
 

     

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Πρακτικά Επιτροπής Λοιμωξιολόγων» 

  

 

Σε συνέχεια του αιτήματος του Γραμματέα και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 

ΜέΡΑ25 κ Γιάνη Βαρουφάκη να κατατεθούν στην Βουλή τα πρακτικά και τις Εισηγήσεις της 

Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους 

Παράγοντες, όσο και τα Πρακτικά και τις Γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, το οποίο και δεν ικανοποιήθηκε από την 

Κυβέρνηση, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ Βασίλης Κοντοζαμάνης στο πλαίσιο 

επίκαιρης ερώτησης δήλωσε ότι η δημοσιοποίηση των πρακτικών θα έπληττε «την 

ανεξαρτησία και ευθυκρισία των μελών της Επιτροπής».  

Στο σημείο αυτό να τονιστεί πως ο Πνευμονολόγος, Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής 

Θεραπείας του Ευαγγελισμού Σπύρος Ζακυνθινός, μετά την παραίτησή του από την επιτροπή 

ειδικών επιστημόνων για τον κορωνοϊό, έχει αφήσει αιχμές για «έξωθεν παρεμβάσεις». 

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο πως βρισκόμαστε σε καθεστώς έκτακτης υγειονομικής 

ανάγκης, με τη γνώμη των ειδικών να είναι αυτή που καθορίζει τις πολιτικές αποφάσεις και 

κατ’ επέκταση και τον αριθμό των κρουσμάτων και των θανάτων, 

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

 

1. Πώς ακριβώς διακυβεύεται η ανεξαρτησία και η ευθυκρισία των μελών της 

Επιτροπής με τη δημοσιοποίηση των πρακτικών;  

2. Θέτετε υπό αμφισβήτηση την αμεροληψία, την ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα 

και την επιστημοσύνη των ειδικών και θεωρείτε πως η ευθυκρισία τους μπορεί να 

πληγεί αν γνωρίζουν οι πολίτες τις εισηγήσεις τους στις επιτροπές; 

3. Παρακαλώ όπως μου δοθούν τα Πρακτικά της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων 

Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες όπως και τα Πρακτικά 

της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
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COVID-19, με πλήρως καλυμμένα τα ονόματα των συμμετεχόντων ώστε, όπως 

αναφέρει ο αναπληρωτής Υπουργός να μην πληγεί «η ανεξαρτησία και η ευθυκρισία 

των ειδικών». 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




