
ζονται και, αν ναι, θα μπορεί να κλείσει ραντεβού.
 Οσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία 
θα μπορούν να κλείσουν ραντεβού στο φαρμα-
κείο της γειτονιάς τους ή στα ΚΕΠ.
 
Ραντεβού 
Πώς θα γίνεται, όμως, ο προγραμματισμός των 
ραντεβού; 
1. Πολίτες που δεν έχουν εγγραφεί στην άυλη 
συνταγογράφηση
Ο πολίτης μπορεί να ελέγξει αν ανήκει σε κά-
ποιες από τις ομάδες προτεραιότητας αποστέλ-
λοντας στο 13034 γραπτό μήνυμα (sms) με το 
ΑΜΚΑ και το επώνυμό του (ΑΜΚΑ κενό επώ-
νυμο). Αμεσα, ο πολίτης θα λάβει γραπτό μή-
νυμα, που θα τον ενημερώνει εάν είναι δικαι-
ούχος εμβολιασμού με βάση την πληθυσμιακή 
προτεραιοποίηση του εθνικού σχεδίου εμβολι-
ασμών. Στη συνέχεια, ο πολίτης μπορεί να ει-
σέλθει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εμβολια-
σμού COVID-19 (emvolio.gov.gr) για να προ-
γραμματίσει το ραντεβού του.

2. Πολίτες που έχουν εγγραφεί στην άυλη συ-
νταγογράφηση
Οι πολίτες που έχουν εγγραφεί στην άυλη συντα-
γογράφηση (μέσω της πλατφόρμας ehealth.gov.
gr), και εφόσον θα καθίστανται δικαιούχοι εμβο-
λιασμού, θα λάβουν δύο γραπτά μηνύματα στο 
κινητό τους από τον αριθμό 13034, που θα τους 
ειδοποιούν ότι έχει πραγματοποιηθεί προκράτη-
ση ραντεβού. Τα γραπτά μηνύματα θα ανα-
φέρουν τον αριθμό ΑΜΚΑ, την ημερομηνία 
και ώρα εμβολιασμού και το προτεινόμε-
νο εμβολιαστικό κέντρο. Ως εμβολιαστικό 
κέντρο προεπιλέγεται το πλησιέστερο δι-
αθέσιμο με βάση τον ταχυδρομικό κώ-
δικα που έχει δηλωθεί. Ο πολίτης έχει τη 
δυνατότητα να επιβεβαιώσει ή να τρο-
ποποιήσει το ραντεβού του εντός 72 
ωρών. Η επιβεβαίωση δύναται να γί-
νει από τον πολίτη με έναν από τους 
δύο εξής τρόπους:
fΜε αποστολή του κωδικού ρα-
ντεβού μέσω γραπτού μηνύμα-
τος στο 13034. Σε περίπτωση 
που ο χρήστης δεν πληκτρολο-
γήσει σωστά τον κωδικό ραντε-
βού (λόγου χάρη, εξαιτίας τυ-
πογραφικού λάθους), θα λάβει 
απαντητικό sms που θα τον ενη-
μερώνει ότι ο κωδικός ραντεβού είναι 
λανθασμένος.

 Από την τετΑρτη 20 Ιανουαρίου 
ξεκινά ο εμβολιασμός του γενικού πλη-
θυσμού, σύμφωνα με τον προγραμματι-
σμό. Με βάση την προτεραιοποίηση της 
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, οι πρώ-
τοι που θα κάνουν το εμβόλιο σε αυτή τη 
δεύτερη φάση είναι οι πολίτες ηλικίας άνω 
των 85 ετών. Προηγουμένως, όμως, όσοι 
ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και έχουν 
εγγραφεί στην άυλη συνταγογράφηση 
από αύριο Δευτέρα θα λάβουν αυτόμα-
τα μήνυμα που θα τους ενημερώνει για 
το ραντεβού τους. Αυτή η κατηγορία πολι-
τών θα λάβει δύο sms. Ο δικαιούχος οφεί-
λει να επιβεβαιώσει και τα δύο sms εντός 
τριών ημερών. Ο σχεδιασμός για τον εμ-
βολιασμό κατά του κορωνοϊού προχωρά 
με ικανοποιητικό ρυθμό, όπως υποστηρί-

ζουν κυβερνητικές πηγές. «Από την πρώ-
τη στιγμή είχαμε συμφωνήσει ότι οι αρχές 
του σχεδιασμού μας είναι τρεις: ασφάλεια 
στην ανάπτυξη των εμβολιαστικών δομών 
και διαδικασιών, πλήρης διαφάνεια και λο-
γοδοσία ως προς τους διενεργούμενους 
εμβολιασμούς και τις ομάδες προτεραιό-
τητας και στη συνέχεια ταχύτητα», ανέφε-
ρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύσκε-
ψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τον κορω-
νοϊό το πρωί της Παρασκευής.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως 
«αναπτύσσονται στα νοσοκομεία μας 
223 εμβολιαστικές γραμμές. Η καθημε-
ρινή δυνατότητα εμβολιασμού θα αυξη-
θεί, από τις 5.000 ημερησίως, περίπου 
στις 8.000, ενδεχομένως και λίγο παρα-
πάνω». Προσέθεσε, μάλιστα, πως «επεν-
δύουμε στη διαφάνεια και στη λογοδο-
σία και στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr 
αναρτώνται καθημερινά, λίγο πριν από τις 
18:00, οι εμβολιασμοί που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί στο σύνολο της επικράτει-
ας και σε κάθε περιφερειακή ενότητα της 
χώρας. Είναι μια διαδικασία -θέλω να το 
τονίσω- η οποία είναι πλήρως ψηφιοποι-
ημένη, από τις υπερσύγχρονες αποθήκες 
έως τα κέντρα εμβολιασμού, ώστε να δι-
ασφαλίζεται ο αναγκαίος έλεγχος σε κά-
θε κρίκο της αλυσίδας και η άμεση πα-
ρέμβαση όπου χρειάζεται».

ΑΜΚΑ 
Ταυτόχρονα, όμως, ανοίγει και η πλατ-
φόρμα για να κλείσουν ραντεβού όσοι 
δεν έχουν κάνει εγγραφή στην άυλη συ-
νταγογράφηση. Θα μπορούν να το πρά-
ξουν με τον ΑΜΚΑ μέσω της πλατφόρμας 
emvolio.gov.gr, όπου ο πολίτης θα μπορεί 
να δει αν ανήκει στις ομάδες που εμβολιά-
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σε προσφατο νομοσχέδιο του υπουργείου 
Υγείας προβλέπεται η δυνατότητα του ελληνικού 
κράτους να διαπραγματεύεται και να αγοράζει 
εμβόλια απευθείας από τους παραγωγούς

με βαση την προτεραιοποίηση της Εθνικής 
Επιτροπής Εμβολιασμών, οι πρώτοι που θα 
κάνουν το εμβόλιο στη δεύτερη φάση είναι 
οι πολίτες ηλικίας άνω των 85 ετών

Μητσοτάκης:
«Οι εμβολιασμοί 

θα αυξηθούν στους 
8.000 ημερησίως» 

ζούμε με τον ιό για μεγάλο χρονικό διάστημα 
ακόμα», επισημαίνει η καθηγήτρια Επιδημιο-
λογίας Αθηνά Λινού και προσθέτει ότι η διαδι-
κασία του εμβολιασμού θα καθυστερήσει για-
τί, αφενός, δεν υπάρχει διαθεσιμότητα εμβο-
λίων και, αφετέρου, υπάρχουν πολλά τεχνικά 
προβλήματα.

«Η πολιτεία θα έπρεπε να είναι σε θέση να 
πραγματοποιήσει δύο εκατομμύρια εμβολια-
σμούς τον μήνα για να επιτευχθεί η ανοσία του 
πληθυσμού τους επόμενους μήνες. Ωστόσο, 
αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι στην Αμερική είχαν προγραμ-
ματιστεί 20 εκατομμύρια δόσεις μέχρι το τέλος 
του έτους και τελικά κατάφεραν να κάνουν μό-
νο 3,5 εκατομμύρια δόσεις», επισημαίνει η κ. 
Λινού και προσθέτει ότι είναι κρίσιμο να οργα-
νωθεί ο εμβολιασμός κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να μην υπάρχουν συνωστισμός και διασπορά 
του ιού στα εμβολιαστικά κέντρα.

Οι δυσκολίες
Η στελέχωση των εμβολιαστικών κέντρων είναι 
ένα ακόμα στοίχημα για το υπουργείο Υγείας.
Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική 
Ομοσπονδία του ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ) ισχυ-
ρίζεται ότι τα εμβολιαστικά κέντρα είναι χωρίς 
προσωπικό, με συνέπεια να γίνονται μετακινή-
σεις εργαζομένων για να καλυφθούν οι ανάγκες.

Στα σχέδια του υπουργείου Υγείας είναι η 
αξιοποίηση ιδιωτικών πολυϊατρείων, που θα 
λειτουργήσουν ως εμβολιαστικά κέντρα όταν 
υπάρξει διαθεσιμότητα εμβολίων. Ηδη ο Ιατρι-
κός Σύλλογος Αθηνών έχει αποστείλει στον γενι-
κό γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας, Μάριο Θεμιστοκλέους, λίστα με 120 ιδιωτι-
κά πολυϊατρεία, τα οποία πληρούν τις απαραί-
τητες προϋποθέσεις που έχει θέσει το υπουρ-
γείο Υγείας για να γίνουν εμβολιαστικά κέντρα 
για τον SARS-CoV-2.

«Η οργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντί-
δας υγείας πρέπει να αποτελέσει προτεραιό-
τητα», τονίζει ο Δημήτρης Κούβελας, καθηγη-
τής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ, και εξηγεί ότι η 
καταγραφή των πολιτών που πρέπει να εμβο-
λιαστούν και η αξιολόγηση του ιστορικού τους 
μπορούν να γίνουν μόνο από τον θεράποντα 
ιατρό. «Υπεύθυνος είναι ο γιατρός, ο οποίος 
γνωρίζει το ιστορικό του ασθενούς και μπορεί 
να καταγράψει τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες», 
τονίζει ο καθηγητής.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η έλλειψη πρωτο-
βάθμιας φροντίδας υγείας ειδικά στην περιφέ-
ρεια ευθύνεται, μεταξύ άλλων, και για το υψη-
λό ποσοστό ασθενών με COVID-19 που κατα-
λήγουν εκτός ΜΕΘ. Πολλοί ασθενείς παραμέ-
νουν χωρίς ιατρική παρακολούθηση και φτά-
νουν στο νοσοκομείο όταν έχουν ήδη παρου-
σιάσει σοβαρές επιπλοκές. Το υπουργείο Υγεί-
ας αποδύεται σε αγώνα δρόμου για να οργα-
νώσει το σύστημα της ΠΦΥ, ενόψει του τρίτου 
επιδημικού κύματος που είναι προ των πυλών.

Οι ελλείψεις αναλώσιμων υλικών σε παγκό-
σμιο επίπεδο είναι ένας ακόμα σκόπελος που 
πρέπει να ξεπεράσει το υπουργείο Υγείας. Η 
αυξημένη ζήτηση σε σύριγγες και βελόνες 
προβληματίζει τα στελέχη του υπουργείου, 
που βρίσκονται ήδη σε διερευνητικές επαφές 
με ελληνικές παρασκευάστριες εταιρείες, προ-
κειμένου να δεσμεύσουν ποσότητες που στο 
μέλλον θα χρειασθούν. Στις αποθήκες του Ιν-
στιτούτου Φαρμακευτικής Ερευνας και Τεχνο-
λογίας υπάρχουν διαθέσιμες πάνω από 2 εκα-
τομμύρια σύριγγες και 200.000 βελόνες, ενώ 
μέσα στον Ιανουάριο αναμένεται να παραδο-
θούν επιπλέον 6 εκατομμύρια αναλώσιμων υλι-
κών εμβολιασμού.
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Του ΓιώρΓου Σιαδήμα fΜε είσοδο στην πλατφόρμα emvolio.
gov.gr και επιβεβαίωση του ραντεβού.
Για την τροποποίηση του ραντεβού του, 
ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα 
emvolio.gov.gr εντός 72 ωρών από τη 
στιγμή που έλαβε το ενημερωτικό sms από 
τον αριθμό 13034. Εκεί ο πολίτης έχει τη 
δυνατότητα να δει και να τροποποιήσει 
όπως προτιμά το ραντεβού του, σύμφω-
να με τις διαθεσιμότητες ανά εμβολιαστι-
κό κέντρο, και να το επιβεβαιώσει.

Τέλος, σε περίπτωση που ο πολίτης δεν 
επιβεβαιώσει το ραντεβού του (με ή χωρίς 
τροποποίηση) εντός 72 ωρών απελευθε-
ρώνεται η προκράτηση και ο πολίτης έχει 
τη δυνατότητα μετέπειτα να προγραμμα-
τίσει νέο ραντεβού μέσω της πλατφόρμας 
emvolio.gov.gr. Την ημέρα του προγραμ-
ματισμένου ραντεβού, ο πολίτης μεριμνά 
για την έγκαιρη προσέλευσή του στο εμ-
βολιαστικό κέντρο, τουλάχιστον 15 λε-
πτά πριν από την προκαθορισμένη ώρα.

Τι έγγραφα χρειάζονται
Παράλληλα, ο πολίτης οφείλει:
fΝα φέρει την αστυνομική ταυτότητα ή 
το διαβατήριο, ή άλλο επίσημο έγγραφο, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί ταυτο-
ποίηση των στοιχείων του.
fΝα γνωρίζει τον Αριθμό Δελτίου Ταυ-
τότητας (ΑΔΤ), τον Αριθμό Μητρώου Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή τον Αριθ-
μό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), προ-
κειμένου να πραγματοποιηθεί η αναζήτη-
ση του ραντεβού του.
fΕπιπλέον, να φέρει τον κωδικό QR, όπως 
δημιουργήθηκε κατά τον προγραμματισμό 
του ραντεβού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική 
μορφή (γραπτό μήνυμα sms ή e-mail).τη Δευτέρα τα πρώτα 

sms για ραντεβού στους 
άνω των 85. ανοίγει η 

πλατφόρμα για ραντεβού


