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______________________________________________________________________________ 

Με αθνξκή δεκνζηεχκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ηα νπνία  

αλαπαξάγνπλ ηα ππνκλήκαηα πνπ θαηέζεζαλ νη Δηζαγγειείο Γηαθζνξάο ελψπηνλ αο, - ζην 

πιαίζην ηεο δηεξεχλεζεο απφ κέξνπο αο ησλ ρεηξηζκψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ  ζηελ ππφζεζε 

«Novartis»,- θαζίζηαηαη επηβεβιεκέλν λα εηζθέξσ ζε γλψζε αο επηπιένλ ζηνηρεία πξνο 

απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο θαη αληίθξνπζεο ησλ αλαθξηβεηψλ θαη ςεπδψλ ηζρπξηζκψλ ηνπο, νη 

νπνίεο πξνζβάιινπλ βάλαπζα ζεκειηψδε ππεξαζπηζηηθά κνπ δηθαηψκαηα θαη επηδηψθνπλ λα 

θαηαιχζνπλ ην ηεθκήξην αζσφηεηαο, σο ζεκειίνπ ιίζνπ ηνπ θξάηνπο Γηθαίνπ.  ` 

A.  

Χ ΠΡΟ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΤΠΑΓΧΓΖ ΜΟΤ Δ ΚΑΘΔΣΧ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ 

ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ ΓΗΔΡΔYΝΖΖ ΜΟΤ, ΑΠΟΚΡΤΦΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ, ΥΔΗΡΑΓΧΓΖΖ ΚΑΗ 

ΑΝΗΟΣΗΜΖ ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΖ ΜΑΡΣΤΡΧΝ 

Με ην Ν.4254/2014 εηζήρζε ζην δηθαητθφ καο ζχζηεκα ν ζεζκφο ηνπ κάξηπξα δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ θαηαγγέιινληα 

(whistleblower), φπσο αλαθέξεηαη θαη ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε απφ ηε Γηεζλή Γηαθάλεηα 

Διιάδνο. Μάξηπξαο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο δχλαηαη λα ραξαθηεξηζηεί έλα πξφζσπν πνπ 

ζπκβάιιεη νπζησδψο κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζηηο Αξρέο, ρσξίο λα είλαη ν ίδηνο 

εκπιεθόκελνο θαη ρσξίο λα έρεη ίδηνλ όθεινο. Οη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο κάξηπξεο 
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δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο είλαη ε δσξνδνθία θαη δσξνιεςία πνιηηηθψλ αμησκαηνχρσλ, δσξνδνθία 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη νη ζπλαθείο κε απηέο πξάμεηο. Καηά ην άξζξν 45Β ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα θαη ην άξζξν 9 λ. 2928/2001, γηα λα ραξαθηεξηζζεί θάπνηνο σο κάξηπξαο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, πξέπεη, «ρσξίο λα απνβιέπεη ζε ίδηνλ όθεινο, λα ζπκβάιεη νπζησδώο ζηελ 

απνθάιπςε ησλ δησθόκελσλ πξάμεσλ» 

Δλ πξνθεηκέλσ ζηελ πεξίπησζε κνπ, κε ηελ ππ’αξηζκ 13/2017 εηζαγγειηθή δηάηαμε 

εθδνζείζα ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 7, 1-5 ηνπ Ν. 2928/2001 ραξαθηεξίζηεθα, ζηα πιαίζηα 

ηεο ππ’ αξηζκ. ΔΓ 2016/373 δηθνγξαθίαο πνπ ζρεκαηίζηεθε απφ ηελ Δηζαγγειία Γηαθζνξάο 

Αζελψλ, «πξνζηαηεπφκελνο κάξηπξαο», ηδηφηεηα ε νπνία κνπ απνδφζεθε θαη αθνξνχζε ζηελ 

παξνρή πξνζηαζίαο ζε πξφζσπν πνπ εμεηάζηεθε κε θσδηθή νλνκαζία θαηά ηελ πξνθαηαξθηηθή 

εμέηαζε ηεο «ππφζεζεο Novartis». Πέξαλ ηνχηνπ φκσο, κεηαγελέζηεξα ηεο σο άλσ ππ’αξηζκ 

13/2017 δηάηαμεο εθδφζεθε  ε ππ’αξηζ 3/2018 πξάμε  ηνπ Δηζαγγειέσο Δγθιεκάησλ Γηαθζνξάο 

Αζελψλ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 45Β παξ 1 ΚΠΓ (πνπ πξνζηέζεθε κε ην Ν. 

4254/2014) θαη ραξαθηεξίζηεθα  «κάξηπξαο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο», χζηεξα απφ ηελ 

ππ’αξηζκ. ΔΠ 140/9-2-2018 πξάμε εγθξίζεσο ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ Α.Π φπσο νξίδεη ην άξζξν 

45Β παξ 1 ΚΠΓ. 

Ωο πξνο ην ζέκα απηφ, ε θ. Δηζαγγειέαο Γηαθζνξάο θ. Δ. Σνπινππάθε (αληίζηνηρα θαη ν 

Δπίθνπξνο Δηζαγγειέαο Γηαθζνξάο θ. Υ. Νηδνχξαο), αλαθέξεη ζην ππφκλεκα ηεο ηα θάησζη, 

πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγήζεη ηελ έληαμή κνπ ζην θαζεζηψο ηνπ κάξηπξα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

(ζει. 18-20):  

«Από θαλέλα από ηα ζηνηρεία πνπ ππήξραλ ηόηε (Ννέκβξηνο 2017) ζηελ δηθνγξαθία 

ηεο Novartis δελ πξνέθππηαλ νη απαηηνύκελεο ελδείμεηο πεξί ηνπ όηη ν ζπγθεθξηκέλνο κάξηπξαο 

είρε ηειέζεη πξάμεηο δηαθζνξάο ή όηη απνζθνπνύζε λα αληιήζεη νπνηνδήπνηε όθεινο από ηνλ 

ραξαθηεξηζκό ηνπ σο ηέηνηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ππήξρε εληόο ηεο δηθνγξαθίαο κηα αλώλπκε 

θαηαγγειία πεξί ηνπ όηη ν Ν. Μαληαδάθεο σο θαζεγεηήο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο 

(ΔΓΤ) ειάκβαλε ρξήκαηα από ηεο εηαηξεία Novartis, αιιά θαη από άιιεο εηαηξείεο… ε ζρέζε 

κε θαηαγγειία απηή, ε νπνία ζπζρεηίζηεθε κε ηελ ππόζεζε Novartis, δόζεθε από ηελ ηέσο 

Δηζαγγειέαο Γηαθζνξάο παξαγγειία δηεξεύλεζεο ηεο από ην Μηθηό Κιηκάθην Διέγρνπ ΟΔΔ, 

ηνπ νπνίνπ πξνΐζηαζηε ε θα Μαξία Παπαζπύξνπ, ηέσο Δπηζεσξήηξηα Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. Η 

ζρεηηθή παξαγγειία εθθξεκεί αθόκε ελώπηνλ ηνπ Μηθηνύ Κιηκαθίνπ. Δπ’ απηήο όκσο, θαηά 

ην επίνξθν δηάζηεκα είραλ δηελεξγεζεί θνξνινγηθνί έιεγρνη ηνπ ΓΟΔ, ην νπνίν δελ 

δηαπίζησζε θνξνινγηθέο παξαβάζεηο ησλ εηαηξεηώλ πνπ αλαθεξόηαλ ζηε θαηαγγειία δε Ν. 

Μαληαδάθεο είρε ηαθηνπνηήζεη δηνηθεηηθά όιεο ηηο θνξνινγηθέο εθθξεκόηεηεο ηνπ. 
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Η πξώηε αλαθνξά όηη ν Ν. Μαληαδάθεο δσξνδνθείην από ηελ εηαηξεία Novartis, έγηλε από ηελ 

πξνζηαηεπόκελε κάξηπξα κε ηελ θσδηθή νλνκαζία «Αηθαηεξίλε Κειέζε» θαηά ηελ ελώπηνλ καο 

από 8-11-2017 έλνξθε θαηάζεζε ηεο. …. Όκσο απηνβνύισο, ε κάξηπξαο επαλήιζε ζηελ 

επόκελε θαηάζεζεο ηεο ηελ 28-1-2018 θαη ρσξίο θακία παξέκβαζε από εκάο, θαηέζεζε όηη από 

παξαδξνκή αλέθεξε όηη ν Ν. Μαληαδάθεο δσξνδνθήζεθε …  Απηό ην δεδνκέλν ήηαλ ην κόλν 

ζηνηρείν πνπ ππήξρε θαηά ηνλ ρξόλν πνπ ν Ν. Μαληαδάθεο απέθηεζε ηελ ηδηόηεηα ηνπ κάξηπξα 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Κξίλακε όηη ε σο άλσ θαηάζεζε απηή έηεξνπ πξνζηαηεπόκελνπ 

κάξηπξα, θαζώο θαη ε εθθξεκήο δηεξεύλεζε ηεο πην πάλσ θαηαγγειίαο ζε βάξνο ηνπ, δελ 

αξθνύζαλ γηα ελ κε αλαγλώξηζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ κάξηπξα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζην θ. 

Μαληαδάθεο κε ην ζθεπηηθό όηη κηα θαηαγγειία ή κηα έλνξθε θαηάζεζεο ζε βάξνο ελόο 

πξνζώπνπ εάλ δελ επηβεβαηώλεηαη θαη από άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία δελ είλαη επαξθήο 

γηα ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο. 

… Θα πξέπεη εμάιινπ λα αλαθεξζεί όηη έγγξαθα ησλ Ακεξηθαληθώλ Αξρώλ, ηα νπνία ππάξρνπλ 

ζηελ δηθνγξαθία ηεο Novartis, αλαθέξνπλ όηη ρξεζηκνπνηνύζε ηηο γλσξηκίεο ηνπ γηα λα σθειήζεη 

ηελ Novartis θαη όηη ιάβαλε ρξήκαηα από ηελ Novartis κέζσ ζπκβάζεσλ θη όρη σο 

δσξνδνθία.  Πξνθεηκέλνπ λα δηαγλώζνπκε ηελ έθηαζε ηεο εκπινθήο ηνπ Ν. Μαληαδάθεο ζηηο 

ππό δηεξεύλεζε πξάμεηο δεηήζακε από ηηο αξρέο ηνπ Οκνζπνλδηαθνύ Γξαθείνπ Δξεπλώλ (FBI) 

, λα καο γλσζηνπνηήζνπ αλ είρε ηειέζεη αμηόπνηλεο πξάμεηο θαη πνηεο. Η απάληεζε πνπ ιάβακε 

δηα ηνπ ππ’ αξ πξση. 180379282/ΝΚ-2057320 s 105 από 1-8-2017 ήηαλ: ‘No information 

provided’ δειαδή «θακία πιεξνθνξία δελ παξαζρέζεθε».       

Ο Κ. Νηδνύξαο ζρεηηθά αλαθέξεη (ζει 86) «Πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ε θείκελε λνκνζεζία 

εξεπλήζεθε εάλ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ θαζηζηνύλ κε λόκηκε ηεο ππαγσγή ηνπ (εκνύ) ζην 

θαζεζηώο πξνζηαζίαο ηνπ κάξηπξα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη. Αξ. 45Β ΚΠΓ, ην νπνίν ηειηθά 

θαη έιαβε κε Πξάμε ηνπ Δηζαγγειέα Γηαθζνξάο θαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ ηόηε Δπόπηε ησλ 

Δηζαγγειέσλ Γηαθζνξάο, Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ.»  

Αλαθνξηθά κε ηα αλσηέξσ,  ζηελ Α’ Σκεκαηηθή Έθζεζε Μηθηνχ Κιηκαθίνπ Διέγρνπ ηνπ  

πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ Δπηζεψξεζεο Διέγρνπ, γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο 

εμέηαζεο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2019, ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη Δηζαγγειείο Γηαθζνξάο,  

αλαθέξεηαη θαηά ιέμε:  

ει. 5-8: 

«Α.4. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ:    
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ηηο 12-1-2017, (κε αξηζκ. πξση. εηζεξρ. εγγξάθνπ ΟΔΔ 518/12-1-2017) δηαβηβάζηεθε ε ππ’ 

αξηζ. ΑΒΜ:ΔΓ 2016/373 (Α.Π. 73/11-1-2017) παξαγγειία ηεο Δηζαγγειίαο Δθεηψλ Αζελψλ-

Δηζαγγειέα Δγθιεκάησλ Γηαθζνξάο γηα πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε  

… 

ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο, ηηκνιφγεζεο θαη ζπληαγνγξάθεζεο θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ ή 

ηνλ έιεγρν θιηληθψλ κειεηψλ ηέηνησλ πξντφλησλ θαη ηδίσο παξαγνκέλσλ θαη ηηζέκελσλ ζε 

θπθινθνξία ζηελ ειιεληθή αγνξά απφ θαξκαθεπηηθή εηαηξεία NOVARTIS ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

…. 

ηηο 15-3-2017 (κε αξηζκ. πξση. εηζεξρ. εγγξάθνπ ΟΔΔ 173/15-3-2017) δηαβηβάζηεθε ε ππ’ 

αξηζκ. ΑΒΜ: ΔΓ 2015/109 (Α.Π. 624/07-03-2017) παξαγγειία ηεο Δηζαγγειίαο Δθεηψλ Αζελψλ-

Δηζαγγειέα Δγθιεκάησλ Γηαθζνξάο γηα πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε  

…… 

αο δηαβηβάδνπκε θαη θσηναληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ θαηαγγειηψλ, απφ ην πεξηερφκελν ησλ 

νπνίσλ [αλ ππνηεζνχλ αιεζηλά ηα θαηαγγειιφκελα κε απηέο] ζπλάγεηαη φηη ν Νηθφιανο 

Μαληαδάθεο, εθκεηαιιεπφκελνο ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο δηαρξνληθνχ ζπκβνχινπ ησλ Τπνπξγψλ 

Τγείαο θαη ζε ζπλελλφεζε – από ην Γεθέκβξην ηνπ έηνπο 2013 – θπξίσο κε ηελ αληηπξφεδξν 

ηνπ ΔΟΦ, Αηθαηεξίλε Φακέιε θαη ελδερνκέλσο θαη κε άιια πξφζσπα, πξνέβαηλε ζε 

ηηκνινγήζεηο θαξκάθσλ, πξνσζψληαο έλαληη αληαιιαγκάησλ θαηά ηελ ηηκνιφγεζε απηή ηα 

ζπκθέξνληα ηδίσο ησλ σο άλσ εηαηξηψλ Phizer, Abbot, Glaxo, Elpen, Demo θαη Vianex, πιελ 

ηεο θαξκαθεπηηθήο εηαηξίαο Νovartis, γηα ηελ νπνία εθθξεκεί ζε εζάο φκνηνπ πεξηερνκέλνπ 

έιεγρνο ζε εθηέιεζε ηεο κε ΑΒΜ ΔΓ 2016/373 απφ 11.1.2017 παξαγγειίαο καο, ζηα πιαίζηα 

ηεο νπνίαο θαη ζα απαληεζνχλ ηα ζρεηηθά εξσηήκαηα θαη γηα ηελ εηαηξία εθείλε.  

... 

ηηο 6-6-2017 ζπζρεηίζζεθε κε ηελ ΔΓ 2016/373 δηθνγξαθία απφ ηελ Δηζαγγειία Δγθιεκάησλ 

Γηαθζνξάο ε ππ’ αξηζ. ΑΒΜ: ΔΓ 2015/109 (Α.Π. 1536/3-11-2015) εθθξεκνχζα δηθνγξαθία 

ελψπηνλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο/ΔΛΑ. Ζ ππ’ αξηζ. ΑΒΜ: ΔΓ 2015/109 (Α.Π. 

1536/3-11-2015) παξαγγειία είρε δνζεί απφ ηελ Δηζαγγειία Δθεηψλ Αζελψλ/Δηζαγγειία 

Δγθιεκάησλ Γηαθζνξάο πξνο ηνλ θ. Γηεπζπληή Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο/Σκήκα Κνηλσληθήο θαη 

Αζθαιηζηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο πξνο δηαθξίβσζε ηεο 

βαζηκφηεηαο ησλ θαηαγγειινκέλσλ ζηελ απφ 20-02-2015 αλψλπκε θαηαγγειία ζε βάξνο ηνπ 
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Μαληαδάθε Νηθνιάνπ θαη ε ππ’ αξηζ. ΑΒΜ: ΔΓ 2015/109 (Α.Π.100/2017/13-1-2017) παξαγγειία 

ηεο Δηζαγγειίαο Δθεηψλ Αζελψλ- Δηζαγγειέα Δγθιεκάησλ Γηαθζνξάο γηα πξνθαηαξθηηθή 

εμέηαζε  

… 

ηελ σο άλσ παξαγγειία πξνο θ. Γηεπζπληή Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο/Σκήκα Φνξνινγηθήο 

Αζηπλφκεπζεο θαη Αζθαιηζηηθήο Πξνζηαζίαο κε αξηζκ. πξση. εηζεξρ. εγγξάθνπ 3021/8/238-

/17-1-2017 αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 

Παξαθαινχκε λα ζπλερίζεηε πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε πξνθεηκέλνπ: α)λα νινθιεξσζεί ε 

επεμεξγαζία ησλ ηξαπεδηθψλ θαη θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηαγγειιφκελνπ θαη ηεο ζπδχγνπ 

θαη λα ζπληαρζεί ζρεηηθή έθζεζε, β) λα νινθιεξσζεί ν έιεγρνο ηεο ηηκνιφγεζεο θαξκάθσλ – 

ηδηνζθεπαζκάησλ κεηαμχ άιισλ θαη ηεο εηαηξίαο Novartis θαη λα επηζπλαθζεί ην ζρεηηθφ 

πφξηζκα ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο Πξφλνηαο. ε θάζε πεξίπησζε λα καο 

ππνβιεζεί πεξαησκέλε κε ην ζχλνιν ησλ παξαζηαηηθψλ θ.α..» 

Με ην ππ’ αξηζκ. Πξση. 3021/8/ξιε’/1-3-2017 (αξηζκ. Πξση. Δ.Δ.Γ. 559/1-3-2017) έγγξαθφ ηεο 

ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο επαλππνβάιεη ζηελ Δηζαγγειία Δγθιεκάησλ Γηαθζνξάο 

ηελ ΑΒΜ ΔΓ 2015/109, ε νπνία ζπζρεηίδεηαη απφ ηελ Δηζαγγειία ζηηο 6-6-2017 κε ηελ ΔΓ 

2016/373 δηθνγξαθία.  

ηηο 9-2-2017 & εληεχζελ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππ’ αξηζκ. ΑΒΜ: ΔΓ 2016/373 (Α.Π. 73/11-1-

2017) θαη ΑΒΜ: ΔΓ 2015/109 (Α.Π.624/07-03-2017) παξαγγειηψλ ηεο Δηζαγγειίαο Δθεηψλ 

Δγθιεκάησλ Γηαθζνξάο γηα ηελ δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο εμεδφζεζαλ απφ ηελ 

Πξφεδξν ηνπ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ Δπηζεψξεζεο & Διέγρνπ, Γεληθή Δπηζεσξήηξηα Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο ζρεηηθέο εληνιέο πγθξφηεζεο Μηθηνχ Κιηκαθίνπ Διέγρνπ– Δληνιέο Διέγρνπ.» 

πλεπώο ε αλψλπκε θαηαγγειία ηνπ 2015 ζπζρεηίζηεθε επζέσο κε ηελ ππφζεζε 

Novartis απφ ηελ θ. Σνπινππάθε ζηηο 6.6.2017. ηελ θαηάζεζε κνπ ελψπηνλ αο απφ 

17.10.2019 έρσ θαηαζέζεη ηα αιεζηλά γεγνλφηα θαη ηνπο πξαγκαηηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

εκθαλίζηεθα απηνβνχισο ζηνπο Δηζαγγειείο ζε δπν πεξηπηψζεηο θαη ζα έρσ ππνβάιεη ηα 

ππνκλήκαηα πνπ ηνπο θαηέζεζα κε ηα νηθνλνκηθά κνπ ζηνηρεία, ρσξίο θακία πξφζεζε αξρηθά λα 

εληαρζψ ζε θαζεζηψο πξνζηαζίαο.  

Απφ ηα άλσ πξνθχπηεη φηη νη Δηζαγγειείο Γηαθζνξάο, κνπ πξόηεηλαλ θαη κε 

ελέηαμαλ σο κάξηπξα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ρξεζηκνπνηώληαο κε πξνθεηκέλνπ λα 

βνεζήζσ ζηελ δηεξεύλεζε ηεο ππόζεζεο, θαη ηαπηόρξνλα θαη ελ αγλνία κνπ, κε 
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κεηαρεηξίδνληαλ σο ύπνπην θαη εκπιεθόκελν ζηελ ίδηα ππόζεζε, ρσξίο λα κνπ 

αλαθέξνπλ πνηέ ην παξακηθξό, παξόηη είραλ ζπζρεηίζεη ηηο δπν έξεπλεο.    

Δπηπιένλ αλαθέξεηαη από ηνπο Δηζαγγειείο αλαθξηβώο, όηη ε θαηαγγειία θαη ην 

πόξηζκα εθθξεκεί θαη απνθξύπηνληαη θαηαζέζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα. Σν πφξηζκα έρεη 

ππνβιεζεί ήδε απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2019, ρσξίο λα δηαπηζησζεί θάηη κεκπηφ εηο βάξνο 

κνπ. πγθεθξηκέλα ζηελ Α’ Σκεκαηηθή Έθζεζε Μηθηνχ Κιηκαθίνπ Διέγρνπ ηνπ  πληνληζηηθνχ 

Οξγάλνπ Δπηζεψξεζεο Διέγρνπ  γηα ηελ δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2019, 

θαηφπηλ ηεο αζθήζεσο δηψμεσο ελαληίνλ κνπ, ζηα ηειηθά  ζπκπεξάζκαηα αλαθέξεηαη φηη:  

(ζει. 742-743) 

«Ε. Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΟΤ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ 

ΤΓΔΗΑ (ΔΓΤ) θ. Ν.ΜΑΝΗΑΓΑΚΖ)  

1. Απφ ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο θαη ηηο καξηπξηθέο θαηαζέζεηο πξνέθπςε φηη ν θ. Ν. Μαληαδάθεο 

απαζρνιήζεθε δηαρξνληθά ζην Τπνπξγείν Τγείαο σο ύκβνπινο ζε ζέκαηα θαξκαθεπηηθήο 

πνιηηηθήο ρσξίο λα ππάξρεη ζρεηηθή ζύκβαζε επί ηνύηνπ. 

….. 

2. Απφ ηηο θαηαζέζεηο καξηχξσλ πξνέθπςε φηη ν θ. Μαληαδάθεο δεηνύζε ζηνηρεία ζρεηηθά κε 

ηελ ηηκνιόγεζε θαξκάθσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηα δηαβηβάζεη ζηελ Σξόηθα.   

3. Απφ ηα θαηαζρεζέληα ζηνηρεία ηεο Γηθνγξαθίαο πνπ ηεξνχληαη ζηελ Δηζαγγειία Δγθιεκάησλ 

Γηαθζνξάο πξνέθπςε φηη ν θ. Ν. Μαληαδάθεο ζπκβάιιεηαη κε πιήζνο θαξκαθεπηηθώλ 

εηαηξεηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε ρώξα, θαζώο θαη κε εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη εθηόο Διιάδνο, κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ 

ππεξεζηώλ, ηελ εθπόλεζε κειεηώλ, νκηιηώλ, θ.ι.π. επί ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή…» 

πλεπώο, ν έιεγρνο έρεη ήδε θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα θαη ην πόξηζκα έρεη 

ππνβιεζεί από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2019 θαη δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά ζε αμηόπνηλε 

πξάμε. Αλαδεηθλύεη ην ξόιν πνπ έρσ επεμεγήζεη εμαξρήο ζηνπο Δηζαγγειείο θαη 

ελώπηνλ αο, φηη ήκνπλ ζχκβνπινο ζε ζέκαηα πνιηηηθήο, δηαπξαγκαηεπφκνπλ κε ηελ ηξφηθα, 

θαη είλαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνο ζηνλ ηνκέα απηφ κε δηεζλείο ζπλεξγαζίεο κε πιήζνο 

εηαηξεηψλ.        

Αμίδεη επηπξφζζεηα αλαθνξάο φηη ε αλώλπκε θαηαγγειία αθνξνύζε θαη αλώηαην 

αμησκαηνύρν ηνπ ΔΟΦ (Αληηπξόεδξν) κε εκπινθή ζηελ ηηκνιόγεζε θαξκάθσλ, εθ ηεο 
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ζέζεσο ηνπ,  κε ηελ νπνία ην κηθηφ θιηκάθην νπδόισο αζρνιήζεθε. Γεκηνπξγεί εχινγα 

εξσηήκαηά ην πνηνο κπνξεί λα είλαη ιφγνο θαη πνηα ε λνκηκφηεηα ηεο δηεξεχλεζεο κφλνλ ηνπ 

ελφο απφ ηνπο δπν θαηαγγειινκέλνπο. Δλψ πιήζνο ελεξγεηψλ θαη θαηαζέζεσλ πξνο ην Μηθηφ 

Κιηκάθην αθνξνχλ ζην πξφζσπν κνπ, νπδεκία ελέξγεηα θαη εξψηεζε δελ αθνξά ηνλ δεχηεξν 

θαηαγγειιφκελν πνπ κάιηζηα αθνξά θξαηηθφ αμησκαηνχρν κε ζπκκέηνρή ζε ζέκαηα 

ηηκνιφγεζεο.     

Δπηπιένλ ζηε άλσ έθζεζε κλεκνλεχνληαη πιήζνο απαιιαθηηθώλ ειέγρσλ ζηνπο 

νπνίνπο έρσ ππνβιεζεί, θαη παξαζέησ επηγξακκαηηθά ζην παξάξηεκα A, νη νπνίνη 

σζηόζν όπσο θαη ην πεξηερόκελν ηεο έθζεζεο δελ έρνπλ ιεθζεί ππόςε.   

πλεπώο παξά ην γεγνλφο φηη ζε Ακεξηθάληθν έγγξαθν αλαθέξεηαη φηη δελ ππήξρε 

πιεξνθνξία γηα αμηφπνηλε πξάμε, παξά ην γεγνλφο φηη ε ίδηα εηζαγγειέαο αλαγλσξίδεη φηη θαηά 

ηελ έληαμε κνπ ζε θαζεζηψο πξνζηαζίαο δελ ππήξρε ηίπνηα επηιήςηκν, παξά ηνπο 

απαιιαθηηθνχο ειέγρνπο, ην πφξηζκα ηνπ θιηκαθίνπ θαη ηηο θαηαζέζεηο πςειφβαζκσλ 

αμησκαηνχρσλ καξηχξσλ πνπ παξαζέησ ζηελ ζπλέρεηα, ελ ηνχηνηο κνπ αζθήζεθε δίσμε κε ηελ 

θαηαγγειία θαη κφλνλ ηνπ Μάμηκνπ αξάθε.  

ε ζρέζε κε ηελ αιιαγή ηεο θαηάζεζεο ηεο Κειέζε πνπ ππνηίζεηαη φηη έγηλε 

απηνβνχισο, φπσο ήδε έρσ θαηαζέζεη ελψπηνλ αο, πξνεγήζεθαλ εμεγήζεηο από πιεπξάο 

κνπ θαη δηεπθξηλήζεηο πξνο ηνπ Δηζαγγειείο πνπ απνδόκεζαλ ηελ αμηνπηζηία ησλ όζσλ 

αλέθεξε, γεγνλφο πνπ θάλεη πξνθαλέο φηη ππήξμε παξέκβαζε θαη ρεηξαγώγεζε ηεο 

κάξηπξνο. Πνηνο λνήκσλ άλζξσπνο κπνξεί άξαγε λα αζπαζηεί ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε κάξηπξαο 

εκθαλίζηεθε απηνβνχισο δπν θαη πιένλ κήλεο κεηά ηελ αξρηθή ηεο θαηάζεζε θαη άιιαμε ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηεο.    

Δπηπξφζζεηα ρεηξαγώγεζε κάξηπξνο πξνθχπηεη ζε θάζε πεξίπησζε αβίαζηα θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Μάμηκνπ αξάθε ζχκθσλα κε ηελ θαηάζεζε ηνπ ελψπηνλ ηεο Πξναλαθξηηήο ηεο 

Βνπιήο, ηελ νπνία έρεηε ήδε θαη δελ πξνζθνκίδσ. Ο κάξηπξαο δήισζε ξεηψο φηη κε ελέπιεμε 

ζηηο αξρηθέο θαηαζέζεηο θαη ζηελ ζπλέρεηα θιήζεθε λα ηηο εμεηδηθεχζεη 10 κήλεο αξγφηεξα, 

«φπνηε ν ίδηνο ην επηζπκνχζε», παξακνλέο ηηο δηψμεσο κνπ, αθφηνπ επί 10 κήλεο ν εηζαγγειείο 

εθκεηαιιεπφκελνη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κάξηπξα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πξνζπαζνχζαλ λα κνπ 

απνζπάζνπλ καξηπξηθέο θαηαζέζεηο ελαληίνλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ. Γελ πξνμέλεζε θακία 

εληχπσζε φηη, φπσο αλαιχσ δηεμνδηθά ζηελ ζπλέρεηα, φηη ν κάξηπξαο έρεη δψζεη δπν εθ 

δηακέηξνπ αληίζεηεο καξηπξίεο ζε φηη αθνξά ην πξφζσπν κνπ.          



8 
 

Δπηπιένλ, παξφηη ε εηζαγγειέαο αλαθέξεη φηη ε θαηάζεζε ηεο Κειέζε από κόλε ηεο 

δελ απνηεινύζε επαξθέο ζηνηρείν, εληνύηνηο  ε θαηάζεζε θαη κόλνλ ηνπ Μάμηκνπ αξάθε 

ζεσξήζεθε επαξθήο θαη απνδεηθηηθό ζηνηρείν γηα λα αζθεζεί πνηληθή δίσμε γηα πνιχ 

ζνβαξά αδηθήκαηα, παξφηη α.) αιιάδεη εληειψο δέθα κήλεο κεηά ηελ αξρηθή ππνβνιή ηεο 

αλαθνξηθά κε ηα εκπιεθφκελα πξφζσπα, θαη κάιηζηα ρσξίο λα δνζεί θακία ινγηθή εμήγεζε γηα 

απηφ,  β.) απνηειεί θαηαγγειία ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη απφ θαλέλα ζηνηρείν θαη κάιηζηα δελ 

ππάξρεη ηδία αληίιεςε αιιά αθνξά κφλνλ αθνχζκαηα θαη γ.) πξναλαγγέιζεθε ζε ζπγθεθξηκέλε 

εθεκεξίδα 2 εβδνκάδεο λσξίηεξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο.   

Σέινο, φπσο αλαθέξεη ε ίδηα ε Δηζαγγειέαο Γηαθζνξάο, ν κάξηπξαο Μ. αξάθεο – Φ. 

Γεζηεκπαζίδεο, έρεη θαηεγνξεζεί ζε δηθφγξαθν πνπ έρεη θαηαηεζεί ζηελ Δηζαγγειέα 

Γηαθζνξάο θαη ζε θαηάζεζε ζηελ Πξναλαθξηηηθή απφ ηνλ επηρεηξεκαηία πξνκεζεπηή ηεο 

Novartis θ. Βνπιθίδε γηα ρξεκαηηζκφ. Απνξία ινηπφλ δεκηνπξγεί πσο εμαθνινπζεί λα δηαηεξείηαη 

απφ ηνπο Δηζαγγειείο ππφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο, φηαλ ζηελ πεξίπησζε κνπ, ε θαηάζεζε ηνπ 

θαη κφλνλ ρσξίο θαλέλα άιιν ζηνηρείν απνηέιεζε αηηία απνραξαθηεξηζκνχ κνπ απφ ην 

θαζεζηψο πξνζηαζίαο κάξηπξα θαη δηψμεσο κνπ.  

B. 

ΔΦΑΛΜΔΝΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ MOY Χ ΑΞΗΧΜΑΣΟΤΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΚΖΖ ΠΟΗΝΗΚΖ 

ΓΗΧΞΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΡΤΦΖ ΠΟΡΗΜΑΣΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ  

Ζ θαηεγνξία ε νπνία κνπ απνδίδεηαη, ζην πιαίζην ηεο ζρεκαηηζζείζαο ζε βάξνο 

κνπ δηθνγξαθίαο είλαη απηή ηεο δσξνδνθίαο θαη’ εμαθνινύζεζε κε δεκία ηνπ Ειιεληθνύ 

Δεκνζίνπ πνπ ππεξβαίλεη ηα 150.000 επξώ θαη κε αληηθείκελν ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο 

(αξζξ 13 εδα, 26, 27, 52, 98 θαη 235 ΠΚ άξζξν 1παξ.1 λ 1608/50 άξζξν 16 παξ.2 

ΝΔ2756/1953)». Ζ απνδηδφκελε ζε εκέλα θαηεγνξία ζπλίζηαηαη ζπλνπηηθά ζην φηη εγψ «ζηελ 

Αζήλα κε πεξηζζόηεξεο πξάμεηο πνπ ζπληζηνύλ εμαθνινύζεζε ηνπ ηδίνπ εγθιήκαηνο ηνπιάρηζηνλ 

ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δηεηέιεζε ύκβνπινο ζην Τπνπξγείν Τγείαο 2010-2012 θαη 2013-2014 

δήηεζε ή έιαβε, άκεζα θαη κέζσ ηξίηνπ γηα ηνλ εαπηό ηνπ ή γηα άιινλ νπνηαζδήπνηε θύζεο 

αζέκηην σθέιεκα θαη απνδέρζεθε ηελ ππόζρεζε παξνρήο ηέηνηνπ σθειήκαηνο από ηνπο 

εθπξνζώπνπο ηεο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείαο NOVARTIS HELLAS θαη  κεηξηθήο NOVARTIS γηα 

ελέξγεηα ή παξάιεηςή ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ θαη αληίζεηε κε απηά 

κειινληηθή ή ήδε ηειεησκέλε κε δεκία ηνπ Γεκνζίνπ άλσ ησλ 150.000 επξώ (άξζξ. 26,27,52,98, 

235 ΠΚ, άξζξν 1 παξ. 1 λ. 16-8/50).»  
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χκθσλα κε ην άξζξν 235 ΠΚ « Τπάιιεινο ν νπνίνο δεηεί ή ιακβάλεη, άκεζα ή κέζσ 

ηξίηνπ, γηα ηνλ εαπηό ηνπ ή γηα άιινλ, νπνηαζδήπνηε θύζεο αζέκηην σθέιεκα, ή απνδέρεηαη ηελ 

ππόζρεζε παξνρήο ηέηνηνπ σθειήκαηνο, γηα ελέξγεηα ή παξάιεηςή ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, κειινληηθή ή ήδε ηειεησκέλε, ηηκσξείηαη […]2. Αλ ε σο άλσ ελέξγεηα ή 

παξάιεηςε ηνπ ππαηηίνπ αληίθεηηαη ζηα θαζήθνληα ηνπ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε έσο δέθα έηε θαη 

ρξεκαηηθή πνηλή. Αλ ν ππαίηηνο ηειεί ηελ πξάμε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ θαη’ επάγγεικα 

ηηκσξείηαη […]» 

Από ηα σο άλσ αιιά θαη από ην πεξηερόκελν ηνπ ίδηνπ ηνπ 235ΠΚ, πξνθύπηεη όηη 

γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ ελ ιόγσ αδηθήκαηνο απαηηείηαη λα ζπληξέρεη ζην πξόζσπν 

ηνπ δξάζηε ε ηδηόηεηα ηνπ ππαιιήινπ. Αλ δελ ζπληξέρεη ε ηδηόηεηα απηή, ηόηε ν δξάζηεο 

δελ κπνξεί λα είλαη ππαίηηνο ηνπ ελ ιόγσ αδηθήκαηνο θαζώο ειιείπεη ην ζηνηρείν ηνπ 

«ππαιιήινπ», απαξαίηεην γηα ηελ πιήξσζε ηεο αληηθεηκεληθήο ππόζηαζεο ηνπ ελ ιόγσ 

αδηθήκαηνο. 

ην ππφκλεκα ηεο πξνο Eζάο, ε Δηζαγγειέαο Γηαθνξάο κε ραξαθηεξίδεη «άηππνο 

ζύκβνπινο ζε ζέκαηα πγείαο όισλ ησλ ππνπξγώλ πγείαο».  ηελ θαηάζεζε ηεο ζηελ 

Πξναλαθξηηηθή Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο, ε ηέσο Δηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θ Ξ. 

Γεκεηξίνπ ηνπνζεηήζεθε απεξίθξαζηα όηη δελ ππήξμα αμησκαηνύρνο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο θαη κάιηζηα έρεη θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά.   

ηελ Α’ Σκεκαηηθή Έθζεζε Μηθηνχ Κιηκαθίνπ Διέγρνπ ηνπ  πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ 

Δπηζεψξεζεο Διέγρνπ γηα ηελ δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2019, θαηφπηλ 

ηεο αζθήζεσο δηψμεσο ελαληίνλ κνπ, πέξαλ ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ ήδε παξνπζίαζα 

παξαπάλσ, αλαθέξεηαη:   

(ζει. 690)  

«Α) Με ην ππ’ αξηζκ. Πξση. Φ1/2017/ΟΔΔ/ΔΜΠ/179/20-3-2017 έγγξαθν ηνπ ΟΔΔ πξνο ην 

Τπνπξγείν Τγείαο δεηήζεθαλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε εληεηαικέλνπο ζπκβνχινπο, εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο ή ππαιιήινπο εθηεινχλησλ ρξέε ζπκβνχισλ, αληίγξαθα ζπκβάζεσλ κε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ή εηαηξείεο πνπ ηπρφλ απαζρνιήζεθαλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ηηκνιφγεζεο απφ ηελ εθρψξεζε απηήο ηεο αξκνδηφηεηαο ζην Τπνπξγείν Τγείαο κέρξη ζήκεξα. 

Από ην Τπνπξγείν Τγείαο δελ δηαβηβάζηεθαλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε ζύκβαζεο 

απαζρόιεζεο ηνπ θ. Ν. Μαληαδάθε κε ην Τπνπξγείν Τγείαο θαηά ηελ ειεγρόκελε 

πεξίνδν.» 

Δπηπιένλ ζηε ίδηα έθζεζε αλαθέξεηαη:  



10 
 

«Ζ.3 ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΔΝΟΡΚΔ ΚΑΣΑΘΔΔΗ ΜΑΡΣΤΡΩΝ  

Διήθζεζαλ έλνξθεο θαηαζέζεηο καξηχξσλ απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα:  

……………… 

ει. 240-243:  

«7) ηηο απφ 2/11/2018 θαη 5/11/2018 έλνξθεο θαηαζέζεηο ηεο ν θ. Ε. ΓΔΓΔ ΠΑΝΟΤΖ, ε νπνία 

εθιήζε ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο Πξόεδξνο ηεο ΔΣΦ απφ ηελ Άλνημε ηνπ 2011 έσο ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2013, θαηέζεζε ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο ηα αθφινπζα:  

… 

Δξψηεζε: Γλσξίδαηε ηνλ θ. Μαληαδάθε φηαλ ήζαζηαλ Πξφεδξνο ηεο ΔΣΦ θαη αλ λαη είραηε 

ζπλεξγαζηεί καδί ηνπ;  

Απάληεζε: Βεβαίσο ηνλ γλψξηδα. Ο θ. Μαληαδάθεο είλαη Καζ. Οηθνλνκηθψλ ηεο Τγείαο ζηελ 

ΔΓΤ θαη είρακε ζπλεξγαζηεί πνιιέο θνξέο ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν (ζπλέδξηα, κειέηεο, 

αλαθνηλψζεηο). Δπίζεο ζπλεξγάζηεθα καδί ηνπ όηαλ άιιαμε ε πνιηηηθή εγεζία θαη ήξζε ν 

θ. αικάο. πκκεηείρα ζηελ νκάδα δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηε ιήςε κέηξσλ θαξκαθεπηηθήο 

πνιηηηθήο κε ην θιηκάθην ηεο Σξόηθαο ζηελ πεξίνδν 2011 έσο ηνλ Μάην ηνπ 2012, σο 

ζησπεξφο παξαηεξεηήο (σο εκπεηξνγλψκνλαο ζε ζέκαηα θαξκάθνπ). Απηή ηελ πεξίνδν ην 

Τπνπξγείν ην εθπξνζσπνύζαλ νη δύν Γελ. Γξακκαηείο θθ. Γεκόπνπινο θαη Πνιύδνο, ή ε 

Α΄ Αληηπξόεδξνο ηνπ ΔΟΦ θ. θνπξνιηάθνπ. Μεηά ηελ θπβεξλεηηθή αιιαγή ηνλ Μάην ηνπ 

2012 ην ξόιν απηό αλέιαβε ν θ. Μαληαδάθεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θ. αικά. Σνλ θ. Μαληαδάθε 

ελεκέξσζα αλαιπηηθά θαη επί καθξφλ γηα φια ηα ζέκαηα πνπ είραλ ζπδεηεζεί θαη απνθαζηζηεί 

γηαηί θαηά δήισζή ηνπ αλαιάκβαλε απηά ηα ζέκαηα εθπξνζψπεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη 

ζπλνκηιηψλ κε ηελ Σξφηθα.  

Δξψηεζε: Σελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ήζαζηαλ Πξφεδξνο ηεο ΔΣΦ ν θ. Μαληαδάθεο 

ζπλεξγαδφηαλ κε ζαο, κε ηνλ θ. Μαλία θαη ηνλ θ. Καξαπάλν;  

Απάληεζε: Μέρξη ηνλ Μάην ηνπ 2012 ν θ. Μαληαδάθεο νπδεκία αλάκεημε είρε ζηα ζέκαηα 

ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ αθνξνύζαλ ηα θάξκαθα. Μεηά ηνλ Μάην είρε ζρεδφλ εγθαηαζηαζεί ζην 

γξαθείν ηνπ θ. αικά. Με κέλα πξνζσπηθά δελ είρε θακία ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα ηηκώλ 

θαξκάθσλ.» 

ει. 244-249:  

«8) ηηο απφ 9/11/2018 θαη 15/11/2018 έλνξθεο θαηαζέζεηο ηνπ ν θ. Ν. ΚΑΡΑΠΑΝΟ, ν νπνίνο 

εθιήζε ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Φαξκάθσλ θαη Φαξκαθείσλ ηνπ 
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Τπνπξγείνπ Τγείαο απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2008 έσο 19-7-2013 ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο 

θαηέζεζε ηα θαησηέξσ:  

… 

Δξψηεζε: Γλσξίδεηε ηνλ θ. Μαληαδάθε Νηθφιαν; Δίρε αλαιάβεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ξφιν ζην 

Τπνπξγείν Τγείαο;  

Απάληεζε: Γλσξίδσ ηνλ θ. Μαληαδάθε σο θαζεγεηή ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Τγείαο. 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ. αικά σο Αλαπι. Τπνπξγνύ Τγείαο, εκθαλίζηεθε ζην 

Τπνπξγείν θαη αζρνινύληαλ κε ζέκαηα θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο, ζπλεξγαδφκελνο 

απνθιεηζηηθά καδί ηνπ, ρσξίο λα γλσξίδσ αλ θαηείρε ζέζε ζχκβνπινπ.  

Δξψηεζε: Δίραηε πιεξνθνξεζεί απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο αλ ν θ. Μαληαδάθεο ζπκκεηείρε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν σο εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζε ζέκαηα πνιηηηθήο 

πγείαο κε ηελ ΣΡΟΗΚΑ;  

Απάληεζε: Απφ φ,ηη ζπδεηνχληαλ επξέσο ζην Τπνπξγείν ν θ. Μαληαδάθεο έθαλε ηηο 

ζπδεηήζεηο κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο ΣΡΟΗΚΑ ζε ζέκαηα θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο.»  

ει. 399-402  

«7) ηελ απφ 28/11/2018 έλνξθε θαηάζεζή ηεο ε θ. Μ. ΚΟΤΡΟΛΗΑΚΟΤ, ε νπνία εθιήζε ππφ 

ηελ ηδηφηεηά ηεο σο Α’ αληηπξόεδξνο ηνπ ΔΟΦ απφ ην Μάην ηνπ 2010 έσο ηα ηέιε ηνπ 2013, 

ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο θαηέζεζε ηα θαησηέξσ: 

… 

Δξψηεζε: Ο θ. Μαληαδάθεο εκθαλίζηεθε ζηνλ ΔΟΦ, αθφηνπ κεηαθέξζεθε ε αξκνδηφηεηα 

ηηκνιφγεζεο ζε απηφλ θαη κε πνηά ηδηφηεηα;  

Απάληεζε: Δίρε έξζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά, σο ζύκβνπινο ηνπ Αλαπι. Τπνπξγνύ, θ. 

αικά θαη ζπκκεηέρσλ ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηελ Σξόηθα θαη καο ελεκέξσζε φηη 

έπξεπε λα γίλεη άκεζα ηηκνιφγεζε. Οη νδεγίεο πνπ δίλνληαλ ζηνλ ΔΟΦ, δίλνληαλ βάζεη ησλ 

Τ.Α.. Δπεηδή καο δεηνύζε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πνξεία 

ηεο ηηκνιόγεζεο, δειαδή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θ.α., ζεσξώ όηη έδηλε αλαθνξά ζηελ 

Σξόηθα. Δπηθνηλσλνχζε ηειεθσληθά καδί κνπ, αιιά θαη κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΔΟΦ θαη καο 

δεηνχζε ζηνηρεία, θάπνηεο θνξέο δε ε επηθνηλσλία γηλφηαλ κέζσ email θαη νη απαληήζεηο απφ 

εκάο ζηέιλνληαλ κέζσ email.» 

ύκθσλα ινηπόλ κε ηα αλσηέξσ είλαη πξνθαλέο όηη: 
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α.) ειιείπεη ζην πξόζσπό κνπ ε ηδηόηεηα ηνπ ππαιιήινπ, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 

13 θαη 263Α ηνπ ΠΚ θαη απαηηείηαη γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ 235 ηνπ ΠΚ, θάηη πνπ 

αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ αλψηαην ηέσο Δηζαγγειηθφ ιεηηνπξγφ ελψπηνλ ηεο Βνπιήο  

β.) δηαπξαγκαηεπόκνπλ κε ηελ Σξόηθα ζέκαηα πνιηηηθήο πγείαο πνιηηηθή πνπ εθαξκφζηεθε 

κε λφκνπο ηνπ Διιεληθνχ θνηλνβνπιίνπ θαη νδήγεζε κείσζε ηεο δαπάλεο ζε εηήζηα βάζε απφ 

ηα 3.8 ζηα 1.9 δηζεθαηνκκχξηα θαη νπδεκία ζρέζε είρα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηηκνιόγεζεο 

θαξκάθσλ, νη νπνίεο είλαη αξκνδηφηεηα ζπγθεθξηκέλεο 11-κεινχο επηηξνπήο (ΔΣΦ) κε πιήζνο 

αμησκαηνχρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη εμσηεξηθψλ εθπξνζψπσλ ηεο βηνκεραλίαο, ηεο νπνίαο 

νπδέπνηε ππήξμα  κέινο ή είρα ζπλεξγαζία.   Ρεηά μεθαζαξίδεηαη απφ ηνπο αξκνδίνπο φηη 

νπδεκία εκπινθή είρα ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο. 

γ.) δελ ππήξμα πνηέ έζησ θαη άηππνο ζύκβνπινο ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο Α. Λνβέξδνπ, θάηη 

ην νπνίν επηβεβαηψλνπλ ελόξθσο αλώηαηνη θξαηηθνί αμησκαηνύρνη, ζε θαηαζέζεηο πνπ 

δφζεθαλ ηαπηφρξνλα κε εθείλεο ηνπ Μ. αξάθε, θαη νη νπνίεο αθόκε θαη ζήκεξα 

απνθξύπηνληαη. 

δ.) Γελ ππάξρεη θακία αλαθνξά ζε εκπινθή κνπ ζε ζπγθεθξηκέλε έθλνκε πξάμε θαη ε 

κφλε αλαθνξά είλαη φηη «ρεηξαγσγνχζα» ηνλ Τπνπξγφ ην νπνίν δηαςεχδεηαη απφ ηηο έλνξθεο 

θαηαζέζεηο θνξπθαίσλ αμησκαηνχρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ.    

Δπηπιένλ, ε απφ 22.11 2019 θαη κε ζηνηρεία ΑΠ ΔΜΠ 1651 Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ 

ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, αλαθνξηθά κε έιεγρν κεηά απφ 

Δπψλπκε θαηαγγειία ζρεηηθά κε ηελ ζπζηεκαηηθή ξνή ρξήκαηνο απφ θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο 

πξνο ηελ ΔΓΤ, ζηα ζπκπεξάζκαηα αλαγξάθεηαη:  

«Σελ ειεγρφκελε πεξίνδν 2012-2016… δελ επηβεβαηώλεηαη ε θαηαγγειία. Αλ θαη ν 

θαηαγγειιφκελνο 1 (Νηθφιανο Μαληαδάθεο), κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ θαζεγεηή ηεο ΔΓΤ θαη 

αλαπιεξσηή Κνζκήηνξα απηήο, ζπκκεηείρε σο εηεξφξξπζκνο εηαηξείεο ζε δπν εηαηξείεο, κε ηηο 

ηδηφηεηεο απηέο, δελ εκπίπηεη ζε πεξηνξηζκνχο ησ ηζρπφλησλ ην ειεγθηέν δηάζηεκα δηαηάμεσλ 

λφκνπ. …..  Οη θαηαγγειιφκελνί 1 θαη 2 δελ δύλαηαη λα ζεσξεζνύλ επαγγεικαηίεο Τγείαο, 

θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, δελ είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπληαγνγξαθνχλ, λα 

δηαζέζνπλ ή λα ρνξεγήζνπλ θαξκαθεπηηθφ πξντφλ.  Οη θαηαγγειιόκελνη 1 θαη 2 δελ 

πξνθύπηεη λα ζπκκεηείραλ ζε επηηξνπή/έο ζρεηηθέο κε ηελ δηακόξθσζε ηηκώλ 

θαξκάθσλ. Οκνίσο δελ θέξεηαη λα δηεηέιεζαλ σο ζύκβνπινη Τπνπξγνύ, Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνύ, Τθππνπξγνύ θιπ, κε νηθείεο απνθάζεηο.   
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Σα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία, κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε θαη επεμεξγαζία ηνπ, δελ κπνξνχλ λα 

ηεθκεξηψζνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ θαηαγγειία πεξί:  

- Αδηαθαλνύο ζπλεξγαζίαο ηεο ΔΓΤ κε ηελ MSD θαη άιιεο θαξκαθεπηηθέο 

εηαηξείεο θαη ηελ πηζαλή ππνθξππηφκελε ζθνπηκφηεηα αλάζεζεο κειεηψλ ζηελ ΔΓΤ 

απφ απηέο,  

- Λεηηνπξγίαο ησλ ζπκβνπιεπηηθώλ εηαηξεηώλ παξνρήο ππεξεζηώλ πξνο ηηο 

πνιπεζληθέο εηαηξείεο σο κεζαδόλησλ γηα ηελ δηνρέηεπζε κέξνπο ησλ ρξεκάησλ 

πνπ εηζπξάηηνπλ ζε παξάγνληεο πγείαο ην θξαηηθνύ ηνκέα. . » 

Γειαδή ε Δηζαγγειέαο ηνπ ΑΠ, ην πόξηζκα ηνπ Μηθηνύ Κιηκαθίνπ, θαη ην πόξηζκα 

ηνπ ΔΤΠ θαηαξξίπηνπλ πιήξσο ηνπ ηζρπξηζκνύο ησλ Δηζαγγειέσλ Γηαθζνξάο. Πξέπεη 

λα αλαθεξζεί όηη εζθαικέλα αλαθέξεηαη από ηνπο Δηζαγγειείο όηη κνπ έρεη αζθεζεί 

δίσμε γηα λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από εγθιεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα.   

 

Γ. 

ΔΝΝΟΜΟ ΤΜΦΔΡΟΝ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΜΑΡΣΤΡΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΧΝ 

ΔΗΑΓΓΔΛΔΧΝ ΓΗΑ ΔΠΗΓΗΧΞΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΟΦΔΛΟΤ ΣΧΝ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ 

ΜΑΡΣΤΡΧΝ ΣΖΝ ΑΛΛΟΓΑΠΖ 

Καηά ην άξζξα 45Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη 9 Ν. 2928/2001, γηα λα ραξαθηεξηζζεί 

θάπνηνο σο κάξηπξαο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο (πξνζηαηεπφκελνο), πξέπεη, «ρσξίο λα 

απνβιέπεη ζε ίδηνλ όθεινο, λα ζπκβάιεη νπζησδψο ζηελ απνθάιπςε ησλ δησθφκελσλ 

πξάμεσλ». Ωο πξνο ην ζέκα ηεο χπαξμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο γηα ηνπο πξνζηαηεπφκελνπο 

κάξηπξεο, ε θ. Δηζαγγειέαο Γηαθζνξάο, ζην ππφκλεκα ηεο πξνο Δζάο αλαθέξεη φηη «Ο 

Έιιελαο Δηζαγγειέαο νύηε ππνρξενύηαη νύηε είλαη πξαθηηθώο δπλαηόλ λα γλσξίδεη αλ ν 

κάξηπξαο πξνζδνθά νπνηνδήπνηε όθεινο ζην εμσηεξηθό νύηε νθείιεη λα γλσξίδεη ην λνκνζεηηθό 

πιαίζην πεξί πξνζηαζίαο καξηύξσλ ζε άιιεο έλλνκεο ηάμεηο». 

Ζ θ. Σνπινππάθε θαη ν θ. Νηδνχξαο ςεπδώο αλαθέξνπλ φηη δελ γλψξηδαλ αλ νη 

πξνζηαηεπφκελνη κάξηπξεο θαηαζέηνπλ ζηελ Ακεξηθή, ηη θαηαζέηνπλ θαη εάλ ππάξρεη 

πξνζδνθψκελν φθεινο. Πξψηνλ, ζηελ πεξίπησζε κνπ κε πξνέηξεςαλ λα ππαρζψ ζην εθεί 

πξφγξακκα, αλαθέξνληαο κνπ πσο θαη νη άιινη κάξηπξεο έρνπλ ππαρζεί ζε αληίζηνηρν 

πξφγξακκα ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ησλ δπν πιεπξψλ (Διιάδα – Ακεξηθή). Δπηπιένλ, ζηελ 

πεξίπησζε κνπ ν ίδηνο ν θ. Νηδνχξαο ζπληόληζε ηηο επαθέο κνπ κε ην FBI  θαη ζπγθεθξηκέλα 

κνπ νξγάλσζε ξαληεβνχ ζην θηίξην ηεο Δηζαγγειίαο Γηαθζνξάο ζηελ Λνπθάξεσο  κε ηνλ 
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Special Agent ηνπ FBI T.J.B, ηνπ νπνίνπ ηα ινηπά ζηνηρεία δηαζέησ θαη δχλακαη λα θαηαζέζσ. Ο 

θ. Νηδνχξαο έθαλε ηηο ηειεθσληθέο επαθέο, νξγάλσζε ην ξαληεβνχ θαη κε ζχζηεζε. Σξίηνλ, νη 

Δηζαγγειείο απνιχησο γλψξηδαλ φηη ππάξρεη πξνζδνθψκελε ακνηβή, αθνχ φηαλ κε πξνέηξεςε 

ε θ. Σνπινππάθε λα ππαρζώ ζην πξόγξακκα ηεο Ακεξηθήο ζε δπν πεξηπηώζεηο κνπ 

αλέθεξε κε πνιύ μεθάζαξν ηξόπν γηα λα κε ππνθηλήζεη «κπεο ζην πξόγξακκα ππάξρεη 

θαη ακνηβή». Σέηαξηνλ, ζηελ πεξίπησζε κνπ δεηνχζαλ  γλψξηδαλ γηα ηηο θαηαζέζεηο κνπ, θαη κε 

δήισζε ηνπο θαη ησλ άιισλ καξηχξσλ ζηελ Βηέλλε θαη ζην New Jersey, θαη ζηελ πεξίπησζε 

κνπ ήξζαλ ζε επαθή θαη νξγάλσζαλ ζπλάληεζε ζηελ ΓΑΓΑ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ελεκεξψζσ 

ελδειερψο γηα ηελ ζπλάληεζε κνπ κε ην FBI. Δπηπιένλ ζηελ δηάξθεηα ηεο θαηάζεζεο κνπ ζηελ 

Βηέλλε επηθνηλψλεζα κε ηελ ΓΑΓΑ πξνθεηκέλνπ λα ιάβσ ηελ άδεηα ηνπο λα δψζσ ζηνηρεία ζηελ 

Ακεξηθάληθε πιεπξά. Σα άλσ πεξί γλψζεσλ ησλ Δηζαγγειέσλ ησλ θηλήζεσλ ησλ καξηχξσλ θαη 

ησλ επαθψλ ηνπο κε ηηο μέλεο αξρέο, δχλαηαη λα επηβεβαηψζεη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο 

Πξνζηαζίαο καξηχξσλ Πεξηθιήο Μαλσιίδεο.  

Δπηπιένλ, ζε πξφζθαηε αλαθνξά ηεο πξνο ηνλ επνπηεχνληα Αληηεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ,  ε νπνία δηέξξεπζε ζηα ΜΜΔ, ε θ. Σνπινππάθε, δειώλεη όηη ν έλαο κάξηπξαο 

(Μάμηκνο αξάθεο – Φηιίζησξ Γεζηεκπαζίδεο) κεηά βεβαηόηεηαο έρεη θαηαζέζεη ζηελ 

Ακεξηθή, θάηη πνπ έρσ ππνζηεξίμεη εμ’ αξρήο ζηηο αλαθνξέο πνπ έρσ θαηαζέζεη ελψπηνλ ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ. πλεπψο ε θ. Σνπινππάθε θαη νη Δπίθνπξνη Δηζαγγειείο γλσξίδνπλ γηα ηηο 

θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ ζηελ Ακεξηθή θαη γηα ηελ πξνζδνθία νηθνλνκηθνχ νθέινπο.  

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη θαηά ην Ακεξηθαληθφ Γίθαην -  ην νπνίν είλαη 

εχθνια πξνζβάζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο - ε Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλνληζκνχο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ απηήλ, θαηαβάιιεη απνδεκίσζε ζε έλαλ ή 

πεξηζζόηεξνπο θαηαγγέιινληεο νη νπνίνη παξείραλ νηθεηνζειώο ζηελ Δπηηξνπή 

πιεξνθνξίεο νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ επηηπρή επηβνιή ηεο θαιππηφκελεο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο δξάζεο ή ζρεηηθήο δξάζεο, ζε ζπλνιηθφ πνζφ ίζν κε: α.) ηνπιάρηζηνλ ην 10 ηνηο 

εθαηφ, ζπλνιηθά, ησλ εηζπξαρζέλησλ ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ πνπ επηβιήζεθαλ, β.) φρη 

πεξηζζφηεξν απφ 30 ηνηο εθαηφ, ζπλνιηθά, απφ φ,ηη έρεη ζπιιερζεί απφ ηηο ρξεκαηηθέο θπξψζεηο 

πνπ επηβιήζεθαλ θαη άιιεο επηβξαβεχζεηο.  

Απφ ηα σο άλσ πξνθχπηεη φηη νη πξνζηαηεπφκελνη κάξηπξεο ζηελ Διιάδα έρνληαο ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ κάξηπξα (whistleblower) ζηελ Ακεξηθή, δηαηεξνχλ δηθαίσκα 

απνδεκίσζεο θαηά ην ακεξηθαληθφ δίθαην απφ 10 έσο 30% ηνπ ηειηθψο ηπρφλ επηβιεζέληνο 

πξνζηίκνπ, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην θαη ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα 
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κε ην άξζξν 45Β ηνπ ΚΠΓ, ζχγθξνπζε κε ηελ πξνυπφζεζε πνπ ζέηεη ην σο άλσ άξζξν, ήηνη  

ηεο κε ύπαξμεο έλλνκνπ ζπκθέξνληνο ζην πξόζσπν ησλ πξνζηαηεπκέλσλ καξηύξσλ. 

Αμίδεη δε λα αλαθεξζεί φηη ε ηδηφηεηά κνπ σο πξνζηαηεπφκελνπ κάξηπξα ήξζε θαη 

αζθήζεθε ε πνηληθή δίσμε ζε βάξνο κνπ, κφλνλ επί ηε βάζεη ησλ ηειεπηαίσλ θαηαζέζεσλ 

(27.11.2018, 28.11.2018 θαη 12.12.2018) ηνπ «Μάμηκνπ αξάθε –  Φηιίζησξ Γεζηεκπαζίζε», ν 

νπνίνο έρεη θαηαζέζεη ζηελ Ακεξηθή, πξνζδνθά νθέιε, θαη θαηέζεζε φηη δελ είρε ηδία γλψζε ησλ 

γεγνλφησλ αιιά ηνπ κεηαθέξζεθαλ. Δπηπιένλ ν κάξηπξαο απηφο θαηέζεζε 10 κήλεο κεηά ελ 

αξρηθή θαηάζεζε θαη «φηαλ ν κάξηπξαο ην επέιεμε» άιιαμε ξηδηθά ηελ αξρηθή ηνπ θαηάζεζε,  

αθφηνπ αθελφο δελ είρα δερζεί λα ζπλεξγαζηψ κε ηνλ δηθεγφξν ηνπ θαη αθεηέξνπ δελ είρα 

εηζθέξεη ηηο καξηπξίεο πνπ επηζπκνχζαλ νη Δηζαγγειείο δηαθζνξάο, νη νπνίνη αθφκε θαη ζήκεξα 

ελψπηνλ ζαο δειψλνπλ κε πεξηζζή βεβαηφηεηα φηη απνθξχπησ πιεξνθνξίεο θαη πξνζηαηεχσ 

ηξίηα πξφζσπα, ρσξίο αλ εμεγήζνπλ απφ πνπ απνξξέεη απηή ε πεπνίζεζε.        

Γ. 

ΚΑΣΑΘΔΔΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΟΤ ΜΑΡΣΤΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΚΧΓΗΚΖ ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΜΑΞΗΜΟ ΑΡΑΦΖ 

Ο κάξηπξαο ππφ ηελ θσδηθή νλνκαζία «Μάμηκνο αξάθεο» ζηελ απφ 15.01.2018 

θαηάζεζε ηνπ, -γηα ηελ νπνία έρεη εξσηεζεί ζηελ  Πξναλαθξηηηθή ηεο Βνπιήο-  ρσξίο λα δώζεη 

θακία πεξαηηέξσ εμήγεζε θαη λα ζηεξίμεη ηα όζα θαηαζέηεη, εκπιέθεη ηνλ Τπνπξγφ θ. 

Αλδξέα Λνβέξδν κε ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Ννβάξηηο Κσλζηαληίλν Φξνπδή, ηνλ Νηθφιαν Μαλία, 

ηνλ Νίθν Υαζαπφινπιν,  ηελ Έιελα Φπληαλίδνπ, Θενιφγν Παλαγησηίδε, ηελ εηαηξία PRESTIGE, 

θαη αλαθέξεη φηη πηζαλνινγεί πσο ν Τπνπξγφο δσξνδνθήζεθε γηα ηα θάξκαθα GILENYA θαη 

TASIGNA.  Δπίζεο αλαθέξεη φηη ε Ννβάξηηο δσξνδνθνχζε ηνλ Μαλία πξνθεηκέλνπ απηφο σο 

ππεχζπλνο ηνπ ζπζηήκαηνο ηηκνιφγεζεο λα επεξεάδεη ηηο ηηκέο. ε θακία από ηηο θαηαζέζεηο 

ηνπ ζηηο 12,15,17,18,22,23/01/2018 θαη 02/02/2018  δελ έρεη αλαθέξεη ηίπνηα γηα ην 

πξόζσπν κνπ. 

Ο κάξηπξαο ζηελ πξναλαθξηηηθή επηηξνπή,  θαηέζεζε όηη απηόο αλαθέξζεθε ζην άηνκν 

κνπ αιιά όηη απηό δελ θαηεγξάθε από ηελ Δηζαγγειία Γηαθζνξάο, ώζηε λα θαηαθέξσ λα 

δηαηεξεζώ κάξηπξαο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ελώ παξάιιεια κε εξεπλνύζαλ ελ αγλνία κνπ. 

Δληειώο όκσο μαθληθά, εθιήζε δέθα νιόθιεξνπο κήλεο κεηά όηαλ θαη θαηέζεζε ελώπηνλ ηεο 

θ. Δηζαγγειέσο Γηαθνζνξαο θ. Σνπινππάθε, - όηαλ πιένλ είρε «δξνκνινγεζεί» ε απέληαμή κνπ 

από ην θαζεζηώο ηεο πξνζηαζίαο κάξηπξα θαη ε άζθεζε πνηληθήο δίσμεο ζε βάξνο κνπ θαη  
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θαηεγξάθε πιένλ ζηελ από 27.11.2018 θαηάζεζε ηνπ αλσηέξσ κάξηπξα ρσξίο θακία 

πεξαηηέξσ εμήγεζε ην θάησζη: 

«ε ζπλέρεηα ησλ από 12,15,17,18,22,23/01/2018 θαη 02/02/2018  ελόξθσλ θαηαζέζεσλ 

κνπ ζαο γλσξίδσ  ζπκπιεξσκαηηθά ηα θάησζη: O ηέσο Τπνπξγόο Τγείαο (2010-2012) Αλδξέαο 

Λνβέξδνο  όξηζε σο ζύκβνπιν ηνπ γηα ζέκαηα θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο ην Νηθόιαν 

Μαληαδάθε, ν νπνίνο ήηαλ έκπηζηνο ηνπ θαη ζε ζηελή επαθή καδί ην ηνλ ζπκβνύιεπε γηα ζέκαηα 

πνιηηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ηεο πγείαο ιόγσ ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο σο θαζεγεηήο ηεο ΔΓΤ 

θαη ιεηηνπξγνύζε σο αμησκαηνύρνο ηνπ ππνπξγείνπ πγείαο.  

[…] 

Σν πνζό ησλ 58.000 επξώ δόζεθε από ην Φξνπδή ζηνλ Μαληαδάθε, ν νπνίνο αθνύ 

παξαθξάηεζε θάπνην πνζνζηό 10-20%, απέδσζε ην ππόινηπν ζην Λνβέξδν. Δπαλαιακβάλσ 

όηη γηα ηα αλσηέξσ έιαβα γλώζε από ηνλ ίδην ην Φξνπδή.    

ηελ 28.11.2018 θαηάζεζε ηνπ ν Μ. αξάθεο θαηαζέηεη:   

[…] 

«Ο Φξνπδήο δήηεζε από ηνλ Μαληαδάθε, όπσο έθαλε θαη κε ην Λνβέξδν,  λα θηίζεη ππόγεηα 

γέθπξα κεηαμύ Ννβάξηηο θαη αικά πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη επλντθέο απνθάζεηο γηα 

εηαηξεία. 

Σν πην πάλσ ζπλνιηθό πνζό ησλ 120.000 επξώ, ηειηθά παξαδόζεθε ζην Νίθν Μαληαδάθε, όπσο 

κνπ είπε ν ίδηνο ν Φξνπδήο.  

[…] 

Γλσξίδσ όηη ηειηθά δελ εμππεξεηήζεθαλ ηα ζπκθέξνληα ηεο Ννβάξηηο θαη αληηζέησο 

δεκηώζεθε από ηηο ππεξεζηαθέο ελέξγεηεο ηνπ αικά, κε ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηηο 

κεηώζεηο ησλ ηηκώλ ησλ ζθεπαζκάησλ ηεο Ννβάξηηο.  

Σν πνζό ησλ 90.000  επξώ πνπ θέξεηαη όηη δόζεθε ζηνλ Ν. Μαληαδάθε, ήηαλ ην δώξν γηα λα 

ρεηξαγσγεζεί ν Λνβέξδνο ζηελ πεξίπησζε ηηκνιόγεζήο ηνπ GΙLENYA. Δελ γλσξίδσ όκσο 

αλ παξαδόζεθε ζην Λνβέξδν κέξνο ή ην ζύλνιν απηνύ ηνπ πνζό.»   

Απφ ηα άλσ πξνθχπηνπλ κηα ζεηξά απφ νπζηψδε δεηήκαηα. Πξψηνλ, εληχπσζε 

πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ν κάξηπξαο ζπκάηαη ηφζν ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο, έλαλ ρξφλν κεηά θαη  

αιιάδεη ξηδηθά ηηο αξρηθέο ηνπ θαηαζέζεηο. Δθηφο απηνχ φκσο ε αλσηέξσ θίλεζε ηνπ δελ 

πξνβιεκαηίδεη θαζφινπ ηνπο Δηζαγγειείο ηε ζηηγκή πνπ ηαπηφρξνλα ηξεηο πςειόβαζκνη 

αμησκαηνύρνη θαζώο θαη ινηπνί ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 
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αληηθξνύνπλ θαηεγνξεκαηηθά  ηα όζα αλαθέξεη ζε ζρέζε κε ηνλ Α. Λνβέξδν. Δξσηήκαηα 

πξνθαιεί επίζεο ην πσο είλαη δπλαηφλ λα αζθνχλ δίσμε κφλνλ κε βάζε κία καξηπξία ηε ζηηγκή 

πνπ ν κάξηπξαο δελ έρεη πξνζσπηθή  γλψζε ησλ φζσλ θαηαζέηεη, ρσξίο λα θιεζψ λα δψζσ 

δηεπθξηλήζεηο. 

Άιιν έλα νπζηψδεο δήηεκα πνπ ηίζεηαη ελψπηνλ αο, αθνξά ην γεγνλφο όηη δελ 

ππάξρνπλ ζηνηρεία πέξαλ ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ κάξηπξα Μ. αξάθε θαη ζχκθσλα κε ηα 

επηρεηξήκαηα ηεο ίδηαο ηεο Δηζαγγειέσο Γηαθζνξάο δελ ζα πξέπεη λα επαξθνύλ γηα ηελ 

άζθεζε δίσμήο. Δπηπιένλ, ηα φζα έρεη δειψζεη ν κάξηπξαο γηα επηά πνιηηηθά πξφζσπα έρνπλ 

ήδε αξρεηνζεηεζεί σο αλαθξηβή από ηελ ίδηα ηεο Δηζαγγειέα, επνκέλσο πξόζζεηα 

εξσηήκαηα αλαθύνληαη ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπηζηία ηνπ. Δπίζεο, ηα φζα πξνέθπςαλ κεηά ηηο 

ηειεπηαίεο θαηαζέζεηο ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ κάξηπξα κε ηελ θσδηθή νλνκαζία «Μάμηκνο 

αξάθεο», ηεινχζαλ ζε πιήξε γλψζε ζπγθεθξηκέλεο εθεκεξίδαο (Documento), ε νπνία ζε 

δεκνζίεπκα ηεο ήδε απφ ηελ 11-11-2018 ζηελ εθεκεξίδα «πξνέβιεςε» κε αζύγθξηηε 

αθξίβεηα θαη αιάζεηε ιεπηνκέξεηα ηηο επόκελεο εμειίμεηο θαη ζπγθεθξηκέλα  ηελ θαηάζεζε 

αξάθε ζηηο 27.11.2028 θαη ηελ δίσμε κνπ ιίγεο εβδνκάδεο αξγόηεξα .  

Ζ πξνεγνχκελε γλψζε ηεο εθεκεξίδαο γηα κειινληηθά γεγνλφηα θαη ηα αλαθεξφκελα ζην 

άξζξν πεξί άζθεζεο δίσμεο πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηερφκελν ηνπ δεκνζηεχκαηνο ην νπνίν 

αλέθεξε: «εάλ ν κάξηπξαο δελ ηεξήζεη –έζησ θαη εηεξνρξνληζκέλα– ηελ ππνρξέσζή ηνπ 

λα απνθαιύςεη όζα γλσξίδεη, λα άξνπλ ηελ πξνζηαζία πνπ δήηεζε θαη ηνπ παξείραλ νη 

ειιεληθέο δηθαζηηθέο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα «κηιήζεη» θαη λα ηνλ θαηαζηήζνπλ 

θαηεγνξνύκελν κε ην πξαγκαηηθό ηνπ νλνκαηεπώλπκν. Εμαξηάηαη πιένλ από ην ηη ζα 

απνθαζίζεη λα πξάμεη ηε ζηηγκή πνπ ζα ηεζεί πξν ησλ επζπλώλ ηνπ γηα ην πνηα ζα είλαη 

ζην κέιινλ ε ζέζε ηνπ ζηε δηθνγξαθία γηα ην ζθάλδαιν ηεο Novartis. Εάλ ζα είλαη 

δειαδή ζην θαηάινγν ησλ καξηύξσλ θαηεγνξεηεξίνπ ή ην όλνκά ηνπ ζα θηγνπξάξεη ζηε 

κεγάιε ιίζηα ησλ θαηεγνξνπκέλσλ.»   

Πξηλ θαλ ινηπφλ θαηαζηψ θαηεγνξνχκελνο έξρνκαη αληηκέησπνο κε δεκνζηεχκαηα πνπ 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ είραλ ηελ ηξνκνθξάηεζή κνπ θαη ηνλ έκκεζν εθβηαζκφ κνπ, δηαθνξεηηθά 

είλαη αδχλαην λα εμεγεζεί ην πψο πεξηήιζε ζε γλψζε θαη δηαηππψζεθε εηδεζενγξαθηθψο 

ηέηνηαο εκπηζηεπηηθήο βαζκίδαο δεηήκαηα, ηα νπνία νη Δηζαγγειείο δελ κνηξάδνληαλ νχηε κε ηνπο 

γξακκαηείο ηεο Δηζαγγειίαο Γηαθζνξάο, θαζψο ππελζπκίδεηαη φηη  ζηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο 

θαηάζεζεο απφ ηνπο πξνζηαηεπφκελνπο κάξηπξεο δελ ζπκκεηέρεη γξακκαηέαο! 

Δ. 



18 
 

ΣΡΟΠΟ ΑΚΖΖ ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΧΞΖ Δ ΒΑΡΟ ΜΟΤ 

Ζ πνηληθή δίσμε όκσο πνπ αζθήζεθε ζε βάξνο κνπ είλαη απαξάδεθηε. Δηδηθφηεξα, 

ζηελ παξνχζα δηθνγξαθία (ΔΓ 2018/54) αζθήζεθε πνηληθή δίσμε ζε βάξνο κνπ θαη κνπ 

απνδφζεθε ε ηδηφηεηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ρσξίο λα έρεη δηελεξγεζεί πξνεγνπκέλσο 

πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή. Δηδηθφηεξα, ε Δηζαγγειία Γηαθζνξάο 

επέιεμε λα κνπ αζθήζεη απεπζείαο πνηληθή δίσμε, αθνχ πξνρψξεζε ζηελ άξζε ηεο ηδηφηεηαο 

κνπ σο πξνζηαηεπφκελνπ κάξηπξα, ζην πιαίζην ηεο ΔΓ 2016/373 δηθνγξαθίαο, ζρεκαηίδνληαο 

ζε βάξνο κνπ ηελ παξνχζα δηθνγξαθία (ΔΓ 2018/54). ηε λέα απηή δηθνγξαθία πνπ 

ζρεκαηίζηεθε ζε βάξνο κνπ ΓΔΝ δηελεξγήζεθε πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, ζηα πιαίζηα ηεο 

νπνίαο ζα είρα ην δηθαίσκα λα ιάβσ αληίγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο αιιά θαη λα 

πξνεηνηκάζσ πιεξέζηεξα ηελ ππεξάζπηζε κνπ δεδνκέλνπ ηνπ ρξόλνπ πνπ ζα κνπ 

παξερόηαλ, αιιά θαη ηεο πηζαλόηεηαο λα κελ αζθείην θαλ πνηληθή δίσμε εηο βάξνο κνπ 

ζε πεξίπησζε πνπ κε ην ππόκλεκα εγγξάθσλ εμεγήζεσλ κνπ απαληνύζα 

αηηηνινγεκέλα ζηηο εηο βάξνο κνπ θαηεγνξίεο. Ζ δίσμε αζθήζεθε θαζόζνλ επί 5 ώξεο 

θξαηήζεθα παξαλόκσο ζην αζηπλνκηθό ηκήκα ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη παξαλόκσο, θαζόηη 

δελ εθθξεκνύζε δίσμε κε απέηξεςαλ καδί κε ηελ νηθνγέλεηα κνπ από ην λα επηβηβαζηώ 

ζην αεξνπιάλν. χκθσλα ινηπφλ κε ηα σο άλσ ππήξμε πνηληθή  δίσμεο ζε βάξνο κνπ ρσξίο 

ηελ πξνεγνύκελε δηελέξγεηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο, πνπ αθνξά ζηελ εκθάληζε, ηελ 

εθπξνζψπεζε θαη ηελ ππεξάζπηζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ 

ηνπ παξέρνληαη απφ ην λφκν, ηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ θαη ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη 

Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα. 

 Σ. 

ΑΝΑΚΡΗΒΗΔ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΔΒΛΧΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΝΧΠΗΟΝ Α ΑΠΟ ΣΟΤ ΔΗΑΓΓΔΛΔΗ  

Πεξαηηέξσ, ζηηο θαηαζέζεηο ηνπο  νη Δηζαγγειείο παξαζέηνπλ πιηθφ, πνπ έρεη θαηαζρεζεί 

απφ ηελ Novartis, κε ηξόπν παξαπιαλεηηθό θαη απαμησηηθό γηα δεκόζην εηζαγγειηθό 

ιεηηνπξγό, κε ζηόρν λα δεκηνπξγήζνπλ εηθόλα δήζελ ζπλερνύο θαη ζηελήο ζπλεξγαζίαο 

κνπ κε ηελ εηαηξεία. πγθεθξηκέλα, έρνπλ νινθιεξσζεί πιήζνο ειέγρσλ πνπ νη Δηζαγγειείο 

έρνπλ δηαηάμεη, θαη ηνπο νπνίνπο παξαζέησ ζην παξάξηεκα, θαη ηα απαιιαθηηθά πνξίζκαηα 

ηνπο έρνπλ θνηλνπνηεζεί. Δπηπιένλ νη ίδηνη αλαθέξνπλ φηη νξζώο κε ελέηαμαλ ην 2017, αθόηνπ 

κε δηεξεύλεζαλ, ζε θαζεζηψο κάξηπξα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη φηη ζπκβάζεηο κνπ 

αθνξνχζαλ λφκηκν ζπκβνπιεπηηθφ έξγν. Δπίζεο, έρσ ήδε θαηαζέζεη ελψπηνλ αο ππφκλεκα 

πνπ έρεη ήδε θαηαηεζεί ζηελ Δηζαγγειία Γηαθζνξάο, δχν θνξέο ήδε απφ ην 2017, ζρεηηθά κε ηα 
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νηθνλνκηθά κνπ ζηνηρεία θαη ηελ ζπλεξγαζία κνπ κε ηελ εηαηξεία Novartis θαη άιιεο εηαηξείεο. 

Δθεί έρσ δειψζεη φηη ηελ πεξίνδν 2008 έσο ηνλ Ηνχλην 2012, πξηλ ηελ φπνηα εκπινθή κνπ σο 

άηππνο ζχκβνπινο ζην Τπνπξγείν,  έρσ ιάβεη γηα ζπκβνπιεπηηθέο εξγαζίεο απφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία  91.000 επξψ επί ζπλφινπ εξγαζηψλ 1.944.312 επξψ. Έθηνηε, ηελ 

πεξίνδν 2012-2016 έρσ ιάβεη 2.826 επξψ γηα δηαιέμεηο θαη ζπκκέηνρή κνπ ζε advisory board 

(ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή).  

Σα έγξαθα πνπ κλεκνλεχεη ν θ. Νηδνχξαο γηα λα απνδείμεη ηελ αλαμηνπηζηία κνπ θαη ηελ 

ζπλερή ζπλεξγαζία κνπ κε ηελ εηαηξεία, είλαη ηα θάησζη:    

Α. Πξόηαζε NOVARTIS Final Maniadakis Measures Impact Oct 2013 

B. UoA Advisory Board Maniadakis 2014  

C. UoA Speaker 15.09.2011 Nikolaos Maniadakis  

D. UoA Speaker v 9 10.2014 Nikolaos Maniadakis  

Z. Consultancy Agreement Maniadakis’ Novartis July 2010 FINAL  

H. Maniadakis Consultancy Agreement Aug 2011  

Δξσηήκαηα δεκηνπξγεί ν ηζρπξηζκφο ηεο πεξί επηιήςηκνπ ησλ αλσηέξσ ζπλαιιαγψλ, 

θαζψο απηφ ζα είρε ζαλ απνηέιεζκα ηνλ πιεκκειή έιεγρν από ηελ πιεπξά ηεο Δηζαγγειίαο 

δηαθζνξάο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ηπγράλνπλ θαζφια λφκηκεο θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο, φπσο αλαθέξεη ε ίδηα  ε θ. Σνπινππάθε. Πφηε επηηέινπο έρνπλ δίθην? 

Δπηπιένλ, ηα αλσηέξσ έγγξαθα αθνξνχλ κία πξφηαζε (Α) εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη φρη 

ζπλεξγαζία, 2 νκηιίεο (C,D) θαη κηα ζπκκεηνρή ζε advisory board (B) (ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή) 

θαζψο θαη έλα ζπκβνπιεπηηθφ έξγν ην νπνίν ηνπνζεηείηαη  πξηλ ην 2012,  φπσο αθξηβψο είρα 

πξψηνο δειψζεη κε έγξαθα κνπ. Δπνκέλσο νπδέλ επηιήςηκν πξνθχπηεη. Απηό πνπ 

πξνθύπηεη είλαη κία αθόκα πξνζπάζεηα από ηελ Δηζαγγειία Γηαθζνξάο λα 

δηαζηξεβιώζεη ζηνηρεία ηα νπνία εγώ ν ίδηνο έρσ θαηαζέζεη θαη ηα νπνία εθιέρζεθαλ 

πξνηνύ λα κε εληάμνπλ ζην θαζεζηώο κάξηπξα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  

Δπηπιένλ αλαθέξνπλ ελψπηνλ αο πεξηθνπέο απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ Ν. Μαλία θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

«Θ. είρε πεξηέιζεη ζε γλώζε κνπ από θύθινπο ηεο αγνξάο ν ηζρπξηζκόο Μαληαδάθε όηη 

ζπλέηαζζε ν ίδηνο ηα δηάθνξά ζρέδηα γηα δηαβνύιεπζε κε ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο». H 

αλσηέξσ πεξηθνπή φκσο απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ Ν. Μαλία νπδέλ επηιήςηκν αλαθέξεη ζε 

βάξνο κνπ.  
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Σέινο παξνπζηάδνληαη ηα θαησηέξσ ππφ ζηνηρεία Α θαη Β θείκελα.  

Α. 2012 08 22 DRAFT 1 MEMO FOR MANIADAKIS Letter of Intent  

B. Reimb List Criteria FINAL DRAFT MANIADAKIS 29 Oθησβξίνπ 2012    

Σν πξψην αθνξά κηα επηζηνιή πξόζεζεο (letter of intent) ηεο European Federation of 

Pharmaceutical Industry Association (Δπξσπατθφο χλδεζκνο πιιφγσλ Φαξκαθεπηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ) λα ππνγξάςεη έλα κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε γηα λα 

βνεζήζνπλ ηελ ρψξα λα αληαπνθξηζεί ζηηο θαξκαθεπηηθέο αλάγθεο ελ φςεη ηεο θξίζεο, ην νπνίν 

έρεη δνζεί ζε εηδηθνχο θαη ιήπηεο απνθάζεσλ γηα ζρνιηαζκφ, θαη ηειηθψο δελ ππεγξάθε πνηέ.  

Σν δεχηεξν είλαη έλα πξνζρέδην Τπνπξγηθήο απφθαζεο πνπ δελ αθνξά ηελ ηηκνιφγεζε 

θαξκάθσλ, αιιά ηελ έληαμε ησλ θαξκάθσλ ζην ζεηηθφ θαηάινγν απνδεκίσζεο (Λίζηα). 

εκεησηέσλ δε φηη είλαη πάγηα ηαθηηθή νη λφκνη θαη νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο λα αλαξηψληαη πξηλ 

ηελ εηζαγσγή πξνο ςήθηζε ή ηελ ππνγξαθή ηνπο ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε ή δίλνληαη ζηνπο 

επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο (Πξφεδξνο ηνπ Φαξκαθεπηηθνχ πλδέζκνπ εθείλε ηελ επνρή ήηαλ 

ν Αληηπξφεδξνο ηεο Δηαηξείαο) γηα ζρνιηαζκφ.                 

Σέινο παξαηίζεηαη απφ ηνλ θ. Νηδνχξα πξνο αμηνιφγεζε απφ Δζάο (ζει. 60-61) «όηη ε 

εηαηξεία ΦΑΡΜΑΚΗ έιαβε πνζά ην 14.07.2011 θαη 04.08.2011.» Σα πνζά απηά  φκσο είλαη ηεο 

ηάμεσο ησλ 1.500 επξψ πξηλ απφ θφξνπο!!, θαη αθνξνχλ ζχκβαζε ε νπνία έρεη ειεγρζεί θαη έρεη 

αλαθεξζεί απφ ηνπο ηδίνπο ηνπο Δηζαγγειείο φηη δελ αθνξά δσξνδνθία. Γηα κία αθόκα θνξά 

ινηπόλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνηρεία ηα νπνία ΔΓΧ Ο ΗΓΗΟ ΠΡΧΣΟ πξνζθόκηζα θαη 

θαηέζεζα θαη ζπγθεθξηκέλα ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ήδε ειεγρζεί θαη έρνπλ θαηαηεζεί ήδε 

από ην 2017 θαζώο θαη θείκελα δεκόζηα θαη άζρεηα κε ηελ ηηκνιόγεζε θαξκάθσλ, 

πξνθεηκέλνπ κε παξαπιαλεηηθό ηξόπν λα δεκηνπξγεζνύλ εζθαικέλεο εληππώζεηο εηο 

βάξνο κνπ πξνο Δζάο.              

Ε. 

ΑΝΑΚΡΗΒΔΗΔ ΣΧΝ ΔΗΦΔΡΘΔΝΣΧΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΔΗΑΓΓΔΛΔΗ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟΝ θ 

ΣΟΤΡΝΑΡΑ  

  Σξαληαρηή απφδεημε ηεο κεξνιεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαη ησλ αλαθξηβψλ ηζρπξηζκψλ 

ησλ Δηζαγγειέσλ Γηαθζνξάο απνηειεί ε θαηάζεζε ηνπο αλαθνξηθά κε πξψελ Τπνπξγφ 

νηθνλνκηθψλ θαη θαζεγεηή κνπ θαη λπλ Γηνηθεηή ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο, κε ηνλ νπνίν 

ζπλεξγάζηεθα ζηελ δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεσο θαη ηνλ νπνίνλ ελέπιεμαλ νη κάξηπξεο κε 

αήζε ηξφπν. Σειηθψο φκσο αξρεηνζεηήζεθε ε ππφζεζε αλαδεηθλχνληαο γηα κηα αθφκε θνξά ην 

αβάζηκν ησλ θαηαζέζεσο ηνπο.  
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Αλαθνξηθά κε ηελ ζπλάληεζε κνπ κε ηνλ θ. ηνπξλάξα ζέησ ππφςε αο φηη απηή έιαβε 

ρψξα ζηηο 20 Απξηιίνπ 2018 θαη ην γεγνλφο απηφ ην γλσζηνπνίεζα ζηελ ζπλέρεηα ζηελ 

Δηζαγγειία Γηαθζνξάο ρσξίο πεξαηηέξσ αλαθνξέο θαη ιεπηνκέξεηεο. Πέξα απφ ηνλ θ. 

ηνπξλάξα, ν νπνίνο επηβεβαηψλεη ην αλσηέξσ, ηα αξρεία θαη ην πξνζσπηθφ ηεο ηξαπέδεο 

δχλαηαη επθφισο λα απνδείμνπλ φηη έγηλε κηα θαη κνλαδηθή ζπλάληεζε εθείλε ηελ ρξνληά ζηελ 

άλσ εκεξνκελία. Οη εηζαγγειείο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα θαηαδείμνπλ ηελ πιήξε αλαμηνπηζηία 

κνπ, ηζρπξίδνληαη φηη εκθαλίζηεθα ζηελ ΓΑΓΑ ηνλ Οθηψβξην ή Ννέκβξην θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

θαηαζέζεσλ κνπ, δήζελ ηξνκαγκέλνο ελψπηνλ ηνπο, λα αλαθέξσ φηη ν θ. ηνπξλάξαο κε 

απείιεζε, γεγνλφο ην νπνίν νπδέπνηε έιαβε ρψξα. 

ην ζεκείν απηφ επαλαιακβάλσ φπσο ζαο έρσ αλαθέξεη θαη ζε πξνγελέζηεξν 

ππφκλεκα κνπ φηη ήδε απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2018 θαηνηθνχζα ζηελ Ηζπαλία θαη δελ έδσζα 

θαηαζέζεηο ηελ πεξίνδν πνπ αλαθέξνπλ, γεγνλφο επθφισο απνδείμηκν. Ο σο άλσ ηζρπξηζκφο 

ησλ Δηζαγγειέσλ δελ αληέρεη ζηε ινγηθή θαη αδπλαηεί λα εμεγήζεη ην φηη κεηά απφ δηάζηεκα έμη 

νιφθιεξσλ κελψλ δήζελ ηξφκαμα θαη ήζεια λα ην αλαθέξσ. Αθφκα θαη ε ίδηα αλαθνξά ησλ 

Δηζαγγειέσλ γηα ην επίδηθν ζπκβάλ γίλεηαη έλα νιόθιεξν έηνο κεηά ην ππνηηζέκελν γεγνλόο 

ζηηο 30-09.2019, αθφηνπ είραλ πξνεγεζεί αθελφο άιια γεγνλφηα, αθεηέξνπ θαηαζέζεηο κνπ, θαη 

νη θαηαζέζεηο ηνπ θ. ηνπξλάξα θαη άιισλ. Πξνθαλώο ην αλσηέξσ γίλεηαη γηα ηελ ίδηα ηελ 

απηό-πξνζηαζία ηνπο, σζηόζν δείρλεη ηελ κεξνιεςία, ηελ αλαμηνπηζηία θαη ηα ςεύδε 

ηνπο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη αληέδξαζα φηαλ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018 κε εμεβίαδαλ λα 

θαηαζέζσ ελνρνπνηεηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο πνιηηηθνχο. ε θάπνηα ζηηγκή κνπ έδεημαλ έλα 

θάθειν κε δήζελ επηβαξπληηθά ζηνηρεία εηο βάξνο κνπ, πνπ είραλ απνζηείιεη δηάθνξνη «ερζξνί 

κνπ». Εήηεζα ην θάθειν γηα λα ιάβσ γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη λα ηνπο δψζσ εμεγήζεηο 

αιιά δελ κνπ δφζεθε πνηέ.    

Ζ. 

ΑΝΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΚΑΗ ΜΔΡΟΛΖΦΗΑ ΣΧΝ ΔΗΑΓΓΔΛΔΧΝ Δ ΠΛΖΘΟ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ ΚΑΗ 

ΦΔΤΓΖ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΑΛΛΟΓΑΠΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΣΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ   

Οη Δηζαγγειείο Γηαθζνξάο κεξνιεπηνχλ θαη θαηαζέηνπλ ζπλερψο αλαιεζή γεγνλφηα.  

αο παξαζέησ απφζπαζκα απφ ην ππφκλεκα πξνο Δζάο ηεο θ. Σνπινππάθε: «Η κόλε αιήζεηα 

είλαη, όπσο απνδεηθλύεηαη από ηελ κεηέπεηηα ζηάζε ηνπ, όηη ν θ. Μαληαδάθεο έδεηρλε όηη 

γλώξηδε πνιιά γηα ηελ ππόζεζε θαη όηη απέθξππηε ηελ αιήζεηα πξνθεηκέλνπ  αθελόο λα 

θαιύςεη πνιηηηθνύο ηνπ θίινπο θαη ζπλεξγάηεο, κε ηνπο νπνίνπο είρε επηθνηλσλία όζν 

θαηέζεηε ελώπηνλ καο θαη αθεηέξνπ λα ππεξαζπηζηεί ηελ ζέζε ηνπο σο θαηεγνξνύκελνο»  
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Ο αλσηέξσ όκσο ηζρπξηζκόο ηεο δηαςεύδεηαη από ηελ ίδηα ηελ αξρεηνζέηεζε ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ ππνζέζεσλ, ζε βάξνο ησλ πνιηηηθώλ πξνζώπσλ!! Ζ πξνζπάζεηα ηεο 

Δηζαγγειίαο Γηαθζνξάο λα ζηεξίμεη ηελ θαηεγνξία ζε βάξνο κνπ πεξηνξίδεηαη ζε 

γεληθόινγεο ηνπνζεηήζεηο θαη ζε κία πνηληθή δίσμε ζε βάξνο κνπ, ε νπνία πέξαλ ηνπ όηη 

δελ είλαη λνκόηππε παξαβηάδεη βαζηθά ππεξαζπηζηηθά κνπ δηθαηώκαηα, ηα νπνία έρνπλ 

θαηνρπξσζεί κε ηελ ΔΓΑ θαη ζπγθεθξηκέλα ην «ηεθκήξην αζσόηεηαο» κνπ. 

Απφδεημε ηεο κεξνιεςίαο, ησλ αλαθξηβψλ ηζρπξηζκψλ αιιά θαη φιεο ηεο πξαθηηθήο ηνπο θαη 

ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Δηζαγγειέσλ, απνηεινχλ ηα αθφινπζα γεγνλφηα: 

α.) ε δίσμε κνπ θαη απφθξπςε θαηαζέζεσλ καξηχξσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ πνξηζκάησλ 

ειέγρνπ,  

β.) ε έληαμε κνπ ζε θαζεζηψο κάξηπξα δεκνζίνπ ζπκθέξνληαο κε ηελ παξάιιειε έξεπλά εηο 

βάξνο κνπ, 

γ.) ε πξνζπάζεηα  δεκηνπξγίαο εζθαικέλσλ εληππψζεσλ κε ηελ ρξήζε άζρεησλ εγγξάθσλ κε 

ηελ ηηκνιφγεζε θαξκάθσλ,  

δ.) ν ραξαθηεξηζκφο κνπ σο αμησκαηνχρνπ ηε ζηηγκή πνπ δελ είκαη, πξάγκα πνπ επηβεβαίσζε 

ελψπηνλ ηεο Πξναλαθξηηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο ε ηέσο Δηζαγγειέαο ηνπ ΑΠ. 

Δπηπιένλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκφ ησλ δήζελ πηέζεσλ ηεο Ακεξηθάληθεο πιεπξάο 

θαζψο θαη φηη δήζελ νη Ακεξηθάλνη έζεηαλ ηα ίδηα εξσηήκαηα, απηφ δηαςεχδεηαη απφ ην γεγνλφο 

φηη ε θαηάζεζε ηνπ Μάμηκνπ αξάθε πνπ κε ελνρνπνηεί ζηελ Διιάδα δφζεθε ζε πξνγελέζηεξν 

ρξφλν ζηελ Ακεξηθή κε αθξηβψο ην ίδην πεξηερφκελν.  

Πεξαηηέξσ αλαθνξηθά κε ην φηη δελ έρσ δώζεη ζηνηρεία ζε ζηηθάθη, απηό είλαη 

απόιπηα ςεπδέο. Ζ κφλε αιήζεηα είλαη φηη έρσ δψζεη 642 αξρεία, ηα νπνία έρσ θαηαζέζεη  θαη 

ζηελ πξναλαθξηηηθή ηεο βνπιήο θαη ηα νπνία βεβαίσο έρσ ζηελ δηάζεζε κνπ. Σα αξρεία απηά 

έρνπλ αμηνπνηεζεί ελ κέξεη θαηά ηελ απνζηνιή ηεο δηθνγξαθίαο ηελ πξψηε θνξά ζηελ Βνπιή θαη 

αθνξνχζαλ θπξίσο αλαιχζεηο θαη ππνινγηζκνχο. Οη ελ ιφγσ αλαιχζεηο δελ πεξηείραλ κφλνλ 

αξηζκνχο αιιά θαη θείκελα ηα νπνία ελζσκαησζήθαλ ζε θαηαζέζεηο κνπ ελψ ζε κία αθφκα 

πεξίπησζε έδσζα ην ζχλνιν ηεο θαηάζεζεο κνπ πνπ έθεξα απφ ην ζπίηη ζηνλ θ Νηδνχξα. ε 

θάζε πεξίπησζε ηα ζρεηηθά αξρεία, ηα νπνία έρσ ζηε δηάζεζή κνπ, κε ηε ζπλδξνκή εηδηθψλ 

είλαη δπλαηφ λα βξεζεί  πφηε ζπληάρζεθαλ ελψ ελ ζπλερεία, δχλαηαη λα ζπγθξηζνχλ  κε 

αληηπαξαβνιή κε ηα θείκελα ησλ θαηαζέζεσλ κνπ, ψζηε λα θαλεί ε αιήζεηα. 
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Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκφ ησλ Δηζαγγειέσλ γηα ηελ εζηθή θαη ηελ 

αμηνπηζηία κνπ θαη πεξί ηεο απνπνκπήο κνπ ε νπνία δήζελ πξνθχπηεη απφ ηελ  επηζηνιή ηνπ 

ηέσο Τπνπξγνχ Μάξηνπ αικά,  ζαο γλσξίδσ φηη κε δηθή κνπ επηζηνιή  κνπ επηζηνιή κε 

εκεξνκελία 11.02.2013, ΑΠ ΔΓΤ νηθ 164 (ηελ νπνία δχλακαη λα πξνζθνκίδσ),  ηνπ έρσ 

αλαθνηλψζεη φηη ιφγν θφξηνπ εξγαζίαο κνπ θαη εμαηηίαο ησλ θαθψλ ζρέζεσλ κνπ κε ηελ 

πνιηηηθή εγεζία. θαη ηνπ θαθνχ θιίκαηνο ζην ππνπξγείν πγείαο δελ ζθφπεπα λα ζπλερίζσ ηελ 

ζπλεξγαζία καδί ηνπ. πλεπψο γηα πνηα απνπνκπή νκηινχλ νη Δηζαγγειείο? Απνπνκπή ελφο 

αηφκνπ πνπ αθελφο δελ ήηαλ δηνξηζκέλνο θαη αθεηέξνπ είρε πξν πνιινχ εγγξάθσο δειψζεη 

ηελ πξφζεζε λα κελ ζπλεξγαζηεί εμαηηίαο θαθψλ ζρέζεσλ?        

Σέινο αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ θ. Νηδνχξα φηη, «ε αιήζεηα είλαη όηη ν Ν. 

Μαληαδάθεο ελαγσλίσο καο δεηνύζε λα ηνλ θέξνπκε ζε επαθή κε ηηο Ακεξηθαληθέο αξρέο 

πξνθεηκέλνπ λα εθζέζεη θαη εθεί ηηο ζέζεηο θαη απόςεηο ηνπο θαη ζε θακία πεξίπησζε εγώ δελ 

ηνπ πξόηεηλα όηε ξύζκηζα νπνηαδήπνηε ζπλάληεζε», είλαη ιππεξό λα ςεύδεηαη κε ηόζν 

αηζρξό ηξόπν εηζαγγειηθόο ιεηηνπξγόο.  

H κόλε αιήζεηα είλαη ε εμήο. Δθφηνπ εκθαλίζηεθα θαη ηέζεθα ππφ θαζεζηψο 

πξνζηαζίαο φηη ε ίδηα ε θ. Σνπινππάθε κε πξνέηξεςε λα ζπδεηήζσ θαη λα ζπλεξγαζηψ κε ηηο 

Ακεξηθάληθεο Αξρέο. πγθεθξηκέλα, κνπ αλαθνηλψζεθε φηη ππήξρε πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κε 

ην ακεξηθαληθφ Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ήηαλ θαιφ γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο λα ππαρζνχλ 

νη κάξηπξεο θαη ζηα δχν πξνγξάκκαηα έρνληαο δηθαηψκαηα θαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο 

ζηελ πεξίπησζε επηηπρίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Ακεξηθή, φπσο ήδε πξναλέθεξα. Μνπ 

εηπψζεθε επζέσο απφ ηελ θ Σνπινππάθε δπν πεξηηπψζεηο «ππάξρεη θαη ακνηβή». Παξάιιειά ν 

θ. Νηδνχξαο ζπληφληζε ηελ πξψηε κνπ ζπλάληεζε κε ηνπο Ακεξηθαλνχο ζηελ Δηζαγγειία 

Γηαθζνξάο ζηελ Λνπθάξεσο θαζψο θαη ηηο πξψηεο επαθέο γηα ην ηαμίδη ζηελ Βηέλλε. Γίλεηαη 

εύθνια αληηιεπηό φηη σο απιφο πνιίηεο θαη εηδηθά ζην βαζκφ πνπ είρα ήδε αξλεζεί 

ζπλεξγαζία κε ηνλ δηθεγφξν ησλ καξηχξσλ ζηε Ακεξηθή, δελ ζα κπνξνύζα λα έρσ 

πξόζβαζε ζε νκνζπνλδηαθέο ππεξεζίεο, εηδηθά ζηηο ΖΠΑ.       

Ζ πξψηε κνπ ζπλάληεζε  έιαβε ρψξα ζην θηίξην ηεο εηζαγγειίαο δηαθζνξάο ζηελ 

Λνπθάξεσο φπνπ είρα ζπλέληεπμε γηα αξθεηή ψξα κε ζηέιερνο ηνπ FBI, πνπ κνπ έθαλε 

πξνθαηαξθηηθή ζπλέληεπμε αληίζηνηρε κε εθείλε πνπ κνπ είραλ θάλεη εηζαγγειείο θαηά ηελ 

έληαμή κνπ ζην πξφγξακκα πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα.  ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2018 κνπ 

αλαθνηλψζεθε φηη έρεη νξγαλσζεί ζπλάληεζε ζηελ Βηέλλε φπνπ ζα ζπλαληνχζα θιηκάθην ησλ 

Ακεξηθαλψλ εξεπλεηψλ. Ζ ζπλάληεζε κεηαθέξζεθε απφ ηελ Αζήλα ζηελ Βηέλλε εμαηηίαο ηεο 

έθηαζεο πνπ είρε ιάβεη ε ππφζεζε κεηά ηελ απνζηνιή ηεο δηθνγξαθίαο γηα ηα πνιηηηθά 
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πξφζσπα ζηελ Βνπιή. Πξάγκαηη θαηφπηλ ζπλελλνήζεσλ κεηέβε ζηελ Βηέλλε αθνχ είρα 

πνιχσξεο ζπλαληήζεηο κε ακεξηθαληθά θιηκάθηα γηα ηξεηο ζπλερφκελεο εκέξεο.  Οη ζπλαληήζεηο 

απηέο είραλ θαζαξά εθπαηδεπηηθό ραξαθηήξα.  Οη Ακεξηθαλνί είραλ πεξηνξηζκέλε γλψζε ηνπ 

ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ηνλ ηξφπν ηηκνιφγεζεο ησλ θαξκάθσλ θαη κνπ δήηεζαλ λα 

ηνπο εμεγήζσ πξάγκαηα πνπ είρα εμεγήζεη θαη ζηηο Διιεληθέο αξρέο. Σαπηφρξνλα θαζφζνλ νη 

Διιεληθέο αξρέο κε είραλ πξνηξέςεη λα κνηξαζηψ καδί ηνπο φια ηα ζηνηρεία, εθζέζεηο θαη 

αλαιχζεηο πνπ έρεη ππνβάιιεη ζηελ Διιεληθή έξεπλα ππέβαια ηα ζηνηρεία απηά θαη εμήγεζα ηη 

αθξηβψο είρα θάλεη γηα ηηο Διιεληθέο αξρέο, θαηφπηλ αδείαο ηνπο.   

Οη εηζαγγειείο θαη ηα ζηειέρε ηνπ FBI απφ ηελ ακεξηθαληθή νκάδα δελ κνπ αλέθεξαλ 

πνηέ όηη ππήξρε θάπνην ζηνηρείν εηο βάξνο κνπ ή όηη εθθξεκνύζε έξεπλα εηο βάξνο κνπ 

θαη ε φιε ζπκκεηνρή κνπ ζηηο ζπλαληήζεηο απηέο ήηαλ ζε εζεινληηθή βάζε θαη ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ αξρψλ ησλ δχν ρσξψλ. Δπίζεο δελ έγηλε θακία απνιύησο αλαθνξά ζε 

πνιηηηθό πξόζσπν.  Ζ ζπλάληεζε έγηλε ζε ρψξν ηεο πξεζβείαο ησλ ΖΠΑ ν νπνίνο ήηαλ εληφο 

θεληξηθνχ μελνδνρείνπ ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία δηαζέησ. Ζ είζνδνο ζηελ Πξεζβεία γηλφηαλ κέζα 

απφ αζαλζέξ ηνπ μελνδνρείνπ. ηελ ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ 2 εθπξφζσπνη (agents) ηνπ FBI, 

εθπξφζσπνο ηεο εηζαγγειίαο, θαη δηθεγφξνο εθπξφζσπνο ηεο  Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

(SEC) θαη δηεξκελέαο, παξφηη δελ ρξεζηκνπνηήζεθε. Οη Ακεξηθάλνη κνπ κεηέθεξαλ ηελ 

δπζαξέζθεηα ηνπο γηα ηελ ηξνπή ησλ πξαγκάησλ ζηελ Διιάδα θαη εηδηθά γηα ηελ 

δηαξξνή ησλ εγγξάθσλ ηνπο εηο ηνλ ηύπν. Με δηαβεβαίσζαλ φηη ζπκκεηείρα σο θαζεγεηήο 

θαη γλψζηεο ησλ ζεκάησλ, εζεινληηθά, θαη φηη δελ ζπκκεηείρα ζε πξφγξακκα πξνζηαζίαο δηθφ 

ηνπο νχηε είρα άιιε εκπινθή θαη ζα ππήξρε  κπζηηθφηεηα. Αλέθεξαλ φηη ιφγν ησλ δηαξξνψλ 

ζηελ Διιάδα δελ ζα έδηλαλ πιένλ ζηνηρεία ζηελ Διιεληθή πιεπξά.    

Οη εηζαγγειείο κεηά ηελ επηζηξνθή κνπ ζηελ Διιάδα δήηεζαλ ελεκέξσζε, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο απφ ηα ιεγφκελα ηνπο απνθφκηζα ηελ εληχπσζε φηη ζίγνπξα είραλ 

κεηαβεί ζηελ Βηέλλε νη άιινη κάξηπξεο θαη ελδερφκελα θαη νη ίδηνη νη Δηζαγγειείο, αιιά 

δηέκελαλ ζε  ρσξηζηά μελνδνρεία γηα λα κελ ππάξμεη επαθή. Σα ζρεηηθά  κε ηελ ζπλάληεζε ηεο 

Βηέλλεο, θαη φηη νη κάξηπξεο κεηέβεζαλ εθεί ελ γλψζεη θαη ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ησλ Δηζαγγειέσλ 

Γηαθζνξάο είλαη γλσζηά ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο πξνζηαζίαο καξηχξσλ, Π. Μαλσιίδε, 

ν νπνίνο γλψξηδε ηνλ γεληθφ ζπληνληζκφ θαη ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ. Δπηπιένλ, 

ζπληφληζε ηηο ζπλαληήζεηο πνπ έγηλαλ κεηά ηελ Βηέλλε αλάκεζα ζηνπο κάξηπξεο θαη ηνπο 

Δηζαγγειείο, είηε ζηε δηεχζπλζε ηεο αζηπλνκίαο ζην ηκήκα πξνζηαζίαο καξηχξσλ είηε ζε έλα 

δηακέξηζκα πιεζίνλ ηεο νδνχ Μηραιαθνπνχινπ.  ε θάπνηα ζπλάληεζε ε θ. Σνπινππάθε κνπ 

αλέθεξε φηη πιένλ κεηά ηελ ηξνπή πνπ είρε πάξεη ε ππφζεζε θαη ηελ επηζηξνθή ηεο απφ ηε 
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Βνπιή ήηαλ πιένλ κνλφδξνκνο γηα φινπο φηη ζα έπξεπε λα βξνχκε ζηνηρεία ησλ αμηφπνηλσλ 

πξάμεσλ ησλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ, θαη φηη πξνζσπηθά ζα έπξεπε λα ζπλεηζθέξσ ζε απηή ηελ 

πξνζπάζεηα, νχησο ψζηε λα πξνζηαηεπηψ απφ ηπρφλ επηζηξνθή ηνπο ζηελ εμνπζία θαη λα 

ζηακαηήζσ λα ηνπο πξνζηαηεχσ θαη λα πσ απηά πνπ γλσξίδσ. Γειαδή φηη ηζρπξίδεηαη ζηελ 

θαηάζεζε ηεο ελψπηνλ αο κε κεγάιε βεβαηφηεηα. Καη πάιη αζθήζεθαλ νη γλσζηέο πηέζεηο ηηο 

νπνίεο αληέθξνπζα.  

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2018 επηθνηλψλεζε καδί κνπ ην ακεξηθαληθφ θιηκάθην θαη αθφηνπ 

ππήξμε κία ηειεθσληθή ζπλνκηιία καδί ηνπο ζπκθσλήζεθε λα κεηαβψ ζηελ Ακεξηθή 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κία ζπλάληεζε ψζηε λα ηνπο παξάζρσ πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο ζε 

ζπλέρεηα ηεο ζπλάληεζήο καο ζηελ Απζηξία. Γηα ηελ ζπλάληεζε απηή, πνπ έιαβε ρψξα 

29.08.2018, ελεκέξσζα θαη πάιη ηνπο Δηζαγγειείο δηαθζνξάο. Σηο εκέξεο πξηλ ηε ζπλάληεζε 

ζηελ Ακεξηθή δηέξξεπζαλ ζηνλ ηχπν δεκνζηεχκαηα φπνπ παξνπζηάζηεθε ν δηθεγφξνο ησλ 

καξηχξσλ κε ηνπο κάξηπξεο ληπκέλνπο κε ακθίεζε θαιφγεξνπ θαη κάζθα έδσζαλ θαηάζεζε 

ζηηο ακεξηθαληθέο αξρέο.  

ηελ Ακεξηθή ε ζπλάληεζε μεθίλεζε νκαιά θαη κνπ δήηεζαλ αξρηθά δηεπθξηλίζεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ πξνεγνχκελε κνπ θαηάζεζε.  ηε ζπλέρεηα φκσο ην θιίκα άιιαμε ππήξρε 

έληαζε θαη πηέζεηο. πλάληεζα ηελ ίδηα νκάδα ε νπνία θαη πάιη εμέθξαζε ηελ δπζαξέζθεηά 

ηεο γηα ηελ ηξνπή ησλ εξεπλώλ ζηελ Διιάδα ιέγνληάο όηη δελ ππάξρεη ζπλεξγία θαη 

αληαιιαγή ζηνηρείσλ. Ο Μάμηκνο αξάθεο πνπ είρε πξνεγεζεί είρε θαηαζέζεη φηη αθξηβψο 

θαηέζεζε ζηελ Διιάδα αξγφηεξα ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2018 θαη απνηέιεζε ηελ βάζε πξψηα ηεο 

πξνεηδνπνίεζεο κέζσ  δεκνζηεχκαηνο θαη κεηέπεηηα ηεο δίσμεο κνπ. Με ζπλέδεζε κε 

αμηφπνηλεο πξάμεηο θαη κε ηνλ Τπνπξγφ Α. Λνβέξδν.  Αληέδξαζα θαη αλέθεξα φηη φια φζα ηνπο 

είρε κεηαθέξεη ήηαλ αλαιεζή θαη φηη κε ηελ επηζηξνθή κνπ απφ ην απφ ηελ Ακεξηθή ζα έθαλα 

έλα ππφκλεκα θαη ζα ππέβαια ζηνηρεία πνπ ζα έδεηρλαλ φηη νη θαηαγγειίεο ηνπ αξάθε ήηαλ 

αβάζηκεο θαη πξάγκαηη ππέβαια ππφκλεκα ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα. Σνπο αλέιπζα φινπο ηνπο 

ιφγνπο νη καξηπξίεο ησλ δπν καξηχξσλ ήηαλ παληειψο αλαμηφπηζηεο θαη επεζήκαλα γξαπηψο 

φια ηα ςεχδε θαη ηηο αλαθνινπζίεο ηνπο κε αλαθνξά ζε ζηνηρεία. Μεηά ηελ επηζηξνθή κνπ απφ 

ηελ Ακεξηθή πήγα Ηζπαλία θαη απιά ελεκέξσζα επηγξακκαηηθά ηνλ Δπίθνπξν Δηζαγγειέα . 

Μαλψιε φηη έιαβε ρψξα ε ζπλάληεζε ρσξίο λα αλαπηχμσ ιεπηνκέξεηεο.  

πλεπώο, ε αλαθνξά πξνο Δζάο  όηη δελ ήμεξαλ γηα ηηο ζρέζεηο κε ηηο μέλεο 

ππεξεζίεο θαη δελ ζπληόληζαλ ηίπνηε είλαη απόιπηα ςεπδείο θαη δε ηνπο ηηκνύλ. 

Δπηπιένλ κπνξεί επθφισο λα θαηαξξηθζεί κε ηελ θνηλή ινγηθή θαη κε ηελ καξηπξία ηνπ 

πξντζηάκελνπ θαη ησλ αζηπλνκηθψλ ηεο δηεχζπλζεο πξνζηαζίαο.        
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Παξακέλσ ζηελ δηάζεζε λα αλαπηχμσ άλσ πεξαηηέξσ.  

 

Με ηηκή  

 

Καζ. Νηθφιανο Μαληαδάθεο                         
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ. Έιεγρνη ζηνπο νπνίνπο έρσ ππνβιεζεί θαη ζπκπεξάζκαηα   

 

1. Ζ απφ 13-12-2017 Έθζεζε Μεξηθνχ Διέγρνπ Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ΑΑΓΔ – 

ΚΔΦΟΜΔΠ  γηα ηηο ρξήζεηο 01/01/2006 – 31/12/2006, 01/01/2007 – 31/12/2007, 01/01/2008 

– 31/12/2008, 01/01/2009 – 31/12/2009, 01/01/2010 – 31/12/2010, 01/01/20011 – 

31/12/20011, 01/01/2012 – 31/12/2012, 01/01/2013 – 31/12/2013  

πκπέξαζκα: 

«Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ, ζηα ειεγρόκελα νηθνλνκηθά έηε 2012,2013 θαη 2014 

(ρξήζεηο 2011,2012,2013) δελ πξνθύπηνπλ δηαθνξέο πξνο θαηαινγηζκό.» 

 

2. Ζ απφ 15-05-2018 Έθζεζε Μεξηθνχ Διέγρνπ Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ΑΑΓΔ – ΚΔΦΟΜΔΠ  

γηα ηηο ρξήζεηο 01/01/2014 – 31/12/2014, 01/01/2015 – 31/12/2015. Σν πφξηζκα ινηπφλ ηνπ 

ειέγρνπ, αλαθέξεη: 

πκπέξαζκα: 

«Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ, ζηα ειεγρόκελα θνξνινγηθά έηε 2014 θαη 2015 

(ρξήζεηο 2014,2015) δελ πξνθύπηνπλ δηαθνξέο πξνο θαηαινγηζκό.» 

 

3. Ζ απφ 4-10-2017 θαη ππ’αξηζκ. 166/Α/2017 Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο 

Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κε αληηθείκελν ηελ χπαξμε ή κε αζπκβίβαζηνπ κε ηελ 

ηδηφηεηά κνπ σο θαζεγεηή ηεο Δ..Γ.Τ., θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ θηήζε ή κε απφ κέξνπο 

κνπ ηεο εκπνξηθήο ηδηφηεηαο.  

πκπέξαζκα: 

«Δθ ησλ αλσηέξσ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ θ. Ν.Μ. ζε εηεξφξξπζκε εηαηξεία κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

εηεξφξξπζκνπ εηαίξνπ, δελ πξνθύπηεη αζπκβίβαζην κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2530/97 θαη 

4009/11, είηε από ηε ζέζε ηνπ σο θαζεγεηή ηεο ΔΓΤ, είηε σο Αλαπιεξσηή Κνζκήηνξα 

ηεο ΔΓΤ, ζέζεηο πνπ θαηείρε θαη θαηέρεη ν θ. Ν.Μ. Με βάζε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 24 

ηνπ λ. 4009/11, ε ηδηφηεηα ηνπ πξχηαλε, αλαπιεξσηή πξχηαλε θαη θνζκήηνξα είλαη 

αζπκβίβαζηε κε θάζε επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε εθηφο ηνπ ηδξχκαηνο. ηηο αλσηέξσ 

Παλεπηζηεκηαθέο ηδηφηεηεο, δελ πεξηιακβάλνληαη ε ζέζε ηνπ Καζεγεηή, νύηε θαη ηνπ 

Αλαπιεξσηή Κνζκήηνξα, ζέζεηο πνπ θαηείρε θαη θαηέρεη ν θ. Ν.Μ.» 
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4. Ζ απφ 02.11 2018 θαη κε ζηνηρεία ΑΠ ΔΜΠ 1471 Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, γηα ηελ απφδνζε ή κε ζε εκέλα ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ εκπφξνπ, ηδηφηεηαο αζπκβίβαζηεο κε ηελ ζέζε κνπ σο θαζεγεηνχ ηεο ΔΓΤ.  

πκπέξαζκα: 

«Όζνλ αθνξά ζέκαηα εηαηξηθήο εθπξνζψπεζεο/δηαρείξηζεο θαη ζέκαηα νηθνλνκηθήο θχζεσο, 

βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ην θιηκάθην, δελ πξνέθπςε όηη ν θ.[Α1], έρεη 

πξνβεί ζε νηαδήπνηε πξάμε εθπξνζώπεζεο ή δηαρείξηζεο γηα ινγαξηαζκό ηεο ελ ιόγσ 

εηαηξείαο έσο θαη ηε ιύζε ηεο. Όζνλ αθνξά ηελ Δ..Γ.Τ. (κέζσ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.), ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ην Α.Φ.Μ. ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην έγγξαθν ηεο ΔΓΤ, δελ είλαη θαλ 

θαηαρσξεκέλν ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ ηεξείηαη ζηνλ Δ.Λ.Κ.Δ. – Δ..Γ.Τ. θαη θαζψο δελ 

πξνέθπςε ζχκπξαμε ή ππνγξαθή νηαζδήπνηε ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη ηεο Δ..Γ.Τ., 

θαζψο θαη ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ έθζεζε ειέγρνπ .Δ.Δ.Γ.Γ., θεθ. Γ5 ζην νπνίν αλαθέξεηαη 

φηη «ε εηαηξεία ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη σο εηεξφξξπζκνο εηαίξνο ν…, δελ έρεη ιάβεη θνξνινγηθφ 

ζηνηρείν απφ θαλέλα Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεο ρψξαο…» δελ δηαπηζηώζεθε όηη ν θ. [Α1] 

πξνέβε ζε πξάμε εθπξνζώπεζεο ή δηαρείξηζεο ηεο Δ.Δ. αλ θαη εηεξόξξπζκνο εηαίξνο. 

Όζνλ αθνξά ηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ θαη εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

αξκφδηα ππεξεζία ΔΠΔ πξνέβε ζε εθθαζάξηζε αξρείσλ θαη ζπλεπψο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα 

βεβαηψζεη ζηνηρεία, αιιά θαη ηα δηαιακβαλφκελα ζην έγγξαθν ηνπ αξκνδίνπ Τπνθαηαζηήκαηνο 

ΗΚΑ ζχκθσλα κε ην νπνίν θαηφπηλ ειέγρνπ πνπ δηελήξγεζε δε βξήθε ηελ Δ.Δ. σο 

θαηαρσξεκέλε ζην Μεηξψν Δξγνδνηψλ ηνπ ηέσο ΗΚΑ ΔΣΑΜ, ζπλεπψο δελ απαζρνιήζεθε ζηελ 

Δ.Δ. πξνζσπηθφ κε ζρέζε κηζζσηήο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, δελ δηαπηζηώλεηαη όηη ν θ.[Α1] 

πξνέβε ζε πξάμε εθπξνζώπεζεο ή δηαρείξηζεο ηεο Δ.Δ.» 

 

5. Ζ απφ 22.11 2019 θαη κε ζηνηρεία ΑΠ ΔΜΠ 1651 Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, Δπψλπκε θαηαγγειία ζρεηηθά κε ηελ 

ζπζηεκαηηθή ξνή ρξήκαηνο απφ θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο πξνο ηελ ΔΓΤ: 

πκπέξαζκα: 

«Σελ ειεγρφκελε πεξίνδν 2012-2016… δελ επηβεβαηώλεηαη ε θαηαγγειία. Αλ θαη ν 

θαηαγγειιφκελνο 1 (Νηθφιανο Μαληαδάθεο), κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ θαζεγεηή ηεο ΔΓΤ θαη 

αλαπιεξσηή Κνζκήηνξα απηήο, ζπκκεηείρε σο εηεξφξξπζκνο εηαηξείεο ζε δπν εηαηξείεο, κε ηηο 

ηδηφηεηεο απηέο, δελ εκπίπηεη ζε πεξηνξηζκνχο ησ ηζρπφλησλ ην ειεγθηέν δηάζηεκα δηαηάμεσλ 

λφκνπ. …..  Οη θαηαγγειιφκελνί 1 θαη 2 δελ δύλαηαη λα ζεσξεζνύλ επαγγεικαηίεο Τγείαο, 
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θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, δελ είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπληαγνγξαθνχλ, λα 

δηαζέζνπλ ή λα ρνξεγήζνπλ θαξκαθεπηηθφ πξντφλ.  Οη θαηαγγειιόκελνη 1 θαη 2 δελ 

πξνθύπηεη λα ζπκκεηείραλ ζε επηηξνπή/έο ζρεηηθέο κε ηελ δηακόξθσζε ηηκώλ 

θαξκάθσλ. Οκνίσο δελ θέξεηαη λα δηεηέιεζαλ σο ζύκβνπινη Τπνπξγνύ, Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνύ, Τθππνπξγνύ θιπ, κε νηθείεο απνθάζεηο.  

Σα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία, κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε θαη επεμεξγαζία ηνπ, δελ κπνξνχλ λα 

ηεθκεξηψζνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ θαηαγγειία πεξί:  

 

- Αδηαθαλνύο ζπλεξγαζίαο ηεο ΔΓΤ κε ηελ MSD θαη άιιεο θαξκαθεπηηθέο 

εηαηξείεο θαη ηελ πηζαλή ππνθξππηφκελε ζθνπηκφηεηα αλάζεζεο κειεηψλ ζηελ ΔΓΤ 

απφ απηέο,  

- Λεηηνπξγίαο ησλ ζπκβνπιεπηηθώλ εηαηξεηώλ παξνρήο ππεξεζηώλ πξνο ηηο 

πνιπεζληθέο εηαηξείεο σο κεζαδόλησλ γηα ηελ δηνρέηεπζε κέξνπο ησλ ρξεκάησλ 

πνπ εηζπξάηηνπλ ζε παξάγνληεο πγείαο ην θξαηηθνύ ηνκέα. . » 

 

 

 


