
 

 

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών 

 τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Συνεχίζεται ο εκτός λίστας εμβολιασμός των αρίστων 

Σε συνέχεια της από 25 Φεβρουαρίου 2021 ερώτησής μου (Α.Π. 4566) 

αναφορικά με τις καταγγελίες για τον εκτός λίστας εμβολιασμό του 

Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου στη Χάλκη, μία ακόμα περίπτωση παράτυπου 

εμβολιασμού έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με καταγγελίες 

πρόκειται για τη σύζυγο μέλους της διοίκησης του Κέντρου Κοινωνικής 

Πρόνοιας Νοτίου Αιγαίου που εμβολιάστηκε εκτός λίστας πριν από περίπου 

20 ημέρες στο Προνοιακό Ίδρυμα του Αγίου Ανδρέα, όταν στην 

προγραμματισμένη διαδικασία για τα μέλη της διοίκησης βρέθηκαν και 

συμπληρώματα. 

Όπως αναφέρει το skyrodos (27/02/2021) το αξιοσημείωτο είναι πως για 

την συγκεκριμένη περίπτωση εμβολιασμού της κας Μαρία Μητσού, δικηγόρου 

το επάγγελμα, συζύγου του δικηγόρου κ. Χαραλάμπους, γνώριζε η πρόεδρος 

της διοίκησης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Κορακάκη, αφού ήταν 

παρούσα. Ακόμη, πολλοί ήταν παρόντες, εργαζόμενοι, διοικητικοί και άλλοι 

υπάλληλοι ενώ την ερχόμενη Τετάρτη είναι προγραμματισμένος ο δεύτερος 

εμβολιασμός των ατόμων που εμβολιάσθηκαν μαζί με την κ. Μητσού στις 

αρχές Φεβρουαρίου. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως οι καταγγελίες για εκτός λίστας 

εμβολιασμούς στελεχών της κυβερνώσας παράταξης, αλλά και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης συνεχώς πληθαίνουν,  

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Ισχύει πως η σύζυγος μέλους της διοίκησης του Κέντρου Κοινωνικής 

Πρόνοιας Νοτίου Αιγαίου εμβολιάστηκε εκτός λίστας; 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

4717

Ημερομ. Κατάθεσης:

2/3/2021



2. Αν ναι, για ποιο λόγο εμβολιάστηκε εκτός λίστας; 

3. Ποιος εξουσιοδότησε τον εμβολιασμό της; 

4. Πόσοι ήταν προγραμματισμένο να εμβολιασθούν εκείνοι την ημέρα; 

5. Είχαν εμβολιασθεί όλοι όσοι προβλέπονταν να εμβολιαστούν εκείνη 

την ημέρα; 

6. Αν ναι, είχαν περισσέψει δόσεις και εμβολιάσθηκε η σύζυγος μέλους 

της διοίκησης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Νοτίου Αιγαίου; 

7. Αν είχαν περισσέψει δόσεις, πόσες είχαν περισσέψει; 

8. Αν είχαν περισσέψει δόσεις διερευνήθηκε αν μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν σε συνανθρώπους μας που για κάποιο λόγο δεν είχαν 

μπορέσει να έρθουν σε προγενέστερο ραντεβού για εμβολιασμό ή 

εκλήθησαν άτομα που θα εμβολιάζονταν την επομένη μήπως 

μπορούσαν να έρθουν να εμβολιαστούν; 

9. Αν είχαν περισσέψει δόσεις, εξετάσθηκε μήπως υπήρχε άτομο που 

ανήκει σε ευπαθή ομάδα και το οποίο θα μπορούσε να εμβολιασθεί; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




