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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Δελτίο Τύπου 

 

Επιταχύνει ρυθμό το Εθνικό Πλάνο Εμβολιασμού κατά της COVID-19 – 

Προγραμματισμός για την περίοδο 18-24 Απριλίου 

 

• Μέχρι τις 16 Απριλίου έγιναν 207,547 εμβολιασμοί (1η δόση: 150,078 και 2η 

δόση: 57,469) 

• Στόχος μέχρι αρχές Μαΐου να προγραμματιστούν ραντεβού για τα άτομα 40 

ετών και άνω 

• Ανοίγει εκ νέου στις 18 Απριλίου η Πύλη Εμβολιασμού μόνο για τα άτομα ηλικίας 

64-67 ετών 

 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού κατά της νόσου 

COVID-19, με το Εθνικό Πλάνο Εμβολιασμού να επιταχύνει ρυθμό, με στόχο 

μέχρι τις αρχές Μαΐου να προγραμματιστούν ραντεβού για τα άτομα 

ηλικίας 40 ετών και άνω.  

 

Συγκεκριμένα, η Πύλη Εμβολιασμού θα είναι διαθέσιμη για διευθέτηση 

ραντεβού την περίοδο 18-24 Απριλίου, ως εξής: 

 

Ηλικία Ημερομηνία προτεραιότητας στην Πύλη Εμβολιασμού 

64-67 Κυριακή, 18 Απριλίου, 7:30 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ 

51-52 Δευτέρα, 19 Απριλίου, 7:30 το πρωί μέχρι Τρίτη, 20 Απριλίου, 

8 το βράδυ 

49-50 Τετάρτη, 21 Απριλίου, 7:30 το πρωί μέχρι Πέμπτη, 22 

Απριλίου, 8 το βράδυ 

47-48 Παρασκευή, 23 Απριλίου, 7:30 το πρωί μέχρι Σάββατο, 24 

Απριλίου, 8 το βράδυ 

 

Η Πύλη Εμβολιασμού θα είναι προσβάσιμη τις πιο πάνω ημερομηνίες και ώρες 

μόνο για τις ηλικίες που αναφέρονται στην κάθε περίπτωση και όχι για 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Συγκεκριμένα, για την Κυριακή, 18 Απριλίου, 
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και μόνο για τα άτομα ηλικίας 64-67, θα διατεθούν 16,900 ραντεβού. Οι 

εμβολιασμοί θα γίνονται με τα διαθέσιμα αδειδοτημένα εμβόλια στα Κέντρα 

Εμβολιασμού που λειτουργούν σε όλες τις Επαρχίες.  

 

Μέχρι και τις 16 Απριλίου, έγιναν 207,547 εμβολιασμοί, εκ των οποίων οι 

150,078 αφορούσαν τη χορήγηση της 1ης δόσης και οι 57,469 αφορούσαν 

τη χορήγηση και των δύο δόσεων. Η 1η δόση χορηγήθηκε σε 11,019 άτομα 

που εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες και σε 780 κλινήρη άτομα κατ’ οίκον ή 

στον χώρο διαμονής τους.  

 

_________________ 

Υπουργείο Υγείας 

17 Απριλίου 2021 


