
Ο  Υπουργός Υγείας κ. Μιχάλης Χατζηπαντέλα πραγματοποίησε επίσκεψη 

στο Εμβολιαστικό Κέντρο της Κρατικής Έκθεσης  

 

Με αφορμή τη λειτουργία κέντρου ελεύθερης προσέλευσης (walk-in) τόσο για τα 

άτομα που είναι δικαιούχοι/εγγεγραμμένοι στο ΓεΣΥ όσο και για τα άτομα που δεν 

είναι, ο Υπουργός Υγείας κ. Μιχάλης Χατζηπαντέλα, συνοδευόμενος από τη Γενική  

Διευθύντρια του Υπουργείου δρα Χριστίνα Γιαννάκη, πραγματοποίησε σήμερα, 13 

Αυγούστου 2021, επίσκεψη στο Εμβολιαστικό Κέντρο της Κρατικής  Έκθεσης.  

 

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά την επίσκεψη, ο Υπουργός Υγείας 

ανέφερε «Ήρθαμε μαζί με τη Γενική Διευθύντρια σήμερα να δούμε πως πάει το 

εμβολιαστικό πρόγραμμα για μη εγγεγραμμένους στο ΓεΣΥ. Όπως βλέπετε και 

εσείς από τον κόσμο, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πολύ μεγάλη. Αυτό δίνει και 

ένα μήνυμα σε όσους συμπατριώτες μας δεν εκμεταλλεύονται αυτό το αγαθό που 

έχουμε του εμβολιασμού. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους…ένας 

συγκεκριμένος ήταν στην ουρά από τις 2 το πρωί γιατί θέλει να εμβολιαστεί και να 

πάρει τη ζωή του πίσω. Είναι ένα μήνυμα που πρέπει να το πάρουν και κάποιοι 

άλλοι συμπατριώτες μας που έχουν αυτό το αγαθό, αλλά όπως φαίνεται δεν 

μπορούν να το εκτιμήσουν τη συγκεκριμένη στιγμή». 

 

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι κάτι δεν πάει καλά για να περιμένει ο κόσμος 

δύο ώρες μέσα στον ήλιο, ο κ. Χατζηπαντέλα απάντησε «σίγουρα κάτι δεν πάει 

λάθος, σίγουρα πάει κάτι πολύ σωστά με τη φοβερή ανταπόκριση του κόσμου. 

Όπως μπορείτε να καταλάβετε δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε αυτή την 

ανταπόκριση και επίσης πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι αυτά τα κέντρα 

επανδρώνονται από νοσηλευτές. Οι νοσηλευτές μας δίνουν πολλές μάχες και δεν 

έχουμε νοσηλευτές διαθέσιμους για επιπρόσθετο εμβολιαστικό κέντρο. Έχουμε 

τρομερή ανάγκη για νοσηλευτές στα νοσοκομεία μας, γι’ αυτό δεν υπάρχει 

δυνατότητα για δεύτερο εμβολιαστικό κέντρο, αλλά είναι κάτι που το βλέπουμε και 

την επόμενη φορά θα προσπαθήσουμε να το οργανώσουμε ακόμη πιο καλά». 

 



Κληθείς να σχολιάσει πόσο ανησυχητική είναι η κατάσταση στις μονάδες εντατικής 

θεραπείας, ο Υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες στις 

εντατικές, αλλά πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο, προφανώς σε 

αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί και είναι η πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών 

που βρίσκεται στις εντατικές. «Θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχουν 

αμέτρητες εντατικές και υπάρχει πιθανότητα αν κάποιοι από τους συνανθρώπους 

μας χρειαστούν εντατικές λόγω COVID κάποια στιγμή να μην υπάρχουν αρκετές 

κλίνες. Υπάρχουν, όπως έχω πει αρκετές φορές, και άλλα περιστατικά που 

χρειάζονται εντατικές για εντατική θεραπεία και αυτά τα περιστατικά είναι και αυτά 

μέσα στην προτεραιότητα μας. Άρα ένας τρόπος υπάρχει για να μην έχουμε 

έλλειψη εντατικών, να εμβολιαστεί ο κόσμος για να μην καταλήξουν στις 

εντατικές». 

 

Όσον αφορά το πρόγραμμα εμβολιασμού των Τουρκοκυπρίων ο Υπουργός 

ανέφερε ότι έχουν εμβολιαστεί περίπου 171 Τουρκοκύπριοι χθες, και σήμερα, 

μέχρι το τέλος της ημέρας το Υπουργείο Υγείας θα ανακοινώσει τη διαδικασία ώστε 

οι Τουρκοκύπριοι να λαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό, το λεγόμενο Green 

Pass. 

 

Κληθείς να πει ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο Υγείας για τα σχολεία 

και τα Πανεπιστήμια, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι «οι αποφάσεις που αφορούν 

τα Πανεπιστήμια θα τεθούν σε συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 23 

Αυγούστου. Τα Πανεπιστήμια για να λειτουργήσουν έχουν ζητήσει 80% ποσοστού 

στις τάξεις. Για να έχουμε 80% φυσικής παρουσίας πρέπει αυτοί οι μαθητές να 

είναι εμβολιασμένοι. Εμείς δώσαμε την επιλογή σε περίπτωση μαθητές που δεν 

είναι εμβολιασμένοι να έχουν το PCR. Λέμε PCR και όχι rapid test γιατί το PCR 

είναι ο πιο έγκυρος τρόπος να διαγνωστεί κάποιος αν έχει τον ιό ή όχι». «Την ίδια 

στιγμή ο φοιτητής μπορεί να έρθει σε ένα walk in κέντρο, που θα υπάρχει και στο 

Πανεπιστήμιο, να εμβολιαστεί και δεν θα υπάρχει η υποχρέωση να κάνει PCR», 

πρόσθεσε ο κ. Χατζηπαντέλα απαντώντας σε ερώτηση για το ότι κάποιος φοιτητής 

θα θέλει περίπου 300-350 ευρώ τον μήνα, εάν δεν εμβολιαστεί.  



 

Όσον αφορά στα σχολεία ο κ. Υπουργός είπε ότι «το Υπουργείο Υγείας δεν έχει 

εκφράσει τις απόψεις του όσον αφορά τα Δημοτικά. Είναι κάτι που χειρίζεται το 

Υπουργείο Παιδείας. Όταν θα ζητήσουν τη γνώμη μας, θα την αναφέρουμε.  

 

Στη συνάντηση που είχαμε με τη Μέση Εκπαίδευση ζητήσαμε να μας δοθεί η 

ευκαιρία να κάνουμε σεμινάρια στα Λύκεια και στα Γυμνάσια και επίσης ζητήσαμε 

να μας δοθεί μία λίστα αν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι μαθητές να δημιουργήσουμε 

Κέντρα Εμβολιασμού και στα Λύκεια και στα Γυμνάσια». 

 

Ερωτηθείς αν θα χορηγηθεί τρίτη δόση του εμβολίου σε ορισμένες κατηγορίες 

ατόμων στην Κύπρο, ο Υπουργός ανέφερε ότι έτυχαν ενημέρωσης από τη 

Διευθύντρια των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, και ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε 

χθες στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αναμένουμε να έχουμε 

απάντηση και από αυτούς τις επόμενες ημέρες. 

 

Σε δηλώσεις της, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας ανέφερε ότι σήμερα 

ξεπεράσαμε σχεδόν τα 1.915.000 εμβόλια που έχουμε πάρει και έχουμε δώσει, και 

επίσης σήμερα οι πλήρως εμβολιασμένοι είναι στο 69,9%. Με την πρώτη δόση 

είμαστε στο 76,3%. Ο στόχος τον οποίο έχει βάλει ο Υπουργός μαζί μας, να 

φτάσουμε ως το τέλος Αυγούστου σχεδόν στο 81% και αυτό γίνεται, μετά από πολύ 

μεγάλο κόπο και πάρα πολύ μεγάλο μόχθο διότι η ομάδα που περιστοιχίζει τον 

Υπουργό δεν έχει πάρει ούτε μια μέρα άδεια να ξεκουραστεί. Επίσης, αυτούς τους 

αρρώστους, για τους οποίους θέλετε να μάθετε και ποια άλλα σχέδια έχουμε, εμείς 

έχουμε βγάλει 350 ασθενείς στον ιδιωτικό τομέα και 40 ασθενείς στις εντατικές. 

Σήμερα, αυτή τη στιγμή έχω 79 κλίνες διαθέσιμες στον ιδιωτικό τομέα που μπορεί 

οποιοσδήποτε να πάει, και επίσης, από τους 40 έμειναν οι 26 στις εντατικές. Θα 

έχουμε μια σύσκεψη στις 3:30 στην οποία πάλι θα ξαναβάλουμε τα πράγματα και 

να δούμε ποια είναι η πορεία, διότι κάθε μέρα όλα είναι ένα παζλ, πάνω σε αυτό 

το παζλ λειτουργούμε, σήμερα τι θα κάνουμε, πόσα έχουμε και αναλόγως 

βλέπουμε την επόμενη μέρα πως θα λειτουργήσει. Τη διαχείριση που γίνεται αυτή 



τη στιγμή από το Υπουργείο Υγείας, εμείς την αξιολογούμε ως πάρα πολύ καλή με 

αυτά τα δεδομένα που έχουμε». 

--------------------------- 
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