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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ

Μ
ια κλειστή ομάδα κυβερνητικών στε-
λεχών εδώ και τρεις εβδομάδες συνε-
δριάζει καθημερινά για να φέρει εις 

πέρας το γιγαντιαίο σχέδιο «Ελευθερία» για τον 
εμβολιασμό των Ελλήνων πολιτών.

Μπορεί οι πρώτοι εμβολιασμοί να έχουν προ-
γραμματιστεί γι’ αυτή την Κυριακή στα νοσοκο-
μεία «Ευαγγελισμός» και «Σωτηρία» με πρωτο-
στάτες την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερί-
να Σακελλαροπούλου, τον πρωθυπουργό Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους πολι-
τικούς αρχηγούς, αλλά εδώ και μήνες έχει γίνει 
ένας συνολικός σχεδιασμός που έχει να κάνει 
με την παραλαβή των εμβολίων και τον τελι-
κό προορισμό τους στα εμβολιαστικά κέντρα.

Παράλληλα, καθημερινά πραγματοποιείται 
μια σύσκεψη που έχει να κάνει μόνο με το χρο-
νοδιάγραμμα του σχεδίου «Ελευθερία» και, φυ-
σικά, με τη λύση ζητημάτων που μπορεί να προ-
κύψουν. Σε αυτό το πλαίσιο, εδώ και ένα μήνα 
έχει δοθεί εντολή από το Μέγαρο Μαξίμου να 
μετατραπεί ένας χώρος του κέντρου της Πολι-
τικής Προστασίας σε war room (πολεμικό δω-
μάτιο) όπου θα γίνονται κλειστές συσκέψεις και 
θα λαμβάνονται αποφάσεις, σε συνεννόηση βέ-
βαια με το πρωθυπουργικό γραφείο.

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 
κέντρο διαχείρισης της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας την περασμένη Παρα-
σκευή μόνο τυχαία δεν ήταν. Ο πρωθυπουρ-
γός εκεί προήδρευσε σε ευρεία σύσκεψη για 
το εθνικό σχέδιο εμβολιασμού. «Χαίρομαι 
που μου δίνεται η δυνατότητα να επισκε-
φθώ το Επιχειρησιακό Κέντρο της Πολι-
τικής Προστασίας, στο οποίο και θα λει-
τουργεί εφεξής μια μεγάλη ομάδα από 
τα υπουργεία Υγείας, Ψηφιακής Πολι-
τικής και Προστασίας του Πολίτη, η 
οποία θα αναλάβει το περίπλοκο, αλ-
λά και εξαιρετικά σημαντικό εγχεί-
ρημα της διαδικασίας του εμβο-
λιασμού, ώστε να θωρακιστούν 
το συντομότερο δυνατόν όσο το 
δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες 
μας, έτσι ώστε το εμβόλιο να γίνει 
πραγματικά η αρχή του τέλους της 
πανδημίας. Οπως γνωρίζετε καλά, απέ-
ναντι στις μεγάλες δυσκολίες αντιτάσσουμε 
ένα επεξεργασμένο πρόγραμμα».

διανομής του γάλακτος ανά την Ελλάδα. Εν ολί-
γοις, θα ακολουθηθεί η διαδρομή διανομής του 
φρέσκου γάλακτος, αλλά και τα logistics σε σχέ-
ση με τον χρόνο παραγωγής του και λήξης σε 
κάθε γωνιά της χώρας.

Παράλληλα, θα ακολουθηθεί το σχέδιο κρά-
τησης αεροπορικών εισιτηρίων για το κλείσιμο 
ραντεβού για το εμβόλιο. Οπως, δηλαδή, όταν 
κάποιος θέλει να κλείσει ένα εισιτήριο, μπαίνει 
στο σύστημα και κλικάρει την ημερομηνία ανα-
χώρησης και την ημερομηνία επιστροφής, έτσι 
αντίστοιχα θα καταγράφονται η ημερομηνία του 
πρώτου εμβολιασμού και η ημερομηνία του δεύ-
τερου υποχρεωτικού εμβολιασμού σε διάστημα 
τριών-τεσσάρων εβδομάδων. Ακόμα, η επιλο-
γή θέσης που θα προτείνει το σύστημα θα πα-
ραπέμπει στην ώρα που προτείνεται για να κά-
νει κάποιος τον εμβολιασμό. Εάν κάποιος επι-
θυμεί διαφορετικές ημέρες και ώρες, θα μπορεί 
να τις αλλάξει, όπως γίνεται και με την κράτηση 
των αεροπορικών εισιτηρίων. Ο Κυριάκος Πι-
ερρακάκης και το επιτελείο του στο υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχουν ήδη «τρέξει» 
αυτούς τους αλγόριθμους. 

Στρατός 
Παράλληλα, όταν απουσιάζει ο Κ. Φλώρος, τον 
αντικαθιστά ο ταξίαρχος Αρίστος Περρής, ειδι-
κά όταν η συζήτηση έχει να κάνει με πιο διαδι-
καστικά ζητήματα. Εξάλλου, ο Στρατός θα ανα-
λάβει τη μεταφορά των εμβολίων σε πρώτη φά-
ση σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας που θα 
αποτελέσουν και εμβολιαστικά κέντρα για όλο 
το νοσηλευτικό προσωπικό. Να σημειωθεί ότι 
τα εμβόλια της Pfizer χρειάζονται ψύξη σε -80 
βαθμούς Κελσίου, ενώ μπορούν να διατηρη-
θούν σε μικρότερη ψύξη για πέντε ημέρες. Αυ-
τό σημαίνει ότι το σχέδιο πρέπει να εκτελεστεί 
σε συγκεκριμένους χρόνους. Σε δεύτερο χρό-
νο, τα εμβόλια πρέπει να φτάσουν και στις πιο 
απομακρυσμένες περιοχές και η εμπλοκή του 
Στρατού εκεί θα είναι ακόμα πιο καθοριστική.

Να σημειωθεί ότι, ανάλογα με τα ζητήματα 
που προκύπτουν, συμμετέχουν και άλλα στελέ-
χη μέσω τηλεδιάσκεψης στην καθημερινή απο-
γευματινή σύσκεψη, αφού ο βασικός στόχος εί-
ναι να μην παρεκκλίνει καθόλου ο σχεδιασμός.

Την ομάδα, που συνεδριάζει κάθε απόγευμα στις 
19:00, αποτελούν ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κι-
κίλιας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυ-
ριάκος Πιερρακάκης, ο υφυπουργός Υγείας Βασί-
λης Κοντοζαμάνης, ο υφυπουργός παρά τω Πρω-
θυπουργώ Ακης Σκέρτσος, ο υφυπουργός Πολιτι-
κής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς και ο Αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος. Ακόμα, ο γενικός 
γραμματέας Συντονισμού Θανάσης Κοντογεώρ-
γης, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Πανα-
γιώτης Πρεζεράκος, ο γενικός γραμματέας Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας και συντονιστής της επιχείρη-
σης «Ελευθερία» Μάριος Θεμιστοκλέους, η επικε-
φαλής της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μα-

ρία Θεοδωρίδου και ο γραμματέας Πολιτικής 
Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου.

Στην ειδική αυτή επιτροπή συμμετέχει και 
ο Κυριάκος Ανδρέου, επικεφαλής του συμ-
βουλευτικού τμήματος της PwC Ελλάδας, αλ-
λά και συμβουλευτικό μέλος στην επιτροπή 
Πισσαρίδη, η οποία στηρίζει με δεδομένα 
και πίνακες τον όλο σχεδιασμό. 

Ειδικοί αλγόριθμοι 
Μάλιστα, το βασικό δίπτυχο -α) διανο-
μή και διάθεση εμβολίων και β) εμβολι-
ασμοί- στηρίζεται σε ειδικούς αλγόριθ-
μους που έχουν να κάνουν με τη δια-

νομή του φρέσκου γάλακτος και της κρά-
τησης αεροπορικών εισιτηρίων αντίστοιχα.

Δηλαδή, για τη διανομή των εμβολίων στα 1.018 
εμβολιαστικά κέντρα θα εφαρμοστεί η πατέντα της 

Ποιοι θα… τρέξουν 
την επιχείρηση 
«Ελευθερία»
Η ισχυρή ομάδα του Μεγάρου Μαξίμου  
που καλείται να φέρει εις πέρας το σχέδιο 
για τον εμβολιασμό του ελληνικού πληθυσμού
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