ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Μυλλέρου 1 & Αγησιλάου - 104 36 ΑΘΗΝΑ,
ΦΑΞ. 210 5220721 – Email: grfsa@otenet.gr
Πληρ.: Παναγιώτα Ηλία

 Παρακάτω σας αναφέρουμε ότι διαρρήξεις /απάτες εις
βάρος φαρμακείων έχουν γνωστοποιηθεί στον Σύλλογο
μέχρι σήμερα
ΝΕΟ
 Φαξκαθνπνηόο κέινο καο πνπ δηαηεξεί θαξκαθείν ζην Κνξσπί καο ελεκέξσζε
ζρεηηθά κε δηάξξεμε πνπ έγηλε ζην θαξκαθείν ηνπ. Τν πξσί πνπ πξνζήιζε ζην
θαξκαθείν γηα λα ην αλνίμεη δηαπίζησζε πσο άγλσζηνο δξάζηεο, αθνύ αθαίξεζε ην
θάησ γπάιηλν θνκκάηη από ηελ αινπκηλέληα πόξηα εηζόδνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο, ελ
ζπλερεία έθνςε ην ζηδεξέλην ξνιό αζθαιείαο, εηζήιζε εληόο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη
αθαίξεζε από ην ηακείν ηνπ θαηαζηήκαηνο ην ρξεκαηηθό πνζό ησλ ελληαθνζίσλ επξώ
(900€). Σην θαηάζηεκα ππάξρνπλ θάκεξεο θαη έρνπλ θαηαγξάςεη ηηο θηλήζεηο ηνπ
δξάζηε. Σπγθεθξηκέλα θαίλεηαη έλαο (1) άλδξαο αδύλαηνο, ζρεηηθά ςειόο, κε γάληηα
θαη θνπθνύια λα πιεζηάδεη ην θαηάζηεκα πεξί ώξα 04:20 θαη ε όιε ηνπ δξάζε , ιόγσ
ηεο δπζθνιίαο ηνπ λα θόςεη ην ξνιό αζθαιείαο , δηήξθεζε πεξίπνπ ηξηάληα (30) ιεπηά,
δειαδή κέρξη θαη 04:50 ώξα (12/03/20)
 Φαξκαθνπνηόο κέινο καο πνπ δηαηεξεί θαξκαθείν ζηα Γιπθά λεξά καο ελεκέξσζε
ζρεηηθά κε πεξηζηαηηθό πνπ ζπλέβε , μεκεξώκαηα , θαηά ηε δηάξθεηα δηαλπθηέξεπζεο.
Δηδηθόηεξα , θπξία εηώλ 55 εηώλ κε ην γηό ηεο εηώλ 30 πεξίπνπ , πιεζίαζαλ ην
θαξκαθείν κε ην απηνθίλεην ηνπο κε άζθνπεο καλνύβξεο νη νπνίεο είραλ σο
απνηέιεζκα λα ξίμνπλ ηεξάζηηα πήιηλε γιάζηξα έμσ από ην θαξκαθείν , θάλνληαο
δεκηά. Η ελ ιόγσ θπξία ηζρπξηδόκελε ηαρπθαξδία , πςειή πίεζε θηι , θώλαδε,
κηιώληαο ρπδαία θαη ρηππνύζε ην ξνιό. Η αλσηέξσ θαξκαθνπνηόο, ρσξίο λα αλνίμεη
ηα ξνιά αζθαιείαο ηνπο ππέδεημε λνζνθνκείν. Μεηά από απεηιέο γηα θαηαγγειία
έθπγαλ (06-03-20)
 Φαξκαθνπνηόο κέινο καο πνπ δηαηεξεί θαξκαθείν ζηε Μεηακόξθσζε, καο ελεκέξσζε
ζρεηηθά κε δηάξξεμε ηνπ θαξκαθείνπ ηεο . Δηδηθόηεξα , πέληε άγλσζηνη δξάζηεο
ειηθίαο, 16-19 εηώλ πεξίπνπ , νη νπνίνη είραλ θαηαγξαθεί από ην θιεηζηό θύθισκα
αζθαιείαο πνπ ιεηηνπξγεί ζην θαξκαθείν, έθηαζαλ έμσ από ην θαξκαθείν, νη ηξείο εμ’
απηώλ ηξάβεμαλ θαη έβγαιαλ από ηελ θάησ πιεπξά ην ξνιό αζθαιείαο θαη έλαο εμ’
απηώλ κπήθε από θάησ , θιώηζεζε θαη έζπαζε ην θάησ ηκήκα ηεο πόξηαο εηζόδνπ,
κπήθε κέζα πήγε θαηεπζείαλ ζηελ ηακεηαθή κεραλή ηελ άλνημε κε ην θιεηδί πνπ ήηαλ
πάλσ θαη αθαίξεζε ρξεκαηηθό πνζό ησλ 95 επξώ ζε ραξηνλνκίζκαηα (06-03-20)
 Φαξκαθνπνηόο κέινο καο πνπ δηαηεξεί θαξκαθείν ζην Ηξάθιεην, καο ελεκέξσζε
ζρεηηθά κε έλνπιε ιεζηεία . Δηδηθόηεξα , δύν άγλσζηνη δξάζηεο εηζήιζαλ εληόο ηνπ
θαξκαθείνπ θαη κε ηελ απεηιή όπινπ αθαίξεζαλ από ηελ ηακεηαθή κεραλή ην
ρξεκαηηθό πνζό ησλ δηαθνζίσλ εβδνκήληα επξώ (€ 270) θαζώο επίζεο θαη έλα θηλεηό
ηειέθσλν. (25-2-20)
 Φαξκαθνπνηνί κέιε καο, πνπ δηαηεξνύλ θαξκαθείν ζηελ Πεηξνύπνιε , καο
ελεκέξσζαλ ζρεηηθά κε ιεζηείεο ζε θαξκαθεία ζηελ Κεπνύπνιε . Δηδηθόηεξα ζηελ
πην πξόζθαηε , έλα δεπγάξη , ν άλδξαο ςειόο κε θνπθνύια θαη ε γπλαίθα κε θνληά
θόθθηλα καιιηά ρσξίο θακία πξνθύιαμε ζην πξόζσπν αθαίξεζαλ άγλσζην ρξεκαηηθό
πνζό θαη έθπγαλ πεδνί. Δηδνπνηήζεθε ε νκάδα Γίαο θαη έγηλε απηνςία θαη

πξναλάθξηζε. Τελ ππόζεζε έρεη αλαιάβεη ε δηεύζπλζε αζθάιεηαο Πεηξνύπνιεο.
(12/02/20)
 Φαξκαθνπνηόο κέινο καο, πνπ δηαηεξεί θαξκαθείν ζηα Δμάξρεηα καο ελεκέξσζε
ζρεηηθά κε δηάξξεμε ηνπ θαξκαθείνπ ηεο. Δηδηθόηεξα, άγλσζηνο δξάζηεο δίρσο λα
γίλεη αληηιεπηόο έζξαπζε ηε ηδακαξία ηνπ θαξκαθείνπ , εηζήιζε εληόο θαη αθαίξεζε
από έλα ζπξηάξη κε ην ρξεκαηηθό πνζό ησλ εθαηό πελήληα επξώ (09/01/20)
 Φαξκαθνπνηόο κέινο καο, πνπ δηαηεξεί θαξκαθείν ζηνλ Κεξακεηθόο καο ελεκέξσζε
ζρεηηθά κε δηάξξεμε ζην θαξκαθείν ηεο. Δηδηθόηεξα , ηα μεκεξώκαηα ηξείο
θνπθνπινθόξνη κε ινζηνύο ιύγηζαλ ηα ξνιά ηνπ θαξκαθείνπ, έζπαζαλ ηε ηδακαξία
θαη αθαίξεζαλ ηελ ηακεηαθή κεραλή ηνπ θαξκαθείνπ. Ο ζπλαγεξκόο ιεηηνύξγεζε
ακέζσο όκσο νη δξάζηεο θαηάθεξαλ λα δηαθύγνπλ παξά ηελ γξήγνξε πξνζέιεπζε
δύν πεξηπνιηθώλ ηεο αζηπλνκίαο. (09/01/20)
 Φαξκαθνπνηόο κέινο καο, πνπ δηαηεξεί θαξκαθείν ζηε Νέα Σκύξλε καο ελεκέξσζε
ζρεηηθά κε ιεζηεία ππό ηελ απεηιή καραηξηνύ ζην θαξκαθείν ηεο. Δηδηθόηεξα,
άγλσζηνο κε θξάλνο, γάληηα θαη καύξα ξνύρα απέζπαζε όζα ρξήκαηα ππήξραλ κέζα
ζην ηακείν (18/12/19)
 Φαξκαθνπνηόο κέινο καο, πνπ δηαηεξεί θαξκαθείν ζηελ Πεξηνρή ηνπ Νένπ Κόζκνπ
καο ελεκέξσζε πσο άγλσζηνη δξάζηεο παξαβηάδνληαο ηα ξνιά θαη ηελ θεληξηθή
είζνδν ηνπ θαηαζηήκαηνο εηζήιζαλ εληόο θαη αθαίξεζαλ πνιιά αληηθείκελα.
Δηδηθόηεξα θαη ζύκθσλα κε βεβαίσζε ηνπ Αζηπλνκηθνύ Τκήκαηνο ηεο πεξηνρήο ην
ρξεκαηνθηβώηην ην νπνίν πεξηείρε κία ρξεσζηηθή θάξηα θαη κπιόθ επηηαγώλ , θάξκαθα
λαξθσηηθά - ιεγκέλεο κνξθίλεο –πεζηδίλεο, ηα βηβιία απνγξαθήο θαη αγνξάο
λαξθσηηθώλ ,κεγάιν ρξεκαηηθό πνζό θαη δηάθνξα θάξκαθα από ζπξηάξηα θαη ξάθηα
ηνπ θαηαζηήκαηνο αμίαο πεξίπνπ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ (25000) επξώ (17/12/19)
 Φαξκαθνπνηνί κέιε καο, καο ελεκέξσζαλ ζρεηηθά κε απάηεο πνπ δηαπηζηώζεθαλ ζηα
θαξκαθεία ηεο Κεθηζηάο από ηαηξνύο εηδηθόηεηαο δεξκαηνινγίαο θαη νδνληηαηξηθήο.
Δηδηθόηεξα, δήηεζαλ ηειεθσληθά από θαξκαθεία ηεο πεξηνρήο λα δνζνύλ δσξεάλ ζε
αζζελείο ηνπο, θάξκαθα , κε ηε δέζκεπζε λα πεξάζνπλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν νη
ίδηνη (νη ηαηξνί) θαη λα ηα πιεξώζνπλ (17-12-19)
 Φαξκαθνπνηόο κέινο καο πνπ δηαηεξεί θαξκαθείν ζην Βύξσλα καο ελεκέξσζε
ζρεηηθά κε έλνπιε ιεζηεία ζην θαξκαθείν ηνπ. Δηδηθόηεξα, θαηά ην θιείζηκν ηνπ
θαξκαθείνπ , βξαδηλή ώξα, θνπθνπινθόξνο εηζήιζε ζην θαξκαθείν θαη ππό ηελ
απεηιή όπινπ απέζπαζε από ην ηακείν θαη από ηα πνξηνθόιηα ησλ θαξκαθνπνηώλ
ρξεκαηηθό πνζό (22-10-19)
 Φαξκαθνπνηόο κέινο καο πνπ δηαηεξεί θαξκαθείν ζηα Σεπόιηα, καο ελεκέξσζε
ζρεηηθά κε ιεζηεία ζην θαξκαθείν ηνπ. Δηδηθόηεξα άηνκν πεξί ηα 40 εηώλ κε καύξν
θαπέιν, καύξε θόξκα θαη ραθί πνπθάκηζν, εκεδαπόο , εηζήιζε ζην θαξκαθείν θαη κε
ηελ απεηιή όπινπ αθαίξεζε ρξεκαηηθό πνζό , θαηόπηλ δηέθπγε πηζαλόλ κε έηεξν
ζπλεξγάηε πξηλ ηελ άθημε ηεο αζηπλνκίαο.(4-9-19)
 Φαξκαθνπνηόο κέινο καο, Πάιια Χξηζηίλα, πνπ δηαηεξεί θαξκαθείν ζηελ
Αγ.Παξαζθεπή, καο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε απώιεηα ηεο ζθξαγίδαο ηνπ θαξκαθείνπ
ηεο.(3-9-19)
 Φαξκαθνπνηόο κέινο καο, πνπ δηαηεξεί θαξκαθείν ζηελ Κεξαηέα , καο ελεκέξσζε όηη
άγλσζηνη αλαηίλαμαλ ην κεράλεκα αλαιήςεσο ρξεκάησλ , ην νπνίν είρε ηνπνζεηεζεί
ζην ηαρπδξνκείν Κεξαηέαο, κε απνηέιεζκα ην θαξκαθείν ηνπ λα ππνζηεί ζνβαξέο
πιηθέο δεκηέο. Δηδηθόηεξα ζηελ θύξηα είζνδν ε νπνία θαηεζηξάθε νινζρεξώο, ζηα
ξνιά, ζηελ επηγξαθή , ζηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε, ζηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θαη
ζε πνιιά άιια ζεκεία ηνπ θαξκαθείνπ (28-6-19)
_______________________________________________________________________
 Φαξκαθνπνηόο κέινο καο, πνπ δηαηεξεί θαξκαθείν ζην Χατδάξη, καο ελεκέξσζε
ζρεηηθά κε έλνπιε ιεζηεία πνπ έγηλε ζην θαξκαθείν ηνπ, θαηά ην θιείζηκν . Άηνκν,

πηζαλόηαηα ειιεληθήο θαηαγσγήο, ππό ηελ απεηιή πεξηζηξόθνπ, απέζπαζε από ηελ
ηακεηαθή κεραλή ην πνζό ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξώ (18-4-19)
 Φαξκαθνπνηόο κέινο καο, πνπ δηαηεξεί θαξκαθείν ζηελ Αζήλα καο ελεκέξσζε
ζρεηηθά κε απώιεηα ηεο ζθξαγίδαο ηνπ Φαξκαθείνπ ηνπ . Η ζθξαγίδα πηζαλόηαηα
εθιάπε από λαξθνκαλή ν νπνίνο ηελ 3ε/3/19 θαηά ην θιείζηκν ηνπ θαξκαθείνπ ,
πξνθάιεζε αλαζηάησζε δεηώληαο Hipnosedon ρσξίο ζπληαγή (13-3-19)
 Φαξκαθνπνηόο κέινο καο, πνπ δηαηεξεί θαξκαθείν ζηνπο Ακπειόθεπνπο, καο
ελεκέξσζε ζρεηηθά κε δηάξξεμε πνπ έγηλε ζην θαξκαθείν ηεο . Δηδηθόηεξα
αληηιήθζεθε ηελ πόξηα αλνηθηή , κε ζπαζκέλε θιεηδαξηά από θάησ θαη έηζη θαηάθεξαλ
λ αλνίμνπλ ρεηξνθίλεηα ηελ πόξηα, βγάιαλε ηηο βίδεο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ην ξνιό
θαη θαηάθεξαλ λα ην αλεβάζνπλ ιίγν. Δληόο ηνπ θαξκαθείνπ δελ ππήξρε αθαηαζηαζία
παξόια απηά έιεηπε έλα ιαπ ηνπ , ην πνζό πνπ ππήξρε ζηελ ηακεηαθή ύςνπο
πεξίπνπ εθαηόλ πελήληα επξώ θαη πηζαλώλ λα ιείπνπλ θαη ράπηα ή άιια αληηθείκελα
(25-1-19)
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