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 ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι είναι σε λειτουργία η πλατφόρμα για τον 

εμβολιασμό κατ' οίκον των ατόμων με δυσκολία μετάβασης στα 

εμβολιαστικά κέντρα.  

Ο θεράπων ιατρός θα μπορεί να δηλώσει τους ασθενείς πολίτες, 

έτσι ώστε να καταρτιστεί το πρόγραμμα εμβολιασμού τους. 

Η πιστοποίηση και η ένταξη στο πρόγραμμα εμβολιασμού των 

ατόμων με δυσκολία μετάβασης στα εμβολιαστικά κέντρα, μπορεί να 

γίνει από οποιονδήποτε γιατρό στην Ελλάδα, είτε δημόσιου, είτε 

ιδιωτικού τομέα. 

Η ένταξη στο πρόγραμμα αφορά άτομα τα οποία έχουν σοβαρή, 

εκτός από τη λειτουργικότητά τους, και πολύ μεγάλη δυσκολία 

μετακίνησης. 

Πολίτες οι οποίοι βρίσκονται σε μόνιμο κλινοστατισμό, είτε σε 

περιπτώσεις που έχουν βαριά ψυχική νοητική νόσο, παραδείγματος 

χάρη, στις περιπτώσεις Αλτσχάιμερ.                                                    

Η διαδικασία περιγράφεται σε 6 βήματα: 

1ο Βήµα: Ο κάθε πολίτης που επιθυμεί να πραγματοποιήσει το εμβολιασμό 

του ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ, θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία µε τον θεράποντα 

ιατρό του. 
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2ο Βήµα: Ο ιατρός µε την σειρά του συµπληρώνει µια αίτηση εμβολιασμού 

για τον ενδιαφερόμενο πολίτη. 

3ο Βήµα: Αποστέλλεται ενημερωτικό µήνυµα (SMS) µε το ακόλουθο 

κείµενο: ”Το αίτηµα σας για εμβολιασμό κατ’ οίκον καταχωρήθηκε. Θα 

επικοινωνήσουµε µαζί σας για τον ορισµό του ραντεβού σας”. 

4ο Βήµα: Ο πολίτης λαµβάνει κλήση από την Επιχείρηση “Ελευθερία’’ µε 

σκοπό τον ορισµό ραντεβού. 

5ο Βήµα: Πραγµατοποιείται επίσκεψη στο σπίτι του ωφελούµενου πολίτη 

για την πραγµατοποίηση του εμβολιασμού. 

6ο Βήµα: Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την αποστολή ενηµερωτικού 

µηνύµατος (SMS) στο κινητό του πολίτη: “Ολοκληρώσατε τον εμβολιασμό 

σας. Μετά από 1 µέρα µπορείτε να εκδώσετε το πιστοποιητικό εμβολιασμού 

στο Gov.gr ή ΚΕΠ”. 

Ο Δήμος Αργοστολίου έχει μεριμνήσει, ώστε οι Κινητές Μονάδες 

«Βοήθεια στο σπίτι» της Κοινωνικής υπηρεσίας  να είναι δίπλα στους 

αδύναμους συμπολίτες μας, υποστηρίζοντας την προσπάθεια για την 

αύξηση του αριθμού των εμβολιασμών, «χτίζοντας» το απαραίτητο τείχος 

ανοσίας, προφυλάσσοντας την τοπική μας κοινωνία. 

 

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ 
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