
 

     

 

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

 τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (Υπόψιν του Υφυπουργού Πολιτικής 

 Προστασίας) 

  

Θέμα: «Καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ πως δεν δηλώνονται όλα τα κρούσματα 

κορονοϊού στα νησιά» 

 

Σύμφωνα με καταγγελία του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ κ Μιχάλη Γιαννάκου, τα κρούσματα 

κορονοϊού στα νησιά μας είναι περισσότερα από τους αριθμούς που έρχονται στο φως της 

δημοσιότητας.  

Όπως σημειώνει ο κ Γιαννάκος «στα νησιά δεν υπάρχουν συνεργεία του ΕΟΔΥ να 

πάρουν δείγματα και τα λίγα που λαμβάνονται στέλνονται στην Αθήνα για έλεγχο. 

Καθυστερούν δυο ημέρες να εκδοθούν τα αποτελέσματα. Εν τω μεταξύ, οι επισκέπτες 

αλωνίζουν την περιοχή και διασπείρουν τον ιό. Σε πολλά νησιά και άλλα τουριστικά μέρη 

τα Κέντρα Υγείας, δεν παίρνουν ούτε δείγματα. Όσοι κάτοικοι ή επισκέπτες εμφανίζουν 

συμπτώματα καλούνται να πάνε στο κοντινότερο Νοσοκομείο, χωρίς, όμως. να ελέγχονται 

εάν όντως πήγαν. 

Με ήπια συμπτώματα κανείς τουρίστας δεν επισκέπτεται νοσοκομείο και συνεχίζει τις 

διακοπές του. Πολλοί φεύγουν με ιδιωτικά σκάφη από νησιά και κάνουν τεστ σε 

νοσοκομεία άλλης πόλης και δηλώνονται εκεί ως κρούσματα, με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα την Κέρκυρα, όπου δείγματα παίρνουν στο λιμάνι οι ελάχιστοι νοσηλευτές του 

νοσοκομείου που δεν είναι δουλειά τους. Τα δείγματα στέλνονται Αθήνα. Τα 

αποτελέσματα γίνονται γνωστά σε δυο ημέρες και οι τουρίστες αλωνίζουν  μέχρι να 

ειδοποιηθούν ότι είναι θετικοί και να μπουν σε  καραντίνα σε ξενοδοχείο αναφοράς». 

Έτσι είναι εξαιρετικά πιθανό να είναι πλασματική η εικόνα που έχουμε για τα κρούσματα 

και το επιδημιολογικό φορτίο κάθε νησιού. 
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Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί: 

1. Είναι ενήμεροι για τη καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ; 

2. Έχει βάση η καταγγελία αυτή; Είναι πιθανό κρούσματα νησιών να καταγράφονται 

σαν κρούσματα Αττικής, αλλοιώνοντας την εικόνα τόσο για τα νησιά όσο και για την 

Αττική 

3. Τι ισχύει για την καταγραφή κρουσμάτων; 

4. Πόσα κρούσματα έχουν σημειωθεί σε κάθε νησί της χώρας μας τους καλοκαιρινούς 

μήνες; 

5. Πόσα δείγματα μεταφέρθηκαν στην Αθήνα και βγήκαν θετικά; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




