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ΤΑ ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΒΕ ΖΗΤΟΥΝ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
 

Τα Ευρωεπιμελητήρια που αποτελούν την οργάνωση των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων, κάλεσαν την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτρέψει μια προσωρινή λύση μέσω κουπονιών για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος της χρηματοοικονομικής ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που 
σχετίζονται με τον τουρισμό ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID19. Το σοβαρό πρόβλημα που 
προκαλείται από το συνδυασμό των συνεχιζόμενων δαπανών και την ανάγκη επιστροφής 

χρημάτων για ακυρώσεις, θέτει σε κίνδυνο πολλές επιχειρήσεις σε έναν τομέα που απασχολεί 13,6 
εκατομμύρια άτομα σε όλη την Ευρώπη. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εκδώσει οδηγίες για αυτό το επείγον ζήτημα αύριο στα πλαίσιο 
ανακοίνωσης για τον τουρισμό, τις μεταφορές και τα σύνορα σε σχέση με την κρίση COVID19. Από 
τη σκοπιά των Επιμελητηρίων, αυτό έχει ήδη καθυστερήσει και θα έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα 

λόγω της μεγάλης έκτασης της κρίσης. 

Το ΚΕΒΕ είναι πλήρες μέλος των Ευρωεπιμελητηρίων εκπροσωπώντας τις Κυπριακές επιχειρήσεις 

στην κατ’ εξοχήν επιμελητηριακή οργάνωση της Ευρώπης και έχει διαδραματίσει πολύ σημαντικό 
ρόλο  στη διαμόρφωση του αιτήματος των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων. 

Επισημαίνοντας την εισαγωγή εθνικών κανονισμών σε πολλά κράτη μέλη και τον κίνδυνο 
στρέβλωσης της αγοράς, τα Ευρωεπιμελητήρια καλούν την Επιτροπή να παρουσιάσει μια 
εναρμονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ που να διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού για τις 
τουριστικές επιχειρήσεις και να διασφαλίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών. 

Ο Πρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων, Christoph Leitl, δήλωσε:  

«Η βοήθεια στον τουριστικό κλάδο σημαίνει τη διατήρηση της οικονομικής ραχοκοκαλιάς πολλών 
χωρών και τη συμβολή στην ανάκαμψη της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε μια κοινή προσέγγιση σε 
επίπεδο ΕΕ για τον μετριασμό του αντίκτυπου της κρίσης στις επιχειρήσεις αυτού του οικονομικά, 
κοινωνικά και πολιτιστικά σημαντικού τομέα.» 

Από τη μεριά του ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης δήλωσε: 

«Για την Κύπρο, μια κατ’ εξοχήν τουριστική χώρα, η ρύθμιση που προτείνουν τα Ευρωεπιμελητήρια 
αποτελεί σημαντική στήριξη στις τουριστικές επιχειρήσεις του τόπου των οποίων η δραστηριότητα 
έχει πραγματικά καθηλωθεί και οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο από κάθε άλλο τομέα της 
οικονομίας. Αν και προσωρινό, το μέτρο θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις του κλάδου στην προσπάθεια 
τους να επιβιώσουν και να επαναδραστηριοποιηθούν. Η συνολική συνεισφορά του τουρισμού στην 
οικονομία της Κύπρου είναι καθοριστική αφού ξεπερνά το 20%.» 

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης των Ευρωεπιμελητηρίων επισυνάπτεται. 
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