
 

 

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: «Εμβολιασμοί στο Γηροκομείο Βόλου εκτός προτεραιοποίησης;» 

Στο www.myvolos.gr διαβάζουμε για εμβολιασμούς ατόμων τα οποία ούτε τρόφιμοι 

είναι, ούτε προσωπικό, ούτε μέλη του ΔΣ του Γηροκομείου Βόλου, οι οποίοι όπως 

αναφέρεται έγιναν το προηγούμενο διάστημα στη δομή, κατά παράβαση της 

προτεραιοποίησης όπως αυτή έχει προσδιοριστεί από την Εθνική Επιτροπή 

Εμβολιασμών κατά του κορονοϊού. 

Όπως αναφέρεται, μέλος από τα δεκάδες μέλη του Φιλανθρωπικού Σωματείου, ξένο 

στο ΔΣ της Μονάδας, εμφανίζεται στα κοινωνικά δίκτυα να συμμετέχει στον 

εμβολιασμό ενώ, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, στο Γηροκομείο Βόλου μετέβη για 

κατ΄ εξαίρεση εμβολιασμό και υψηλόβαθμο στέλεχος της Εφορίας Βόλου. 

Όπως, μάλιστα, διαβάζουμε «Εργαζόμενοι και συγγενείς τροφίμων διερωτώνται με 

ποιά διαδικασία και μέτρα ασφαλείας, εισέρχονται στη δομή για κατ’ εξαίρεση 

εμβολιασμό άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με το Γηροκομείο, αναφέροντας πως 

πρόσφατα η Μαγνησία συγκλονίστηκε από την τραγική κατάσταση με το Γηροκομείο 

Καναλίων όπου έχασαν τη ζωή τους τρόφιμοι και άλλοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη 

κατάσταση μετά τη διασπορά του κορονοϊού στη δομή.» 

Κατόπιν των παραπάνω πολύ σοβαρών καταγγελιών και με δεδομένο πως ευπαθείς 

ομάδες είναι ακόμα σε αναμονή εμβολιασμού, ακολουθώντας την προτεραιοποίηση 

που έχει προσδιοριστεί από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών κατά του 

κορονοϊού, 

Eρωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Είναι ενήμερος για τη συγκεκριμένη καταγγελία; 

2. Θα διερευνηθεί άμεσα αν και πώς εμβολιάστηκαν εκτός προτεραιοποίησης 

άτομα εκτός Γηροκομείου; 
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3. Αν έλαβε χώρα εμβολιασμός ατόμων ξένων με τη συγκεκριμένη δομή, για 

ποιο λόγο έγινε ο κατ’ εξαίρεση εμβολιασμός, ποιος τον εξουσιοδότησε και 

ποια διαδικασία ακολουθήθηκε; 

4. Πόσα άτομα φιλοξενεί το Γηροκομείο Βόλο και πόσα άτομα προσωπικό έχει; 

5. Πότε έλαβε χώρα ο εμβολιασμός στο Γηροκομείο Βόλου; 

6. Πόσα άτομα εμβολιάστηκαν και πόσα από αυτά είναι τρόφιμοι, πόσα μέλη του 

προσωπικού και πόσα μέλη του ΔΣ; 

7. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη σωστή διεξαγωγή των εμβολιασμών; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




