
 

    

 

 

 

Αθήνα, 22 Νοεμβρίοσ 2020  

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΣΗΗ 

Προς ηoν Τποσργό Προζηαζίας ηοσ Πολίηη 

Θέμα: Εγκλημαηικά πρότειρος ο αλγόριθμος ελέγτων Κορωνοϊού ζηις πύλες ειζόδοσ 

 

Η θπβέξλεζε κεηά ηηο επαλεηιεκκέλεο δηαβεβαηώζεηο ηνπ θαινθαηξηνύ όηη δελ ππάξρεη 

ελδερόκελν λα εθαξκόζεη μαλά θαζνιηθή εθαξκνγή κέηξσλ πεξηνξηζκνύ ησλ κεηαθηλήζεσλ 

θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ην Σάββαην 7/11 δηέςεπζε πάιη ηνλ εαπηό ηεο.  

Σηηο 28/7 ν πθππνπξγόο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο & Δηαρείξηζεο Κξίζεσλ ελεκεξώλεη ηνπο 

δηαπηζηεπκέλνπο δεκνζηνγξάθνπο: «Για να διαζθαλίζοςμε όηι ηο άνοιγμα ηος ηοςπιζμού δεν 

θα θέζει ζε κίνδςνο όζα έσοςμε πεηύσει, έσοςμε δημιοςπγήζει, όπυρ ξέπεηε, έναν ειδικό 

αλγόπιθμο, ηον αλγόπιθμο EVA. Ο αλγόπιθμορ, λαμβάνονηαρ ςπότη ηον απιθμό ηεζη ανά 

ζημείο ειζόδος, σπηζιμοποιεί ηην επιδημιολογική εικόνα από ηα δημόζια δεδομένα κάθε 

πεπιοσήρ, ζε ζςνδςαζμό με ηα αποηελέζμαηα ηυν ηεζη ζηιρ πύλερ ειζόδος, για να αξιολογήζει ηο 

πποθίλ πίζκος κάθε ηαξιδιώηη με βάζη ηα ζηοισεία ηος PLF.» 

Η Έλσζε Πιεξνθνξηθώλ Ειιάδνο (ΕΠΕ) έρεη επηζεκάλεη ήδε επηζεκάλεη δηάθνξα δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε πεξίθεκν αιγόξηζκν EVA πνπ εθαξκόζηεθε ην θαινθαίξη γηα ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε πξνθίι επηθηλδπλόηεηαο ησλ μέλσλ ηνπξηζηώλ, θαζώο θαη ηε δηαζεζηκόηεηα 

ησλ αλαιπηηθώλ επηδεκηνινγηθώλ δεδνκέλσλ από ηνλ ΕΟΔΥ. Όπσο αλαθέξεη ζε αλαθνίλσζή 

ηεο: «Υπήπξε κενηπική πολιηική απόθαζη να εθαπμοζηεί επισειπηζιακά ένα καθαπά 

επιζηημονικό μονηέλο, με αδςναμία πειπαμαηικήρ ηος επικύπυζηρ με ππαγμαηικά δεδομένα για 

ηην Ελλάδα, συπίρ να είναι ακόμα δημοζιεςμένη η πλήπηρ επιζηημονική-ηεσνική ηος 

πεπιγπαθή, συπίρ κανένα πλάνο πεπαιηέπυ αξιολόγηζηρ ηηρ αποηελεζμαηικόηηηάρ ηος ζηοςρ 

μήνερ πος εθαπμόζηηκε». 

Με βάζη ηα παραπάνω ερωηάηαι ο κ. Τποσργός: 

1. Γηα πνην ιόγν δελ έρεη ππάξμεη θακία αλνηρηή πξόζθιεζε πξνο όινπο ηνπο 

επηζηεκνληθνύο θνξείο θαη ηηο εξεπλεηηθέο νκάδεο ηεο ρώξαο λα ζπκβάιινπλ ζε 

επίπεδν επεμεξγαζίαο, αλαιπηηθήο θαη κνληεινπνίεζεο ησλ επηδεκηνινγηθώλ 

δεδνκέλσλ; Πνηνο αλέιαβε ηελ πινπνίεζε ηνπ ‘εξγαιείνπ’ -ηνπ πεξίθεκνπ 

αιγόξηζκνπ EVA- ζε επηρεηξεζηαθό επίπεδν, κε πνηα δηαδηθαζία επηινγήο, πνηνο 

θνξέαο-ππεξεζία είλαη αξκόδηνο θαη πνηνο παξέιαβε ην ζρεηηθό έξγν (ινγηζκηθό); 

Με βάζε πνηα δεδνκέλα πξνζαξκόζηεθε, δνθηκάζηεθε, αμηνινγήζεθε θαη ηειηθά 

εθαξκόζηεθε επηρεηξεζηαθά πιένλ ζηηο πύιεο εηζόδνπ ηεο Ειιάδαο; 

2. Με βάζε πνηα δηαδηθαζία επηζηεκνληθήο θξίζεο (peer-review) θαη κε πνηα δεδνκέλα 

θξίζεθε ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνύ όηη ην ελ ιόγσ κνληέιν είλαη θαηάιιειν, 

επαξθέο θαη δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο καο από 

πηζαλέο εηζξνέο θνξέσλ από ην εμσηεξηθό κε ην άλνηγκα ηνπ ηνπξηζκνύ; Πνηεο 

αμηνινγήζεηο απόδνζεο, κε βάζε πνηα επηζηεκνληθά πξόηππα-κεηξηθέο θαη κε πνηα 

δεδνκέλα, έρνπλ δηεμαρζεί από ηελ αξρή ηεο επηρεηξεζηαθήο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

σο θαη ζήκεξα; Πνπ βξίζθνληαη δεκνζηεπκέλα απηά ηα απνηειέζκαηα θαη πνηνο 

θνξέαο ηα ππνγξάθεη; 

Ο Ερωηών Βοσλεσηής 
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