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Δελτίο Τύπου 

 

Διαφοροποιείται η διαδικασία της διευθέτησης ραντεβού για εμβολιασμό 

για την COVID-19 

 

Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον των πολιτών για εμβολιασμό, γεγονός που 

προκαλεί ικανοποίηση, αφού διαφαίνεται ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν τη 

σημασία του εμβολιασμού και τη συμβολή του εμβολίου στη σταδιακή επάνοδο 

στην κανονικότητα. Η μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών ξεπερνά την αρχική 

εκτίμηση που είχε προκύψει από σχετική έρευνα μέσω ερωτηματολογίου 

πρόθεσης εμβολιασμού -στη βάση της οποίας στηρίχθηκε ο αρχικός 

προγραμματισμός-, γεγονός που αποδεικνύεται από τη διάθεση των 10,846 

ραντεβού κατά τις τρεις πρώτες φορές που λειτούργησε η Πύλη Εμβολιασμού.  

 

Δεδομένου ότι η ποσότητα των εμβολίων που παραλαμβάνονται προς το 

παρόν είναι χαμηλή συγκριτικά με τη ζήτηση που υπάρχει, και θέλοντας να 

διασφαλιστεί η σωστή διαχείριση των εμβολίων, συνεχίζοντας παράλληλα 

την εμβολιαστική κάλυψη των ατόμων άνω των 80 ετών, το Υπουργείο 

Υγείας προχωρά με διαφοροποίηση της διαδικασίας διευθέτησης των ραντεβού 

για εμβολιασμό, εισάγοντας πιο εξειδικευμένο ηλικιακό κριτήριο.  

 

Συγκεκριμένα, προγραμματίζεται να γίνει διαχωρισμός σε υποκατηγορίες της 

ηλικιακής ομάδας των 80 ετών και πάνω ανά διετία που θα ισχύσει από την 

επόμενη ημερομηνία διάθεσης των ραντεβού. Ειδικότερα, σε πρώτο στάδιο, η 

Πύλη Εμβολιασμού θα είναι διαθέσιμη για διευθέτηση ραντεβού για τα 

άτομα ηλικίας 90 ετών και άνω που δεν έχουν ήδη εμβολιαστεί ή/και 

διευθετήσει ραντεβού. Ανάλογα με το ενδιαφέρον των ατόμων άνω των 90 ετών 

για διευθέτηση των ραντεβού, θα διατεθούν τα ραντεβού για την ομάδα των 88-

89 ετών, ακολούθως για τα άτομα ηλικίας 86-87 ετών, κοκ, μέχρι να την κάλυψη 

του πληθυσμού που εμπίπτει στην ηλικία άνω των 80 ετών. Νοείται ότι 

παράλληλα με την υποκατηγορία, για την οποία θα ισχύουν τα ραντεβού, θα 
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επιτρέπεται η διευθέτηση ραντεβού και από τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Για 

παράδειγμα, όταν θα διατεθούν τα ραντεβού για την ομάδα των 88-89 ετών, θα 

μπορούν την ίδια περίοδο να διευθετούν ραντεβού και όσοι πολίτες άνω των 

90 ετών δεν το έχουν ήδη πράξει. 

 

Πέραν από την ορθολογιστική διαχείριση των εμβολίων, στόχος είναι να 

διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας, αλλά να γίνεται δίκαιη κατανομή των 

εμβολίων, εξασφαλίζοντας την ίδια ώρα την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων 

που εμπίπτουν στη φάση αυτή του Εθνικού Πλάνου Εμβολιασμού.  

 

Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες και τα διαθέσιμα ραντεβού θα ανακοινώνονται 

εκ των προτέρων για ενημέρωση των πολιτών. 
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