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ΕΝΟΧΑ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!

Η δικαιοσύνη έριξε φως σε άλλη μια κομπίνα της δημόσιας ζωής, μετά από 6 μήνες έρευνας! 

Πρόκειται για την ιστορία της πώλησης 28 
ακινήτων του δημοσίου σε ιδιώτες σε τιμές 
ευκαιρίας, εξαιτίας της οποίας ζημιώθηκε το 
ελληνικό δημόσιο κατά 600.000.000 ευρω. 

Μια ιστορία τραγελαφική όπου οι υπεύθυνοι 
πλέον βρίσκονται κάτω από τον μεγεθυντικό φακό της 
δικαιοσύνης. Άνθρωποι που προσέφεραν διευκολύνσεις 
με το αζημίωτο φυσικά!

Για την πώληση 28 ακινήτων του ελληνικού Δημοσίου 
στο πλαίσιο αποκρατικοποιήσεων που ολοκληρώθηκαν 
μέσα στο 2014, η Εισαγγελία Διαφθοράς άσκησε ποι-
νικές διώξεις, κρίνοντας ότι η τιμή πώλησής τους δεν 
ήταν σε κάθε περίπτωση συμφέρουσα και επιπλέον 
υπήρξαν παραβάσεις από ορισμένα μέλη του Ταμείου 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙ-
ΠΕΔ). Η Εισαγγελία Διαφθοράς με επικεφαλής την 
Ελένη Ράικου διενήργησε έρευνα μετά από καταγγελίες 
ιδιωτών (δικηγόρων του Πειραιά) και προχώρησε στη 
σύνταξη πορίσματος με κατάληξη την άσκηση ποινικών 
διώξεων για απιστία σε βαθμό κακουργήματος κατά 
των εμπειρογνωμόνων που εισηγήθηκαν τις τιμές της 
πώλησης και για υπεξαίρεση επίσης σε βαθμό κακουρ-
γήματος για τρία μέλη του ΤΑΙΠΕΔ. Πρόκειται για τον 
πρώην πρόεδρο του Ταμείου Κων/νο Μανιατόπουλο, 
τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Γιάννη Εμίρη και 
τον πρώην εντεταλμένο σύμβουλο Ανδρέα Ταπραντζή.

Η δίωξη για τα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ, αφορά, όπως 
αναφέρεται στο εισαγγελικό πόρισμα, στο ότι δεν κατα-
βάλλονταν οι τόκοι που αναλογούσαν στο κεφάλαιο 
του τιμήματος της πώλησης αυθημερόν, αλλά στο τέλος 
της προθεσμίας που θέτει ο νόμος, με αποτέλεσμα να 
υπάρξουν περί τις 100.000 ευρώ απώλεια στα έσοδα 
του Δημοσίου. Να σημειωθεί ότι τα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ 
που αποφάσισαν τις εν λόγω πωλήσεις δεν διώκονται 
για απιστία, καθώς ο καταστατικός νόμος του ΤΑΙΠΕΔ 
το απαγορεύει, όταν οι όποιες εκποιήσεις περιουσιακών 
στοιχείων έχουν τύχει της έγκρισης του επιστημονικού 
συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ και επίσης τον έλεγχο νομι-

μότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προϋποθέσεις που 
ίσχυσαν εν προκειμένω για το σύνολο της πώλησης 
των 28 ακινήτων.

Για τον λόγο αυτό η δίωξη πλήττει μόνον τους εμπει-
ρογνώμονες, ενώ το σύνολο της ζημίας για το Δημόσιο, 
υπολογίζεται από τους εισαγγελείς περί τα 580 με 600 
εκατ. ευρώ σχετικά με τις τιμές πώλησης των ακινήτων.

Η έρευνα που κράτησε περί τους έξι μήνες διενεργή-
θηκε από τους επίκουρους εισαγγελείς διαφθοράς Ιωάννη 
Σέβη και Αγγελική Τριανταφύλλου, με την επίβλεψη της 
κ. Ελένης Ράικου, ενώ χωριστά ερευνήθηκε η εκποίηση 

ακινήτου ιδιοκτησίας του Δημοσίου για τη δημιουργία 
γνωστού εμπορικού κέντρου στη λεωφόρο Κηφισίας.

Για την εν λόγω υπόθεση η δίωξη ασκήθηκε μόνον 
για τη μη έγκαιρη καταβολή των τόκων από τα υπόχρεα 
μέλη του ΤΑΙΠΕΔ για υπεξαίρεση, ενώ για την ουσία 
της πώλησης η έρευνα είναι ανοικτή. Σε ό,τι αφορά την 
υπεξαίρεση, το ποσό της ζημίας του Δημοσίου υπολογί-
ζεται από τους εισαγγελείς σε 360.000 ευρώ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εισαγγελικό πόρισμα 
που αριθμεί 200 σελίδες, όπου αξιολογείται η ευθύνη 
των εμπειρογνωμόνων, επισημαίνοντας ότι είχαν τις 
ειδικές γνώσεις και την ικανότητα να εισηγηθούν την 
τροποποίηση των όρων της συναλλαγής, εν τούτοις, 
όπως αναφέρεται, ομόφωνα γνωμοδότησαν προς το 
διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ότι η διαδικασία που 
τηρήθηκε ήταν επωφελής, ενώ αποδείχθηκε ασύμφορη 
και απειλούσε ζημία του ελληνικού Δημοσίου ανερχόμενη 
σε τουλάχιστον 580 εκατ. ευρώ.

Κατά τα άλλα, στο εισαγγελικό πόρισμα αναφέρονται 
περιπτώσεις όπου εντοπίζεται υποτίμηση της εύλογης 
αξίας των ακινήτων με αποτέλεσμα να εισπράττεται 
μικρότερο τίμημα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις σημειώνονται 
διαδικασίες όπου δεν εκτιμήθηκε σωστά η αξία γης ή σε 
άλλες δεν υπήρξε ακριβής εκτίμηση για τη μελλοντική 
τους υπεραξία. Μετά το τέλος της εισαγγελικής έρευνας 
η υπόθεση ανατέθηκε στον ειδικό ανακριτή διαφθοράς 
Κων. Σαργιώτη.

Στελέχη που διώκονται αναφέρουν ότι δεν τους έχει 
κοινοποιηθεί το πόρισμα. Οι ίδιοι ενημερώθηκαν διά του 
Τύπου για τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και σημειώνουν 
ότι η αποτίμηση έγινε από ανεξάρτητους εκτιμητές οι 
οποίοι προσλήφθηκαν ύστερα από διαγωνισμό. Τέλος, 
σε ό,τι αφορά τη δίωξη για την υπεξαίρεση των τόκων, 
η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ απέδιδε τις εισπράξεις νομίμως 
στο Δημόσιο. Ο νόμος προέβλεπε εντός 10 ημερών και 
η επιλογή του ήταν τα χρήματα ν’ αποδίδονται τη 10η 
ημέρα. Εξάλλου, το ΤΑΙΠΕΔ είναι μια 100% κρατική 
εταιρεία.

 Ο Νόμος του Γεωργιάδη έδωσε την τελευταία βολή. Πότε 
θα αλλάξει ο αντιλαϊκός αυτός Νόμος; 

Οι συνθήκες της καθημερινότητας δυσκολεύουν, ειδικά 
για τους μεγαλύτερους σε ηλικία όπου ο φαρμακοποιός ή 
ο γιατρός αποτελούν σε κάποιες περιπτώσεις αναπόσπαστο 
κομμάτι της καθημερινότητας τους. 

Δεν είναι λοιπόν περίεργο που υπάρχουν πολλές καταγγελίες  
για την επιβάρυνση της συμμετοχής των ασφαλισμένων και 
ιδιαίτερα του δημοσίου, στα φάρμακα κατά 25% μέχρι όσο πάει.. 

Δηλαδή με βάση την συνταγή που έχει στα χέρια του ο 
ασφαλισμένος από τον γιατρό αναγράφεται η συμμετοχή του 
ασφαλισμένου σε ποσοστό 25%,και βάλε, ο φαρμακοποιός 
όμως εισπράττει το 50%και βάλε της αξίας του φαρμάκου; 

Άραγε μέσα σε ποια τσέπη πάει το 25% που καμιά φορά 
γίνεται και 50 ή και 70%; 

Φαρμακοποιοί: Δεν βάζουμε ούτε ένα ευρώ στην τσέπη!
Οι φαρμακοποιοί εξανίστανται και μας λένε ότι δεν κερ-

δίζουν ούτε ευρώ καθώς ο νόμος που διέπει τα φάρμακα έχει 
αλλάξει εδώ και 3 χρόνια από τον πρώην υπουργό υγείας 
‘Άδωνη Γεωργιάδη ο οποίος ουσιαστικά «απελευθέρωσε» 

το ύψος της εισφοράς του ασφαλισμένου. Άλλη η εισφορά 
στα γεννόσιμα, άλλη στα πρωτότυπα φάρμακα, άλλη για 
την πάθηση «τάδε», άλλη για την πάθηση «δείνα» και όπως 
σπεύδουν να μας ενημερώσουν οι φαρμακοποιοί το σύστημα 
ενημερώνεται άμεσα και ηλεκτρονικά οπότε αυτό καθορίζει την 
τιμή απευθείας από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
Ηλεκτρονικής Ασφάλισης).

Ο Κωνσταντίνος Λουράντος Πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ένωσης Φαρμακοποιών θα μας πει: «Το μέτρο της συμμετοχής 
των ασφαλισμένων είναι αντικοινωνικό και άδικο. Δεν μπορεί 
οι ασφαλισμένοι , να πληρώνουν έως και 70% της αξίας των 
φαρμάκων σε μια χώρα που βιοτικό και το οικονομικό επίπεδο 
μειώνεται συνεχώς. Δεν μπορεί ο συνταξιούχος των 400 ευρώ 
να πληρώνει 150 και 200 ευρώ για την συμμετοχή στα φάρ-
μακα που υποτίθεται ως τα καλύπτει η κοινωνική ασφάλιση.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για ανθρωπιστική κρίση που 
προφανώς προκάλεσαν οι προκάτοχοι του,  αλλά με την 
ανυπαρξία δράσεων την επιδεινώνει.» 

Εμείς απευθυνθήκαμε και στο νυν Υπουργό Υγείας, 
κ. Κουρουπλή  λέγοντας ότι: 

Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για την επιβάρυνση της 
συμμετοχής των ασφαλισμένων και ιδιαίτερα του δημοσίου, 
στα φάρμακα κατά 25%. 

Δηλαδή με βάση την συνταγή που έχει στα χέρια του ο 
ασφαλισμένος από τον γιατρό αναγράφεται η συμμετοχή 
του ασφαλισμένου σε ποσοστό 25%, ο φαρμακοποιός όμως 
εισπράττει το 50% της αξίας του φαρμάκου. 

Θα θέλαμε να μας απαντήσετε γραπτά ποιος καρπώνεται 
τη διαφορά του  25% από την αναγραφόμενη συμμετοχη 
στη συνταγή, η οποία αποτελεί δημόσιο έγγραφο και νόμο 
του κράτους. 

Οι στιγμές που περνάμε είναι δύσκολες και ο κόσμος 
πιέζεται. Πως σκέπτεστε να αντιμετωπίσετε την κατάσταση; 
Παρακαλούμε να μας απαντήσετε άμεσα.

Απάντηση δεν έχουμε λάβει μέχρι στιγμής.
Εμείς θέλοντας να «ανοίξουμε» το τόσο σοβαρό θέμα 

της εισφοράς των ασφαλισμένων στα φάρμακα, θα 
επανέλθουμε και στο επόμενο τεύχος της εφημερίδας, 
όπου εκεί πλέον οι επαΐοντες πρώην και νυν θα κληθούν 
να πάρουν θέση για το θέμα! 

Αίσχος: 50% και πάνω η συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα 
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∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΣΑΣ

ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΑ «Ε»

ΧΑΝΩ ΒΑΡΟΣ
ΚΕΡ∆ΙΖΩ ΖΩΗ

Ένα πρόγραµµα 
που υπόσχεται!!!
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Η Υλίκη 
εκπέµπει SOS 

ΧΩΡΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
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ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΝΕΡΑ 
ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ...ΠΟΣΙΜΑ

 Σελ. 8

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
ΞΕΠΟΥΛΙΟΥΝΤΑΙ ...ΟΛΑ

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ 
ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΗΣΕΤΕ 
ΣΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ


