
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχέςεων και Μέςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Ακινα, 21 Απριλίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Δράςεισ του Τομέα Υγείασ του Ελληνικοφ Ερυθροφ Σταυροφ  

Ζπειτα από πολιτικι πρωτοβουλία, προκειμζνου να αυξθκεί θ πρόςβαςθ πολιτϊν ςτον 

εμβολιαςμό κατά τθσ COVID-19, τόςο για τθν προςταςία τθσ υγείασ τουσ, όςο και για τον 

περιοριςμό τθσ διαςποράσ από τον ιό SARS-CoV-2, με κατεφκυνςθ τον εμβολιαςμό 

ευάλωτων ςυμπολιτϊν μασ και τθν υγειονομικι κωράκιςθ  τουσ: 

Σα Τπουργεία Τγείασ/ΓΓ Δθμόςιασ Τγείασ, Μετανάςτευςθσ και Αςφλου/ΓΓ Τποδοχισ, 

Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων/ΓΓ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Καταπολζμθςθσ τθσ 

Φτϊχειασ με τθν υποςτιριξθ τθσ Προεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ, ζχουν αναπτφξει ςτενι 

ςυνεργαςία με τθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ και τουσ Φορείσ τθσ Κοινωνίασ των Πολιτϊν, με 

ςκοπό τθν ενθμζρωςθ και τον εμβολιαςμό των ςυνανκρϊπων μασ, που διαβιοφν ςε 

επιςφαλείσ ςυνκικεσ όπωσ για: 

α) θμεδαποφσ και αλλοδαποφσ που διαβιοφν ςε ςυνκικεσ αςτεγίασ, 

β) υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, ανεξαρτιτωσ νομιμότθτασ διαμονισ, 

γ) μετακινοφμενουσ πλθκυςμοφσ, 

δ) άτομα με προβλιματα εξάρτθςθσ από ουςίεσ ι απεξαρτθμζνα άτομα, 

ε) γενικότερα όλεσ τισ ομάδεσ πλθκυςμοφ με περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςτα δθμόςια 

αγακά, κακϊσ και ςτθν κοινωνικι και οικονομικι ηωι. 

Η εν λόγω  πρωτοβουλία ςτθρίηεται ςε δφο άξονεσ: 

1) Εμπλοκι των ΟΣΑ Αϋ Βακμοφ ςτθν ζκδοςθ προςωρινοφ ΑΜΚΑ για τον εμβολιαςμό 

(ΠΑΜΚΑ) και Πιςτοποιθτικοφ εμβολιαςμοφ μζςω των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, των Κζντρων 

Ζνταξθσ Μεταναςτϊν (ΚΕΜ) και των Κζντρων Κοινότθτασ. 

2) υνεργαςία με Φορείσ τθσ Κοινωνίασ των Πολιτϊν, ςτον εμβολιαςμό των ευάλωτων 

κατθγοριϊν πλθκυςμοφ, τουσ οποίουσ θ Γενικι Γραμματεία Δθμόςιασ Τγείασ του 



Τπουργείου Τγείασ, μετά από πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ να ςυμμετάςχουν 

αφιλοκερδϊσ, τουσ ενζταξε ςτθ διαδικαςία εμβολιαςμοφ. 

τουσ φορείσ που εντάχκθκαν ςτο Εκνικό Πρόγραμμα Εμβολιαςμοφ κατά τθσ COVID-19 

είναι και ο Ελληνικόσ Ερυθρόσ Σταυρόσ, ο οποίοσ δια του νόμιμου εκπροςώπου του, Dr. 

Αντώνιου Αυγερινοφ, υπζγραψε ςχετικι ςφμβαςθ με τθν 1θ ΤΠΕ.  

υγκεκριμζνα, οι Εκπαιδευτικοί Τγειονομικοί τακμοί του Σομζα Τγείασ ΕΕ, παρζχουν 

Τπθρεςίεσ Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ, με ςτόχο τθν πρόλθψθ και προαγωγι τθσ 

υγείασ ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων πλθκυςμοφ - προςφφγων, μεταναςτϊν, ρομά, 

αναςφάλιςτων- εδϊ και 40 χρόνια, προωκοφν τουσ εμβολιαςμοφσ μζςω ενθμερϊςεων 

ςτουσ πολίτεσ. 

Παράλλθλα, θ Κινθτι Ομάδασ Τγείασ, θ οποία δραςτθριοποιείται ςτον αςτικό ιςτό ςε 

Δομζσ προςφφγων & μεταναςτϊν, ςτισ κοινότθτεσ Ρομά, ςυμβάλει ςτισ ενθμερϊςεισ και 

ςτθ διενζργεια των εμβολιαςμϊν, τόςο με εμβόλια πρϊτθσ γραμμισ όςο και κατά τθσ 

νόςου COVID-19. 

τοιχεία επικοινωνίασ με τουσ Εκπαιδευτικοφσ Τγειονομικοφσ τακμοφσ, Ακθνϊν. 

Καλλικζασ και Άνω Λιοςίων του ΕΕ. 
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