Δελτίο Τύπου
Ενημέρωση συντακτών από Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης
Κρίσεων Ν. Χαρδαλιά, Καθηγητές Β. Παπαευαγγέλου και Γκ. Μαγιορκίνη και
Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων Ν. Κεραμέως
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2021
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Καλησπέρα σας από το Υπουργείο Υγείας. Ξεκινά η ενημέρωση από τον Υφυπουργό
Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, την Καθηγήτρια Παιδιατρικής
Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και τον Επίκουρο
Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνώμων Γκίκα Μαγιορκίνη.
Απόψε καλωσορίζουμε στο Υπουργείο Υγείας, την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη
Κεραμέως, η οποία θα μας ενημερώσει για τις κυβερνητικές αποφάσεις για τα σχολεία, έπειτα από
τη σημερινή εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.
Στην ενημέρωση συμμετέχει και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης,
προκειμένου να απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα Υγείας.
Κυρία Παπαευαγγέλου, έχετε το λόγο.
Β. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ: Καλησπέρα σας. O ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 585 νέα κρούσματα στη χώρα
μας. Ο συνολικός αριθμός ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας ανέρχεται σε 288, ενώ 20 συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των
τελευταίων 24 ωρών.
Αναφορικά με την κατανομή των νέων κρουσμάτων στις μεγάλες πόλεις, σημειώνονται 248 νέα
κρούσματα στην Αττική και 64 στη Θεσσαλονίκη.
Παρατηρούμε μια σταθεροποίηση της επιδημίας στην επικράτεια τις τελευταίες 3 με 4 εβδομάδες.
Φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο μέσα στην καρδιά του χειμώνα να μειωθούν σημαντικά, να μειωθούν
και άλλο τα κρούσματα.
Ο ιός εξακολουθεί να υπάρχει ανάμεσά μας και υπολογίζεται ότι σήμερα έχουμε διαγνωσμένα
ενεργά κρούσματα, περίπου 6.000 σε όλη την επικράτεια, με τα μισά να εντοπίζονται στην Αττική.
Παρατηρούμε δηλαδή, μία μείωση του επιδημιολογικού φορτίου σε όλη την επικράτεια, με
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εξαίρεση κάποιες μεμονωμένες περιοχές και μια σταθεροποίηση, αλλά δυστυχώς όχι μείωση, στην
Αττική.
Ο αριθμός των τεστ που διενεργούνται ξεπερνά τις 25.000 την ημέρα, ενώ ο συνολικός δείκτης
θετικότητας την τελευταία εβδομάδα στην επικράτεια παρέμεινε κάτω από το 2%.
Είναι σε όλους κατανοητό, βέβαια, ότι ο πραγματικός αριθμός των συνανθρώπων μας που είναι
φορείς του ιού σήμερα και κυκλοφορούν ανάμεσά μας είναι μεγαλύτερος, αφού δεν γνωρίζουμε
τους ασυμπτωματικούς φορείς που μεταδίδουν και έτσι συμβάλλουν στη διασπορά του ιού.
Εκτιμώντας την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας κατά την τελευταία εβδομάδα, βλέπουμε ότι ο
αριθμός των κρουσμάτων παραμένει σταθερός, με μικρές πτωτικές τάσεις και ο κυλιόμενος μέσος
των τελευταίων 7 ημερών είναι 467 κρούσματα ανά ημέρα.
Σήμερα συνολικά στην επικράτεια νοσηλεύονται λόγω COVID 1.500 ασθενείς, ενώ μόλις αυτή την
εβδομάδα, για πρώτη φορά, οι διασωληνωμένοι ασθενείς μειώθηκαν κάτω από τους 300. Την
περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν 110 νέες εισαγωγές κάθε μέρα, ενώ οι νέες διασωληνώσεις
συνολικά για όλη την εβδομάδα ανήλθαν στους 105 ασθενείς.
Έτσι, σήμερα στην επικράτεια σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, αλλά και του ΕΚΑΒ, η
πληρότητα των απλών κλινών COVID και των κλινών ΜΕΘ είναι 23% και 49% αντίστοιχα. Στην Αττική
βέβαια, η πληρότητα είναι αυξημένη με το 58% των κλινών ΜΕΘ-COVID να είναι κατειλημμένες και
για αυτό παρακολουθούμε στενά τον δείκτη αυτόν.
Σήμερα πια, ένα μήνα μετά τα Χριστούγεννα και 2 εβδομάδες μετά τα Φώτα, νομίζω ότι ξεκάθαρα
μπορούμε πια να πούμε ότι η έξαρση της επιδημίας που φοβόμασταν λόγω μίας πιθανής αύξησης
κινητικότητας και διασποράς του ιού μέσα στις γιορτές λόγω συναθροίσεων σε σπίτια, δεν συνέβη.
Και βέβαια αυτό είναι αποτέλεσμα της συμπεριφοράς όλων μας. Η συντριπτική πλειοψηφία των
συμπολιτών μας έδειξε ωριμότητα και υπευθυνότητα και ειλικρινά πιστεύω ότι μας αξίζουν
συγχαρητήρια. Στο τέλος αυτής της ιστορίας όταν θα γίνει η συνολική αποτίμηση θα φανεί ποιοι
ήταν οι σοβαροί λαοί της Ευρώπης, που έδειξαν τη μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και πειθαρχία.
Την εβδομάδα που μας πέρασε άνοιξε το λιανεμπόριο και οι εικόνες από τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης αφήνουν ανάμεικτα συναισθήματα. Αν και φαίνεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις
τηρήθηκαν οι αποστάσεις στις ουρές παρά το τσουχτερό κρύο και ο κόσμος φόραγε μάσκα.
Ομολογώ ότι δεν πρόλαβα να κάνω βόλτα για να έχω ίδια άποψη. Όμως σύμφωνα με την
ενημέρωση της Επιτροπής μας, παρά τους αυστηρούς ελέγχους που διενεργήθηκαν σε όλη την
επικράτεια, δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις σχετικά με τη χρήση της μάσκας.
Είναι πολύ νωρίς για να δούμε κάποιο αποτύπωμα από τη σχετιζόμενη με το άνοιγμα του
λιανεμπορίου αύξηση της κινητικότητας στα επιδημιολογικά δεδομένα. Στα μεγάλα αστικά κέντρα
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υπολογίστηκε, όμως, μια μεσοσταθμική αύξηση της ημερήσιας κινητικότητας μόλις στο 16%. Όλοι οι
επιδημιολογικοί δείκτες παρακολουθούνται καθημερινά από τον ΕΟΔΥ και την Πολιτική Προστασία
και συζητούνται αναλυτικά με την Επιτροπή μας, γεγονός που μας επιτρέπει να έχουμε τη
δυνατότητα να προλάβουμε τυχόν σημαντική αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου.
Η επιδημιολογική εικόνα όλης της χώρας, αλλά και κάθε Περιφερειακής Ενότητας ξεχωριστά,
αξιολογείται όχι μόνο με τη βάση των νέων κρουσμάτων, αλλά συνυπολογίζοντας τις ηλικίες αυτών,
το αν προέρχονται από συγκεκριμένες συρροές ή αντίθετα αφορούν «ορφανά» κρούσματα, τα
οποία δηλώνουν μεγάλη διασπορά στην κοινότητα.
Επίσης, αξιολογούμε το συνολικό επιδημιολογικό φορτίο των τελευταίων δύο εβδομάδων, το
συνολικό αριθμό των ενεργών κρουσμάτων, αλλά και την πληρότητα των κλινών COVID, των απλών
κλινών COVID αλλά και των ΜΕΘ της κάθε περιοχής.
Στις περιοχές με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο συστήνουμε παρέμβαση με αυξημένο testing,
ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν πηγές λοίμωξης για να περιοριστεί περαιτέρω η διασπορά του
ιού. Να σημειωθεί βέβαια ότι στις επιβαρυμένες περιοχές, μια περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων
μπορεί να οδηγήσει σε εκθετική αύξηση της πανδημίας.
Στη σημερινή συνάντηση της Επιτροπής μας, ζητήθηκε η άποψή μας σχετικά με το άνοιγμα της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή το άνοιγμα όλων των Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας,
μετά από 2,5 μήνες που έχουν παραμείνει κλειστά. Πιστοί στις απόψεις μας αναφορικά με την
εκπαίδευση και τονίζοντας για ακόμα μια φορά τη σταθερή μας θέση ότι το άνοιγμα των σχολείων
πρέπει και αποτελεί προτεραιότητα για εμάς, απαντήσαμε ομόφωνα θετικά στο αίτημα αυτό.
Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα ανοίξει τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου και 3 εβδομάδες μετά από το
άνοιγμα των Δημοτικών σχολείων. Προφανές είναι ότι ισχύουν όλοι οι κανόνες που είχαμε προτείνει
και αφορούν στη συστηματική εφαρμογή πολλαπλών μέτρων προφύλαξης που λειτουργούν
συνολικά.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όσο διαρκεί η πανδημία, όσο έχουμε διασπορά του ιού στην
κοινότητα, θα υπάρχουν και κρούσματα σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς. Για αυτό άλλωστε και
από το περασμένο φθινόπωρο η Επιτροπή μας συνέταξε ένα αναλυτικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης
κρουσμάτων στις σχολικές μονάδες.
Όμως τα παιδιά, όλων των βαθμίδων, έχουν αποδείξει ότι τηρούν τα μέτρα προφύλαξης με
συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Άλλωστε, σήμερα δύο εβδομάδες μετά το άνοιγμα των
δημοτικών σχολείων μόλις 0,1% των τμημάτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι σε αναστολή.
Αναφορικά με τις «κόκκινες» περιοχές, δηλαδή τις περιοχές με επιβαρυμένο επιδημιολογικό
φορτίο, η Επιτροπή μας εισηγήθηκε να λειτουργήσουν μόνο τα Γυμνάσια, ενώ τα Λύκεια θα
παραμείνουν κλειστά, με τους μαθητές τους να συνεχίζουν την τηλεκπαίδευση.
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Είναι σαφές ότι πρέπει να κυριαρχήσει η κοινή λογική. Το επιδημιολογικό φορτίο είναι προς το
παρόν ελεγχόμενο και συνεπώς, αν τηρήσουμε τα μέτρα ατομικής προστασίας και την αποφυγή
συγχρωτισμού, θα καταφέρουμε να αποφύγουμε σημαντική αύξηση της διασποράς του ιού στην
κοινότητα και να κρατήσουμε την καμπύλη των κρουσμάτων χαμηλά.
Σήμερα όλοι πια ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να φοράμε την μάσκα μας πάντα εκτός
σπιτιού, με μοναδική ίσως εξαίρεση όταν βγαίνουμε έξω για σωματική άσκηση και να τηρούμε την
αποστάσεις, προστατεύοντας όχι μόνο τον εαυτό μας αλλά και τους αγαπημένους μας.
Τα εμβόλια αποτελούν ένα σπουδαίο όπλο εναντίον της πανδημίας. Αποτελούν το μόνο δρόμο για
την ελευθερία μας. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι η συμβολή των εμβολίων
στον έλεγχο της πανδημίας, θα γίνει εμφανής μόνο αφού εμβολιαστεί ένα σημαντικό ποσοστό του
πληθυσμού.
Μέχρι τότε δεν πρέπει να υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Η στρατηγική μας είναι να τηρούνται τα
μέτρα ατομικής προστασίας, ενώ ταυτόχρονα εμβολιάζεται ο πληθυσμός. Είναι ξεκάθαρο στην
Επιτροπή μας ότι επιτηρώντας προσεκτικά και συστηματικά το επιδημιολογικό φορτίο, στην
περίπτωση που παρατηρηθεί αύξηση των κρουσμάτων θα χρειαστεί να παρέμβουμε και να
προτείνουμε αναστολή των δραστηριοτήτων, καθώς οι αποφάσεις μας βρίσκονται πάντα υπό την
αίρεση της επιδημιολογικής εικόνας.
Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο αόρατος αυτός εχθρός, ο ιός, παραμονεύει και περιμένει μία λάθος
κίνηση από μας για να χτυπήσει σέρνοντας μας σε ένα τρίτο, ακόμα χειρότερο, κύμα. Ιδιαίτερα
σήμερα που οι νέες μεταλλάξεις αποτελούν μια διεθνή πρόκληση, αφού φαίνεται να συνδέονται με
αυξημένη μεταδοτικότητα.
Θα ήθελα να κλείσω με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Στη χώρα μας είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί, καθώς η
διάρκεια του χειμώνα είναι μικρή. Και μια πρόσφατη ανάλυση δεδομένων από 166 χώρες από όλο
τον πλανήτη, έδειξε ότι τελικά επιβεβαιώνονται οι αρχικές μας υποθέσεις, ότι υπάρχει συσχέτιση
των καιρικών συνθηκών, και πιο συγκεκριμένα της θερμοκρασίας, με την μετάδοση του κορονοϊού.
Βρέθηκε, δηλαδή, ότι για κάθε βαθμό που αυξάνεται η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, μειώνεται
ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κατά 3%. Συνεπώς, ζώντας στην Ελλάδα ελπίζουμε ότι μετά τον
Μάρτιο θα έχουμε σύμμαχο μας, ακόμα ένα σύμμαχο, τον καλό καιρό της Ελλάδας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε κυρία Παπαευαγγέλου. Το λόγο έχει ο κύριος Μαγιορκίνης.
ΓΚ. ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΗΣ: Καλησπέρα σας και από μένα. Να δούμε λιγάκι την επιδημία στον κόσμο. Η
επιδημία του κορονοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο πλησιάζει πλέον τις 100.000.000 διαγνώσεις, εκ των
οποίων περίπου 2.000.000 συνάνθρωποι μας έχουν καταλήξει.
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Ο ρυθμός των νέων διαγνώσεων κινείται σε περίπου 800.000 ανά ημέρα, παραμένοντας στα
υψηλότερα επίπεδα από την αρχή της πανδημίας. Ο αριθμός των ατόμων που καταλήγουν με τον
ιό, ενισχύθηκε ξανά στους 17.000 θανάτους ανά ημέρα, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο από την
αρχή της πανδημίας.
Συγκριτικά ίσως έχει αξία να δούμε πολύ σύντομα τον αριθμό των ατόμων που έχουν ήδη λάβει
τουλάχιστον μία δόση εμβολίου σε παγκόσμια κλίμακα και αυτός ήδη έχει ξεπεράσει τα 50.000.000
και φαίνεται ότι εντός του Ιανουαρίου ο ρυθμός των εμβολιασμών μπήκε σε σχεδόν εκθετική
αύξηση.
Στην Ευρώπη, η επιδημία έχει υπερβεί τις 28.000.000 διαγνώσεις και ξεπέρασε τους 650.000
θανάτους, ενώ ο ρυθμός των διαγνώσεων έδειξε σημάδια υποχώρησης κάτω από τις 250.000 ανά
ημέρα.
Στη Γαλλία, η επιδημία έδειξε σταθεροποίηση σε περίπου 20.000 διαγνώσεις ανά ημέρα, ενώ ο
αριθμός των ανθρώπων που καταλήγουν διατηρείται σε επίπεδο κάτω των 500 θανάτων ανά ημέρα,
σχετικά σταθερό για τους τελευταίους δύο μήνες.
Η επιδημία στη Γερμανία πλέον δείχνει σαφή σημεία υποχώρησης και καταγράφει λιγότερες από
20.000 διαγνώσεις ανά ημέρα. Ο ρυθμός των θανάτων ωστόσο δεν έχει υποχωρήσει ακόμα και
παραμένει σταθερός σε περισσότερους από 1.000 ανά ημέρα, δηλαδή στα υψηλότερα επίπεδα από
την αρχή της πανδημίας.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου βιώνει το τρίτο κύμα, η επιδημία συνέχισε να συρρικνώνεται και έδειξε
πλέον σαφή υποχώρηση των νέων διαγνώσεων σε λιγότερες από 40.000 διαγνώσεις ανά ημέρα. Ο
ρυθμός των θανάτων ωστόσο συνεχίζει να ενισχύεται, καταγράφοντας περισσότερους από 1.500
κάποιες ημέρες.
Στην Ιταλία η επιδημία έδειξε σημεία ελαφράς υποχώρησης στο επίπεδο των 12.000-15.000
διαγνώσεων ανά ημέρα και ο ρυθμός των ατόμων που καταλήγουν παραμένει σε επίπεδο
χαμηλότερο των 600 θανάτων ανά ημέρα.
Στην Ελλάδα, βάσει των στοιχείων που δημοσιεύει ο ΕΟΔΥ, συνεχίζεται η μείωση των ενεργών
κρουσμάτων στην επικράτεια, με μικρούς αλλά σταθερούς ρυθμούς, ενώ και η πίεση στο σύστημα
Υγείας εξακολουθεί να δείχνει σταδιακή υποχώρηση.
Ενδεικτικά, η αποσυμπίεση στις ΜΕΘ κυμάνθηκε σε 8%-9%, μείωση των ασθενών σε σχέση με την
προηγούμενη εβδομάδα. Η κατάσταση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, δύο μήνες μετά περίπου
την εκθετική αύξηση του δεύτερου κύματος, ωστόσο, παραμένει επιβαρυμένη. Γιατί συμβαίνει
αυτό; Οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία COVID βρίσκονται περίπου αυτή τη στιγμή στις 100
εισαγωγές ανά ημέρα. Από αυτούς που θα εισαχθούν, ένα σημαντικό ποσοστό θα χρειαστεί
διασωλήνωση.
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Να επισημάνουμε ότι στην αποκορύφωση του δεύτερου κύματος, σημειώθηκαν ακόμα και 500
εισαγωγές με COVID-19 στα Νοσοκομεία της χώρας. Είναι προφανές ότι το σύστημα Υγείας ακόμα
απορροφάει τους κραδασμούς της αποκορύφωσης του δεύτερου κύματος, αντιμετωπίζοντας
εισροή που κυμαίνεται σε ποσοστό περίπου 20% της πλήρους έντασης του δεύτερου κύματος.
Στην Αττική, ο αριθμός των διαγνώσεων την τελευταία εβδομάδα έδειξε σημεία σημαντικής
υποχώρησης που έφτασε και το 20% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στη
Θεσσαλονίκη η συρρίκνωση της επιδημίας επιταχύνθηκε, φτάνοντας μέχρι και 30% λιγότερες
διαγνώσεις από την προηγούμενη εβδομάδα.
Η ηλικιακή κατανομή των νέων διαγνώσεων παραμένει βελτιωμένη και συνεχίζουμε να
παρατηρούμε με ανακούφιση την υποχώρηση των διαγνώσεων στην ηλικιακή ομάδα των 65 plus. Η
συνολική βαρύτητα των νεοδιαγνωσθέντων έδειξε και άλλη βελτίωση στα επίπεδα που
παρατηρούσαμε στις αρχές Οκτωβρίου.
Είναι πλέον προφανές ότι μπήκαμε σε μία περίοδο σταθεροποίησης και ύφεσης. Ωστόσο, δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η ύφεση την οποία κερδίσαμε με τόσο κόπο και στέρηση από την
κανονικότητα και καθημερινότητά μας, είναι εύθραυστη και μπορεί να αλλάξει σε εξαιρετικά μικρό
χρονικό διάστημα.
Το σύστημα Υγείας, όπως είπαμε, ακόμα απορροφάει τα χτυπήματα του δεύτερου κύματος, ενώ
ήδη έχει περάσει στην αντεπίθεση μέσω μιας διαρκούς ενισχυόμενης εμβολιαστικής εκστρατείας.
Τους επόμενους μήνες, λοιπόν, είμαστε σε μάχη με τον χρόνο και με τον κακό μας εαυτό. Όπως είπα
και την προηγούμενη εβδομάδα, καλούμε τον κόσμο να αντλήσει υπομονή από τα πιο βαθιά του
αποθέματα. Τα όπλα μας τα μάθαμε πλέον, ξέρουμε να τα χρησιμοποιούμε. Κοινωνική απόσταση,
ατομική υγιεινή, χρήση της μάσκας.
Με μικρά βήματα επανέρχονται κοινωνικές μας δραστηριότητες. Συγχρόνως, αφουγκραζόμαστε
εμείς τις μεταβολές της επιδημίας και είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε εκ νέου μέτρα για την
αποφυγή νέου επιδημικού κύματος. Σε αυτή την προσπάθεια, η συνδρομή όλων στην τήρηση των
μέτρων έχει τεράστια σημασία.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα γύρω από τη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή,
σχετικά με τα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού.
Η επιστημονική κοινότητα έχει επικεντρώσει την προσοχή της στα στελέχη που κουβαλάνε το
αμινοξύ τυροσίνη στην θέση 501 της πρωτεΐνης Spike ακίδας του ιού. Να υπενθυμίσουμε ότι η
ακίδα είναι το μόριο του ιού που αρπάζει το μόριο της αγγειοτενσίνης 2 στην επιφάνεια των
κυττάρων και μέσω αυτής της αρπαγής μπορεί και εισέρχεται μέσα στα κύτταρά μας. Η αλλαγή του
αμινοξέως ασπαραγίνη σε τυροσίνη στη θέση 501 της ακίδας, γνωστή στους επιστημονικούς
κύκλους με το παρατσούκλι «Nelly», φαίνεται ότι βρίσκεται στα στελέχη της Μ. Βρετανίας, της Ν.
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Αφρικής και της Βραζιλίας. Τα στελέχη αυτά έχουν συσχετιστεί με επιδημιολογικές αυξήσεις σε
κάποιες περιοχές. Αν και δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητή η όποια συνεισφορά τους στην
επιδημία, μέσω επαυξημένης μοριακής επιτήρησης με μεθόδους εξελικτικής επιδημιολογίας, όπως
η φυλοδυναμική και φυλογεωγραφία, η παγκόσμια κοινότητα θα παρακολουθήσει τα φαινόμενα
αυτά στενά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το βρετανικό στέλεχος με τη
«Nelly» σχετίστηκε με το τρίτο κύμα, έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται η κάμψη της επιδημίας μέσω της
σωστής εφαρμογής των κοινωνικών αποστάσεων.
Σας ευχαριστώ πολύ και θα είμαι διαθέσιμος στο τέλος για ερωτήσεις.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Μαγιορκίνη. Κυρία Κεραμέως, έχετε το λόγο.
Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ανακοινώνουμε σήμερα την
επαναλειτουργία δια ζώσης των Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας από τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου.
Η απόφαση αυτή ελήφθη, όπως ακούσατε, κατόπιν της θετικής εισήγησης της Επιτροπής των
ειδικών, τους οποίους ευχαριστούμε για άλλη μία φορά για την πολύτιμη καθοδήγησή τους.
Μετά, λοιπόν, από τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά μας που λειτουργούν από τις 11 Ιανουαρίου και
τα ειδικά μας σχολεία όλων των βαθμίδων που λειτουργούν αδιάλειπτα όλο αυτό το διάστημα,
επιστρέφουν στις τάξεις και οι μαθητές Γυμνασίων και όλων των τύπων Λυκείων, με την εφαρμογή
όλων των μέτρων πρόληψης που περιλαμβάνονται στις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ και του
Υπουργείου, όπως η υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα
διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και
άλλες δραστηριότητες, η χρήση αντισηπτικών, σχολαστικοί καθαρισμοί, οι τακτικοί αερισμοί των
χώρων,

τα

ειδικότερα

μέτρα

για

προσαρμοσμένη

λειτουργία

κυλικείων,

εργαστηρίων

πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων και ούτω καθεξής, οι σχολικοί εορτασμοί με μέτρα.
Επιπλέον, θα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ, όπως και στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Για παράδειγμα, μόλις αυτή την εβδομάδα έγιναν δειγματοληπτικοί
έλεγχοι, ενδεικτικά σε Δημοτικό σχολείο στον Ασπρόπυργο, μια περιοχή που είχε επιβαρυμένο
επιδημιολογικό φορτίο και δεν είχαμε ούτε ένα θετικό αποτέλεσμα. Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε
σχολεία έγιναν πρόσφατα σε Κατερίνη, Γιάννενα, Εύβοια, Άρτα, Φλώρινα, Σπάρτη και σε άλλα μέρη.
Επίσης, έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί η ειδική πλατφόρμα την οποία μπορεί κανείς να βρει στον
ακόλουθο σύνδεσμο edu.testing.gov.gr, μέσω της οποίας εκπαιδευτικοί και μαθητές άνω των 16
ετών μπορούν να αιτηθούν δωρεάν εξέταση για τον κορονοϊό. Ενημερώνονται για το ραντεβού τους
μέσω sms για το πλησιέστερο από τα 386 σημεία ελέγχου σε όλη την Ελλάδα. Είναι μέτρο καθαρά
προληπτικής φύσης, αναφορικά με την επιδημιολογική εικόνα στα σχολεία.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν
ανταποκριθεί στη δυνατότητα αυτή και καλούμε και τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας
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Εκπαίδευσης, όπως και τους μαθητές άνω των 16 ετών, να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή για
δωρεάν εξέταση.
Διευκρινίζεται, στις περιοχές με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο, στις λεγόμενες «κόκκινες»
περιοχές, τα Λύκεια θα λειτουργούν για την ώρα εξ’ αποστάσεως με τηλεκπαίδευση και όχι δια
ζώσης. Ωστόσο τα Λύκεια ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά
και στις περιοχές αυτές.
Όλες οι άλλες εκπαιδευτικές δομές όπως Πανεπιστήμια, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, ινστιτούτα
επαγγελματικής κατάρτισης, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, κέντρα δια βίου μάθησης,
παραμένουν για την ώρα σε εξ’ αποστάσεως λειτουργία.
Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, η διαδικασία είναι δυναμική. Τα δεδομένα της
πανδημίας εξετάζονται διαρκώς και προσαρμόζονται αναλόγως και οι αποφάσεις μας για τα
επόμενα βήματα.
Μία επιπλέον επισήμανση. Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες που έχουν προκύψει στη φοιτητική
κοινότητα, φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν για να αποδεσμεύσουν κάποιο μισθωμένο
ακίνητο, θα μπορούν να το κάνουν στο πλαίσιο μετακίνησης συνολικής διάρκειας έως 3 ημερών, με
απαραίτητο δικαιολογητικό τη λήξη του σχετικού μισθωτηρίου.
Κυρίες και κύριοι, η πανδημία δεν σταματά την Παιδεία. Σήμερα προχωρούμε στο επόμενο βήμα,
στο άνοιγμα Γυμνασίων και Λυκείων. Ένα βήμα που αναμένουν οι μαθητές μας, οι εκπαιδευτικοί
μας, οι γονείς, τα στελέχη εκπαίδευσης. Όλοι ανυπομονούν να επανέλθουν στην σχολική
καθημερινότητα και υπογραμμίζουν τη σημασία της επιστροφής στις τάξεις. Και βεβαίως για την
Κυβέρνηση, η δια ζώσης επαναλειτουργία των σχολείων, αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή
προτεραιότητα.
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, στελέχη εκπαίδευσης, θα ήθελα για ακόμη μία φορά να
σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλατε όλο αυτό το
διάστημα, προκειμένου να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία μέσω τηλεκπαίδευσης.
Κατανοώ πλήρως τις δυσκολίες, τις προκλήσεις του εγχειρήματος. Βγαίνουμε, όμως, όλοι πιο
δυνατοί από αυτή την μεγάλη δοκιμασία. Σήμερα γυρίζουμε όλοι μαζί ακόμα μία σελίδα. Γυρίζουμε
στα θρανία τηρώντας τα μέτρα, μαθαίνουμε ασφαλείς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ. Το λόγο έχει ο κύριος Χαρδαλιάς.
Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: Καλησπέρα σας από την Πολιτική Προστασία. Η επιδημιολογική εικόνα της χώρας
της επιτρέπει να προχωρά με μικρά, όμως με πολύ προσεκτικά βήματα προς μια μερικά
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κανονικότητα. Ήδη οι μαθητές των Δημοτικών έχουν επιστρέψει πίσω στο σχολείο, ενώ έχουν
ανοίξει και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους.
Η Κυβέρνηση συνεχίζει να παρακολουθεί καθημερινά τα επιδημιολογικά δεδομένα, όπως κάνει
άλλωστε από την πρώτη μέρα της πανδημίας. Η Επιτροπή των ειδικών συνεδριάζει κάθε Παρασκευή
και σύμφωνα πάντα με τις εισηγήσεις της αποφασίζονται τα επόμενα βήματα. Εφαρμόζεται,
δηλαδή, το κυλιόμενο σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο τα επιδημιολογικά δεδομένα των 7
προηγούμενων ημερών καθορίζουν τις επόμενες αποφάσεις. Σε συνέχεια, λοιπόν, της σημερινής
σύσκεψης της Επιτροπής αποφασίστηκαν τα εξής.
Τα υφιστάμενα μέτρα παρατείνονται για ακόμη μία εβδομάδα. Δηλαδή, και για την επόμενη
εβδομάδα δεν επιτρέπεται η μετακίνηση από Νομό Σε Νομό, εξακολουθούν να ισχύουν τα sms και
οι έντυπες δηλώσεις και δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί,
βεβαίως με τις εξαιρέσεις που έχουν προβλεφθεί. Επίσης η χρήση μάσκας, τονίζεται, παραμένει
υποχρεωτική σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Ταυτόχρονα, όπως είπε και η κυρία Υπουργός, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές που έχουν
νοικιασμένα σπίτια στον τόπο σπουδών τους, το επαναλαμβάνω, να πάνε εντός 72 ωρών, να
αδειάσουν, ξενοικιάσουν τις φοιτητικές τους κατοικίες, εφόσον το επιθυμούν, με απαραίτητο
αποδεικτικό, τονίζεται, τη λήξη του μισθωτηρίου από το Taxisnet.
Επίσης, συζητήθηκε σήμερα από την Επιτροπή και το θέμα του κυνηγιού και του ψαρέματος και
έγινε εκτεταμένη συζήτηση. Τελικά αποφασίστηκε η παράταση της απαγόρευσης τους. Από την
παράταση της απαγόρευσης εξαιρούνται οι Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης,
όπου στο πλαίσιο της πρόληψης μετάδοσης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην χώρα μας,
θα επιτραπεί το κυνήγι αγριόχοιρου μόνο σε αυτές τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες. Στην
περίπτωση αυτή το κυνήγι θα επιτρέπεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας και μόνο και έως
τέσσερα άτομα, δύο σε κάθε αυτοκίνητο. Σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών όρων, θα
επιβάλλεται εκτός των προβλεπόμενων κυρώσεων και ανάκληση της σχετικής άδειας κυνηγιού και
απαγόρευση λήψης νέας άδειας για μία τριετία.
Όσον αφορά στα ταξί, επιτρέπονται πλέον δύο επιβαίνοντες, πλην του οδηγού. Επιτρέπεται, επίσης,
σε ήδη ελλιμενιζόμενα σε ελληνικά λιμάνια κρουαζιερόπλοια να μετακινηθούν σε ναυπηγεία,
αποκλειστικά της ηπειρωτικής Ελλάδας, για εργασίες επισκευών και συντήρησης.
Να ενημερώσω ότι το θέμα του κυνηγιού και του ψαρέματος θα τεθούν εκ νέου στην Επιτροπή την
άλλη Παρασκευή, οπότε και θα ανοίξει και η συζήτηση για το θέμα των αθλητικών δραστηριοτήτων,
πάντα βέβαια με το βλέμμα στραμμένο στα επιδημιολογικά δεδομένα των ημερών εκείνων.
Επίσης, όπως σας ενημέρωσε πριν από λίγο η Υπουργός Παιδείας, κυρία Κεραμέως, αποφασίστηκε
η επαναλειτουργία με φυσική παρουσία των μαθητών των γυμνασίων και των λυκείων από τη
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Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου. Πρέπει και εγώ με τη σειρά μου να σημειώσω ότι στις επιβαρυμένες
περιοχές, δηλαδή στις περιοχές όπου ισχύουν επιπλέον περιοριστικά μέτρα, τα Λύκεια θα
συνεχίσουν να λειτουργούν με το σύστημα της τηλεκπαίδευσης, ενώ τα Γυμνάσια θα λειτουργούν
δια ζώσης.
Τέλος, από τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου ανοίγουν και τα καταστήματα ΟΠΑΠ, όχι όμως τα ΟΠΑΠ
Play, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι αυτό θα επιτραπεί από τα επιδημιολογικά δεδομένα.
Όσον αφορά τώρα στις επιβαρυμένες περιοχές στις οποίες έχουν ληφθεί πρόσθετα περιοριστικά
μέτρα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το επιδημιολογικό φορτίο στις τοπικές κοινότητες
Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων και Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας Λασιθίου, στη Νήσο Κάλυμνο
και στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, έχει μειωθεί σημαντικά. Ως εκ τούτου, για τις περιοχές
αυτές αποφασίστηκε να μη δοθεί παράταση στα επιπλέον περιοριστικά μέτρα. Άρα, για Ανθήλη,
Παλαίκαστρο, Κάλυμνο και Αργολίδα από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου στις 6 το πρωί αίρονται τα
πρόσθετα περιοριστικά μέτρα.
Αντίθετα, τα μέτρα παρατείνονται για μία εβδομάδα ακόμη και ως την 1 Φεβρουαρίου, καθώς το
ιικό φορτίο δεν έχει υποχωρήσει στον επιθυμητό βαθμό στις ακόλουθες περιοχές: στην
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν 114 ενεργά κρούσματα και από την
ιχνηλάτηση έχουν προκύψει 182 στενές επαφές τους και οι οποίες βρίσκονται σε κατ’ οίκον
περιορισμό και στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, που έχει αυτή τη στιγμή 59 ενεργά κρούσματα
και 123 στενές επαφές.
Τα μέτρα επίσης παρατείνονται στο Δήμο Σπάρτης που συνεχίζει με 49 ενεργά κρούσματα, στο
Δήμο Εορδαίας καθώς και στη Δημοτική Κοινότητα Κρόκου του Δήμου Κοζάνης και τη Δημοτική
Ενότητα Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, που έχουν αυτή τη
στιγμή 66, 33 και 13 ενεργά κρούσματα αντίστοιχα, παρατείνονται τα πρόσθετα μέτρα έως και την
1 Φεβρουαρίου.
Παράταση επίσης των μέτρων αποφασίστηκε τόσο για το Δήμο Ασπροπύργου της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής που έχει 78 ενεργά κρούσματα, όσο και για τον Δήμο Αχαρνών της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
Σχετικά με το Δήμο Αχαρνών θα ήθελα να σημειωθεί ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα σε
συγκεκριμένες γειτονιές τους, μας προκαλούν ιδιαίτερο προβληματισμό, καθώς αντί να
παρατηρείται μείωση την τελευταία εβδομάδα, μετά δηλαδή τα έξτρα περιοριστικά μέτρα, έχουμε
αύξηση των ενεργών κρουσμάτων. Εχθές για παράδειγμα υπήρχαν 175 ενεργά κρούσματα, έναντι
166 πριν από μια εβδομάδα και παρά τα πρόσθετα μέτρα που έχουν ληφθεί.
Κάνουμε για άλλη μια φορά έκκληση στους αγαπητούς συμπολίτες μας του Δήμου, για αυστηρή
τήρηση των μέτρων μιας και οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση της διασποράς την επόμενη
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εβδομάδα, ίσως να κάνει αναγκαία ακόμα μεγαλύτερη αυστηροποίηση των περιορισμών, ακόμα και
μια πιθανή άρση του click away.
Επιπλέον, λόγω αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου και μετά από εισήγηση των τοπικών αρχών,
από αύριο το πρωί στις 6 και ως την 1 Φεβρουαρίου, ισχύουν πρόσθετα περιοριστικά μέτρα για τον
οικισμό Ρομά της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σταθώ σε άλλες τρεις περιοχές. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν τα
επιδημιολογικά δεδομένα των τελευταίων ημερών στους Δήμους Κομοτηνής και Μαρωνείας-Σαπών
της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στο Δήμο Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης και στο Δήμο Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
Στις περιοχές αυτές, σε αυτούς τους 4 Δήμους, σε αυτές τις τρεις περιοχές, έχουν αντιμετωπιστεί
μικρά clusters, συρροές δηλαδή κρουσμάτων, ενώ τα δεδομένα των τελευταίων ημερών δείχνουν
ότι το επιδημιολογικό φορτίο στις περιοχές αυτές παρουσιάζει μικρές μεν, αλλά σημαντικές
αυξητικές τάσεις.
Προκειμένου να αντιστραφεί η εικόνα αυτή και να μη χρειαστούν επιπλέον περιοριστικά μέτρα,
απευθύνουμε έκκληση στους συμπολίτες μας στις περιοχές αυτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και
συνεπείς στην τήρηση των μέτρων, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω εξάπλωση του ιού στις περιοχές
αυτές.
Κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι όσοι το επιθυμούν μπορούν να κάνουν
αίτηση για δωρεάν δειγματοληπτικό έλεγχο για COVID-19 στην πλατφόρμα testing.gov.gr.
Σημειώνεται ότι αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι όσοι δεν εμφανίζουν συμπτώματα, καθώς στόχος
είναι ο εντοπισμός και των ασυμπτωματικών φορέων. Η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη, καθώς
συμβάλλει στο να έχουν οι ειδικοί μας μια καλύτερη εικόνα της διασποράς στη χώρα μας.
Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους μας ότι στην παρούσα συγκυρία είναι ιδιαίτερα σημαντικό
να προχωράμε βήμα-βήμα, με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η όποια άρση
μέτρων γίνεται πάντα στον κατάλληλο χρόνο, τη στιγμή, δηλαδή, που τα επιδημιολογικά δεδομένα
επιτρέπουν το άνοιγμα και άλλων δραστηριοτήτων, χωρίς να διακυβεύονται όσα έχουμε καταφέρει
μέχρι σήμερα.
Και βασική προϋπόθεση για το κάθε επόμενο βήμα είναι η συνέπεια που δείχνουμε στην εφαρμογή
των μέτρων. Γιατί αυτή αποτελεί την ασπίδα προστασίας μας έναντι της πανδημίας, μέχρι ο
εμβολιασμός να μας επιτρέψει να αφήσουμε πίσω μας οριστικά αυτή την πρωτοφανή υγειονομική
κρίση.
Σας ευχαριστώ.
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις.
Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΥ: Μετά τη Γερμανία, και η Γαλλία συνιστά στους πολίτες να χρησιμοποιούν
χειρουργικές μάσκες σε δημόσιους χώρους, καθώς παρέχουν μεγαλύτερη προστασία, και όχι
υφασμάτινες. Με δεδομένο ότι σιγά σιγά ανοίγει η κοινωνία, τα περισσότερα παιδιά στα σχολεία
φορούν υφασμάτινες και η ανησυχία για τις μεταλλάξεις είναι έντονη, υπάρχει κάποια οδηγία και
για την Ελλάδα; Υπάρχουν νεότερες έρευνες για το ποιες μάσκες είναι πιο ασφαλείς;
ΓΚ. ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΗΣ: Οι οδηγίες που βγήκαν στην Γαλλία αναλυτικά μιλάνε περισσότερο για ποιότητα
των μασκών. Εμείς αυτό το έχουμε αντιμετωπίσει σχετικά νωρίς.
Για να γίνω λιγάκι πιο ακριβής. Κατατάσσουν τις μάσκες σε δυο κατηγορίες, κατηγορία 1 και
κατηγορία 2 και στην κατηγορία 1 μπορεί να είναι και χειρουργικές μάσκες και υφασμάτινες.
Εξαρτάται από την ποιότητα που έχουν αναπτυχθεί.
Οι μάσκες οι οποίες έχουμε προτείνει εδώ, ακόμα και οι υφασμάτινες, έχουν πολύ συγκεκριμένα
ποιοτικά κριτήρια που δεν επιτρέπουν να περνάνε πολύ μικρά σωματίδια από τους πόρους.
Δεν διαφέρουν οι συστάσεις που έχουν δώσει με αυτές που ακολουθούμε εδώ και αρκετό καιρό.
Απλά έχει γίνει μια συζήτηση αυτή τη στιγμή στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα.
Η ακριβής σύσταση που έδωσαν τώρα στους ανθρώπους, είναι απλά να προσέχουν τι ποιότητα
μάσκας χρησιμοποιούν, είτε είναι χειρουργικές, είτε είναι υφασμάτινες.
Ν. ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ: Κύριε Μαγιορκίνη, η πρώτη δόση του εμβολίου έχει αποδοτικότητα; Τι μας
διδάσκουν οι χώρες του εξωτερικού, υπάρχει κάμψη στον αριθμό των κρουσμάτων; Κύριε
Χαρδαλιά, καθώς σταδιακά ανοίγει η αγορά και η κοινωνία, ποιο είναι το όριο ασφαλείας για να
αποφύγουμε ένα νέο lockdown;
ΓΚ. ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΗΣ: Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της πρώτης δόσης των εμβολίων, να
μιλήσουμε λίγο για την Pfizer και την Moderna, οι κλινικές μελέτες έδειξαν ότι περίπου στην
12η μέρα σταμάτησαν να εμφανίζονται άνθρωποι που να έχουν συμπτώματα, οι οποίοι είχαν πάρει
και το εμβόλιο. 12η μέρα σημαίνει ότι περίπου πέντε μέρες πριν σταμάτησαν να γίνονται και οι
μολύνσεις. Ή εάν δεν ήταν αποστειρωτική ανοσία, ότι είχαν τόση ανοσία που ο ιός δεν προσέβαλε
σημαντικά τους συγκεκριμένους ασθενείς.
Τα δεδομένα που έρχονται από το Ισραήλ μιλάνε ότι η πρώτη δόση είναι αποτελεσματική σε ένα
συγκεκριμένο ποσοστό, το οποίο κυμαίνεται γύρω στο 50%. Ωστόσο, για να δούμε μείωση
κρουσμάτων θα πρέπει να περάσει η κάλυψη σε ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό, δηλαδή πάνω από
το 50%.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στοιχεία για να δούμε σε τόσο μεγάλο πληθυσμιακό επίπεδο.
Ωστόσο, σας είπα, από τις μελέτες που έρχονται από το Ισραήλ φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντική η
μείωση της μετάδοσης.
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Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: Το έχω πει ξανά και στο παρελθόν, ότι στις περιπτώσεις που αφορά την
επιδημιολογική παρατήρηση σε κάποιες περιοχές και την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων, δεν
υπάρχει όριο ασφαλείας, δεν υπάρχει ποσοτική απεικόνιση αυτού του δεδομένου.
Μπορεί να έχουμε μεγάλα clusters σε περιοχές τα οποία όμως να μπορούμε να στεγανοποιήσουμε
και να μην έχουμε πολλά «ορφανά» κρούσματα, άρα να μπορούμε να δουλέψουμε μέσα στην
κοινότητα. Και μπορεί να έχουμε μικρό αριθμό ενεργών κρουσμάτων, τα οποία να μας δημιουργούν
πρόβλημα και ακόμα και το intra mobility που μπορεί να υπάρχει σε κάποιες περιοχές, να μας
δημιουργεί ανασφάλεια σε σχέση το πώς μπορεί να εξελιχθεί η διασπορά.
Αυτά τα παρατηρούμε καθημερινά. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από την πρώτη ημέρα της πανδημίας σε
σχέση με το monitoring που κάνουμε σε όλες τις περιοχές, χωριό-χωριό, πόλη-πόλη, Περιφερειακή
Ενότητα, Περιφέρεια. Και από τα στοιχεία που συλλέγουμε κάθε μέρα, και το έχω ξαναπεί, μέσα
από τις δυνατότητες που μας δίνουν οι ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούμε μπορούμε να
έχουμε πλήρη εικόνα για το πού πάμε και τι κάνουμε.
Και σε κάθε περίπτωση θέλω να πω το εξής, ότι οι αποφάσεις που παίρνουμε, και ειδικά στην
Πολιτική Προστασία, δεν είναι αποφάσεις που αφορούν τη δική μας άποψη για τα δεδομένα. Όση
πίεση και αν υπάρχει, όσα δεδομένα και αν προσπαθούν να αποδοθούν στην Πολιτική Προστασία, η
Πολιτική Προστασία κάνει τη δουλειά της με βάση τους επιδημιολογικούς άξονες που μας θέτουν οι
επιστήμονές μας, οι άνθρωποι που από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίζουμε από κοινού την
κατάσταση αυτή.
Ακολουθούμε κατά γράμμα τις προτάσεις, τις απόψεις, τις θέσεις και τις προσεγγίσεις τις
επιστημονικές των επιδημιολόγων μας. Όλες οι άλλες συζητήσεις σε σχέση και με την Πολιτική
Προστασία και με εμένα προσωπικά, δεν παίρνω αποφάσεις μόνος μου για ο,τιδήποτε. Οι
αποφάσεις που ανακοινώνω είναι οι αποφάσεις της Κυβέρνησης μετά από τις εισηγήσεις των
επιδημιολόγων μας.
Ας γίνει αυτό αντιληπτό, διότι αντιλαμβανόμαστε την πίεση που μπορεί να υπάρχει και την ανάγκη
μπορεί να υπάρχει για να ανοίξουν δραστηριότητες, για να προχωρήσουμε με πιο γρήγορα βήματα
στην όποια κανονικότητα. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι εάν θέλουμε να προασπίσουμε όλα αυτά όσα
έχουμε πετύχει ο ελληνικός λαός με επιμονή, με υπομονή αυτούς τους μήνες, θα πρέπει να
παραμείνουμε ψύχραιμοι, νηφάλιοι, βήμα-βήμα, με ιδιαίτερη έμφαση σε όλους αυτούς που
κινδυνεύουν δίπλα μας, να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα και να παρακολουθούμε την
εμβολιαστική προσπάθεια που γίνεται, η οποία είναι συγκροτημένη, σοβαρή και έρχεται να
αξιοποιήσει κάθε εμβόλιο προς όφελος του κάθε Έλληνα πολίτη.
Ε. ΤΖΙΒΡΑ: Κύριε Κοντοζαμάνη, η άρνηση της Κυβέρνησης να ενισχύσει ουσιαστικά το δημόσιο
σύστημα Υγείας προσθέτει ντόμινο νέων προβλημάτων από την αρχή των εμβολιασμών.
Περιφερειακά Ιατρεία κλείνουν ξανά, Διοικήσεις ΥΠΕ καλούν τα Κέντρα Υγείας να επιλέξουν ποιες
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ιατρικές λειτουργίες θα αναστείλουν, ήδη χιλιάδες ιατρικά ραντεβού ακυρώνονται, στα Νοσοκομεία
δημιουργούνται εμβολιαστικά κέντρα συχνά με ακατάλληλες συνθήκες και με τους ίδιους
εξουθενωμένους υγειονομικούς να αποσπώνται από υποστελεχωμένες Κλινικές. Επιβεβαιώνεται ότι
οι προσλήψεις συμβασιούχων που συνεχώς λέτε ότι κάνατε, είναι σταγόνα στον ωκεανό των 30.000
κενών σε μόνιμο υγειονομικό προσωπικό. Γιατί δεν προσλαμβάνετε επαρκές και μόνιμο προσωπικό
για τις ανάγκες του λαού, για τα εμβολιαστικά κέντρα και την παρακολούθηση των
εμβολιασθέντων; Γιατί δεν στελεχώνετε τις ΚΟΜΥ με προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό για να
εμβολιαστούν χιλιάδες ηλικιωμένοι και άλλοι πάσχοντες που αδυνατούν να μετακινηθούν;
Β. ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ: Να πω καταρχάς ότι δεν ισχύει η άρνηση, αυτό που λέγεται στην ερώτηση
περί άρνησης της Κυβέρνησης για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Από την πρώτη μέρα
της πανδημίας έχουμε καταδείξει ότι ενισχύσαμε, ενισχύουμε και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε το
Εθνικό Σύστημα Υγείας, τόσο σε προσωπικό, όσο σε υλικούς πόρους, σε βιοιατρικό εξοπλισμό και
ο,τιδήποτε άλλο χρειαστεί προκειμένου να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε και να
ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πολιτών.
Αυτή τη στιγμή, η χώρα στο μέτωπο της πανδημίας δίνει μια μεγάλη μάχη, όπως δίνουν την ίδια
μάχη και όλες οι χώρες της Ευρώπης και άλλες χώρες στον κόσμο. Δίνουμε τη μάχη του
εμβολιασμού του πληθυσμού, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα προκειμένου να καλύψουμε το
σύνολο του πληθυσμού. Και στη μάχη αυτή δεν θα έλεγα, όπως διατυπώνεται στην ερώτηση, ότι
αναστέλλουμε υπηρεσίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αναδιατάσσουμε και προσαρμόζουμε τις
δυνάμεις μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του εμβολιασμού και να
καλύψουμε το σύνολο του πληθυσμού σε κάθε γωνιά της χώρας.
Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται όλες οι χώρες όπως είπα. Όλες οι χώρες χρησιμοποιούν και τα
Νοσοκομεία ως εμβολιαστικά κέντρα. Όλες οι χώρες χρησιμοποιούν τις δομές της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον εμβολιασμό.
Σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις, έχουμε προχωρήσει σε προσλήψεις τόσο σε μόνιμο προσωπικό, όσο
και σε επικουρικό προσωπικό στο σύστημα Υγείας. Να επαναλάβω ότι στην αρχή της πανδημίας ο
προγραμματισμός ήταν για 2000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, έχουμε ξεπεράσει τις 7.000
προσλήψεις. Ολοκληρώνονται οι 1400 θέσεις μόνιμου προσωπικού, η πλειονότητα των κρίσεων έχει
ολοκληρωθεί και οι γιατροί βρίσκονται στις θέσεις τους και τις επόμενες ημέρες θα είμαστε σε θέση
να προκηρύξουμε 500 και πλέον νέες θέσεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού, οι οποίες πρωτίστως θα
καλύψουν άγονες θέσεις που είχαν προκηρυχθεί στο παρελθόν και ειδικότητες οι οποίες είναι
αναγκαίες για την αντιμετώπιση της πανδημίας, περαιτέρω ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας, των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, αναισθησιολόγοι, πνευμονολόγοι, παθολόγοι
και όλες οι άλλες ειδικότητες τις οποίες έχουμε ανάγκη προκειμένου να ανταποκριθούμε στις
ανάγκες της πανδημίας.
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Σε καμία, λοιπόν, περίπτωση δεν αναστέλλουμε τις υπηρεσίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Αναπροσαρμόζουμε και αναδιατάσσουμε τις δυνάμεις και το Εθνικό Σύστημα Υγείας λειτουργεί
προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των πολιτών και όχι μόνο τις ανάγκες των ασθενών
που πάσχουν από κορονοϊό.
Ε. ΤΣΙΒΙΚΑ: Κύριε Κοντοζαμάνη, επιστημονικές πηγές διατείνονται ότι με το άνοιγμα των
δραστηριοτήτων επιβάλλεται αύξηση των τεστ, έτσι ώστε να εντοπίζονται οι ασυμπτωματικοί, αλλά
και για να διαμορφώνεται μια πιο σαφή επιδημιολογική εικόνα, βάσει της οποίας θα αποφασίζει η
Επιτροπή την περαιτέρω άρση των περιορισμών. Από τη Δευτέρα που άνοιξε το λιανεμπόριο και η
εκπαίδευση, έχει αυξηθεί ο έλεγχος και σε τι ποσοστό; Τι προβλέπει ο σχεδιασμός για τους
επόμενους μήνες; Κύριε Μαγιορκίνη, ποιο είναι το ποσοστό των δειγμάτων που αναλύονται,
προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για το μεταλλαγμένο στέλεχος ή όχι και ποια τα κριτήρια
βάσει των οποίων επιλέγονται;
Β. ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ: Συνεχώς από την πρώτη μέρα της πανδημίας επιτηρούμε τη μετάδοση και
διασπορά του ιού. Ναι, το λιανεμπόριο άνοιξε πριν λίγες ημέρες, πριν 5 ημέρες συγκεκριμένα, είναι
νωρίς ακόμα να έχουμε στοιχεία στη διάθεσή μας, μετά τις 10 μέρες θα τα έχουμε στη διάθεσή μας.
Τα τεστ συνεχώς αυξάνονται, το είπαν και η κυρία Παπαευαγγέλου και η Υπουργός, η κυρία
Κεραμέως, περισσότερα από 25.000 τεστ διεξάγονται ημερησίως σε περισσότερα από 386 σημεία
ελέγχου. Επιπλέον οι κινητές ομάδες του ΕΟΔΥ, είναι τα Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, τα
Περιφερειακά Ιατρεία της χώρας τα οποία διεξάγουν διαγνωστικό έλεγχο κατά του κορονοϊού.
Επομένως, σε κάθε περίπτωση γίνεται με επάρκεια και αυξάνεται καθημερινά η διεξαγωγή του τεστ
και γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες αναφέρθηκαν από
τους προλαλήσαντες, όπως είναι το edu.testing.gov.gr και το testing.gov.gr, όπου οι συμπολίτες μας
μπορούν, μέσω της πλατφόρμας, να κάνουν έλεγχο για τον κορονοϊό.
ΓΚ. ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΗΣ: Σχετικά με τον έλεγχο για το μεταλλαγμένο στέλεχος της Βρετανίας, καταρχήν να
επισημάνω ότι υπάρχει ένας έμμεσος τρόπος για να δούμε αν υπάρχει πιθανότητα να βγαίνει στα
θετικά κρούσματα. Για την ακρίβεια, υπάρχουν κάποιες PCR οι οποίες δίνουν μία καθαρή ένδειξη
ότι υπάρχει μία μετάλλαξη, με αποτέλεσμα ένα από τα τρία γονίδια που ανιχνεύουν να μην
ανιχνεύεται. Οπότε αυτό είναι και ένα κριτήριο για να σταλεί ένα δείγμα για ταυτοποίηση
αλληλουχίας.
Να επισημάνω ότι σήμερα έγινε μία συνάντηση εδώ στο Υπουργείο με τον Υπουργό, τον κύριο Θάνο
από το ΙΙΒΕΑΑ, τον κύριο Αρκουμανέα, τον κύριο Τσιόδρα, τον κύριο Σουρβίνο, εμένα και τον κύριο
Παρασκευή, όπου συζητήσαμε για τη δημιουργία ενός Δικτύου όπου θα γίνεται η μοριακή
επιτήρηση και δεν θα αφορά μόνο το μεταλλαγμένο στέλεχος, αλλά οποιοδήποτε μεταλλαγμένο
στέλεχος μπορεί να μπει στην Ελλάδα.
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Και αυτό σε βάθος χρόνου θα έχει σημασία να δούμε τι γίνεται σε σχέση με τον εμβολιασμό και σε
σχέση και με τα άλλα μεταλλαγμένα στελέχη, όπως είναι το αφρικανικό και το βραζιλιάνικο.
Ο στόχος είναι να γίνουν πολλές χιλιάδες ταυτοποιήσεις πλήρους μήκους γονιδιώματος. Ο τρόπος
με τον οποίο θα επιλέγονται αυτά τα δείγματα αφορά ένα, να το πω έτσι, συνδυασμό
επιδημιολογικών κριτηρίων, κλινικών κριτηρίων, κριτηρίων με βάση το πόσο υψηλό είναι το ιικό
φορτίο ή εάν μπαίνει κάποιος από τις πύλες εισόδου ή εάν έχει δημιουργηθεί μία επιδημική έκρηξη,
η οποία δεν φαίνεται να εξηγείται από τα υπόλοιπα στοιχεία, ας πούμε, αν είχε η περιοχή lockdown
ή πόσο γρήγορα πέρασε από ένα νοικοκυριό σε άλλο.
Υπάρχουν, λοιπόν, μία πλειάδα κριτηρίων τα οποία εμείς οι επιδημιολόγοι βάζουμε κάτω και με
αυτό τον τρόπο θα επιλέγονται τα στελέχη, με στόχο να μπορούμε να επιτηρήσουμε, μοριακά πια,
την επιδημία σε βάθος χρόνου.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Επόμενη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας, τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου στις 6 το
απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
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