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Δελτίο Τύπου 

 

Στην 4η θέση ανάμεσα στα κράτη της ΕΕ η Κύπρος σε ό,τι αφορά στη 

χορήγηση δόσεων ανά 100 κατοίκους 

 

Προγραμματισμός για την περίοδο 14-16 Μαΐου 

 

Ποσοστό 39,6% έχει ήδη εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου μέχρι 

και τις 11 Μαΐου (293,180 άτομα), ενώ ποσοστό 12,4% έχει ολοκληρώσει το 

εμβολιαστικό του σχήμα (91,459 άτομα). Με αυτά τα δεδομένα, και με το 

σύνολο των εμβολιασμών που έγιναν στην Κύπρο να φτάνει τις 384,639, η 

χώρα μας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα OurWorldInData, κατατάσσεται 4η 

ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά στη 

χορήγηση δόσεων ανά 100 κατοίκους.  

 

 

 

Η προσπάθεια για επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί για εμβολιασμό 

τουλάχιστον με την 1η δόση του 65% του πληθυσμού που δύναται να 

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=CYP~AUT~BEL~BGR~HRV~CZE~DNK~EST~FRA~FIN~DEU~GRC~HUN~IRL~ITA~LVA~LTU~LUX~MLT~NLD~POL~PRT~ROU~SVK~SVN~ESP~SWE
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εμβολιαστεί εντός του 1ου εξαμήνου του έτους συνεχίζεται με εντατικούς 

ρυθμούς και με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες ηλικίας 18 ετών 

και άνω η δυνατότητα για προγραμματισμό ραντεβού για εμβολιασμό 

εντός Μαΐου. Παράλληλα, γίνονται ενέργειες για να δοθεί εκ νέου ευκαιρία στις 

μεγαλύτερες ηλικίες να διευθετήσουν ραντεβού εάν δεν το έχουν πράξει μέχρι 

τώρα. 

 

Ως εκ τούτου, η Πύλη Εμβολιασμού θα είναι διαθέσιμη για διευθέτηση ραντεβού 

την περίοδο 14-16 Μαΐου ως ακολούθως: 

 

Ηλικίες Ημερομηνία προτεραιότητας στην Πύλη Εμβολιασμού 

22-24 Παρασκευή, 14 Μαΐου, 7:30 το πρωί μέχρι 5:30 το απόγευμα 

50-55 Σάββατο, 15 Μαΐου, 7:30 το πρωί μέχρι 5:30 το απόγευμα 

56-58 Κυριακή, 16 Μαΐου, 7:30 το πρωί μέχρι 5:30 το απόγευμα 

 

Η Πύλη Εμβολιασμού θα είναι προσβάσιμη μόνο για τα άτομα των ηλικιακών 

ομάδων όπως περιγράφονται στον πιο πάνω πίνακα. Τα ραντεβού θα 

διεκπεραιώνονται στα Εμβολιαστικά Κέντρα που λειτουργούν σε όλες τις 

Επαρχίες με τα διαθέσιμα εμβόλια. Ο προγραμματισμός για τη διαθεσιμότητα 

ραντεβού για τη συνέχεια θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες. Σημειώνεται 

ότι την Πέμπτη, 13 Μαΐου, η Πύλη Εμβολιασμού θα παραμείνει κλειστή. 

 

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία εμβολιασμού με το 

εμβόλιο της AstraZeneca από τους Προσωπικούς Ιατρούς για τους 

δικαιούχους τους ηλικίας 30 ετών και άνω που το επιθυμούν. Μέχρι στιγμής, 

έχουν δοθεί στους ιατρούς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον περίπου 25,000 

δόσεις του εμβολίου. 
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