
 

     

 

 

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

    

Θέμα: «Αποτυχία στον εμβολιασμό ατόμων άνω των 85 ετών» 
 

Λιγότεροι από 1 στους 5 ανθρώπους άνω των 85 ετών, ομάδα που συνίσταται 

πλειοψηφικά από τις πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, εμβολιάστηκαν κατά του 

κορονοϊού, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η ιστοσελίδα www.aftodioikisi.gr. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ) οι 

πολίτες άνω των 85 ετών στην Ελλάδα είναι 365.809 (1η Ιανουαρίου 2021). 

Σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κ Μάριο 

Θεμιστοκλέους (σ.σ. τελευταία ενημέρωση στις 26 Ιανουαρίου, όταν, δηλαδή, είχε ήδη 

ανοίξει -στις 22/1- η πλατφόρμα για τις ηλικίες 80-84 που είναι 394.625, άρα είχε σχεδόν 

ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός για τους άνω των 85, που ξεκίνησε στις 11 Ιανουαρίου), 

εμβολιάστηκαν μόλις 69.000 (ποσοστό 18,8%). Όπως χαρακτηριστικά είχε δηλώσει ο κ 

Θεμιστοκλέους «Έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 69.000 πολίτες άνω των 85 ετών, 

περισσότεροι από 88.000 υγειονομικοί και 10.700 στους οίκους ευγηρίας». 

Στο ίδιο, μάλιστα, άρθρο αναφέρεται πως, «Σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr 

από τις 1018 εμβολιαστικά κέντρα που είχαν εξαγγελθεί, δεν λειτουργούν, αυτή τη στιγμή, 

πάνω από 140 με 150. Και αυτά όχι σε Κέντρα Υγείας (όπως είχε εξαγγελθεί αρχικά θα 

δημιουργούνταν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας) αλλά στα Νοσοκομεία. Είναι 

χαρακτηριστικά ότι στέλνουν πολίτες να εμβολιαστούν ακόμη και Ψυχιατρεία, όπως το 

Δρομοκαΐτειο. Επίσης, είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με καταγγελίες στην aftodioikisi.gr, 

 από την περιοχή του δήμου Φυλής έστειλαν 95χρονο να εμβολιαστεί στο Κέντρο 

Αναπήρων στο Ίλιον!. Ενώ στην Ανατολική Αττική αυτή τη στιγμή λειτουργεί μόνο ένα 

εμβολιαστικό κέντρο στο Κορωπί!» 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως αφενός η πανδημία εξακολουθεί να οδηγεί 

σε θάνατο συνανθρώπους μας παρά τα 18,5 εκ € που εγκρίθηκαν για την εκστρατεία 

ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας και αφετέρου, όπως ανακοινώθηκε, όσοι πολίτες 

έκαναν την εγγραφή τους λίγο πριν (ή μετά) το άνοιγμα των ραντεβού για την ηλικιακή 
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τους ομάδα δεν θα λάβουν SMS και πρέπει να κλείνουν τα ραντεβού τους για τον 

εμβολιασμό από τα υπόλοιπα κανάλια που έχουν διαμορφωθεί, δηλαδή το  

emvolio.gov.gr, τα φαρμακεία και τα ΚΕΠ, 

Ερωτάται ο κος Υπουργός:  

1. Πόσα εμβολιαστικά κέντρα λειτουργούν στη χώρα; 

2. Με ποια κριτήρια επιλέγεται στα SMS ο χώρος εμβολιασμού; 

3. Αν το βασικό κριτήριο είναι η εγγύτητα, πώς δικαιολογούνται οι πολλές καταγγελίες 

για προσδιορισμό χώρου εμβολιασμού σε άλλους δήμους; 

4. Μέχρι σήμερα (11/2/2021) πόσα άτομα άνω των 85 ετών έχουν εμβολιασθεί; 

5. Προβλέπεται επικοινωνία με ηλικιωμένους συνανθρώπους μας ώστε να 

εξακριβωθεί αν ο μη εμβολιασμός τους είναι επιλογή τους ή οφείλεται σε έλλειψη 

ενημέρωσης ή αδυναμία μετακίνησης; 

6. Πόσο ασφαλές είναι να μεταβεί ένας ηλικιωμένος συνάνθρωπός μας, που εκ των 

πραγμάτων είναι ηλικιακά πιο ευπαθής και άρα πιο ευάλωτος στις μολύνσεις, στα 

νοσοκομεία και τα ΚΥ για εμβολιασμό, δεδομένου πως εμβολιαστικά κέντρα που 

ανακοινώνατε δεν λειτουργούν; 

7. Σε περίπτωση που κάποιος ηλικιωμένος δεν έχει κινητό ή γνώση/πρόσβαση σε 

ίντερνετ, η ημερομηνία και ο χώρος εμβολιασμού προσδιορίζονται από φαρμακεία 

και ΚΕΠ. Αυτό συνεπάγεται προσωπική παρουσία του ηλικιωμένου σε φαρμακεία 

και ΚΕΠ; 

8. Αν ναι, πόσο εύκολη θεωρείτε πως είναι η μετακίνηση των ηλικιωμένων σε αυτά και 

πόσο επιβαρυντικό είναι στην εργασία όσων είναι σε φαρμακεία και ΚΕΠ; 

9. Υπάρχει πρόβλεψη για κινητή μονάδα εμβολιασμού ηλικιωμένων συνανθρώπων 

μας που είτε λόγω προβλήματος υγείας είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας 

μετακίνησης δεν μπορούν να μεταβούν σε νοσοκομεία ή ΚΥ; 

10. Σε ποια ακριβώς ΜΜΕ έχουν κατανεμηθεί τα 18,5 εκ € της εκστρατείας 

ενημέρωσης; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




