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Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταληκτική ημερομηνία για τα πιστοποιητικά θα είναι 
μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, με επικρατέστερη την Κυριακή 13 
Φεβρουαρίου. Αυτό σημαίνει πως, από τότε και μετά, όσοι δεν έχουν κάνει την αναμνηστική 
δόση θα χάνουν το πιστοποιητικό τους και θα θεωρούνται ουσιαστικά ανεμβολίαστοι 

Καταληκτική 
ημερομηνία

«Κ 
όφτη» στο πιστοποιητικό εμβολια-
σμού για όσους έχουν κάνει μόνο 
τις δύο δόσεις ετοιμάζεται να βάλει 

η κυβέρνηση, προχωρώντας, έστω και έμμε-
σα, στην υποχρεωτικότητα της τρίτης δόσης. 
Με την αύξηση των εμβολιαστικών ρυθμών σε 
ό,τι αφορά τόσο την πρώτη δόση όσο και την 
τρίτη, την περαιτέρω ενίσχυση του συστήμα-
τος Υγείας αλλά και νέα στοχευμένα μέτρα, εάν 
χρειαστούν, η κυβέρνηση επιδιώκει να κερδί-
σει τη μάχη με την πανδημία. 

Την ώρα που τα κρούσματα της μετάλλα-
ξης «Ομικρον» αυξάνονται καθημερινά, στο 
κυβερνητικό επιτελείο επεξεργάζονται μια σει-
ρά από μέτρα. «Κλειδί» στον όλο σχεδιασμό εί-
ναι ο εμβολιασμός και, κυρίως, η τρίτη δόση, 
αφού οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι προστατεύ-
ει από την «Ομικρον».
Σε αυτό το πλαίσιο: 
fΕχει ήδη «κλειδώσει» η λήξη της ισχύος του 
πιστοποιητικού εμβολιασμού στους επτά μή-
νες, όπως είχε αποκαλύψει η Realnews από τα 
μέσα Δεκεμβρίου. Εάν κάποιος δεν έχει κάνει 
την τρίτη δόση μέχρι το όριο των επτά μηνών 
από τη δεύτερη δόση, τότε αυτομάτως θα χά-
νει το πιστοποιητικό που αποτελεί διαβατήριο 
για μια σειρά από δραστηριότητες, όπως το να 
μπορεί να εισέλθει σε χώρους εστίασης, κινημα-
τογράφους, θέατρα και γυμναστήρια, ενώ θα 
χρειάζεται rapid test για να ψωνίσει σε εμπο-
ρικά καταστήματα και να ταξιδέψει.

Στο υπουργείο Υγείας επεξεργάζονται ήδη 
τα στοιχεία του εμβολιαστικού συστήματος 
και ακόμα και τα επόμενα 24ωρα αναμένονται 
ανακοινώσεις για το μέχρι πότε θα μπορεί κά-
ποιος να κάνει την αναμνηστική δόση για να 
μη χάσει το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ου-
σιαστικά, βλέπουν πότε το σύστημα μπορεί να 
ανοίξει για όλους τους δικαιούχους της τρίτης 
δόσης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να κλεί-
σουν το ραντεβού τους πριν μπει «κόφτης» και 
χάσουν το πιστοποιητικό τους. 
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Να σημειωθεί πως οι πολίτες ηλικίας 60 και 
άνω από τις 13 Δεκεμβρίου του 2021, εάν δεν 
είχαν κάνει την αναμνηστική δόση, έχαναν τα 
οφέλη του πιστοποιητικού εμβολιασμού. 
fΠάνω στο τραπέζι πάντα είναι και η επέκτα-
ση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού 
σε πληθυσμιακές ομάδες, με το βλέμμα να εί-
ναι στραμμένο κυρίως στους πολίτες ηλικίας 
50 και άνω, χωρίς να αποκλείεται η απευθείας 
υποχρεωτικότητα για τους πολίτες 40 και άνω 
ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση.

Στο κυβερνητικό επιτελείο παρακολουθούν 
όλα τα εμβολιαστικά δεδομένα ανά ηλικιακή 
ομάδα πριν λάβουν τις τελικές αποφάσεις. Μά-
λιστα, το τελευταίο διάστημα τα ραντεβού για 
την πρώτη δόση, ειδικά στην ηλικιακή ομάδα 
50-59, που είναι πλέον πιο ευάλωτη στον ιό, 
έχουν αυξηθεί και οι όποιες αποφάσεις μπο-
ρεί να καθυστερήσουν. 

Παράλληλα, τα υπολογιστικά μοντέλα δεί-
χνουν πως, μετά την κορύφωση των κρου-
σμάτων της «Ομικρον», που αναμένεται να 
ξεκινήσει ακόμα και από τα τέλη της εβδο-

μάδας που έρχεται, θα υπάρξει και άμεση πτώση.  
Εάν το σενάριο επιβεβαιωθεί, τότε θα είναι καλύτερη και 
η επιδημιολογική κατάσταση. Σε διαφορετική περίπτω-
ση, ένα από τα όπλα της κυβέρνησης μπορεί να είναι και 
η επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Κάτι 
τέτοιο ενδέχεται να αποφασιστεί από τις αρχές Φεβρουα-
ρίου για τις ηλικίες από 50 ή 40 και άνω και θα εφαρμο-
στεί με βάση το μοντέλο του διοικητικού προστίμου 100 
ευρώ κάθε μήνα για όσους δεν εμβολιαστούν. 

Πάντως, οι πολίτες των 60 και άνω έχουν τη δυνατό-
τητα να κάνουν την πρώτη δόση μέχρι τις 16 Ιανουαρί-
ου, ειδάλλως θα πληρώνουν «πέναλτι» 100 ευρώ κάθε 
μήνα. Ηδη, από τους 520.000 που δεν είχαν εμβολια-

στεί όταν είχε ανακοινωθεί η υποχρεωτικότη-
τα, πάνω από 200.000 έχουν κάνει την πρώτη 
δόση ή έχουν κλείσει ραντεβού. 

Επαναξιολόγηση 
Βέβαια, η κυβέρνηση έχει και άλλα εργαλεία 
για την ανάσχεση του ιού. Αλλωστε, τα επόμε-
να 24ωρα αναμένεται η επαναξιολόγηση της 
κατάστασης από τους ειδικούς, η οποία θα κα-
θορίσει το αν θα αλλάξει το ωράριο λειτουρ-
γίας σε εστίαση και το τι θα γίνει με τη μουσι-
κή, τους χώρους διασκέδασης, ακόμα και τα 
γήπεδα. Εάν οι δείκτες δεν δείχνουν αποκλι-

μάκωση, το καθεστώς λειτουργίας που ισχύει 
τυπικά έως τις 16 Ιανουαρίου δεν θα αλλάξει 
τουλάχιστον για δύο εβδομάδες, ενώ, αν κρι-
θεί αναγκαίο, μπορεί να υπάρξουν και άλλες 
παρεμβάσεις, όπως -για παράδειγμα- η αλλα-
γή του ωραρίου.

Ενίσχυση 
Ανεξάρτητα από το τι δείχνουν τα μοντέλα, 
στο υπουργείο Υγείας, με προσωπικές ενέρ-
γειες του Θάνου Πλεύρη, προχώρησαν σε 
συμφωνία με τις ιδιωτικές κλινικές για να ενι-
σχυθεί το σύστημα Υγείας, που για περισσό-
τερους από 21 μήνες είναι στην πρώτη γραμ-
μή της μάχης με την πανδημία.

Μετά τη συμφωνία του υπουργού Υγείας 
με τις ιδιωτικές κλινικές, θα διατεθούν περίπου 
2.000 κλίνες. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, 800 
απλά κρεβάτια θα δοθούν για περιστατικά κο-
ρωνοϊού σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία 
και πάνω από 700 απλές κλίνες για non COVID 
περιστατικά. Παράλληλα, περίπου 200 ΜΕΘ 
του ιδιωτικού τομέα θα διατεθούν στο ΕΣΥ. Ο 
υπουργός Υγείας ήταν ξεκάθαρος: αν κάποια 
κλινική δεν συμμετάσχει στο σχεδιαζόμενο επι-
χειρησιακό πλάνο, θα διακοπεί και η σύμβα-
ση με τον ΕΟΠΥΥ.

Τα μέτρα που επεξεργάζονται στην κυβέρνηση 
προκειμένου να ενισχυθούν οι εμβολιαστικοί ρυθμοί 
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