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η ερευνα θα περιλαμβάνει και 
ταυτοποίηση των φιαλιδίων που αναλογούν 
σε κάθε εμβολιαστικό κέντρο με τα 
πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από εκεί

το υπουργείο σκέφτεται τη διενέργεια τεστ 
αντισωμάτων για όλους όσοι δήλωσαν πως νόσησαν, 
ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν ο αριθμός των 
αντισωμάτων αντιστοιχεί σε άτομο που έχει νοσήσει
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 Την πιθανόΤηΤα ύπαρξης οργανωμένου κυκλώμα-
τος πίσω από τα πλαστά πιστοποιητικά θα διερευνήσουν 
οι Αρχές, εστιάζοντας στο κίνητρο αυτών που εξέδιδαν τα 
πιστοποιητικά. Μεταξύ άλλων, η έρευνα, που έχει ήδη ξεκι-
νήσει, επικεντρώνεται στο εάν οι πλαστογράφοι έχουν λά-
βει αμοιβές για την έκδοση των ψεύτικων πιστοποιητικών. 
Γι’ αυτόν τον λόγο, θα ζητηθεί άρση του απορ-
ρήτου των τραπεζικών λογαριασμών από όλους 
τους ανθρώπους που έχουν βρεθεί να εμπλέκο-
νται στο ζήτημα έκδοσης ή και απόκτησης των 
πλαστών πιστοποιητικών. 

Μέχρι στιγμής, στην υπόθεση από την οποία 
άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι των αποκαλύ-
ψεων, η υπάλληλος του Κέντρου Υγείας Παλα-
μά Καρδίτσας έχει καταθέσει ότι εξέδιδε τα πλα-
στά πιστοποιητικά απλά και μόνο για να βοη-
θήσει άτομα που αρνούνται να κάνουν το εμ-
βόλιο. «Εξυπηρετούσα φίλους και συγγενείς 
αντιεμβολιαστές. Εδρασα μόνη μου», κατέθε-
σε στο πλαίσιο Ενορκης Διοικητικής Εξέτασης 
η διοικητική υπάλληλος που πιάστηκε να κατα-
χωρίζει εικονικούς εμβολιασμούς. Η ίδια κατη-
γορείται για 33 πλαστές βεβαιώσεις εμβολια-
σμού και τέθηκε σε αναστολή, ενώ αντιμετω-
πίζει και ποινικές κυρώσεις. Από την άλλη, τα 
ΑΜΚΑ των 33 ατόμων βρίσκονται στη διάθεση 
της Εισαγγελίας Καρδίτσας. «Χρησιμοποίησα 
μια ταμπλέτα με κωδικούς πρόσβασης συνα-
δέλφου, χωρίς εκείνος να το γνωρίζει, και κα-
ταχώρισα πλασματικούς εμβολιασμούς», εί-
πε, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, 
στην κατάθεσή της. 

Οι πλασματικοί εμβολιασμοί καταχωρίστη-
καν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ίσως να 
συνέχιζε τη δράση της αν δεν εντοπιζόταν από 
το ηλεκτρονικό σύστημα. Οι βραδινές ώρες 
που καταχώριζε τους εμβολιασμούς από τη 
συγκεκριμένη ταμπλέτα, αλλά και το υπερά-
ριθμο των πιστοποιητικών σε σύγκριση με 
τα διαθέσιμα εμβόλια που είχε το Κέντρο 
Υγείας, ήταν τα μοιραία λάθη της. 

Σύμφωνα με πηγές, οι εισαγγελικές Αρ-
χές θα ζητήσουν την άρση του τραπεζικού 
απορρήτου και της ίδιας για να διαπιστώ-
σουν αν υπάρχουν ύποπτες συναλλαγές 
που προκύπτουν ίσως από πώληση πλα-
στών πιστοποιητικών εμβολιασμού ή αν 
τελικά η ίδια το έκανε για… ιδεολογικούς 
λόγους. Την υπόθεση ερευνά και το τμή-
μα Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, εξετάζοντας μάλιστα το σενάριο να γνώρι-
ζε για τη δράση της και να έκανε τα «στραβά μάτια» πο-
λύ στενό συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο υπηρετεί στο 
αστυνομικό Σώμα.

Η ίδια μπορεί να επιμένει ότι έδρασε μόνη της, όμως η 
έρευνα οδήγησε στην αδελφή της που εργάζεται στο νο-
σοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης και η 
οποία είχε προμηθευτεί πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού. 
Στο ίδιο νοσοκομείο εντοπίστηκαν ακόμη τρεις εργαζόμε-

νες με βεβαίωση-«μαϊμού», με κάποιες μάλιστα εξ αυτών 
να είναι νοσηλεύτριες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας!

Κύκλωμα στη Σαντορίνη
Δύο Αμερικανίδες influencers αποτέλεσαν την αιτία για να 
αποκαλυφθεί η απάτη με τα πλαστά πιστοποιητικά rapid 
tests στη Σαντορίνη. Πρόκειται για την υπόθεση που ανα-
στάτωσε το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας και προκάλεσε την 
έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Δικαιοσύνης. 
Οι δύο τουρίστριες είχαν γραπτή βεβαίωση ότι υποβλήθη-

καν σε rapid test στο νοσοκο-
μείο του νησιού και ήταν αρ-
νητικές στον κορωνοϊό, όμως 
το όνομά τους δεν ήταν κατα-
χωρισμένο ούτε στη γραμμα-
τεία ούτε στο μικροβιολογικό 
εργαστήριο. Η Σάλι και η Αννα 
ήρθαν για διακοπές στην Ελλά-
δα από το Νιου Τζέρσεϊ στις 8 
Ιουλίου. Επειτα από μια σύντο-
μη παραμονή στην Αθήνα, ανα-
χώρησαν για τη Μύκονο και στη 
συνέχεια για τη Σαντορίνη. Οταν 
έφτασε η ώρα να φύγουν από 
το νησί, χρειάστηκε να υποβλη-
θούν σε rapid test προκειμένου 
να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Εί-
ναι άγνωστο πού έκαναν το τεστ, 
πάντως αυτό δεν έγινε στο Νοσο-
κομείο Θήρας και ας είχαν βεβαί-
ωση από εκεί. Ελαβαν τα πιστοποι-
ητικά ηλεκτρονικά από e-mail με 
τη διεύθυνση hospitalsantorini@
gmail.com, το οποίο κάποιος δη-
μιούργησε, αφού το εγκεκριμένο 
e-mail του νοσοκομείου είναι το 
info@santorini-hospital.gr. 

Ενα λάθος στο ονοματεπώνυ-
μο της μίας κοπέλας στη βεβαίω-
ση rapid test ξετύλιξε το κουβάρι. 
Η Αμερικανίδα influencer προσπά-
θησε να επικοινωνήσει με το νοσο-
κομείο απαντώντας στο e-mail από 
το οποίο της είχε αποσταλεί η βε-
βαίωση, αλλά ουδείς της απαντού-
σε. Οταν τελικά η επικοινωνία έγινε 
τηλεφωνικώς με το νοσοκομείο, δι-
απιστώθηκε ότι τα στοιχεία τόσο της 
ίδιας όσο και της φίλης της δεν ήταν 
καταχωρισμένα. Η Εθνική Αρχή Δια-
φάνειας και η Ανώνυμη Εταιρεία Μο-
νάδων Υγείας (ΑΕΜΥ), στην οποία 
υπάγεται διοικητικά το νοσοκομείο, 
έστειλαν επιθεωρητές στο Νοσοκο-

μείο της Σαντορίνης και έλαβαν καταθέσεις από περισσό-
τερους από δέκα εργαζομένους. Ο φάκελος βρίσκεται σή-
μερα στα χέρια του εισαγγελέα, ενώ αναζητείται το πρό-
σωπο από το νοσοκομείο που πλαστογράφησε τις βεβαι-
ώσεις. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχει στηθεί 
μια φάμπρικα με την εμπλοκή ατόμων και εκτός του νο-
σοκομείου, που προμήθευε τουρίστες με πλαστές βεβαι-
ώσεις για rapid tests προκειμένου να τους διευκολύνουν 
στις μετακινήσεις τους.

αρση τραπεζικού απορρήτου για όλους τους 
εμπλεκομένους ζητούν οι αρχές, για να διερευνήσουν 

το ενδεχόμενο ύπαρξης οργανωμένου κυκλώματος

Ψάχνουν το κίνητρο 
των πλαστογράφων

Στο στόχαστρο του υπουργείου Υγείας μπαί-
νουν και περίπου 3.000 βεβαιώσεις νόσησης 
που κατατέθηκαν στο σύστημα, με αποτέλεσμα 
ισάριθμοι υγειονομικοί να μην έχουν εμβολι-
αστεί επικαλούμενοι νόσηση από COVID-19. 
Πρόσφατο κρούσμα σε νοσηλευτική μονάδα 
της βορειοδυτικής Ελλάδας σε υγειονομικούς 
που είχαν αρνητικό μοριακό τεστ, αλλά είχαν 
προλάβει να λάβουν βεβαίωση νόσησης λόγω 
προγενεστέρου και πρόσφατου θετικού rapid 
test σήμανε συναγερμό στο υπουργείο Υγείας. 
Η σχετική καταγγελία αναφέρει πως κατά τη δι-
εξαγωγή του τεστ λαμβανόταν δείγμα από άλ-
λο άτομο που ήταν επιβεβαιωμένο κρούσμα 
κορωνοϊού, ώστε το τεστ να βγει θετικό. Κα-
τόπιν τούτου, το υπουργείο σκέφτεται σοβα-
ρά τη διενέργεια τεστ αντισωμάτων για όλους 
όσοι δήλωσαν πως νόσησαν, ούτως ώστε να 
διαπιστωθεί αν ο αριθμός των αντισωμάτων 
αντιστοιχεί σε άτομο που έχει νοσήσει. Πολύ 
δε περισσότερο αν η βεβαίωση νόσησης είναι 
σχετικά πρόσφατη.

ενα λάθος στο ονοματεπώ-
νυμο της μίας κοπέλας 
στη βεβαίωση rapid test 
που έλαβε με e-mail ξετύλιξε το κουβάρι

Μόνο τις τρεις τελευταίες 
ημέρες πριν από τη λήξη 
της προθεσμίας εκδόθηκαν 
περίπου 500 πιστοποιητικά 
εμβολιασμού


