
 

 

Αθήνα, 09 Δεκεμβρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Πρακτικά των Επιτροπών που γνωμοδοτούν για θέματα 

δημόσιας υγείας εν μέσω πανδημίας 

 

Στις 21-01-2021 κατέθεσα την υπ. αριθμ. 3447 ερώτηση και το υπ. αριθμ. 453 

αίτημα κατάθεσης εγγράφων σε συνέχεια και του αιτήματος του Γραμματέα 

και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΜέΡΑ25 κ Γιάνη Βαρουφάκη 

να κατατεθούν στην Βουλή τα πρακτικά και οι Εισηγήσεις της Επιτροπής 

Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους 

Παράγοντες, όσο και τα Πρακτικά και οι Γνώμες της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, τα οποία 

και δεν απαντήθηκαν ποτέ από την Κυβέρνηση.  

Τότε, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ Βασίλης Κοντοζαμάνης, στο 

πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης, δήλωσε ότι η δημοσιοποίηση των πρακτικών θα 

έπληττε «την ανεξαρτησία και ευθυκρισία των μελών της Επιτροπής», την ίδια 

στιγμή που ο Πνευμονολόγος, Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 

του Ευαγγελισμού κ Σπύρος Ζακυνθινός, μετά την παραίτησή του από την 

επιτροπή ειδικών επιστημόνων για τον κορωνοϊό, είχε αφήσει αιχμές για 

«έξωθεν παρεμβάσεις».  

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως οι Ευρωπαίοι δε φαίνεται να 

συμφωνούν με την ελληνική κυβέρνηση που προσφάτως έλαβε μια μονομερή 

απόφαση, την οποία μετά από κυβερνητικό αίτημα γνωμοδότησε η Εθνική 

Επιτροπή Εμβολίων, ώστε η τρίτη δόση να μπορεί να γίνει από τους τρεις 

μήνες και έπειτα ως μέθοδο για την αναχαίτιση της πανδημίας, καθώς η ΕΕ 

έχει ήδη προτείνει η λήξη των ευρωπαϊκών πιστοποιητικών εμβολιασμού να 

έρχεται στους εννιά μήνες από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης (ή της 
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πρώτης στην περίπτωση της Johnson & Johnson) και να αρχίσει να ισχύει 

από τις 10 Ιανουαρίου και μετά, οπότε ανοίγουν τα ταξίδια στην ΕΕ, 

 

Ερωτάται ο κος Υπουργός: 

1. Για ποιο λόγο δεν δίνονται στη δημοσιότητα τα πρακτικά της 

Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από 

Λοιμογόνους Παράγοντες, της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και την Εθνικής 

Επιτροπής Εμβολίων, ώστε να αρθούν οι όποιες αμφιβολίες για την 

εγκυρότητα των αποφάσεων της κυβέρνησης, αφού έχει θεσμοθετηθεί, 

μάλιστα, και το ακαταδίωκτο; 

2. Παρακαλώ όπως μου δοθούν τα Πρακτικά της Επιτροπής 

Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από 

Λοιμογόνους Παράγοντες όπως και τα Πρακτικά της Εθνικής 

Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 

COVID-19 και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολίων, από την έναρξη της 

πανδημίας έως σήμερα, με πλήρως καλυμμένα τα ονόματα των 

συμμετεχόντων ώστε, να μην πληγεί «η ανεξαρτησία και η ευθυκρισία 

των ειδικών», την οποία είχε επικαλεστεί ο αναπληρωτής Υπουργός 

Υγείας. 

                                     

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 Φωτεινή Μπακαδήμα 
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