
 

 

 

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

 τον Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας 

Θέμα: Αλεξανδρούπολη: Καταγγελία για μεταφορά ασθενών με ιδιωτικά 

βανάκια 

Mια σοκαριστική καταγγελία από ακροάτρια του ραδιοφωνικού σταθμού STATUS 

Αλεξανδρούπολης μονοπωλεί τα ΜΜΕ, τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με την 

οποία, ο σύζυγός της, που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με 

Covid-19, συνεχίζοντας να είναι θετικός, αποφασίστηκε να μεταφερθεί για να 

παραμείνει σε καραντίνα στο σπίτι, με ιδιωτική εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, 

χωρίς μέτρα προφύλαξης, ενώ, όπως κατήγγειλε η γυναίκα, τον άφησαν στο δρόμο 

έξω από το σπίτι, καθώς ο άνδρας, λόγω αδυναμίας, αδυνατούσε να σταθεί στα 

πόδια του και δεν υπήρχε δυνατότητα συνδρομής από προσωπικό.  

Ο οδηγός, όπως καταγγέλλεται, φορούσε μόνο μια πάνινη μάσκα ως μέτρο 

προστασίας και παρακολουθούσε εκ του μακρόθεν, την προσπάθεια του ασθενή 

να σηκωθεί, δηλώνοντας ότι ο ίδιος είναι μόνον οδηγός-και μάλιστα υπάλληλος 

εταιρείας ενοικιάσεως αυτοκινήτων που έχει υπογράψει σύμβαση με το κράτος για 

μεταφορά ασθενών-και δεν έχει καμία υποχρέωση να αγγίζει ή ακόμη περισσότερο 

να βοηθά τον ασθενή κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση. 

Όπως ενημερωνόμαστε από δημοσιεύματα στα ΜΜΕ, ο Διοικητής του 

νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης κ Βαγγέλης Ρούφος φέρεται να δήλωσε, 

αναφορικά με το περιστατικό, ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, αφού 

υπεύθυνο για τις διακομιδές των ασθενών είναι το ΕΚΑΒ, το οποίο υπέγραψε εδώ 

και καιρό μια σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία για την μεταφορά ασθενών, 

διευκρινίζοντας ότι η ευθύνη του νοσοκομείου σταματά στη στιγμή της παράδοσης 

του ασθενούς.  

Ο Διευθυντής του ΕΚΑΒ Θράκης κ Χαρίλαος Λώτης, όπως αναφέρουν τα σχετικά 

δημοσιεύματα φέρεται να δήλωσε πως η Πολιτική Προστασία -και όχι το ΕΚΑΒ- 

υπέγραψε προ καιρού σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων για 

τη μεταφορά ασθενών που έχουν αποθεραπευτεί και δεν αφορά ασθενείς Covid 

και ότι τα περιστατικά covid, τα μεταφέρει μόνο το ΕΚΑΒ με ειδικά ασθενοφόρα, 
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εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικά μέτρα προστασίας., ενώ φέρεται να δήλωσε 

επίσης πως «καμιά φορά, αναθέτουμε και περιστατικά covid στον ιδιώτη». 

Να θυμίσουμε πως με τροπολογία του Υπουργείου Υγείας 1054/9 1.9.2021 

προβλέπεται πως «Για την κάλυψη κενών που προκύπτουν από την εφαρμογή του 

άρθρου 206 του ν. 4820/2021, οι διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών 

δύνανται, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων 

συμβάσεων, να συνάπτουν συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατόχους 

αδειοδοτημένων ασθενοφόρων του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να εξυπηρετούν 

δευτερογενείς διακομιδές (όπως εξιτήρια και επανεξετάσεις) των δομών υγείας 

αρμοδιότητάς τους». 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1.          Είναι ενήμεροι για το συγκεκριμένο περιστατικό; 

2.    Αν ναι, τι ακριβώς συνέβη με το συγκεκριμένο ασθενή; Με τι μέσο 

διακομίστηκε, ποιοι ήταν μαζί του κατά τη διακομιδή και ποιες οι αρμοδιότητές τους, 

ποια τα μέτρα προστασίας που τηρήθηκαν και πώς έφθασε ο ασθενής εντός της 

οικίας του; 

3.   Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ποιος αποφάσισε τη διακομιδή του 

συγκεκριμένου ασθενή που ακόμα νοσούσε με covid-19 με ιδιωτικό μέσο και με 

ποιους όρους έγινε αυτή;     

4.       Ποιος υπέγραψε τη σύμβαση για τη μεταφορά ασθενών με φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, κατόχους αδειοδοτημένων ασθενοφόρων του ιδιωτικού τομέα, όπως 

αναφέρεται στην τροπολογία του Υπουργείου Υγείας; Η Πολιτική Προστασία, όπως 

αναφέρθηκε, ή το ΕΚΑΒ;  

4. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη διακομιδή ασθενών με ιδιωτικές εταιρείες 

κατόχους ασθενοφόρων και ποιες οι υποχρεώσεις κατά τη μεταφορά ασθενών με 

ασθενοφόρα ιδιωτικού τομέα; 

5.     Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν για τη διερεύνηση του συγκεκριμένου 

περιστατικού και ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να μην επαναληφθεί ανάλογο 

περιστατικό;    

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




