
Αγνοια δηλώνει στην R» ο γνωστός
κοσμηματοπώλης Σάκης Πάστρας για τα 
χρυσαφικά -λεία από ριφιφί σε κοσμημα-
τοπωλείο στο Μαρούσι- που βρέθηκαν 
σε αποθήκη του στα Βριλήσσια

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ
Οι περικοπές από τον ΕΟΠΥΥ τινάζουν 
στον αέρα την ειδική αγωγή που 
χρειάζονται 100.000 παιδιά. Αμεσος 
ο κίνδυνος να επιβαρύνονται 
εξ ολοκλήρου για το κόστος οι γονείς 

«∆εν ξέρω 
τίποτα για 
τσάντες»  ΣΕΛ. 46

Ε
ως το τέλος της ερχόµενης εβδοµάδας ανα-
µένεται να πραγµατοποιηθεί η πρώτη συ-
νάντηση των δικαστικών λειτουργών που 

έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του σκανδάλου 
της Novartis στη χώρα µας µε κλιµάκιο του FBI 
που καταφθάνει στην Αθήνα για να συνεργα-
στεί, προκειµένου να φτάσει σε ονοµατεπώνυ-
µα η έρευνα για τις χρυσές µίζες του ελληνικού 
παραρτήµατος της φαρµακευτικής εταιρείας.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, αντικείµενο αυ-
τού του πρώτου «αναγνωριστικού» ραντεβού 
θα είναι ο ορισµός του χρονοδιαγράµµατος 
εντός του οποίου οι Αµερικανοί θα αποστεί-
λουν στις ελληνικές Αρχές τα ευρήµατα της δικής 
τους έρευνας, την οποία έχουν ξεκινήσει από το 
2014 για την πολυεθνική φαρµακοβιοµηχανία. 
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτό που θα θέ-
σει µε έµφαση αρχικά η δική µας πλευρά είναι 
να διαβιβαστούν στη χώρα µας όσο το δυνα-
τόν συντοµότερα οι καταθέσεις των δύο πρώ-
ην στελεχών της ελληνικής Novartis, οι οποίες 
δόθηκαν επισήµως ενώπιον των αµερικανικών 
Αρχών τον περασµένο ∆εκέµβριο.

Τα εν λόγω στελέχη, που έχουν τεθεί από 
τους Αµερικανούς υπό καθεστώς προστασίας 
λόγω των σηµαντικών πληροφοριών που έδω-
σαν (και συνεχίζουν να δίνουν), έχουν βοηθή-
σει, όπως λένε οι γνωρίζοντες τα της έρευνας, 
στην πλήρη αποκωδικοποίηση των παράνοµων 
πρακτικών που χρησιµοποιούσε η πολυεθνική 
την περίοδο 2006-2014, προκειµένου να επι-
τύχει την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη διείσδυ-
σή της στην αγορά. 

Οι αµερικανικές Αρχές, σύµφωνα πάντα µε 
πληροφορίες, δεν θα αργήσουν να αποστείλουν 
τα ευρήµατα των ερευνών τους στην ελληνική 
∆ικαιοσύνη, αφού πλέον είναι σχεδόν έτοιµες 
να προχωρήσουν στην άσκηση ποινικών διώξε-
ων κατά υπευθύνων της φαρµακοβιοµηχανίας 
που εµπλέκονται στο σκάνδαλο. Στα χέρια τους 
έχουν ήδη ικανά στοιχεία που δείχνουν πώς διο-

χέτευε η Novartis το παράνοµο χρήµα σε κρατικούς 
αξιωµατούχους και άτοµα-κλειδιά στον χώρο του 
φαρµάκου, ώστε τα προϊόντα της να υπερκοστο-
λογούνται και σχεδόν να µονοπωλούν την αγορά.

Παράλληλα, στη συνάντηση που θα πραγµατο-
ποιηθεί στην Αθήνα, το κλιµάκιο θα δώσει και τα 
«φώτα» του προκειµένου οι ελεγκτικοί µηχανισµοί 
της χώρα µας, που έχουν «επιστρατευτεί» σχεδόν 
όλοι ώστε να γίνει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 

«φύλλο και φτερό» η Novartis, να µπορέσουν µε 
τη σειρά τους να κατανοήσουν τους περίπλοκους, 
µη νόµιµους µηχανισµούς που χρησιµοποιούσε η 
εταιρεία για να έχει ηγετική θέση στην αγορά του 
φαρµάκου. Ο µπούσουλας που θα δώσουν οι Αµε-
ρικανοί εκτιµάται ότι θα οδηγήσει ακόµη και στην 
αποκάλυψη πολιτικών προσώπων που µε πράξεις 
ή παραλείψεις τους «αβάνταραν» την εταιρεία. 

 ΑΝΝΑ ΚΑΝ∆ΥΛΗ

Το FBI στην Αθήνα 
για τη Novartis 
Το κλιµάκιο των Αµερικανών αρχίζει συνεργασία 

µε τους Ελληνες δικαστές, αναζητώντας την άκρη του νήµατος 
για τις χρυσές µίζες του φαρµακευτικού κολοσσού

κοινωνία

γρήγορα
Αυτό που θα 
θέσει µε έµφαση 
αρχικά η ελληνική 
πλευρά είναι να 
διαβιβαστούν 
στη χώρα µας 
όσο το δυνατόν 
συντοµότερα 
οι καταθέσεις 
των δύο πρώην 
στελεχών της 
ελληνικής 
Novartis
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Φέρτε κι άλλο χρήµα... STOP
ΣΥΜΦΩΝΑ με πληροφορίες που 
έχουν περιέλθει στις ελληνικές Αρ-
χές, η μητρική Novartis «δεν είχε σα-
φή εικόνα για τα τεκταινόμενα στη χώ-
ρα μας». Μάλιστα, είχε τεθεί θέμα πως 
η ελληνική Novartis ζητούσε παραπά-
νω «budjet», καθώς «οι Ελληνες ήταν 
αχόρταγοι». Αυτή και μόνο η πληροφο-
ρία, αν τελικώς διασταυρωθεί, αποτε-
λεί τον σοβαρότερο λόγο να «τρέξει» 

η έρευνα και σε σύντομο χρονικό διά-
στημα να παραχθούν αποτελέσματα. 
Η μάχη κατά της δια φθοράς μπορεί να 
κερδηθεί μόνο αν εδραιωθεί η πεποί-
θηση ότι αν κλέψεις, αργά ή γρήγορα 
θα αποκαλυφθείς. Οι «αχόρταγοι», αν 
υπάρχουν, πρέπει να βρεθούν και να 
εξηγήσουν «ποιος, πού, πότε». Το «για-
τί» το γνωρίζουμε. Μένει να μας γίνει 
μάθημα το... ποτέ ξανά. 

του ΓΙΩΡΓΟY 
ΠΑΓΑΝΗ

g.paganis@realnews.gr

η άποψη
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ΦΑΚΕΛΟΣ 

NOVARTIS

πιστωθεί αυτό θα ανοίξουν λογαριασµοί που 
θα δείξουν αν και ποια ήταν η διαδροµή του 
χρήµατος.
f Επαναλαµβανόµενη συµµετοχή σε ιατρικά 
συνέδρια. Οσοι εντοπιστούν να έχουν πολλές 
παρουσίες θα ελεγχθούν περαιτέρω.

Τα εµβόλια
Παράλληλα µε τα παραπάνω, το Σ∆ΟΕ πραγ-
µατοποιεί διασταυρωτικούς ελέγχους κατόπιν 
εισαγγελικής παραγγελίας. ∆ηλαδή ελέγχονται 
φαρµακαποθήκες, τι περνούσαν στα βιβλία τους 
και εάν ανταποκρίνονταν µε αυτά της Novartis.

Στο «µικροσκόπιο» µπαίνει και παλαιότερη 
έρευνα σχετικά µε το ΚΕΕΛΠΝΟ και ειδικά τα 
εµβόλια και τα αντιικά φάρµακα που προµη-
θεύτηκε το 2009 από διάφορες εταιρείες -µε-
ταξύ αυτών και η Novartis- για την αντιµετώπι-
ση της γρίπης Η1Ν1. Η συγκεκριµένη υπόθε-
ση έφτασε στο δικαστήριο. Ωστόσο, τώρα θα 

ξαναµπεί στο µικροσκόπιο πόρισµα του Σ∆ΟΕ 
προς τον οικονοµικό εισαγγελέα, το οποίο περι-
λαµβανόταν στη δικογραφία και στο οποίο γι-
νόταν αναλυτική περιγραφή τού πώς είχε γίνει 
η προµήθεια εκατοµµυρίων δόσεων του σχετι-
κού εµβολίου που έµεινε, τελικώς, στα αζήτητα.

Την ίδια ώρα, ελέγχονται από την Οικονοµι-
κή Αστυνοµία και το Σ∆ΟΕ τα φάρµακα µε χα-
µηλή τιµολόγηση σε συνάρτηση µε παράνο-
µες εξαγωγές. Παλαιότερη έρευνα του Σ∆ΟΕ 
είχε αποκαλύψει ότι ορισµένες φαρµακαποθή-
κες προωθούσαν συγκεκριµένα φαρµακευτικά 
προϊόντα µε ιδιαίτερα χαµηλή τιµή στην Ελλά-
δα στο εξωτερικό, όπου πωλούνταν ακριβότε-
ρα, δηµιουργώντας, όµως, µε τη συγκεκριµέ-
νη πρακτική, ελλείψεις στη χώρα µας.

a.kandili@realnews.gr

Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝ∆ΥΛΗ

Σ
το εισαγγελικό «µικροσκόπιο» έχουν µπει 
τουλάχιστον έξι στελέχη της ελληνικής 
Novartis, που βρέθηκαν από τις έως τώ-

ρα διασταυρώσεις στη «λίστα των εµβασµά-
των» που περιέχουν τα 65 cd. Πρόκειται για τη 
λίστα µε χιλιάδες Ελληνες φορολογούµενους, 
οι οποίοι έκαναν κινήσεις άνω των 300.000 ευ-
ρώ σε βάθος δεκαπενταετίας και ερευνώνται 
τα τελευταία τρία χρόνια από τη ∆ικαιοσύνη. 

Μετά τις αποκαλύψεις που έγιναν γνωστές 
στην Ελλάδα από την έρευνα των Αµερικανών 
και αφορούν τις παράνοµες πρακτικές που ακο-
λουθούσε η φαρµακοβιοµηχανία για να προ-
ωθεί τα προϊόντα της, ο οικονοµικός εισαγγε-
λέας Παναγιώτης Αθανασίου µε παραγγελία 
του προς τον επίκουρό του Γιάννη ∆ραγάτση 
ζήτησε να ερευνηθούν κατά προτεραιότητα 
όλες οι κινήσεις που έκαναν είτε στο εξωτερι-
κό είτε στο εσωτερικό τα συγκεκριµένα στελέ-
χη την περίοδο 2006-2014. Τον έλεγχο πραγ-
µατοποιούν το Κέντρο Ελέγχου Φορολογου-
µένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) και το 
Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕ-
ΜΕΠ). Η έρευνα εστιάζεται όχι µόνο στον αν 
δηλώθηκαν και φορολογήθηκαν τα χρήµατα, 
αλλά κυρίως στη διαδροµή που ακολούθησαν, 
αλλά και πού κατέληξαν. 

Την ίδια ώρα, η Novartis έχει µπει στο «στό-
χαστρο» σχεδόν όλων των ελεγκτικών µηχα-
νισµών που διαθέτει η χώρα µας. Η Εισαγγε-
λία κατά της ∆ιαφθοράς, οι οικονοµικοί εισαγ-
γελείς, το Σ∆ΟΕ, η Οικονοµική Αστυνοµία, το 
Σώµα Ελεγκτών ∆ηµόσιας Υγείας και η γενική 
επιθεωρήτρια ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Μάρη Πα-
πασπύρου µελετούν όλα όσα έχουν σχέση µε 
τη γνωστή φαρµακοβιοµηχανία, εν αναµονή 
και των στοιχείων που έχουν συγκεντρώσει οι 
αµερικανικές Αρχές κατά τη διάρκεια της διε-
τούς ερευνάς τους. Οι πληροφορίες που έρχο-
νται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού κι-
νητοποίησαν όλα τα ελεγκτικά όργανα που δι-
αθέτουµε, τα οποία έχουν δηµιουργήσει πλέ-
ον έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από την πολυ-
εθνική εταιρεία. 

Οπως λένε αρµόδιες πηγές στη Realnews, 
η εν εξελίξει έρευνα για τη Novartis στη χώρα 
µας είναι πολυεπίπεδη και περιλαµβάνει τα πά-
ντα. Σε πρώτη φάση ελέγχεται αν υπήρξε και 
σε ποιον βαθµό είχε φτάσει η διαπλοκή. Ειδι-
κότερα, από «κόσκινο» θα περάσουν όλες οι 
αποφάσεις για την τιµολόγηση των φαρµάκων. 
Οπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, µέχρι το 2012 η 
αρµοδιότητα ανήκε στο υπουργείο Υγείας. Την 
περίοδο 2012-2013 µεταφέρθηκε στον ΕΟΦ. 

Κορυφαία 
στελέχη της 
ελληνικής 
Novartis 
ελέγχονται από 
τον εισαγγελέα 
για κινήσεις 
µεγάλων 
χρηµατικών 
ποσών εντός και 
εκτός Ελλάδας 
την περίοδο 
2006-2014

Σκοτεινό σηµείο φαίνεται να είναι η τιµολόγηση των «πρωτό-
τυπων» φαρµάκων και αν ορθά τους αποδόθηκε αυτός ο χα-
ρακτηρισµός. Πρόκειται για προϊόντα που κυκλοφορούν στην 
αγορά προστατευµένα, χωρίς ανταγωνιστή -και στην ανάλο-
γη τιµή φυσικά- µέχρι τη λήξη της πατέντας τους, για 7-8 χρό-
νια. Οταν επέλθει η λήξη, θεωρούνται πλέον εκτός πατέντας 
πρωτότυπα φάρµακα (off-patent) και το κόστος τους µειώνε-
ται δραστικά (στην Ελλάδα 50%), καθώς ανάβει το πράσινο 
φως για την παράλληλη κυκλοφορία γενόσηµων, παρόµοιων 
δηλαδή φαρµάκων που παράγονται και από άλλες εταιρείες.

Εξετάζεται επίσης αν µετά το 2012-2013 το θεσµικό πλαί-
σιο έδινε συγκεκριµένες κατευθύνσεις έτσι ώστε να «φωτο-
γραφίζεται» µε κάποιον τρόπο η τιµολόγησή τους. Εκτιµάται 
πως είναι εξαιρετικά πιθανό να προκύψει και εµπλοκή πολι-
τικών προσώπων. Η διερεύνηση αυτού του σκέλους έχει ξε-
κινήσει εδώ και 6 µήνες, πριν δηλαδή «σκάσει» το σκάνδα-
λο από την Αµερική.

Σε δεύτερο επίπεδο, η έρευνα θα εστιαστεί στην αποζηµιω-
τική τιµή ενός φαρµάκου σε σχέση µε την εµπορική. Αποζη-
µιωτική είναι η τιµή που ορίζεται κατόπιν συµφωνίας ασφαλι-

στικού φορέα-εταιρείας για τα φάρµακά της και πρόκειται για 
σηµαντικά µικρότερη από εκείνη που πωλούνται στην αγορά 
λόγω της αυξηµένης ποσότητας που εφοδιάζεται ο εν λόγω 
φορέας. Θα ελεγχθεί πώς βγήκαν οι σχετικές αποφάσεις. Αν, 
δηλαδή, συµφωνούν οι εισηγήσεις του ΕΟΦ µε αυτές των αρ-
µόδιων υπουργών ή οι τελευταίοι τις διαφοροποιούσαν προς 
τα πάνω. Τη συγκεκριµένη έρευνα πραγµατοποιούν οι Ελε-
γκτές ∆ηµόσιας Υγείας (ΣΕΥΠ) σε συνεργασία µε τη γενική 
επιθεωρήτρια Μ. Παπασπύρου και τον ΕΟΦ.

Ο έλεγχος θα περιλαµβάνει και τη συνταγογράφηση. Κατ’ 
αρχάς, αν υπάρχει και σε ποια προϊόντα υπερσυνταγογρά-
φηση. Στο στόχαστρο θα µπουν κυρίως γιατροί και άλλοι πα-
ράγοντες στον χώρο του φαρµάκου που επηρέαζαν τη ζήτη-
ση, π.χ. µέσω µη παρεµβατικών µελετών µε τις οποίες «εκθει-
αζόταν» κάποιο συγκεκριµένο φάρµακο, και ποιοι από αυτούς 
παρουσίαζαν µε αυξηµένη συχνότητα τέτοιες µελέτες. Θα δι-
ερευνηθεί, επίσης, αν «πείθονταν» να συγγράφουν τα εν λό-
γω πονήµατα κατόπιν ανταλλάγµατος, όπως:
f Χρηµατική ενίσχυση (µετρητά, κάρτες προπληρωµένες 
ή πιστωτικές σε στελέχη και γιατρούς). Προκειµένου να δια-

Τα στελέχη της εταιρείας 
βρέθηκαν στη λίστα µε τους 
χιλιάδες Eλληνες που 
έκαναν τραπεζικές κινήσεις 
άνω των 300.000 ευρώ

Η NOVARTIS έχει μπει στο «στόχαστρο» 
σχεδόν όλων των ελεγκτικών 
μηχανισμών που διαθέτει η χώρα μας

στο µικροσκόπιο
για τις µίζες


