
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 
6 Ιουλίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλειο Κικίλια. 

Θέμα: «Προβλήματα αντιφατικής διαχείρισης της διαδικασίας εμβολιασμού πολιτών οι 

οποίοι νόσησαν ασυμπτωματικά και διαθέτουν επαρκή αντισώματα.» 

Κύριε Υπουργέ, 

Παρακάτω σας παραθέτω ανωνυμοποιημένη ηλεκτρονική αλληλογραφία αφορώσα 

περίπτωση πολιτών οι οποίοι καίτοι νόσησαν ασυμπτωματικά και διαθέτουν αντισώματα, 

αντιμετωπίζουν σωρεία προβλημάτων ορθής καθοδήγησης και συνεννόησης με τις αρμόδιες 

Αρχές του Υπουργείου σας, οι οποίες παρέχουν αντιφατική πληροφόρηση και επιτείνουν την 

ανασφάλεια και τη σύγχυση περί τον εμβολιασμό.  

Ειδικότερα: 

 Την Τρίτη, 29 Ιουνίου, μετά από αδυναμία επικοινωνίας με του Υπουργείο Υγείας, πολίτης 

απευθύνθηκε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας, και παρέθεσε τα παρακάτω: 

«Καλημέρα σας, 

Ονομάζομαι ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧ, με ΑΜΚΑ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ. 

Την Πέμπτη 24.6.2021, υποβλήθηκα σε τεστ ανίχνευσης Αντισωμάτων IgG SARS-CoV-2 

(εξουδετερωτικά), στο πιστοποιημένο Covid Διαγνωστικό Κέντρο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ στην Λιβαδειά 

Βοιωτίας. Δεν έχω κάνει καμία δόση εμβολίου. Το αποτέλεσμα του τεστ ήταν 11.2 IU/ml με δείκτη 

θετικότητας το 1 IU/ml (<1 αρνητικό, >1 θετικό) και κατά την παραλαβή των αποτελεσμάτων με 

ενημέρωσαν ότι έχω  νοσήσει ασυμπτωματικά. Παράλληλα, έκανα και μοριακό τεστ ανίχνευσης covid, 

καθώς  την Παρασκευή θα συνόδευα τον πατέρα μου να υποβληθεί σε επέμβαση stent (μπαλονάκι) στο 

Δημόσιο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, το οποίο βγήκε αρνητικό. 

Ο λόγος που έκανα το τεστ αντισωμάτων είναι γιατί πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι συμμαθητής της 3,5 

χρονών κόρης μου στον παιδικό σταθμό είχε νοσήσει κατά την διάρκεια λειτουργίας του παιδικού 

σταθμού τον χειμώνα και από την πληροφόρηση που έχουμε για τον ιό από τους επίσημους κρατικούς 

φορείς και τους ειδικούς, θεώρησα ότι πιθανότατα να τον έχω περάσει. 

H τελευταία φορά που αρρώστησα ήταν τον Φεβρουάριο του 2020 (1,5 χρόνο πριν). Τον τελευταίο 1,5 

χρόνο κανένα μέλος της οικογένειας μου με τα οποία είχα συνεχή στενή επαφή (σύζυγος, 3,5 χρονών 

κόρη μου, γονείς μου και η αδερφή - ευπαθείς ομάδες - καρδιοπαθείς και καρκινοπαθείς) δεν είχαν 

κανένα απολύτως σύμπτωμα. Δεν έχω έρθει ποτέ σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, δεν έχω μπει 

ποτέ σε ατομική καραντίνα. 
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Κατά την μετάβασή μου στον Ερυθρό Σταυρό για την επέμβαση του πατέρα μου, επισκέφτηκα το 

κέντρο εμβολιασμού για να ρωτήσω  τι ακριβώς σημαίνει το αποτέλεσμα. Οι υπεύθυνοι μόλις τους 

έδειξα το αποτέλεσμα μου είπαν ότι έχω αντισώματα και αυτό που πρέπει να κάνω είναι μετά από τρεις 

μήνες (μέσα Σεπτέμβρη) να επαναλάβω το τεστ αντισωμάτων και να πράξω ανάλογα με τα νέα 

αποτελέσματα.  Όταν τους ρώτησα για το αν θα πρέπει να κάνω το εμβόλιο μου είπανε ότι δεν πρέπει 

να το κάνω σε καμία περίπτωση μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη, και τον Σεπτέμβρη πριν το κάνω να 

επαναλάβω πάλι το τεστ αντισωμάτων μήπως έχω ακόμα αντισώματα και δεν πρέπει να το κάνω ούτε 

τότε. Στην συνέχεια τους ρώτησα το αυτονόητο, ποια είναι η διαδικασία για να ενημερώσω την πολιτεία 

ότι είμαι «ακίνδυνη» και «ασφαλής» για τους συνανθρώπους μου, με φυσικά αντισώματα που 

απέκτησα έχοντας νοσήσει ασυμπτωματικά. Η απάντησή τους με εξέπληξε. Μου είπαν ότι για το 

«σύστημα» δεν έχω νοσήσει και δεν μπορώ να έχω τα προνόμια των εμβολιασμένων  και αυτών που 

νόσησαν με θετικό τεστ, νοσηλεία ή καραντίνα. 

Όταν τους είπα ότι δεν έχει καμία λογική να αναγνωρίζονται ως ασφαλείς και να προσμετρώνται στην 

υπολογισμό της ανοσίας του γενικού πληθυσμού, να έχουν δικαίωμα στο πράσινο πιστοποιητικό και να 

απολαμβάνουν τα προνόμια των «ακίνδυνων» πολιτών μόνο όσοι μπήκαν σε καραντίνα, είχανε θετικό 

τεστ, νοσηλεύτηκαν κτλ. και έχουν εμβολιαστεί, και να μην έχουν τα ίδια δικαιώματα όσοι κόλλησαν τον 

ιό, απέκτησαν τα απαραίτητα φυσικά αντισώματα αλλά δεν το κατάλαβαν γιατί ήταν ασυμπτωματικοί, 

μου είπαν ότι έχω δίκιο και ότι θα πρέπει να απευθυνθώ στον ΕΟΔΥ. 

Την Παρασκευή είχε προγραμματίσει ο σύζυγός μου να κάνει το εμβόλιο. Όταν πήγε στο Εμβολιαστικό 

Κέντρο της Λιβαδειάς και τους ενημέρωσε ότι εγώ είχα θετικό τεστ αντισωμάτων, του είπαν να 

ακυρώσει τον εμβολιασμό, να κάνει και αυτός το τεστ και βάση του αποτελέσματος να πράξει. 

Μίλησα με το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΔΥ την ίδια μέρα. Η απάντησή τους με εξέπληξε ακόμα 

περισσότερο. Ενώ από την αρχή της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τους ενημέρωσα ότι έκανα το τεστ 

αντισωμάτων για τους λόγους που προανάφερα και βγήκε θετικό,  δεν κατάλαβα πότε κόλλησα τον ιό 

καθώς  δεν είχα ποτέ κάποιο σύμπτωμα, δεν είχα θετικό τεστ, δεν ήρθα σε επαφή με επιβεβαιωμένο 

κρούσμα, δεν μπήκα καραντίνα και ότι στο εμβολιαστικό κέντρο του Ερυθρού Σταυρού και του 

Νοσοκομείου της Λιβαδειάς μου είπαν ότι δεν πρέπει να κάνω εμβόλιο, μου είπαν ότι δεν έχει 

αναγνωρίσει ακόμα η πολιτεία το τεστ αντισωμάτων και ότι θα πρέπει να κάνω τουλάχιστον 

μονοδοσικό εμβόλιο, 6 μήνες αφού νόσησα. 

Όταν θέλησα να διευκρινίσω ότι όντως καλά κατάλαβα, ότι δηλαδή η επίσημη απάντηση του κρατικού 

φορέα για την διαχείριση της πανδημίας είναι να κάνω ένα εμβόλιο 6 μήνες μετά από τότε που νόσησα 

(ενώ είχαν την πληροφορία ότι δεν ξέρω πότε νόσησα, δηλαδή δεν ξέρω πότε θα έχουν περάσει οι 6 

μήνες) για να αποκτήσω αντισώματα τα οποία ήδη έχω και ενώ 2 εμβολιαστικά κέντρα μου παρείχαν 

απαγορευτικές οδηγίες, η υπάλληλος στο τηλεφωνικό κέντρο δεν ήξερε να μου απαντήσει και με 

συνέδεσε με γιατρό του ΕΟΔΥ.  

Με την γιατρό του ΕΟΔΥ επαναλήφθηκε η ίδια ακριβώς συζήτηση. Όταν της εξέθεσα τα παράλογα που 

μόλις ανέφερα, με έθεσαν σε αναμονή, και μετά από 10 λεπτά  με ενημέρωσαν ότι θα γίνουν σχετικές 

ανακοινώσεις μέσα στον Ιούλιο από την Πολιτεία. Με δεδομένο, όμως, ότι υπάρχει σχετική πίεση για 

εμβολιασμό από διαφόρους «εξωγενείς παράγοντες», καθώς και τα «προνόμια» όσων έχουν νοσήσει 

και έχουν εμβολιαστεί πλήρως, ενημέρωσα ότι δεν είναι εφικτό να περιμένουμε εγώ και ο άντρας μου 

τα μέσα Ιουλίου για σχετικές ανακοινώσεις και ότι πρόκειται για άνιση μεταχείριση.  Η γιατρός μου 

ζήτησε συγγνώμη, μου είπε ότι έχω απόλυτο δίκαιο και με παρότρυνε να επικοινωνήσω με το 

Υπουργείο Υγείας και την Πολιτική Προστασία. 



Δεν κατάφερα να επικοινωνήσω με το Υπουργείο Υγείας. Κάλεσα την Πολιτική Προστασία, και όταν τους 

ενημέρωσα για όσα έχουν συμβεί, η υπάλληλος μου επεσήμανε ότι όλο αυτό δεν έχει λογική, ότι 

εφόσον έχω αντισώματα και σε 2 ε μβολιαστικά κέντρα μου συνέστησαν  να μην κάνω το εμβόλιο μέχρι 

τουλάχιστον μέσα Σεπτέμβρη, θα πρέπει να υπάρξει διαδικασία για να αναγνωριστώ ως «ακίνδυνη», να 

μην υπάρχει υποχρέωση για έναν εμβολιασμό που δεν είναι απαραίτητος και που εφόσον έχω 

αντισώματα μπορεί να οδηγήσει και σε ανεπιθύμητα  αποτελέσματα, και με παρότρυνε να απευθύνω 

επίσημα μέσω email και να ζητήσω την βοήθειά σας και έτσι πράττω. Σημειώνω ότι και ο άντρας μου 

που έκανε χθες το τεστ βρέθηκε και αυτός με αντισώματα, με τιμή 12,4 IU/ml. 

Με δεδομένο ότι γίνεται τόση μεγάλη προσπάθεια να πραγματοποιηθεί η ανοσία του πληθυσμού, θα 

ήθελα να με ενημερώσετε για ποιο λόγο ενώ: 

1. Τόσο εγώ, όσο και ο άντρας μου έχουμε νοσήσει ασυμπτωματικά εφόσον έχουμε θετικό τεστ 

αντισωμάτων με αρνητικό μοριακό τεστ, 

2. Από 2 εμβολιαστικά κέντρα μας ενημέρωσαν ότι δεν πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός τη δεδομένη 

στιγμή, αλλά θα πρέπει τον Σεπτέμβρη να επαναλάβουμε το τεστ αντισωμάτων και να πράξουμε 

ανάλογα με το τότε αποτέλεσμα 

Η πολιτεία δεν μας αναγνωρίζει και δεν μας καταχωρεί ως πληθυσμό που έχει νοσήσει 

(ασυμπτωματικά),  μας παροτρύνει να κάνουμε ένα εμβόλιο που έχει εγκριθεί υπό όρους 

(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2390) για να αποκτήσουμε ανοσία 

την οποία ήδη έχουμε. 

Θα ήθελα να σας παρακαλέσω θερμά να μου επιβεβαιώσετε επίσημα αυτό που οι ειδικοί σε 2 

εμβολιαστικά κέντρα μου επισήμαναν, ότι δηλαδή δεν πρέπει να εμβολιαστώ στην παρούσα χρονική 

περίοδο ,και να συντελέσετε  έτσι ώστε να καθοριστεί άμεσα η διαδικασία ώστε ακόμα και εμείς που 

έχουμε νοσήσει ασυμπτωματικά να έχουμε τα ίδια δικαιώματα και μεταχείριση με τους υπόλοιπους, 

έτσι ώστε να σταματήσουν οι «εξωτερικές» πιέσεις για έναν μη απαραίτητο εμβολιασμό. 

Επιπλέον, για το καλό όλων μας και για την εικόνα της χώρας μας, θα πρέπει άμεσα να 

συμπεριληφθούμε στον πληθυσμό που έχει νοσήσει για να συνυπολογιστούμε στο ποσοστό της 

επιθυμητής ανοσίας της χώρας μας.   

Ευελπιστώντας για την άμεση ανταπόκρισή σας, είμαι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε  επιπλέον 

διευκρίνηση και πληροφορία. 

Με εκτίμηση, 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

Συνημμένα: 

1. Τεστ Αντισωμάτων (ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG SARS-CoV-2) 

2. Μοριακό Τεστ.» 

 

 Την Τετάρτη 30 Ιουνίου, η πολίτης έλαβε την εξής απάντηση από την Ομάδα Διαχείρισης 

Εμβολιασμού (donotreply@emvolio.gr), προφανώς επειδή από την Γ.Γ.Π.Π. προώθησαν 

εκεί την αναφορά της: 

«Αγαπητέ/-η Κύριε/-α, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2390
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Κατόπιν εξέτασης της αίτησής σας, σας ενημερώνουμε πως η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συστήνει 

οι πολίτες που έχουν νοσήσει και έχουν καταγραφεί επίσημα στο Μητρώο Κρουσμάτων, να 

πραγματοποιούν μία μόνο δόση εμβολίου έπειτα από 6 μήνες. Αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, 

παρακαλούμε να ακυρώσετε το ραντεβού της δεύτερης δόσης σας. Παρακαλούμε αναμείνετε τις 

προσεχείς ανακοινώσεις για την έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού. 

Ευχαριστούμε, 

Ομάδα Διαχείρισης Εμβολιασμού.» 

 Καθώς η συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι δεκτική 

απάντησης, η πολίτης απευθύνθηκε εκ νέου στη Γ.Γ.Π.Π., αναφέρουσα τα εξής: 

«Προσπάθησα να απαντήσω στον αποστολέα αλλά είναι μήνυμα που δεν δέχεται απάντηση. Θα ήθελα 

εκ νέου την βοήθειά σας. Παρακαλώ προωθήστε το παρόν email ως αίτημα αμφισβήτησης της 

απάντησης, παράκλησης να εξεταστεί με την πρέπουσα σοβαρότητα το αίτημά μου και να μου 

απαντήσουν εμπεριστατωμένα περί της διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω. Επίσης αιτούμαι, 

καθώς εγώ δεν ξέρω πότε νόσησα καθώς όπως αναφέρω ΡΗΤΑ και ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ, έχω να νιώσω την 

οποιαδήποτε αδιαθεσία εδώ και 1,5 χρόνο (ούτε καν μικρό πονοκέφαλο ή συνάχι), δεν έχω έρθει σε 

επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, δεν έχω ποτέ θετικό τεστ, δεν μπήκα ποτέ σε καραντίνα, να μου 

προσδιορίσει ο αρμόδιος φορέας την ημερομηνία που νόσησα για να αρχίσω να μετράω το εξάμηνο. Το 

ίδιο ισχύει και για τον άντρα μου. Επαναλαμβάνω ότι δεχόμαστε πολλές πιέσεις να εμβολιαστούμε από 

εξωγενείς παράγοντες την στιγμή που 2 εμβολιαστικά κέντα μας λένε ότι δε πρέπει βάση των 

αντισωμάτων μας. 

Ευελπιστώντας για την άμεση απάντησή σας. 

Με εκτίμηση, 

ΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧ» 

 Η Γ.Γ.Π.Π. το πάλιν προώθησε το μήνυμα αρμοδίως στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

emvinfo@moh.gov.gr, στην οποία η πολίτης απέστειλε το εξής μήνυμα την Παρασκευή 2 

Ιουλίου. 

«Συνεχίζοντας την επικοινωνία μου μαζί σας, σας ενημερώνω ότι ο άντρας μου υποχρεώθηκε να κάνει 

το εμβόλιο, παρά το γεγονός ότι έχει νοσήσει ασυμπτωματικά. Θα κάνει κανονικά και τις 2 δόσεις, την 

1η το Σάββατο, γιατί παρά το γεγονός ότι έχουμε θετικό τεστ αντισωμάτων, δεν γνωρίζουμε πότε 

νοσήσαμε, το σύστημα σας δεν αναγνωρίζει ότι έχουμε να περάσει τον ιό, ο Εθνικός φορέας 

διαχειρίζεται επιπόλαια και ανεύθυνα την περίπτωση μας, γεγονός που αποδεικνύεται από την 

απάντηση που λάβαμε για το αίτημά μας, το οποίο δεν μπήκε καν στον κόπο να διαβάσει, την στιγμή 

που γιατροί και 2 εμβολιαστικά κέντρα μας έχουν πει ότι δεν πρέπει να το κάνουμε, γιατί μπορεί να 

προκληθούν αρνητικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που μπορεί να μας στοιχίσουν ακόμα και την 

ζωή. Ο άντρας μου είναι 39 χρονών και εγώ 40, κολλήσαμε τον ιό αλλά ούτε καν το καταλάβαμε, 

αποκτήσαμε αντισώματα και ανοσία και μας επιβάλετε να κάνουμε ένα εμβόλιο για να αποκτήσουμε 

αντισώματα και ανοσία που ήδη έχουμε. 

Σας ενημερώνω ότι στην περίπτωση που πάθει το οτιδήποτε ο άντρας μου, θα σας ζητηθεί να δώσετε 

τις απαραίτητες εξηγήσεις, τις οποίες με τόση επιπολαιότητα δεν μας δίνετε την συγκεκριμένη στιγμή.  

Ευελπιστώντας ότι θα έχουμε άμεσα την απαραίτητη προσοχή σας. 

mailto:emvinfo@moh.gov.gr


Με εκτίμηση, 

ΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧ 

Υ.Γ. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μου είναι ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ αν κάτι χρειαστείτε.» 

 Τέλος, στην επιστολή την οποία μου απηύθυνε προσωπικά, η πολίτης αναφέρει τα εξής: 

«Υποβλήθηκα σε τεστ ανίχνευσης SARS-CoV-2 (εξουδετερωτικά). Τα αποτελέσματα τα επισυνάπτω. Δεν 

ξέρω πότε νόσησα. Δύο εμβολιαστικά κέντρα και όλοι οι ιδιώτες γιατροί μου λένε ότι δεν πρέπει να 

κάνω προς το παρόν εμβόλιο γιατί μπορούν να προκληθούν αλυσιδωτές αντιδράσεις με πολύ άσχημα 

αποτελέσματα για την υγεία μου. Όσα μου λένε προφορικά, δεν μου τα παρέχουν γραπτώς και μου 

ζητούν να επικοινωνήσω με ΕΟΔΥ. Παρακαλώ πολύ βοηθήστε με. Ο ΕΟΔΥ μου απαντάει ανεύθυνα, η 

επιτροπή εμβολιασμού το ίδιο, και το Υπουργείο Υγείας αρνείται να πάρει θέση. Θέλω να εμβολιαστώ 

αλλά όταν μου προσδιοριστεί ο χρόνος, ο αριθμός δόσεων και γενικά η διαδικασία και αυτό μου 

διασφαλιστεί γραπτώς ότι με βάση τα αντισώματα που έχω δεν θα υπάρχει κίνδυνος για την υγεία μου. 

Έχω μια κορούλα 3,5 χρόνων και προσπαθώ να κάνω 2ο παιδί. Πείτε στους αρμόδιους να πάρουν 

αποφάσεις για εμάς τους ασυμπτωματικούς. Κάντε τον κόπο να διαβάσετε την αλληλογραφία και 

επικοινωνία που από 26/6 έχω ξεκινήσει και βοηθήστε με! Δέχομαι υπερβολικές εξωτερικές πιέσεις να 

εμβολιαστώ. Μια τέτοια πράξει μπορεί να είναι μοιραία για εμένα και την οικογένειά μου! 

Με εκτίμηση,  

ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧ» 

Αντιλαμβάνεσθε από την αναλυτική εξιστόρηση του επικαλούμενου περιστατικού ότι έχει 

ανακύψει σοβαρό έλλειμμα ορθής αντιμετώπισης των συγκεκριμένων περιπτώσεων, το οποίο 

προφανώς αφορά μια πολυπληθή κατηγορία πολιτών και προκαλεί δικαιολογημένη ανησυχία 

και έλλειψη εμπιστοσύνης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε: 

Πώς και πότε προτίθεστε να ενεργήσετε προκειμένου να αντιμετωπισθούν ομοιόμορφα, 

ορθολογικά και με βάση συγκεκριμένο και κατανοητό πρωτόκολλο οι συγκεκριμένες 

περιπτώσεις πολιτών οι οποίοι νόσησαν ασυμπτωματικά σε ανύποπτο χρόνο και έχουν επαρκή 

αντισώματα; 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 




