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Δελτίο Τύπου 

 

Ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου απάντησε σε ερωτήσεις 

αναφορικά με τα νέα έκτακτα μέτρα που αποφάσισε το Υπουργικό 

Συμβούλιο 

 

Σε ερωτήσεις εκπροσώπων των ΜΜΕ απάντησε απόψε ο Υπουργός Υγείας κ. 

Κωνσταντίνος Ιωάννου μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά το 

οποίο αποφασίστηκαν έκτακτα μέτρα για αναχαίτιση της πανδημίας του 

κορωνοϊού.  

 

Κληθείς να πει γιατί αποφασίστηκε να γίνει διαχωρισμός και να ληφθούν 

επιπρόσθετα μέτρα στις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, ο κ. Ιωάννου 

επανέλαβε πως δεν είναι εύκολος ο γεωγραφικός διαχωρισμός αφού εύκολα 

διασπείρεται ο ιός από τη μια πόλη στην άλλη. «Για να διασφαλίσουμε ότι δεν 

θα υπάρχει διασπορά πήραμε και τα οριζόντια μέτρα. Θέλω να τονίσω ότι όλα 

αξιολογούνται σε καθημερινή βάση και εάν χρειαστεί να πάρουμε επιπλέον 

μέτρα θα τα πάρουμε. Έχουμε αποδείξει πολλές φορές ότι έγκαιρα παίρνουμε 

μέτρα, να θυμίσω ότι έγκαιρα πήραμε μέτρα με εφαρμογή μέχρι τον Ιανουάριο 

και έχουμε πάρει μέτρα και τον Σεπτέμβρη», σημείωσε ο κ. Υπουργός, 

επισημαίνοντας ότι μέτρα λαμβάνονται, ωστόσο αυτά δεν έχουν το 

αναμενόμενο όφελος εάν δεν πειθαρχήσει ο κόσμος.  

 

Σε ερώτηση εάν υπάρχει πρόθεση να εκδοθεί Διάταγμα για απαγόρευση των 

μαθητικών εκδρομών που οργανώνονται, ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε σε 

σύσκεψη που έγινε και τις οδηγίες που δόθηκαν οδηγίες από την Υπουργό 

Δικαιοσύνης για να υπάρχει έντονη παρουσία της Αστυνομίας για να 

βεβαιωθούμε ότι εφαρμόζονται οι πρόνοιες των Διαταγμάτων. «Πέραν από 

αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, όπως έχει ζητηθεί για παράδειγμα η 

έκδοση Διαταγμάτων», είπε. 
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Ερωτηθείς εάν τα νοσοκομεία είναι σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τη νέα 

έξαρση των κρουσμάτων, ο κ. Ιωάννου είπε ότι στο νοσοκομείο αναφοράς 

υπάρχουν διαθέσιμες 88 κλίνες, και σε περίπτωση που γεμίσουν οι κλίνες 

υπάρχει πλάνο από τον ΟΚΥπΥ για ενεργοποίηση θαλάμων πρώτα στο 

Νοσοκομείο της Λεμεσού και μετά στη Λευκωσία με σύνολο 200 κλινών. 

«Αντιλαμβάνεστε αν φθάσουμε σε αυτό το σημείο θα πάμε και σε άλλα 

νοσοκομεία. Αυτό το πλάνο προβλέπει την ταυτόχρονη λειτουργία των άλλων 

ειδικοτήτων με εξαίρεση το νοσοκομείο αναφοράς. Δηλαδή στο Νοσοκομείο της 

Λεμεσού θα χρησιμοποιηθούν κάποιοι θάλαμοι και θα συνεχίσει το νοσοκομείο 

θα γίνει επιστράτευση προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα κάτι που έχει 

προχωρήσει». 

 

Σε ό,τι αφορά τις ΜΕΘ, ο Υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι «οι κλίνες είναι 115, 

ενώ υπάρχουν γύρω στους 200 αναπνευστήρες, αλλά υπάρχει και ο 

περιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού. Αν χρειαστεί θα πάμε, αλλά 

υπάρχουν οι 115 που είναι και πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ». 

 

Σε σχέση με την προμήθεια εμβολίων, ο κ. Υπουργός επανέλαβε ότι η αγορά 

και η προμήθεια των εμβολίων γίνεται από κοινού με την ΕΕ κατόπιν ενεργειών 

της Στέλλας Κυριακίδου, λέγοντας ότι έχουν υπογραφεί τρία συμβόλαια και η 

Κύπρος έχει συμμετοχή και στα τρία. Στην AstraZeneca το ελπιδοφόρο σενάριο 

μιλά για τέλος του Δεκέμβρη, πιθανόν τέλος του Φεβάρη να αρχίσουν να 

προμηθεύουν τις χώρες, σημείωσε. «Έχουμε εξασφαλίσει 800 χιλιάδες και αυτά 

είναι τα δεδομένα που μας επιτρέπει η ΕΕ να εξασφαλίσουμε, διότι εμείς 

ζητήσαμε ένα εκατομμύριο για να καλύψουμε και τους Τουρκοκύπριους. 

Εκκρεμούν κι άλλα συμβόλαια και να είμαστε βέβαιοι, ώστε ανεξάρτητα από το 

ποια εταιρεία θα προχωρήσει πρώτη να είμαστε στις παραγγελίες. Υπάρχει και 

μια πρόνοια ότι ποσότητες που δεν θα χρησιμοποιηθούν να τις δώσουμε σε 

άλλες χώρες. Άρα υπάρχει η δυνατότητα να τα μεταπωλήσουμε εάν δεν 

χρειαστούν σε άλλες χώρες», εξήγησε. 
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Ερωτηθείς σχετικά, εξήγησε ότι είναι πολύ διαφορετικό η απαγόρευση στη 

μετακίνηση και η απαγόρευση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. «Η 

απαγόρευση των δραστηριοτήτων είναι ένα μέτρο που πάρθηκε για να 

αναχαιτίσει τη διασπορά. Είναι ομαδικά αθλήματα, οποιοσδήποτε λαμβάνει 

μέρος σε ατομικό άθλημα μπορεί να προπονηθεί. Απαγόρευση στη 

δραστηριότητα των μαθητών πώς θα σταματήσουμε. Πρέπει να 

προχωρήσουμε και σε απαγόρευση στις μετακινήσεις», δήλωσε ο κ. Ιωάννου. 

 

Ακολούθως, ο κ. Ιωάννου, ερωτηθείς για την αποτελεσματικότητα των μέτρων, 

εξήγησε ότι τα οποιαδήποτε μέτρα παίρνουμε χρειάζονται δύο βδομάδες για να 

φανεί αποτέλεσμα. Πρόσθεσε πως τα μέτρα στη Λεμεσό και την Πάφο είναι στη 

δεύτερη εβδομάδα εφαρμογής και είπε πως όταν ανακοινώνονται κάποια 

κρούσματα, εμείς γνωρίζουμε και τη μέρα είτε που παρουσίασαν συμπτώματα, 

είτε ήταν στενές επαφές. «Το θετικό είναι ότι από την ημέρα που πήραμε τα 

μέτρα, φαίνεται μια σταθεροποίηση και αυτό φαίνεται από τον αριθμό των 

κρουσμάτων σε αντίθεση με τις άλλες χώρες όπου καταγράφεται αύξηση των 

κρουσμάτων. Εμάς φαίνεται να υπάρχει μια σταθεροποίηση προς το παρόν, 

ίσως αυτό να αλλάξει. Ο δείκτης R κυμαίνεται γύρω στο 1 αυτή τη στιγμή εξ ου 

και φαίνεται ότι τα μέτρα δουλεύουν, θα είμαστε όμως σε θέση να τα 

αξιολογήσουμε τις επόμενες μέρες», είπε. 

 

Κληθείς να σχολιάσει τη θέση μέλους της Συμβουλευτικής Επιστημονικής 

Επιτροπής για τη διενέργεια τεστ σε όλο τον πληθυσμό, ο Υπουργός Υγείας 

ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει. Αναφερόμενος στο παράδειγμα 

της Σλοβακίας που το έκανε, διευκρίνισε ότι είναι με τα τεστ αντισωμάτων και 

οι ενδείξεις τους έχουν μεγάλο ποσοστό λάθους και επίσης υπάρχει ο κίνδυνος 

εάν δεν κάνεις αυτές τις εξετάσεις σε δύο τρεις η μέρες, «θα χρειαζόμαστε 

μερικές εβδομάδες, αντιλαμβάνεστε για να έρθει η σειρά του τελευταίου, μπορεί 

στο μεταξύ να επιμολυνθούν κάποιοι άλλοι. Άρα δεν υπάρχει χρησιμότητα εάν 

δεν το κάνεις σε δύο ή τρία 24ωρα».  
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Επεσήμανε ότι έχει παρατηρηθεί πως πολλοί συμπολίτες μας έχουν κάνει τεστ 

αντισωμάτων. «Δεν ενδείκνυται, έχουμε πει ότι τα μόνα τεστ που ενδείκνυνται 

είναι τα μοριακά και επιπλέον, μέχρι τώρα δεν δηλώνονταν και για αυτό είχαμε 

κάποιους που μας έλεγαν είμαστε θετικοί και κανένας δεν μας πήρε τηλέφωνο. 

Όσον αφορά τα στοχευμένα, κάνουμε στοχευμένα, στην Κυπερούντα, στην 

Πόλη Χρυσοχούς και εκεί και όπου χρειάζεται και έχουμε παραγγείλει και τα 

τεστ αντιγώνων με ποσοστό ευαισθησίας 97% τα οποία θα παραληφθούν οι 

πρώτες 50.000 αυτή την Παρασκευή. Επομένως, θα ξεκινήσουμε κάποιες 

εξετάσεις σε οργανωμένα σύνολα, οι οδηγίες είναι στα σχολεία και στο στρατό, 

αλλά και αυτά θα επιβεβαιώνονται μετά και με μοριακό τεστ», υπογράμμισε. 

 

Κληθείς να πει γιατί λήφθηκε η απόφαση για αναστολή της λειτουργίας των 

γυμναστηρίων στις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, ο Υπουργός Υγείας τόνισε 

ότι «τα γυμναστήρια είναι στην αξιολόγηση επικινδυνότητας στην πιο ψηλή 

βαθμίδα. Λαμβάνοντας υπόψη το πρόβλημα που υπάρχει στις δύο επαρχίες 

αποφασίσαμε να κλείσουμε και τα γυμναστήρια. Βάσει του αλγόριθμου που 

υπάρχει είναι στο ψηλότερο σημείο επικινδυνότητας. Ταυτόχρονα 

αποφασίσαμε να σταματήσουμε τις ομαδικές δραστηριότητες. Επειδή έχουμε 

και τα παραδείγματα και γνωρίζουμε από που προκύπτουν πολλά από τα 

θετικά κρούσματα. Περιπτώσεις σε ναυτικό όμιλο που επιμολυνθήκαν 7-8 

άτομα, όπου υπάρχει συνάθροιση των παιδιών, εισήγηση και των ειδικών ήταν 

όπως σταματήσουν για κάποιο χρονικό διάστημα διότι με την έξαρση των 

κρουσμάτων υπάρχει και πρόβλημα για σωστή ιχνηλάτηση. Άρα λαμβάνοντας  

υπόψη αυτά τα δεδομένα πήραμε αυτές τις αποφάσεις». 

 

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι σε όλες τις χώρες οι πρώτες δραστηριότητες που 

κλείνουν είναι οι χώροι εστίασης, οι χώροι συναθροίσεων και οι κοινωνικές 

δραστηριότητες και εκδηλώσεις. 

 

Σε ερώτηση εάν προκαλούν προβληματισμό οι αντιδράσεις που υπάρχουν από 

αρνητές του ιού, ο κ. Ιωάννου απάντησε ότι υπάρχει προβληματισμός, διότι 
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δημιουργούνται και αμφιβολίες στον πληθυσμό, αλλά υπάρχει το δικαίωμα της 

ελεύθερης έκφρασης. 

 

Σε σχέση με τον εκκλησιασμό, ο κ. Ιωάννου είπε πως υπάρχει πρωτόκολλο, 

που ετοιμάστηκε από την επιστημονική ομάδα και δόθηκε στην Αρχιεπισκοπή. 

Επιπλέον έχουμε αποφασίσει όπως ο αριθμός ατόμων δεν υπερβαίνει τα 75 

άτομα για οποιαδήποτε θρησκευτική τελετή. Αναφορικά με τη θεία κοινωνία ο 

κ. Υπουργός είπε πως πρόκειται για ένα ατομικό θέμα που ο καθένας 

αποφασίζει τα μέτρα για την προστασία του. 

 

Τέλος, ο κ. Ιωάννου υπογράμμισε εκ νέου ότι το σημαντικότερο είναι πως 

πρέπει να γίνει κατανοητό ότι χρειάζεται να μειώσουμε τις επαφές μας. «Βλέπω 

στην ιχνηλάτηση 50-60-70 επαφές. Όλα αυτά τα μέτρα που έχουμε πάρει 

στοχεύουν στο να μειώσουμε τις επαφές μας ώστε εάν προκύψει κρούσμα να 

έχουμε μειωμένο αριθμό επαφών», είπε καταληκτικά ο κ. Υπουργός. 

 

_________________ 

Υπουργείο Υγείας 

4 Νοεμβρίου 2020 


