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Σ
τα ίχνη µιας διεθνούς σπείρας µε εκατοντάδες µέλη και συ-
νεργάτες σε ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται οι ελληνικές δι-
ωκτικές Αρχές. Αφορµή για τη δαιδαλώδη  έρευνα αποτέ-

λεσαν οι αποκαλύψεις για τη δράση της εγκληµατικής συµµορί-
ας που συνελήφθη να κλέβει φάρµακα από τα νοσοκοµεία και 
τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ, η οποία φαίνεται να αποτελεί µόνο 
την κορυφή του παγόβουνου. Η Realnews αποκαλύπτει τις διε-
θνείς διαδροµές τριών ακόµα κυκλωµάτων που διακινούν κρα-
τικά φάρµακα υψηλού κόστους σε αγορές της Ευρώπης και της 
Ασίας, µε συνεργούς σε δηµόσια νοσοκοµεία και κρατικά φαρ-
µακεία, οι οποίοι κυκλοφορούν ακόµα ελεύθεροι.

Στα κυκλώµατα αυτά, που εξακολουθούν ακόµα και τώρα να 
διαφηµίζουν στην αγορά του εξωτερικού ότι διαθέτουν ελληνι-
κά κρατικά φάρµακα, εµπλέκονται -σύµφωνα µε πληροφορίες- 
δεκάδες άτοµα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τα οποία πα-
ρακολουθούνται τα τελευταία δύο χρόνια από τις Αρχές.

Σύµφωνα µε καλά ενηµερωµένες πηγές, οι οποίες έχουν γνώ-
ση των ερευνών, η µεγαλύτερη ποσότητα των κλεµµένων φαρ-
µάκων προέρχεται από τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ και δευτερευ-
όντως από τα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας. Πρέπει να επι-
σηµανθεί ότι το τελευταίο χρονικό διάστηµα έχουν γίνει κατά 
επανάληψη ληστείες σε φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ, καθώς και στην 
αποθήκη του στου Ρέντη, οι οποίες πιθανώς να συσχετίζονται.

 Σε όλες τις περιπτώσεις το «ξέπλυµα» των κλεµµένων φαρ-
µάκων γίνεται µέσα από εταιρείες-«πλυντήρια», που µε εικονι-
κά τιµολόγια νοµιµοποιούν τη διακίνηση των κλοπιµαίων στις 
χώρες της Ευρώπης. 

«Μίλησαν» τα έγγραφα
Η «R» αποκαλύπτει σήµερα ότι από τα τέλη του 2016 η Οικονο-
µική Αστυνοµία, µε έγγραφό της, είχε ζητήσει τη συνδροµή των 
Αρχών τριών Ευρωπαϊκών χωρών προκειµένου να εξακριβωθεί 
η δράση της φαρµακαποθήκης Lunapharma, η οποία -όπως δι-
απιστώθηκε- εµπλέκεται στο κύκλωµα του Αιγυπτίου που πρό-
σφατα εξαρθρώθηκε. 

Ωστόσο, στο συγκεκριµένο έγγραφο των Ελλήνων αστυνο-
µικών αναφέρεται ένας ακόµα πυρήνας διακίνησης κλεµµένων 
ελληνικών φαρµάκων που έχει έδρα δύο φαρµακαποθήκες στη 

Ψάχνουν για άλλες 
τρεις συµµορίες
Η «R» δηµοσιεύει την απόρρητη 
αλληλογραφία τους που έπεσε στα 
χέρια της Οικονοµικής Αστυνοµίας

Η ΚΑΜΟΡΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Βουλγαρία, στη Σόφια και στο Mαρικοσκίνοβο, µια πόλη που 
απέχει µόλις οκτώ χιλιόµετρα από τα ελληνικά σύνορα. Μάλι-
στα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόµενο να εµπλέκονται στη δια-
κίνηση των κλοπιµαίων και υπάλληλοι των τελωνείων. 

Σύµφωνα µε τα ντοκουµέντα που έχει στη διάθεσή της απο-
κλειστικά η «R», στις 15 ∆εκεµβρίου 2017 ο Ευρωπαϊκός Οργα-
νισµός European Association of Euro-Pharmaceutical Companies 
(EAEPC) στέλνει επείγον σήµα στα µέλη του σε όλη την Ευρώ-
πη, µε το οποίο προειδοποιεί ότι εταιρεία µε έδρα στη Βουλγα-
ρία διακινεί φάρµακα από την Ελλάδα, τα οποία «δεν προέρχο-
νται από το επίσηµο κανάλι διανοµής».

Μάλιστα, επισυνάπτει το e-mail που έστειλε η βουλγαρική 
«φαρµακαποθήκη-πλυντήριο» µε «προσφορές» ελληνικών φαρ-
µάκων, στο οποίο αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Αποστολή της 
εταιρείας µας είναι να προµηθεύει φαρµακευτικά προϊόντα στην 
ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και στις αγορές της Ασίας, της Ρωσίας 
και της Μέσης Ανατολής. Σας αποστέλλουµε λίστα µε ελληνικά 
προϊόντα που µπορεί να σας ενδιαφέρουν και ευελπιστούµε ότι 
θα ξεκινήσουµε µια καλή επαγγελµατική συνεργασία». Οι Βούλ-
γαροι διαφήµιζαν τα υψηλού κόστους φάρµακα µε έναν κατά-
λογο 90 φαρµάκων αξίας άνω των 800.000 ευρώ.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, ένας ακόµα πυρήνας διακίνησης 

κλεµµένων ελληνικών κρατικών προϊόντων, στα ίχνη του οποίου 
βρίσκονται οι διωκτικές Αρχές, έχει έδρα στο Βίλνιους της Λιθου-
ανίας. Ο τρίτος δρόµος περνά από την Ολλανδία και µια φαρ-
µακαποθήκη-«φάντασµα» στο Γκρόνινγκεν.

Στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκονται τουλάχιστον δύο ελ-
ληνικές εταιρείες-«βιτρίνα» που δραστηριοποιούνται στη βό-
ρεια Ελλάδα και για τις οποίες εικάζεται ότι στέλνουν τα κλοπι-
µαία στο εξωτερικό.

Σοκ προκαλεί ένα από τα πολλά ντοκουµέντα στο οποίο συ-
νεργάτες των κυκλωµάτων διαπραγµατεύονται µε Πολωνό µε-
σάζοντα την πώληση φαρµάκων υψηλού κόστους, η αξία των 
οποίων ξεπερνά το 1 εκατοµµύριο ευρώ. Μάλιστα, όπως αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά ο προµηθευτής, έχει τη δυνατότητα να του 
εξασφαλίζει τεράστια ποσότητα κλοπιµαίων κάθε µήνα! Ενώ σε 
άλλο έγγραφο, µε ηµεροµηνία 7 Αυγούστου 2017, βουλγαρική 
εταιρεία που συνδέεται µε τη διεθνή σπείρα προσφέρει σε Γερ-
µανό αγοραστή λίστα µε 101 νοσοκοµειακά ελληνικά φάρµα-
κα που πωλούνται σε «τιµή ευκαιρίας».

Πρέπει να επισηµανθεί ότι το µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα 
ελληνικά φάρµακα έχουν οι αγορές της Γερµανίας, της Ολλανδί-
ας και των σκανδιναβικών χωρών, όπου οι τιµές τους είναι πολύ 
υψηλότερες από τις αντίστοιχες στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα να 

µεγιστοποιείται το περιθώριο κέρδους. Παρά 
το γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα φάρ-
µακα κυκλοφορούν µε ελληνική συσκευασία, 
στις περισσότερες από αυτές επανασυσκευά-
ζονται στις χώρες που τα πωλούν και φαίνο-
νται ότι προέρχονται από την εγχώρια αγορά. 

Επίσης, σύµφωνα µε υπηρεσιακούς παρά-
γοντες, υπάρχει πιθανότητα να εµπλέκονται 
και κυκλώµατα διακίνησης ναρκωτικών, κα-
θώς κάποια από τα κλεµµένα φάρµακα που 
εντοπίστηκαν είναι παράγωγα ναρκωτικών ου-
σιών που χορηγούνται για τη µείωση του πό-
νου µε δίγραµµη συνταγή. 

Οι «τρύπες» στα νοσοκοµεία
O ελληνικές διωκτικές Αρχές ενηµερώθηκαν 
πρώτη φορά για τη δράση των κυκλωµάτων 
τον ∆εκέµβριο του 2014, όταν παράγοντες 
της αγοράς κατήγγειλαν τη διακίνηση ελλη-
νικών κρατικών φαρµάκων στην ευρωπαϊκή 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ελληνικού φαρμάκου με τη χαρακτηριστική κόκκινη σήμανση της 
κρατικής προμήθειας, που τελικά κατέληξε στη γερμανική αγορά
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Φροντίδα για το νερό,
σεβασµός για  το περιβάλλον

 Η σχέση υδροληψίας υφίσταται πάντα µεταξύ της ΕΥ∆ΑΠ και 
του ιδιοκτήτη ενός ακινήτου. Εποµένως, εάν είστε ιδιοκτήτες, 
σας συµφέρει να γνωστοποιήσετε στην ΕΥ∆ΑΠ τον ένοικό σας 
για να λαµβάνετε ενηµέρωση σχετικά µε την παροχή που υδρο-
δοτεί το ακίνητό σας. Σε αυτά τα στοιχεία περιλαµβάνεται και 
η ενηµέρωση για οφειλές στους λογαριασµούς του νερού από 
τον ένοικο και οι πιθανές διακοπές στην υδροδότηση που γίνο-
νται λόγω οφειλών.

 ∆ιπλάσια ποσότητα δωρεάν νερού προσφέρει η ΕΥ∆ΑΠ µε το 
Εκτακτο Ειδικό Τιµολόγιο, το οποίο επεκτείνεται στους δικαιού-
χους του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης. Πιο συγκεκρι-
µένα, προσφέρεται δωρεάν ποσότητα νερού 2 κ.µ. κάθε µήνα, 
για κάθε µέλος νοικοκυριού. Οι αιτήσεις µπορούν να κατατε-
θούν µέσα από την ιστοσελίδα της ΕΥ∆ΑΠ www.eydap.gr. Επί-
σης, η ΕΥ∆ΑΠ υπενθυµίζει πως παρέχει τη δυνατότητα ρύθµι-
σης των οφειλών σας σε δόσεις. 
 Τo Click2Call είναι η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία της ΕΥ∆ΑΠ. 

Μέσω της ιστοσελίδας eydap.gr σας δίνει τη δυνατότητα να 
επιλέξετε το θέµα που σας απασχολεί σχετικά µε την παροχή 
σας, να γράψετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και την επιθυ-
µητή ώρα επικοινωνίας, και η υπηρεσία τηλεφωνικού κέντρου 
1022 θα επικοινωνήσει µαζί σας. Ακόµη, έχετε τη δυνατότητα 
να αποθηκεύσετε τον τελευταίο σας λογα ριασµό σε PDF και να 
υποβάλλετε αιτήµατα για τα οποία απαιτούνταν επίσκεψη στα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΥ∆ΑΠ, όπως διακανονι-
σµοί οφειλών, χορήγηση ειδικών τιµολογίων και εργαστηρια-
κός έλεγχος µετρητή.

χε στηθεί µέσα από το κοινωνικό φαρµακείο του νοσοκοµείου. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι διωκτικές Αρχές στο κύκλωµα που 

εξαρθρώθηκε έχουν εντοπίσει φάρµακα από 100 νοσοκοµεία!
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι την τελευταία τριετία οι 

ελλείψεις ειδικά των ογκολογικών φαρµάκων 
ήταν σε τέτοια έκταση, που αναβάλλονταν οι 
θεραπείες των ασθενών σε πολλά νοσοκοµεία. 
Μάλιστα, το Λαϊκό, στο οποίο διαπιστώθηκε 
ότι δρούσε το κύκλωµα που εξαρθρώθηκε, 
ζητούσε συστηµατικά φάρµακα από τα κοι-
νωνικά ιατρεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
2016 το Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού δώρι-
σε δέκα φορές στο Λαϊκό Νοσοκοµείο φάρ-
µακα αξίας 217.685,71 ευρώ!

Το φλέγον ερώτηµα είναι βέβαια πώς εί-
ναι δυνατόν οι διοικήσεις των νοσοκοµείων 
να µην κατόρθωσαν να διαπιστώσουν τη συ-
στηµατική κλοπή των τεράστιων ποσοτήτων 
φαρµάκων υψηλού κόστους, παρά το γεγονός 
ότι τελείωναν αδικαιολόγητα οι προµήθειες.

Η Ελένη Θεοδωρίδου, γενική γραµµατέας 
του Ελληνικού Συνδέσµου Πληροφορικής της Υγείας, εξηγεί ότι 
στα περισσότερα νοσοκοµεία δεν υπάρχουν µηχανογραφηµέ-
νες διαδικασίες, αλλά οι συνταγές είναι χειρόγραφες!

«H απουσία τεχνολογίας και πληροφοριακών συστηµάτων ευ-
νοεί την αναρχία, ενώ η έλλειψη διαδικασιών εµποδίζει τον έλεγ-
χο. Το µοναδικό ογκολογικό νοσοκοµείο που τηρεί πλήρως µη-
χανογραφηµένη διαδικασία είναι ο “Αγιος Σάββας”, ενώ αντί-
θετα σε άλλα, όπως το “Μεταξά”, το Nοσοκοµείο Αγίων Αναρ-
γύρων αλλά και το Λαϊκό, το τµήµα που εκτελεί τις χηµειοθερα-
πείες λειτουργεί χειρόγραφα. Η µόνη µηχανογραφηµένη διαδι-
κασία είναι το ατοµικό συνταγολόγιο του αρρώστου, το οποίο 
ωστόσο δεν τεκµηριώνει τη θεραπεία και λειτουργεί µόνο ως 
δελτίο εσωτερικής παραγγελίας φαρµάκου». 

Η κυρία Θεοδωρίδου εξηγεί, επίσης, ότι µια τρύπα στο σύ-
στηµα είναι το Τµήµα ∆ιάλυσης των θεραπειών, το οποίο λει-
τουργεί χωρίς να καταγράφει ηλεκτρονικά την παρασκευή της 
χηµειοθεραπείας και τα σκευάσµατα που έχουν χρησιµοποιηθεί.

«Υπάρχουν νοσοκοµεία στα οποία ακόµα και ο φάκελος του 
ασθενούς είναι χειρόγραφος, δεν ακολουθούνται θεραπευτι-
κά πρωτόκολλα και ο γιατρός ουσιαστικά δεν λογοδοτεί που-
θενά εάν παρακάµψει την ενδεδειγµένη θεραπευτική πρακτι-
κή και κάνει, για παράδειγµα, υπερδοσολογία», καταλήγει η κυ-
ρία Θεοδωρίδου.

Εξαφάνιση-µυστήριο 
Το νήµα της εξαφάνισης της παθολόγου Βασιλείας Βαµβακο-
πούλου, που εργαζόταν στην ογκολογική κλινική του νοσοκο-
µείου Λαϊκό, προσπαθούν να ξετυλίξουν οι αστυνοµικές Αρχές, 
προκειµένου να διαπιστώσουν αν έχει εµπλοκή στο κύκλωµα 
που εξαρθρώθηκε. 

Εκτός από τη γιατρό, δεν έχει δώσει σηµεία ζωής από την πε-
ρασµένη Τετάρτη και ο δηµοσιογράφος σύζυγός της. Η νεα-
ρή γιατρός, που ήταν πανεπιστηµιακός υπότροφος στο νοσο-
κοµείο από το 2013, συνεργαζόταν στενά µε τους διευθυντές 
των δύο ογκολογικών κλινικών του νοσοκοµείου. Η γιατρός, 
η οποία έχαιρε της απολύτου εµπιστοσύνης των δύο καθηγη-
τών, χρησιµοποιούσε τις σφραγίδες τους για να συνταγογρα-
φεί στους ασθενείς.

Την περασµένη Τρίτη η διευθύντρια της κλινικής διαπίστω-
σε ότι είχαν γίνει µε τη σφραγίδα της 40 πλαστές συνταγογρα-
φήσεις και ενηµέρωσε τη διοίκηση του νοσοκοµείου. Οταν την 
επόµενη ηµέρα αναζητήθηκε η Β. Βαµβακοπούλου για να δώ-
σει εξηγήσεις, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε πάει στο νοσοκοµείο. 
Ο διοικητής, µάλιστα, τηλεφώνησε στη µητέρα της, η οποία τον 

ενηµέρωσε ότι είχε ήδη δηλώσει την εξαφάνιση της κόρης της 
και του συζύγου της στο Α.Τ. Παγκρατίου.

Οι συνάδελφοί της κάνουν λόγο για µια καλή γιατρό, που δεν 
προκαλούσε µε την παρουσία της και ήταν υπεράνω υποψίας. 

Την εξαφάνιση της γιατρού σχολιάζει ο Τά-
σος Αντωνόπουλος, πρόεδρος εργαζοµένων 
στο Λαϊκό Νοσοκοµείο, κάνοντας λόγο για «βι-
οµηχανία αµαρτίας». 

«Η γιατρός, που φαίνεται ότι εµπλέκεται στο 
κύκλωµα των αντικαρκινικών φαρµάκων, εί-
ναι εξαφανισµένη µαζί µε τον σύζυγό της από 
τότε που ξέσπασε το θέµα. ∆εν την ξέρω προ-
σωπικά, πρόκειται όµως για µια πανεπιστηµι-
ακή υπότροφο που συνεργαζόταν µαζί µε την 
προϊσταµένη της στην Α’ Παθολογική Κλινική, 
στο Ογκολογικό Τµήµα του Γ.Ν. Λαϊκό», ανα-
φέρει ο κ. Αντωνόπουλος και δίνει λεπτοµέρει-
ες για την εξαφάνισή της. «Η γιατρός χάθηκε 
από τη στιγµή που η προϊσταµένη της διαπί-
στωσε τις παρανοµίες. Οπως η ίδια µας έχει 
πει, µιλάµε για περίπου 200 παράνοµες συ-

νταγογραφήσεις. Την είχε εµπιστευτεί, της είχε δώσει τις σφρα-
γίδες που χρειαζόταν και εκείνη πιθανόν να πρόδωσε την εµπι-
στοσύνη της κάνοντας “βιοµηχανία αµαρτίας”». Ο κ. Αντωνό-
πουλος καταλήγει σηµειώνοντας ότι η αγνοούµενη γιατρός ερ-
γαζόταν σε έναν χώρο αποµονωµένο, µε αποτέλεσµα ελάχιστοι 
συνάδελφοί της να τη γνωρίζουν.

αγορά. Μάλιστα, τη δράση των κυκλωµάτων είχε αποκαλύψει 
µε αποκλειστικό ρεπορτάζ της η «R» στις 14 ∆εκεµβρίου 2014.

 Ξεκίνησε έρευνα που κατέληξε στην εµπλοκή δύο νοσοκοµεί-
ων από τη βόρεια Ελλάδα, από τα οποία διαπιστώθηκε ότι κλέ-
βονταν φάρµακα, καθώς και µιας φαρµακαποθήκης στην Κα-
βάλα, από την οποία αφαιρέθηκε η άδεια. Ωστόσο, η βουλγα-
ρική εταιρεία που συµµετείχε τότε στη διακίνηση των κλοπιµαί-
ων εξακολουθεί να λειτουργεί.

Στη συνέχεια, το Σώµα Επιθεωρητών Υγείας διενήργησε έρευ-
να σε κάποια δηµόσια νοσοκοµεία, ιδιωτικές κλινικές, καθώς και 
σε φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ. Τα πορίσµατα των επιθεωρητών κά-
νουν λόγο για εξαφάνιση σκευασµάτων και «τρύπες» στο σύ-
στηµα που επιτρέπουν τη διαφυγή των φαρµάκων. Μάλιστα, 
στην περίπτωση νοσοκοµείου της Θεσσαλονίκης, η κοµπίνα εί-
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Νοσοκομείου Βασιλεία 
Βαμβακοπούλου, η 
οποία εξαφανίστηκε 
μυστηριωδώς

RealRealReal
αποδείξεις

ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ της 
επικοινωνίας μεταξύ 
των κυκλωμάτων που 
δραστηριοποιούνται σε 
πόλεις της Βουλγαρί-
ας και της Λιθουανίας, 
στα οποία προτείνεται 
η πώληση σκευασμά-
των που έχουν κλαπεί 
από ελληνικά νοσοκο-
μεία σε φαρμακαποθή-
κες χωρών της βόρειας 
Ευρώπης 

Η ΛΙΣΤΑ με τα φάρμακα που έχουν κλαπεί από τα ελληνικά 
νοσοκομεία και προτείνονται σε αγοραστές του εξωτερικού 


