
 
 

                                     

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ 

Προς τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: «253.700 δείγματα “υπό διερεύνηση”: Περισσότερο από 

αναγκαίες οι διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο καταγραφής των 

στοιχείων των δειγμάτων» 

Είναι πλέον δεδομένη η ανάγκη διενέργειας μαζικών και 

επαλαμβανόμενων διαγνωστικών ελέγχων (tests) κορονοϊού ως βασικό μέσο 

διαχείρισης της πανδημίας. Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί και οι επιστημονικοί 

φορείς έκαναν εμφατική αναφορά στην αναγκαιότητα της συχνής διενέργειας 

τους προς την κοινότητα, χαρακτηρίζοντας τους διαγνωστικούς ελέγχους και 

ως κλειδί για την αντιμετώπιση της πανδημίας.  

Αντίστοιχη άποψη εξέφραζαν οι εκπρόσωποι της επιστημονικής 

κοινότητας και στη χώρα μας, προτείνοντας προς την ηγεσία του αρμοδίου 

Υπουργείου και τις άλλες αρμόδιες αρχές του τομέα της δημόσιας υγείας τον 

πολλαπλασιασμό και την επαναλαμβανόμενη πραγματοποίηση μεγάλου 

αριθμού διαγνωστικών ελέγχων με προσανατολισμό την κοινότητα. Ο Εθνικός 

Οργανισμός Δημοσίας Υγείας, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΚΠ 22527/2020 – 

23/10/2020 έγγραφό του προς τα Εργαστήρια COVID-19 ΗΔΙΚΑ, ενημέρωσε 

για τον τρόπο με τον οποίο, τόσο προοπτικά όσο και αναδρομικά, θα 

συλλέγονται από τον ΕΟΔΥ τα αποτελέσματα των εργαστηρίων της χώρας, 

προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή σημαντικών 

επιδημιολογικών δεικτών και τη σύνταξη των αναγκαίων αναφορών.  
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Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

2598

Αριθμ. Πρωτ. Αίτησ. Κατ. Εγγράφων:

402

Ημερομ. Κατάθεσης:

11/12/2020



Επειδή, οι αναφορές και οι προειδοποιήσεις των διεθνών οργανισμών 

και της επιστημονικής κοινότητας ανά τον κόσμο είχαν από καιρό 

προειδοποιήσει για την έλευση ενός δευτέρου κύματος πανδημίας κορονοϊού 

και η Πολιτεία όφειλε να έχει μεριμνήσει για την έγκαιρη προετοιμασία και 

κατάρτιση ενός εθνικού σχεδιασμού, με προμετωπίδα την υιοθέτηση μίας 

πολιτικής δημόσιας υγείας, όπου κυρίαρχο ρόλο θα έπαιζε η προτεινόμενη 

από τους ανωτέρω, διενέργεια μαζικών διαγνωστικών ελέγχων και κατ’ 

επέκταση η αξιόπιστη συλλογή, καταγραφή και διερεύνηση των δειγμάτων. 

Επειδή, η ημερομηνία αποστολής του υπ’ αριθ. πρωτ. ΚΠ 22527/2020 

– 23/10/2020 εγγράφου του Ε.Ο.Δ.Υ., εγείρει βάσιμες απορίες και 

προβληματισμούς για τον έως τότε τρόπο συλλογής των δειγμάτων που 

εξετάζονται για τον ιό SARS-CoV-2, καθώς και την ποιότητα των εξαγόμενων 

δεικτών.  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός 

1. Μέχρι την αποστολή του υπ’ αριθ. πρωτ. ΚΠ 22527/2020 – 

23/10/2020 εγγράφου προς τα Εργαστήρια COVID-19 ΗΔΙΚΑ, 

ποιος ήταν ο τρόπος καταγραφής των στοιχείων των δειγμάτων 

που εξετάζονται για τον ιό SARS-CoV-2 και της καταγραφής των 

στοιχείων των σχετικών αποτελεσμάτων; 

2. Σύμφωνα με τα από 03/12/2020 επίσημα στοιχεία του σχετικού 

μητρώου της ΗΔΙΚΑ ο αριθμός των θετικών δειγμάτων είναι 

129.011, των αρνητικών 643.776 και των προς διερεύνηση 

δειγμάτων είναι 253.700. Τι σημαίνει η ύπαρξη του όρου «υπό 

διερεύνηση δειγμάτων»; Πώς αιτιολογεί η Κυβέρνηση την ύπαρξη 

των 253.700 δειγμάτων, για ποιο λόγο συσσωρεύθηκαν και τι 

προτίθεται να πράξει για αυτό; 

Για την ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και των πολιτών 

παρακαλείται ο αρμόδιος Υπουργός, όπως καταθέσει τα έγγραφα που 

διακινήθηκαν από τις εποπτευόμενες υπηρεσίες του και τα οποία 

σχετίζονται με το ως άνω υπό στοιχείο 1 ερώτημα.  

 



 

Οι ερωτώντες Βουλευτές 

Σαρακιώτης Ιωάννης 

Αβραμάκης Ελευθέριος 

 

Αλεξιάδης Τρύφων 

 

Αμανατίδης Ιωάννης 

 

Αραχωβίτης Σταύρος 

 

Αυγέρη Δώρα 

 

Βαρδάκης Σωκράτης 

 

Βέττα Καλλιόπη 

 

Γκιόλας Ιωάννης 

 

Δραγασάκης Ιωάννης 

 

Δρίτσας Θεόδωρος 

 

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος 

 

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν 

 

Ηγουμενίδης Νικόλαος 

 

Θραψανιώτης Εμμανουήλ 

 

Καλαματιανός Διονύσιος 



 

Κασιμάτη Νίνα 

 

Καφαντάρη Χαρά 

 

Κόκκαλης Βασίλειος 

 

Μάλαμα Κυριακή 

 

Μαμουλάκης Χάρης 

 

Μάρκου Κώστας 

 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος 

 

Μπαλάφας Ιωάννης 

 

Μπάρκας Κωνσταντίνος 

 

Μωραΐτης Θάνος 

 

Νοτοπούλου Αικατερίνη 

 

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα 

 

Παπαδόπουλος Σάκης 

 

Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος 

 

Πέρκα Θεοπίστη 

 

Πούλου Παναγιού 

 

Σαντορινιός Νεκτάριος 



 

Σκουρλέτης Παναγιώτης 

 

Σκουρολιάκος Παναγιώτης 

 

Σκούφα Ελισσάβετ 

 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 

 

Φάμελλος Σωκράτης 

 

Φωτίου Θεανώ 

 

Χαρίτου Δημήτριος 

 

Χατζηγιαννάκης Μίλτος 

 

 

 




