
Δηλώσεις του Επιτρόπου του Πολίτη αναφορικά με κίνητρα για αύξηση 
της εμβολιαστικής κάλυψης 

Το ενδιαφέρον εταιρειών και οργανισμών να παρέχουν κίνητρα με στόχο τον 
εμβολιασμό, ενισχύει τη γενικότερη προσπάθεια της Κυβέρνησης για αύξηση 
της εμβολιαστικής κάλυψης ανάμεσα στους νέους, είπε σήμερα ο Επίτροπος 
του Πολίτη κ. Παναγιώτης Σεντώνας. 

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, το απόγευμα, στο Προεδρικό 
Μέγαρο, ο κ. Σεντώνας είπε ότι «προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια 
αύξησης της εμβολιαστικής κάλυψης στους νέους έως 30 ετών, έχει καταγραφεί 
το ενδιαφέρον που επέδειξαν ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμοί δημοσίου 
δικαίου για παραχώρηση κινήτρων για προώθηση του εμβολιασμού, στο 
πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης. 

Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα www.besafe.gov.cy στην 
οποία έχουν ήδη αναρτηθεί όλες οι πληροφορίες αναφορικά με τα κίνητρα που 
έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, προς ενημέρωση και διευκόλυνση των 
ενδιαφερομένων. Η κατάσταση με τα κίνητρα είναι αναρτημένη επίσης και στην 
ειδική ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών για τον κορωνοϊό 
(www.pio.gov.cy/coronavirus). 

Το ενδιαφέρον εταιρειών και οργανισμών να παρέχουν αυτά τα κίνητρα, 
ενισχύει τη γενικότερη προσπάθεια της Κυβέρνησης για αύξηση της 
εμβολιαστικής κάλυψης ανάμεσα στους νέους, οι οποίοι με τον εμβολιασμό, 
πρώτιστα προστατεύουν τον εαυτό τους, αλλά ταυτόχρονα συμβάλλουν στην 
επέκταση της ανοσίας στην κοινότητα. 

Στον κατάλογο, ο οποίος βρίσκεται στους διαδικτυακούς χώρους που 
προανέφερα, περιλαμβάνονται 13 εταιρείες και οργανισμοί. Εκεί οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την περιγραφή των κινήτρων και 
ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο μπορούν να λάβουν γνώση για τη 
διαδικασία εξασφάλισης. 

Η πλειοψηφία των κινήτρων αυτών αφορά τις ηλικίες 18 έως 30. Κάποιοι από 
τους οργανισμούς έχουν καθορίσει διαφορετικό ηλικιακό εύρος που δεν 
υπερβαίνει ωστόσο την ηλικία των 30 ετών». 

Ερωτηθείς είπε ότι «με εξαίρεση μία από τις εταιρείες αυτές η οποία καθορίζει 
χρονικό εύρος που έχει πραγματοποιηθεί εμβολιασμός, για όλες τις υπόλοιπες 
δεν καθορίζεται. Δηλαδή είναι δικαιούχοι νέοι και νέες οποτεδήποτε και αν 
έχουν κάνει τον εμβολιασμό». 

Σε ερώτηση για την προτεραιότητα που θα έχουν οι αιτητές, ο κ. Σεντώνας είπε 
ότι στις ιστοσελίδες που προανέφερε περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες. 

«Για κάθε ένα εξ αυτών των κινήτρων υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος 
εξασφάλισης που περιγράφεται αναλυτικά όταν ακολουθήσει κάποιος με τον 
σύνδεσμο που παραπέμπει στις ιστοσελίδες των εταιρειών», είπε. 

Ερωτηθείς είπε ότι «πρόκειται για κίνητρα που παρέχουν οι ίδιες οι εταιρείες και 
οι οργανισμοί, όμως, οπωσδήποτε θα είμαστε σε συνεννόηση μαζί τους και την 
επόμενη περίοδο, προκειμένου τα κίνητρα αυτά να δοθούν με τον σωστό τρόπο 
και με τη σωστή διαδικασία». 

https://www.owa.gov.cy/owa/redir.aspx?C=bUV-UWHWIhGRB7y6g-oTSv_sAujKhI8mLEEiknWjPHvmN67MdEjZCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.besafe.gov.cy
https://www.owa.gov.cy/owa/redir.aspx?C=trUQflUN_nm7bWOWOKsN7NP4gYlOLbN3gdccusFkUIzmN67MdEjZCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.pio.gov.cy%2fcoronavirus


* Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο των εταιρειών/οργανισμών και τα αντίστοιχα 
κίνητρα εδώ. 

 

 

16.07.2021 

 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/PinakasKinitronPouParaxorounEtaireiesKaiOrganismoiSeNeous16072021.pdf

