαη κφλνλ 

απαηηείηαη γηα ηε ζεκειίσζε ηεο αληηθεηκεληθήο ππφζηαζεο ηνπ εγθιήκαηνο ηεο 

θαηαρξήζεσο εμνπζίαο, ππφ ηελ αλσηέξσ κνξθή, θαζ’ φζνλ δελ είλαη 

αλαγθαίν λα πξαγκαησζεί ν θίλδπλνο, κπνξεί λα γίλεη ηφζν κε ζεηηθή ελέξγεηα 

(πρ άζθεζε πνηληθήο δηψμεσο εθ κέξνπο ηνπ Δηζαγγειέα, λφζεπζε εγγξάθσλ, 

απφθξπςε ζηνηρείσλ, αιιαγή καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ) φζν θαη κε παξάιεηςε 

(κε ζπιινγή ή αγλφεζε ζηνηρείσλ, πνπ επλννχλ ηνλ χπνπην ή ηνλ 

θαηεγνξνχκελν, Λ.Δ. Κπηηδηιέθεο, πεξεζηαθά εγθιήκαηα, β’ έθδνζε, ζει. 

335-336). 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, νη ππάιιεινη, ζηα θαζήθνληα 

ησλ νπνίσλ αλάγεηαη ε δίσμε ή ε αλάθξηζε αμηνπνίλσλ πξάμεσλ, αθ’ ελφο 

παξαβηάδνπλ ηηο αξρέο ηεο ακεξνιεςίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο, πνπ πξέπεη λα 

δηέπνπλ ηηο δηθαζηηθέο ελέξγεηεο, θαη αθ’ εηέξνπ δελ ζηνρεχνπλ ζηελ 

αλαθάιπςε ηεο νπζηαζηηθήο αιήζεηαο, πξνο ηελ νπνία πξέπεη λα θαηαηείλνπλ 
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νη αλαθξηηηθέο ελέξγεηεο, θαη ηελ νπνία επηβάιινπλ νη δηαηάμεηο ηνπ ΘΞνηλΓ 

(άξζξν 239 ΘΞνηλΓ). 

Ρέινο, ν θίλδπλνο δηψμεσο ελφο αζψνπ, δεκηνπξγείηαη θαη απφ ηελ ππεξεζηαθή 

αλαθνξά ησλ ελεξγνχλησλ πξναλάθξηζε ή πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, 

πξναλαθξηηηθψλ ππαιιήισλ πξνο ηηο Δηζαγγειηθέο Αξρέο, κε ηελ νπνία 

ςεπδψο ππνζηεξίδεηαη ε ηέιεζε κηαο αμηφπνηλεο πξάμεσο (ΑΞ 1554/2006, 

ΞνηλΣξ. ΛΕ, 722). 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηνλ Δηζαγγειηθφ Ιεηηνπξγφ, ν 

νπνίνο, σο πξναλαθξηηηθφο ππάιιεινο, δηελεξγεί πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε γηα 

ηε δηαθξίβσζε ηειέζεσο αμηνπνίλσλ πξάμεσλ, εκπηπηνπζψλ ζηε δηθαηνδνζία 

ηεο ηαθηηθήο δηθαηνζχλεο θαη ππνβάιιεη αλαθνξά ζηε Βνπιή, θαη’ άξζξν 86 

παξ. 2β ηνπ Ππληάγκαηνο, πνπ είλαη απνθιεηζηηθψο αξκφδηα λα αζθήζεη 

πνηληθή δίσμε θαηά πνπξγψλ θαη θππνπξγψλ, γηα πνηληθά αδηθήκαηα πνπ 

ηέιεζαλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (άξζξν 86 παξ. 1 ηνπ 

Ππληάγκαηνο), κε ηελ νπνία ππνζηεξίδεη ςεπδψο, φηη απφ ηελ ελεξγνχκελε 

πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, πξνέθπςαλ ζηνηρεία πεξί ηειέζεσο αδηθεκάησλ ππφ 

πνπξγψλ ή θππνπξγψλ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηιεθζεί ε Βνπιή, κνινλφηη ηα ζηνηρεία απηά είλαη ή 

αλχπαξθηα ή ζηνηρεία κε έρνληα απνδεηθηηθή ηζρχ ή άθπξα, σο ζπιιεγέληα 

θαηά παξάβαζε ησλ επηηαγψλ ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ππληάγκαηνο ή ηέινο, 

κνλφπιεπξα θαη «ρσιά», σο ζπιιεγέληα θαηά παξάβαζε ησλ αξρψλ ηεο 

ακεξνιεςίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο, πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηηο δηθαζηηθέο 

ελέξγεηεο, αιιά θαη ηεο αξρήο ηεο αλαθαιχςεσο ηεο νπζηαζηηθήο αιεζείαο, 

πξνο ηελ νπνία πξέπεη λα θαηαηείλνπλ νη αλαθξηηηθέο ελέξγεηεο. 

Δηδηθφηεξα θαη ελδεηθηηθά άθπξα, είλαη ηα δηαβηβαδφκελα ζηε Βνπιή, ζηνηρεία, 

φηαλ έρνπλ πξνθχςεη απφ ζηνρεπκέλε έξεπλα ζε βάξνο πνπξγνχ ή 

πνπξγψλ, ε νπνία, φκσο, ξεηά απαγνξεχεηαη απφ ην άξζξν 86 ηνπ 

Ππληάγκαηνο. Δμ άιινπ, απνδεηθηηθή ηζρχ δελ έρνπλ ηα δηαβηβαδφκελα ζηε 

Βνπιή ζηνηρεία, φηαλ έρνπλ ζπιιεγεί θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

ΘΞνηλΓ ή φηαλ νξίδεηαη ηνχην ξεηψο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΘΞνηλΓ. Ρν 

ηειεπηαίν π.ρ. ηζρχεη επί θαηαζέζεσλ καξηχξσλ ηεζέλησλ ππφ πξνζηαζία, θαη 

ησλ νπνίσλ κάιηζηα ε ζέζε ππφ πξνζηαζία κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο είλαη 

είηε ακθηβφινπ λνκηκφηεηαο είηε απνιχησο παξάλνκε, ζηηο νπνίεο 

δηαιακβάλνληαη θξίζεηο, εηθαζίεο, εθηηκήζεηο ή ππνζέζεηο ησλ καξηχξσλ 

απηψλ θαη φρη πξαγκαηηθά γεγνλφηα, ηα νπνία γλσξίδνπλ νη κάξηπξεο, εμ ηδίαο 

αληηιήςεσο (απηφπηεο ή απηήθννη κάξηπξεο) ή εθ πιεξνθνξηψλ. 

Πηελ ηειεπηαία εμ άιινπ πεξίπησζε, ζα πξέπεη νη κάξηπξεο λα θαηνλνκάδνπλ 

ηνλ πιεξνθνξηνδφηε, θαζ’ φζνλ, δηαθνξεηηθά, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε 

θαηάζεζή ηνπο (άξζξν 224 ηνπ ΘΞνηλΓ). 

Ρέινο, νιίγν είλαη αλάγθε λα επηζεκαλζεί φηη ν Δηζαγγειηθφο Ιεηηνπξγφο πνπ 

αζθεί πνηληθή δίσμε, ζηεξηδφκελνο ζε ζηνηρεία φπσο ηα αλσηέξσ, ηειεί, 



4 
 

ζπληξέρνληνο θαη ηνπ δφινπ, αλακθηβφισο, ην έγθιεκα ηεο θαηαρξήζεσο 

εμνπζίαο. Ξνιχ πεξηζζφηεξν αλ ιεθζεί ππφςε φηη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΘΞνηλΓ, πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε πνηληθήο 

δηψμεσο, είλαη ε χπαξμε επαξθψλ ελδείμεσλ ζε βάξνο ηνπ ππφπηνπ. (Γηα ηελ 

ζεκειίσζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ βι.Γ.Παληδά, Δηζαγγειέα Α.Ξ. ε.η., 

Πχληαγκα, Γηθαηνζχλε θαη έξεπλεο γηα πνηληθή επζχλε πνπξγψλ, Ξνηλ.Γηθ. 

3/2018 ζει.233 θ.επ., Σ.Κπισλφπνπινπ-Φ.Πππξφπνπινπ Ρν πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ άξζηνπ 86 ηνπ Ππληάγκαηνο, Constitutionalism.gr, 08.03.2018, Κ.Γέηζε, 

Αληηπξφεδξνο Α.Ξ. ε.η., Ρα εγθιήκαηα ζρεηηθά κε ηα ππνκλήκαηα θαη ηελ 

ππεξεζία-θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ αδηθεκάησλ, Α΄Έθδνζε, 

Αζήλα 2015, ζει.157 θ.ε.) 

Κε ηηο πξάμεηο ησλ εγθαινπκέλσλ ππεξπιεξνχληαη ηα απαηηνχκελα εθ ηνπ 

πνηληθνχ λφκνπ ζηνηρεία ηεο αληηθεηκεληθήο θαη ππνθεηκεληθήο ππνζηάζεσο ησλ 

αδηθεκάησλ ηεο θαηάρξεζεο εμνπζίαο θαη ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο. 

 

Ι.Παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ πληάγκαηνο 

Ζ δηαβίβαζε ζηε Βνπιή ηεο δηθνγξαθίαο «Λνβάξηηο» πνπ αθνξνχζε δέθα 

πνιηηηθά πξφζσπα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη εκέλα σο πξψελ πνπξγνχ, θαηά 

πξφδειε παξαβίαζε ησλ νηθείσλ ζπληαγκαηηθψλ θαη λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ 

(άξζξν 86 παξ.2 Π θαη άξζξν 4 παξ.2 Λ.3026/2003) θαζπζηέξεζε επί ηξεηο 

κήλεο. Δλψ σο πξνο ην πξφζσπφ κνπ ε πξψηε θαηάζεζε κάξηπξα ππφ 

θαζεζηψο πξνζηαζίαο δίδεηαη ζηηο 6 Λνεκβξίνπ 2017 ν θάθεινο, καδί κε 

εθείλνπο ησλ ππνινίπσλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ, απνζηέιιεηαη ζηε Βνπιή ηξεηο 

κήλεο κεηά, ζηηο 6 Φεβξνπαξίνπ 2018. Θαηά ζπλέπεηα, ε θαηάθσξε 

παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί ακειιεηί δηαβίβαζεο ζηε Βνπιή ησλ 

δηθνγξαθηψλ πνπ αθνξνχλ πνπξγνχο, εθηφο απφ ηελ πιήξσζε ηεο 

αληηθεηκεληθήο ππνζηάζεσο ησλ αδηθεκάησλ ηεο θαηάρξεζεο εμνπζίαο θαη ηεο 

παξάβαζεο θαζήθνληνο πξνθαιεί αλακθίβνια δηθνλνκηθή αθπξφηεηα γηα ηα 

φζα ςεπδψο, ζπθνθαληηθψο θαη ανξίζησο νη ππφ πξνζηαζία κάξηπξεο 

θαηέζεηαλ θαη ηαπηφρξνλα δεκηνχξγεζε ζθνπίκσο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

πξνζβνιή ηεο ηηκήο, ηεο ππφιεςεο θαη γεληθψο ηεο πξνζσπηθφηεηάο κνπ απφ 

ζρεηηθά πξσηνζέιηδα δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηφηε θηινθπβεξλεηηθφ ηχπν.  Ζ 

ζηνρεπκέλε θαη καθξνρξόληα ζε βάξνο κνπ θαζψο θαη ζε βάξνο ησλ 

ππφινηπσλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ αλαξκνδίσο νη 

εγθαινχκελνη Δηζαγγειείο Γηαθζνξάο απνδεηθλχεηαη, σο πξνο ηελ 

ππεξεθρεηιίδνπζα παξαλνκία ηεο, ζπγθξηλφκελε κε ηελ ακειιεηί δηαβίβαζε 

απφ ηνλ Δηζαγγειέα ηνπ Α.Ξ. ζηε Βνπιή ησλ δηθνγξαθηψλ πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ θ.θ.Αβξακφπνπινπ, Πακαξά, Βεληδέινπ, Αγγειή θαηά 
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ηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε πνπ δηελεξγείηαη ζήκεξα απφ δχν Αληηεηζαγγειείο 

ηνπ Α.Ξ. Ξαξφκνηα αθξηβψο πξαθηηθή αθνινπζήζεθε θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

2018 κεηά ηηο κελχζεηο ησλ θ.θ.Πακαξά, Βεληδέινπ θαη Αβξακφπνπινπ. Νη 

ζρεηηθέο δηθνγξαθίεο δηαβηβάζηεθαλ απφ ηελ ηφηε Δηζαγγειέα Α.Ξ. ακειιεηί 

ζηε Βνπιή, πξνθεηκέλνπ ε ίδηα λα επηιεθζεί.  

 

II. Παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 224 Κ.Πνηλ.Γ. 

Πχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηάηαμε ηα ζπιιεγφκελα ζηνηρεία δελ πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ θξίζεηο, εηθαζίεο ή ππνζέζεηο ησλ καξηχξσλ. Αληηζέησο 

καξηπξία θαηά ην 224 ζπληζηνχλ νη θαηαζέζεηο γηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα, ηα 

νπνία γλσξίδνπλ νη κάξηπξεο εμ ηδίαο αληηιήςεσο (απηφπηεο ή απηήθννη), ή εθ 

πιεξνθνξηψλ, σο πξνο ηηο νπνίεο φκσο πξέπεη λα θαηνλνκάδνπλ ηνλ 

πιεξνθνξηνδφηε, δηφηη δηαθνξεηηθά δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηάζεζή ηνπο. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ ππφ πξνζηαζία καξηχξσλ ηα 

απαηηνχκελα απφ ηνλ Θψδηθα Ξνηληθήο Γηθνλνκίαο ζηνηρεία ιείπνπλ 

νινθιεξσηηθά. Ξαξαλφκσο έγηλαλ δεθηέο απφ ηνπο εγθαινπκέλνπο σο 

καξηπξίεο βαξχηαηεο, ςεπδείο, ζπθνθαληηθέο θαη αφξηζηεο δήζελ πιεξνθνξίεο 

πνπ εηζήγνλην κε ηηο θξάζεηο:  

ΚΑΜΗΚΝΠ ΠΑΟΑΦΖΠ  

15 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη ψξα 10.45, 

«Πηζαλνινγώ φηη ε δσξνδνθία κεζνδεχζεθε σο εμήο» 

15 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη ψξα 10.45 

«Κε βάζε ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα πνπξγφ, ζεσξώ φηη ην χςνο ηνπ δψξνπ πνπ 

έιαβε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν Ινβέξδνο δελ είλαη θάησ ηνπ πνζνχ ησλ 

200.000 επξψ ζπλνιηθά. 

25 Nνεκβξίνπ 2017 θαη ψξα 16.30, 

«Πηζηεύσ φηη γηα ηνλ ίδην ιφγν δσξνδνθήζεθε θαη ν πξντζηάκελνο πνπξγφο Α. 

Ινβέξδνο θαη ζεσξώ αδχλαην, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλέθεξα, λα έιαβε σο δψξν 

πνζφ θάησ ησλ 200.000 επξψ». 

28 Λνεκβξίνπ 2018 

Γελ γλσξίδσ φκσο αλ παξαδφζεθε ζην Ινβέξδν κέξνο ή ην ζχλνιν απηνχ 

ηνπ πνζνχ. 
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12 Γεθεκβξίνπ 2018, 

«Απαληψληαο επζέσο ζηελ εξψηεζή ζαο γηα ηα πνιηηηθά πξφζσπα ζαο 

αλαθέξσ φηη δελ έρσ άκεζε γλώζε φηη ειάκβαλαλ ηα δψξα πνπ 

πξννξίδνληαλ λα εμππεξεηήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο Λνβάξηηο δεδνκέλνπ φηη 

δελ ήκνπλ απηόπηεο κάξηπξαο ζε θάηη ηέηνην» 

 

ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΘΔΙΔΠΖ 

28 Γεθεκβξίνπ 2018,  

«Γελ είδα κε ηα κάηηα κνπ λα δίλνληαη ρξήκαηα ζηνλ ηέσο πνπξγφ 

Ινβέξδν» 

25 Nνεκβξίνπ 2017 θαη ψξα 16.30,  

«Κε βάζε ηα παξαπάλσ ζεσξώ βέβαην φηη ρξεκαηίζηεθε ν Ινβέξδνο…». 

Ξέξαλ, φκσο, ησλ πξναλαθεξζεηζψλ έθδεισλ παξαλνκηψλ, ηα έγγξαθα ησλ 

θαηαζέζεσλ ησλ ππφ πξνζηαζία καξηχξσλ παξνπζηάδνπλ εμφρσο 

πξνβιεκαηηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία απνθαιχπηνπλ ην δφιν ηεο 

ζηνρεπκέλεο, αληηζπληαγκαηηθήο θαη παξάλνκεο εηζαγγειηθήο έξεπλαο. 

Δηδηθφηεξα, πξνθχπηεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο, φηη ζηηο επίκαρεο θαηαζέζεηο 

ησλ ππφ πξνζηαζία καξηχξσλ ρξεζηκνπνηήζεθε άιιε γξακκαηνζεηξά θαη 

κνξθνπνίεζε γηα ηα εηζαγσγηθά ζηνηρεία, ηε δηαηχπσζε ηεο κνλαδηθήο 

εηζαγσγηθήο εξψηεζεο θαη ην θιείζηκν ηεο θαηάζεζεο θαη άιιε γξακκαηνζεηξά 

θαη κνξθνπνίεζε γηα ην θείκελν ηεο ππνηηζέκελεο θαηάζεζεο-απάληεζεο (βι. 

ραξαθηεξηζηηθά θαηαζέζεηο Κάμηκνπ Παξάθε). Ζ αλσηέξσ παξαηήξεζε, 

δειαδή, αθνξά ζε θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ κία απιή ηππνινγηθή 

ηδηαηηεξφηεηα. Ζ θαηαθαλήο δηαθνξνπνίεζε ζηελ ηππηθή κνξθή ησλ 

θαηαζέζεσλ ππνδειψλεη πνιιαπιή επεμεξγαζία, ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο 

θαη κε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ κέζσλ (Ζ/, USB Stick), ζηνηρείν 

δεισηηθφ θαηαζθεπαζκέλσλ, ππαγνξεπκέλσλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε άθπξσλ 

«καξηπξηθψλ» θαηαζέζεσλ. Ηζρπξή έλδεημε γηα ηα πξναλαθεξζέληα 

πξνθχπηεη απφ ηα ιάζε ζε φ,ηη αθνξά ηηο αλαγξαθφκελεο εκεξνκελίεο ησλ 

θαηαζέζεσλ: Ν Κάμηκνο Παξάθεο ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ έγγξαθν θαηαζέηεη 

ζηηο «15/01/2018, εκέξα Ξαξαζθεπή»  ελψ φκσο ε ζπγθεθξηκέλε κέξα ήηαλ 

Γεπηέξα. Ρν ιάζνο απηφ αληί λα δηνξζσζεί κέζσ ηνπ ππνινγηζηή 

εληνπηδφκελν θαηά ηελ αλάγλσζε ζηνλ κάξηπξα ηεο θαηαζέζεψο ηνπ, 

δηνξζψζεθε κε ζηπιφ εθ ησλ πζηέξσλ. Ν ίδηνο κάξηπξαο θαηαζέηεη ζηηο 

22/01/2018 εκέξα Ξέκπηε θαηά ην έγγξαθν, κφλν πνπ ε κέξα ήηαλ Γεπηέξα. 

Ν ππφ πξνζηαζία ηφηε κάξηπξαο Αλαζηαζίνπ θαηαζέηεη θαηά ην έγγξαθν ζηηο 
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3/01/2018 εκέξα Ξαξαζθεπή, ελψ ε κέξα ήηαλ Ρεηάξηε. Οη αλσηέξσ 

παξαηππίεο απνηεινύλ ηζρπξέο ελδείμεηο όηη νη θαηαζέζεηο 

ζπλαξκνινγνύλην.  

 

III. Παξάιεηςε εμέηαζεο ζηνηρείσλ πνπ επηθαιέζηεθα ζηηο εμεγήζεηο 

κνπ  

Όπσο δήισζα ζηε Βνπιή θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ηελ άξζε ηεο αζπιίαο κνπ 

ηνλ Απξίιην ηνπ 2019, ζα αληηκεησπίζσ ηε ζθεπσξία Λνβάξηηο δίρσο επίθιεζε 

αζπιίαο ή ππνπξγηθψλ πξνλνκίσλ. Απηφ ζήκαηλε θαη ζεκαίλεη φηη 

αληηκεησπίδσ ηελ πνιηηηθή ζθεπσξία κε ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ φιεο νη 

Διιελίδεο θαη φινη νη Έιιελεο. Νη πνιίηεο, φκσο, φπσο δηαζέηνπλ ππνρξεψζεηο 

έηζη δηαζέηνπλ θαη δηθαηψκαηα. Γηθαίσκά κνπ ζχκθσλα κε πιεζψξα 

ζπληαγκαηηθψλ, πνηληθψλ θαη δηθνλνκηθψλ δηαηάμεσλ είλαη λα ηχρνπλ εξεχλεο 

ηα ζηνηρεία πνπ θαηαζέησ ζε δηεμαγφκελε πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε. Νη 

εγθαινχκελνη Δηζαγγειηθνί Ιεηηνπξγνί, φκσο, παξαλφκσο παξέιεηςαλ λα 

εμεηάζνπλ έλαλ απφ ηνπο πην βαζηθνχο θαη πνιιαπιψο απνδεηθλπφκελν 

ηζρπξηζκφ κνπ, φηη δελ εγλψξηδα ηνλ θ.Φξνπδή ηεο Λνβάξηηο, ν νπνίνο θαηά 

ηηο ςεπδείο, ζπθνθαληηθέο, αφξηζηεο θαη πνιχ πξνζβιεηηθέο γηα ην πξφζσπφ 

κνπ θαηαζέζεηο «κε ρξεκάηηδε». Όπσο έρσ επαλεηιεκκέλα αλαθέξεη ζηηο 

αγνξεχζεηο κνπ ζηε Βνπιή, ζηηο κελχζεηο πνπ έρσ θαηαζέζεη θαηά φισλ ησλ 

καξηχξσλ, ππφ πξνζηαζία ή κε, θαη φπσο εκπεξηέρεηαη θαη ζηηο εμεγήζεηο 

κνπ, ηηο νπνίεο έδσζα θαηά ην άξζξν 31 ηνπ Θ.Ξνηλ.Γ. ζηνπο εγθαινχκελνπο, 

ηνλ θ.Φξνπδή δελ ηνλ γλψξηδα. Ρνλ ζπλάληεζα εζηκνηππηθά φηαλ εμειέγε 

Ξξφεδξνο ηνπ Ππλδέζκνπ Φαξκαθνβηνκεραληψλ, ε ζπλάληεζε θξάηεζε φζν 

δηαξθεί κηα ρεηξαςία παξνπζία πνιιψλ άιισλ πξνζψπσλ ιίγεο κέξεο πξηλ 

απνρσξήζσ απφ ην ππνπξγείν κεηά ηηο εθινγέο ηεο 6εο Καΐνπ 2012. Νη ππφ 

πξνζηαζία κάξηπξεο θαη κφλν εθείλνη ηζρπξίζηεθαλ φηη δήζελ κε ηνλ θ.Φξνπδή 

αληαιιάζακε e-mails, sms θαη ηειεθσληθέο θιήζεηο θαη φηη δήζελ επίζεο 

είρακε ζπλαληήζεηο. Ξέξαλ φκσο φηη νπδέπνηε ζπλάληεζα ηνλ θ.Φξνπδή νχηε 

ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο δηθέο ηνπ ή ζπλεξγαηψλ ηνπ ή ζπγγελψλ νχηε 

αληηζηνίρνπο ηειεθσληθνχο αξηζκνχο είρα. Εήηεζα ινηπφλ απφ ηνπο 

εγθαινχκελνπο λα αλαδεηεζεί θαη εληνπηζηεί έζησ έλα e-mail ή sms ή έλα 

ηειεθψλεκα. Δηο κάηελ!!! Δίηε ε έξεπλα δελ δηεμήρζε είηε δηεμήρζε θαη επεηδή 

δελ βξέζεθε θαλέλα ζηνηρείν παξαιήθζεθε ε αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηφο 

ηεο απφ ηνπο εγθαινχκελνπο Δηζαγγειείο. Αληηζέησο, ζηε δηθνγξαθία φπνπ 

εκπεξηέρεηαη ην εκεξνιφγην ηνπ θ.Φξνπδή εληνπίζηεθε απφ ηνπο 

εγθαινπκέλνπο φηη πξνζπαζνχζε λα θιείζεη ξαληεβνχ καδί κνπ θαη εγψ δελ 
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απνδερφκνπλ, γηαηί ηα δεηήκαηα ησλ πνιπεζληθψλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ 

ηα ζπδεηνχζα απνθιεηζηηθά ζεζκηθά κε ηνλ Ξξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηνπ ζσκαηείνπ ηνπο, θ.Γηνλχζην Φηιηψηε. Θάπνηεο θνξέο ν 

θ.Φηιηψηεο ζπλνδεπφηαλ θαη απφ άιια κέιε ηνπ Γ.Π., κε δεδνκέλν φκσο φηη 

απηνί δελ ζπκκεηείραλ ζηε ζπδήηεζε, δελ είρα ζπγθξαηήζεη ηα νλφκαηά ηνπο. 

Πην πξναλαθεξζέλ εκεξνιφγην Φξνπδή κε εκεξνκελία 6 Πεπηεκβξίνπ 2011 

ζεκεηψλεηαη «Ινβέξδνο ξαληεβνχ, Ξεξηκέλνπκε λα καο εηδνπνηήζεη». Όκσο 

ζηηο 12 Νθησβξίνπ 2011 απφ ηελ δηθνγξαθία πξνθχπηεη φηη ην ξαληεβνχ δελ 

έρεη δνζεί: «Ν Άξλνιλη ζέιεη φηαλ ζα θιείζνπκε ξαληεβνχ κε ηνλ Ινβέξδν λα 

είλαη καδί καο». Ρέινο ζε άιιν ζεκείν ηεο δηθνγξαθίαο, ζηηο 9 Λνεκβξίνπ ηνπ 

2011, ν θ.Φξνπδήο αλαθέξεη ζηνλ δηεπζπληή ηνπ «No news yet». Γειαδή ν 

άλζξσπνο πνπ δήζελ είρε απεπζείαο επαθή καδί κνπ θαη ηάρα κε 

δσξνδνθνχζε, απφ ηνλ θαηξφ πνπ ήκνπλ πνπξγφο Δξγαζίαο δειαδή απφ ην 

2009, (Κάμηκνο Παξάθεο, 12/1/2018), πξνζπαζνχζε επί ηξεηο κήλεο λα 

θιείζεη ξαληεβνχ καδί κνπ θαη δελ ην θαηφξζσζε, αθνχ θπζηθά ηέηνην 

ξαληεβνχ δελ έγηλε πνηέ. Ξαξφια απηά νη εγθαινχκελνη Δηζαγγειείο ηα 

αλσηέξσ έγγξαθα ηα αλαθέξνπλ ζην πφξηζκά ηνπο σο επηβαξπληηθά εηο 

βάξνο κνπ ζηνηρεία!!! (πφξηζκα, ζει.136,137,138) 

 

IV. Παξαλνκίεο ησλ εγθαινπκέλσλ σο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ 

καξηύξσλ 

Α. Νη ηξεηο αξρηθψο ςεπδνκάξηπξεο (Παξάθεο, Θειέζε, Αλαζηαζίνπ) 

επηρεηξήζεθε απφ ηνπο εγθαινπκέλνπο λα λνκηκνπνηεζνχλ σο κάξηπξεο 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ex post, κε ηελ ππ αξηζκ. 3/2018 πξάμε ηεο 

εγθαινπκέλεο Δηζαγγειέσο θ.Ρνπινππάθε, ηελ νπνία παξαλφκσο απεδέρζε ν 

επνπηεχσλ Αληηεηζαγγειέαο ηνπ Α.Ξ. κε ηελ ππ αξηζκ. ΔΞ 140/9.02.2018 δηθή 

ηνπ πξάμε. Κε άιια ιφγηα, έγηλαλ δεθηέο καξηπξίεο σζάλ λα είρε δνζεί ζηα 

ζρεηηθά θπζηθά πξφζσπα ην θαζεζηψο ηνπ άξζξνπ 45Β παξ. 1 θαη 3 ηνπ 

ηζρχνληνο ηφηε Θ.Ξνηλ.Γ., πξνζηαζία πνπ φκσο δφζεθε κφλν εθ ησλ πζηέξσλ.  

Β. Γφζεθε θαζεζηψο κάξηπξα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θαηά ην άξζξν 45Β 

παξ. 1 θαη 3 ηνπ Θ.Ξνηλ.Γ. ζην κάξηπξα κε ηελ θσδηθή νλνκαζία 

«Αλαζηαζίνπ», πνπ φπσο απεδείρζε ήηαλ ν θαζεγεηήο θ.Λ.Καληαδάθεο, ελψ ν 

ζπγθεθξηκέλνο θαζεγεηήο είρε ήδε θαηεγνξεζεί γηα ην αδίθεκα ηεο 

δσξνδνθίαο απφ άιιε ππφ πξνζηαζία κάξηπξα κε ηελ θσδηθή νλνκαζία 

«Θειέζε», απφ ηελ 8ε Ννεκβξίνπ 2017!!! Όπσο φκσο θαζνξίδεηαη απφ ην 

άξζξν 45Β ηνπ πξντζρχνληνο Θ.Ξνηλ.Γ. θαη λπλ άξζξν 47 ηνπ λένπ απηνχ 
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θψδηθνο γηα λα ραξαθηεξηζζεί έλαο κάξηπξαο σο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

πξέπεη ν ίδηνο λα κελ εκπιέθεηαη ζηελ ππφ δηεξεχλεζε ππφζεζε, αιιά θαη λα 

κελ απνζθνπεί ζην λα αληιήζεη νπνηνδήπνηε φθεινο απφ ηελ εμέιημή ηεο. 

Ωζηφζν επί έλα θαη πιένλ έηνο απφ ηελ εηο βάξνο ηνπ θ.Καληαδάθε θαηεγνξία 

δηαηεξήζεθε ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηνπ κάξηπξα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

ζηνλ ελ ιφγσ θαζεγεηή, ν νπνίνο κάιηζηα φπσο επαλεηιεκκέλα έρεη δειψζεη 

ηεινχζε θαη ππφ θαζεζηψο δηαξθνχο εθβηαζκνχ απφ ηνπο εγθαινπκέλνπο  

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη ςεπδψο ελνρνπνηεηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο 

θ.θ.Πακαξά, Γεσξγηάδε θαη Πηνπξλάξα. Η θαηάθσξε απηή παξαβίαζε ηνπ 

λόκνπ από ηνπο εγθαινπκέλνπο είρε ηνλ πξνθαλή ζθνπό ν 

ζπγθεθξηκέλνο απηόο κάξηπξαο λα θαηαζηεί εξγαιείν γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο ζθεπσξίαο Ννβάξηηο ελαληίνλ δέθα 

πνιηηηθώλ πξνζώπσλ.  

 

Γ. Άθπξεο, φκσο, είλαη φιεο νη θαηαζέζεηο θαη ησλ δχν ελαπνκεηλάλησλ ππφ 

πξνζηαζία καξηχξσλ, επεηδή θαη νη δχν αθελφο εκπιέθνληαη κε ηνλ έλα ή κε 

ηνλ άιιν ηξφπν ζηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, αιιά θαη αθεηέξνπ επεηδή 

πξνζδνθνχζαλ θαη πξνζδνθνχλ νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ πηζαλή επφδσζε 

ηεο θαηάρξεζεο εμνπζίαο. Ν θ.Λ.Καληαδάθεο ζε αλαθνξά ηνπ ζηνλ 

Δηζαγγειέα ηνπ Α.Ξ. ζηηο 15 Καξηίνπ ηνπ 2019 αλαθέξεη φηη νη δχν 

ελαπνκείλαληεο ππφ πξνζηαζία κάξηπξεο, ηνπο νπνίνπο φπσο έρεη δειψζεη 

γλσξίδεη επεηδή ηνπο έρεη ζπλαληήζεη ζηα γξαθεία ηεο Δηζαγγειίαο Γηαθζνξάο, 

έρνπλ θαηαζέζεη γηα ηελ ππφζεζε Λνβάξηηο ζηε δηεμαγφκελε έξεπλα ζηηο 

Ζ.Ξ.Α. Άξα πξνζδνθνχλ νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ απνδεκίσζε πνπ ζα ηνπο 

θαηαβιεζεί εάλ ε εηαηξεία απηή θαηαδηθαζηεί ζηηο Ζ.Ξ.Α., γηα ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ σο εθεί  κάξηπξεο νη ίδηνη παξείραλ ζηηο ακεξηθαληθέο αξρέο. Ζ θαηαγγειία 

απηή εθηφο απφ ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο πνπ παξάγεη ελ πξνθεηκέλσ, είλαη πνιχ 

ελδηαθέξνπζα γηα ηελ απνθάιπςε ησλ  θηλήηξσλ ησλ ππφ πξνζηαζία 

καξηχξσλ, ψζηε λα ςεπδνκαξηπξήζνπλ θαη επαλάιεςε. 

Γ. Πηελ δηεμαρζείζα απφ ηνπο εγθαινπκέλνπο πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε πνπ 

αθνξνχζε θαη εκέλα πξνζήιζε λα παξάζρεη εμεγήζεηο ν δηαθεκηζηήο 

θ.Δκκ.Βνπιθίδεο, ν νπνίνο θαηέζεζε ζηνπο εγθαινπκέλνπο φηη απφ ηελ 

δηαθεκηζηηθή πξνβνιή πνπ ηνπ αλέζεηε γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο 

Λνβάξηηο ν θ.Φ.Γεζηεκπαζίδεο, επέζηξεθε ζηνλ ίδην κέξνο ησλ ρξεκάησλ σο 

κίδα, πξνθεηκέλνπ λα παίξλεη πεξηζζφηεξεο δηαθεκηζηηθέο δνπιεηέο απφ ηε 

Λνβάξηηο. Ν θ.Γεζηεκπαζίδεο φκσο θαηνλνκάδεηαη σο ν έλαο εθ ησλ δχν 

ελαπνκεηλάλησλ ππφ πξνζηαζία καξηχξσλ. ηελ πεξίπησζε απηή νη 

εγθαινύκελνη κε ηξόπν εθδήισο παξάλνκν δηαηεξνύλ ζην πξόζσπό 

ηνπ ηελ ηδηόηεηα ηνπ κάξηπξα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο κε ζθνπό λα 
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δηαηεξήζνπλ ηε δήζελ εκπινθή κνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε θαη 

κε απηό ηξόπν λα θαηνξζώζνπλ λα κνπ αζθήζνπλ ηειηθά πνηληθή 

δίσμε. 

 

V. Πεξαηηέξσ παξάλνκεο  παξαιείςεηο ησλ εγθαινπκέλσλ  

Νη εγθαινχκελνη, θαηά ηε δηεμαρζείζα πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε πνπ αθνξνχζε 

θαη εκέλα, θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηειηθφ πφξηζκα πνπ απέζηεηιαλ ζηε 

Βνπιή πξνθεηκέλνπ λα αξζεί ε αζπιία κνπ ψζηε λα κνπ αζθήζνπλ πνηληθή 

δίσμε, παξέιεηςαλ λα ζπλεθηηκήζνπλ ηξία πνιχ βαζηθά ζηνηρεία πνπ είλαη ζε 

γλψζε ησλ ειιεληθψλ δηθαζηηθψλ αξρψλ. Ρν πξψην ζηνηρείν εμ απηψλ αθνξά 

ηηο πξναλαθεξζείζεο εμεγήζεηο Βνπιθίδε, νη νπνίεο δφζεθαλ ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

εγθαινπκέλνπο. Ρν δεχηεξν ζηνηρείν αθνξά ηηο δηεπθξηλήζεηο ηνπ κάξηπξα 

θ.Θ.Οάλνπ, ν νπνίνο ζηηο 14 Απξηιίνπ 2019 δήισζε ζην δεκνζηνγξαθηθφ site 

Healthreview.gr,  φηη ην ζεκείσκα πνπ θαηέζεζε θαηά ηελ πξνθαηαξθηηθή 

εμέηαζε «…δελ αθνξά ζε θακία πεξίπησζε ηελ εηαηξεία Novartis Hellas». Ρε 

ζπγθεθξηκέλε δήισζε θαηέζεζα θαηά ηελ παξνρή εμεγήζεσλ ζηνπο 

εγθαινπκέλνπο. Δηο κάηελ!!! Νπδέπνηε νη εγθαινχκελνη ην έιαβαλ ππφςε 

ηνπο. Ρν ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηνηρείν πνπ παξαλφκσο νη εγθαινχκελνη 

παξέιεηςαλ λα ζπλεθηηκήζνπλ είλαη νη έγγξαθεο εμεγήζεηο ηνπ κάξηπξα 

θ.Λ.Καλία πξνο ην 19ν ηκήκα ηνπ Ξηαηζκαηνδηθείνπ Αζελψλ, φπνπ ν 

ζπγθεθξηκέλνο αλαθέξεη πσο δελ ηνπ αλαγλψζζεθε ε θαηάζεζή ηνπ πξηλ ηελ 

ππνγξάςεη, κε απνηέιεζκα λα κελ έρεη αθξηβή εηθφλα γηα ηα φζα θαηέζεζε 

ζηνπο εγθαινπκέλνπο, αιιά θαη πσο απηά θαηαγξάθεθαλ. Όπσο δε ν 

θ.Λ.Καλίαο αλαθέξεη ζηηο ίδηεο εμεγήζεηο, πηεδφηαλ απφ ηελ Δπηζεσξήηξηα 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο λα δερηεί λα θαηαζέζεη σο κάξηπξαο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, παξφηη ήδε θαη ν ίδηνο θαηεγνξείην απφ ηνπο ππφ πξνζηαζία 

κάξηπξεο, πξνθεηκέλνπ λα εκπιέμεη πνιηηηθά πξφζσπα θαη εκέλα πξνζσπηθά 

ζηε ζθεπσξία Novartis.  

 

VI. Ο δόινο ησλ εγθαινπκέλσλ θαη ν ξόινο ππνπξγνύ ηεο 

θπβέξλεζεο ηνπ θ.Σζίπξα 

Αλάξηεζε ζην εηδεζενγξαθηθφ site «Ξξψην Θέκα», 20/10/2018, 

Ρίηινο: Ζ πξψελ εηζαγγειέαο Γηαθζνξάο θαηαγγέιιεη παξεκβάζεηο ζην έξγν 

ηεο 
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Βαξηέο θαηεγνξίεο γηα πνιηηηθφ πνπ απαηηνχζε «ηελ εδψ θαη ηψξα 

αξρεηνζέηεζε δηθνγξαθηψλ» ή αμίσλε ζπγθεθξηκέλεο δηψμεηο «θαη αο πάλε 

παξαθάησ λα απαιιαγνχλ» - Ζ ζπλέρεηα ζα απνθαιχςεη πξάγκαηα πνπ 

μεπεξλνχλ ηε θαληαζία ηνπ κέζνπ αλζξψπνπ, ιέλε ζπλεξγάηεο ηεο Διέλεο 

Οάηθνπ. Θχθινη ηεο πξψελ εηζαγγειέσο Γηαθζνξάο Διέλεο Οάτθνπ κε αθνξκή 

ςεπδέο δεκνζίεπκα, φπσο ην ραξαθηεξίδνπλ, ηεο εθεκεξίδαο «Documento», 

θάλνπλ ιφγν γηα άλνηγκα απιαίαο απνθαιχςεσλ γηα ηηο παξεκβάζεηο πνπ 

δέρζεθε απφ πνιηηηθφ πξφζσπν ην νπνίν «εθκεηαιιεπφκελνο ηελ πνιηηηθή ηνπ 

ηζρχ, κε χθνο «ληαβαηδή»», ππέδεημε «πσο πξέπεη λα δηεθπεξαησζνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο θξίζηκεο ππνζέζεηο». Κάιηζηα, νη ίδηνη θχθινη εθθξάδνπλ ηελ 

βεβαηφηεηα φηη ζα αλνίμνπλ θαη άιια ζηφκαηα δηθαζηψλ νη νπνίνη δέρζεθαλ 

παξεκβάζεηο ζην έξγν ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, νη θχθινη ηεο Διέλεο Οάτθνπ, 

επηζήκαηλαλ φηη «αληί νπνηνπδήπνηε ζρνιηαζκνχ ησλ αζχζηνισλ ςεπδψλ πνπ 

δεκνζηεχεη ε εθεκεξίδα Documento, ην νπνίν ζα ηχρεη θαη απηφ αλάινγεο 

δηθνλνκηθήο κεηαρείξηζεο, φπσο θαη ηα πξνεγνχκελα άζιηα δεκνζηεχκαηα 

θαηεπζπλφκελεο κεξίδαο ηνπ Ρχπνπ απφ ηνλ Οαζπνχηηλ, αλνίγεη ζήκεξα ε 

απιαία ησλ απνθαιχςεσλ γηα ηε δξάζε ηνπ ελ ιφγσ θπξίνπ θαη εζηηάδνληαο 

ζηηο δηαξθείο παξεκβάζεηο πνπ δέρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο ζεηείαο 

ηεο σο Δηζαγγειέαο Δγθιεκάησλ Γηαθζνξάο, φηαλ εθκεηαιιεπφκελνο ηελ 

πνιηηηθή ηνπ ηζρχ, κε χθνο «ληαβαηδή», λα ηεο ππνδείμεη πσο πξέπεη λα 

δηεθπεξαησζνχλ ζπγθεθξηκέλεο θξίζηκεο ππνζέζεηο απαηηψληαο άιιεο θνξέο λα 

πξνβεί άκεζα ζηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο θαη φηαλ ε ίδηα αληέηεηλε φηη δελ 

ππήξραλ πξνυπνζέζεηο λφκηκεο άζθεζεο ηνπο, απηφο επηηαθηηθά θαη κε 

αθφξεηε πίεζε έιεγε «άζθεζε ηελ θαη αο πάλε παξαθάησ λα απαιιαγνχλ». 

Ππλερίδνπλ, φηη «θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο πξνζψπσλ πνπ ήζειε λα 

εμππεξεηήζεη απαηηνχζε θαη πάιη επηηαθηηθά ηελ εδψ θαη ηψξα αξρεηνζέηεζε 

ησλ ελ ιφγσ δηθνγξαθηψλ. Ζ ζπλέρεηα ζα απνθαιχςεη πξάγκαηα πνπ 

μεπεξλνχλ ηε θαληαζία ηνπ κέζνπ αλζξψπνπ». Αθφκα, δελ έθξπβαλ νη ίδηνη 

θχθινη, ηελ βεβαηφηεηα φηη «κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζα αλνίμνπλ ηα 

ζηφκαηα πνιιψλ ζπλαδέιθσλ ηεο, πνπ ππήξμαλ ζχκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ». 

Δλδεηθηηθφ ηεο ελφριεζεο, αιιά θαη ηεο δέζκεπζεο είλαη αλαθνξά ζηελ ιατθή 

παξνηκία: "Βάιακε ηνλ ιχθν λα θπιάεη ηα πξφβαηα. Ζ ίδηα έρεη ππνκνλή θαη 

δελ βηάδεηαη". 

Πηηο 6 Φεβξνπαξίνπ 2018 δηαβηβάζηεθε ε δηθνγξαθία Λνβάξηηο γηα ηα δέθα 

πνιηηηθά πξφζσπα κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη γηα κέλα ζηε Βνπιή. Ξαληειψο 

παξαλφκσο σζηφζν, ε αλσηέξσ δηθνγξαθία λσξίηεξα είρε «θάλεη ζηάζε» ζην 

γξαθείν ηνπ Ξξσζππνπξγνχ ζην Κέγαξν Καμίκνπ, ζηελ είζνδν ηνπ νπνίνπ ν 

Αλαπιεξσηήο πνπξγφο Γηθαηνζχλεο θ.Γ.Παπαγγειόπνπινο έθαλε ζρεηηθά 

ηελ αθφινπζε δήισζε. «Θέισ λα πσ θη εγώ όηη έιαβα πξηλ από ιίγν 

κεξηθή ελεκέξσζε γηα ηα ζηνηρεία ηεο δηθνγξαθίαο θαη ε πείξα κνπ 

σο Δηζαγγειέαο κε νδεγεί αβίαζηα ζην ζπκπέξαζκα όηη πξόθεηηαη γηα 
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ην κεγαιύηεξν ζθάλδαιν από ζπζηάζεσο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. 

Όπσο ην ιέσ. Η ειιεληθή Γηθαηνζύλε έθαλε ην θαζήθνλ ηεο θαη είκαη 

βέβαηνο όηη πσο ζα ην θάλεη θαη ζηε ζπλέρεηα. Ο ειιεληθόο ιαόο όκσο 

απαηηεί ην θαζήθνλ ηνπ λα ην θάλεη θαη ν πνιηηηθόο θόζκνο. Να αξζεί 

ππεξάλσ κηθξνθνκκαηηθώλ ζθνπηκνηήησλ, λα αξζεί θαη λα επηηύρεη  

ηελ απηνθάζαξζή ηνπ». 

Δλ ησ κεηαμχ αξρήο γελνκέλεο απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2017 ν ίδηνο ν 

Ξξσζππνπξγφο δίρσο θαλ λα έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία θαηαζέζεσλ ησλ 

καξηχξσλ πξνζδηφξηδε ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο Λνβάξηηο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

10 Φεβξνπαξίνπ 2017, Νινκέιεηα Βνπιήο, Νκηιία Αιέμε Ρζίπξα θαηά ηελ κε 

αξηζκφ 443/11/6-2-2017 επίθαηξε εξψηεζε πξψηνπ θχθινπ ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο 

Θνηλνβνπιεπηηθήο Νκάδαο Ρν Ξνηάκη θαη Βνπιεπηή Α΄ Θεζζαινλίθεο θ. 

Πηαχξνπ Θενδσξάθε, πξνο ηνλ Ξξσζππνπξγφ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 129 θαη 

132 ηνπ Θαλνληζκνχ ηεο Βνπιήο, ζρεηηθά κε ηε δηαθζνξά ζηελ Διιάδα 

 

«Σν ζθάλδαιν «NOVARTIS» είλαη ε έθθξαζε ελόο αδηαθαλνύο 

ηξόπνπ ηηκνιόγεζεο ησλ θαξκάθσλ, ν νπνίνο έρεη βαζηζηεί ζε 

ζπγθεθξηκέλα λνκνζεηηθά κέηξα. Καζνξηζηηθόο παξάγνληαο ππήξμε 

ην γεγνλόο όηη ε ρώξα καο απνηεινύζε ρώξα αλαθνξάο γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ηεο ηηκήο ησλ θαξκάθσλ ζε άιιεο πελήληα πέληε ρώξεο. 

Καηά ζπλέπεηα, κηα πςειή ηηκή ζηε ρώξα καο εμαζθάιηδε απμεκέλα 

θέξδε ζε άιιεο πελήληα πέληε ρώξεο γηα ηηο εηαηξείεο, νη νπνίεο 

πελήληα πέληε ρώξεο ζπληζηνύλ -αλ ζέιεηε- θαη ηε ζεκαληηθά 

κεγαιύηεξε αγνξά. 

Δπηπιένλ, ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ηα αζθαιηζηηθά ηακεία -

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΔΟΠΤΤ- ηα ηειεπηαία ρξόληα 

απνδεκίσλαλ θαξκαθεία, θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο θ.ιπ., ρσξίο 

θακκία δηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ ηηκή ησλ θαξκάθσλ, δελ είρε θακκία 

ζρέζε κε όζα ηελ ίδηα ζηηγκή ίζρπαλ ζε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο. Σν 

γεγνλόο απηό νδήγεζε ζε κηα ηεξάζηηα εθηίλαμε ηεο θαξκαθεπηηθήο 

δαπάλεο κέζα θαη από ηελ θαηεπζπλόκελε ζπληαγνγξάθεζε. 

Μία από ηηο εηαηξείεο -όρη πηζαλά ε κνλαδηθή- γηα ηελ νπνία 

εξεπλάηαη όηη ππήξμε θηλεηήξηνο δύλακε ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία, 

ήηαλ, ινηπόλ, ε «NOVARTIS». Ήδε παίξλνπλ ηνλ δξόκν γηα ηνλ 

εηζαγγειέα δηάθνξα ζνβαξά ζηνηρεία γηα ηα δειηία ηηκώλ θαξκάθσλ 

ηνπ 2012, 2013, 2014, εθεί όπνπ νη δηαηάμεηο πνπ πξνζηέζεθαλ ζηηο 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο, νδήγεζαλ ζε αύμεζε ηεο ηηκήο 
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ζπγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ -θαη ηεο «NOVARTIS» θαη άιισλ- παξά 

ηελ αληίζεηε εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο ηνπ ΔΟΦ. 

Ρν ΘΔΔΙΞΛΝ θαη ε «NOVARTIS», ινηπφλ, είλαη δχν θνξπθαίεο πεξηπηψζεηο 

ζθαλδάισλ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. Ππλδένληαη -θαηά ηελ εθηίκεζή καο- θαη 

άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζε επηηξνπέο -θαζεγεηέο, πνιηηηθά ζηειέρε- πνπ 

θαζνδεγνχζαλ ηελ ηηκνιφγεζε θαξκάθσλ θαη απνηέιεζαλ -αλ ζέιεηε- 

ζεκαληηθά γξαλάδηα ηνπ κεραληζκνχ δηάρπζεο καχξνπ ρξήκαηνο πξνο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. 

Απφ έλα ζεκείν θαη κεηά, αλ ζέιεηε απνηέιεζε επηπιένλ θαη κεραληζκφ 

εμαγνξάο, πξνβνιήο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ κέζα απφ κέζα ελεκέξσζεο, 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επλντθή κεηαρείξηζε απέλαληη ζηνπο εθάζηνηε 

ππεχζπλνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ή θαη ζε πνιηηηθά ζηειέρε ηνπ 

πνπξγείνπ γείαο. 

Όια απηά, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, έρνπλ 

δνζεί ζηε δηθαηνζχλε. Ζ δηαδηθαζία απφδνζεο επζπλψλ αλακέλνπκε λα 

επηηαρπλζεί απφ ηε δηθαηνζχλε, ε νπνία ηψξα έρεη ηνλ ιφγν. 

Δπηηξέςηε κνπ, φκσο, εδψ λα απεπζχλσ έλα πνιχ απιφ εξψηεκα: Γηα πνηνλ 

αθξηβψο ιφγν θαλείο απφ ηνπο ηφηε αξκφδηνπο πνπξγνχο, εθείλεο ηεο 

πεξηφδνπ, δελ κηιάεη γηα ην ζέκα απηφ; Γηαηί δελ δεηνχλ, κε κία απιή δήισζε, 

λα ρπζεί άπιεην θσο; Έρνπλ, κήπσο, θάηη λα θξχςνπλ; Μέξεηε, αλ έζησ 

νπνηνζδήπνηε βγεη θαη πεη φηη ην 2015 ή ην 2016 ζην Καμίκνπ -πνπ είκαη εγψ- 

ππήξμε φξγην δηαθζνξάο, ην πξψην πξάγκα πνπ ζα θάλσ -θαη πνπ ζα έθαλε 

νπνηνζδήπνηε δελ έρεη λα θνβεζεί ηίπνηα- ζα είλαη λα δεηήζσ απφ ηε 

δηθαηνζχλε λα επηηαρχλεη λα βγνπλ φια ζην θσο. 

Ξξνθαλψο εδψ έρνπκε έλα πέπιν ζησπήο. Ξξνζσπηθά εκέλα απηφ κε βάδεη ζε 

ζθέςεηο. Θαη έρνπκε έλα πέπιν ζησπήο ζε φ,ηη αθνξά θαη κέζα ελεκέξσζεο, 

ηα νπνία, θαηά ηα άιια, γηα ςχιινπ πήδεκα είλαη ιαιίζηαηα. Γηα απηά ηα 

θνξπθαία, θαηά ηελ άπνςή καο, ζθάλδαια ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο ηζηκνπδηά. 

Ννκίδσ, όκσο, όηη ηα ζέκαηα απηά ην επόκελν δηάζηεκα ζα καο 

απαζρνιήζνπλ μαλά». 

Αξγφηεξα ζηηο 19 Ηνπαλνπαξίνπ 2018 πξηλ δηαβηβαζηεί ζηε Βνπιή ε 

δηθνγξαθία θαη πάιη ν Ξξσζππνπξγφο Α.Ρζίπξαο δήισλε ηα εμήο: 

Δπίζεο ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2018 ν Ξάλνο Θακκέλνο, πνπξγφο Δζληθήο 

Άκπλαο, δήισλε ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ζην twitter: 
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«Σώξα πνπ έξρεηαη ε Novartis ζα θαηαιάβεηε γηαηί ιπζζάμαλ 

ελαληίνλ κνπ νη «3 ζσκαηνθύιαθεο» θαη νη άξπαγεο εθδόηεο ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ». 

Ρέινο, ζηηο 2 Ηνπλίνπ ηνπ 2019 ζηελ εθεκεξίδα «Ξξψην Θέκα» 

δεκνζηεχηεθαλ αλαθνξέο ηνπ Αληηεηζαγγειέα Α.Ξ. θ.Η.Αγγειή, ζηηο νπνίεο 

κεηαμχ πάξα πνιιψλ άιισλ απνθάιππηε φηη ε Δηζαγγειέαο Γηαθζνξάο ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2018 ηνπ αλαθνίλσζε φηη αλ θαη ρσξίο ζηνηρεία είρε ζθνπφ λα 

αλαθνηλψζεη ζηνπο ακεξηθαλνχο ζπλνκηιεηέο ηεο φηη ζα αζθνχζε πνηληθή 

δίσμε ηφζν ελαληίνλ κνπ φζν θαη θαηά ησλ θ.θ.Γεσξγηάδε θαη Παικά. Δπίζεο 

ζηελ ίδηα αλαθνξά πεξηγξάθεηαη κε ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν ην πξφζσπν, ην 

νπνίν ε θ.Οάηθνπ είρε απνθαιέζεη Οαζπνχηηλ. «Έρεη λνκηθέο γλψζεηο, ρσξίο λα 

απνθιείεηαη λα έρεη θαη γλψζεηο κπζηηθψλ ππεξεζηψλ… γλσξίδεη πξφζσπα θαη 

πξάγκαηα ζην ρψξν ηεο Γηθαηνζχλεο θαη έρεη ηηο γλψζεηο αιιά θαη ηε 

δπλαηφηεηα λα επεκβαίλεη θαηά ηελ απνλνκή απηήο. Αθφκε, ζηελ ίδηα 

αλαθνξά ν θ.Αγγειήο θάλεη επαλεηιεκκέλα ιφγν γηα θαηάρξεζε εμνπζίαο. 

Κεηά ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ αλαθνξψλ ηνπ θ.Αγγειή ν πξψελ 

Ξξσζππνπξγφο θ.Πακαξάο θαηνλφκαζε ηνλ Αλαπιεξσηή πνπξγφ 

θ.Ξαπαγγειφπνπιν, σο ην πξφζσπν πνπ ζαθψο πεξηγξάθνπλ νη εηζαγγειείο 

Οάηθνπ θαη Αγγειήο. 

Απφ ην ζπλδπαζκφ φζσλ πξναλαθέξζεθαλ πξνθχπηεη ε επίηαζε δφινπ κε ηελ 

νπνία ιεηηνχξγεζαλ νη εγθαινχκελνη εθαξκφδνληαο ηελ εληνιή ηνπ πξνζψπνπ 

κε ην ςεπδψλπκν Οαζπνχηηλ -ηνπ θαηνλνκαζζέληνο θ.Γ.Ξαπαγγειφπνπινπ- 

λα εκπιέμεη πνιηηηθνχο αληηπάινπο ηεο θπβέξλεζεο ζηε ζθεπσξία Λνβάξηηο, 

λα θαηαζηξέςεη ηνπο ίδηνπο θαη ηα θφκκαηά ηνπο θαη φηαλ κεηά απφ ρξφληα 

απαιιαγνχλ λα έρνπλ πξνιάβεη λα σθειεζνχλ νη ηφηε θπβεξλψληεο. Με 

άιια ιόγηα απηό πνπ αλέθεξε ε θ.Ράηθνπ δηα ησλ θύθισλ ηεο όηη ν 

Ραζπνύηηλ ηεο έδηλε σο νδεγία «θαη αο πάλε παξαθάησ λα 

απαιιαγνύλ», είλαη απνιύησο ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζθνπνύ θαη ηεο 

ζηόρεπζεο ηεο ζθεπσξίαο Ννβάξηηο θαη εμεγεί κε ζαθείο όξνπο ηηο 

πξάμεηο θαη ηηο παξαιείςεηο ησλ εγθαινπκέλσλ, απνδεηθλύνληαο θαη 

ηνλ άκεζν δόιν κε ηνλ νπνίν ελήξγεζαλ. 

Έκκεζε απφδεημε ηεο χπαξμεο ηνπ δφινπ κε ηελ νπνία ιεηηνχξγεζαλ νη 

εγθαινχκελνη απνηειεί ε εθ κέξνπο ηνπο ζπκπεξίιεςε ζην πφξηζκα, ηνπ 

θαξκάθνπ Avastin σο πξνο ην νπνίν δεηείηαη ε πνηληθή κνπ δίσμε επεηδή 

δήζελ ιφγσ δσξνδνθίαο δελ εμέδσζα ππνπξγηθή απφθαζε κε ηελ νπνία ζα 

επηηξεπφηαλ ε ρξήζε ηνπ γηα νθζαικνινγηθή ζεξαπεία!!! (πφξηζκα, ζει. 199-

201). Δίλαη απνιχησο αδηαλφεην λα πηζηέςσ φηη νη εγθαινχκελνη δελ γλψξηδαλ 

πσο ε ρξήζε ησλ θαξκάθσλ δελ πξνθχπηεη απφ ππνπξγηθέο απνθάζεηο, αιιά 

απφ απνθάζεηο ηνπ Διιεληθνχ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Νξγαληζκψλ Φαξκάθνπ. 
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Κνπ είλαη επίζεο αδηαλφεην λα αληηιεθζψ γηα πνην ιφγν νη εγθαινχκελνη 

παξέιεηςαλ λα δηαβάζνπλ ην ζρεηηθφ κε ηελ ππφζεζε Avastin ρσξίν ησλ 

εμεγήζεψλ κνπ πξνο απηνχο. Κνπ είλαη ηέινο αδηαλφεην λα θαηαλνήζσ γηαηί 

παξέιεηςαλ λα ζπλεθηηκήζνπλ ην ζηνηρείν, φηη νη κεηαγελέζηεξνη αξκφδηνη, 

πνπξγνί θαη κε, ηήξεζαλ ηε λνκνζεζία κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηελ ηήξεζα θη 

εγψ. Δίλαη θαηαθαλήο ν δόινο κε ηνλ νπνίν ιεηηνύξγεζαλ νη 

εγθαινύκελνη. 

Απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηνπ δφινπ κε ηνλ νπνίν ιεηηνχξγεζαλ νη εγθαινχκελνη 

Δηζαγγειείο Γηαθζνξάο είλαη θαη ην εμήο: κεηά ηελ πξναλαθεξζείζα νκηιία ηνπ 

πξψελ Ξξσζππνπξγνχ θ.Ρζίπξα ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ (10/02/2017) 

θαηέζεζα καδί κε ηνλ Γξακκαηέα ηεο Θνηλνβνπιεπηηθήο Νκάδαο ηνπ ΞΑΠΝΘ 

θ.Θεγθέξνγινπ θαη ηελ Ρνκεάξρε γείαο, Βνπιεπηή θ.Σξηζηνθηινπνχινπ σο 

Θνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο κελπηήξηα αλαθνξά γηα ηε κε ηηκνιφγεζε ησλ 

θαξκάθσλ δχν θνξέο γηα ην έηνο 2015, φπσο ν λφκνο επέβαιε (Λ.4213/2013, 

αξζξν 22 παξ.5). Ζ αλσηέξσ αλαθνξά καο θαηαηέζεθε ζηηο 21 Φεβξνπαξίνπ 

2017, ζηηο δε ζηηο 8 Καξηίνπ 2017, νπφηε θαη είρε αλαιάβεη ε θ.Ρνπινππάθε, 

ζηείιακε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. Αξκφδηνο ηφηε πνπξγφο ήηαλ ν 

θ.Θνπξνπκπιήο θαη ε κε ηηκνιφγεζή ηνπ ζήκαηλε δψξν εθαηνκκπξηψλ επξψ 

ζηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο. Νη εγθαινχκελνη άθεζαλ παξαλφκσο λα 

απνζβεζηεί ε πξνζεζκία ηεο Βνπιήο λα εθαξκφζεη ην λφκν πεξί επζχλεο 

πνπξγψλ θαη απέζηεηιαλ ηνλ ζρεηηθφ θάθειν καδί κε ηνλ άζρεην, κε ηελ 

ππφζεζε ηεο κε ηηκνιφγεζεο, θάθειν Λνβάξηηο ζηηο 6.02.2018. Ο δόινο ελ 

πξνθεηκέλσ ησλ εγθαινπκέλσλ θαηά ηε δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο 

ηεο θαηάρξεζεο εμνπζίαο έρεη θαη ηελ αληίζηξνθε θνξά ηνπ άξζξνπ 

239 Π.Κ. Γέθα αζώνη πνιηηηθνί λα εκπιαθνύλ ζηε ζθεπσξία Ννβάξηηο 

θαη λα αζθεζεί δίσμε ελαληίνλ ηνπο θαη έλαο εμ αληηθεηκέλνπ 

ππεύζπλνο ππνπξγόο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ θ.Σζίπξα λα απνθύγεη ηνλ 

έιεγρν ησλ ελδερόκελσλ πνηληθώλ ηνπ επζπλώλ. 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

κε ηελ ξεηή επηθύιαμε θάζε λνκίκνπ δηθαηώκαηόο κνπ θαη επεηδή 

ζηελ πεξίπησζε κνπ κε ην αίηεκα ηεο εγθαινπκέλεο Δηζαγγειέσο 

Γηαθζνξάο λα αξζεί ε αζπιία κνπ έρεη νινθιεξσζεί ε δηάπξαμε ηνπ 

αδηθήκαηνο ηεο θαηάρξεζεο εμνπζίαο (235 Π.Κ.), ην νπνίν ηειέζηεθε θαη’ 

εμαθνινύζεζε από ηελ ίδηα θαη ηνπο ινηπνύο εγθαινπκέλνπο θαη κε ηελ εθ 

κέξνπο όισλ ηνπο παξάβαζε ηνπ θαζήθνληόο ηνπο (259 Π.Κ.) 
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ΜΗΝΤΩ-ΔΓΚΑΛΩ 

Ρελ Διέλε Ρνπινππάθε, Δηζαγγειέα Δγθιεκάησλ Γηαθζνξάο, ηνπο Δπίθνπξνπο 

Δηζαγγειείο Γηαθζνξάο θθ. Σξήζην Ληδνχξα θαη Πηέιην Καλψιε θαη θάζε άιιν 

ππαηηίν θαη ελερφκελν πξφζσπν σο εζηθφ απηνπξγφ, ζπλαπηνπξγφ ή 

ζπκκέηνρν ζηηο εγθαινχκελεο παξάλνκεο θαη αμηφπνηλεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο 

θαη δεηψ ηελ θαηά ηνλ λφκν ηηκσξία ηνπο. Γειψλσ επίζεο φηη παξίζηακαη 

πξνο ππνζηήξημε ηεο θαηεγνξίαο σο ακέζσο θαη πξνζσπηθψο ζηγείο εθ ησλ 

παξαλφκσλ ππαηηίσλ θαη αμηνπνίλσλ πξάμεσλ ησλ εγθαινπκέλσλ.  

 

Αζήλα, 16 Πεπηεκβξίνπ 2019 

 

 

Ν εγθαιψλ 

 

 

 


