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Οκτώ δικογραφίες στην Εισαγγελία για το ΠΑΓΝΗ 

Ρεπορτάζ: Ευαγγελία Καρεκλάκη Αννα Κωνσταντουλάκη  

Οκτώ δικογραφίες σχηματίζονται από την Εισαγγελία Ηρακλείου για όλες τις καταγγελίες που 
αφορούν σε γιατρούς του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου και σύμφωνα με πληροφορίες 15 
πανεπιστημιακοί γιατροί θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης. Στο γραφείο 
του εισαγγελέα Ηρακλείου, αναμένονται και τα στοιχεία της Ιντερπόλ για τους ορθοπεδικούς που 
χρηματίζονταν από αμερικάνικη εταιρεία.  

Με ρυθμούς …ταχύτητας φωτός σχηματίζονται πλέον οι δικογραφίες για το Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά τον καταιγισμό των καταγγελιών και αποκαλύψεων για τα όσα 
συμβαίνουν στο μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα της Κρήτης.  

Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι και χθες ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Ηρακλείου Νίκος Μαρκάκης είχε 
δώσει εντολή για επτά δικογραφίες που ήδη έχουν «χρεωθεί» πταισματοδίκες, ενώ τη Δευτέρα 
αναμένεται να σχηματιστεί μία ακόμα, εκτοξεύοντας συνολικά τον αριθμό στις οχτώ.  

Και όπως όλα δείχνουν έπεται και συνέχεια. Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου δεκαπέντε 
πανεπιστημιακοί γιατροί θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης.  

Οι δικογραφίες αφορούν καταγγελίες για χρηματισμό, διπλοθεσίτες γιατρούς, απογευματινά ιατρεία, 
γιατρούς που χειρουργούσαν στο Πανεπιστημιακό ενώ δεν ασκούσαν κλινικό έργο, ακύρωση 
χειρουργείων στο στάδιο της προνάρκωσης, γιατρούς που απουσιάζουν στο εξωτερικό και εντούτοις 
πληρώνονται κανονικά από το νοσοκομείο.  

Ανάμεσα στις δικογραφίες που σχηματίζονται συμπεριλαμβάνεται και η προκαταρκτική έρευνα που 
διέταξε μόλις χθες ο εισαγγελέας για την καταγγελία σε βάρος του καθηγητή Χειρουργικής και 
διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του ΠΑΓΝΗ Γιάννη Μελισσά, η σύζυγος του οποίου φέρεται να έχει 
ιδιωτική εταιρεία προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.  
 
Μάλιστα στη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης αναμένεται να υπάρξει και η εμπλοκή της 
Εισαγγελίας Χανίων καθώς ο κ. Μελισσάς με βάση τις καταγγελίες φέρεται να κάνει χειρουργικές 
επεμβάσεις σε ιδιωτική κλινική των Χανίων.  

Η όγδοη δικογραφία που αναμένεται να σχηματιστεί αφορά στη λειτουργία του τμήματος Πυρηνικής 
Ιατρικής. Ο Διευθυντής του τμήματος κ. Καρκαβίτσας επισκέφθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα 
χθες το γραφείο του εισαγγελέα και δεσμεύτηκε ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχει στη διάθεση του όλα τα 
στοιχεία που έχουν ζητηθεί προκειμένου να προχωρήσει η έρευνα. 

Η υπόθεση Μελισσά  

Όλα τα στοιχεία που αφορούν στην υπόθεση του καθηγητή Χειρουργικής Γιάννη Μελισσά και την 
λειτουργία στο όνομα της συζύγου του, εταιρείας που προμηθεύει με υγειονομικό υλικό νοσοκομεία, 
εξετάζει ο εισαγγελέας Ηρακλείου Νίκος Μαρκάκης ενώ το θέμα απασχόλησε χθες τη Διοίκηση του 
Πανεπιστημιακού νοσοκομείου.  

Ο κ. Μελισσάς είχε κληθεί να δώσει απαντήσεις, ωστόσο δεν παρευρέθηκε στην συνεδρίαση όπως 
μας είπε ο διοικητής του ΠΕΠΑΓΝΗ Ζαχαρίας Αμανάκης.  

Η εξήγηση που δόθηκε ήταν ότι είχε πολλά χειρουργεία από νωρίς το πρωί έως αργά το μεσημέρι.  



Ο κ. Αμανάκης σημείωσε ότι ο νομικός σύμβουλος του νοσοκομείου Μιχάλης Σταματάκης θα 
ερευνήσει αν είναι ή όχι νόμιμο να λειτουργεί εταιρεία υγειονομικού υλικού στο όνομα συζύγου 
πανεπιστημιακού γιατρού ενώ ανατέθηκε στον διοικητικό διευθυντή να ερευνήσει αν το νοσοκομείο 
προμηθευόταν ιατρικά αναλώσιμα από την συγκεκριμένη εταιρεία και με ποιες διαδικασίες 
(διαγωνισμούς, απευθείας αναθέσεις κ.λ.π.). Για το θέμα διατάχθηκε ΕΔΕ.  

Ο κ. Σταματάκης είπε στην “Π” ότι όλα χρειάζονται διερεύνηση και θα αρχίσει να μελετά το θέμα όταν 
του ζητηθεί εγγράφως από την Διοίκηση του νοσοκομείου.  

Οπως έγραψε χθες η “Π”, ο κ. Μελισσάς ο οποίος είναι και διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του 
ΠΕΠΑΓΝΗ, έστειλε από το φαξ της εταιρείας της συζύγου του το έγγραφο που προέκυψε από την 
συνεδρίαση του ΠΕΠΑΓΝΗ και της Διοίκησης του Ιατρικού Τμήματος αναφορικά με τις καταγγελίες για 
τα όσα γίνονται στο ΠΕΠΑΓΝΗ. 

Το τηλέφωνο της ίδιας εταιρείας υπάρχει στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα που διαφημίζει θεραπευτικό 
κέντρο παχυσαρκίας, επεμβάσεις στις οποίες ειδικεύεται ο κ. Μελισσάς. 

Αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας είναι και οι πληροφορίες ότι ο καθηγητής κ. Μελισσάς 
συνεργάζεται με ιδιωτική κλινική των Χανίων κάνοντας χειρουργικές επεμβάσεις.  

 
Ανακοίνωση του Ιατρικού Τμήματος 

Με αφορμή την υπόθεση Μελισσά ο πρόεδρος του Ιατρικού Τμήματος Ο. Ζώρας σε ανακοίνωση 
σημειώνει:  

“Σχετικά με το δελτίο Τύπου που στάλθηκε ως κοινή ανακοίνωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
και του Ιατρικού Τμήματος, αλλά και γενικότερα, το Ιατρικό Τμήμα δηλώνει:  

Ενώ υπάρχει απόλυτη ταύτιση με το κείμενο που εστάλη, εντούτοις είναι προφανές ότι υπάρχει 
πλήρης διαφωνία με κάθε πρακτική που αποκλίνει ενος πλαισίου που διέπει την ακαδημαϊκή 
δεοντολογία, την ηθική, την νομιμότητα αλλά και την ανιδιοτέλεια.  

Το θέμα θα συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Τμήματος του οποίου ζητήθηκε η “ad 
hoc” σύγκληση.  

Επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά ότι η συνολική λειτουργία του Ιατρικού Τμήματος διέπεται από 
ειλικρίνεια, διαφάνεια, νομιμότητα και υψηλού φρονήματος ακαδημαϊκή δεοντολογία. Κάθε 
συμπεριφορά μέλους της Ακαδημαϊκής κοινότητας που εκτρέπεται των ορίων αυτού του πλαισίου, θα 
εκτιμάται από τα αντίστοιχα όργανα και θα πράττονται τα ανάλογα”.  

Ορκωτοί λογιστές στα νοσοκομεία 

Εξονυχιστικοί έλεγχοι στα λογιστήρια νοσοκομείων και του Ηρακλείου, προκειμένου να διαπιστώσουν 
τυχόν παρατυπίες στην προμήθεια υγειονομικού υλικού θα πραγματοποιήσουν ορκωτοί λογιστές, 
ενώ στο μέλλον έλεγχοι θα γίνονται από ειδικούς επί των οικονομικών της Υγείας, οι οποίοι θα 
στελεχώσουν τη νεοσύστατη Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος του υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη. 

Πάγωμα τιμών φαρμάκων 

Πάγωμα των τιμών των φαρμάκων αποφάσισε η κυβέρνηση, εν όψει των ανακοστολογήσεων που 
προγραμματίζει να κάνει σε 6.000 σκευάσματα τον επόμενο μήνα. 



Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Υγείας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, σε συνεργασία με τους 
υπουργούς Οικονομίας και Εργασίας, αποφασίστηκε το “πάγωμα” της τιμής των φαρμάκων και οι 
ανακοστολογήσεις, οι οποίες θα επαναλβμάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, στο πλαίσιο της 
προσπάθειας μείωσης των δαπανών και εξοικονόμησης πόρων. 

Τι υποστηρίζει για την κατηγορία ο πρύτανης 

Με μια σειρά εγγράφων που βρίσκονται ήδη στη διάθεση της Γ’ ανακρίτριας Ηρακλείου (και είχαν 
επίσης διαβιβαστεί στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρο Ρακιντζή) ο Πρύτανης Γιάννης 
Παλλήκαρης προσπαθεί να αντικρούσει το κατηγορητήριο που του αποδίδεται για υπεξαίρεση σε 
βαθμό κακουργήματος αλλά και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.  

Ο Πρύτανης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να χρησιμοποίησε κονδύλια συγκεκριμένου 
κωδικού του ΕΛΚΕ προκειμένου να διοργανώσει για λογαριασμό της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης επιμορφωτικά σεμινάρια. Η κατηγορία της υπεξαίρεσης συνίσταται με βάση 
το πόρισμα της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων ότι τα έσοδα που προέκυπταν από τα επίμαχα σεμινάρια, 
δεν τα επέστρεφε στον ΕΛΚΕ και στην Ιατρική Σχολή ως νόμιμους δικαιούχους αλλά τα κατέθετε σε 
διάφορους άλλους λογαριασμούς.  

Είναι σημαντικό ωστόσο (και δίνει άλλη διάσταση στην έρευνα) έγγραφο που απέστειλε σύμφωνα με 
πληροφορίες στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης τον Ιούλιο του 2009 η προϊσταμένη της 
γραμματείας του ΕΛΚΕ. Με βάση πάντα αυτό το έγγραφο, το οποίο έχει στη διάθεση της η αρμόδια 
ανακρίτρια, προκύπτει ότι ουδέποτε η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργάνωσε 
επιμορφωτικά σεμινάρια, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, και συνεπώς ουδέν έσοδο ανέμενε 
από τέτοιες διοργανώσεις. Επισημαίνεται ότι τα επίμαχα σεμινάρια ήταν ιδιωτικά και ατομικά του κ. 
Παλλήκαρη, τα οποία διοργάνωσε κυρίως με τις χορηγίες φαρμακευτικών εταιρειών και με μία 
ελάχιστη συμμετοχή του ΕΛΚΕ, λειτουργούντος ως χορηγού της ιδιωτικής πρωτοβουλίας Παλλήκαρη.  

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η χορηγία αυτή δεν ξεπερνούσε τις 16.000 ευρώ.  

Έγγραφο ανάλογου περιεχομένου απεστάλη τον Ιανουάριο του 2009 και από την Ολομέλεια της 
Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

Σύμφωνα με το πόρισμα της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων το ποσό που φέρεται να έχει υπεξαιρέσει ο 
κ. Παλλήκαρης ανέρχεται σε περίπου 390.000 ευρώ ή κατ’ άλλους σε 334.000 ευρώ με βάση πάντα 
την καταγραφή των κινήσεων των λογαριασμών.  

Στο έγγραφο που απεστάλη στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ενδιαφέρον παρουσιάζει το εξής 
στοιχείο: ότι ενώ ο ΕΛΚΕ μέσω των δραστηριοτήτων του ΒΕΜΜΟ είχε εισπράξει την περίοδο 1995-
2006 έσοδα, ύψους περίπου 7.900.000 ευρώ, ουδέποτε, όπως αναφέρεται, ο Γιάννης Παλλήκαρης 
δεν εισέπραξε ποσό από αυτά που δικαιούταν ως επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος. Το 
ποσό αυτό ανέρχεται σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, αν υπολογιστεί ότι δικαιούται ποσοστό 
της τάξεως του 10%.  

Ακόμα στη διάθεση της ανακρίτριας έχει διαβιβαστεί γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του 
Κράτους που σύμφωνα με πληροφορίες αποφαίνεται ότι δεν τίθεται θέμα διεκδίκησης πνευματικών 
δικαιωμάτων του Πανεπιστήμιου Κρήτης σε σχέση με τα ερευνητικά επιτεύγματα του κ. Παλλήκαρη.  

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρύτανης αντιμετωπίζει και την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες. Φέρεται δηλαδή τα χρήματα που υπεξαίρεσε να τα δαπάνησε για 
την κατασκευή κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή υποστηρίζεται ότι η ανέγερση της κατοικίας έγινε με 
σύναψη δανείου.  



Πάντως από την πλευρά του Πρύτανη ζητήθηκε να κληθούν ενώπιον της ανακρίτριας μάρτυρες από 
τον ΕΛΚΕ ώστε εκτός από τα έγγραφα που έχουν προσκομιστεί, να εξεταστούν και προφορικά και να 
απαντήσουν δια ζώσης σε όποια ζητήματα τεθούν στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης. Να σημειωθεί 
ότι στην παρούσα φάση αναμένεται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου σε σχέση με την επιβολή 
αλλά και το ύψος της εγγυοδοσίας σε βάρος του Πρύτανη μετά την απολογία του. Οι συνήγοροι 
υπεράσπισης προσέφυγαν στο δικαστικού συμβούλιο ζητώντας να εξαλειφθεί ο συγκεκριμένος όρος.  

Πληροφορίες αναφέρουν ότι για τις φορολογικές παραβάσεις που εντοπίζει το πόρισμα του πρώην 
ΣΔΟΕ, δεν έχουν ασκηθεί διώξεις.  

 
Ανακοίνωση του Πρύτανη  

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, επισημαίνει: “Η 
δημοσιότητα των τελευταίων ημερών γύρω από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Τμήμα Ιατρικής 
κλιμακώνεται αποκαλύπτοντας τους υστερόβουλους και τους πραγματικούς της «στόχους». 

Με μια ωμή εκμετάλλευση της συγκυρίας κάποια τοπικά ΜΜΕ κατασκευάζουν μια «επικαιρότητα» 
που στοχοποιεί και μέσω εμού, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τους ερευνητικούς του θεσμούς, το 
επιστημονικό του κύρος, καθώς και τα πρόσωπα που πιστά το υπηρετούν. 

Όλοι αντιλαμβάνονται ποιοι και πώς αποκομίζουν οφέλη απ’ αυτή την εκστρατεία απαξίωσης και 
σπίλωσης θεσμών και προσώπων, ιδιαίτερα σήμερα που εκδιπλώνεται μια βαθύτατη κρίση 
κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών αξιών. 

Η πολύχρονη προσπάθεια να αμαυρωθεί το έργο και το πρόσωπο μου, είναι γνωστό πως είναι 
οργανωμένη και συντονισμένη.  

Ωστόσο, περιστρέφεται γύρω από ψευδή περί το πρόσωπο μου στοιχεία, για μια υπόθεση που έχει 
ουσιαστικά επιλυθεί και εκκαθαριστεί από το πλήθος των στοιχείων, των οποίων έχω προσκομίσει 
στην Δικαιοσύνη. 

Αντιλαμβάνομαι την ανθρωποβόρα διάθεση των ΜΜΕ, ειδικά απέναντι σε όσους δεν 
συγκατατίθενται σε μονομερώς υπαγορευμένους όρους, όμως θα πρέπει όλοι να κατανοήσωμε, ότι η 
υπονόμευση προσώπων και θεσμών στρέφεται εναντίον όλων, ακόμη και εκείνων που την 
ενορχηστρώνουν.  

Σαφέστατα η αλήθεια θα λάμψει μέσα από τις δικαστικές διαδικασίες, αλλά πρέπει κάποια στιγμή η 
οπισθοδρόμηση και η συκοφαντία να πάψει να γίνεται εμπόδιο στην επιστημονική πρόοδο και στην 
ευημερία του Τόπου. 

Επειδή δε, θεωρώ ότι ανήκω σ’ εκείνους που εδραίωσαν το Πανεπιστήμιο μας και έχω αφιερώσει τη 
ζωή μου σ’ αυτό θέλω να γίνει αντιληπτό ότι θα προασπίζω τους θεσμούς και το Ίδρυμα μας, με όλες 
τις δυνάμεις που έχω, τις δικές μου και των διεθνώς καταξιωμένων συναδέλφων-καθηγητών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης”. 

Στον εισαγγελέα Ηρακλείου τα ονόματα των ορθοπεδικών από την Ιντερπόλ 

 
Τα στοιχεία της Ιντερπόλ με τα ονόματα ορθοπεδικών που χειρουργούν ή χειρουργούσαν σε 
νοσοκομεία του Ηρακλείου και φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση χρηματισμού από αμερικάνικη 
εταιρεία ορθοπεδικών υλικών, προκειμένου να χρησιμοποιούν τα υλικά της, το διάστημα 2002-2005, 
περιμένει από το υπουργείο Δικαιοσύνης ο εισαγγελέας Ηρακλείου Νίκος Μαρκάκης. 



Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εισέπραξαν μεγάλα χρηματικά ποσά για να προμηθεύονται τα υλικά 
της συγκεκριμένης εταιρείας, με αντάλλαγμα το 23%-30% επί της τιμής του προϊόντος. 

Το σκάνδαλο άρχισε να αποκαλύπτεται το 2006 όταν η αμερικανική εταιρεία Johnson & Johnson 
άρχισε την επιχείρηση «καθαρά ταμεία». Στον εσωτερικό έλεγχο, οι Αμερικανοί διαπίστωσαν 
περίεργες εκροές μεγάλων χρηματικών ποσών από τα ταμεία της θυγατρικής της εταιρείας 
ορθοπεδικών ειδών DeΡuy Ιnternational, οι οποίες κατέληγαν σε δύο χώρες: στην Ελλάδα και την 
Πολωνία. 

Η πρώτη δίκη για την υπόθεση θα αρχίσει στις 3 Φεβρουαρίου 2010 στην αίθουσα του Δικαστηρίου 
του Στέμματος στο Σόθγουορκ της Βρετανίας και αφορά μαύρο χρήμα που φέρεται να διακινήθηκε 
από τον Φεβρουάριο του 2002 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2005 με αποδέκτες, κυρίως, Έλληνες 
χειρουργούς ορθοπεδικούς. 

Οι αμερικανικές δικαστικές Αρχές ταυτόχρονα με τις βρετανικές ενημέρωσαν και την Αθήνα. Η έρευνα 
με εντολή του τότε αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών Κυριάκου Καρούτσου άρχισε τον Ιανουάριο του 
2009. Στις 10 Μαρτίου η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) πραγματοποίησε έφοδο σε σπίτι γυναίκας, 
η οποία θεωρείται σημαντικό πρόσωπο της εταιρείας στην Ελλάδα. 

Παράλληλα διατάχθηκε το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών 35 προσώπων, γιατρών και 
αντιπροσώπων εταιρειών ιατροτεχνικού υλικού. Επίσης αποκαλύφθηκε πως από την DeΡuy τα 
χρήματα κατέληγαν στους γιατρούς μέσω δύο άλλων εταιρειών εμπορίας ιατρικού υλικού με έδρα 
την Αθήνα.  

 

 


