
 

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2022 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας 

Θέμα: «Να κατατεθεί στη Βουλή η αγωγή που άσκησε το ελληνικό 
δημόσιο κατά της εταιρείας Novartis 

Oι πρόσφατες ιδιαίτερα σημαντικές δικαστικές εξελίξεις με την έκδοση 
αμετάκλητου βουλεύματος από το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού 
Δικαστηρίου, επιβεβαίωσαν με τον πιο επίσημο και θεσμικό τρόπο ότι το 
σκάνδαλο Novartis είναι υπαρκτό και καλώς ερευνήθηκε από τις εισαγγελικές 
αρχές. Η παντελής κατάρρευση του αφηγήματος της δήθεν σκευωρίας, άφησε 
πλήρως εκτεθειμένη την κυβέρνηση Μητσοτάκη και όσους μαζί της 
επιχείρησαν να εργαλειοποιήσουν τη Δικαιοσύνη και να συγκαλύψουν το 
δεδομένο και ομολογημένο σκάνδαλο Novartis. Παράλληλα τίθεται πλέον μετ΄ 
επιτάσεως το θέμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος με την 
διεκδίκηση αποζημίωσης εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου για την ζημία 
που υπέστη από τις παράνομες πράξεις της Νοvartis στην Ελλάδα. 

Πριν λίγες μέρες, στις 17 Ιουνίου 2022, ο υπουργός υγείας κ. Αθανάσιος 
Πλεύρης ανακοίνωσε ότι το ελληνικό δημόσιο κατέθεσε αγωγή αποζημίωσης 
κατά της φαρμακευτικής εταιρίας Novartis Hellas, λόγω ηθικής βλάβης που 
υπέστη  από τις παράνομες πρακτικές της στην  Ελλάδα για το ποσό των 214 
εκατομμυρίων ευρώ, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι η αγωγή αυτή αφορά 
αποκλειστικά και μόνο τις πράξεις των γιατρών που υπερσυνταγογράφησαν 
τα φάρμακα της εταιρίας αυτή. Το ελληνικό δημόσιο δηλαδή με την αγωγή του 
αυτή ουσιαστικά κρίνει ότι το σκάνδαλο Novartis εξαντλείται στα «φακελάκια» 
των γιατρών που λάμβαναν από την εταιρία για την υπερσυνταγογράφηση 
των φαρμάκων της. 

Είναι  όμως πλέον κοινώς παραδεκτό ότι το σκάνδαλο αφορά κυρίως την 
κυκλοφορία και υπερτιμολόγηση των φαρμάκων της εταιρείας και τις 
δωροδοκίες Ελλήνων κρατικών και κυβερνητικών αξιωματούχων, όπως 
άλλωστε αυτό αποτυπώθηκε στη σχετική απόφαση του δικαστηρίου του Νιού 
Τζέρσεϋ των ΗΠΑ όπου η Novartis, στον συμβιβασμό της με το αμερικανικό 
δημόσιο και τη Συμφωνία Αναστολής Δίωξης, ΟΜΟΛΟΓΗΣΕ αυτό ακριβώς, 
αποδεχόμενη να καταβάλει στις αμερικανικές αρχές 345 κ. δολ. ως 
αποζημίωση. 

Άλλωστε, και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους(ΝΣΚ) στην ομόφωνη 
γνωμοδότηση του, τον Δεκέμβριο του 2020, με την οποία δίδει σαφείς οδηγίες 



στο ελληνικό δημόσιο να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ σε μια σειρά από δικαστικές, 
εξωδικαστικές και διοικητικές ενέργειες για να προασπίσει τα συμφέροντά του, 
επισημαίνει ότι  οι αγωγές που πρέπει να ασκήσει το Ελληνικό Δημόσιο και οι 
Οργανισμοί του(ΝΠΔΔ), θα στηριχθούν βασικά στο περιεχόμενο και τα 
ομολογημένα πραγματικά περιστατικά που περιλαμβάνονται στην από 25-6-
2020 Συμφωνία Αναστολής Δίωξης της Novartis  στις ΗΠΑ. 

Δεν υπολείπεται έτσι καμία αμφιβολία ότι για να έχει βάσιμες ελπίδες 
ευδοκίμησης η άσκηση αγωγών αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 
της Novartis, πρέπει επίσημα το Ελληνικό Κράτος να αποδεχθεί ότι οι αγωγές 
που θα ασκηθούν θα περιλαμβάνουν ως βάση, πραγματική και νομική, όλα 
όσα έχουν περιληφθεί στην Συμφωνία Αναστολής Δίωξης και ασφαλώς όλα 
όσα έχουν συγκεντρώσει, ερευνήσει και αξιολογήσει οι Εισαγγελείς 
Διαφθοράς και οι Υγειονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες που ενεπλάκησαν 
στην έρευνα της υπόθεσης, όπως ρητά αναφέρει το ΝΣΚ στη Γνωμοδότησή 
του. 

Αξιοσημείωτο είναι εδώ το γεγονός, ότι περίπου ένα μήνα πριν την 
ανακοίνωση για κατάθεση της αγωγής, δηλαδή πολύ πριν γίνουν γνωστές οι 
απαιτήσεις του ελληνικού δημοσίου, ο υπουργός Υγείας με απόφαση του (10-
5-2022), είχε ορίσει ειδική επιτροπή για να διαπραγματευτεί εξωδικαστική 
επίλυση της διαφοράς του δημοσίου με την εταιρεία Novartis! 

Κατόπιν τούτων,  

Επειδή η υπόθεση Novartis αφορά σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα 
διαφθοράς στη χώρα μας, το οποίο έχει ομολογήσει και παραδεχθεί η εταιρεία 
στις ΗΠΑ. 

Επειδή, στο ως άνω πρακτικό συμβιβασμού της Νovartis με τις αμερικανικές 
αρχές γίνεται σαφής αναφορά σε πράξεις δωροδοκιών κυβερνητικών 
αξιωματούχων στην Ελλάδα από την Novartis, για τις οποίες η εταιρεία 
δέχθηκε να καταβάλει στο αμερικανικό δημόσιο ποσό 345 εκ. δολαρίων 

Επειδή, η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού 
Υγείας, άσκησε την αγωγή με βάση αποκλειστικά τις παράνομες πράξεις 
γιατρών ζητώντας 214 εκ. ευρώ ως αποζημίωση 

Επειδή ο κ. Πλεύρης, ανακοινώνοντας την κατάθεση της αγωγής δεν είπε 
λέξη για την ουσία του σκανδάλου που είναι οι υπερτιμολογήσεις και 
δωροδοκίες κρατικών και κυβερνητικών αξιωματούχων προκειμένου να 
κυκλοφορήσουν, με υπουργικές  αποφάσεις. νέα φάρμακα της εταιρίας 
Novartis 

Επειδή η αγωγή εναντίον της εταιρείας κατατέθηκε δύο χρόνια μετά το 
πρακτικό συμβιβασμού της με τις αμερικανικές αρχές και 17 ολόκληρους 
μήνες μετά την ομόφωνη γνωμοδότηση του ΝΣΚ που έδινε σαφείς οδηγίες 
στη κυβέρνηση για συγκεκριμένες δικαστικές, εξωδικαστικές και διοικητικές 
ενέργειες κατά τη Novartis 



Επειδή η υπόθεση αφορά πράξεις διαφθοράς που ζημίωσαν το ελληνικό 
δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και επομένως η άσκησή της αγωγής έχει 
άμεση σχέση με την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος  

Επειδή οι πολίτες έχουν δικαιολογημένο ενδιαφέρον ενημέρωσης για ένα 
τόσο σημαντικό ζήτημα διαφάνειας του δημόσιου βίου και οφείλουν να 
πληροφορηθούν τόσο τα πραγματικά περιστατικά που περιλαμβάνονται στην 
ως άνω αγωγή, όσο και τη νομική βάση στην οποία στηρίζεται το αίτημα και 
το ύψος της αιτούμενης αποζημίωσης 

Αιτούμαστε να κατατεθεί στη Βουλή αντίγραφο του δικογράφου της 
Αγωγής αποζημιώσεως λόγω ηθικής βλάβης  κατά της φαρμακευτικής 
εταιρίας Novartis Hellas, λαμβανομένου υπόψη ότι είναι βασικό 
δικαίωμα των κομμάτων, των βουλευτών αλλά πρωτίστως του 
ελληνικού λαού να πληροφορηθούν το ακριβές περιεχόμενό της. 
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