
Δηλώσεις Υπουργού Οικονομικών για τα μέτρα προς αντιμετώπιση του κορωνοϊού, στο 
«Πρωινό Δρομολόγιο» του ΡΙΚ 

 

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης απάντησε σήμερα το πρωί σε 
ερωτήσεις δημοσιογράφου, στο Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ, για το θέμα των μέτρων 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού. 

Το πλήρες κείμενο των ερωτωαπαντήσεων έχει ως ακολούθως: 

  

Ερώτηση: Έχει από το πρωί λέμε στους ακροατές μας μια χαραμάδα άνοιξη και λίγο φως 
βλέπουμε με αυτά που ανακοινώσατε χθες, ότι οι σχεδιασμοί επί χάρτου έχουν γίνει για το 
ποιο είναι το επόμενο στάδιο και το μεθεπόμενο αφού τελειώσουμε την παρούσα φάση, 
και μας είπαν οι επιστήμονες πότε θα θεωρήσουμε ότι έχουμε τελειώσει την παρούσα 
φάση. Δεν έχουν μπει χρονοδιαγράμματα για τη σταδιακή επιστροφή στην ομαλότητα.    

Απάντηση: Σίγουρα όπως όλες οι χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουμε και εμείς τους 
δικούς μας σχεδιασμούς. Αυτοί οι σχεδιασμοί πρέπει να γίνουν στη βάση μιας στρατηγικής. 
Χθες, όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέθεσε τις κατευθυντήριες γραμμές ούτως ώστε 
να υπάρχει και ένας συντονισμός μεταξύ των εθνικών δράσεων όλων των κρατών μελών, 
αλλά σίγουρα αυτό δεν πρέπει να εκληφθεί ως η όποια χαλάρωση. Η επιτυχία μας για το 
σταδιακό άνοιγμα είτε των επιχειρήσεων είτε της οικονομίας, θα εξαρτηθεί και από το 
πόσο πειθαρχημένοι είμαστε στα διατάγματα ειδικά το επόμενο διάστημα, την περίοδο του 
Πάσχα. Αυτό δεν το λέω μόνο εγώ αλλά και οι επιδημιολόγοι και οι επιστήμονες. Έχουμε 
ελπίδα, υπάρχει κάποια αισιοδοξία η οποία αντανακλάται στους επιδημιολογικούς δείκτες 
όπως ανακοινώνονται από τους αρμόδιους. Εμείς, καθηκόντως πρέπει να κάνουμε το 
σχεδιασμό μας και σίγουρα μια υγιής και λειτουργική οικονομία είναι και απαραίτητη 
προϋπόθεση για ένα λειτουργικό σύστημα υγείας και είναι γι’ αυτό που χθες και το 
Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση μια νέας Διϋπουργικής Επιτροπής με τον 
Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Υγείας και άλλους αρμόδιους Υπουργούς ούτως ώστε 
να υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα 
από την καθοδηγητική Επιτροπή με τους ειδικούς του Υπουργείου Υγείας.    

      

Ερώτηση: Αυτό το επιστρέφουμε σταδιακά στην ομαλότητα, επανεκκίνηση κ.λπ. είναι και 
πιο συγκεκριμένο, δηλαδή έχετε βάλει κάτω και ξέρετε δεν είναι ανάγκη τώρα μπορεί να 
μην μπορείτε να μας πείτε ποιοι κλάδοι, ποιες υπηρεσίες του κράτους θα ανοίξουν σιγά-
σιγά. 

Απάντηση: Αυτό θα διαφανεί κατόπιν εκτενούς αξιολόγησης της καθοδηγητικής επιτροπής 
και της Διϋπουργικής Επιτροπής. Απλώς να πω ότι σίγουρα η στρατηγική χωρίζεται σε τρία 
επίπεδα, τρείς χρονικές περιόδους. Η μια είναι αυτή η οποία διανύουμε σήμερα, που είναι 
τα πλήρη περιοριστικά μέτρα. Η δεύτερη φάση την οποία πρέπει να σχεδιάσουμε πιο 
άμεσα είναι το σταδιακό άνοιγμα των επιχειρήσεων κάπου μετά το Πάσχα, μέσα στον 
Μάιο, ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα και θα πούμε και ποιους τομείς της 
οικονομίας, ποιους τομείς των επιχειρήσεων με βάση πάντα τα επιδημιολογικά στοιχεία 
μπορούμε να επανανοίξουμε.  Σίγουρα θα ληφθεί υπόψη η καμπή των κρουσμάτων, η 
επάρκεια του ιατρικού συστήματος αλλά και η παρακολούθηση και ο μεγάλος αριθμός 
δειγματολογικών ελέγχων ο οποίος διεξάγεται αυτή τη στιγμή και είναι αναπόσπαστο 
μέρος αυτής της στρατηγικής. Είναι μια στρατηγική  η οποία θα μπορεί να διαφοροποιηθεί 
ανάλογα με τις ομάδες των πολιτών,  τους τομείς  της κοινωνικής ζωής, ενδεχομένως και 



γεωγραφικές περιοχές και θα καθορίσει  ποιους ακριβώς οικονομικούς τομείς μπορούμε να 
επανανοίξουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε υπόψη κάποια πράγματα αλλά θα πρέπει να 
ακολουθηθεί μια διαδικασία μέσω της καθοδηγητικής επιτροπής και της Διϋπουργικής 
Επιτροπής. Ο κάθε τομέας ο οποίος ενδεχομένως να ανοίξει ή να ανοίγει σταδιακά θα 
πρέπει παράλληλα, να εφαρμόζει κάποια μέτρα προστασίας. Ο υπουργός Υγείας έχει δώσει 
εντολή, η επιδημιολογική ομάδα να επεξεργαστεί κάποια σενάρια, έτσι ώστε να μπαίνουν 
δείκτες ασφαλείας που θα αφορούν με ποιο τρόπο θα δουλεύουν μέτρα προστασίας για 
την λειτουργία αυτών των τομέων. 

Το τρίτο στάδιο της στρατηγικής για την οποία προετοιμαζόμαστε αλλά είναι πάντα 
ανάλογα και με τα δεδομένα, είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας που αφορά την περίοδο 
Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου. Εκεί, θα δούμε διαφορετικά πράματα, πώς ενισχύουμε την 
ικανότητα των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί περισσότερο, πώς τονώνεται η ζήτηση 
ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα αλλά και την κατάσταση της οικονομίας σε λίγο καιρό, 
πώς αξιοποιούμε καλύτερα τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτά εκείνο το 
βάθος χρόνου έχουν.  

  

Ερώτηση: Πως το τοποθετείτε τον Σεπτέμβριο όταν περιμένουμε να μας ξανακτυπήσει νέο 
κύμα με την ελπίδα ότι θα έχουμε και κάποιο φάρμακο για την αντιμετώπιση νέων 
κρουσμάτων. 

Απάντηση:  Σίγουρα η στρατηγική της περιόδου Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου αφορά και 
την ενίσχυση της αντιμετώπισης του ενδεχόμενου νέων κρουσμάτων τη χειμερινή περίοδο 
και αντιμετώπισης μιας νέας κρίσης στο μέλλον. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ιατρικά πού 
θα στεκόμαστε τότε. Νομίζω ότι κάνετε πολύ καλά τη δουλειά σας και ακούμε και από τα 
ραδιόφωνα και από τα ρεπορτάζ σας. 

  

Ερώτηση:  Απλώς λογικά ρωτώ γιατί μας το λένε, μας το ξαναλένε ότι περιμένουμε νέο 
κύμα. Λογικά μπορεί να είμαστε πιο έτοιμοι και οι επιστήμονες να έχουν δώσει και το 
φάρμακο, το πιο αποτελεσματικό. 

Απάντηση:  Εάν η ιατρική κοινότητα είναι πιο έτοιμη τότε σίγουρα θα βοηθήσει και τον 
στρατηγικό σχεδιασμό. 

  

Ερώτηση:  Αλλιώς λέω μπορεί να παραταθεί το δεύτερο στάδιο. Να αργήσει να γίνει η 
πραγματική επανεκκίνηση της οικονομίας. Να καθυστερήσει. Όλα θα τα καθορίσει η 
επιδημία. 

Απάντηση: Όταν μιλάμε για επανεκκίνηση της οικονομίας, δεν μιλάμε ότι θα είναι υπό 
κανονικές συνθήκες αλλά θα πρέπει και η οικονομία να λειτουργεί με κάποιο τρόπο. Όταν 
σταματά να λειτουργεί η οικονομία, τότε σταματά να λειτουργεί και το κράτος και τότε 
σίγουρα, θα υπάρχουν και μεγάλες επιπτώσεις στο σύστημα υγείας το οποίο είμαστε από 
τις πρώτες χώρες που σπεύσαμε να στηρίξουμε εκτάκτως από την πρώτη στιγμή με το 
πακέτο των 100 εκ. που ήταν το πρώτο δημοσιονομικό πακέτο στήριξης της Κυβέρνησης 
που αναλογεί μέχρι το 0,5% του ΑΕΠ. Για να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα πρέπει να 
μπορεί να λειτουργήσει και σε κάποιο βαθμό η οικονομία, πάντα λαμβάνοντας υπόψη τα 
επιδημιολογικά δεδομένα. 

  



Ερώτηση:   Αυτοί οι πόροι που όσο και αν δανειστεί το κράτος γιατί και αυτά τα περιθώρια 
δεν είναι ανεξάντλητα του δανεισμού αλλά και με το δανεισμό πάλι αυτοί οι πόροι δεν 
είναι ανεξάντλητοι γιατί ξέρετε έχει ξεκινήσει και μια μουρμούρα τώρα και για τα 
επιδόματα ότι δεν είναι στο ύψος που τα περίμεναν κάποιοι. Υπολόγιζαν περισσότερα, 
είναι λίγα, πώς θα ζήσουμε. Πρέπει όλοι να λάβουμε υπόψη και τις δυνατότητες του 
κράτους, δεν είναι; 

Απάντηση: Σίγουρα, όπως και το κάθε νοικοκυριό έτσι και το κράτος ανάλογα με τις 
δυνατότητες του κάνει και τον προγραμματισμό του. Πρέπει να πω ότι έχουμε στηρίξει 
πολύ περισσότερο από το μέσο όρο της ΕΕ τους μισθούς, τα επιδόματα, την κυπριακή 
οικονομία και αυτό το λένε, σίγουρα οι αντικειμενικοί αριθμοί. 

  

Ερώτηση:  Πάλι λίγα είναι, επιδόματα είναι. Όταν έκλεισε η δουλειά κάποιου και παίρνει 
επίδομα στο ύψος του ανεργιακού βεβαίως ανατρέπεται ο σχεδιασμός του και ανατρέπεται 
η ζωή του.               

Απάντηση:  Φυσικά. Μιλάμε για μια περίοδο όπου και οι δαπάνες όλων εκτός του κράτους 
είναι και μειωμένες. Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι είναι δύσκολη περίοδος. Το 
κράτος στάθηκε αρωγός και κάνει συνεχείς ευέλικτους σχεδιασμούς για να μπορέσει να 
συνεχίσει να είναι αρωγός. Έχουμε εξαγγείλει ένα δημοσιονομικό πακέτο της τάξης του 
5,4% του ΑΕΠ σε αντίθεση με 3% που είναι μέχρι σήμερα ο μέσος όρος της ΕΕ και 
καλύπτουμε ένα πολύ μεγαλύτερο μερίδιο του πληθυσμού από ότι ο μέσος όρος της ΕΕ. 
Νομίζω αυτό είναι κατανοητό ότι η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή είναι αρωγός στα 
πλαίσια των δυνατοτήτων της και κάνει τους σχεδιασμούς ούτως ώστε να μπορέσει αυτή 
την κρίσιμη περίοδο να στηρίξει όλους. Είναι έκτακτες οι συνθήκες. Είναι συνθήκες 
πολέμου και στην οικονομία όπως και στον τομέα της υγείας αλλά νομίζω ότι η διαχείριση 
η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή είναι  πολυεπίπεδη και όσον αφορά το μέτωπο της υγείας 
και όσον αφορά το μέτωπο της οικονομίας, αποδίδει. Αλλά για να αποδώσει και να είμαστε 
σίγουροι πρέπει να κάνουμε και αυτό το σχεδιασμό, τη σταδιακή άρση των περιορισμών 
αλλά πάντα με την πειθαρχία την οποία έχουμε επιδείξει ως κοινωνία το προηγούμενο 
διάστημα. Είναι δύσκολες οι συνθήκες για όλους μας. 

  

Ερώτηση:  Θα γίνουν διαβουλεύσεις, θα εισακουστούν οι συστάσεις και απόψεις των 
ειδικών ποιοι κλάδοι θα ανοίξουν. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα θα ξεκινήσουμε από την 
οικοδομική, θα πάμε στον τάδε τομέα, μετά θα ανοίξουμε σταδιακά το τάδε. 

Απάντηση:  Νομίζω δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να κάνουμε συγκεκριμένα αναφορά. 

  

Ερώτηση:  Εσείς κάνετε όμως, έχετε σχεδιασμούς πιο συγκεκριμένους, φαντάζομαι. 

Απάντηση: Υπάρχουν σχεδιασμοί οι οποίοι όμως θα πρέπει να γίνουν και να 
ολοκληρωθούν  λαμβάνοντας πάντα υπόψη την επιστημονική ομάδα και τα επιδημιολογικά 
δεδομένα. Δεν είμαστε εμείς οι επιδημιολόγοι και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι μέχρι 
σήμερα έχουμε πορευτεί με βάση αυτή την κατεύθυνση και δεν σκοπεύουμε να 
παρεκκλίνουμε από αυτή την κατεύθυνση. 

  

Ερώτηση:  Έλεγα το πρωί και θέλω να το επαναλάβω, να με διορθώσετε αν κάνω λάθος, ότι 
έχει γίνει ο σχεδιασμός, υπάρχει το πλάνο, υπάρχει στρατηγική με τις τρεις φάσεις όπως 



έχετε περιγράψει αλλά το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τις ημερομηνίες θα τις 
βάλουμε όλοι μαζί με τη συμπεριφορά μας.    

Απάντηση: Έχετε απόλυτο δίκιο, αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει ένα πλαίσιο, τα πιο 
συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα θα καθοριστούν από την καθοδηγητική επιτροπή και τη 
Διϋπουργική Επιτροπή και πρέπει να πω ότι αξιολογούνται συνεχώς κάθε δύο-τρεις 
βδομάδες λαμβάνοντας υπόψη και τις δειγματοληψίες και τα επιδημιολογικά δεδομένα. 
Υπάρχει και ο κίνδυνος, ναι να πάμε πίσω. Άρα έχετε απόλυτο δίκιο ότι θα εξαρτηθεί από τη 
στάση όλων μας και από το αν συνεχίσουμε να πειθαρχούμε ειδικά την περίοδο του Πάσχα 
και το επαναλαμβάνω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμη περίοδος. Θα είναι ένα Πάσχα 
διαφορετικό. Θα πρέπει να σεβαστούμε τους αυστηρούς κανόνες διότι αν υπάρχει μια 
έξαρση την περίοδο του Πάσχα τότε θα μας πάρει πολύ, μα πολύ πίσω και όσον αφορά τα 
θέματα της υγείας και όσον αφορά τη δυνατότητα επανεκκίνησης της οικονομίας και δεν 
πρέπει να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. 

  

Ερώτηση: Είναι λίγο σκληρό για κάποιους ανθρώπους που θα στερηθούν, τους 
ηλικιωμένους γονείς που μπορεί να είναι και σε ίδρυμα, που μπορεί να είναι 
αποκλεισμένοι για μέρες, τους άρρωστους που μπορεί να νοσηλεύονται. 

Απάντηση: Οι επιπτώσεις αυτού του ιού και αυτής της πανδημίας είναι και στον τομέα της 
υγείας, είναι και συναισθηματικές, είναι και κοινωνικές, είναι και οικονομικές. Και εγώ 
προσωπικά δεν έχω δει τους γονείς μου για ένα μήνα. Ούτε την κόρη μου τη βλέπω. Πρέπει 
να τα σεβαστούμε αυτά τα πράγματα. Ναι, τους βλέπω με facecam όταν μπορώ. Δεν είναι 
εύκολες οι συνθήκες. 

  

Ερώτηση:  Όλα αυτά να σκεφτούμε μη στήσουμε κάποιοι γλέντια στις αυλές. Δεν είναι 
σωστό. 

Απάντηση:  Δεν είναι αυτή περίοδος να κάνουμε μαζικές οικογενειακές συγκεντρώσεις. 

  

Ερώτηση:  Είναι εγκληματικό και θα πάμε πίσω όλους τους σχεδιασμούς, θα σκοτώσουμε 
την ελπίδα. 

Απάντηση:  Ναι, και ότι έχουμε κτίσει συλλογικά με αυτές τις συναισθηματικές επιπτώσεις, 
τις οικονομικές επιπτώσεις, κρέμεται από μια κλωστή. Δεν πρέπει να το χαλάσουμε αυτό το 
πράγμα. Είμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη καμπή όσον αφορά την τροχοδρόμηση και της 
καμπύλης αλλά και της επιδημιολογικής πορείας. Τι ζητάμε δηλαδή; Πειθαρχία για ακόμα 
κάποιες μέρες, ακόμα κάποιες βδομάδες ούτως ώστε να μπορούμε να επανέλθουμε πιο 
γρήγορα στην όποια ομαλότητα έστω και σταδιακά. 

  

Ερώτηση:  Ως το τέλος του μήνα αρχές του άλλου θα ξέρουμε πού στέκουμε με μεγαλύτερη 
ασφάλεια τουλάχιστον γιατί ακόμη δεν έχει ασφαλίσει τίποτα. 

Απάντηση:   Ακριβώς, για να μπορέσει να λειτουργήσει η οικονομία, για να μην φέρουμε 
την οικονομική καταστροφή. Οι επιπτώσεις της οικονομικής καταστροφής είναι επιπτώσεις 
και σε θέματα υγείας και σε θέματα κοινωνικά. Δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Θεωρώ 
ότι πάμε καλά, τη διαχειριζόμαστε καλά την κατάσταση αλλά είναι μία εξέλιξη πολεμική, θα 
έλεγα, που πρέπει όλοι να είμαστε πειθαρχημένοι στο πεδίο της μάχης. Και είμαστε 
πιστεύω. Είναι αισιόδοξο το μήνυμα που θέλω να δώσω αλλά καμία χαλάρωση. 



  

Ερώτηση: Δεν θα σας ρωτήσω για τα άλλα ούτε για τον εσωτερικό δανεισμό. Από 
βδομάδας θα τα πούμε. Εκκρεμεί και το νομοθέτημα για τη δανειοδότηση με εγγυήσεις, 
είστε σε διαβούλευση να τα αφήσουμε για μετά το Πάσχα. 

Απάντηση:  Θέλω να ευχηθώ καλό Πάσχα. Θα είναι ένα Πάσχα διαφορετικό. Η Εκκλησία 
είναι το ποίμνιο, είμαστε όλοι μας και με μια νότα αισιοδοξίας ότι θα περάσουμε αυτό το 
Πάθος αλλά μετά θα έρθει η λύτρωση. Πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι. Να ευχηθώ καλό 
Πάσχα σε όλους.          

 


