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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ

Μ
ε περαιτέρω αύξηση των εμβολια-
σμών, testing του πληθυσμού, αλλά 
και μια σειρά από μέτρα που ήδη εί-

ναι πάνω στο τραπέζι και που πιθανότατα θα 
αρχίσουν να εφαρμόζονται αμέσως μετά την 
Πρωτοχρονιά η κυβέρνηση ετοιμάζεται για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας και της μετάλλα-
ξης «Ομικρον», που εξαπλώνεται ραγδαία σε 
όλη την Ευρώπη. 

Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση του εμβολι-
αστικού ρυθμού είναι το βασικό «κλειδί» απέ-
ναντι στην «Ομικρον», αλλά, ανάλογα με τα 
δεδομένα, αναμένεται ότι θα χρειαστούν και 
νέα μέτρα προκειμένου να ανασχεθεί η μετά-
δοσή της. 

Στο κυβερνητικό επιτελείο και στο υπουργείο 
Υγείας αποτιμούν συνεχώς τα στοιχεία, αλλά 
και τον αριθμό των κρουσμάτων, που έχουν 

αντίκτυπο και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε 
να λάβουν τις τελικές αποφάσεις. 

Οι συζητήσεις είναι συνεχείς στην κυβέρνη-
ση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο υπουρ-
γικό συμβούλιο της Τρίτης, να δίνει ένα πρώτο 
στίγμα του σχεδιασμού, πέρα από το testing με 
τα δύο δωρεάν self tests την περίοδο των εορ-
τών για εμβολιασμένους και μη, ώστε να ανι-
χνευθούν τυχόν ασυμπτωματικοί.

«Ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας, 
έχουμε στη διάθεσή μας ένα εύρος επιλογών, 
όπως η επέκταση της τηλεργασίας, οι ρυθμί-
σεις ωραρίων στην εστίαση και στη διασκέ-
δαση. Οχι, πάντως, αναστολή της λειτουργίας 
των σχολείων. Ολα, όμως, το τονίζω αυτό, θα 
κριθούν από τα τότε δεδομένα. Καμία απόφα-
ση δεν έχει ακόμα ληφθεί», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο πρωθυπουργός. 

Να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη αναφο-
ρά του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν ήταν τυ-
χαία, αφού, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέ-
χη, το συνεχές testing στα σχολεία έχει βοηθή-
σει στην ομαλή λειτουργία τους και στην ανί-
χνευση κρουσμάτων. Πέρα από το πακέτο πα-

ρεμβάσεων άμεσης εφαρμογής για την περίοδο των εορτών, στο 
κυβερνητικό επιτελείο εξετάζουν νέα στοχευμένα μέτρα, με ορίζο-
ντα εφαρμογής τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου, τα οποία έχουν να κά-
νουν με την αντιμετώπιση της «Ομικρον». Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, μεταξύ των βασικών σεναρίων που εξετάζονται είναι τα εξής: 
f Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού με δύο δόσεις να έχουν ισχύ επτά 
μηνών για όλους τους πολίτες ηλικίας 18 και άνω, κάτι που ισχύ-
ει για τους 60 και άνω από τις 13 Δεκεμβρίου. Εάν, δηλαδή, δεν 
έχουν κάνει την τρίτη δόση μέχρι το όριο των επτά μηνών, δεν θα 
μπορούν να έχουν το πιστοποιητικό, που αποτελεί διαβατήριο για 
μια σειρά από δραστηριότητες, όπως το να μπορούν να εισέλθουν 
σε χώρους εστίασης και διασκέδασης, σινεμά, θέατρα και γυμνα-
στήρια, ενώ θα χρειάζονται rapid test για να ψωνίσουν σε εμπορι-
κά καταστήματα και να ταξιδέψουν. 

Αυτό αναμένεται να ανακοινωθεί στις αρχές του 2022, με σαφή 
στόχο την αύξηση των εμβολιασμών με αναμνηστική δόση, η οποία, 
όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, προστατεύει κατά πολύ από την «Ομι-
κρον». Πάντως, το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό (με δύο δόσεις), όπως 
αποφασίστηκε στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής την περασμένη 
εβδομάδα, ισχύει για εννέα μήνες. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως 
το κάθε κράτος δεν μπορεί να ακολουθήσει τη δική του πολιτική.
f Ανάλογα με την εξέλιξη της «Ομικρον», ενδέχεται να ισχύσει 

ωράριο στην εστίαση και στα κέντρα διασκέ-
δασης, ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες. Παράλ-
ληλα, έχει προταθεί, να απαγορευτεί, σε πρώτη 
φάση, στους ανεμβολίαστους η είσοδος στους 
εξωτερικούς χώρους, όπου σήμερα μπορούν 
να καθίσουν με αρνητικό τεστ, πριν τεθεί πε-
ριορισμός στο νυχτερινό ωράριο. 

Το βασικό σενάριο είναι τα καταστήματα εστί-
ασης και διασκέδασης να κλείνουν τα μεσάνυ-
χτα ή στη 1 το βράδυ. Αυτό, πάντως, σημαί-
νει ότι τα κέντρα διασκέδασης που ξεκινούν να 
υποδέχονται τους πελάτες τους αργά το βρά-
δυ μπορεί να μην ανοίξουν, εκτός αν αναπρο-
σαρμόσουν το ωράριό τους. Βέβαια, η τελική 
απόφαση για το ωράριο λειτουργίας θα ληφθεί 
ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση τη 
συγκεκριμένη περίοδο.
f Η τηλεργασία μπορεί να αποτελέσει ένα ακό-
μα εργαλείο, αφού έτσι αποφεύγεται ο πρωινός 
συνωστισμός στα μέσα μεταφοράς, ενώ αραι-
ώνουν και οι εργαζόμενοι στους χώρους εργα-
σίας τους. Σε πρώτη φάση, μπορεί να επιλεγεί 

ένα ποσοστό υποχρεωτικής τηλεργασίας του-
λάχιστον 40%. 
f Η επέκταση του υποχρεωτικού εμβολια-
σμού είναι πάντα στο τραπέζι. Αρχικά για πο-
λίτες που έχουν υποκείμενα νοσήματα, ανεξαρ-
τήτως ηλικίας, και είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι απέ-
ναντι στον ιό, αλλά και για τους πολίτες ηλικίας 
50 και άνω, αν και το τελευταίο διάστημα κά-
ποιοι ειδικοί ζητούν υποχρεωτικό εμβολιασμό 
και στον χώρο της εστίασης. Σε κάθε περίπτω-
ση, αν υπάρξει επέκταση του υποχρεωτικού εμ-
βολιασμού, θα ακολουθηθεί το μοντέλο με το 
«πέναλτι» των 100 ευρώ κάθε μήνα για όσους 
δεν εμβολιάζονται.

Είναι ξεκάθαρο πως η στάση των πολιτών κα-
τά την εορταστική περίοδο αλλά και η τήρηση 
των μέτρων (άλλωστε, οι έλεγχοι θα είναι πυ-
κνοί), σε συνδυασμό με τα δεδομένα που θα 
υπάρχουν με τον ερχομό του νέου έτους, θα 
καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό και τις τελικές 
αποφάσεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, στό-
χος είναι να μην «παγώσουν» η κοινωνία και η 
οικονομία, γι’ αυτό και τα επικείμενα μέτρα θα 
είναι στοχευμένα.

Νέα μέτρα για 
την «Ομικρον»

Αύξηση των διαγνωστικών ελέγχων, 
τηλεργασία, μείωση της χρονικής ισχύος 

των πιστοποιητικών εμβολιασμού για όλους 
και αλλαγές στο ωράριο της εστίασης βρίσκονται 

στο τραπέζι του Μεγάρου Μαξίμου


