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Αντίγραφοτης κατάθεσης στην προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής του πρώην αντιπροέδρου της
Novartis Κωνσταντίνου Φρουζή αναμένεται να ζητήσουν οι αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου που
ερευνούν τους δικονομικούς χειρισμούς που έγιναν για την διερεύνηση της υπόθεσης της
φαρμακοβιομηχανίας.
Σύμφωναμε πληροφορίες, οι αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Ζαχαρής και Λάμπρος
Σοφουλάκης αναμένεται να ζητήσουν από τη Βουλή την κατάθεση του κ. Φρουζή , εφόσον ο
άλλοτε ισχυρός άνδρας του ελληνικού τμήματος της Novartis φέρεται να έχει αναφερθεί σε πιέσεις
που δέχθηκε από την επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς.
Αντίστοιχαθα ζητήσουν την διαβίβαση στον 'Αρειο Πάγο και οποιασδήποτε άλλης κατάθεσης αλλά
και κάθε στοιχείου που ενδεχομένως προκύψει στην πορεία του κοινοβουλευτικού ελέγχου για τον
πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, εφόσον αυτά κριθεί πως
σχετίζονται με την έρευνά τους στα πεπραγμένα της Εισαγγελίας Διαφθοράς.
Στομεταξύ εν αναμονή της απόφασης της Ολομέλειας Εφετών που εντός του μήνα θα κρίνει αν θα
αναλάβει τον χειρισμό του συνόλου της υπόθεσης, Εφέτης Ανακριτής, φαίνεται να διατυπώνεται
από κάποιους Εισαγγελείς προβληματισμός ως προς ζητήματα αρμοδιότητας στην άσκηση
ποινικών διώξεων. Υπάρχουν απόψεις που θεωρούν πως η αρμοδιότητα στην άσκηση ποινικών
διώξεων για την υπόθεση της Novartis ανήκει αποκλειστικά στην Εισαγγελέα Διαφθοράς η οποία
ορίστηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο που ως Σώμα υπερτερεί ιεραρχικά έναντι της
Ολομέλειας Εφετών.
Τηνσκέψη αυτή ωστόσο δεν φαίνεται να συμμερίζονται αρκετοί εισαγγελικοί και δικαστικοί
λειτουργοί οι οποίοι αναγνωρίζουν "υπεραρμοδιότητες" στην Ολομέλεια Εφετών.
ΣτηνΕισαγγελία Διαφθοράς πάντως, σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, η έρευνα συνεχίζεται και
σύντομα πρόκειται να ολοκληρωθεί το σκέλος της, που αφορά τα δύο τελευταία πολιτικά
πρόσωπα τα ονόματα των οποίων ενεπλάκησαν στην υπόθεση, δηλαδή τους κκ 'Αδωνι

Γεωργιάδη και Δημήτρη Αβραμόπουλο, οι οποίοι όχι μόνο έχουν αρνηθεί κάθε εμπλοκή τους με τις
υπό διερεύνηση πρακτικές της Novartis αλλά έχουν υποβάλει και μηνύσεις αμφισβητώντας τις
καταθέσεις των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος που αναφέρονται σε αυτούς.
ΟιΕισαγγελείς Διαφθοράς φέρονται να βρίσκονται ένα βήμα πριν το πέρας της έρευνας τους για
τους δύο πολιτικούς , αναμένοντας, όπως αναφέρουν πηγές του Εφετείου, απαντήσεις σε
αιτήματα δικαστικών συνδρομών και πορίσματα των Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας.
Παράλληλασυνεχίζουν την αξιολόγηση υλικού όσον αφορά και μη πολιτικά πρόσωπα όπως
γιατροί και πρώην στελέχη του Δημοσίου σε κρίσιμες θέσεις, όπως σε Επιτροπές τιμολόγησης
φαρμάκων, αλλά και στελέχη της εταιρίας. Η Εισαγγελία Διαφθοράς έχει ήδη ενεργοποιήσει από το
2018, την διαδικασία επιβολής προστίμου στην Novartis Hellas. Κάνοντας χρήση για πρώτη φορά,
του νόμου 3691/2018 για την νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων, αμέσως μετά την άσκηση
ποινικής δίωξης για δωροδοκία σε βάρος του κ. Φρουζή, η Εισαγγελία υπέβαλλε αίτημα στο ΣΔΟΕ
για την επιβολή προστίμου στην φαρμακοβιομηχανία. Για την ενέργεια αυτή ενημερώθηκε
επισήμως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και την συνεκτίμησε κατά την
αξιολόγηση της χώρας μας ως προς την αντιμετώπιση υποθέσεων διαφθοράς.
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