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ΑΠΟ

Νέες υποθέσεις δωροδοκιών Ελλήνων δημοσίων
λειτουργών
και
αξιωματούχων
από
αμερικανικές πολυεθνικές εταιρίες, την
περίοδο 1997 – 2008, βλέπουν το φως της
δημοσιότητας.
Όπως αναφέρουν «Τα Νέα», σύμφωνα με τα στοιχεία, που ο γ.γ.
Διαφάνειας του υπουργείου Δικαιοσύνης Γ.Σούρλας έχει
διαβιβάσει στους οικονομικούς εισαγγελείς Γρ.Πεπόνη και
Σπ.Μουζακίτη, οι μίζες ξεπερνούν τα 26,4 εκατ. δολάρια.

Οι μίζες δίνονταν από πέντε πολυεθνικές εταιρίες, με στόχο να
κερδίσουν συμβάσεις για την προώθηση των προϊόντων τους στην
εγχώρια αγορά. Πρόκειται για τις εταιρείες:
Johnson & Johnson-DePuy: Έδωσε 16,4 εκατ. δολάρια σε μετρητά
σε δύο Έλληνες την περίοδο 1997-2006 μέσω θυγατρικών και
υπαλλήλων της. Ένα μεγάλο μέρος πήγε σε μίζες σε αξιωματούχους
του ΕΣΥ και των νοσοκομείων για την «προώθηση» των προϊόντων
της. Μέσω του συστήματος αυτού, η Johnson & Johnson κέρδισε 24
εκατ. δολάρια σε πωλήσεις. Πλήρωσε πρόστιμο με συμβιβασμό
ύψους 21,4 εκατ. δολαρίων για το ποινικό μέρος και άλλα 48,65
εκατ. δολάρια για το αστικό μέρος.
Smith & Nephew: Ακόμα μια εταιρεία που παραδέχτηκε πως έδινε
μίζες σε γιατρούς και αξιωματούχους του συστήματος περίθαλψης
της Ελλάδας. Συνολικά, έδωσε 9,4 εκατ. δολάρια την περίοδο
1998-2006 μέσω offshore εταιρείας που ελεγχόταν από ελληνική
εταιρεία διανομής. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 16,8 εκατ. δολαρίων
για το ποινικό μέρος και 5,3 εκατ. δολαρίων για το αστικό
μέρος.
Comverse Technology: Έδωσε μίζες 536.000 δολαρίων σε Έλληνες

την περίοδο 2003-2006. Η εταιρεία κατηγορήθηκε για «ανάρμοστες
πληρωμές» μέσω υπαλλήλων της προς τρίτους με τελικό αποδέκτη
άτομα που συνδέονται με τον ΟΤΕ για να εξασφαλίσει
παραγγελίες.
Daimler AG: Έδωσε «δεκάδες εκατομμύρια δολάρια» σε μίζες σε 22
χώρες την περίοδο 1998-2008, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.
Χρησιμοποιούσε offshore, τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων
προσώπων και παραπλανητικές τιμολογήσεις. Στις ΗΠΑ, της
επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 185 εκατ. δολαρίων!
Alliance One International: Η εταιρεία καπνού έδωσε μίζα
96.000 δολαρίων σε Έλληνα αξιωματούχο των φορολογικών και
τελωνειακών αρχών το 2003. Το κέρδος της ήταν να μειωθεί ο
φόρος για την εισαγωγή των προϊόντων της από τα 2,5 εκατ. ευρώ
στα 600.000 ευρώ. Για τις ελληνικές μίζες αλλά και τις μίζες
που έδωσε σε άλλες χώρες (Κιργιστάν, Ταϊλάνδη, Μαλάουι,
Ινδονησία, Κίνα, κοκ) πλήρωσε πρόστιμο 9,45 εκατ. δολάρια για
το ποινικό μέρος και 10 εκατ. δολάρια για αστικό μέρος.
Οι εταιρείες αυτές, όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα τόσο
του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ όσο και της Αμερικανικής
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχουν συνομολογήσει δωροδοκίες Ελλήνων
αξιωματούχων και τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους
350 εκατ. δολαρίων.
Τα στοιχεία που αποτυπώνουν την παράνομη δραστηριότητα των
εταιρειών αυτών διαβίβασε ο Γ.Σούρλας στους οικονομικούς
εισαγγελείς Γρηγόρη Πεπόνη και Σπύρο Μουζακίτη, οι οποίοι
αναμένεται να προχωρήσουν στη διενέργεια προκαταρκτικών
εξετάσεων για την αποκάλυψη της ταυτότητας των Ελλήνων που
φέρεται να δωροδοκήθηκαν.
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