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Η πρόσφατη άρση περιορισμών δεν αύξησε τα κρούσματα…
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..ενώ η πίεση στο ΕΣΥ άρχισε να αμβλύνεται

Άνοιγμα 

λιανεμπορίου στις 

κόκκινες περιοχές

εμβολιασμοί

Άνοιγμα 3ης

Λυκείου με 

self test
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Παρά την αυξημένη πληθυσμιακή κινητικότητα

https://www.google.com/covid19/mobility/

https://www.google.com/covid19/mobility/


Με όπλο τα self-test*….
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>2,9 εκ.
Μοναδικοί πολίτες έχουν λάβει τουλάχιστον 1 self test

>4,6 εκ.
Δηλώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα selftesting.gov.gr

>8 εκ. Self Tests
έχουν διατεθεί από τον Απρίλιο μέχρι 

τώρα

>2,2εκ.
Μοναδικοί πολίτες έχουν υποβάλλει τουλάχιστον 1 δήλωση

*Στοιχεία έως 11.05

11.532
Αθροιστικά επιβεβαιωμένα κρούσματα από self test

~0,3% 
Η προσεγγιστική θετικότητα των self-test



…και τη διαρκή αύξηση των εμβολιασμών: Πρόβλεψη για τέλος Μαΐου

Πραγματοποιημένοι 

εμβολιασμοί

Ποσοστό κάλυψης 

πληθυσμού με μόνο 1η 

Δόση

Ποσοστό κάλυψης 

πληθυσμού με 

ολοκληρωμένο 

εμβολιασμό

~5,6 εκατομμύρια Τουλάχιστον 35% Τουλάχιστον 20%

Πρόσβαση σε όλα τα εμβόλια για ηλικίες από 30+



Πρόβλεψη για τέλος Ιουνίου - καθολικός εμβολιασμός στα νησιά*

Ποσοστό κάλυψης 

πληθυσμού με μόνο 1η 

Δόση

Ποσοστό κάλυψης 

πληθυσμού με 

ολοκληρωμένο 

εμβολιασμό

Τουλάχιστον 50% Τουλάχιστον 35%

*Με εξαίρεση την Κρήτη 

**Πρόσβαση σε εμβόλια για όλη την Ελλάδα για ηλικίες 18+



Η Ελλάδα πρώτη σε ημερήσιους εμβολιασμούς μεταξύ των G8 και G20
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Η Ελλάδα πρώτη σε ημερήσιους εμβολιασμούς μεταξύ των G8 και G20
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Γιατί αίρονται περιορισμοί ενώ το επιδημιολογικό φορτίο είναι υψηλό

400 COVID ΜΕΘ

05.2020 05.2021

Παγκόσμιος ρυθμός 

αναπαραγωγής Rt*- Ο κόσμος 

συμβιώνει με τον ιό
1,04 0,98

Ύπαρξη εμβολίων και βελτιωμένων 

θεραπευτικών πρωτοκόλλων
ΝαιΌχι

Διάθεση Self-Test για τον έγκαιρο 

εντοπισμό ασυμπτωματικών/ προ-

συμπτωματικών
4,000,000/ εβδομάδα0

Ανοσία στον Ελληνικό 

πληθυσμό (φυσική και εμβόλια)
<1% >12%

Επαυξημένη διαγνωστική 

ικανότητα και επιτήρηση 

(ημερήσια τεστ/ 1000 κατοίκους)

5,820,31

*https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0244474



Σταδιακή άρση περιορισμών 

11

Φάσεις

5 Απρίλιου 12 Απρίλιου 3 Μαΐου 10 Μαΐου 

Λιανεμπόριο 3η Λυκείου Εστίαση Σχολεία
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Από 14 Μαΐου ανοίγουμε με ασφάλεια τον τουρισμό και αίρονται 

με κανόνες πρόσθετοι περιορισμοί

Άνοιγμα μουσείων

Καταργούνται τα 

μηνύματα στο 

13033 και 13032

Η απαγόρευση 

κυκλοφορίας 

μετατίθεται 

στις 00.30

Καταργούνται οι 

περιορισμοί στις 

διαπεριφερειακές 

μετακινήσεις



Συνεχίζοντας το άνοιγμα με κανόνες
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Φάσεις

17 Μαΐου 21 Μαΐου 28 Μαΐου Ιούνιος

Βρεφονηπιακοί 

σταθμοί

Θερινοί 

Κινηματογράφοι

Ανοιχτό θέαμα 

ακρόαμα

Εκδηλώσεις / Μπαρ 

/ Δεξιώσεις

Έως 100 άτομα 

σε εξωτερικούς 

χώρους

(Γάμοι / βαφτίσια)

Επίσης κατά το Μάϊο 

• Η εστίαση θα εξακολουθεί να λειτουργεί δίχως μουσική

• Το λιανεμπόριο θα επιστρέψει σε λειτουργία με κανόνες χωρητικότητας 

χωρίς click-in-shop ή click-inside. 



Άνοιγμα τουρισμού με χρήση του Green Pass+ και του Συστήματος 

Δειγματοληψίας
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Green Pass+

(Green Pass + PLF)

Σύστημα Δειγματοληψίας 

(Στηριζόμενο στον αλγόριθμο EVA)

 Ενσωμάτωση του Green Pass εντός του PLF

 Συμπλήρωση φόρμας PLF 24 ώρες προ της άφιξης και 

συλλογή δεδομένων ταξιδιωτών

 Δυνατότητα του χρήστη να ανεβάσει στο PLF το Green Pass 

πιστοποιητικό 

 Αξιοποίηση QR codes και mobile apps για την ορθότερη και 

ταχύτερη καταγραφή

 Στοχευμένος δειγματοληπτικός έλεγχος στης εισερχόμενες 

ροές λόγω πεπερασμένης δυναμικότητας τεστ

 Αξιοποίηση δεδομένων Green Pass/ PLF από αλγόριθμο 

μηχανικής εκμάθησης 

 Βέλτιστή κατανομή διαθέσιμων τεστ βάσει ρίσκου: χώρα και 

περιοχή προέλευσης, φύλο, ηλικία, επιδημιολογικό προφίλ

 Διαρκής ανατροφοδότηση αλγορίθμου για διαρκή 

προσαρμογή στα νέα δεδομένα και ακριβέστερες προβλέψεις 



Το PLF και το Σύστημα Δειγματοληψίας ως πρόσθετη δικλείδα ασφαλείας…
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• Στοχευμένοι -και όχι πλήρως τυχαιοποιημένοι-

δειγματοληπτικοί έλεγχοι για εντοπισμό ταξιδιωτών 

υψηλού ρίσκου βάσει:

• φύλλου

• ηλικίας 

• χώρας 

• γεωγραφικής περιοχής

2697

Κρούσματα

698590

Δείγματα

5,000,000

Αφίξεις στις πύλες εισόδου

(από 01.07.20-30.11.20)



…που συντέλεσε στη συγκράτηση των κρουσμάτων το περσινό καλοκαίρι
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01.07: Ευρύτερο άνοιγμα τουρισμού: 

Κροατία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία

15.06: Πρώτο άνοιγμα τουρισμού: 

Πορτογαλία, Ελλάδα, Γαλλία, Κροατία

*Πηγή: https://ourworldindata.org/coronavirus

https://ourworldindata.org/coronavirus
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Εσωτερικές μετακινήσεις προς τα νησιά με τη χρήση του Green Pass

Πιστοποιητικό 

εμβολιασμού 
(πάροδος 14 ημερών από τη 

δεύτερη δόση)

PCR test 72 ωρών

ή

Rapid test 24 ωρών

ή

Self-test 24 ωρών

Βεβαίωση Νόσησης

(2 μήνες μετά τη νόσηση

και έως 9 μήνες)
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Υποχρεωτικός έλεγχος από αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρίες  

Δήλωση του self-test

στην πλατφόρμα

selftesting.gov.gr

Ισχυρή σύσταση για   

διενέργεια 

διαγνωστικού test 

στις διαπεριφερειακές 

μετακινήσεις με 

αυτοκίνητο

Υπόχρεοι είναι όλοι οι

ημεδαποί και

αλλοδαποί 

ταξιδιώτες

5 ετών και άνω

Το PLF θα 

εξακολουθήσει να 

υφίσταται για τους 

εισερχόμενους στη 

χώρα τουρίστες
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Συνεχής παρακολούθηση με συνδυασμό δεικτών επιδημιολογικής επιτήρησης

Πληρότητα ΕΣΥ 

ανά υγειονομική 

περιφέρεια

Ποσοστό 

θετικότητας

Κρούσματα ανά 

100,000 

κατοίκους

Ποσοστό 

εμβολιασμού ανά 

περιφερειακή 

ενότητα
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Στο επίκεντρο των αποφάσεων μας, η αποτελεσματικότητα των μέτρων

Σταδιακή αύξηση 

των βαθμών 

ελευθερίας με 

αιρεσιμότητα

Γεωγραφικός 

προσδιορισμός

περιοριστικών 

μέτρων

Ταχύτητα στη 

διαχείριση 

κινδύνων 

έκθεσης, βάσει 

ποσοτικών 

δεδομένων 

Συνεργασία στο 

πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής 

Ένωσης



Χτίζοντας το επιθυμητό τείχος ανοσίας

<0,3%
Το ποσοστό εμβολιασμένων που νόσησε με 

COVID-19 μετά και τη δεύτερη δόση

>70%
Το ποσοστό των εμβολιασμένων 60+ μέχρι 

τέλος Μάϊου~90%
Το ποσοστό των θανόντων από 

COVID-19 που είναι άνω των 60 ετών

*Στοιχεία έως 10.05



Κυβέρνηση


