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Έντιμοι κύριοι υπουργοί, 
Κυρίες και κύριοι 
Φίλες και Φίλοι 
 
Μετά από μία δύσκολη περίοδο με περιορισμούς στις συναθροίσεις και αυστηρά 
περιοριστικά μέτρα είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να βρισκόμαστε ξανά μεταξύ 
συνεργατών και φίλων. Η πανδημία του κορωνοιού μας υπενθύμισε πόσο 
σημαντική είναι η ανθρώπινη επαφή και για αυτό είναι με χαρά που 
απευθύνομαι σήμερα σε εσάς διά ζώσης και όχι πίσω από μία απρόσωπη οθόνη, 
παρά το γεγονός ότι πρέπει να παραδεχθούμε ότι η τεχνολογία μας βοήθησε σε 
αυτή τη δύσκολη συγκυρία να παραμείνουμε σε επαφή. 
 
Όπως γνωρίζετε, διανύουμε μία ακόμη πολύ δύσκολη χρονιά για την τουριστική 
βιομηχανία. Πραγματοποιούμε το σημερινό συνέδριο με τη φιλοδοξία να 
λειτουργήσει ως φόρουμ ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα σε όλους τους κρίκους 
της αλυσίδας της τουριστικής βιομηχανίας με στόχο να έρθουν καλύτερες μέρες 
για τον τουρισμό και τον τόπο μας. Δεν έχουμε βεβαίως αμφιβολία ότι με την 
ομαλοποίηση της κατάστασης ο τουρισμός θα ανακάμψει και θα συνεχίσει να 
έχει καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. 
  
Βρισκόμαστε σήμερα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, με την 
επιδημιολογική εικόνα να έχει βελτιωθεί, αν και τα στοιχεία των τελευταίων 
ημερών δικαιολογημένα προκαλούν κάποιο προβληματισμό. Κατά γενική 
ομολογία δεν μπορούμε να έχουμε πολύ μεγάλες προσδοκίες σε ό,τι αφορά τις 
αφίξεις και τα έσοδα από τον τουρισμό τουλάχιστον για όσο διάστημα η 
πανδημία συνεχίζει να σαρώνει τον πλανήτη. Ο τουρισμός είναι η πλέον βαριά 
πληγείσα βιομηχανία. Οι απώλειες εσόδων από την πανδημία ξεπερνούν το 
85%. 
 
Ελπίδα και προσδοκία μας είναι η επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμματος 
τόσο στην Κύπρο όσο και στις υπόλοιπες χώρες, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις 
μεταλλάξεις και να επανέλθουν τα πράγματα σε συνθήκες ομαλότητας το 
συντομότερο δυνατό.  
 
Ως ΠΑΣΥΞΕ επικεντρώσαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα την ενέργεια και τις 
προσπάθειές μας στο να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για μία τουριστική 
περίοδο καλύτερη από την περυσινή και για την ομαλή επαναλειτουργία των 
ξενοδοχείων και της τουριστικής βιομηχανίας ευρύτερα. Παράλληλα, σε 
συνεργασία με την Πολιτεία και άλλους αρμόδιους φορείς, συνεχίσαμε να 
καταβάλλουμε επίμονες προσπάθειες για έμπρακτη στήριξη της τουριστικής 
βιομηχανίας σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία.  
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Δεν είναι μυστικό ότι το πρώτο εξάμηνο του 2021 έχει χαθεί για τον τουρισμό, 
ενώ η αβεβαιότητα συνεχίζει να κυριαρχεί. Δυστυχώς, οι εξελίξεις στις κύριες 
αγορές που ενδιαφέρουν τη χώρα μας, με τη αυστηρή προσέγγιση της 
Βρετανίας σε συνδυασμό με την πολιτική κατάσταση στο Ισραήλ, δεν 
επέτρεψαν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για καλύτερη ροή αφίξεων κατά 
το πρώτο εξάμηνο του έτους.  
 
Πλέον ενεργοποιούμε πλάνο εξόδου από την κρίση, προσδοκώντας σε 
καλύτερες μέρες για τον τουρισμό για το δεύτερο εξάμηνο του χρόνου, με την 
ελπίδα να επανέλθουμε δυναμικά το 2022.  
 
Παρά τα εμπόδια που δημιούργησε και συνεχίζει να δημιουργεί η παρούσα 
συγκυρία δεν χάνουμε τον προσανατολισμό μας και παραμένουμε 
επικεντρωμένοι στην επίτευξη των μεγάλων στόχων που έχουν τεθεί. Η 
υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τον τουρισμό με ορίζοντα το 2030 
συνεχίζει να καθοδηγεί κάθε πτυχή των ενεργειών μας. Ειδικά τώρα επείγει 
περισσότερο από ποτέ άλλοτε η επιτάχυνση των προσπαθειών για να 
αναβαθμίσουμε το τουριστικό προϊόν που προσφέρουμε και να 
επανατοποθετήσουμε το τουριστικό μοντέλο της χώρας σε μία πιο στέρεα βάση, 
με στόχο την αύξηση των αφίξεων και την προσέλκυση πιο ποιοτικού 
τουρισμού, υψηλών εισοδημάτων. 
 
Για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο θα πρέπει να εργαστούμε για το rebranding 
του τομέα. Να εμβολιάσουμε το μοντέλο ήλιος – θάλασσα με νέα στοιχεία, 
επενδύοντας στην αυθεντικότητα της κυπριακής υπαίθρου, στην κυπριακή 
γαστρονομία και στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού με εξειδικευμένα 
προϊόντα και υπηρεσίες. 
 
Καλούμαστε να αναζητήσουμε ευκαιρίες σε αγορές που δεν είχαμε διερευνήσει 
μέχρι σήμερα, ενώ είμαστε υποχρεωμένοι να εργαστούμε για την προσέλκυση 
επενδύσεων στον τομέα και την υλοποίηση μεγάλων έργων και τουριστικών 
υποδομών, όπως είναι οι μαρίνες και τα καζίνο. 
 
Κυρίες και κύριοι, 
Φίλες και φίλοι 
 
Η υλοποίηση μεγαλεπήβολων στόχων προϋποθέτει συνέχιση της στήριξης της 
τουριστικής βιομηχανίας από την Πολιτεία σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία. 
Η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η ενίσχυση της ρευστότητας 
επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν από την πανδημία παραμένουν μείζονος 
σημασίας. Είναι ισχυρή πεποίθησή μας ότι την προώθηση μέτρων στήριξης αλλά 
και μέσα από συνέργειες ανάμεσα στο κράτος και τον ιδιωτικό τομέα θα 
πετύχουμε τον στόχο της ανάκαμψης και πολύ σύντομα θα αφήσουμε πίσω μας 
και αυτή την κρίση.  
 
Μολονότι οι ημέρες που διανύουμε είναι δύσκολες, η τουριστική βιομηχανία θα 
συνεχίσει να οδηγεί την ανάπτυξη στον τόπο και τα επόμενα χρόνια. 
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Κλείνοντας, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας προς τους 
επίσημους χορηγούς μας, η συμβολή των οποίων ήταν καθοριστική για τη 
διεξαγωγή του σημερινού Συνεδρίου και της Έκθεσης. Ειδικότερα, 
ευχαριστούμε θερμά το ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ που έθεσε υπό την 
αιγίδα του το Συνέδριο και την Έκθεση, τον Κύριο Χορηγό Οίκο PWC 
CYPRUS, τον Αργυρό Χορηγό SWISSPORT, τους Χορηγούς CITY OF 
DREAMS MEDITERRANEAN, CYTA, EUROBANK CYPRUS και KNAUF, τον 
Χορηγό Airline AEGEAN AIRLINES, τον Επίσημο Χορηγό του Γεύματος 
HERMES AIRPORTS, τους Χορηγούς Επικοινωνίας IN BUSINESS 
MAGAZINE & GOLD MAGAZINE, καθώς και την ΙΜΗ που συντόνισε την 
εκδήλωση. 
 
Ιδιαίτερα θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε στους Ομιλητές του Συνεδρίου, τόσο 
από το εξωτερικό όσο και από την Κύπρο, στους συμμετέχοντες στην Έκθεση 
Προϊόντων & Υπηρεσιών, καθώς και προς όλους εσάς για την παρουσία σας 
γιατί με την αθρόα συμμετοχή σας συμβάλλετε στην επιτυχία των εκδηλώσεων 
του Συνδέσμου μας. 
 
Σας ευχαριστώ! 
 
 
 
 
 


