
Ετοιμασία σχεδίου δράσης για σταδιακή άρση περιοριστικών μέτρων διενέργειας 
πτήσεων αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο 

  

 Δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών μετά τη Συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου 

 

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος μετά το πέρας της 
σημερινής συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο 
έχει εγκρίνει τη διαδικασία βάσει της οποίας θα ετοιμαστεί το Σχέδιο Δράσης που αφορά 
στη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων των πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο Σχέδιο Δράσης θα ληφθούν υπόψη όλα τα δεδομένα 
ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι, εφόσον το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα, για 
αποτελεσματική επαναφορά της συνδεσιμότητας της Κύπρου και για την ομαλή λειτουργία 
των αεροδρομίων. 

Σύμφωνα με τον κ. Καρούσο, «Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει Πρόταση του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων όπως συσταθεί αρμόδια Διυπουργική 
Επιτροπή με Πρόεδρο τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και με μέλη τους 
Υπουργούς Εξωτερικών, Οικονομικών και Υγείας και τον Υφυπουργό Τουρισμού.  

Έχει επίσης εγκριθεί εισήγηση όπως συσταθεί Καθοδηγητική Επιτροπή υπό την Προεδρία 
του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων  στην οποία 
θα συμμετέχουν οι Γενικοί Διευθυντές του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου 
Οικονομικών, του Υφυπουργείου Τουρισμού, μέλος της επιδημιολογικής ομάδας που θα 
οριστεί από τον Υπουργό Υγείας, η Διευθύντρια του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας όπως 
και εκπρόσωποι της εταιρείας HERMES που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια μας.  Η 
Διυπουργική Επιτροπή έχει ως στόχο να καταθέσει το Σχέδιο Δράσης μέχρι και το τέλος 
Μαΐου για το σταδιακό άνοιγμα των πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια 
μας.  Η  Διυπουργική Επιτροπή θα εξετάσει επίσης θέματα που έχουν σχέση με τη 
χαλάρωση των μέτρων και τη σταδιακή άρση των περιορισμών στις πτήσεις, το χρόνο που 
απαιτείται  για το οριστικό άνοιγμα των αεροδρομίων και της επαναφοράς των πτήσεων 
από και προς τα αεροδρόμια της Κύπρου, τα κριτήρια επιλογής των χωρών με τις οποίες θα 
αποκατασταθεί η κατ’ αρχήν συνδεσιμότητα, οι διαδικασίες που θα πρέπει να 
εφαρμόζονται από τους φορείς που δραστηριοποιούνται στα αεροδρόμια και γενικότερα 
στις αερομεταφορές, τα κριτήρια βάσει των οποίων θα επιτρέπονται επιβάτες στις πτήσεις 
καθώς επίσης άλλες σχετικές διαδικασίες.  

Ως νησί εξαρτόμαστε ουσιαστικά από τη συνδεσιμότητα και θα καταρτήσουμε ένα Σχέδιο 
Δράσης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα, για να επαναφέρουμε τη 
συνδεσιμότητα μας το συντομότερο δυνατόν».   

 


