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Ανθεκτικές επιδόσεις και σθεναρή ανάκαμψη 
για την οικονομία της Ελλάδας



Ανθεκτικές μακροοικονομικές επιδόσεις
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Τραπεζικές καταθέσεις

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2021, μία περίοδο με

lockdown και περιορισμένο τουρισμό, το

ελληνικό ΑΕΠ ξεπέρασε το προ της πανδημίας

επίπεδο, ξεπερνώντας το μέσο όρο της

Ευρωζώνης και υπερνικώντας κάθε συμβατική

πρόβλεψη.

Το ποσοστό ανεργίας έπεσε κάτω από το προ της

πανδημίας επίπεδο, επίσης καλύτερα από το μέσο όρο

της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα όμως έχει άπλετη

δυναμικότητα για περαιτέρω βελτίωση. Το καλά

εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και το brain drain είναι

συγκριτικά πλεονεκτήματα για την προσέλκυση

διεθνών επενδύσεων

Οι τραπεζικές καταθέσεις έχουν αυξηθεί κατά 

€30+ δις από το πρώτο χτύπημα της πανδημίας

(€16 δις νοικοκυριά, €14 δις μη 

χρηματοπιστωτικές εταιρείες).

Περαιτέρω αύξηση μετά το τέλος των lockdown 

παρατηρήθηκε.



Ανθεκτικές μακροοικονομικές επιδόσεις
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Τουρισμός ΚατασκευέςNPL ratio

Εντός χρονοδιαγράμματος για μονοψήφια NPEs 
το 2022. Τώρα επικεντρωνόμαστε στη χορήγηση 
δανείων.
Ενιαίο πτωχευτικό πλαίσιο πλέον σε εφαρμογή.
Ενίσχυση κεφαλαιακής βάσης τραπεζών.
Σε εξέλιξη: αναθεώρηση νόμου για το  Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δάνεια του 
Ελλάδα 2.0

Ο τουρισμός ξεπέρασε τις προσδοκίες.

Η ανάκαμψη του τουρισμού βρίσκεται προ 

των πυλών.

Οι κατασκευές έκαναν ρεκόρ στην μετά την

κρίση εποχή.

Ο δείκτης Manufacturing PMI ανέβηκε στο

υψηλότερο επίπεδο για την περίοδο

τουλάχιστον μετά το 2000.



Η πανδημία σε αριθμούς



Κατάταξη της Ελλάδας μεταξύ τ ν  κρατ ν μελ ν της Ευρ παϊκής Έν σης 
με βάση τον αριθμό κρουσμάτ ν ανά  εκατ  πληθυσμού

Περιπτ σεις COVID19 ανά εκατ  πληθυσμού από την αρχή της πανδημίας Πηγ  https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Κατάταξη της Ελλάδας μεταξύ τ ν  κρατ ν μελ ν της Ευρ παϊκής Έν σης
με βάση τον αριθμό θανάτ ν ανά  εκατ  πληθυσμού

Πηγ  https://www.worldometers.info/coronavirus/Περιπτ σεις θανάτ ν λόγ  COVID19 ανά εκατ  πληθυσμού από την αρχή της πανδημίας
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Στατιστικά Επιχείρησης Εμβολιασμών «Ελευθερία»

12.376.355
εμβολιασμοί

6.534.838
εμβολιασμοί με 
τουλάχιστον 1 
δόση

6.291.146
ολοκληρωμένοι 
εμβολιασμοί

190.468
εμβολιασμοί 
αναμνηστικής 
δόσης

Δεκ-2020 Ιαν-2021 Οκτ-2021Ιουλ-2021Απρ-2021



Η διαχείριση της πανδημίας: χρονικές φάσεις

Φάση 1:
Μάρτιος –

Μάιος 2020
Αρχική

αντίδραση Φάση 2:
Μάιος – Νοέμβριος 2020

Διαβιώντας μαζί
με τον ιό

Φάση 3:
Νοέμβριος 2020 –

Απρίλιος 2021
Υλοποίηση προγράμματος

“Ελευθερία”
Φάση 4:

Μάιος – Οκτώβριος 2021
Με το όπλο του
εμβολιασμού

20212020

Φάση 5:
Οκτώβριος 2021–
Επαναφορά στην 

κανονικότητα



Φάση 1: Μάρτιος – Μάιος 2020

Αρχική Αντίδραση / Περίοδος Lockdown



B. Ενίσχυση της
ετοιμότητας του
Εθνικού
Συστήματος Υγείας

Γ. Προσαρμογή
της δομής
διακυβέρνησης
στη διαχείριση
της κρίσης

A. Περιορισμός της
διάδοσης του ιού

Στρατηγική αρχικής αντίδρασης



Κρούσμα

Αριθμός κρουσμάτων 
που κόλλησαν κάθε 

αρχικό κρούσμα

Εκθετικός ρυθμός μετάδοσης

Φεβρουάριος 2020 Τέλος Απριλίου 2020

Μειωμένος ρυθμός μετάδοσης 
(αλλά όχι μηδενικός)

x2,5
x0,5

Περιορισμός της διάδοσης του ιού

Μάιος 2020

Περαιτέρω μείωση του ρυθμού 
μετάδοσης

x0,35

Το ολικό lockdown ήταν αναπόφευκτο ελλείψει σχετικών δεδομένων



400 COVID ΜΕΘ
Φεβρουάριος 2020 Μάιος 2020

ΜΕΘ
(συμπεριλαμβανομένων 145 ΜΕΘ από 

ιδιωτικά νοσοκομεία)

565
(δημόσιες)

1015
(δημόσιες και ιδιωτικές)

Διαγνωστικοί έλεγχοι
(Τεστ PCR ανά ημέρα)

~800 ~8000

Προσωπικό υγείας
(προσλήψεις)

+3748

Μάσκες*
(για προσωπικό υγείας)

~19m
(σε απόθεμα)

~3m
(ήδη διανεμημένες)

~1m

Αρχική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας

*Σημείωση: αύξηση εθνικής παραγωγής μέχρι 9 εκατομμύρια ανά 
μήνα



Προσαρμογή δομής διακυβέρνησης

Προσέγγιση 4 βημάτων

Συντονισμός κυβερνητικών πολιτικών

Ανάπτυξη νέων διαδικασιών

Συνέργειες

Ξεκάθαρες οδηγίες

1

2

3

4



Παραγωγικά Υπουργεία

• Ελάφρυνση των ζημιών 
για επιχειρήσεις, 
εργαζόμενους και 
νοικοκυριά

• Περιορισμός των 
αρνητικών συνεπειών  
μετά το shutdown. 

Ψηφιακό “war 
room”

• Άμεση οργάνωση στο 
Γραφείο του 
Πρωθυπουργού

• Πρόσβαση σε πραγματικό
χρόνο σε όλη την 
πληροφορία σχετικά με 
την εξέλιξη της πανδημίας

• Καθημερινή ενημέρωση 
του Πρωθυπουργού

Καίρια Υπουργεία 
για την 

αντιμετώπιση της 
πανδημίας στο πεδίο

της Υγείας

• Ενδυνάμωση του 
Υπουργείου Υγείας

• Αναβάθμιση της 
Πολιτικής Προστασίας

Συντονισμός κυβερνητικών πολιτικών



• Εθνικό ψηφιακό Portal 
(www.gov.gr)

• Site covid19.gov.gr,  
Κεντρικός κόμβος
πληροφόρησης
• Συνεχής 

επικαιροποίηση
• Διαδραστικός χάρτης 

με τα τοπικά μέτρα 
και περιορισμούς

• Παρουσίαση της 
σχετικής νομοθεσίας

• Δημόσια Διοίκηση
• Τηλεργασία για έως 

το 70% των 
δημοσίων 
υπαλλήλων

• Προσαρμογή του 
ποσοστού σύμφωνα 
με την εξέλιξη της 
πανδημίας

Ανάπτυξη νέων διαδικασιών και συνέργειες

• Οι ΟΤΑ ενίσχυσαν την εφαρμογή των μέτρων μέσω συγκεκριμένων 
πρωτοβουλιών (“Βοήθεια στο Σπίτι”)

• Κοινωνία των πολιτών, Εκκλησία, δωρητές, απόδημος Ελληνισμός

• Σύγχρονη και 
ασύγχρονη 
τηλεκπαίδευση:

• Σύγχρονη 
τηλεκπαίδευση για 
το 95% της 
εκπαιδευτικής 
κοινότητας σε όλες 
τις βαθμίδες (άνω 
των 36 
εκατομμυρίων 
ωρών διαδικτυακής 
διδασκαλίας)

• Σύστημα Business 
Intelligence (BI) για 
την παρακολούθηση 
των υγειονομικών 
δεδομένων και 
παροχή στοιχείων για 
τη λήψη αποφάσεων



Εθνική Ψηφιακή Πύλη gov.gr



Ιστοσελίδα covid19.gov.gr



36 εκατομμύρια λεπτά διδασκαλίας 
μέσω διαδικτύου

Χρήση ψηφιακών μέσων για εργασία και εκπαίδευση

70% δημοσίων υπαλλήλων

Τηλεργασία



Σύστημα Business Intelligence (BI)



Φάση 2: Μάιος - Νοέμβριος 2020

Διαβιώντας μαζί με τον ιό



2.Επιτάχυνση της
μεταρρυθμιστικής 
ατζέντας και 
ανάκαμψη της 
οικονομίας

1. Σταδιακή 
επιστροφή στην 
καθημερινότητα
με προστασία της 
δημόσιας υγείας

Τρεις κύριες προκλήσεις



Σταδιακή επιστροφή στην καθημερινότητα

• To σχέδιο επιστροφής στην 
καθημερινότητα
εκπονήθηκε στις αρχές
Απριλίου 2020 και συνεχώς
βελτιώνεται με βάση την 
εμπειρία που 
συσσωρεύεται
• Σύνθετες αποφάσεις

που απαιτούν
πολυπαραγοντικές
αναλύσεις

• Εγκαθίδρυση 
Παρατηρητηρίου και 
Μηχανισμού
Παρέμβασης υπό τον 
Πρωθυπουργό



Ασφαλές άνοιγμα τουρισμού 2020



Ιστοσελίδα travel.gov.gr – digital passenger locator form



Φάση 3: Νοέμβριος 2020 – Μάιος 2021

Υλοποίηση Προγράμματος “Ελευθερία”



Βασικές αρχές εμβολιαστικού προγράμματος

Σεβασμός στον 
πολίτη και ίσες 

ευκαιρίες 
προσβασιμότητας

Ασφάλεια Διαφάνεια



• 1526 κέντρα εμβολιασμού, 8 Mega Centers, πάνω από 10,000 εργαζόμενοι, 20 φορείς δημοσίου, 5 
Υπουργεία, ιδιώτες γιατροί

• Ψηφιακή πύλη εμβολιασμού emvolio.gov.gr

• Εμβολιασμοί στα νησιά: Πρόγραμμα “Γαλάζια Ελευθερία», εμβολιασμοί σε απομεμακρυσμένες ορεινές 
περιοχές

• Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, κατ’ οίκον εμβολιασμοί με ιδιώτες γιατρούς, παιδιάτρους

• Στοχευμένες δράσεις σε γεωγραφικές περιοχές για αύξηση εμβολιαστικής κάλυψης

• Mega Centers σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Κέρκυρα, Ιωάννινα, Πάτρα

• Καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού Εμβολιασμού στη βάση ελληνικής πρωτοβουλίας, 
το οποίο χρησιμοποιήθηκε, ανάμεσα σε άλλα, για την αντικατάσταση του αλγορίθμου EVA και τη 
διασφάλιση του ασφαλούς τουρισμού

• Covid-free app στο κινητό για τον εύκολο έλεγχο των πιστοποιητικών στους covid-free χώρους

• Σύστημα BI (Business Intelligence) για την εποπτεία του προγράμματος εμβολιασμού και τη βελτίωση του 
συστήματος λήψης αποφάσεων

Επιχείρηση Εμβολιασμού “Ελευθερία”



Παρακολούθηση ανά γεωγραφική περιοχή

Vaccination Coverage



Πρόγραμμα “Ελευθερία” – Covid Free App



Οι πολιτικές μας

➢ 41 δις € συνολικής οικονομικής υποστήριξης σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

➢ 32 δις € από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 (1η η Ελλάδα κατέθεσε το σχέδιο)

➢ 21 δις € από το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) (1η η Ελλάδα κατέθεσε το σχέδιο)

➢ Αξιοποίηση μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων (…)



Φάση 4: Μάιος - Οκτώβριος 2021

Με το όπλο του εμβολιασμού



Επιτάχυνση εμβολιασμών / Εκτεταμένη χρήση διαγνωστικών ελέγχων / Σταδιακή άρση των περιορισμών

➢ Έλεγχος της πανδημίας μέσω υποχρεωτικών ελέγχων

➢ Χρήση online πλατφόρμας για τη δήλωση / συλλογή των αποτελεσμάτων των ελέγχων, 
παροχή ασφάλειας στους πολίτες χωρίς επιπρόσθετα γραφειοκρατικά βάρη

➢ 57,2 εκατομμύρια self test

➢ 119.495 εντοπισμένα κρούσματα Covid-19 μέσω self test

➢ Ίδιος ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων με Μάρτιο 2021, αλλά μειωμένα κατά 2/3 ο αριθμός 
νοσηλειών και η πληρότητα των ΜΕΘ

➢ Απρίλιος – Μάιος: άνοιγμα σχολείων, μικρών καταστημάτων, εστιατορίων και καφετεριών

➢ Συνέχεια προγράμματος ”Ελευθερία”

❑ Αναγκαιότητα επανεκκίνησης οικονομίας και επαναφοράς κανονικότητας, όπου αυτό 
είναι εφικτό και με βάση τις οδηγίες των επιστημόνων

❑ Μάιος – Ιούνιος: Ημερήσια ρεκόρ εμβολιασμών ≈ 110.000

❑ Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού



Ασφαλές άνοιγμα τουρισμού 2021

➢ Προβλεπόμενες διαδικασίες για αεροπορικά και ακτοπλοϊκά ταξίδια
➢ Περιορισμοί για τους μη εμβολιασμένους
➢ Χρήση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Εμβολιασμού και του PLF (Passenger 

Locator Form)
➢ Εκτενείς διαγνωστικοί έλεγχοι, όπου χρειάζεται
➢ Συνεχής εποπτεία και εγρήγορση με βάση τους δείκτες επικινδυνότητας της

πανδημίας (θετικότητα, εβδομαδιαίος αριθμός κρουσμάτων, διαθέσιμη
χωρητικότητα ΕΣΥ)

➢ Γεωγραφικοί περιορισμοί με βάση τους δείκτες επικινδυνότητας της 
πανδημίας

➢ Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού και Ταξιδίων (World Travel & Tourism 
Council) απέδωσε τα εύσημα στην Ελλάδα για την εξέλιξη της φετινής 
τουριστικής χρονιάς:
➢ ασφαλής τρόπος ανοίγματος του ελληνικού τουρισμού για πολίτες και επισκέπτες
➢ συνθήκες για ασφαλείς μετακινήσεις ταξιδιωτών
➢ σημείο αναφοράς για την τόνωση οικονομιών που πλήττονται από την πανδημία



Φάση 5: Οκτώβριος 2021-

Επαναφορά στην κανονικότητα



Διατήρηση μέτρων για την 
προστασία των ανεμβολίαστων 

πολιτών

Φάση 5 – Επαναφορά στην Κανονικότητα

Άρση περιορισμών για τους πλήρως 
εμβολιασμένους πολίτες

Συνεργασία με επιτροπή ειδικών

➢ Διατήρηση μηχανισμού παρατήρησης επιδημιολογικού κινδύνου

➢ Πλήρης επαναλειτουργία ΕΣΥ

➢ Συνέχιση εμβολιαστικού προγράμματος με ειδικές δράσεις



Μεταρρυθμίσεις στην Υγεία:
Αξιοποίηση της εμπειρίας της πανδημίας



H εμπειρία της πανδημίας ενσωματώνεται στις μεταρρυθμίσεις

Σύστημα Διοίκησης μέσω Στόχων

Σύστημα Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων (DRG)

Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια

Εθνική Στρατηγική για την διασφάλιση ποιότητας 

Νέος Εθνικός Χάρτης Υγείας 

Αναβάθμιση υποδομών

Κατ΄οίκον νοσηλεία

Μεταρρύθμιση μηχανισμού clawback, σταδιακή αλλά 

δραστική μείωση έως το 2025

Διαμοιρασμός ρίσκου μεταξύ κράτους και φαρμακευτικών 

εταιρειών σε περίπτωση μη επίτευξης στόχων

Συμψηφισμός clawback με δαπάνες για Έρευνα και 

Ανάπτυξη, διεξαγωγή κλινικών δοκιμών και ανάπτυξη νέων 

προϊόντων

ανάγκη εξορθολογισμού δαπανών, βελτιστοποίηση διαχείρισης 

πόρων

Ανάδειξη καλών πρακτικών, επιτυχημένη συνεργασία με τον

ιδιωτικό τομέα

Υψηλό clawback - στρεβλώσεις στην αγορά

Παρωχημένο πλαίσιο - ανάγκη προώθησης καινοτομίας, 

έρευνας

Ζήτημα ισότιμης και όχι ακριβής πρόσβασης σε πρωτοπόρες 

θεραπείες

Νοσοκομεία -υπηρεσίες υγείας Φαρμακευτική πολιτική
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Νέα ΕΚΑΠΥ

Χρήση νέων τεχνολογιών

Ανασχεδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας

Κεντρικοποίηση προμηθειών σε ποσοστό τουλάχιστον 

40% 

Δημιουργία Εθνικών Μητρώων και Κωδικοποιήσεων

Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων

Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

Υπηρεσίες τηλεϊατρικής και τηλεσυμβουλευτικής

Εθνική ψηφιακή υποδομή για υποστήριξη ογκολογικών 

ασθενών 

Αυξημένες ανάγκες για μαζικές προμήθειες 

αναλώσιμων ειδών σε χαμηλές τιμές

Εξασφάλιση διαθεσιμότητας ιατρικού εξοπλισμού και 

μέσων προστασίας

Νέες ψηφιακές λύσεις και εφαρμογές/ Επιχείρηση
«Ελευθερία»:

● emvolio.gov.gr
● πλατφόρμα ραντεβού εμβολιασμού
● πιστοποιητικό εμβολιασμού
● επέκταση άυλης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
● myHealth app

Προμήθειες ΕΣΥ Ψηφιακή Υγεία
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Αναβάθμιση δομών (υποδομές και 

προσωπικό)

Ενιαίο μοντέλο διοίκησης

Ενίσχυση ρόλου ΠΦΥ στην αντιμετώπιση 

υγειονομικών κρίσεων

Παροχή κινήτρων σε υγειονομικούς για 

στελέχωση απομακρυσμένων δομών 

υγείας

Πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης

Νέο σύστημα επιδημιολογικού

ελέγχου

Εθνικό Σχέδιο για την Ψυχική Υγεία

Εθνικό Σχέδιο για την Άνοια και νόσο 

Αλτσχάιμερ

Δημιουργία δομών Ψυχικής Υγείας/ 

ενίσχυση τηλεσυμβουλευτικής

Δράσεις πρόληψης

Σχέδιο για την αντιμετώπιση εξαρτήσεων

- άσκοπες επισκέψεις/συμφόρηση 
νοσοκομείων => διασπορά του ιού, 
αδυναμία λειτουργίας χειρουργείων, 
νοσηλείες σε ΜΕΘ που θα μπορούσαν να 
είχαν αποφευχθεί
+ Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων, 
κέντρων δειγματοληψίας

Ανάγκη ισχυρού συστήματος

επιδημιολογικού ελέγχου

Έλλειμμα κουλτούρας πρόληψης

Ανάδειξη αναγκαιότητας εμβολιασμών

Επιδείνωση ψυχικής υγείας παιδιών και

εφήβων

Αύξηση συμπτωμάτων αγχώδους 

διαταραχής, κατάθλιψης

Πρωτοβάθμια Φροντίδα 

Υγείας
Πρόληψη Υγείας Ψυχική Υγεία




