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Δελτίο Τύπου 

 

Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για τα περιοριστικά μέτρα κατά 

της διασποράς της COVID-19 

 

Κατά τη σημερινή του συνεδρία, το Υπουργικό Συμβούλιο έτυχε ενημέρωσης 

από τον Υπουργό Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα για την παρούσα 

επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηπαντέλα 

ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ότι καταγράφεται αυτή την περίοδο 

σταθερή βελτίωση των επιδημιολογικών και νοσοκομειακών δεικτών, με 

μείωση στον αριθμό των κρουσμάτων, των νοσηλευόμενων και των 

θανάτων. 

 

Παρόλα αυτά, όπως εξήγησε ο Υπουργός Υγείας, κρίνεται σκόπιμο το 

επόμενο διάστημα να υπάρξουν στοχευμένες χαλαρώσεις στα μέτρα που 

είναι σε ισχύ. Η αλλαγή των καιρικών συνθηκών τις επόμενες μέρες, αλλά 

και οι εκτιμήσεις των επιστημονικής κοινότητας, που κάνουν λόγο για 

ενδεχόμενη έξαρση των εποχικών λοιμώξεων τη χειμερινή περίοδο 

ταυτόχρονα με την ύπαρξη της COVID-19, επιβάλλουν την προσεκτική άρση 

περιορισμών, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα διασποράς του ιού 

στην κοινότητα. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, αλλά και το γεγονός ότι χρειάζεται να 

δοθεί επιπρόσθετος χρόνος για αύξηση του αριθμού των πολιτών που 

εμβολιάζονται με την 3η δόση και ανήκουν στις ομάδες με αυξημένο κίνδυνο 

σοβαρής νόσησης, το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: 

 

1. Παρουσία θεατών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες: Επιτρέπεται η 

παρουσία θεατών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες σε πληρότητα 75% της 

χωρητικότητας του γηπέδου, νοουμένου ότι τηρείται μια από τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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▪ Πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού (εμβολιασμός και με τις 2 

δόσεις ή εμβολιασμός με το μονοδοσικό εμβόλιο της 

Johnson&Johnson και μετά από πάροδο δύο εβδομάδων), είτε 

▪ Πιστοποιητικό ανάρρωσης από τη νόσο COVID-19 τους τελευταίους 

έξι (6) μήνες, είτε 

▪ Πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος από εξέταση PCR με ισχύ 

72 ωρών. 

 

2. Λειτουργία θεάτρων, αμφιθεάτρων, κινηματογράφων και αιθουσών 

θεαμάτων: Η λειτουργία θεάτρων, αμφιθεάτρων, κινηματογράφων και 

αιθουσών θεαμάτων διέπεται από τα ακόλουθα: 

α) μέγιστος αριθμός προσώπων 300 άτομα σε εσωτερικούς 

χώρους με απαραίτητη προσκόμιση SafePass, είτε 

(β) μέγιστος αριθμός προσώπων 350 άτομα σε εξωτερικούς 

χώρους με απαραίτητη προσκόμιση SafePass, είτε 

(γ) με πληρότητα 75% της χωρητικότητας του υποστατικού, 

νοουμένου ότι στο υποστατικό εισέρχονται μόνο άτομα με 

πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού ή πιστοποιητικό 

ανάρρωσης από την COVID-19 τους τελευταίους έξι μήνες ή με 

πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος εξέτασης PCR με ισχύ 

72 ωρών. 

 

3. Λειτουργία υποστατικών/χώρων και διενέργεια κοινωνικών 

εκδηλώσεων: Τηρουμένων των μέτρων αποστασιοποίησης και των 

εκάστοτε υγειονομικών πρωτοκόλλων και προνοιών του εν ισχύι 

Διατάγματος, ισχύουν τα εξής: 

(α) αύξηση του μέγιστου αριθμού προσώπων σε εσωτερικούς 

χώρους από 250 σε 300 άτομα, με απαραίτητη προσκόμιση 

SafePass, είτε 

(β) αύξηση του μέγιστου αριθμού προσώπων σε εσωτερικούς 

χώρους από 450 σε 500 άτομα, νοουμένου ότι στο υποστατικό 
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εισέρχονται μόνο άτομα με πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού 

ή πιστοποιητικό ανάρρωσης από την COVID-19 τους τελευταίους 

6 μήνες. 

(γ) αύξηση του αριθμού προσώπων ανά τραπέζι από 10 σε 12. 

 

Οι πιο πάνω αλλαγές στον μέγιστο αριθμό ατόμων εφαρμόζονται στα 

ακόλουθα: 

- Παρουσία πιστών κατά τον εκκλησιασμό ή/και άλλες μορφές 

θρησκευτικής λατρείας, 

- Τέλεση γάμων, βαπτίσεων και κηδειών, 

- Διεξαγωγή εκδηλώσεων, περιλαμβανομένων γάμων και βαπτίσεων σε 

χώρους εστίασης, χώρους εκδηλώσεων και δεξιώσεων, ξενοδοχείων 

ή/και τουριστικών καταλυμάτων, νυχτερινών κέντρων, κέντρων 

διασκέδασης και μουσικοχορευτικών χώρων, 

- Χώροι εστίασης: εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, μπυραρίες, σνακ-

μπαρ και μπαρ, καφενεία, χώροι εστίασης εντός εμπορικών κέντρων, 

χώροι εστίασης εντός ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, 

κυλικείων ή/και αθλητικών ομίλων, πολιτιστικών ομίλων, σωματείων, 

συλλόγων, κτλ, 

- Νυχτερινά κέντρα, χώροι δεξιώσεων, δισκοθήκες, κέντρα διασκέδασης 

και μουσικοχορευτικοί χώροι, 

- Παρουσία θεατών σε αγώνες που διεξάγονται σε γήπεδα και αθλητικές 

εγκαταστάσεις (εξαιρουμένων των γηπέδων ποδοσφαίρου). 

 

4. Παράταση των υπόλοιπων μέτρων μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2021. 

 

Οι πιο πάνω αποφάσεις τίθενται σε ισχύ από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου, και θα 

ρυθμιστούν με Διάταγμα. 

 

Το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την πορεία των 

επιδημιολογικών δεικτών και επαναξιολογεί τα δεδομένα όπως 

διαμορφώνονται σε τακτική βάση. Στόχος είναι η μέγιστη δυνατή θωράκιση 
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και προστασία που θα επιτρέψει να ανταποκριθούμε επαρκώς στις 

ανάγκες που πιθανόν να δημιουργηθούν ενόψει του χειμώνα. 

 

_________________ 

Υπουργείο Υγείας 

8 Οκτωβρίου 2021 


