Δελτίο Τύπου
Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Νίκου Χαρδαλιά στην Πάτρα
Έτοιμο το νέο mega εμβολιαστικό κέντρο της Πολιτικής Προστασίας
Αθήνα, 13 Απριλίου 2021
Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης
Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, στην Πάτρα, όπου πραγματοποίησε την τελική αυτοψία
στο νέο mega εμβολιαστικό κέντρο της Πολιτικής Προστασίας, στις εγκαταστάσεις
του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ). Το νέο κέντρο με 16 εμβολιαστικές
γραμμές, ξεκινά τη λειτουργία του την Πέμπτη, 15 Απριλίου.
Ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε σχετικά: «Ολοκληρώθηκε η προσομοίωση κι όλα είναι
έτοιμα – ξεκινάμε την Πέμπτη με τις οκτώ πρώτες εμβολιαστικές γραμμές, ενώ τη
Δευτέρα 19/04 προστίθενται οι υπόλοιπες οκτώ. Το νέο εμβολιαστικό κέντρο στην
Πάτρα προστίθεται στα υπόλοιπα τέσσερα mega εμβολιαστικά κέντρα σε Μαρούσι,
Περιστέρι, Ελληνικό και Θεσσαλονίκη. Με 412 εμβολιαστικές γραμμές στην πλήρη
ανάπτυξή τους και με δυνατότητα 1.650 εμβολίων συνολικά ανά ώρα, δηλαδή 22.000
εμβόλια την ημέρα. Πρόκειται για μια τεράστια προσπάθεια σε όλη τη χώρα – σήμερα
έχουμε φτάσει τους 2.252.569 εμβολιασμούς, δύο στους τρεις είναι με την πρώτη
δόση και ένας στους τρεις και με τις δύο δόσεις. Να σημειώσω μόνο ότι τις τελευταίες
14 ημέρες έχουν γίνει σχεδόν 700.000 rapid και PCR tests από τα συνεργεία του ΕΟΔΥ
και τους υγειονομικούς σχηματισμούς τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και των
σωμάτων ασφαλείας. Στα φαρμακεία έχουν διατεθεί περίπου 2,7 εκ. self-tests και
πάνω από 516.000 συμπολίτες μας έχουν κάνει self-test αυτά τα πρώτα
εικοσιτετράωρα της διάθεσής τους. To κράτος είναι εδώ, η Πολιτεία είναι εδώ, η
Πολιτική Προστασία είναι εδώ από τους Οθωνούς μέχρι τη Γαύδο και το Καστελόριζο,
τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, οι γυναίκες και οι άνδρες των Ενόπλων
Δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας δίνουν το δικό τους «παρών», τη δική τους
μάχη έτσι ώστε να ξεπεράσουμε αυτή την υγειονομική κρίση. Η προσπάθεια που
γίνεται είναι συνολική – η έκκληση, η παράκληση είναι να συνεχίσουμε να τηρούμε
τα μέτρα για να ξεφύγουμε όσο το δυνατό πιο σύντομα από την πανδημία».
Ο ίδιος, απαντώντας σε ερωτήσεις, σημείωσε επιπλέον: «Ο στόχος είναι τον Μάιο να
ξεπεράσουμε τα 4 εκ. εμβολιασμών κι αν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα
παραδόσεων των εμβολίων, θα προσεγγίσουμε στο τέλος Ιουνίου τα 6 εκ.
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εμβολιασμούς. Τέλος Μαΐου θα ανοίξει η πλατφόρμα και για την ηλικιακή ομάδα 4049 ώστε να μπορούν τον Ιούνιο να πραγματοποιήσουν τα ραντεβού τους. Πάμε
οργανωμένα, συντονισμένα κι ανάλογα με τα εμβόλια που έχουμε στη διάθεσή μας,
έχουμε εξαντλήσει κάθε μέσο και δυνατότητα ώστε να είμαστε άμεσοι και
αποτελεσματικοί». Ο Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε επίσης ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των πολιτών τηρεί τα μέτρα και έχει κάνει μεγάλες θυσίες όλο αυτό το
διάστημα, συμπληρώνοντας: «Τώρα, όλοι μαζί, ενωμένοι, με συγκεκριμένο
προγραμματισμό και στρατηγική, ετοιμαζόμαστε να πάρουμε πίσω τις ζωές μας».
Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας,
Νεκτάριο Φαρμάκη και την Περιφερειακή Συντονίστρια Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ευσταθία Γιαννιά, ενώ προήδρευσε ευρείας
σύσκεψης στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με αντικείμενο τη βέλτιστη
προετοιμασία του Πυροσβεστικού Σώματος και όλων των φορέων Πολιτικής
Προστασίας ενόψει αντιπυρικής περιόδου. Στη σύσκεψη, η οποία
πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αρχηγού του Πυροσβεστικού σώματος,
Αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη, εξετάστηκε διεξοδικά ο επιχειρησιακός
σχεδιασμός και επιβεβαιώθηκε η πλήρης ετοιμότητα του μηχανισμού. Ο Υφυπουργός
σημείωσε ιδιαίτερα: «Δουλεύουμε πολύ εντατικά, έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο.
Κάποια μικρά ζητήματα που μένουν να επιλυθούν, σε συνεργασία και με την
Περιφέρεια, η οποία από την πρώτη στιγμή έχει αγκαλιάσει όλη αυτή την
προσπάθεια, πιστεύω ότι θα διευθετηθούν. Παραμένουμε σε επαγρύπνηση,
παραμένουμε σε επιφυλακή. Τα κλιματικά δεδομένα δεν μας βοηθούν, αλλά θέλουμε
να είμαστε σίγουροι ότι ορισμένα θέματα που αντιμετωπίσαμε πέρυσι, ειδικά σε
κάποιες περιοχές όπως στην Ηλεία, φέτος δεν θα επαναληφθούν. Η μέχρι τώρα
προετοιμασία έχει πάει πάρα πολύ καλά».
Στη σύσκεψη συμμετείχαν, ακόμη, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας,
Πελοποννήσου και Νήσων του Π.Σ., Υποστράτηγος Γεώργιος Πουρνάρας, ο Διοικητής
Περιφερειακών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας, Αρχιπύραρχος
Ανδρέας Στεμπίλης, καθώς και οι Διοικητές των αντίστοιχων περιφερειακών
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας.
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