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Π
ρο των πυλών φαίνεται πως είναι η τρίτη 
δόση του εμβολιασμού κατά του κορω-
νοϊού και για τους ανηλίκους. Σε πρώ-

τη φάση, την αναμνηστική δόση δεν θα μπο-
ρούν να κάνουν όλοι όσοι είναι κάτω των 18 
και μπορούν να εμβολιαστούν, αφού θα υπάρ-
χουν ηλικιακά κριτήρια. 

Οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν από τα παι-
διά ηλικίας 12 ετών και άνω. Ηδη, σύμφωνα 
με πληροφορίες, η Pfizer έχει καταθέσει αίτη-
μα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για 
να εμβολιαστούν με την τρίτη δόση του εμβο-
λίου της πολίτες ηλικίας 16 και 17 ετών. Μάλι-
στα, το αίτημα της εταιρείας αναμένεται να λά-
βει έγκριση ακόμα και το επόμενο δεκαήμερο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Pfizer εντός 
του Φεβρουαρίου θα καταθέσει και νέο αίτη-
μα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων 
για τα παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών ώστε να 
μπορούν να κάνουν την τρίτη δόση του εμ-
βολίου της, σύμφωνα με τις κλινικές μελέτες 
που έχει «τρέξει». 

Η τρίτη δόση, πάντως, είναι ένα ακόμα σημα-
ντικό όπλο, ειδικά για τα σχολεία. Πέρα από τα 
εβδομαδιαία τεστ και τα αυστηρά υγειονομικά 
πρωτόκολλα για τη λειτουργία των σχολείων, η 
αναμνηστική δόση -πρωτίστως σε μαθητές του 
λυκείου και του γυμνασίου- θα συμβάλει ακό-
μα περισσότερο στη μείωση της μεταδοτικό-
τητας του ιού. Παράλληλα, θα «φρενάρει» και 
την κινητικότητα του ιού από τα σχολεία στα 
σπίτια, όπου, συχνά, τα παιδιά δεν ζουν μό-
νο με τους γονείς τους, αλλά και με τους παπ-
πούδες και τις γιαγιάδες τους.

Αν όλα κυλήσουν ομαλά, αυτό σημαίνει ότι 
ουσιαστικά από τα τέλη Μαρτίου με αρχές 
Απριλίου όλοι οι ανήλικοι από 12 ετών και πά-
νω θα μπορούν να κάνουν και την αναμνηστι-
κή δόση. Παράλληλα, θεωρείται δεδομένο από 
πολλούς πως, σε δεύτερο χρόνο, θα ακολουθή-
σουν και τα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών, ανά-
λογα βέβαια και με την εξέλιξη της πανδημίας.

Συνολικά η τρίτη δόση για τους ανηλίκους, 
συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών ηλικί-
ας 5 ετών και άνω, μπορεί να αφορά περίπου 
1,4 εκατομμύρια άτομα. 
Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα: 
f Τα άτομα ηλικίας 15 έως 17 ετών που έχουν 
εμβολιαστεί με μία δόση ή έχουν προγραμμα-
τισμένο ραντεβού είναι 183.000 (55,45%), ενώ 
έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό με δύο δό-
σεις 162.684, ποσοστό δηλαδή 49,32%. Οι δι-
καιούχοι αυτής της ηλικιακής ομάδας είναι πε-
ρίπου 330.000. 
f Τα άτομα ηλικίας 12 έως 14 ετών που έχουν 
εμβολιαστεί με μία δόση ή έχουν προγραμμα-
τισμένο ραντεβού είναι 143.000 (43,3%), ενώ 

Τρίτη δόση και
στους μαθητές!
Από τα τέλη 
Μαρτίου 
αναμένεται να 
ξεκινήσουν οι 
εμβολιασμοί για 
την ηλικιακή 
ομάδα 12 έως 
17 ετών

έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό με δύο δόσεις 122.589, 
ποσοστό δηλαδή περίπου 37%. Οι δικαιούχοι αυτής της ηλι-
κιακής ομάδας είναι περίπου 333.000 μαθητές. 
f Τα άτομα ηλικίας 5 έως 11 ετών που έχουν εμβολιαστεί 
με μία δόση ή έχουν προγραμματισμένο ραντεβού είναι 
127.000 (17,25%), ενώ έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό 
με δύο δόσεις 38.000, ποσοστό δηλαδή 5,20%. Οι δικαιούχοι 
αυτής της ηλικιακής ομάδας είναι περίπου 733.000 παιδιά. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπουργείο Υγείας διαθέ-
τουν τις δόσεις των εμβολίων της Pfizer για την αναμνηστι-
κή δόση και για τους ανηλίκους, ειδικά στις ηλικίες από 12 
ετών και άνω, αν αποφασιστεί κάτι τέτοιο. 

Παράλληλα, όμως, στις συμφωνίες με την εταιρεία υπάρ-
χει πρόβλεψη ώστε η χώρα μας να έχει άμεση πρόσβαση 
σε επιπλέον δόσεις, εάν η αναμνηστική δόση αφορά ακό-
μα και μικρότερες ηλικίες. 

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει να «τρέξουν» ακόμα 
περισσότερο οι εμβολιασμοί, ώστε να υπάρχει μεγαλύτε-
ρο τείχος ανοσίας. Ετσι, με στόχο την περαιτέρω επιτάχυν-

ση των εμβολιασμών στα παιδιά, όσον αφο-
ρά την Αττική, προστίθενται νέες εμβολιαστικές 
γραμμές στα εμβολιαστικά κέντρα του Προμη-
θέα στη λεωφόρο Κηφισίας και στο Περιστέρι 
και θα ανοίξουν 40.000 νέα ραντεβού για τον 
μήνα Φεβρουάριο.

Να σημειωθεί ότι από τη Δευτέρα 7 Φεβρου-
αρίου χάνουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού 
όσοι δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση του εμ-
βολίου και έχουν περάσει επτά μήνες από τη 
δεύτερη. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δικαιούχοι της 
τρίτης δόσης δεν προσέλθουν για εμβολιασμό 
θα θεωρούνται ουσιαστικά ανεμβολίαστοι και 
θα χάνουν τα προνόμια των εμβολιασμένων.

Μεταξύ άλλων, θα υποχρεώνονται σε διπλά 
εβδομαδιαία τεστ για να προσέρχονται στην 
εργασία τους, ενώ δεν θα μπορούν να εισέλ-
θουν στους κλειστούς χώρους της εστίασης, 
στα σινεμά, στα θέατρα και στα γυμναστήρια.

Aπό αύριο χάνουν το 
πιστοποιητικό εμβολιασμού 
όσοι δεν έχουν κάνει την 
τρίτη δόση και έχουν περάσει 
επτά μήνες από τη δεύτερη


