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Προς τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια
Θέμα: Εμβολιασμοί εκτός σειράς
Κύριε Υπουργέ,
Ενώ βρισκόμαστε στην παράταση της παράτασης του lockdown και οι εμβολιασμοί
του γενικού πληθυσμού δεν γίνονται με το ρυθμό που αναμενόταν κι ενώ
ταυτόχρονα οι εμβολιασμοί των ευπαθών ομάδων δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει,
καθημερινά σημειώνονται περιστατικά παράτυπων και εκτός λίστας εμβολιασμών
που προκαλούν το κοινό αίσθημα.
Α. Πριν από δύο περίπου μήνες, επιφανής καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ
και Διευθυντής Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής ενός από τα πρώτα
νοσοκομεία αναφοράς της χώρας, έκανε σημαία της προεκλογικής εκστρατείας του
για την Προεδρία της Ιατρικής Σχολής τον άμεσο εμβολιασμό όλου του διδακτικούερευνητικού προσωπικού και των ομότιμων καθηγητών της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», κατόπιν διαμεσολάβησης και
ενεργειών του ιδίου.
Επειδή τέτοιες πρακτικές πιστεύουμε πως έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί και ότι
καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να ανέχεται τέτοια φαινόμενα, καλείσθε να μας
γνωστοποιήσετε:
α) Πόσα άτομα εμβολιάστηκαν εκτός σειράς στα νοσοκομεία αναφοράς της χώρας
και συγκεκριμένα στο Νοσοκομείο «Σωτηρία»;
β) Σε ποιες κατηγορίες ανήκουν τα εκτός σειράς και λίστας εμβολιασθέντα άτομα;
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γ) Αν έχει επιληφθεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και εάν ναι, τί κυρώσεις έχει
επιβάλει τόσο στον καθηγητή όσο και στην υπεύθυνη του Κέντρου Εμβολιασμού
στο Νοσοκομείο «Σωτηρία»;
Β. Πριν λίγες εβδομάδες ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την τηλεοπτικό
σταθμό MEGA, περιστατικό σκανδαλώδους παράκαμψης της λίστας εμβολιασμών
όταν σύζυγος μέλους της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, εμβολιάστηκε εκτός
σειράς και εκτός λίστας.
Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της κυβέρνησης κ. Θανάσης Κοντογεώργης
επιχείρησε να δώσει εξηγήσεις και υποστήριξε πως ποτέ δεν έχει αφεθεί χωρίς
έλεγχο κάποια περίπτωση που έχει περιέλθει στη γνώση της κυβέρνησης και αν
κάποιοι

καταχρώνται

διαδικασίες

και

επιδεικνύουν

έλλειψη

κοινωνικής

συνείδησης, θα υποστούν τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Υποστήριξε επίσης πως το
ζήτημα της διαφάνειας είναι πρώτιστο για την κυβέρνηση και γι’ αυτό το λόγο θα
επιληφθεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
Επειδή για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση προβάλλει την επικοινωνία για να
παρακαμφθεί η ουσία, περιμένοντας να ξεχαστούν οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις με
το πέρασμα του χρόνου, πιστεύοντας πως μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να ρίξει
στάχτη στα μάτια των πολιτών, καλείσθε κύριε Υπουργέ να μας γνωστοποιήσετε τα
παρακάτω:
α) Πόσα άτομα εμβολιάστηκαν εκτός σειράς και εκτός λίστας στο συγκεκριμένο
νοσοκομείο;
β) Σε ποιες κατηγορίες ανήκουν τα εκτός σειράς και λίστας εμβολιασθέντα άτομα;
γ) Αν έχει επιληφθεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και αν ναι τί κυρώσεις έχει
επιβάλλει στο μέλος της Επιτροπής και στην υπεύθυνη του Κέντρου Εμβολιασμού
του Νοσοκομείου;
δ) Αν εξακολουθεί να είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και αυτής
των Λοιμωξιολόγων το άτομο που παρέκαμψε τη λίστα.
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Περιμένουμε έστω και την ύστατη ώρα να δείξετε σεβασμό στους πολίτες που
καρτερικά υπομένουν τη σειρά τους για να εμβολιαστούν.
Ο Ερωτών Βουλευτής
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
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