
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 

5 Απριλίου 2021 
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλειο Κικίλια. 
 

Θέμα: «Καταγγελία για ανακρίβειες στα δεδομένα προμήθειας εμβολίων και εμβολιασμών - ανησυχητική 

στάση αναμονής για Sputnik-V και μονοκλωνικά αντισώματα.» 

Κύριε Υπουργέ, 

Σύμφωνα με τον ιστότοπο emvolio.gov.gr/vaccinationtracker, μέχρι και την 3η Απριλίου είχαν πραγματοποιηθεί στη χώρα 
1.830.362 εβολιασμοί, εκ των οποίων 1.171.428 αφορούν στην πρώτη δόση και 658.934 στη δεύτερη.  

Ωστόσο, σε δημοσίευμα το οποίο διακινήθηκε εκτενώς αναφέρεται -παρουσιάζοντας, μάλιστα, και αναλυτικό σχετικό 
πίνακα άθροισης- ότι ενώ ο ίδιος ιστότοπος ενημέρωνε ότι είχαν εμβολιαστεί 993.000 άτομα με την πρώτη δόση και εξ’ 
αυτών 471.000 και με τις δύο, η χώρα είχε τελικά παραλάβει μέχρι τις 8 Μαρτίου μόνο 641.000 δόσεις εμβολίων (ανά 
εταιρία: Pfizer * 527.000 + AstraZeneca * 90.000 + Moderna * 24.000).  

Μάλιστα, το άθροισμα προκύπτει σύμφωνα με τον πίνακα από τα στοιχεία που ανακοίνωνε μεταξύ 27.12.2020 και 
8.3.2021 ο Γ.Γ. ΠΦΥ, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος αυτολεξεί στις 22.03 προέτρεπε «αν κάποιος καθίσει μπορεί από 
αυτά που έχω πει να αθροίσει τι ακριβώς παραδόσεις έχουμε πάρει» Από τις 8 Μαρτίου ο κ. Θεμιστοκλέους δεν 
αναφέρθηκε ξανά σε αριθμητικά στοιχεία από νέες παραδόσεις. Το ρεπορτάζ καταλήγει ότι ενώ ανακοινώνονται στις 22.03 
993.000 εμβολιασμένα άτομα με την πρώτη και 471.000 και με τις δύο δόσεις (1.464.000 δόσεις συνολικά), η χώρα 
φαίνεται να έχει παραλάβει μόνο 641.000 δόσεις, ενώ στην ιστοσελίδα του ECDC αναφέρεται ότι στις 18.3 η Ελλάδα είχε 
δηλώσει μέσω της Ε.Ε. Εμβολιασμού ότι είχε παραλάβει 1.554.450 δόσεις. Σημειωτέο ότι τα σχετικά στοιχεία απλώς 
δηλώνονται από τα κράτη μέλη δίχως διασταύρωση με εκείνα των εταιριών. 

Σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία είναι πολύ ανησυχητικό να καταγγέλλεται παραπλάνηση από πλευράς Υπουργείου, όπως 
επίσης και να μην υπάρχει δημόσια και ελεύθερα προσβάσιμη ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την πορεία της 
προμήθειας των εμβολίων, για λόγους διαφάνειας και υπεύθυνης διακυβέρνησης. Επίσης, ενώ πληθαίνουν εκθετικά οι 
πολύ έγκυρες πληροφορίες για διάθεση να προμηθευτούν η Γερμανία και η Αυστρία το Sputnik-V και για άσκηση σχετικής 
πολιτικής πίεσης στα όργανα της Ε.Ε., σιγή ιχθύος έχουμε εισπράξει για την ελληνική στάση στο ζήτημα. Σε μια εποχή που 
αφενός μια τέτοια συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας θα μπορούσε να ωφελήσει και στο διπλωματικό επίπεδο 
γενικότερα και αφετέρου το εμβόλιο της J&J φαίνεται να μην είναι απόλυτα αξιόπιστο, είναι αναγκαία η τοποθέτηση εκ 
μέρους σας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τέλος, δεν μαθαίνουμε από επίσημα χείλη πώς έχει ο προγραμματισμός για τα 
μονοκλωνικά αντισώματα, τα οποία μειώνουν κατά 87% τους θανάτους και κατά 70% τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης, αλλά 
και την ανάγκη νοσηλείας σε ασθενείς υψηλού κινδύνου που πρόσφατα διαγνώστηκαν με Covid, γεγονός το οποίο 
αποσυμπιέζει τις ανάγκες κλινών ΜΕΘ. 

Ενόψει των ανωτέρω ερωτάσθε: α) Πώς και πότε προτίθεστε να πράξετε προκειμένου να ανακοινώνεται με διαρκή 
ενημέρωση σε ιστότοπο ο αριθμός προμήθειας δόσεων εμβολίων ανά εταιρεία και συνολικά, και εφόσον τα δεδομένα που 
δηλώσατε στον ECDC, είναι ακριβή σε ποιες του τοποθετήσεις έκανε συγκεκριμένα λάθος ή παράλειψη ο κ. Θεμιστοκλέους 
και ποια στοιχεία επιβεβαιώνετε ως ορθά μέχρι και σήμερα; β) Ποια είναι η πολιτική βούληση σχετικά με την προοπτική 
προμήθειας του ρωσικού εμβολίου και πότε θα υλοποιηθεί μέσω Ε.Ε. η κεντρική προμήθεια για τα μονοκλωνικά 
αντισώματα, πόσα θα λάβει η Ελλάδα και πότε;  

Η ερωτώσα Βουλευτής 
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