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Αναντίλεκτα, η χρονιά 2020 καταγράφεται ως η χειρότερη χρονιά για τον κυπριακό 
τουρισμό, λόγω της πανδημίας Covid-19, παρά τα δραστικά μέτρα και ενέργειες που 
έγκαιρα η Κυβέρνηση έχει προβεί. 
 
Στόχος όλων μας είναι να φροντίσουμε όπως η επόμενη χρονιά να αποτελέσει χρονιά 
ανάκαμψης ούτως ώστε, σταδιακά ο κυπριακός τουρισμός, να μπορέσει να ξαναβρεί 
τους κανονικούς ρυθμούς του με όλα τα ουσιαστικά οφέλη για την οικονομία του τόπου 
μας, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα το γεγονός  ότι η μέχρι τώρα παρατηρούμενη 
κατάσταση, όσον αφορά τη ροή νέων κρατήσεων για το 2021, αυτή παρουσιάζει 
δραστική μείωση με αποτέλεσμα μεγάλες αεροπορικές εταιρείες και Τ.Ο.  να 
αναπροσαρμόζουν τα προγράμματα τους με μειωμένους αριθμός.  
 
Πρώτιστο μέλημα και ευθύνη όλων, παραμένει φυσικά η προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας του κοινού, όπως έχει διασφαλιστεί με τα αυστηρά πρωτόκολλα που έχουν 
εφαρμοστεί σε όλους γενικά τους τομείς και ειδικά στην  τουριστική βιομηχανία. 
 
Στα πλαίσια της προσπάθειας μας για ενίσχυση της τουριστικής μας βιομηχανίας για τον 
εναπομείναντα χρόνο και μέχρι και τον Απρίλιο του 2021, αλλά κυρίως και για την 
επερχόμενη τουριστική περίοδο και μέχρις ότου καθοριστεί μια κοινή πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλες τις χώρες μέλη, θεωρούμε ότι η εφαρμογή  των πιο κάτω 
θα συνδράμει τα μέγιστα για την επιβίωση του κυπριακού τουρισμού. 
 

• Σταθερή κατάταξη όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Schengen, 
συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και ίσως της Ρωσίας στην 
κατηγορία Α και Β. 

• Να συνεχίσει η εφαρμογή των test PCR για την κατηγορία Β και να αυξηθούν οι 
δειγματοληπτικοί έλεγχοι στις εισόδους της Κυπριακής Δημοκρατίας 

• Για να δοθεί περισσότερος χρόνος, λόγω των αυξημένων αναγκών για τεστ, να 
αυξηθεί ο χρόνος διενέργειας των τεστ από 72 ώρες σε 96 πριν την αναχώρηση. 

• Η επιλογή των rapid τεστ κατά την αναχώρηση όλων των επιβατών από όλους 
τους προορισμούς θα αποτελέσει καταλύτη στην προσπάθεια για ενίσχυση της 
τουριστικής βιομηχανίας του τόπου μας, νοουμένου ότι διατηρούνται αυστηρά τα 
πρωτόκολλα και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι. 

 
Ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ θα συνεχίσει να συμβάλλει με κάθε τρόπο και σε κάθε προσπάθεια, και 
ταυτόχρονα τονίζει με έμφαση ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η άμεση λήψη δραστικών 
αποφάσεων και η ανάληψη δράσεων, αποτελεσματικής στήριξης του κυπριακού 
τουρισμού, με τρόπο που να μπορέσει να ανακάμψει και να συνεχίσει να διαδραματίζει 
τον ουσιαστικό του ρόλο σαν στυλοβάτης της κυπριακής οικονομίας. 

 


