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Αν αποφασιστεί οποιαδήποτε επέκταση υποχρεωτικού 
εμβολιασμού, θα ακολουθηθεί το μοντέλο με το διοικητικό 
πρόστιμο των 100 ευρώ ανά μήνα για όσους δεν εμβολιάζονται, 
όπως εφαρμόστηκε και για τους πολίτες ηλικίας 60 ετών και άνω

Διοικητικό 
πρόστιμο 

M
πορεί το τελευταίο διάστημα να παρα-
τηρείται πτώση των κρουσμάτων κο-
ρωνοϊού, με παράλληλη αύξηση του 

εμβολιαστικού ρυθμού τόσο για την πρώτη δό-
ση όσο και για την τρίτη, αλλά αυτό δεν σημαί-
νει ότι το κυβερνητικό επιτελείο δεν προετοιμά-
ζεται για νέα μέτρα, εάν χρειαστούν, ανάλογα 
με την εξέλιξη της πανδημίας και κυρίως με τη 
μετάλλαξη «Ομικρον». Είτε αυτά αφορούν την 
επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολια-
σμού είτε ακόμα και τη διάρκεια του πιστοποι-
ητικού εμβολιασμού. 

Αλλωστε, από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά η 
κυβέρνηση κλιμάκωσε τα μέτρα. Αρχικά απο-
φάσισε περιορισμούς μόνο για τους ανεμβολί-
αστους και σε δεύτερο χρόνο κατέστησε υπο-
χρεωτικό τον εμβολιασμό για τους πολίτες 60 
ετών και άνω, ενώ έφερε πιο νωρίς την τρίτη 
δόση, στους τρεις μήνες.

Αυτό το μείγμα μέτρων απέδωσε καρπούς, 
αφού από τους 500.000 πολίτες της κατηγορί-
ας 60 και άνω που δεν είχαν εμβολιαστεί, πάνω 
από 90.000 έχουν ήδη κάνει την πρώτη δόση 
ή έχουν κλείσει ραντεβού, την ώρα που οι εμ-
βολιασμοί για την τρίτη δόση αυξάνονται με 
ταχείς ρυθμούς.

Στην κυβέρνηση παρακολουθούν στενά τα 
δεδομένα και εξετάζουν ήδη όλα τα σενάρια, 
στο ενδεχόμενο που χρειαστεί να ενεργοποιη-
θούν και νέα μέτρα μετά τα Χριστούγεννα (που 
έτσι και αλλιώς θα υπάρξει κινητικότητα), για 
να ασκηθεί περαιτέρω πίεση στους ανεμβολί-
αστους. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι όποιες 
νέες παρεμβάσεις θα είναι στοχευμένες.

Οσον αφορά την επέκταση του υποχρεω-
τικού εμβολιασμού, το βασικό σενάριο είναι, 
αν απαιτηθεί, να προχωρήσει και στους πολί-
τες 50 ετών και άνω. Πάντως, είχε συζητηθεί 
και το ενδεχόμενο η επέκταση να αφορά και 
συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, όπως 
-για παράδειγμα- τους εργαζομένους στην 
εστίαση ή τους ένστολους. Σε κάποιες επαγ-
γελματικές ομάδες υπάρχουν και πιο νέοι που 
είναι ανεμβολίαστοι και, αν επεκταθεί εκεί η 
υποχρεωτικότητα, θα περιλαμβάνει -όπως εί-
ναι φυσικό- και αυτούς, αφού θα αφορά ορι-
ζόντια όλες τις ηλικίες. Σύμφωνα μέχρι τα τώ-
ρα δεδομένα: 

f Στις ηλικίες 50-54 ετών έχει εμβολιαστεί 
με μία δόση ή έχει κλείσει ήδη ραντεβού το 
54,96%. 
f Στις ηλικίες 55-59 ετών έχει εμβολιαστεί 
με μία δόση ή έχει ήδη κλείσει ραντεβού το 
49,86%.

Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν αρκετοί πολί-
τες αυτών των ηλικιών που δεν έχουν εμβολι-
αστεί και υπάρχουν μεγάλα περιθώρια αύξη-
σης του εμβολιαστικού ρυθμού.

Πάντως, αν αποφασιστεί οποιαδήποτε επέ-
κταση της υποχρεωτικότητας, θα ακολουθηθεί 
το μοντέλο με το διοικητικό πρόστιμο των 100 
ευρώ ανά μήνα για όσους δεν εμβολιάζονται, 
όπως εφαρμόστηκε και για τους πολίτες ηλικί-
ας 60 ετών και άνω.

Πιστοποιητικό 
Ταυτόχρονα, όμως, η κυβέρνηση δεν θέλει σε 
καμία περίπτωση να μείνει πίσω όσον αφορά 
την τρίτη δόση, αφού σε μια τέτοια περίπτω-
ση θα υπάρξει ρωγμή στο τείχος ανοσίας που 
έχει χτίσει μέχρι σήμερα. Βέβαια, για την ώρα, 
μετά και την απόφαση να ανοίξει η πλατφόρμα 
για ραντεβού στους τρεις μήνες από τη δεύτε-
ρη δόση, οι εμβολιασμοί για την αναμνηστική 
δόση έχουν αυξηθεί και στην κυβέρνηση επι-
διώκουν να συνεχιστούν αυτοί οι ρυθμοί και 
μετά την εορταστική περίοδο. 

Το «κλειδί» στον σχεδιασμό για την τρίτη 
δόση είναι το πιστοποιητικό εμβολιασμού και 
η διάρκεια της ισχύος του. Στην Ευρώπη έχει 
ήδη ανοίξει η συζήτηση για το κοινό ευρω-
παϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού και φαίνε-
ται πως μέσα στην εβδομάδα θα «κλειδώσει» 
στους εννέα μήνες. 

Στη χώρα μας, όμως, για τους πολίτες ηλικί-
ας 60 ετών και άνω το πιστοποιητικό έχει ισχύ 
μέχρι τους επτά μήνες, εάν κάποιος δεν κάνει 
την αναμνηστική δόση. Η κυβέρνηση σε πρώ-
τη φάση αναμένεται να ακολουθήσει την ευρω-
παϊκή οδηγία για τις ηλικίες 18-59 ετών, δηλα-
δή κάποιος να έχει το πιστοποιητικό για εννέα 
μήνες με τις δύο δόσεις και να το χάνει μετά 
από αυτό το διάστημα αν δεν κάνει την τρίτη 
δόση. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν πιστο-
ποιητικά δύο ταχυτήτων, με άλλη διάρκεια για 
τους 60 και άνω και άλλη για τους πολίτες από 
18 έως 59 ετών.

Εάν, όμως, υπάρξει μείωση των ραντεβού 
για την τρίτη δόση, τότε το υπουργείο Υγείας 
εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο, ακόμα και από τις 
αρχές του 2022, τα πιστοποιητικά να αλλάξουν 
και να έχουν την ίδια διάρκεια για όλους τους 
πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας. Δηλαδή στους 
επτά μήνες αντί για τους εννέα κάποιος να έχει 
κάνει και την αναμνηστική δόση για να μην χά-
σει το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Ηδη η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του 
υπουργείου Υγείας εισηγήθηκε τη μείωση στους 
τρεις μήνες, από έξι που είναι σήμερα, της δι-
άρκειας του πιστοποιητικού νόσησης από κο-
ρωνοϊό. Εάν όσοι έχουν νοσήσει δεν προχωρή-
σουν σε εμβολιασμό μετά το τρίμηνο, θα θεω-
ρούνται ανεμβολίαστοι και θα τους αφορούν τα 
μέτρα με τα εβδομαδιαία rapid tests και τους 
περιορισμούς για τους εσωτερικούς χώρους.

Παράλληλα, από αύριο Δευτέρα, για τους εμ-
βολιασμένους άνω των 60 ετών που δεν έκα-
ναν την τρίτη δόση στους επτά μήνες έρχεται 
απαγορευτικό στους εσωτερικούς χώρους εστί-
ασης, ψυχαγωγίας και άθλησης.

Το πιστοποιητικό εμβολιασμού των 60 και 
άνω που δεν έχουν κάνει την αναμνηστική 
δόση στο διάστημα των επτά μηνών, το οποίο 
ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου, θα 
λήγει αυτομάτως. 

Τα μέτρα που συζητούν κυβέρνηση και επιστήμονες 
για να χτιστεί πιο γρήγορα το τείχος ανοσίας
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ

Dura lex…
ΟΤΑΝ ΚΑΘΕ ημέρα χάνονται, σχεδόν, 100 άνθρωποι, 
τότε δεν υπάρχει κάτι πιο σκληρό από αυτό. Και το πιο 
καθαρό είναι να πει κάποιος: «dura lex, sed lex». Σκλη-
ρός νόμος, αλλά νόμος. Δεν ήταν μαζοχιστές οι Ρωμαί-
οι. Δεν ήθελαν να βασανίζονται. Εκείνο, όμως, που ήθε-
λαν ήταν να καταστήσουν σαφές ότι, μετά την εποχή του 
«προφορικού νόμου», πλέον υπήρχε ένας αναπόφευ-
κτος, γραπτός και κοινός νόμος για όλους. 

Ασφαλώς η πραγματικότητα, έτσι όπως τη βιώνουμε 
την τελευταία διετία, είναι πολύ σκληρή. Και δεν υπάρ-
χουν περιθώρια για άλλα σκληρά μέτρα. Ομως, μην 
μπερδεύουμε το «σκληρό» με το «κοινό» και το «δίκαιο». 
Διότι έτσι θα γυρίσουμε στα παλαιότερα χρόνια, των 
«προφορικών νόμων», που η ερμηνεία τους ήταν απο-
κλειστικό προνόμιο του δικαστή (βασιλέα, αυτοκράτορα, 
«λαϊκού») και υπήρχαν περιθώρια για προσωπικές αλλα-
γές, ερμηνείες, εκτιμήσεις και διαθέσεις. 

Ναι! Προσωπικές εκτιμήσεις και διαθέσεις! Σαν αυτές 
που επιδεικνύουν οι πάσης φύσεως «αρνητές» και δεν 

υπακούουν στον νόμο. Γίνεται προσβλητικό, όμως, και 
εξόχως δυσλειτουργικό για την πολιτεία όταν αυτή η άρ-
νηση προέρχεται από ομάδες που -υποτίθεται- είναι εντε-
ταλμένες για την εφαρμογή του νόμου. Δεν μπορεί να γί-
νει κατανοητό -πόσο μάλλον ανεκτό- Σώματα Ασφαλεί-
ας, Ενοπλες Δυνάμεις, ακόμη και ιερείς, που υποτίθεται 
ότι όλοι μαζί και καθένας μόνος του αποτελούν πυλώνες 
της ευνομίας και της ευταξίας, να παρουσιάζουν τόσα 
συμπτώματα «άρνησης». 

Όμως, είπαμε: ο νόμος είναι νόμος. Και για να μη φτά-
σουμε στο σημείο να αναρωτηθούμε «ποιος θα μας φυ-
λάξει από τους φύλακες;», το ευκταίο θα ήταν, με κάθε 
νόμιμο και δίκαιο τρόπο, αυτές οι ομάδες να υποχρεω-
θούν να εφαρμόσουν τον νόμο. Του εμβολιασμού. Δικαί-
ωμά τους να αρνηθούν, ασφαλώς. Υποχρέωση, όμως, 
εν συνεχεία, της πολιτείας να προχωρήσει σε όσα επι-
βάλλει η «άρνηση» εφαρμογής ενός νόμου. Ολοι είμαστε 
ίσοι έναντι του νόμου. Ας εφαρμοστεί. Θα πρόκειται για 
το πλέον ξεκάθαρο μήνυμα.
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