
 
 

 

 

Τρίτη 25 Μαΐου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Υγείας 

 

 

Θέμα: «Αποκλεισμένοι συμπολίτες μας από την πλατφόρμα των εμβολίων». 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Όπως ενημερωνόμαστε από δημοσιογραφικό άρθρο του διαδικτυακού 

ιστότοπου https://www.efsyn.gr/, δεκάδες χιλιάδες ξένοι συνταξιούχοι και 

επαναπατρισθέντες Έλληνες που ζουν μόνιμα στη χώρα μας, κυρίως σε νησιά, 

παραμένουν αποκλεισμένοι από την εμβολιαστική διαδικασία, αφού επί μήνες δεν 

έχουν απαντηθεί οι αιτήσεις τους για χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ. 

Πρόκειται για ανθρώπους κυρίως μεγαλύτερους των 60 ετών – άλλωστε ο 

όρος «ασημένια οικονομία» παίρνει το όνομά της από το ασημένιο-γκρίζο χρώμα 

των μαλλιών – που ανήκουν στην πιο ευάλωτη ηλικιακή ομάδα για τον κορονοϊό. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πάνω από το 95% των θανάτων 

από Covid-19 παγκοσμίως σημειώθηκε σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών, αλλά 

και βάσει των στοιχείων του δικού μας ΕΟΔΥ πάνω από το 95% των θανάτων στη 

χώρα είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. 

Είναι συμπολίτες μας, που εργάστηκαν και έζησαν στο εξωτερικό και έχουν 

επιλέξει την Ελλάδα για να ζήσουν την υπόλοιπη ζωή τους ή μεγάλο μέρος της, 

επενδύοντας σταθερά στη χώρα, παραμένουν ανεμβολίαστοι πέντε μήνες μετά την 

έναρξη του εμβολιασμού κατά της Covid-19. Και ενώ είναι γνωστό ότι η υγεία 

είναι η κύρια προϋπόθεση που αναζητούν οι «ασημένιοι τουρίστες», προτού 

επιλέξουν τον προορισμό τους. 

Κύριε Υπουργέ, δεν είναι λύση στο πρόβλημα η αποστολή του προσωρινού 

ΑΜΚΑ, αλλά πρέπει να δοθεί από την ελληνική κυβέρνηση η άμεση 

προτεραιότητα που δικαιούνται, αλλιώς ακυρώνεται ξανά, η προτεραιοποίηση της 

αρμόδιας Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Διότι με τον προσωρινό ΑΜΚΑ οι 

άνθρωποι αυτοί μπαίνουν στο τέλος της «ουράς» των ραντεβού με το εμβόλιο και 

πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον έναν μήνα. Πρέπει δηλαδή να περιμένουν τους 

νεότερους που έχουν ήδη κλείσει ραντεβού αλλά που δεν διατρέχουν τον ίδιο 
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κίνδυνο από τον ιό. Η χώρα εμβολιάζει τώρα τους 45-49 χρόνων με όλα τα εμβόλια 

και τους κάτω των 45 με το εμβόλιο της AstraZeneca, ενώ τους ενηλίκους (άνω 

των 18 ετών) κατοίκους των νησιών καθολικά. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε στις καταγγελίες των συμπολιτών μας, αναφορικά με τον 

αποκλεισμό τους από την εμβολιαστική πλατφόρμα για την αντιμετώπιση 

της νόσου COVID-19; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στην έκδοση μόνιμου ΑΜΚΑ και ταυτόχρονα 

στην χρονική προτεραιοποίησή τους, για επείγον εμβολιασμό; 

 

 

 

 

                                    Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

        Μαρία Απατζίδη, 

                       Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 

                  ΜέΡΑ25 
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