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Δελτίο Τύπου 

 

Τις εισηγήσεις των μελών της ΣΕΕ θα μεταφέρει ενώπιον του Υπουργικού 

Συμβουλίου ο Υπουργός Υγείας κ. Μιχάλης Χατζηπαντέλα 

 

Εκτενή συζήτηση επί των εισηγήσεων που απέστειλαν τις προηγούμενες μέρες για 

τα επόμενα βήματα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί μια 

νέα έξαρση του της πανδημίας, είχε σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας κ. 

Μιχάλης Χατζηπαντέλα με τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής 

για τον κορωνοϊό.  

 

Μιλώντας στους εκπροσώπους των ΜΜΕ μετά τη σύσκεψη, ο κ. Χατζηπαντέλα, 

αφού ευχαρίστησε τα μέλη της ΣΕΕ για τις εισηγήσεις που υπέβαλαν, ανέφερε ότι 

αυτές έχουν καταγραφεί και θα τεθούν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου 

αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις την ερχόμενη Τετάρτη.  

 

Οι εισηγήσεις αυτές, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, είναι: 

1. Χρήση μάσκας στους μαθητές δημοτικών σχολείων. 

2. Διενέργεια rapid test στους μαθητές των δημοτικών σχολείων μια φορά την 

εβδομάδα. 

3. Απαγόρευση διεξαγωγής κοινωνικών εκδηλώσεων που προγραμματίζονται 

ενόψει Χριστουγέννων, περιλαμβανομένων και των σχολικών 

χριστουγεννιάτικων εορτών, των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που 

προγραμματίζονται σε Δήμους, κτλ. 

4. Διενέργεια self-test σε εμβολιασμένα άτομα. Η εισήγηση που έχει γίνει είναι 

να δίνονται δωρεάν στους εμβολιασμένους και σε περίπτωση που κάποιο 

τεστ είναι θετικό θα ενημερώνεται ο Προσωπικός Ιατρός και θα 

παραπέμπεται σε μοριακή εξέταση για επιβεβαίωση του αποτελέσματος. 

5. Κατάργηση SafePass για όσα άτομα δεν λάβουν την ενισχυτική δόση του 

εμβολίου μετά την πάροδο εφτά μηνών από την ολοκλήρωση του αρχικού 

εμβολιασμού. 

6. Χρονικό περιθώριο τριών εβδομάδων για εμβολιασμό των ατόμων που δεν 

έχουν λάβει καμία δόση εμβολίου και εφαρμογή και με την πάροδο των 
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τριών εβδομάδων εφαρμογή περιορισμών σε συγκεκριμένους χώρους για 

τα μη εμβολιασμένα άτομα. 

7. Διενέργεια rapid test σε όλο τον πληθυσμό σε περιοχές όπου εντοπίζονται 

αλυσίδες κρουσμάτων, ανεξαρτήτως του εμβολιαστικού ιστορικού. 

8. Τηλεργασία σε ποσοστό που θα καθοριστεί. 

 

Όπως επεσήμανε ο κ. Χατζηπαντέλα, «δεν έχει κλειδώσει τίποτα». Το Υπουργικό 

Συμβούλιο θα αποφασίσει την Τετάρτη μετά από ενημέρωση της οποίας θα τύχει 

από τον Υπουργό Υγείας. 

 

Με τη σειρά του, ο Επικεφαλής της ΣΕΕ δρ Κωνσταντίνος Τσιούτης ανέφερε ότι 

στη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων και συζητήθηκαν οι εισηγήσεις όλων 

των μελών της ΣΕΕ.  

 

Θέλοντας να στείλει το δικό του μήνυμα προς τους πολίτες, ο κ. Τσιούτης εξήγησε 

πως «ανεξαρτήτως του τι θα αποφασιστεί την Τετάρτη, πρέπει να καταλάβουμε ότι 

μπαίνουμε σε μια περίοδο, μπροστά μας έχουμε μια αρκετά δύσκολη περίοδο με 

αύξηση και των καθημερινών μεταδόσεων και των νοσηλειών. Νομίζω ότι όλοι 

γνωρίζουμε τους τρόπους για να προστατευθούμε, έχουμε όλοι εμπειρία και 

γνώση, πρέπει όλοι να κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις στην καθημερινότητά μας 

για να είμαστε ασφαλείς». Υπογράμμισε ακόμα πως ενόψει των εορτών των 

Χριστουγέννων αυξάνεται το ρίσκο να εκτεθούμε στον ιό και κάλεσε όλους να 

«θυμηθούμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να προλάβουμε περαιτέρω 

επιδείνωση». 

 

_________________ 

Υπουργείο Υγείας 

22 Νοεμβρίου 2021 


