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Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας, από τον καινούργιο 
χρόνο είναι πιθανόν η χορήγηση της αναμνηστικής δόσης να 
επεκταθεί και σε μικρότερες ηλικίες, οι οποίες ολοκλήρωσαν  
τον εμβολιασμό τους μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021
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Του ΓΙΩΡΓΟυ ΣΙΑΔΗΜΑ

T
ις τελευταίες πινελιές βάζει η κυβέρνηση 
στο σχέδιο για την τρίτη δόση, η χορή-
γηση της οποίας θα ξεκινήσει μέσα στο 

φθινόπωρο, εφόσον δώσει το «πράσινο φως» 
ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ). 
Στο τραπέζι βρίσκονται οι εισηγήσεις των ειδι-
κών για τις ηλικίες αλλά και τις επαγγελματικές 
ομάδες που θα προηγηθούν, ενώ στο υπουρ-
γείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ετοιμάζουν την 
πλατφόρμα, ώστε οι άνθρωποι στους οποίους 
θα χορηγηθεί τρίτη δόση να ειδοποιηθούν με 
SMS για να κλείσουν ραντεβού.

Ενας από τους λόγους που η κυβέρνηση οδη-
γείται στο να επιταχύνει την τρίτη δόση του εμ-
βολίου είναι η μετάλλαξη «Δέλτα», που, πλέ-
ον, κυριαρχεί στα νέα κρούσματα. Ο γ.γ. του 
υπουργείου Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους 
ανακοίνωσε πως μέσα στον Σεπτέμβριο θα χο-
ρηγηθεί η τρίτη δόση σε άτομα με σημαντική 
ανοσοκαταστολή, δηλαδή σε όσα έχουν υπο-
βληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων, 
μεταμόσχευση μυελού, καρκινοπαθείς υπό χη-
μειοθεραπεία και νεφροπαθείς. Πηγές από το 
Μαξίμου αναφέρουν ότι η κυβέρνηση είναι 
έτοιμη, με τη χορήγηση της τρίτης δόσης και 
σε άλλες κατηγορίες ασθενών, ηλικιακές κατη-
γορίες και επαγγελματικές ομάδες να ξεκινά μό-
λις δώσει το «πράσινο φως» η Εθνική Επιτρο-
πή Εμβολιασμών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην επιτροπή γί-
νονται ήδη οι πρώτες συζητήσεις για το ποιους 
θα αφορά η τρίτη δόση, αλλά και για το πότε θα 
ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί. Το χρονοδιάγραμ-
μα εξαρτάται και από το πόσο γρήγορα θα λά-
βει τις αποφάσεις του ο ΕΜΑ, ώστε να δοθεί 
τρίτη δόση από εμβόλια συγκεκριμένων εται-
ρειών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Pfizer αναμέ-
νεται να καταθέσει μέχρι τα τέλη του Αυγού-
στου αίτημα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρ-
μάκων για ενισχυτική δόση του εμβολίου της 
για την περαιτέρω αντιμετώπιση της μετάλλα-
ξης «Δέλτα», με βάση τις κλινικές δοκιμές και τα 
επιστημονικά δεδομένα που θα παρουσιάσει.

Μάλιστα, ο φάκελος ήταν να κατατεθεί στις 
αρχές Αυγούστου, αλλά πήρε μια μικρή πα-
ράταση. Αυτό σημαίνει πως μετά την κατάθε-
ση της πρότασης από την Pfizer, εάν όλα κυλή-
σουν ομαλά, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρ-
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μάκων θα ανάψει το «πράσινο φως» το πολύ 
έως το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και 
οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούν να παραλά-
βουν και την τρίτη δόση των εμβολίων.

Παράλληλα, κάποιες χώρες εξετάζουν το εν-
δεχόμενο να ξεκινήσουν την τρίτη δόση ακόμα 
και στις αρχές Σεπτεμβρίου, δηλαδή πριν από 
τις επίσημες ανακοινώσεις του ΕΜΑ, καθώς 
θεωρούν πως θα πάρει έγκριση ο φάκελος της 
Pfizer, με τη χώρα μας, όπως όλα δείχνουν, να 
περιμένει και την τυπική ανακοίνωση.

Τα μεγάλα, όμως, ερωτήματα σε αυτήν τη 
φάση αφορούν τους ανθρώπους που θα κά-
νουν την τρίτη δόση, την αναμνηστική, όπως 
τη χαρακτηρίζουν οι γιατροί:
f Θα αφορά όλους όσοι έχουν εμβολιαστεί;
f Συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, όπως οι ηλι-
κιωμένοι, που έχουν μειωμένη ανοσιακή από-
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