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18.3.2020 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλειο Κικίλια. 

Θέμα: «Ψήφισμα πολιτών και οξύτατα προβλήματα στον χώρο της Υγείας 

ενόψει της πανδημίας του κορονοϊού» 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Από χθες είναι αναρτημένο στη διαδικτυακή πλατφόρμα  

avaaz.org (https://secure.avaaz.org/el/community_petitions/prothypoyrgo

s_ta_hrimata_toy_18212021_na_pane_sto_esy_gaia_ton_covid19/?tDaqFdb) 

το αίτημα-ψήφισμα πολιτών για ενίσχυση του ΕΣΥ από τον προϋπολογισμό 

της επιτροπής «Ελλάδα 2021». Το σύντομο μήνυμα του ψηφίσματος το οποίο 

συνυπογράφεται μέχρι στιγμής από περισσότερους από 50.000 πολίτες 

αναφέρει: «Δε μπορεί η χώρα μας, μετά από 10ετή κρίση και εν μέσω κρίσης 

του COVID-19 να σπαταλά τόσα εκατομμύρια ευρώ σε φιέστες, για τον 

εορτασμό των 200 χρόνων από το 1821 και το Εθνικό Σύστημα Υγείας να 

καταρρέει!» , ενώ ανάλογες φωνές γιγαντώνονται και σε μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτροπή «Ελλάδα 2021» έχει υπαχθεί από την 

κυβέρνηση σε πλήθος ειδικών ρυθμίσεων, όπως ενδεικτικά: 

 

Βουλή των Ελλήνων 
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αριθ.Πρωτ. Ερωτήσεων.…5002……………………..
Ημερομ. Καταθέσεως…18-3-2020………………………….
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· Εξαιρείται από τις διατάξεις των Νόμων 3429/2005 και 4412/2016 που 

διέπουν το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ ως προς προσλήψεις και σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων με διαγωνιστικές διαδικασίες. 

· Απαλλάσσονται οι συμβάσεις και συναλλαγές της από κάθε έμμεσο και 

άμεσο φόρο, κρατήσεις, τέλη κ.λ.π.  

· Οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, 

χρηματοδοτικές παροχές ή παροχές σε είδος προς την Επιτροπή “Ελλάδα 

2021” θα αναγνωρίζονται ως φορολογικά εκπιπτόμενες δαπάνες και θα 

αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα του δωρητή. 

 

Η πανδημία του κορονοϊού ανέδειξε έντονα την εικόνα εγκατάλειψης του 

Δημόσιου συστήματος παροχής υπηρεσιών Υγείας: υποχρηματοδότηση από 

τον κορβανά του κρατικού προϋπολογισμού, υποστελέχωση των 

Νοσοκομείων από το χρόνιο πάγωμα των προσλήψεων ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού, έλλειψη ιατρικού εξοπλισμού, υπολειτουργία 

βασικών κλινικών, καθυστερήσεις και αναβολές προγραμματισμένων 

χειρουργείων, έλλειψη κλινών στις ΜΕΘ. 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις ειδικών, αυτή τη στιγμή 

ΔΕΝ υπάρχει σχέδιο για τον κορωνοϊό εφαρμόσιμο σε όλη την Ελλάδα σε 

πιθανή μαζική έξαρση της νόσου. Προς το παρόν, η Πολιτεία λειτουργεί 

συμβουλευτικά. Κάθε σοβαρό σχέδιο οφείλει να προβλέπει το προσωπικό που 

μπορεί να το εφαρμόσει, τα αντίστοιχα μέτρα προστασίας και τις κατάλληλες 

υλικοτεχνικές υποδομές. Είναι γνωστό ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό του Ε.Σ.Υ. είναι αποδεκατισμένο και οι υποδομές τραγικά 

ανεπαρκείς. Από το 2010 μέχρι σήμερα, οι Κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ 

και του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν τεράστια περιστολή δαπανών στη Δημόσια Υγεία, με 

αποτέλεσμα τεράστια ελλείμματα σε προσωπικό και υλικά. Απαιτείται, 

συνεπώς, άμεση ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισμού για πρόσληψη 

προσωπικού, προμήθεια ιατροφαρμακευτικού υλικού και ενίσχυση των 

υποδομών στην Υγεία. Προς τούτο υπάρχει περιθώριο ενεργοποίησης του 
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αναξιοποίητου "μαξιλαριού" των 37 δις που άφησε η προηγούμενη 

κυβέρνηση. 

Ενώ η μεγάλη πλειοψηφία θα αναρρώσει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ένα 

ποσοστό από πάσχοντες θα χρειασθεί μηχανική υποστήριξη του 

αναπνευστικού συστήματος λόγω βαριάς πνευμονίας, δηλαδή νοσηλεία σε 

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Οι δύναμη των Μ.Ε.Θ. στα δημόσια 

νοσοκομεία είναι ανεπαρκής. Αυτονόητο είναι δε πως ένα σενάριο α λα 

Ιταλία (επιλογή ασθενών) είναι παραπάνω από εφιαλτικό. 

 

Η Πρωτοβάθμια Φροντι ́δα Υγείας -της οποίας η βασική αποστολή είναι η 

πρόληψη- είναι περίπου ανύπαρκτη, ο περίφημος θεσμός του οικογενειακού 

γιατρού δεν εφαρμόσθηκε ποτέ, τα Κέντρα Υγείας είναι άδεια από προσωπικό 

και δεν διαθέτουν εξοπλισμένα εργαστήρια. Πρέπει οι ιδιωτικές μονάδες να 

αρχίσουν να εξετάζουν όλα τα ύποπτα περιστατικά που παραπέμπουν 

σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία και να ληφθεί κάθε απαραίτητη 

πρωτοβουλία. Σημειωτέον ότι τα διαγνωστικά τεστ σε δείγματα για τον 

κορονοϊό πραγματοποιούνται πλέον με το σταγονόμετρο στα Δημόσια 

νοσοκομεία, καθώς εξαντλείται το απόθεμα των αντιδραστηρίων. 

 

Όπως επισημαίνει σε ρεπορτάζ του το ethnos.gr, κάτι τέτοιο αποτελεί ένα από 

τα μεγαλύτερα προβλήματα για τον έλεγχο της διασποράς του ιού στην 

κοινότητα, δεδομένου ότι τις επόμενες δυο εβδομάδες  οι ειδικοί αναμένουν 

να ξεκινήσει η έξαρση των κρουσμάτων.  

Αντιθέτως, ο ιδιωτικός τομέας δείχνει να διαθέτει ακόμη απόθεμα, γι’ αυτό 

εξάλλου και πραγματοποιούνται εξετάσεις σε εξαιρετικά υψηλές τιμές από 150 

έως και πάνω από 300 ευρώ, με κάλυψη των εξόδων από τους ίδιους τους 

πολίτες. 

Δεν είναι, επίσης, τυχαίο ότι εδώ και κάποιες ημέρες, όταν άρχισε δηλαδή να 

περιορίζεται το απόθεμα των αντιδραστηρίων, ξεκίνησε μόνο ο 

http://ethnos.gr/
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δειγματοληπτικός έλεγχος στα δείγματα και πλέον πραγματοποιείται όχι σε 

όλους που έχουν συμπτώματα -έστω και έντονα- αλλά μόνο στις ευπαθείς 

ομάδες με σοβαρή συμπτωματολογία, καθώς και σε όσους νοσηλεύονται με 

πνευμονία στα νοσοκομεία. 

Επιπροσθέτως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην τελευταία του 

ανακοίνωση μίλησε ξεκάθαρα για την ανάγκη να πραγματοποιούνται όλο 

και περισσότερες εξετάσεις στους πολίτες που παρουσιάζουν συμπτώματα, 

ανεξάρτητα εάν είναι ήπια ή όχι, καθώς μόνο έτσι μπορεί να περιορισθεί η 

διασπορά στην κοινότητα. 

Υπάρχει, συνεπώς, άμεση και αναντίρρητη ανάγκη διενέργειας δωρεάν 

εξέτασης για τον κοροναϊό από τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.  

 

Δεδομένων: α) της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η 

χώρα μας, με την αύξηση των κρουσμάτων να είναι μην είναι επαρκώς 

μετρήσιμη -αφού είναι βέβαιο ότι με τα λιγοστά τεστ που γίνονται 

πανελλαδικά είναι αδύνατη η ακριβής καταγραφή των κρουσμάτων του 

κορονοϊού στη χώρα, και β) της συνταγματικά κατοχυρωμένης υποχρέωσης 

του κράτους να μεριμνά με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την 

αποτελεσματική λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας ως εγγυητής 

αυτού. 

 

Ερωτάσθε κ.Υπουργέ: 

 

• ·Ποια είναι η στάση σας σε σχέση με το παραπάνω ψήφισμα το οποίο 

αποτελεί εκδήλωση της βούλησης μεγάλου μέρους των πολιτών ώστε, 

ενόψει του κορονοϊού, το ποσό, που προορίζεται για την «Επιτροπή 

2021», να διατεθεί με σκοπό την κάλυψη των κενών που μαστίζουν τις 

υπηρεσίες της δημόσιας υγείας, όπως υπαγορεύει στην παρούσα 
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συγκυρία το σοβαρό διακύβευμα για τη δημόσια υγεία και η 

ορθολογική στάθμιση των προτεραιοτήτων; 

• Τι προτίθεται το Υπουργείο να πράξει σε επίπεδο κεντρικού σχεδίου 

και παροχών για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων της 

δημόσιας υγείας σε συνάφεια με την αποτελεσματική πρόληψη και 

καταστολή της πανδημίας του κορονοϊού; 

                                                                                                  

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 

 

 

 


