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Δελτίο Τύπου 

 

Την Α’ φάση της στρατηγικής σταδιακής άρσης των περιοριστικών 

μέτρων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου 

 

Τα μέτρα που αίρονται στο πλαίσιο της Α’ φάσης της στρατηγικής 

αποκλιμάκωσης των περιορισμών, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας κ. 

Κωνσταντίνος Ιωάννου, κατά τη διάρκεια διάσκεψης Τύπου μετά το πέρας του 

Υπουργικού Συμβουλίου.  

 

Κληθείς να πει εάν εκτιμάται πως με τα νέα μέτρα θα συνεχίσει να καταγράφεται 

μείωση στο ποσοστό θετικότητας, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι αναμένεται με την 

αποκλιμάκωση των μέτρων, όπως έγινε και σε άλλες χώρες όπως είναι η 

Μάλτα, «πιθανόν να υπάρξει μια έξαρση. Να θυμίσω ότι η Κύπρος είναι η 2η 

χώρα στην ΕΕ κατ’ αναλογία πληθυσμού στην διενέργεια διαγνωστικών 

εξετάσεων. Με την εφαρμογή τώρα της στρατηγικής όπως όλοι όσοι 

επαναδραστηριοποιούνται να ελέγχονται όπως και το 20% των εργαζομένων 

σε εβδομαδιαία βάση, στόχος είναι ακριβώς να υπάρχει μια συνεχής επιτήρηση 

μέσω των τεστ της επιδημιολογικής εικόνας, να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές 

εξάρσεις για να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε το ποσοστό θετικότητας σε 

χαμηλά επίπεδα». 

 

Ερωτηθείς εάν οι πρόσφατες ανακοινώσεις από την AstraZeneca για 

καθυστέρηση στις παραδόσεις των εμβολίων αναμένεται να επηρεάσει το 

εμβολιαστικό πλάνο της Κύπρου, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι συμμερίζεται 

τις απόψεις της Ευρωπαίας Επιτρόπου για την Υγεία, σημειώνοντας ότι 

«πρέπει να γίνουν ενέργειες ώστε η Ευρώπη να αντιμετωπιστεί όπως και οι 

άλλες χώρες όσον αφορά την παράδοση εμβολίων -διότι ακούγεται λίγο 

παράξενο να υπάρχει πρόβλημα παράδοσης μόνο στην ΕΕ ενώ σε άλλες 

χώρες όπως η Αγγλία δεν υπάρχει. Όσον αφορά στην Κύπρο, έχουμε 

παραγγείλει από την AstraZeneca πολύ περισσότερα από την αναλογία του 
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πληθυσμού μας, στο πλάνο που έχουμε αναφέρει για κάλυψη μέχρι 100,000 

ήταν αφού λήφθηκαν υπόψη οι μειωμένες ποσότητες. Εάν παρ’ ελπίδα 

αυξηθούν αυτές οι ποσότητες, τότε θα είμαστε σε θέση να εμβολιάσουμε 

περισσότερα άτομα». Επεσήμανε ότι, σύμφωνα με το πλάνο μας, μέχρι τις 

αρχές Μαρτίου θα έχουν εμβολιαστεί οι άνω των 80 ετών και οι επαγγελματίες 

υγείας πρώτης γραμμής, και λαμβάνοντας υπόψη μας την πληροφόρηση που 

έχουμε μέχρι σήμερα από την Pfizer, τη Moderna και την AstraZeneca. 

 

Ερωτηθείς εάν θα αυξηθεί ο αριθμός των SMS ανά ημέρα, ο κ. Υπουργός 

ανέφερε πως δεν διαφοροποιείται κάτι άλλο πέραν αυτών που ανακοινώθηκαν, 

σημειώνοντας ωστόσο ότι θα προστεθεί και 9η κατηγορία στο Έντυπο Β για τις 

μετακινήσεις προς κομμωτήρια, κουρεία και ινστιτούτα αισθητικής. Σε ό,τι δε 

αφορά στις επισκέψεις σε οικίες μέχρι 2 ατόμων 1ου και 2ου βαθμού συγγένειας, 

ο Υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι θα προστεθεί η ρύθμιση στο SMS αρ. 5.  

 

Κληθείς να πει εάν τα μέτρα στήριξης προς τις επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να 

παρέχονται, ο κ. Ιωάννου απάντησε θετικά, λέγοντας ότι «στόχος της 

αποκλιμάκωσης είναι να περιορίζουμε όσο γίνεται την κινητικότητα και τις 

επαφές, άρα αντιλαμβάνεστε, με το να αναβάλουμε έστω μια εβδομάδα να μην 

ανοίξουν ταυτόχρονα αλλά σε δύο στάδια, επιτυγχάνεται και αυτός ο στόχος, 

ούτως ώστε εάν υπάρξει πρόβλημα να μπορέσουμε έγκαιρα να μπορούμε να 

επέμβουμε». Τόνισε παράλληλα ότι παρά την αποκλιμάκωση των μέτρων, 

«είναι εξαιρετικά σημαντικό να εκμεταλλευτούμε τη παραχώρηση των δωρεάν 

τεστ και επειδή υπήρχε ανταπόκριση από τον κόσμο και κάνουμε 8-10,000 τεστ 

την ημέρα, αλλά η δυνατότητά μας είναι για περισσότερα. Επειδή όμως δεν 

υπήρχε η βέλτιστη ανταπόκριση από τον κόσμο αποφασίσαμε όπως γίνει 

υποχρεωτικά, και άρα όποιος τομέας επαναδραστηριοποιείται να έρχεται 

υποχρεωτικά με τεστ τουλάχιστον μιας εβδομάδας». 

 

Έχουν αυξηθεί οι σταθμοί  σε 40 από 25 τους σταθμούς, θα καλούνται 

αλφαβητικά και άρα θα μπορούν όλοι να εξεταστούν, ώστε τις 8 του Φλεβάρη 

να έχουν όλοι αρνητικό τεστ. Ταυτόχρονα όμως, όσοι δουλεύουν θα πρέπει να 
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έχουν το τουλάχιστον 20% των εργαζομένων τους με αρνητικό τεστ, εξήγησε ο 

κ. Υπουργός, καλώντας τους εργαζόμενους να προσέρχονται για τεστ.  

 

Απαντώντας σε ερώτηση εάν θα γίνουν rapid test και στους τελειόφοιτους 

μαθητές που επιστρέφουν στις 8 Φλεβάρη στις σχολικές μονάδες, ο Υπουργός 

Υγείας είπε ότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, ωστόσο, είπε, το προσωπικό των 

σχολικών μονάδων θα εξεταστεί. 

 

Ερωτηθείς εάν έχει γίνει περαιτέρω διερεύνηση για την ύπαρξη του νέου 

στελέχους του ιού στην κοινότητα, ο κ. Ιωάννου εξήγησε τα αυστηρά μέτρα που 

λαμβάνει η Κύπρος από τις 21 Δεκεμβρίου 2020, για να εμποδίσει την 

εξάπλωσή του στην κοινότητα. «Είμαστε η μόνη χώρα που όλοι όσοι έρχονται 

μπαίνουν σε εφτά μέρες περιορισμό κάτω από την εποπτεία του Κράτους. Στην 

Αγγλία τώρα θα το κάνουν για όσους επιστρέφουν στην χώρα. Επίσης, κάποιες 

άλλες χώρες σκέφτονται να κάνουν PCR τεστ, που εμείς το κάνουμε από τον 

Δεκέμβριο. Άρα λαμβάνονται όλα τα μέτρα και μελετούμε ακόμα ένα μέτρο που 

θα ανακοινωθεί όταν αποφασιστεί», ανέφερε. «Άρα από τις 20 του Δεκέμβρη 

είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε λάβει τα μέτρα μας για να ελέγξουμε την 

εισαγωγή του στελέχους αυτού στην Κύπρο. Η ενημέρωση που είχαμε χθες 

ήταν ότι θα έχουμε αποτελέσματα σε δύο τρεις εβδομάδες σε ό,τι αφορά στις 

διαβουλεύσεις με το ECDC και έχω ζητήσει από το ΙΝΓΚ αν μπορεί για τις 

επόμενες 2 εβδομάδες να κάνει περαιτέρω εξετάσεις σε θετικά αποτελέσματα», 

είπε.  

 

Από πλευράς του, ο Επικεφαλής της Συμβουλευτικής Επιστημονικής 

Επιτροπής για τον κορωνοϊό δρ Κωνσταντίνος Τσιούτης, απαντώντας στην ίδια 

ερώτηση, εξήγησε ότι υπάρχει ανησυχία για τη μετάλλαξη του κορωνοϊού. 

«Εμείς από πλευράς μας στις εισηγήσεις μας λαμβάνουμε υπόψη πολλές 

παραμέτρους, με στόχο ένα, τη Δημόσια Υγεία. Λαμβάνουμε  υπόψη, εκτός από 

τους επιδημιολογικούς δείκτες, και άλλες παραμέτρους. Τους νοσηλευόμενους, 

μια πολύ σημαντική παράμετρο που πρέπει να κοιτάζουμε και φυσικά όλες τις 

καινούριες εξελίξεις. Μια από αυτές είναι η μετάλλαξη, η οποία ξέρουμε ότι 
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μεταδίδεται, έχει εντοπιστεί σε δεκάδες χώρες, αλλά και άλλα πράγματα, όπως 

είναι για παράδειγμα και το ότι μπήκαμε στους χειμερινούς μήνες. Άρα το κλειδί 

είναι ένα, η ατομική ευθύνη που πρέπει να αναλάβει ο καθένας. Για αυτό κιόλας 

στις επιφυλάξεις μας ήταν ότι αυτή η διάρκεια των αυστηρών μέτρων ήταν τρεις 

εβδομάδες. Όλο αυτό το στρατηγικό σχέδιο έχει πάρα πολλές παραμέτρους και 

πάρα πολλές εξελίξεις», ανέφερε. 

 

Συνεχίζοντας, ο κ. Τσιούτης είπε πως «κάποια από τα υγειονομικά μας 

πρωτόκολλα πρέπει να αναθεωρηθούν ίσως ανάλογα με αυτά που θα 

ανοίξουν. Άρα σε όλο αυτό πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση. Αλλά 

επαναλαμβάνω το κλειδί βρίσκεται στη δική μας συμπεριφορά πρώτα και 

έπειτα στην σωστή τήρηση και επιτήρηση των πρωτοκόλλων». 

 

Ακολούθως, σε σχετική ερώτηση, ο Υπουργός Υγείας επανέλαβε ότι η 

κατάσταση αξιολογείται και οι αποφάσεις για την αποκλιμάκωση στηρίζονται 

στον βαθμό επικινδυνότητας του κάθε τομέα, τις εισηγήσεις των ειδικών και του 

ECDC. «Αναλόγως με την επιδημιολογική εξέλιξη, υπάρχει πλάνο, έχουν μπει 

κάτω οι δείκτες, είναι η αθροιστική επίπτωση, οι συμπατριώτες μας στις ΜΕΘ, 

το ποσοστό θετικότητας, κοκ. Έχουν μπει τα δεδομένα αυτά κάτω και βάσει των 

εξελίξεων τις επόμενες ημέρες, έχουμε υπόψη μας τι έπεται για να 

προχωρήσουμε στις επόμενες φάσεις», δήλωσε. 

 

Για αυτό πάμε με σταδιακή αποκλιμάκωση, εξήγησε ο κ. Ιωάννου, «διότι με μια 

απότομη αποκλιμάκωση πιθανόν να υπάρξει έξαρση. Στόχος μας είναι με τα 

μαζικά τεστ και με την εφαρμογή της στρατηγικής όπως όλοι οι εργαζόμενοι 

που επαναδραστηριοποιούνται να ελέγχονται. Στόχος είναι να υπάρχει μια 

συνεχής επιτήρηση, να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές εξάρσεις για να υπάρχει 

και έγκαιρη παρέμβαση». 

 

Αναγνωρίζουμε τη σημασία του πολιτισμού, είπε ο κ. Ιωάννου, σε ερώτηση γιατί 

δεν επαναλειτουργεί ο τομέας του πολιτισμού. «Δεν είναι μόνο ο πολιτισμός, 

είναι και ο αθλητισμός είναι και πολλές άλλες δραστηριότητες, αλλά δυστυχώς 
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πρέπει να λαμβάνουμε αυτά τα μέτρα. Πρέπει να τηρούμε τα πρωτόκολλα και 

να εκμεταλλευτούμε την παραχώρηση των τεστ, αφού θα προσφέρονται 

δωρεάν. Είμαστε η μόνη χώρα που προσφέρει τεστ δωρεάν σε τόσο μεγάλο 

βαθμό και είναι ένα εργαλείο που μπορεί να μας δώσει πολύ καλά 

αποτελέσματα», επεσήμανε. 

 

Σε ερώτηση σχετικά με τα γυμναστήρια και τον χώρο του αθλητισμού, και 

απαντώντας στις αναφορές παραγόντων ότι δεν υπήρχαν κρούσματα στους 

χώρους αυτούς, ο κ. Υπουργός εξήγησε ότι «κρούσματα υπήρχαν και στα 

γυμναστήρια και στον αθλητισμό και σε πολλούς άλλους χώρους. Εν πάση 

περιπτώσει όμως, υπάρχει αυτή η αξιολόγηση του κινδύνου μετάδοσης και με 

αυτή την αξιολόγηση προχωρούμε είτε στην κλιμάκωση, είτε στην 

αποκλιμάκωση των μέτρων. Είναι θέμα καθαρά επιδημιολογικών δεδομένων. 

 

«Δεν είναι της ώρας να σας αναλύσω γιατί σε ένα κατάστημα που κάνεις δέκα 

λεπτά και φοράς μάσκα δεν είναι το ίδιο από ένα γυμναστήριο που γυμνάζεσαι 

χωρίς μάσκα, όπου υπάρχει εφίδρωση και αναπνοές και λυπάμαι που τόσους 

μήνες μετά πρέπει να απαντάμε αυτά τα πράγματα», υπογράμμισε 

χαρακτηριστικά ο κ. Υπουργός.  

 

Σχολιάζοντας τα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν το Σαββατοκύριακο στην 

περιοχή Τροόδους με τον αυξημένο αριθμό πολιτών, ο Υπουργός Υγείας είπε 

ότι σίγουρα τέτοιες εικόνες «μάς λυπούν και σίγουρα έπρεπε να υπάρχει 

καλύτερη επιτήρηση. Αλλά είναι και στη νοοτροπία μας σαν λαός. Τονίζουμε 

εδώ και τόσους μήνες την ατομική ευθύνη του καθενός κι όμως είδαμε κατά 

εκατοντάδες κόσμο και αυτές τις σκηνές στο Τρόοδος. Δεν αντιληφθήκαμε 

ακόμα τη σημασία του ότι έχουμε κάθε μέρα 30 ανθρώπους που παλεύουν στη 

ΜΕΘ και κάθε μέρα ανακοινώνουμε τον θάνατο ανθρώπων. Χρειάζεται από 

όλους να υπάρχει συναίσθηση της κατάστασης».  

 

Τέλος, σε ερώτηση εάν θα επανεξεταστεί το θέμα της πρόσβασης στα 

μονοπάτια της φύσης, ο κ. Ιωάννου ανακοίνωσε ότι θα απαγορευτεί μέσω του 
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Διατάγματος η πρόσβαση. «Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να 

λαμβάνουμε κάποιες αποφάσεις και θα την πληρώσουν και αυτοί που 

πραγματικά θέλουν να επισκεφθούν τα μονοπάτια της φύσης, λόγω της 

συμπεριφοράς μιας μικρής μερίδας πολιτών». 

 

_________________ 

Υπουργείο Υγείας 

27 Ιανουαρίου 2021 


