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Προτεραιότητα μας η προστασία της ανθρώπινης ζωής

Δικαίωμα στη ζωή 
(δεν υπάρχει δίλημμα 

υγείας και οικονομίας) 

Αποφάσεις με 

βάση την 

επιστήμη και τα 

διαθέσιμα 

δεδομένα

Διαφάνεια στην 

ενημέρωση με 

διαρκώς 

μεταβαλλόμενα 

γεγονότα

Συλλογική 

προσπάθεια
(κρατική, λοιπών 

φορέων, επιχειρήσεων 

και ατομική)



Από τον Σεπτέμβριο και μετά στην Ευρώπη έχουμε μια σειρά από αλλεπάλληλα lockdowns

3

Αριθμός θανάτων ανά 1 εκατ. πληθυσμού
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*Κατάταξη της Ελλάδας μεταξύ 

των 27 κρατών μελών της ΕΕ

Πηγή: 

https://worldometers.info/coronavirus/

Αριθμός κρουσμάτων ανά 1 εκατ. πληθυσμού

22,174



Αριθμός θανάτων ανά 1 εκατ. πληθυσμού
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*Κατάταξη της 

Ελλάδας μεταξύ των 

27 κρατών μελών 

της ΕΕ

Πηγή: 

https://worldometers.

info/coronavirus/

EE M.O.

703

1305
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Κάνουμε 

περισσότερα 

τεστ από τον

Ευρωπαϊκό 

μέσο όρο



Ενισχύουμε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας – Αυξάνουμε τις ΜΕΘ

7

Δημόσιες ΜΕΘ πριν την 

πανδημία
ΜΕΘ Δημόσιου και 

Ιδιωτικού Τομέα - Σήμερα

557

815
(covid-19)

595
(non covid-19)

1410

+153%

Δημόσιες ΜΕΘ -

Σήμερα

1189

+114%



Ενισχύουμε 

το υγειονομικό προσωπικό
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Δημόσιο Σύστημα Υγείας



Ενισχύουμε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
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1.300 οχήματα από 850, αύξηση 

+50%

ΟΣΥ – 200 λεωφορεία σε σύμπραξη 

με ΚΤΕΛ

609 προσλήψεις σε ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ

454 οχήματα από 235, αύξηση 

+93%

ΟΑΣΘ - 145 λεωφορεία σε 

σύμπραξη με ΚΤΕΛ

Αθήνα Θεσσαλονίκη
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Ραγδαία ψηφιοποίηση του κράτους

 1138 ψηφιακές υπηρεσίες στο gov.gr (+127%) από 501 

 Άυλη συνταγογράφηση

 Εγγραφές σε νηπιαγωγεία 

 myKEPlive

 Προσωρινό δίπλωμα οδήγησης



Η οικονομία έδειξε ανθεκτικότητα 

11

Ανεργία

Διαφορά % Ιαν 20 – Ιαν 21

Πηγή: Eurostat – euro indicatorsΠηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΛΣΑΤ

-6,6%
-7,6% -8,2%

-8,9%

-8,1%

-11%

-0,4%

Εξέλιξη ΑΕΠ, 2020 

0,3%

2,3%

0,7%

-0,6%

0,0%



Τον Φεβρουάριο πήραμε μέτρα για την αναχαίτιση της δυναμικής του 3ου κύματος*
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Επιτάχυνση του 

εμβολιασμού σε 

συνάρτηση με τη 

διαθεσιμότητα των 

εμβολίων

Άμεσα και 

οριζόντια 

περιοριστικά 

μέτρα

Ενδυνάμωση των 

ιατρικών μονάδων 

που μπορούν να 

αντιμετωπίσουν 

την πανδημία

Αυξημένη 

επικοινωνία για 

την τήρηση των 

προσωπικών 

μέτρων ασφαλείας

*Στην υπόλοιπη Ευρώπη το 3ο κύμα άρχισε τον Ιανουάριο



Νέα δεδομένα επιβάλλουν ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης της πανδημίας
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Αύξηση των 

συναθροίσεων

Νέες μεταλλάξεις

του ιού

Κόπωση του 

κοινωνικού συνόλου



Διαφορά μεταξύ των lockdowns
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3ο Lockdown

Αρχές Μαρτίου

Μείωση κινητικότητας σε υπαίθριους 

χώρους 8,6 %

Αύξηση παραμονής στην κατοικία 

1,5 %

1ο Lockdown

2ο Lockdown

Αύξηση δραστηριοτήτων

21%

Μικρότερη παραμονή στην κατοικία 

9,9 %



Οι μεταλλάξεις του ιού τον κάνουν πιο μεταδοτικό
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Βρετανική μετάλλαξη 

43-90% πιο μεταδοτική

Βρετανική μετάλλαξη 

85% του συνόλου των 

κρουσμάτων
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Νέοι άξονες του σχεδιασμού μας

Συνεχής αύξηση 

των εμβολιασμών

Χρήση 

εξωτερικών 

χώρων λόγω 

βελτίωσης του 

κλίματος

Στοχευμένη και 

αυξημένη 

ενημέρωση

Δωρεάν παροχή 

rapid test σε όλο 

τον πληθυσμό 

μέσω φαρμακείων 

(Υποχρεωτικά 

τεστ για τα 

σχολεία)



Από 300.000 τεστ / εβδομάδα σε δυνητικά 10.000.000 τεστ / εβδομάδα
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Ένα δωρεάν τεστ την 

εβδομάδα για κάθε πολίτη 

με τον ΑΜΚΑ του στο 

φαρμακείο της γειτονιάς του

Μαζικά δωρεάν άμεσα 

προσβάσιμα τεστ, από τα 

φαρμακεία
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Νέα μέτρα για τη βελτίωση της συμμόρφωσης

Διευκόλυνση 

ατομικής άσκησης 

με μέτρα

προφύλαξης

Λειτουργία 

κομμωτηρίων με 

αυστηρούς 

κανόνες τήρησης 

πρωτοκόλλων

Άνοιγμα 

αρχαιολογικών 

χώρων

Επέκταση ωραρίου 

μετακίνησης έως 

9μ.μ. όλες τις 

μέρες, σε όλη την 

επικράτεια



Ο εμβολιασμός επιταχύνει κάθε εβδομάδα την αποκλιμάκωση των μέτρων
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Φάσεις

Απρίλιος Μάιος – Ιούνιος 

*60+

Ευπαθείς ομάδες

(κατηγορία Α)

Ευπαθείς ομάδες (κατηγορία Β)

Ειδικές επαγγελματικές ομάδες 

Γενικός πληθυσμός 

*Σημείωση: Οι ηλικίες 60+ αποτελούν:

 75% εισαγωγών σε ΜΕΘ

 +90% θανάτων
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Διαφάνεια και ενημέρωση των πολιτών

Covid19.gov.gr

Emvolio.gov.gr

Testing.gov.gr



Η συνεργασία πολιτείας και πολιτών συνεχίζεται 
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Το τρίπτυχο των ατομικών μέτρων γίνεται ακόμα πιο σημαντικό


