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Δελτίο Τύπου 

 

Αρχίζει η διευθέτηση ραντεβού για εμβολιασμό με 3η δόση μέσω της 

Πύλης Εμβολιασμού 

 

Ενισχύοντας την ανοσία συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού, το 

Υπουργείο Υγείας έχει μέχρι στιγμής χορηγήσει ενισχυτική δόση σε 12,100 

άτομα μέσω διαφόρων διαδικασιών (μέσω κινητών μονάδων, των κέντρων 

εμβολιασμού ελεύθερης προσέλευσης, εμβολιασμών σε νοσηλευτήρια, κοκ). 

 

Στο πλαίσιο συνέχισης της διαδικασίας αύξησης της ανοσολογικής απόκρισης, 

το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι τίθενται σε εφαρμογή τα ακόλουθα: 

 

• Από τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου, στις 9 το πρωί, η Πύλη Εμβολιασμού 

θα είναι διαθέσιμη για διευθέτηση ραντεβού για εμβολιασμό με 3η 

δόση, τα οποία θα διεκπεραιώνονται από την Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου. 

• Από τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου, δυνατότητα για εμβολιασμό με 3η δόση 

θα έχουν τα άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω. 

• Τη Δευτέρα και την Τρίτη, 4-5 Οκτωβρίου, θα συνεχίσουν οι 

εμβολιασμοί με 3η δόση μέσω των κέντρων εμβολιασμού 

ελεύθερης προσέλευσης (walk-in) για τα άτομα ηλικίας 80 ετών και 

άνω. Τα κέντρα walk-in λειτουργούν από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το 

μεσημέρι. 

• Οι δικαιούχοι που έχουν ολοκληρώσει τον αρχικό τους εμβολιασμό στο 

εξωτερικό και είναι ηλικίας 80 ετών και άνω, δεν θα έχουν προς το παρόν 

τη δυνατότητα να διευθετήσουν ραντεβού για 3η δόση μέσω της Πύλης 

Εμβολιασμού. Τα εν λόγω άτομα μπορούν να απευθύνονται στα κέντρα 

εμβολιασμού walk-in, που λειτουργούν σε όλες τις Επαρχίες, από 

Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 
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Υπενθυμίζεται ότι για την 3η δόση χορηγείται εμβόλιο τεχνολογίας mRNA. Οι 

πολίτες, που προσέρχονται στα Κέντρα Εμβολιασμού, οφείλουν απαραίτητα να 

προσκομίζουν αποδεικτικό ταυτοποίησης (Ταυτότητα, Διαβατήριο, Δελτίο 

Εγγραφής Αλλοδαπού, κτλ), καθώς και την κάρτα εμβολιασμού τους. 

 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι, από τις 4 μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, λόγω τεχνικών 

αναβαθμίσεων στην Πύλη Εμβολιασμού, δεν θα παρέχεται η δυνατότητα για 

διευθέτηση ραντεβού για 1η δόση. Οι πολίτες που επιθυμούν να εμβολιαστούν 

με 1η δόση μπορούν να εμβολιάζονται στα κέντρα εμβολιασμού ελεύθερης 

προσέλευσης.  

 

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, ποσοστό 81% του ενήλικου πληθυσμού έλαβε 

τουλάχιστον την 1η δόση του εμβολίου και το 78,1% ολοκλήρωσε το 

εμβολιαστικό του σχήμα. Αναφορικά με τα άτομα 16-17 ετών, το ποσοστό όσων 

εμβολιάστηκαν με τουλάχιστον την 1η δόση έφτασε 41,1% και 37,1% έχει λάβει 

και τις 2 δόσεις του εμβολίου. Στην ηλικιακή ομάδα των 12-15 ετών, 

τουλάχιστον την 1η δόση έλαβε το 26,5%, ενώ ποσοστό 21,8% ολοκλήρωσε το 

εμβολιαστικό του σχήμα. 
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