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Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για νέα περιστατικά της νόσου 
COVID-19 για την εβδομάδα 27 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2023 

 
 

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι για την εβδομάδα 27 Ιανουαρίου - 2 
Φεβρουαρίου 2023: 

 

- Aνακοινώθηκαν 4 θάνατοι 

- Αφορούν σε: 

• Γυναίκα, ηλικίας 86 ετών, που απεβίωσε στις 27/01/2023 

• Άνδρα, ηλικίας 78 ετών, που απεβίωσε στις 27/01/2023 

• Άνδρα, ηλικίας 84 ετών, που απεβίωσε στις 28/01/2023 

• Γυναίκα, ηλικίας 69 ετών, που απεβίωσε την 01/02/2023 

- Συνολικός αριθμός θανάτων με τελική αιτία τη νόσο COVID-19: 1.291.  

- 65 ασθενείς COVID-19 νοσηλεύονται στα νοσοκομεία του ΟΚΥπΥ 

- 13 σε σοβαρή κατάσταση (ΜΕΘ: 0 εκτός αναπνευστήρα/8 διασωληνωμένοι, 

ΜΑΦ: 5) 

 

Διαγνωστικές εξετάσεις:  
- Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 64.166 διαγνωστικές εξετάσεις  

- Εντοπίστηκαν 1.497 νέα περιστατικά (σύνολο κρουσμάτων 644.160).  

- Ποσοστό θετικότητας στο σύνολο των εξετάσεων 2,33%  

 
Συνολικός αριθμός μοριακών εξετάσεων (PCR):  

- Πραγματοποιήθηκαν 1.719 μοριακές εξετάσεις 

- Προέκυψαν 127 θετικά περιστατικά 

- Ποσοστό θετικότητας 7,39% 

 
Συνολικός αριθμός τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid Test):  

- Διενεργήθηκαν 62.447 εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 

- Προέκυψαν 1.370 θετικά περιστατικά  
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- Ποσοστό θετικότητας 2,19% 

 
Ιδιωτική πρωτοβουλία:  

- Διενεργήθηκαν 1.364 μοριακές εξετάσεις, εντοπίστηκαν 69 θετικά περιστατικά 

(ποσοστό θετικότητας 5,06%) 

- Διενεργήθηκαν 38.149 τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, εντοπίστηκαν 1.203 
θετικά περιστατικά (ποσοστό θετικότητας 3,15%) 

 

Μέσω των προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας διενεργήθηκαν 24.298 τεστ ταχείας 

ανίχνευσης αντιγόνου. Εντοπίστηκαν 167 θετικά περιστατικά. 

 

- Σημεία δειγματοληψίας: 16.498 τεστ ταχείας ανίχνευσης, εντοπίστηκαν 97 

θετικά περιστατικά (ποσοστό θετικότητας 0,59%) 

 

Εκπαίδευση 
- Δημοτική Εκπαίδευση: 1.018 τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, εντοπίστηκε   

1 θετικό περιστατικό (ποσοστό θετικότητας 0,1%) 

- Μέση Εκπαίδευση: 206 τεστ ταχείας ανίχνευσης, δεν εντοπίστηκαν θετικά 

περιστατικά (ποσοστό θετικότητας 0%) 

Άλλα 
- Οίκοι ευηγηρίας: διενεργήθηκαν 5.134 τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, 

εντοπίστηκαν 58 θετικά περιστατικά (ποσοστό θετικότητας 1,13%) 

- Κλειστές δομές: διενεργήθηκαν 1.442 τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, 

εντοπίστηκαν 11 νέα περιστατικά (ποσοστό θετικότητας 0,76%).  
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Υπουργείο Υγείας 
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