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Restart ελπίδας με στόχο την ανάκαμψη του τουρισμού 
 

Επανέναρξη πτήσεων, επέκταση κινήτρων και τουριστική ροή χωρίς καραντίνα 
 
Η τουριστική βιομηχανία θα λειτουργήσει για μία ακόμη φορά ως βαρόμετρο στην πορεία 
ανάκαμψης της οικονομίας, μετά την κρίση που πυροδότησε η πανδημία του κορωνοϊού.  
 
Παρά το γεγονός ότι οι πρώτοι μήνες του 2021 ήταν αποκαρδιωτικοί για την τουριστική 
βιομηχανία, εντούτοις τα μηνύματα από το διαδικτυακό συνέδριο Cyprus Hospitality 
Industry 2021: «Restarting Roadmap», που διοργάνωσε ο ΠΑΣΥΞΕ, είναι συγκρατημένα 
αισιόδοξα ότι μπορούν να δημιουργηθούν φέτος οι κατάλληλες συνθήκες για επιστροφή 
του τομέα και κατ’ επέκταση και της οικονομίας σε πορεία ανάκαμψης. Όλοι οι 
εμπλεκόμενοι φορείς, πάντως, δηλώνουν την ετοιμότητά τους για τη σταδιακή 
επανέναρξη του τουρισμού με ορόσημο τον Απρίλη, με την προσδοκία μιας δυναμικής 
επανεκκίνησης μετά τον Ιούνιο. 
 
Παρά το γεγονός ότι δεν πρέπει να καλλιεργούνται υπέρμετρες προσδοκίες για το πρώτο 
εξάμηνο του 2021, η τουριστική βιομηχανία θα αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για 
ανάκαμψη της οικονομίας, εκτίμησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Χάρης Λοϊζίδης. Σύμφωνα 
με τον κ. Λοϊζίδη, το άνοιγμα των αιθέρων από 1η Απριλίου για το Ισραήλ και η απόφαση 
του Υπουργικού για επανέναρξη πτήσεων και για Βρετανούς που έχουν εμβολιαστεί από 
1η Μαΐου είναι δύο εξελίξεις που αποκαθιστούν την αεροπορική συνδεσιμότητα της 
Κύπρου με Βρετανία και Ισραήλ και μπορούν να συμβάλουν στην επάνοδο σε συνθήκες 
ομαλότητας. 
 
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ αποκάλυψε πως ο Σύνδεσμος ήρθε σε επαφή με το Υπουργείο 
Εξωτερικών με στόχο τη συνομολόγηση διμερούς συμφωνίας με την Ρωσική Ομοσπονδία 
για επανέναρξη πτήσεων και από Ρωσία προς Κύπρο. 
 
Ο κ. Λοϊζίδης στάθηκε ακόμη στη σημασία της συνέχισης της στήριξης της τουριστικής 
βιομηχανίας από το κράτος, για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και την επιβίωση 
επιχειρήσεων.  Όπως  επεσήμανε,  επιβάλλεται   η  υπερψήφιση   του  νομοσχεδίου  για  
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κρατικές εγγυήσεις και η συνέχιση του προγράμματος στήριξης των εργαζομένων στους 
τομείς της οικονομίας που εξακολουθούν να επηρεάζονται από τις συνέπειες της 
πανδημίας.  
 
Σωστός προγραμματισμός με κίνητρα 
 

Από νωρίς η Κύπρος προχώρησε στον προγραμματισμό πτήσεων εφαρμόζοντας νέα 
πρωτόκολλα, με την προσθήκη ακόμη 15 χωρών από την 1η Απριλίου στη λίστα με τις 
χώρες για τους πολίτες των οποίων δεν θα ισχύει περιορισμός καραντίνας εφόσον 
ταξιδέψουν στην Κύπρο.  
 
Αυτό ανέδειξε ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος, 
υπογραμμίζοντας πως η Κύπρος διαμόρφωσε φέτος εγκαίρως το πρωτόκολλο που θα 
τεθεί σε εφαρμογή, αντλώντας διδάγματα από τις εμπειρίες της περυσινής χρονιάς. Όπως 
εξήγησε, δεν θα υπάρχει ο περιορισμός της καραντίνας για πολίτες από χώρες που 
βρίσκονται στην κόκκινη κατηγορία, αλλά θα επιβάλλεται διπλός διαγνωστικός έλεγχος. 
Με αυτή την αλλαγή εστάλη μήνυμα σταθερότητας σε όλους τους φορείς, αεροπορικές 
εταιρείες και ταξιδιωτικούς πράκτορες, ώστε να μπορέσουν να προγραμματιστούν. 
 
Παράλληλα, ο κ. Καρούσος ανέφερε πως σε συνεργασία με την Hermes Airports θα 
επεκταθεί το προσωρινό πρόγραμμα παροχής κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρείες 
μέχρι το τέλος του χρόνου, σε μια προσπάθεια αποκατάστασης των προβλημάτων στον 
τομέα των αερομεταφορών και του τουρισμού. 
 
Σε ό,τι αφορά την συχνότητα πτήσεων προς την Κύπρο, ο κ. Καρούσος ανέφερε πως τον 
Απρίλιο αναμένονται γύρω στις 160 πτήσεις την εβδομάδα από και προς Κύπρο, ενώ τον 
Μάιο ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί στις 270 πτήσεις την εβδομάδα. Από τον 
Ιούνιο και ο αριθμός των πτήσεων αναμένεται να ξεπεράσει τις 500 ανά εβδομάδα.  
 
Παράλληλος σχεδιασμός 
 

Από την 1η Απριλίου θα υπάρχουν ανοιχτές γύρω στις 65 αγορές για να μπορέσουμε να 
ξαναστήσουμε την τουριστική βιομηχανία τόνισε ο υφυπουργός Τουρισμός Σάββας 
Περδίος, υπογραμμίζοντας πως η Κύπρος έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της και όλα 
πλέον εξαρτώνται από τις ταξιδιωτικές οδηγίες χωρών του εξωτερικού. «Να 
χρησιμοποιήσουμε το 2021 ως γέφυρα για ανάκαμψη του τουρισμού το 2022», ήταν το 
μήνυμα που έστειλε. 
 
Ο κ. Περδίος διαβεβαίωσε πώς παράλληλα με τη διαχείριση της κρίσης που προκάλεσε η 
πανδημία στον τουριστικό τομέα, το Υφυπουργείο Τουρισμού εντείνει τις προσπάθειές 
του για υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού με στόχο τη βελτίωση των 
τουριστικού προϊόντος και για τη αειφόρο τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας. 
 
Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στον τομέα της κρουαζιέρας και τις ανακοινώσεις εταιρειών 
ότι θα συμπεριλάβουν την Κύπρο, ο κ. Περδίος εξέφρασε τη βεβαιότητα πως αυτή η 
εξέλιξη θα εξαργυρωθεί με έσοδα προς την Οικονομία της Κύπρο της τάξης των €40 
εκατ.  
 
 



3 

 

 
Ενίσχυση εμπιστοσύνης στους ταξιδιώτες 
 

Παρά το γεγονός ότι η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της Κύπρου κατέγραψε μείωση 
πέραν του 90% κατά τους πρώτους μήνες του 2021, η Ανώτερη Διευθύντρια 
Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports Μαρία 
Κουρούπη εξέφρασε την πεποίθηση πως η επιβατική κίνηση για το 2021 θα κυμανθεί 
λίγο πιο πάνω από το 50% της επιβατικής κίνησης του 2019.  
 
Η κ. Κουρούπη παραδέχθηκε πως η διεθνής αεροπορική σκηνή βρίσκεται στα όρια της 
και παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις διαφέρουν εντούτοις ότι όλοι συμφωνούν ότι η 
ζήτηση για ταξίδια αναψυχής θα ανακάμψει, καθώς επίσης και η ζήτηση για 
επαγγελματικά ταξίδια.  
 
Με την επανέναρξη των πτήσεων, είπε, θα πρέπει να αναμένεται άνοδος στους ναύλους, 
με την μείωση να ακολουθεί αναλόγως της αύξησης στην ζήτηση. Τέλος, ανέφερε πως 
υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες αεροπορικές εταιρείες, όπως την Wizzair, για τη 
δημιουργία βάσης στα αεροδρόμια της Κύπρου. 
 
 
 

Πληροφορίες συνεδρίου:  
 

Οργανωτές: Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), ΙΜΗ 
Υπό την Αιγίδα: Υφυπουργείο Τουρισμού 
Χορηγοί επικοινωνίας: IN Business magazine, GOLD magazine, REPORTER 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ΙΜΗ, τηλ.: +357 22505555, φαξ: 
22679820, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com,  ιστοσελίδα: 
www.imhbusiness.com  

 


