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Δελτίο Τύπου 

Από 1η Αυγούστου, υπό προϋποθέσεις, στην Κατηγορία Β το Ηνωμένο 

Βασίλειο, λέει ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου 

 

Δηλώσεις Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου και Υφυπουργού 

Τουρισμού κ. Σάββα Περδίου 

 

Από την 1η Αυγούστου, και υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί η καλή 

επιδημιολογική εικόνα της χώρας, το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταταχθεί στις 

χώρες της Κατηγορίας Β, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος 

Ιωάννου, μιλώντας μετά το πέρας της συνάντησης με τα μέλη της 

Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

κ. Νίκο Αναστασιάδη. 

 

Σε κοινές δηλώσεις με τον Υφυπουργό Τουρισμού κ. Σάββα Περδίο, στο 

Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι στη συνάντηση τέθηκε επί 

τάπητος η κατάταξη χωρών, και ειδικότερα, εκείνων των χωρών που είναι 

ουσιαστικές για τον τουρισμό της Κύπρου, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, το 

Ισραήλ και η Ρωσία. «Το Ισραήλ δεν εμπίπτει στις 15 χώρες που έχουν 

αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχόμαστε κόσμο και άρα δεν 

τίθεται θέμα άφιξης τουριστών από το Ισραήλ. Τα επιδημιολογικά δεδομένα της 

Ρωσίας είναι τέτοια που στην παρούσα φάση εξακολουθεί να μένει στην 

Κατηγορία Γ. Τα δεδομένα όμως της Αγγλίας, η παρουσίαση που έγινε από την 

επιδημιολογική ομάδα, δείχνουν και έχει αποφασιστεί ότι εάν εξακολουθήσει να 

παρατηρείται η ίδια καλή επιδημιολογική εικόνα, από 1η Αυγούστου μπορεί να 

τοποθετηθεί στην Κατηγορία Β», επεσήμανε ο κ. Υπουργός, τονίζοντας 

ωστόσο πως η απόφαση θα υλοποιηθεί υπό την προϋπόθεση ότι το Ηνωμένο 

Βασίλειο θα συνεχίσει να καταγράφει τους ίδιους καλούς επιδημιολογικούς 

δείκτες.  

 

Επιπλέον, συνέχισε ο Υπουργός Υγείας, αποφασίστηκε όπως 

επαναξιολογηθούν όλα τα πρωτόκολλα και να επικαιροποιηθούν στη βάση των 
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δεδομένων που επικρατούν αυτή την περίοδο. «Εκεί και όπου χρειάζονται 

βελτιώσεις ή υπάρχει κάποια στρέβλωση, να έρθουν με εισηγήσεις μέχρι την 

ερχόμενη Τετάρτη για να τα προωθήσουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο», 

πρόσθεσε. 

 

Γενικότερα, είπε ο κ. Ιωάννου, έγινε συζήτηση για την επιδημιολογική εικόνα 

που καταγράφεται στην Κύπρο τις τελευταίες μέρες, σημειώνοντας ότι τα 

δεδομένα δείχνουν ότι συνεχίζεται η πολύ καλή εικόνα.  

 

Επιπρόσθετα, κατά τη σύσκεψη, τέθηκε εισήγηση από πλευράς του Καθηγητή 

Λεόντιου Κωστρίκη όπως «αυξήσουμε ουσιαστικά και χωρίς επιπλέον κόστος 

τους ελέγχους στο αεροδρόμιο. Στην ουσία να πενταπλασιάσουμε τη διενέργεια 

εργαστηριακών εξετάσεων. Είναι μια πρακτική που ακολουθείται σε άλλες 

χώρες». Ο κ. Ιωάννου δεν θέλησε να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες, 

αναφέροντας μόνο ότι θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες διάλογος με τα 

εργαστήρια που διενεργούν τους εργαστηριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια, 

ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η διενέργεια των εξετάσεων στα αεροδρόμια 

δειγματοληπτικά χωρίς επιπλέον κόστος.  

 

Ερωτηθείς για την κατάσταση στα κατεχόμενα δεδομένων των κρουσμάτων 

που εντοπίστηκαν από επισκέπτες από την Τουρκία, ο κ. Υπουργός διευκρίνισε 

ότι και το ζήτημα της Τουρκίας εξετάστηκε κατά τη σύσκεψη, λέγοντας ότι η 

χώρα δεν περιλαμβάνεται στις 15 χώρες που έχουν εγκριθεί από την ΕΕ για 

άφιξη τουριστών στα κράτη μέλη. «Και η ίδια η ΕΕ και η άποψη των ειδικών 

ήταν όπως τα δεδομένα στην Τουρκία είναι τέτοια, είναι τέτοια η κατάσταση που 

είναι στην Κατηγορία Γ, άρα δεν αλλάζει κάτι ως προς τον χειρισμό στα 

οδοφράγματα», εξήγησε ο Υπουργός Υγείας. 

 

Κληθείς να πει εάν αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά στο οδόφραγμα της Οδού 

Λήδρας, ο κ. Ιωάννου απάντησε αρνητικά. 
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Από πλευράς του, ο Υφυπουργός Τουρισμού κ. Σάββας Περδίος αναφέρθηκε 

στην ενημέρωση της οποίας έτυχαν κατά τη σημερινή σύσκεψη από τους 

ειδικούς, και υπογράμμισε πως «όλες οι χώρες της Κατηγορίας Β, 

συμπεριλαμβανομένης και της Βρετανίας από την 1η Αυγούστου, έχουν τη 

δυνατότητα να κάνουν τα τεστ στη χώρα τους, κάτι το οποίο σημαίνει ότι στην 

Κύπρο δεν θα γίνονται τεστ επισκεπτών από το εξωτερικό, πέραν των 

δειγματοληπτικών ελέγχων στους οποίους αναφέρθηκε ο Υπουργός. Είναι 

σημαντικό να το γνωρίζουμε, θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω διότι γινόμαστε 

λήπτες ερωτήσεων για αυτό το κομμάτι. Άρα να γίνει ξεκάθαρο ότι όσοι 

προέρχονται από χώρες της Κατηγορίας Β, θα πρέπει να έχουν το τεστ εκ των 

προτέρων και δεν θα υπάρχει δυνατότητα να κάνουν το τεστ στην Κύπρο. Τα 

τεστ που γίνονται στην Κύπρο θα είναι δειγματοληπτικά». 

 

Για τη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου σε επιβάτες της Κατηγορίας Β, ο 

Υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι στα αεροδρόμια της Κύπρου θα μπορούν να 

υποβάλλονται σε τεστ μόνο οι Κύπριοι πολίτες που θα φτάνουν στη χώρα από 

την Κατηγορία Β. 

 

Σε ερώτηση εάν την ευθύνη για να ελέγχουν εάν οι επιβάτες έχουν 

πιστοποιητικό αρνητικού τεστ έχουν οι αεροπορικές εταιρείες, ο κ. Ιωάννου 

ξεκαθάρισε ότι το πιστοποιητικό επισυνάπτεται μαζί με την αίτηση στο Cyprus 

Flight Pass και γίνεται έλεγχος, ενώ έλεγχος διενεργείται και από τις 

αεροπορικές εταιρείες πριν την αποβίβαση των ταξιδιωτών.  

 

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι φαίνεται να μην υπάρχει προοπτική για 

άφιξη τουριστών από το Ισραήλ, ο Υφυπουργός Τουρισμού εξήγηση ότι δεν 

υπάρχει προοπτική αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, πρόσθεσε, «αν μέσα στον 

Αύγουστο ή ακόμα και τον Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη, όποτε βελτιωθεί η 

κατάσταση, το Ισραήλ είναι μια χώρα η οποία απέχει από την Κύπρο μόνο 45’, 

μια αγορά η οποία της αρέσει να έρχεται στην Κύπρο 12 μήνες τον χρόνο, άρα 

η προοπτική αυτής της αγοράς πάντα υπάρχει, όποτε είναι δυνατό να 

ξεκινήσουν οι πτήσεις από εκεί. Σίγουρα ποντάραμε πάρα πολλά στη 
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συγκεκριμένη αγορά, όπως ποντάραμε σε πάρα πολλές αγορές. Δυστυχώς 

είναι μια χρονιά όπου τα πάντα ρει, τα πάντα αλλάζουν σε μια στιγμή. Έχουμε 

υποχρέωση και εμείς και οι διάφοροι φορείς του τουρισμού να δείχνουμε 

ευελιξία, να κατανοούμε ότι η οποιαδήποτε απόφαση μπορεί σε κάποιες 

εβδομάδες να αλλάξει και, όπως είπε και ο Υπουργός, με προϋποθέσεις 

επιδημιολογικής κατάστασης στο εξωτερικό». 

 

Ερωτηθείς εάν για την αγορά της Ρωσίας η φετινή χρονιά έχει χαθεί, ο κ. 

Περδίος επεσήμανε ότι οι Ρώσοι τα τελευταία χρόνια δείχνουν αυξημένο 

ενδιαφέρον για τους χειμερινούς μήνες, λόγω των καλών καιρικών συνθηκών 

που επικρατούν στην Κύπρο. «Άρα, εάν η Ρωσία δείξει βελτίωση τέλη 

Αυγούστου, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, όποτε κι αν δείξει βελτίωση, εμείς εδώ 

είμαστε. Νομίζουμε ότι, όπως και όλες οι αγορές, όταν και εφόσον δοθεί 

ευκαιρία να τις κυνηγήσουμε, θα τις κυνηγήσουμε», δήλωσε.  

 

Κληθείς να πει εάν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση για την επιστροφή των 

Κυπρίων που πιθανόν να ταξιδέψουν σε χώρες Κατηγορίας Β, ο Υπουργός 

Υγείας επανέλαβε ότι «όσοι ταξιδεύουν σε χώρες της Κατηγορίας Β, με την 

άφιξή τους πίσω στην Κύπρο πρέπει να έχουν πιστοποιητικό. Αν μιλούμε για 

Κύπριο που πάει διακοπές, δικαιούται να κάνει το τεστ στην Κύπρο. Αυτό δεν 

αλλάζει. Το τι ανέφερε ο Υφυπουργός αφορά στους τουρίστες, στους ξένους 

υπηκόους, οι οποίοι έχουν υποχρέωση να προσκομίζουν το τεστ πριν την 

αναχώρησή τους. Τέθηκε ένα θέμα ότι κάποιες χώρες δεν είχαν τη δυνατότητα 

(σ.σ. διενέργειας της μοριακής εξέτασης ιδιωτικά). Έγινε έρευνα από το 

Υπουργείο Υγείας και όλες οι χώρες της Κατηγορίας Β έχουν τη δυνατότητα 

ιδιωτικά να κάνουν το τεστ, άρα αυτή η δικαιολογία δεν υφίσταται πλέον». 

Τόνισε εκ νέου ότι η αλλαγή αφορά στους ξένους που θα φτάνουν στην Κύπρο 

και όχι για του Κύπριους πολίτες, οι οποίοι συνεχίζουν να έχουν το δικαίωμα να 

υποβάλλονται στον εργαστηριακό έλεγχο κατά την άφιξή τους.  

 

«Δειγματοληπτικά συνεχίζουμε και για τις χώρες της Κατηγορίας Α. Η Κύπρος 

μαζί με την Ελλάδα είμαστε οι μόνες χώρες που προβαίνουμε σε αυτή την 
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ενέργεια. Οι υπόλοιπες όλες χώρες έχουν ανοίξει τα σύνορά τους για χώρες 

που εμείς ονομάζουμε Κατηγορία Α, χωρίς έλεγχο. Εμείς προληπτικά κάνουμε 

300 τεστ, τώρα με τη νέα μέθοδο που θα εφαρμοστεί, μιλούμε για 1,500 τεστ 

που θα μπορούν να γίνονται ημερησίως στα αεροδρόμια», τόνισε ο κ. Ιωάννου. 

 

Σε ερώτηση εάν συζητήθηκαν οι μαζικές συναθροίσεις κι αν υπάρχει σκέψη για 

αύξηση του μέγιστου αριθμού ατόμων, ο κ. Υπουργός απάντησε ότι όλα τα 

πρωτόκολλα θα αξιολογηθούν, σημειώνοντας πως αναμένονται οι εισηγήσεις 

της επιστημονικής ομάδας μέχρι την Τετάρτη. Διευκρίνισε ότι στο παρόν στάδιο 

δεν έχει αποφασιστεί κάτι επ’ αυτού. 

 

Τέλος κληθείς να πει εάν υπάρχουν ενδείξεις από τους τουριστικούς φορείς ότι 

με το άνοιγμα των συνόρων της Κύπρου προς τη βρετανική αγορά, θα υπάρξει 

ροή τουριστών προς τη χώρα μας, ο κ. Περδίος δήλωσε ότι υπάρχουν και 

ενδείξεις αλλά και ενδιαφέρον. «Εκείνο που ήθελαν να ξέρουν και οι τουριστικοί 

πράκτορες είναι η εκ των προτέρων ενημέρωση εκ μέρους μας, πότε μπορεί να 

είναι δυνατή, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, η ένταξη της Βρετανίας, για 

παράδειγμα, στην Κατηγορία Β, διότι δεν μπορεί να ενημερωθεί ένας 

οργανωτής ταξιδιών σήμερα ότι μια χώρα εντάσσεται στην Κατηγορία Β ή Α και 

αύριο να φέρει κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο ήταν και η συζήτηση σήμερα και 

αυτός ήταν και ο λόγος που ανακοινώνεται από σήμερα ότι από 1η Αυγούστου, 

η βασική μας αγορά, η Βρετανία, νοουμένου ότι διατηρήσει τα καλά 

αποτελέσματα των τελευταίων ημερών, θα μπορέσει να κατηγοριοποιηθεί ως 

Β. Για να μπορέσει να λάβει χώρα και ο ανάλογος προγραμματισμός, όχι μόνο 

από τις αεροπορικές εταιρείες και τους οργανωτές ταξιδιών, αλλά και από εμάς 

ως φορείς τουρισμού. Αντιλαμβάνεστε ότι εμπλεκόμαστε πάρα πολλοί, όχι 

μόνο το Υφυπουργείο, αλλά και τα ξενοδοχεία, τα ταξί, όλος ο προορισμός 

γενικότερα», είπε καταληκτικά ο Υφυπουργός Τουρισμού. 

_________________ 

Υπουργείο Υγείας 

3 Ιουλίου 2020 


