
Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την αποκλιμάκωση των 
περιοριστικών μέτρων 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της στρατηγικής για σταδιακή άρση των 
περιοριστικών μέτρων, αποφάσισε σήμερα την περαιτέρω χαλάρωση συγκεκριμένων 
απαγορεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πολύ καλή επιδημιολογική εικόνα που 
παρατηρείται στην Κύπρο, στο πλαίσιο και των εισηγήσεων της Συμβουλευτικής 
Επιστημονικής Επιτροπής προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Υγείας.   

Συγκεκριμένα, μιλώντας μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κ. 
Κωνσταντίνος Ιωάννου ανακοίνωσε ότι αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: 

• Από 5/6 επαναλειτουργούν τα κολυμβητήρια και πισίνες για το κοινό 
• Από 9/6 που θα ξεκινήσει ουσιαστικά η 3η φάση που θα διαρκέσει μέχρι τις 24 

Ιουνίου αντί 14 Ιουλίου, επαναλειτουργούν εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια και 
λιμάνια, υπηρεσίες εστίασης για τους εσωτερικούς τους χώρους, τα ξενοδοχεία 
στους εσωτερικούς τους χώρους, θέατρα και σινεμά ανοικτού χώρου, τα αθλητικά 
πρωταθλήματα χωρίς φιλάθλους, τα νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί, 
παιδικές λέσχες, παιδότοποι εξωτερικού χώρου, ολοήμερα και θερινά σχολεία με 
τις καντίνες. 

• Στις 13/6 επαναλειτουργούν καζίνο, σχολές χορού και για άλλα αθλήματα σχολές, 
γυμναστήρια και τα θεματικά πάρκα. 

Συνεχίζοντας, ο κ. Ιωάννου, λόγω των συχνών ερωτήσεων που τίθενται σχετικά με τη 
4η φάση, διευκρίνισε ότι «δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση πλην του γεγονότος ότι τα 
θέατρα και τα σινεμά κλειστού τύπου πάνε για αρχές Αυγούστου, αλλά σε ό,τι αφορά 
γάμους, βαφτίσια, φεστιβάλ, συναυλίες, αποφοιτήσεις Πανεπιστημίων, αυτά 
προγραμματίζονται για την 1η Σεπτεμβρίου για όσους θέλουν να προγραμματιστούν». 

Ξεκαθάρισε ακόμα πως «όσον αφορά στον περιορισμό των 10 ατόμων για συναθροίσεις, 
αυτός καταργείται στις 24 Ιουνίου -διότι έχουν έρθει κοντά μας πληροφορίες για κάποιους 
που προγραμματίζουν συναθροίσεις». 

Επίσης, από τις 13 Ιουνίου καταργείται η Ομάδα Α των ευπαθών ομάδων και παραμένει η 
Ομάδα Β και θα επαναξιολογηθούν τα δεδομένα το επόμενο διάστημα. 

Σε σχετική ερώτηση, ο κ. Ιωάννου είπε πως για την ώρα δεν έχει αλλάξει η 
κατηγοριοποίηση των χωρών σε σχέση με τις πτήσεις. 

Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση για το άνοιγμα των οδοφραγμάτων εξήγησε ότι δεν 
συζητήθηκε το θέμα στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.   

Επιπρόσθετα, ο κ. Υπουργός επανέλαβε ότι για όλες τις επιχειρήσεις και τους τομείς που 
επαναδραστηριοποιούνται, θα ισχύσουν πρωτόκολλα, τα οποία ετοιμάζονται και θα 
δοθούν στη δημοσιότητα για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων τις επόμενες μέρες.   

Ερωτηθείς σχετικά με τα καζίνο, ο Υπουργός Υγείας είπε πως είναι μεν κλειστοί χώροι όπως 
και άλλοι χώροι, «απλώς πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να τηρούμε τα μέτρα 
αυτοπροστασίας και αν τα τηρούμε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Για αυτό πάμε σταδιακά 
για να παρακολουθούμε και να είμαστε έτοιμοι εάν υπάρχει σημαντική αύξηση των 
κρουσμάτων. Αντιλαμβάνεστε απευχόμαστε αυτό το σενάριο». 

 


