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13 Ιανουαρίου 2021 

 

Προς: 1. Υπουργό Υγείας 
2. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 
3. Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων 
4. Διοικητή της 3ης ΥΠΕ  
5. Πρόεδρο Ε.Ο.Δ.Υ.,  

6. Συντονιστή Ε.Ο.Δ.Υ. Δυτικής Μακεδονίας 
 

Κοιν.: 1. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας 

2. Δήμαρχο Κοζάνης 

3. Δήμαρχο Εορδαίας 

4. Δήμαρχο Σερβίων 
5. Δήμαρχο Βοϊου 
6. Δήμαρχο Βελβεντού 
7. Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης 
8. Πρόεδρο Εμπορικού Επιμελητηρίου Κοζάνης 
 

 

Θέμα: Διαχείριση της υγειονομικής κρίσης στην Π.Ε. Κοζάνης 

Κύριοι, 

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π.οικ. 65910 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4566/Β/15-
10-2020 η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης τέθηκε από τις 16-10-2020 στο Επίπεδο Συναγερμού 
κατηγορίας 4 – Αυξημένου Κινδύνου. 

Έκτοτε, έως σήμερα, σχεδόν τρεις μήνες μετά, τα περιοριστικά μέτρα υφίστανται ακόμη στους 
3 από τους 5 δήμους της περιοχής, που συγκεντρώνουν και την πλειοψηφία των κατοίκων της 
περιφερειακής ενότητας. 

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση και οργή, αφενός για την αποτυχία 
στην αποκλιμάκωση της κατάστασης, την ιχνηλάτηση των κρουσμάτων και τον περιορισμό της 
υγειονομικής κρίσης και, αφετέρου, λόγω των συντριπτικών πληγμάτων στην οικονομία της 
περιοχής η οποία βάλλεται χωρίς καμία ουσιαστική ενίσχυση από τα αρμόδια Υπουργεία. 

Σε όλο αυτό το διάστημα, η κυβέρνηση με τους αρμόδιους φορείς της λάμπει δια της απουσίας 
της, με την εξαίρεση μιας ολιγόωρης επίσκεψης από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, 
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γεγονός ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την υγειονομική κρίση 
ως, δηλαδή, ευθύνη των οργάνων για την αστυνόμευση και τη δημόσια τάξη. 

Καμία εξήγηση, ερμηνεία, αιτιολόγηση για τα αίτια του lockdown, ούτε και για την 
παρατεταμένη διάρκειά του, η οποία είναι η μεγαλύτερη σε όλη την χώρα. Ακόμα και οι 
θεσμικοί φορείς, στις δημόσιες τοποθετήσεις τους, διατρανώνουν την απογοήτευση τους για 
την έλλειψη ενημέρωσης από την κυβέρνηση. 

Παράλληλα, σοβαρή ανησυχία προκαλούν οι ολιγωρίες του συστήματος καταγραφής των 
κρουσμάτων. Ενδεικτικά, μόνο την χθεσινή ημέρα καταγράφηκαν συνολικά 53 κρούσματα στην 
ΠΕ Κοζάνης, 32 εκ των οποίων αφορούσαν ελέγχους του Νοεμβρίου τα οποία εντάχθηκαν με 
μεγάλη καθυστέρηση στην γενική καταμέτρηση, γεγονός που δημιουργεί πλείστα 
ερωτηματικά για την αξιόπιστη αποτύπωση της επιδημιολογικής πραγματικότητας στην 
περιοχή και την ορθότητα της απαιτούμενης ιχνηλάτησης. 

Παρόμοιες καθυστερήσεις δημιουργούν αίσθημα απορίας και αγανάκτησης στους πολίτες οι 
οποίοι βλέπουν θορυβημένοι τις αλλοπρόσαλλες εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα και δη σε 
μια περιοχή που ήδη πλήττεται από τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της βίαιης 
απολιγνιτοποίησης. 

Με αυτό τον τρόπο, όπως είναι φυσικό, δυναμιτίζεται η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση και 
ναρκοθετείται η συλλογική προσπάθεια για την απεμπλοκή από την κρίση. 

Επομένως, σας ζητώ δια της παρούσης να τοποθετηθείτε για τα εξής ερωτήματα που 
απασχολούν την κοινωνία της περιοχής: 

1. Ποιοι είναι οι λόγοι που η ΠΕ Κοζάνης, τρεις μήνες μετά την ένταξή της σε επίπεδο 
συναγερμού Κατηγορίας 4- Αυξημένου Κινδύνου, δεν έχει παρουσιάσει σοβαρή 
αποκλιμάκωση; 

2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για την πλήρη άρση των μέτρων στην περιοχή; 

3. Τι συμβαίνει με την καταγραφή και την ενσωμάτωση των κρουσμάτων από την ΠΕ Κοζάνης; 
Υπάρχει ζήτημα ελλιπούς ή καθυστερημένης ενσωμάτωσης που δημιουργεί πρόβλημα στην 
ευκρινή αποτύπωση της κατάστασης; 

Με εκτίμηση,  

Καλλιόπη Βέττα 

Βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης 


