
 
 
      

Αθήνα, 16/02/2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. 

Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Παλινωδίες και προβλήματα στην εφαρμογή του εθνικού 

σχεδίου εμβολιαστικής κάλυψης των πολιτών με συνέπεια τη μεγάλη 

ταλαιπωρία των πολιτών της Φθιώτιδας» 

 

Είναι γνωστά τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε πολλές χώρες 

ανά την υφήλιο, αναφορικά με τη διάθεση των εμβολίων, αλλά και την 

εφαρμογή των προγραμμάτων εμβολιασμών, συνεπεία εκτός των άλλων και 

της αδυναμίας των κατασκευαστριών εταιρειών των εμβολίων να 

ικανοποιήσουν τη μεγάλη ζήτηση, να τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα 

παράδοσης των αναγκαίων δόσεων με βάση την κεντρική συμφωνία με την 

Ε.Ε. Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, από πλευράς του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 

– Π.Σ. Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κατατέθηκε και έγινε δεκτή από πλευράς 

του Συμβουλίου της Ευρώπης, η πρόταση για άρση της πατέντας, καθώς οι 

έρευνες των εμβολίων χρηματοδοτήθηκαν με δημόσιους πόρους, έχουν 

πετύχει συμφωνίες προαγοράς και η επιτάχυνση της διαδικασίας 

αδειοδότησης από την ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή (EMA) τους εξοικονόμησε 

χρόνο και χρήμα.  

Σε ότι αφορά τη χώρα μας, το Υπουργείο Υγείας στις 18 Νοεμβρίου 

2020 παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Εμβολιαστικής Κάλυψης, εντός του 

οποίου αναφέρονταν ρητά ότι θα λειτουργούσαν 1.018 εμβολιαστικά κέντρα 

ανά τη χώρα, στα οποία και θα διενεργούνταν οι σχετικοί εμβολιασμοί σε 

2.117.440 πολίτες ανά μήνα1. Σύμφωνα με την 36η Έκθεση προόδου του 

Παρατηρητηρίου, η οποία αφορά το χρονικό διάστημα από 4 έως 10 

 
1 Υπουργείο Υγείας, Εθνικό Σχέδιο Εμβολιαστικής Κάλυψης, 18.11.2020, Διαθέσιμο από: 
https://bit.ly/3jO8JUs  

https://bit.ly/3jO8JUs


Φεβρουαρίου 2021 ο αθροιστικός αριθμός εμβολιασμών, στις 10 

Φεβρουαρίου (οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν στις 27 Δεκεμβρίου 2020) ανέρχεται 

σε 459.535, με το 76,9% να αφορά εμβολιασμούς πρώτης δόσης και το 

υπόλοιπο 23,1% εμβολιασμούς δεύτερης δόσης2 ενώ σύμφωνα με επίσημα 

στοιχεία διεθνών οργανισμών η χώρα μας διενεργεί 5,05 εμβολιασμούς ανά 

100 κατοίκους (στοιχεία της 13ης Φεβρουαρίου), την ώρα που η Κύπρος 

διενεργεί 6,36 εμβολιασμούς ανά 100 κατοίκους (καταγραφή στοιχείων της 

11ης Φεβρουαρίου 2021), η Σλοβακία 5,46 εμβολιασμούς ανά 100 κατοίκους 

(στοιχεία της 14ης Φεβρουαρίου) και η Σλοβενία 5,70 εμβολιασμούς ανά 100 

κατοίκους (στοιχεία της 13ης Φεβρουαρίου).3  

Ενώ τα παραπάνω καταδεικνύουν την αναγκαιότητα βελτίωσης της 

υφιστάμενης διαδικασίας, με απώτερο σκοπό τον ταχύτερο εμβολιασμό του 

κατά το δυνατόν μεγαλύτερου ποσοστού των πολιτών, άρα και τη σταδιακή 

επαναφορά στην κανονικότητα, παλινωδίες και προβλήματα που επηρεάζουν 

την εύρυθμη εξέλιξη του εν λόγω εθνικού σχεδιασμού παραμένουν αμείωτα. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών και εκπροσώπων συλλογικών 

φορέων της Φθιώτιδας στον περιφερειακό Τύπο, πολίτες καλούνται να 

διανύσουν υπερβολικά μεγάλες αποστάσεις, πολύ μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους, ώστε να εμβολιαστούν, την ώρα που πλησίον του τόπου 

κατοικίας τους υφίστανται μονάδες δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας.  

Επί παραδείγματι, σύμφωνα με δημοσίευμα, ζευγάρι το οποίο κατοικεί 

στη Λαμία επιχείρησε να προγραμματίσει ραντεβού για τον εμβολιασμό του 

πληροφορήθηκε ότι, ο πρώτος εκ των δύο καλείται να μεταβεί στο Κ.Υ. 

Στυλίδας, ενώ ο δεύτερος στο Κ.Υ. Βασιλικής στο νησί της Λευκάδας. 

Επιπροσθέτως κάτοικος του Δήμου Λαμιέων, εκλήθη όπως καταγγέλθηκε 

δημοσίως, να μεταβεί για να εμβολιαστεί στο Κ.Υ. της Δυτικής Φραγκίστας της 

Π.Ε. Ευρυτανίας, δηλ. του/της ζητείται να διανύσει για περισσότερο από δύο 

ώρες μία δυσπρόσιτη απόσταση 116 χιλιομέτρων (232 χιλιόμετρα συνολικά), 

την ώρα που πλέον του Γ.Ν. Λαμίας, αφενός το Κ.Υ. Λαμίας και αφετέρου η 1η 

 
2 Gov.gr, 36η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου, 12.02.2021, Διαθέσιμη από: https://bit.ly/2LNw106  
3 Our World In Data, Coronavirus (COVID-19) Vaccinations, Cumulative COVID-19 vaccination doses 

administered per 100 people, Ανακλήθηκε στις 15.02.2021 

https://bit.ly/2LNw106


ΤΟ.Μ.Υ. Λαμίας βρίσκονται αμφότερες εντός του αστικού ιστού. Αντιστοίχου 

μεγέθους παλινωδίες εμφανίζονται και στο Δήμο Λοκρών, με κατοίκους του εν 

λόγω Δήμου να καλούνται να μεταβούν στην όμορη Π.Ε. Βοιωτίας και το 

Δήμο Λεβαδέων για τον εμβολιασμό τους, την ώρα που σύμφωνα με 

πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του Δημάρχου Λοκρών το Κ.Υ. Αταλάντης 

“είναι ήδη έτοιμο από τον Ιανουάριο για το σκοπό αυτό”. Τέλος, δεν είναι λίγες 

οι περιπτώσεις όπου δημότες του Δήμου Λαμιέων καλούνται να μεταβούν στο 

Κ.Υ. Δομοκού, δηλ. να διανύσουν μία απόσταση 35 χιλιομέτρων (70 

χιλιόμετρα συνολικά) ώστε να εμβολιαστούν.  

Επειδή, τα παραπάνω ουδόλως μαρτυρούν μία σοβαρή αντιμετώπιση 

της κατάστασης και δη μίας διαδικασίας τόσο σημαντικής για την προάσπιση 

της δημόσιας υγείας.  

Επειδή, δεν καταλείπεται ουδεμία αμφιβολία για την ύπαρξη 

δυσλειτουργιών των ψηφιακών συστημάτων, αλλά και συνολικής ανεπάρκειας 

για την οργάνωση και το συντονισμό της υλοποίησης του εθνικού 

εμβολιαστικού σχεδίου.  

Επειδή, τα ανωτέρω δημιουργούν μεγάλες δυσκολίες στους πολίτες – 

ιδίως δε στους πιο ηλικιωμένους, των οποίων η μετακίνηση δεν είναι εύκολη – 

που επιθυμούν να εμβολιαστούν, θωρακίζοντας την προσωπική τους υγεία 

και εν γένει τη δημόσια υγεία.  

Επειδή, η Πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο οφείλει να μεριμνήσει για 

την άμεση αντιμετώπιση των εκ μέρους των πολιτών και των θεσμικών 

παραγόντων της περιοχής καταγγελλόμενων προβλημάτων.  

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός 

 

1. Για ποιο λόγο παρατηρούνται τα ως άνω απαράδεκτα φαινόμενα 

που καταγγέλλουν δημοσίως πολίτες και εκπρόσωποι της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με τους εμβολιασμούς κατά του 

κορονοϊού;  

2. Πότε προτίθεται να μεριμνήσει για τον προγραμματισμό του 

εμβολιασμού των πολιτών σε διαθέσιμη υγειονομική δομή που 

βρίσκεται κοντά στον τόπο κατοικίας τους, χωρίς να 



παρουσιάζονται περιπτώσεις όπως αυτές που καταγγέλλονται 

δημοσίως στη Φθιώτιδα; 

3. Προτίθεται και πότε το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί στην ένταξη 

όλων των Κ.Υ. και των λοιπών, καταλλήλων, πρωτοβαθμίων 

δομών υγείας της Π.Ε. Φθιώτιδας, που μέχρι σήμερα δεν είναι 

ενταγμένες, στο εθνικό εμβολιαστικό σχέδιο κάλυψης;  

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές 

Σαρακιώτης Ιωάννης 

Βαρδάκης Σωκράτης 

Κασιμάτη Νίνα 

Κόκκαλης Βασίλειος 

Μάλαμα Κυριακή 

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης) 

Μάρκου Κώστας 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος 

Μωραΐτης Θάνος 

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης) 

Πούλου Παναγιού (Γιώτα) 

Ραγκούσης Ιωάννης 


