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Δελτίο Τύπου
Δήλωση Υπουργού Υγείας για τις αποφάσεις του Υπουργικού
Συμβουλίου

Κυρίες και κύριοι,
Το προηγούμενο διάστημα περάσαμε όλοι δύσκολα, καθώς έπρεπε να
ληφθούν αυστηρά μέτρα με στόχο να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία, να
παραμείνει η οικονομία σε λειτουργία και να κρατήσουμε τα σχολεία μας
ανοιχτά. Με τις προσπάθειες όλων μας το καταφέραμε. Με θυσίες, με
περιορισμούς στην καθημερινότητα μας, με αλλαγές στις συνήθειες μας και
σίγουρα με απώλειες για κάποιους που δεν αναπληρώνονται, αντέξαμε στις
επιθέσεις του φονικού ιού.
Τις τελευταίες μέρες καταγράφεται σταθεροποίηση στους επιδημιολογικούς
δείκτες καθώς και αισθητή μείωση στην πίεση του υγειονομικού συστήματος,
γεγονός που μας επιτρέπει μια συγκρατημένη αίσθηση αισιοδοξίας για την
πορεία της πανδημίας. Αναγνωρίζουμε πως η σταθερότητα δεν είναι εγγυημένη
και πως χωρίς την προσπάθεια όλων μας, τόσο σε συλλογικό όσο και σε
προσωπικό επίπεδο, η επιδημιολογική εικόνα μπορεί ανά πάσα στιγμή να
αλλάξει. Είναι για αυτόν τον λόγο που η επιστημονική μας ομάδα παρατηρεί
συνεχώς τους επιδημιολογικούς δείκτες και την πορεία τους.
Κυρίες και Κύριοι,
Το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε το στοίχημα με το άνοιγμα των σχολείων και
έχοντας μείνει ανοικτοί κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, και στην παρούσα
φάση είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε αναπροσαρμογή των
περιοριστικών μέτρων με χαλαρώσεις. Σήμερα, με περισσότερα δεδομένα και
όπλα στην φαρέτρα μας, μπορούμε να σχεδιάσουμε τα επόμενα, πιο ελεύθερα
βήματά μας.
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Τα βήματα μας ωστόσο πρέπει να είναι σταθερά και μελετημένα, καθώς
παραδείγματα άλλων χωρών που προχώρησαν στην ολική άρση των
περιοριστικών μέτρων, μας δείχνουν ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος εκτροχιασμού της
επιδημιολογικής εικόνας. Αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες και επιθυμίες των
πολιτών και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατό
συντομότερη και ασφαλέστερη επιστροφή όλων μας στην καθημερινότητα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε:
(α) από τις 21 Φεβρουαρίου 2022, την άρση της απαγόρευσης εισόδου
σε άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα σε
χώρους εστίασης, κέντρα διασκέδασης, μουσικοχορευτικά κέντρα,
γήπεδα, θέατρα, κινηματογράφους, αίθουσες θεαμάτων, γάμους,
βαπτίσεις και διαμονή σε ξενοδοχεία ή τουριστικά καταλύματα. Η
είσοδος θα επιτρέπεται με την προσκόμιση SafePass (τεστ ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου Rapid test ισχύος 24 ωρών).
(β) από τις 21 Φεβρουαρίου 2022, την αύξηση του μέγιστου αριθμού
προσώπων

σε

χώρους

εστίασης,

κέντρα

διασκέδασης,

μουσικοχορευτικά κέντρα, γάμους και βαπτίσεις, από 200 σε 250
άτομα, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και του μέγιστου
αριθμού ατόμων ανά τετραγωνικό μέτρο που είναι σε ισχύ.
(γ) από τις 21 Φεβρουαρίου 2022, την αύξηση του αριθμού
προσώπων ανά τραπέζι σε χώρους εστίασης, κέντρα διασκέδασης,
μουσικοχορευτικά κέντρα, γάμους και βαπτίσεις, από 8 σε 12 άτομα.
(δ) από τις 21 Φεβρουαρίου 2022, την αύξηση του αριθμού των
συναθροίσεων

σε

οικίες

από

10

σε

20

άτομα,

μη

συμπεριλαμβανομένων παιδιών μέχρι 12 ετών.
(ε) την άρση της απαγόρευσης του χορού και την αύξηση του ανώτατου
ορίου ατόμων σε χώρους εστίασης και αναψυχής, μετά από την
κατάρτιση ειδικού πρωτοκόλλου. Εξουσιοδότηση Υπουργού Υγείας
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για διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και εφαρμογή του
πρωτοκόλλου μετά από έγκριση της Συμβουλευτικής Επιστημονικής
Επιτροπής.
(στ) από τις 21 Φεβρουαρίου 2022, όπως τα παιδιά ηλικίας 4 ετών
και άνω που φοιτούν σε νηπιαγωγεία και προδημοτική, υποχρεούνται
να διενεργούν τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) μία φορά
την εβδομάδα.
(ζ) την εισαγωγή του μέτρου “test to stay” σε νηπιαγωγεία και
προδημοτική (εξαιρούνται τα βρεφοκομικά τμήματα και σταθμοί). Η
ημερομηνία έναρξης και ο τρόπος εφαρμογής του μέτρου θα
ανακοινωθούν μετά από διαβούλευση που θα πραγματοποιηθεί με τις
αρμόδιες υπηρεσίες, τις συντεχνίες των εργαζομένων και τους
συνδέσμους γονέων.
(η) την εισαγωγή του μέτρου “test to stay” στη Δημόσια και
Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Η ημερομηνία έναρξης και οι λεπτομέρειες
εφαρμογής του μέτρου, θα ανακοινωθούν μετά από διαβούλευση που
θα πραγματοποιηθεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις συντεχνίες των
εργαζομένων.
(θ) την παράταση του μέτρου “test to stay” στη Δημοτική και Μέση
εκπαίδευση.
(ι) από τις 21 Φεβρουαρίου 2022, τη μείωση του ποσοστού
τηλεργασίας από 50% σε 25% του προσωπικού κάθε εταιρείας ή
οργανισμού στον τομέα παροχής υπηρεσιών, εξαιρουμένων των
ουσιωδών

υπηρεσιών.

Υπενθυμίζεται

ότι

στο

ποσοστό

συμπεριλαμβάνονται άτομα τα οποία λόγω νόσησης ή δήλωσης ως
στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα τίθενται σε αυτοπεριορισμό και
εργάζονται από το σπίτι, καθώς και άτομα που κάνουν χρήση της άδειας
ανάπαυσης τους.
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(ια) από τις 28 Φεβρουαρίου 2022, την επανέναρξη όλων των
χειρουργείων που αφορούν ψυχρά περιστατικά. Τονίζεται πως θα
συνεχιστεί

η

παραπομπή

ασθενών

σε

Τμήματα

Ατυχημάτων

Επειγόντων Περιστατικών ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με σκοπό την
αποσυμφόρηση των ΤΑΕΠ Νοσηλευτηρίων εντός ΓεΣΥ.
(ιβ) από τις 21 Φεβρουαρίου 2022, όπως για εργαζόμενους σε δομές
ημερήσιας

φροντίδας

ευπαθών

ομάδων,

ξενώνες

μεταβατικής

φιλοξενίας αστέγων, κέντρα ημέρας και δομές παιδικής προστασίας, να
απαιτείται η επίδειξη είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR)
ισχύος 72 ωρών, είτε αρνητική εξέταση ταχεία ανίχνευσης αντιγόνου
(Rapid

test)

ισχύος

24

ωρών,

είτε

εν

ισχύ

πιστοποιητικό

ολοκληρωμένου εμβολιασμού, είτε εν ισχύ πιστοποιητικό ανάρρωσης
από την ασθένεια του COVID-19.
(ιγ) από τις 21 Φεβρουαρίου 2022, την αύξηση της πληρότητας σε
γήπεδα στο 70% της χωρητικότητας.
(ιδ) από τις 21 Φεβρουαρίου 2022, την αύξηση της πληρότητας σε
θέατρα, κινηματογράφους και αίθουσες θεαμάτων στο 75% της
χωρητικότητας.
(ιε) την παράταση της ισχύος των υφιστάμενων μέτρων μέχρι και τις 14
Μαρτίου 2022.
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