
 

 

 

Αθήνα, 27 Απριλίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Κομφούζιο με το εμβόλιο AstraZeneca 

 

Ενώ μόλις άνοιξε η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των συμπολιτών μας 

ηλικίας 30-39 ετών και αναμένεται εντός των ημερών να ανοίξει και για τους 

40-49 ετών, δημόσιες δηλώσεις ιατρών για το εμβόλιο της AstraZeneca 

προκαλούν σύγχυση στον κόσμο. 

Ειδικότερα, λίγες ώρες πριν ανοίξει η πλατφόρμα των εμβολιασμών για τις 

ηλικίες 30-39 η καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ κα Αθηνά Λινού 

εξέφρασε την άποψή της για το εμβόλιο της AstraZeneca δηλώνοντας πως 

"Πρέπει να εμβολιαστούν οπωσδήποτε οι 30άρηδες, αλλά το AstraZeneca οι 

περισσότερες χώρες του κόσμου, όπου το έχουν εγκρίνει, είναι για μετά τα 55 

έτη. Δεν ξέρω γιατί η επιτροπή και η πολιτεία το έκαναν αντίστροφα. Αφού 

έχουμε επάρκεια αυτού του εμβολίου έπρεπε να το χορηγήσουμε στους άνω 

των 50.» 

Χθες Δευτέρα 26/4/2021 η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών 

κα Μαρία Θεοδωρίδου προχώρησε σε σύσταση προς τις εγκύους να 

προτιμούν εμβόλια της τεχνολογίας mRNA (Pfizer και Moderna) κατά την 

ενημέρωση στο υπουργείο Υγείας. 

Παράλληλα η κα Θεοδωρίδου σε ΜΜΕ σχολίασε τη δήλωση της κας Λινού 

λέγοντας «Με όλο τον σεβασμό στην καθηγήτρια κα. Λινού, κάθε χώρα 

καθορίζει το πρόγραμμά της, με τα δικά της τα στοιχεία, τις δικές της ανάγκες. 

Και εδώ υπάρχει μια μικρή ανακρίβεια, ότι όλες οι χώρες εμβολιάζουν άτομα 

άνω των 50. Κάθε χώρα έχει το δικό της πρόγραμμα και ποικιλία στην ηλικία 

που έχει αποφασίσει να εμβολιάζει, όπως υπάρχουν και πάρα πολλές χώρες, 
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οι οποίες εμβολιάζουν χωρίς κανέναν περιορισμό από την ηλικία των 18 ετών 

και άνω. Επομένως η προσπάθεια της χώρας μας είναι και ο νέος πληθυσμός 

να εμβολιαστεί. Είναι ο πληθυσμός με τη μεγάλη κινητικότητα που θέλουμε 

γρήγορα να ανοσοποιηθεί». 

Κατόπιν των παραπάνω, 

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Ποια η ασφάλεια του εμβολίου AstraZeneca για τις ηλικίες 30-39, 40-49 

και 50 + ετών; 

2. Υπάρχει διαφοροποίηση στις ηλικιακές αυτές ομάδες ανά φύλο και αν 

ναι, ποια είναι αυτή; 

3. Ποιες είναι οι επιστημονικές μελέτες που πιστοποιούν την ασφάλεια 

του εμβολίου της AstraZeneca; 

4. Είναι ασφαλές το εμβόλιο της AstraZeneca για εγκύους; 

5. Είναι ασφαλές το εμβόλιο της AstraZeneca για γυναίκες σε 

αναπαραγωγική ηλικία; 

6. Έχουν εκδηλωθεί παρενέργειες διεθνώς σε εγκύους και γυναίκες σε 

αναπαραγωγική ηλικία και αν ναι, όχι; 

7. Ισχύει πως κάθε χώρα ακολουθεί «το δικό της πρόγραμμα στον 

εμβολιασμό ανάλογα με τις ανάγκες της»; Αν ναι, ποιες είναι οι ανάγκες 

αυτές που καθορίζουν το πρόγραμμα δεδομένου πως συνήθως οι 

παρενέργειες των φαρμάκων αφορούν σε ηλικιακές ομάδες ή φύλο και 

όχι σε ειδικές κοινωνικές ή γεωπολιτικές ανάγκες; 

8. Αν κάποιος που ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 30-39 ή και 40-49 ετών 

δεν επιθυμεί να εμβολιαστεί με AstraZeneca, έχει δικαίωμα να αλλάξει 

σε mRNA εμβόλιο ή όχι, οπότε και θα πρέπει να αναβάλει τον 

εμβολιασμό του με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην προσπάθεια άμεσου 

εμβολιασμού των νεαρότερων ηλικιών; 

9. Στο εξωτερικό ο εμβολιαζόμενος λαμβάνει και κατά την πρώτη δόση 

γραπτά ενημέρωση του εμβολίου που έχει λάβει; Αυτό ισχύει και στη 

χώρα μας, δεδομένου πως πολλοί συμπολίτες μας καταγγέλλουν πως 

όταν ρωτάνε ποιο εμβόλιο λαμβάνουν είτε τους λένε αυτό που 

προβλέπεται να λάβετε είτε τους ενημερώνουν πως μετά τη δεύτερη 

δόση θα λάβουν βεβαίωση; 



10. Με ποιον τρόπο μπορούν να εξασφαλίσουν οι συμπολίτες μας γραπτή 

ενημέρωση του εμβολίου που λαμβάνουν τόσο στην πρώτη όσο και 

στη δεύτερη δόση; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




