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ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΡΙΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Καλησπέρα σας από το Υπουργείο Υγείας. Ξεκινούν οι
ανακοινώσεις σχετικά με τη χορήγηση της 3ης δόσης του εμβολίου έναντι της νόσου
Covid – 19 από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο
Θεμιστοκλέους, ο οποίος έχει και το λόγο.
Μ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: Καλησπέρα σας. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η
συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, η οποία εξέτασε το θέμα του
χρόνου της αναμνηστικής δόσης.
Σας διαβάζω αυτούσια τη γνωμοδότηση της Επιτροπής:
«Με την ανάδυση της παραλλαγής «Όμικρον» και την εμφάνιση
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε πολλές χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων
και η Ελλάδα, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ανασκόπησε όλα τα διεθνή και
εγχώρια δεδομένα και επανεξέτασε εκτάκτως τις συστάσεις αναμνηστικού
εμβολιασμού για την Covid – 19 καταλήγοντας στα εξής:
Χορήγηση της τρίτης αναμνηστικής δόσης σε όλους τους πολίτες 18 και
άνω, τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους με δύο δόσεις. Σε
περίπτωση προηγηθείσας νόσου Covid-19 ο εμβολιασμός συστήνεται 3 μήνες
μετά τη διάγνωσή της.
Η διαφαινόμενη μεταβολή του κινδύνου μόλυνσης από την παραλλαγή
«Όμικρον» σε συνδυασμό με την έναρξη του χειμώνα καθιστούν απαραίτητη την

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση της προστασίας έναντι της νόσου Covid-19
μέσω της επιτάχυνσης του αναμνηστικού εμβολιασμού.
Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών θα συνεχίσει να αξιολογεί τα νέα
δεδομένα και να επικαιροποιεί τις συστάσεις, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη
προστασία του πληθυσμού».
Άρα με βάση την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών έχουμε
τη μείωση του διαστήματος της αναμνηστικής δόσης από τους 6 μήνες, που ήταν
μέχρι σήμερα, στους 3 μήνες για τις ηλικίες 17 και άνω.
Το διάστημα των 2 μηνών για όσους έχουν κάνει το εμβόλιο της
Johnson&Johnson παραμένει και όπως επίσης για όσους νοσήσει έχουμε τη
μείωση του διαστήματος εμβολιασμού που σύστηνε η Επιτροπή. Είχαμε σύσταση
για εμβολιασμό 6 μήνες μετά τη νόσηση και αυτό το διάστημα κατεβαίνει στους 3
μήνες.
Η πλατφόρμα, έτσι ώστε να ενταχθούν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το
τρίμηνο από την δεύτερη δόση, θα ανοίγει σταδιακά από σήμερα το βράδυ μέχρι
αύριο το πρωί.
Να υπενθυμίσω ότι έχουμε αρκετά διαθέσιμα ραντεβού και μάλιστα έχουμε
διαθέσιμα ραντεβού αυτή την Κυριακή 5/12. Επίσης το μήνυμα που εμφανίζεται
στο emvolio.gov.gr για όσους έχουν νοσήσει και πάνε να κλείσουν το ραντεβού
τους, αυτή τη στιγμή γράφει «Σύσταση για 6 μήνες», αυτό θα διορθωθεί την
Δευτέρα έτσι ώστε να γράφει την καινούργια σύσταση που είναι «Σύσταση για 3
μήνες».
Επιχειρησιακά ανέφερα και χθες ότι έχουμε αυξήσει κατά πολύ για το μήνα
Δεκέμβριο τη δυναμικότητα, η οποία είναι για περισσότερα από 3 εκατομμύρια
εμβολιασμούς.
Έχουν κλειστεί ήδη 1,5 εκατομμύριο ραντεβού και έχουμε λίγο περισσότερα
από 1,5 εκατομμύριο διαθέσιμα ραντεβού. Θα προστεθούν και άλλα στην πορεία
και έτσι ο σχεδιασμός είναι όλοι όσοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους τέλη
Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου να μπορέσουν να κάνουν την αναμνηστική
δόση έως τα μέσα Ιανουαρίου.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεμιστοκλέους. Να περάσουμε
σε κάποιες ερωτήσεις.
Λ.ΖΑΧΑΡΗΣ: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω με βάση ποια δεδομένα
και από ποιον ρυθμιστικό οργανισμό προχωράμε στη σύσταση για την τρίτη δόση.
Το λέω αυτό γιατί με βάση τα δεδομένα ασφαλείας που έχουμε στη διάθεσή μας,
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει πει ότι θα πάρει απόφαση προσεχώς για το

θέμα. Δεν έχει συνεδριάσει δηλαδή ακόμα. Ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός έχει
πει ότι θα πάρει απόφαση προσεχώς για το θέμα, δεν έχει συνεδριάσει δηλαδή
ακόμα. Ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει πει ότι η τρίτη δόση
μπορεί να χορηγηθεί τουλάχιστον έξι μήνες μετά τη δεύτερη δόση σε άτομα 18 και
άνω. Ευχαριστώ.
Μ.ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: Είναι αυτό που αναφέρει και η ανακοίνωση. Η Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμών έθεσε την απόφασή της με βάση τα διεθνή και τα δικά μας
δεδομένα που έχουμε σε σχέση με τη νόσηση μετά την ολοκλήρωση του
εμβολιασμού.
Να πούμε εδώ ότι και άλλες χώρες, παραδείγματος χάριν η Αγγλία έχει το
ίδιο διάστημα στους τρεις μήνες και πολλές άλλες χώρες έχουν στους πέντε μήνες.
Η δική μας Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών είναι από τις πιο προχωρημένες
και ήταν πρωτοπόρα και στο άνοιγμα της αναμνηστικής δόσης, που τελικά το
έχουμε δει να εφαρμόζεται και από τους άλλους οργανισμούς σε όλο τον
πληθυσμό και φαντάζομαι αυτό θα σας το εξηγήσει πολύ καλύτερα η κυρία
Θεοδωρίδου. Αλλά η απάντηση είναι απλή: Εκτιμώντας τα επιστημονικά δεδομένα
και της πατρίδας μας και των υπολοίπων χωρών.
Έχουμε ήδη αρκετές μελέτες και ειδικά από το Ισραήλ που έχει εμβολιαστεί
αρκετός πληθυσμός με την αναμνηστική δόση.

Λ.ΖΑΧΑΡΗΣ: Και κάτι ακόμα. Έχετε στοιχεία που δείχνουν ότι οι φαρμακευτικές
εργάζονται σταθερά υπέρ της εκτενέστερης διάρκειας προστασίας των εμβολίων;
Γιατί στην αρχή μάς είχαν πει ότι η διάρκεια προστασίας θα ήταν από ένα έως δύο
χρόνια, ενώ τώρα φτάσαμε σε πολύ λιγότερο χρονικό διάστημα.
Μ.ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: Φαντάζομαι πρέπει να ρωτήσετε τις φαρμακευτικές για
αυτό. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο ιός είναι εδώ και όσο έχουμε ένα χαμηλό
ποσοστό εμβολιασμού, ειδικά όταν δεν έχουμε ένα ενιαίο ποσοστό εμβολιασμού
παγκοσμίως, υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανίζονται καινούριες μεταλλάξεις.
Ήδη έχουμε την μετάλλαξη «Όμικρον». Η απάντηση στην ερώτηση αν τα
εμβόλια είναι αποτελεσματικά στην μετάλλαξη «Όμικρον» δεν μπορεί να δοθεί με
ασφάλεια αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα μία βδομάδα- δέκα
μέρες για να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα
των εμβολίων.

Άρα, όσο και να δουλεύουν οι φαρμακευτικές, αν δεν εμβολιαστεί
παγκοσμίως ένα ποσοστό πληθυσμού έτσι ώστε να περιοριστεί τελείως ο ιός, μία
μετάλλαξη μπορεί να καθιστά τα εμβόλια μη αποτελεσματικά.
Α. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα. Ο Πρωθυπουργός την Τετάρτη στη Βουλή είπε
ότι θα ζητήσει να γίνει μείωση του χρόνου από τους έξι μήνες για την αναμνηστική
δόση. Τελικά η απόφαση που μας ανακοινώσατε πριν από λίγο, πάρθηκε μετά
από εισήγηση του Πρωθυπουργού ή από εισήγηση της Επιτροπής;
Μ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: Η απάντηση είναι ξεκάθαρη, είναι και στο ανακοινωθέν της
Επιτροπής και για αυτό το διάβασα και αυτούσιο- θα είναι τη Δευτέρα και η κυρία
Θεοδωρίδου εδώ- στηριζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα και στα δικά μας και
των άλλων χωρών και τα οποία έχουν δημοσιευτεί και σε μεγάλες μελέτες.
Γ.ΣΑΚΚΑΣ: Με βάση τα στοιχεία που έχετε τώρα πόσοι είναι οι δικαιούχοι; Γιατί
αυξάνονται πάρα πολύ, είχαμε κάποιους δικαιούχους για την επαναληπτική οι
οποίοι ήταν κάποια εκατομμύρια όταν είχαμε το εξάμηνο. Φαντάζομαι τώρα θα
είναι πολύ περισσότεροι. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για να ξεκινήσουνε τα
ραντεβού; Και θα συνεχίσω και την ερώτηση του συνάδελφου: χθες διαπιστώναμε
από την Επιτροπή μια άγνοια για το πότε θα συνεδριάσει. Και σήμερα το πρωί
ενημερωνόμαστε ότι πρόκειται να βγει αυτή η απόφαση. Υπάρχει κάποιο κενό
μεταξύ αυτών των δύο. Απλώς σχόλιο κάνω. Αν θέλετε να το σχολιάσετε και εσείς
το σχόλιο μου.
Μ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: Αρχίζω από το τελευταίο. Κανένα κενό. Οι αποφάσεις για
το πότε συνεδριάζει η επιτροπή ανακοινώνονται επίσημα. Φαντάζομαι έχετε
κάποιες πληροφορίες για να το λέτε αυτό, οι οποίες είναι ανεπίσημες.
Οι επίσημες πληροφορίες είναι ότι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών
συνεκλήθη εκτάκτως όταν έλαβε τα στοιχεία και από την δική μας χώρα.
Το δεύτερο ερώτημα για το πότε ανοίγει η πλατφόρμα: Η πλατφόρμα για
τους δικαιούχους θα ανοίξει σήμερα το βράδυ μέχρι αύριο το πρωί. Δηλαδή, θα
μπαίνουν σταδιακά οι δικαιούχοι μέσα, έτσι ώστε αύριο περίπου, πολύ πρωινές
ώρες, να έχει ανοίξει για όλους τους δικαιούχους. Οι δικαιούχοι πρέπει να
ξεπερνούν τα 2.000.000.

Σ.ΧΡΗΣΤΟΥ: Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα λίγο να μείνω σε αυτά τα
εγχώρια δεδομένα που είπατε πριν από την Επιτροπή. Αν μπορείτε να μας πείτε
ένα, δυο, τρία δεδομένα στα οποία στηρίχτηκε η Επιτροπή για να πάρει αυτή την

απόφαση, όσον αφορά την χώρα μας. Ένα δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω είναι
επιχειρησιακά φαντάζομαι ότι θα αρχίσει ο κόσμος να μπαίνει να κλείνει ραντεβού
σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό έως τώρα. Οπότε σε αυτό είστε έτοιμοι; Και επίσης
είπατε και σε συνέντευξή σας πρόσφατα ότι θέλετε να πάτε ακόμα και σε πλατείες
και σε χωριά να αρχίζετε να εμβολιάζετε και εκεί. Θα το βάλετε και αυτό στο σχέδιο
όσον αφορά την τρίτη δόση; Ευχαριστώ.
Μ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: Επιχειρησιακά έχουμε αυξήσει πάρα πολύ τη
δυναμικότητά μας. Αυτή τη στιγμή διανύουμε μία εβδομάδα που, αν το βάλουμε
συνολικά, είναι από τις πιο υψηλές εβδομάδες που έχουμε από την αρχή του
εμβολιαστικού προγράμματος μέχρι τώρα. Δηλαδή έχουμε 93.000, 92.000
εμβολιασμούς σε καθημερινή βάση.
Ταυτόχρονα όμως, τον Μάιο και τον Ιούνιο που είχαμε τόσους υψηλούς
αριθμούς εμβολιασμών, δεν είχαμε τις παράλληλες δράσεις. Και όταν λέω
παράλληλες δράσεις εμβολιάζουμε αυτή τη στιγμή στα σπίτια, έχουμε εμβολιάσει
περίπου στις 20.000 άτομα στις πλατείες, σε απομακρυσμένα σημεία. Και θα δείτε
και άλλες δράσεις στην συνέχεια.
Θα συνεχίσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να κατακτήσουμε και το
ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης, αλλά και το ποσοστό εμβολιαστικής και
αναμνηστικής δόσης κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό.
Να πούμε με τα ραντεβού το πώς θα γίνει. Αυτή τη στιγμή θα κρατάμε ένα
ραντεβού, έτσι ώστε η πρώτη δόση να έχει πάντα προτεραιότητα σε σχέση με την
αναμνηστική δόση.
Δηλαδή, όταν κάποιος ο οποίος θέλει να κλείσει ραντεβού πρώτης δόσης,
να μην έχουμε μια καθυστέρηση παραπάνω από 3 – 4 μέρες αν μπορούμε κατά
το δυνατόν στη χώρα. Και όπου παρατηρούμε ότι αυτό δεν καλύπτεται, να
προσπαθούμε να γίνονται οι κινήσεις να διορθώνεται.
Για να γίνει αυτό, θα κρατάμε ραντεβού. Είναι αυτό που κάναμε και αυτήν
την Κυριακή. Κρατάγαμε τα ραντεβού για την 1η δόση και κάποια στιγμή όταν
πλησιάσαμε, τα ανοίγουμε για όλες τις δόσεις και για την αναμνηστική δόση.
Άρα ακόμη και κάποιος αν βρίσκει ραντεβού αναμνηστικής δόσης σε 10
ημέρες παραδείγματος χάρη, μπορεί κοιτώντας συνεχώς το σύστημα να
προκύψουν ραντεβού αρκετά νωρίτερα.
Για αυτό το λόγο βλέπετε τον αριθμό των εμβολιασμών να είναι στις 93.000
– 95.000, ενώ η δυναμικότητά μας είναι πάνω από 100.000. Γιατί κάνοντας αυτό,
χάνεις ένα μικρό αριθμό ραντεβού.
Άρα, η προτεραιότητά μας είναι στην 1η δόση, έτσι ώστε κάποιος που έχει
αποφασίσει να εμβολιαστεί και να μη χάνεται το momentum και να κλείνει ραντεβού

πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά και στην αναμνηστική δόση, ακόμα και τώρα που θα
είναι πολλά τα ραντεβού, πολύ μεγάλος πληθυσμός θα αναζητεί ραντεβού, να
μπορεί μετά από κάποιο διάστημα να εμβολιάζεται. Ο προγραμματισμός είναι όλοι
όσοι εμβολιάστηκαν μέχρι τέλος Αυγούστου να έχουν βρει ραντεβού μέχρι τα μέσα
Ιανουαρίου.
Δηλαδή τώρα θα ανοίξουν για περισσότερα από 2 εκατομμύρια πολίτες. Δεν
θα βρουν όλοι ραντεβού στην εβδομάδα επάνω, αλλά σιγά – σιγά θα ομαλοποιηθεί
αυτή η κατάσταση και δεδομένου ότι οι 60 και άνω, που είναι η πρώτη
πληθυσμιακή ομάδα που θα πρέπει να εμβολιαστεί οπωσδήποτε με την
αναμνηστική δόση, έχει εμβολιαστεί, έχει πραγματοποιήσει το ραντεβού της σε
ποσοστό μεγαλύτερο από 80%.
Άρα εκεί έχουμε ένα πολύ υψηλό στόχο. Παρακάτω, τα υπόλοιπα ραντεβού
στην πορεία θα αρχίσουν να τα παίρνουν οι υπόλοιποι πολίτες. Όσον αφορά τα
επιστημονικά δεδομένα, είναι αυτό που σας ανέφερα. Φαντάζομαι τη Δευτέρα η
κυρία Θεοδωρίδου θα μπορεί να πει πολύ περισσότερα.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η έκτακτη ενημέρωση. Σας
ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.

