
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 
6 Απριλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τους: α) Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλειο Κικίλια, β) Υπουργό Επικρατείας, κ. Γεώργιο 

Γεραπετρίτη, γ) β) Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Στυλιανό Πέτσα, και δ) 

Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Χρήστο-Γεώργιο Σκέρτσο. 
 

Θέμα: «Έγγραφο διοίκησης ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ» περί απαγόρευσης ανακοινώσεων στα ΜΜΕ & 

καταγγελία ΟΓΝΕ για φίμωση από την ΕΡΤ.» 

Κύριοι Υπουργοί, 

Το Σάββατο 4 Απριλίου 2020, στα ΜΜΕ δημοσιοποιήθηκε το υπ’ αρ. πρωτ. 254/03.03.2020 

έγγραφο του Γραφείου Διοίκησης του ΓΝΑ «Λαϊκό» με ένδειξη γενικής κοινοποίησης -ήτοι, 

απευθυνόμενο σε όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου- με το εξής περιεχόμενο «Σας 

ενημερώνουμε ότι οποιεσδήποτε ανακοινώσεις προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης γίνονται 

μόνο μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας που κεντρικά αναλαμβάνει την επικοινωνία 

του κινδύνου. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να προβαίνει σε δηλώσεις προφορικές ή έγραφες 

στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, που αφορούν στη διαχείριση “υπόπτων” ή επιβεβαιωμένων 

περιστατικών του νέου κορονοϊού». Το σχετικό υπογράφουν και σφραγίζουν επίσημα ο Διοικητής 

του Νοσοκομείου, κ. Χρήστος Αντωνόπουλος, και η Αναπληρώτρια Διοικήτρια, κ. Αδαμαντία 

Εγγλεζοπούλου. 

Πρόκειται για απαράδεκτη και συνταγματικά ανεπίτρεπτη εντολή της Διοίκησης προς το σύνολο 

των εργαζομένων στο Νοσοκομείο, η οποία ως νομιμοποιητική της βάση επικαλείται το υπ’ αρ. 

πρωτ. 13356/26.02.2020 του Υπουργείου Υγείας. Εν ολίγοις, η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου 

Αθηνών «Λαϊκό» που πρόσφατα τοποθετήθηκε από την Κυβέρνηση και ενεργεί εξ ονόματός της 

και ως εντολοδόχος της -αφού στελεχώνεται από πρόσωπα που εξ’ ορισμού χαίρουν της 

απολύτου εμπιστοσύνης κι επιλογής της- επιβάλλει δύο τινά: α) αναγκαστική προσυνεννόηση 

οποιουδήποτε εργαζομένου του Νοσοκομείου με το Υπουργείο Υγείας πριν από οποιαδήποτε 

ανακοίνωση του προς τα ΜΜΕ (γενικώς και αορίστως), και β) απόλυτη σιωπή ειδικά προς το 

συγκεκριμένο ζήτημα της διαχείρισης περιστατικών του κορονοϊού. 

Βεβαίως, η παραπάνω εντολή είναι απολύτως παράνομη, τη στιγμή που επιβάλλει οριζόντια 

λογοκρισία ή/και απαγόρευση έκφρασης, περιορίζοντας με τρόπο σκαιό και απόλυτο τη σχετική 

συνταγματική ελευθερία - θεμέλιο της δημοκρατίας και της διασφάλισης του δημοσίου 

Βουλή των Ελλήνων 
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αριθ.Πρωτ. Ερωτήσεων.…5456……………………..
Ημερομ. Καταθέσεως…6-4-2020………………………….



συμφέροντος, παραπέμποντας μάλιστα σε έγγραφο που αυτονόητα στερείται οποιασδήποτε 

τυπικής και ουσιαστικής ισχύος προς τούτο. 

Αντιλαμβάνεται κανείς την λογική αναγκαιότητα οι δηλώσεις για τα επίσημα στατιστικά της 

πανδημίας να πρέπει να επικοινωνούνται με τρόπο κεντρικοποιημένο, ώστε να αποφεύγεται η 

σύγχυση των πολιτών, όπως θεμιτή είναι και η υποχρέωση να περιβάλλονται με πλήρη σεβασμό 

τα προσωπικά δεδομένα. Καμία, όμως, ανάγκη δεν μπορεί να υπαγορεύσει γενικό σιωπητήριο ή 

λογοκρισία ως προς ανακοινώσεις ή καταγγελίες για, π.χ., αδιαφανείς δράσεις ή περιστατικά 

διαφθοράς ή κακοδιοίκησης που σχετίζονται με τη διαχείριση της πανδημίας. Με τον τρόπο που 

διατυπώνεται η εντολή της Διοίκησης, ο εργαζόμενος του Νοσοκομείου παρεμποδίζεται σε βαθμό 

πλήρους αποτροπής από την καταγγελία τυχόν περιστατικών που χρήζουν δημοσιοποίησης για να 

προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον. Πολύ εύλογα, λοιπόν, δημιουργούνται αλγεινές εντυπώσεις 

για μεθόδευση συγκάλυψης καταχρηστικών πρακτικών που μπορεί συχνά να έχουν και ποινικό 

ενδιαφέρον. 

Κρίσιμες δεοντολογικές παρατηρήσεις για τις κυβερνητικές πρακτικές έχει προσφέρει η Διεθνής 

Διαφάνεια. Σταχυολογόντας πρόσφατη δημοσίευση1 στον ιστότοπό της με τίτλο «Σε εποχές όπως 

αυτή, η Διαφάνεια είναι πιο αναγκαία από ποτέ»: «Τα θεμελιώδη εχέγγυα κατά της διαφθοράς 

δεν πρέπει ποτέ να αποδυναμωθούν ή να αγνοηθούν, διαφορετικά κινδυνεύουμε να 

υπονομεύσουμε τις προσπάθειές μας να υπηρετήσουμε το δημόσιο καλό, ενώ οι διεφθαρμένοι 

δρουν ατιμώρητοι. Το Συμβούλιο της Ευρώπης δηλώνει ότι οι βασικές εγγυήσεις του «κράτους 

δικαίου, της κοινοβουλευτικής εποπτείας, του ανεξάρτητου δικαστικού ελέγχου και των 

αποτελεσματικών εσωτερικών μέσων, πρέπει να διατηρηθούν ακόμη και σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης … συνεπώς, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες, να 

ενεργήσουν με ακεραιότητα και να είναι ανοικτές στο κοινό … Με μαζικές δέσμες κινήτρων, για να 

βοηθήσουν τις οικονομίες να ανακάμψουν από τον αντίκτυπο της πανδημίας ήδη να συζητούνται, 

η τρέχουσα κρίση αποτελεί επίσης υπενθύμιση της σημασίας της διαφάνειας στον τρόπο με τον 

οποίο οι εταιρείες και οι βιομηχανίες ασκούν πιέσεις για δημόσιους πόρους. Οι κυβερνήσεις 

πρέπει να αιτιολογήσουν τις επιλογές που κάνουν για να περιορίσουν την πανδημία και να 

ενισχύσουν τις οικονομίες τους, ώστε να εξασφαλίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού … Η 

υπεύθυνη δημοσιογραφία και η εμπειρογνωμοσύνη της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να 

συμβάλουν στη διακοπή της διάδοσης της παραπληροφόρησης και, ως εκ τούτου, να στηρίξουν 

την εμπιστοσύνη του κοινού στην κυβέρνηση, η οποία είναι καίριας σημασίας για 

αποτελεσματικές απαντήσεις σε κρίσεις. Αυτές οι φωνές πρέπει να προστατευθούν, και οι 

εξουσίες έκτακτης ανάγκης δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθούν για να φιμώσουν την ελευθερία 

του τύπου.» 

 
1 http://www.transparency.gr/2020/03/23/%cf%83%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-
%cf%8c%cf%80%cf%89%cf%82-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b7-
%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-
%cf%80/ 

http://www.transparency.gr/2020/03/23/%cf%83%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%cf%8c%cf%80%cf%89%cf%82-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%80/
http://www.transparency.gr/2020/03/23/%cf%83%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%cf%8c%cf%80%cf%89%cf%82-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%80/
http://www.transparency.gr/2020/03/23/%cf%83%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%cf%8c%cf%80%cf%89%cf%82-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%80/
http://www.transparency.gr/2020/03/23/%cf%83%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%cf%8c%cf%80%cf%89%cf%82-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%80/


Επιπλέον, σε επιστολή2 που απευθύνει στους κ. Γεραπετρίτη και Σκέρτσο, η Διεθνής Διαφάνεια 

επισημαίνει ότι «τώρα, που ακόμα βρισκόμαστε στην αρχή της κρίσιμης αυτής περιόδου, είναι 

χρέος μας να επισημάνουμε την ανάγκη αντιμετώπισης των κινδύνων διαφθοράς, με όπλα τη 

διαφάνεια, τη συμμετοχή, τα ανοιχτά δεδομένα και τις νέες τεχνολογίες. Μόνο με διαφάνεια, 

ανοιχτή συνεργασία και πολιτικές βασισμένες σε έγκυρα και δημόσια επαληθεύσιμα στοιχεία θα 

διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα περιορισμού της διασποράς της νόσου και η ενίσχυση του 

συστήματος υγείας και των επιχειρήσεων θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι έκτακτες 

συνθήκες δεν δικαιολογούν κανένα συμβιβασμό σε θέματα καλής διακυβέρνησης … Καμία 

υποχώρηση σε θέματα διαφάνειας και δημόσιας συμμετοχής: Οι δημόσιες προμήθειες ιατρικού 

εξοπλισμού να διεξάγονται με ταχείες μεν, διαφανείς δε, διαδικασίες. Όλες οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται με έκτακτες και ειδικές διαδικασίες να τεκμηριώνονται και να υπόκεινται σε ανοικτό 

δημόσιο έλεγχο. Η διαδικασία για την επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 

Ανοιχτή Διακυβέρνησης να ξεκινήσει άμεσα με συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων μέσω 

τηλεδιάσκεψης. Να μην καθυστερήσει η διαδικασία ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

1937/2019 για την προστασία των whistleblowers, καθόσον ο ρόλος τους στην αποκάλυψη 

παρατυπιών και παρανομιών είναι εξαιρετικά κρίσιμος ειδικά σε τέτοιες περιόδους … Οι πολίτες 

δεν πρέπει να περιοριστούν σε ρόλο παθητικού αποδέκτη των καθημερινών ανακοινώσεων.» 

Περισσότερο λάδι στη φωτιά, όμως, ρίχνει και η πρόσφατη και επαληθεύσιμη ανακοίνωση-

καταγγελία της ΟΕΝΓΕ, σύμφωνα με την οποία «η ΟΕΝΓΕ εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία των 

Νοσοκομειακών Γιατρών της χώρας για την απαράδεκτη στάση της κρατικής τηλεόρασης (ΕΡΤ), 

όσο αναφορά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου της ΟΕΝΓΕ για τα σοβαρά θέματα Δημόσιας 

Περίθαλψης που σχετίζονται με την επιδημία. Συγκεκριμένα, αν και τη συνέντευξη 

παρακολούθησε πλήρες συνεργείο της κρατικής τηλεόρασης με κάμερα και δημοσιογράφους, στα 

δελτία ειδήσεων χθες δεν έγινε καμία απολύτως αναφορά στη συνέντευξη και προβλήθηκε μόνο 

ένα πλάνο ελαχίστων δευτερολέπτων «θαμμένο» μέσα σε ρεπορτάζ για άλλο θέμα, χωρίς να 

υπάρχει η είδηση ότι η ΟΕΝΓΕ έδωσε συνέντευξη τύπου και φυσικά χωρίς αναφορά στα 

προβλήματα και τους προβληματισμούς των Νοσοκομειακών Γιατρών της χώρας. Από τα 

παραπάνω είναι προφανές ότι έγινε εκ των υστέρων κυβερνητική παρέμβαση λογοκρισίας έτσι 

ώστε η φωνή των Νοσοκομειακών Γιατρών να μην φτάσει στον Ελληνικό λαό, κάτι το οποίο εκτός 

από θλιβερό και απαράδεκτο είναι ταυτόχρονα ακραία αντιδημοκρατικό γιατί αφορά την κρατική 

τηλεόραση. Καλούμε τους διοικούντες την ΕΡΤ να συναισθανθούν την κρισιμότητα των 

περιστάσεων και να σταματήσουν να δρουν ως κυβερνητικοί λογοκριτές.» 

Είναι πρόδηλο ότι από τα προαναφερθέντα προκύπτουν σοβαρότατα ζητήματα παραβίασης α) 

κεφαλαιωδών ελευθεριών των πολιτών, και β) σημαντικών υποχρεώσεων του Κράτους. Οι 

κατακριτέες αυτές πρακτικές αλλοιώνουν όχι μόνο το δικαιοκρατικό εχέγγυο, αλλά και την ίδια 
 

2 http://www.transparency.gr/wp-
content/uploads/2020/03/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%94%CE%94-
%CE%95-
%CE%95%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%9A_%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%
9F%CE%A3_31-3-2020.pdf 

http://www.transparency.gr/wp-content/uploads/2020/03/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%94%CE%94-%CE%95-%CE%95%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%9A_%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%9F%CE%A3_31-3-2020.pdf
http://www.transparency.gr/wp-content/uploads/2020/03/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%94%CE%94-%CE%95-%CE%95%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%9A_%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%9F%CE%A3_31-3-2020.pdf
http://www.transparency.gr/wp-content/uploads/2020/03/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%94%CE%94-%CE%95-%CE%95%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%9A_%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%9F%CE%A3_31-3-2020.pdf
http://www.transparency.gr/wp-content/uploads/2020/03/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%94%CE%94-%CE%95-%CE%95%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%9A_%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%9F%CE%A3_31-3-2020.pdf
http://www.transparency.gr/wp-content/uploads/2020/03/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%94%CE%94-%CE%95-%CE%95%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%9A_%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%9F%CE%A3_31-3-2020.pdf


την θεσμική υφή του πολιτεύματος μας σε μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή της σύγχρονης ιστορίας 

του τόπου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Συντάσσεσθε με το περιεχόμενο του εγγράφου της Διοίκησης του ΓΝΑ «Λαϊκό»; Εφόσον η 

Διοίκηση έπραξε αντίθετα προς τις πολιτικές σας εντολές, πώς και πότε σχεδιάζετε να 

ενεργήσετε;  

2. Τι προτίθεσθε να πράξετε προκειμένου να επανορθώσετε τα καταγγελόμενα από την ΟΕΝΓΕ 

ως προς τη στάση του κρατικού φορέα ενημέρωσης; 

3. Ποια η θέση σας έναντι των συγκεκριμένων προτάσεων της Διεθνούς Διαφάνειας; Εφόσον 

διάκεισθε θετικά, πώς και πότε σκοπεύετε να ενεργήσετε; 

 
Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 


