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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 
 

Μέχρι 04.10.2021 11:00 έχουν πραγματοποιηθεί: 

- 12.224.703 εμβολιασμοί 

- 6.455.696 πολίτες έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον 1 δόση 

o Εμβολιαστική κάλυψη γενικού πληθυσμού 61,48% 

o Εμβολιαστική κάλυψη του ενήλικου πληθυσμού 70,96% 

o Εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού άνω των 12 ετών 67,78% 

- 6.160.740 πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους 

o Εμβολιαστική κάλυψη γενικού πληθυσμού 58,67% 

o Εμβολιαστική κάλυψη του ενήλικου πληθυσμού 68,06% 

o Εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού άνω των 12 ετών 64,7% 

- 46.149 πολίτες έχουν εμβολιαστεί με αναμνηστική δόση 

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι περιφερειακές ενότητες της χώρας που 

παρατηρείται χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. 

Σημειώνεται ότι η εμβολιαστική κάλυψη στη χώρα είναι στο 61,56%. 

Πίνακας 1. Περιφερειακές Ενότητες με την χαμηλότερη εμβολιαστική κάλυψη με βάση τον ΤΚ των 

πολιτών 

Π.Ε. 
% Εμβολιασμένου 

Πληθυσμού με μόνο 1 
δόση 

% Πληθυσμού  που έχει 
ήδη εμβολιαστεί με 
μόνο 1 δόση ή έχει 

ραντεβού 

% Πληθυσμού που 
έχει ολοκληρώσει 
τον εμβολιασμό 

ΚΙΛΚΙΣ 43,58% 43,86% 41,71% 

ΠΙΕΡΙΑΣ 44,47% 44,73% 42,36% 

ΔΡΑΜΑΣ 45,02% 45,33% 43,32% 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ  49,88% 50,12% 47,56% 

ΣΕΡΡΩΝ 48,34% 48,56% 46,45% 

ΠΕΛΛΑΣ 49,04% 49,27% 46,73% 

ΞΑΝΘΗΣ 49,43% 49,80% 46,97% 

 



 
 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Στις περιοχές της χώρας με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη θα πραγματοποιηθεί 

εμβολιασμός των κατοίκων μικρών κοινοτήτων με κινητές μονάδες.  

Πίνακας 2. Πρόγραμμα εμβολιασμών με κινητές μονάδες της 3ης & 4ης Υ.Πε.  

 

 



 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

• Στις συγκεκριμένες κοινότητες του πίνακα 2 δεν υπάρχουν δομές υγείας που 

να μπορούν να αναπτυχθούν εμβολιαστικά κέντρα.  

• Οι εμβολιασμοί θα πραγματοποιηθούν από 12/10/2021 έως και 14/10/2021, 

αυθημερόν, από τα κινητά συνεργεία σε χώρους που έχουν ορισθεί σε 

συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.  

• Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί με εμβόλιο Pfizer και θα υπάρξει 

προγραμματισμός για τον εμβολιασμό με τη δεύτερη δόση.  

• Στην 3η Υ.Πε. οι εμβολιασμοί θα πραγματοποιηθούν με προσωπικό φορέων 

αρμοδιότητάς της και δύο κινητές μονάδες που θα παραχωρηθούν από την 

5η Υ.Πε. και το Χαμόγελο του Παιδιού αντίστοιχα.  

• Στην 4η Υ.Πε. οι εμβολιασμοί θα πραγματοποιηθούν με προσωπικό φορέων 

αρμοδιότητάς της και δύο κινητές μονάδες (Κινητή Μονάδα Αιμοληψιών του 

ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης και ενοικιαζόμενο όχημα αντίστοιχα). 

 

 

 

 


