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Δελτίο Τύπου 

 

Αυστηρά περιοριστικά μέτρα στις κοινωνικές συναθροίσεις και τις 

εκδηλώσεις συστήνει το ECDC 

 

Υπό αυστηρά περιοριστικά μέτρα παραμένει η συντριπτική πλειοψηφία των 

χωρών της Ευρώπης. Σύμφωνα με τις νεότερες οδηγίες του Ευρωπαϊκού 

Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Λοιμώξεων (ECDC) προς τα κράτη συστήνεται 

ο περιορισμός των κοινωνικών συναθροίσεων και εκδηλώσεων και κατά την 

εορταστική περίοδο.  

 

Χαρακτηριστικά, τα πλείστα κράτη της Ευρώπης βρίσκονται υπό καθεστώς 

ολικού lockdown από τις αρχές Νοεμβρίου και, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις των 

Κυβερνήσεων, η επιδημιολογική τους εικόνα παραμένει σταθερά επιβαρυμένη, 

καθιστώντας επιτακτική την επέκταση της διάρκειας του καθολικού lockdown 

και δύσκολη την λήψη αποφάσεων για βαθμιαία άρση των αυστηρών 

περιοριστικών μέτρων. 

 

Στη συνεχιζόμενη επιδημιολογική επιβάρυνση της Ευρώπης φαίνεται 

συντείνουν πολλαπλοί παράγοντες, όπως κοινωνικό-ψυχολογικοί, λόγω της 

κόπωσης των πολιτών λόγω των παρατεταμένων απαγορεύσεων, αλλά και 

ιολογικοί, όπως είναι το νέο στέλεχος του ιού SARS-CoV-2, VOC 202012/01, 

το οποίο αρχικά ανιχνεύτηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 

2020 και έχει συσχετιστεί με υψηλότερο ιικό φορτίο, ταχύτερη διασπορά και 

υψηλότερη μεταδοτικότητα. 

 

Στην Έκθεση που εξέδωσε το ECDC στις 29 Δεκεμβρίου 2020, με τα μέχρι 

στιγμής δεδομένα για το νέο στέλεχος του ιού SARS-CoV-2, αναφέρεται πως 

το συγκεκριμένο στέλεχος, που είναι έως και 70% πιο μεταδοτικό, έχει 

ανιχνευτεί πλέον σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και θεωρείται ότι πιθανόν 
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να έχει συμβάλει εν μέρη στην αύξηση των κρουσμάτων και, κατ’ επέκταση, 

στην αύξηση των νοσηλευόμενων στην Ευρώπη.  

 

Το ECDC χαρακτηρίζει το νέο στέλεχος ως «υψηλής ανησυχίας» (high concern) 

και συστήνει την αυστηρή τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας, 

παράλληλα με την επιδημιολογική και μοριακή επιτήρηση μέσω εργαστηριακών 

εξετάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διατήρηση των περιοριστικών 

μέτρων (μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων) που εφαρμόζονται σε κάθε κράτος. 

 

Επιπρόσθετα, και με βάση τη χαρτογράφηση των περιοριστικών μέτρων που 

δημοσιεύει το ECDC, το 78% των χωρών της Ευρώπης (25/32 χώρες) 

εφαρμόζει περιορισμούς στις κοινωνικές ιδιωτικές συγκεντρώσεις σε μια 

προσπάθεια να περιοριστεί η ενδο-οικογενειακή μετάδοση του ιού και κατά 

συνέπεια η διασπορά στην κοινότητα. 

 

Σε σχέση δε με τις μαζικές δημόσιες συγκεντρώσεις, όπως φαίνεται και στον 

πιο κάτω Πίνακα, στο 63% των ευρωπαϊκών χωρών (21/32 χώρες) εξακολουθεί 

να ισχύει απαγόρευση στη διοργάνωσή τους, ενώ με πολύ περιορισμένο 

αριθμό ατόμων επιτρέπονται στα υπόλοιπα κράτη. 

 

Πίνακας με τις χώρες της Ευρώπης όπου απαγορεύονται οι συναθροίσεις 

Χώρα 
Ιδιωτικές Κοινωνικές 

Συναθροίσεις 
Μαζικές Δημόσιες 

Συναθροίσεις 

Αυστρία √ √ 

Βέλγιο √ √ 

Βουλγαρία √  

Γαλλία  √ 

Γερμανία √ √ 

Δανία   

Ελλάδα √ √ 

Εσθονία √  

Ηνωμένο Βασίλειο √ √ 

Ιρλανδία √ √ 

Ισλανδία √  

Ισπανία √ √ 

Ιταλία  √ 

Κροατία √ √ 

https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/#3_EUEEA_and_the_UK
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_________________ 

Υπουργείο Υγείας 

31 Δεκεμβρίου 2020 

Κύπρος √ √ 

Λετονία √ √ 

Λιθουανία √ √ 

Λιχτενστάιν √  

Λουξεμβούργο √  

Μάλτα  √ 

Νορβηγία √  

Ολλανδία √ √ 

Ουγγαρία √ √ 

Πολωνία √ √ 

Πορτογαλία √ √ 

Ρουμανία   

Σλοβακία √  

Σλοβενία √ √ 

Σουηδία √ √ 

Τσεχία √ √ 

Φιλανδία   


