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The new more.

VRV 5

More sustainability.
More serviceability.
More versatility.
Life is more rewarding with the new VRV 5.
Our new all-round performer covers all of your mini VRV
applications in Daikin’s most sustainable solution.
ū Maximum flexibility allowing installation in rooms down to 10 m²
thanks to factory-mounted refrigerant response measures
ū Top sustainability over the entire lifecycle thanks to low GWP
R-32 refrigerant and market-leading real life seasonal efficiency
ū Ergonomic serviceability and handling, thanks to wide access area
to easily reach components within low-profile single fan casing
ū Best-in-class design versatility with five sound pressure levels down
to 39 dB(A) and automatic ESP setting up to 45 Pa allowing ductwork
ū Geared for comfort with intuitive online and voice controls
plus a new 10 class indoor unit for small rooms

Creating a sustainable future together

www.daikin.eu/VRV5

Like-for-like R-410A
installation flexibility

Determined to reduce our environmental
footprint, we aim to be CO₂-neutral by 2050.
A circular economy, innovation and smart
use are the stepping stones on our path.
It is time to act, join us now!

Η DAIKIN παρουσιάζει μια σειρά καινοτόμων συμπυκνωτικών μονάδων για την επαγγελματική ψύξη.
� Τεχνολογία VRV για ευέλικτο εύρος εφαρμογών
� DC inverter scroll συμπιεστής με economizer
� Χαμηλή στάθμη θορύβου
� Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
� Εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλές εκμπομπές CO2
� Τριετής Εγγύηση

www.daikin.eu | e: daikin@epiphaniou.com | Τ: 22 79 33 33
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Απώλειες τουριστών από Ρωσία και
Ουκρανία, οι εισηγήσεις του ΠΑΣΥΞΕ
και οι δράσεις της Κυβέρνησης.
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Συνάντηση ΠΑΣΥΞΕ με τον πρέσβη του
Ισραήλ. Στην ατζέντα ο τουρισμός και η
πανδημία.
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Ο ΠΑΣΥΞΕ μέλος της HOTREC.
Η ευρωπαϊκή φιλοξενία εκπέμπει σήμα
κινδύνου.
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Ο ΠΑΣΥΞΕ στο 5ο Διεθνές Φόρουμ
Φιλοξενίας του ΞΕE.
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Ψηφιακός πολιτιστικός τουρισμός. Έδρα
ΟΥΝΕΣΚΟ στο ΤΕΠΑΚ.
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Το πρώτο πρότυπο για τον ιατρικό
τουρισμό είναι γεγονός.

ΠΑΣΥΞΕ

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) είναι η Eπαγγελματική Οργάνωση των Ξενοδόχων της
Κύπρου. Το ιστορικό και η ύπαρξη
του Συνδέσμου έχουν τις ρίζες τους
στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Η
πλειοψηφία των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και άλλων αδειούχων τουριστικών μονάδων, σε όλη την Κύπρο,
είναι σήμερα μέλη του Παγκύπριου
Συνδέσμου Ξενοδόχων.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ

Ο «Ξενοδόχος» είναι το επίσημο
περιοδικό του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων. Διανέμεται δωρεάν
ταχυδρομικώς, τρεις φορές τον χρόνο (Φεβρουάριο, Αύγουστο, Νοέμβριο) σε όλα τα μέλη του ΠΑΣΥΞΕ,
διευθυντές ξενοδοχείων, ιδιοκτήτες
εστιατορίων, εταιρείες εφοδιασμού
του ξενοδοχειακού τομέα, ταξιδιωτικά
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γραφεία και αεροπορικές εταιρείες,
ακαδημαϊκά ιδρύματα, αξιωματούχους
κρατικών και ημικρατικών οργανισμών. Αναρτάται επίσης στην ιστοσελίδα (www.cyprushotelassociation.org )
του ΠΑΣΥΞΕ.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ

Ο «Ξενοδόχος» δέχεται τακτικές ή
έκτακτες συνεργασίες αρθρογραφίας. Κάθε ενδιαφερόμενος που
επιθυμεί να συμβάλει σε κάποιες
από τις εκδόσεις του περιοδικού,
αποστέλλοντας άρθρο που εντάσσεται στη θεματική του, μπορεί να έρθει
σε επαφή με τον κ. Γιώργο Κωνσταντίνου, τηλ. 22441922, george@
gnora.com. Τα άρθρα δεν πρέπει να
ξεπερνούν τις 650 λέξεις και πρέπει
να συνοδεύονται από τη φωτογραφία
του συγγραφέα. Τα άρθρα εκπροσωπούν την άποψη του συγγραφέα και
όχι του ΠΑΣΥΞΕ.

ΕΊΣΤΕ ΜΈΛΟΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ
ΠΑΊΡΝΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ;
Σε περίπτωση που είστε μέλος
του ΠΑΣΥΞΕ και δεν λαμβάνετε τον
«Ξενοδόχο», ή έχει αλλάξει η
διεύθυνσή σας, καλέστε το 22452820
ή απευθυνθείτε στη διεύθυνση
cha@cyprushotelassociation.org.

ΓΙΑ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Το περιοδικό του ΠΑΣΥΞΕ παρέχει τη
δυνατότητα διαφημιστικών καταχωρήσεων σε επιχειρήσεις και άλλους
φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να ενημερωθούν για τιμές και για τη
διαθεσιμότητα χώρου στο τηλέφωνο
22441922 ή στο george@gnora.com.
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ο ένα σοκ διαδέχεται το άλλο στην κυπριακή οικονομία, σπρώχνοντας τις καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης σε όλο και μεγαλύτερο βάθος χρόνου.
Οι μεγάλοι τροφοδότες της οικονομίας του τόπου, εκ των
οποίων ο τουρισμός και η ξενοδοχειακή βιομηχανία, μετά από δύο
χρόνια ασφυκτικής πίεσης από την πανδημία Covid-19, πλήττονται από
τον Φεβρουάριο και από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις
παρενέργειες από τις κυρώσεις που επέβαλαν οι χώρες της Δύσης προς
τους εισβολείς. Όλοι θλίβονται για τα δεινά του πολέμου, τους ανθρώπους
που προσφυγοποιούνται, τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους, και
ευχόμαστε όλα να λήξουν το συντομότερο.
Στη δική μας καθημερινότητα η κυπριακή κυβέρνηση, οφείλουμε να παραδεχτούμε, είχε πολύ γρήγορα αντανακλαστικά και σε αυτή την πρόκληση που εμφανίστηκε, όμως αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η μάχη… με
δύο εχθρούς είναι και δύσκολη και απρόβλεπτη. Και δεν βάζω καν στην
εξίσωση την οικονομική κρίση του 2013, η οποία εμφάνιζε (ίσως και να
εμφανίζει ακόμα) σποραδικά συμπτώματα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα
να τονίσω το πόσο αναγκαίο αποδείχθηκε το Υφυπουργείο Τουρισμού,
χωρίς να παραγνωρίζω σε καμιά περίπτωση τη στήριξη του Υπουργείου
Μεταφορών και όλης της κυβέρνησης, στη συνεργασία και τις μεγάλες
προσπάθειες για ενίσχυση των ενεργειών για προσέλκυση περισσότερων
τουριστών, από υφιστάμενες και νέες αγορές, για ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και πολλά άλλα.
Μας τιμά ιδιαίτερα ότι άμεσα η κυβέρνηση ζήτησε τις απόψεις μας και ως
ΠΑΣΥΞΕ συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε τόσο με το κράτος όσο
και με τους άλλους φορείς του τουρισμού ώστε να δοθούν άμεσες λύσεις.
Είναι δεδομένο ότι η εμπειρία του ΠΑΣΥΞΕ και των μελών του μπορεί να
είναι χρήσιμη και σε αυτή τη δυσκολία.
Επιπρόσθετα, ακόμα μία μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει η τουριστική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια, πρόκληση που έχει επιδεινωθεί
κατά την πανδημία, είναι η έλλειψη προσωπικού στον κλάδο, γεγονός που
αποτελεί σοβαρή απειλή όχι μόνο για την ξενοδοχειακή βιομηχανία αλλά
και ευρύτερα για την οικονομία του τόπου. Επί τούτου έχουν ολοκληρωθεί
οι συνεντεύξεις με ανέργους που διοργάνωσε το Υπουργείο Εργασίας,
ενώ ακολούθησαν οι συναντήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής με τους
Ξενοδόχους οι οποίοι τεκμηριωμένα κατέδειξαν τις ελλείψεις προσωπικού
που αντιμετωπίζουν. Συνεπώς αφού έγιναν όλες οι ενέργειες, δεν μένει
παρά να δώσει οδηγίες η υπουργός Εργασίας για να επιτραπεί η εισαγωγή
προσωπικού από τρίτες χώρες. Και τούτο ενόψει του ότι αναμένεται να
λειτουργήσουν φέτος νέες ξενοδοχειακές μονάδες και άλλες τουριστικές
επιχειρήσεις οι οποίες θα απορροφήσουν πληθώρα εργαζομένων στον
κλάδο.
Εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι και αυτή τη φορά, με σκληρή δουλειά και
παραγωγική συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, θα τα
καταφέρουμε.
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ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
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ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΚΑΡΟΥΣΟΣ: ΧΑΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΔΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Σχέδιο δράσης για την αναπλήρωση της
απώλειας τουριστών από τη ρωσική
και την ουκρανική αγορά ετοιμάζει το
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, δήλωσε ο υπουργός
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Γιάννης Καρούσος.
Ο κ. Καρούσος, ο οποίος απαντούσε σε
ερώτηση δημοσιογράφου στο Υπουργείο, σημείωσε ότι υπολογίζεται ότι
οι τουρίστες από Ρωσία και Ουκρανία
ξεπερνούν το 25% του συνολικού αριθμού τουριστών. «Φέτος υπολογίζαμε να
είχαμε μια χρονιά κοντά στα νούμερα
του 2019, αφού ο προγραμματισμός
των εταιρειών έχει δείξει ότι θα είχαμε
περίπου 90% των θέσεων του 2019. Θα
ήμασταν πάρα πολύ κοντά αν δεν υπήρχε ο πόλεμος», είπε, κάνοντας αναφορά
στο 2019 που αποτελούσε χρονιά ρεκόρ

για τον κυπριακό τουρισμό. «Πλέον,
γνωρίζουμε πως, ό,τι και να γίνει, η
ρωσική και η ουκρανική αγορά έχουν
χαθεί φέτος», σημείωσε, αναφέροντας
ότι το Υπουργείο ετοιμάζει σχέδιο προ-

ώθησης του κυπριακού τουρισμού σε
αγορές που μπορούν να αναπληρώσουν
μέρος αυτής της απώλειας. «Οι χώρες
στις οποίες προσανατολιζόμαστε είναι
οι χώρες της Ευρώπης και της Μέσης
Ανατολής», ανέφερε, σημειώνοντας τη
δουλειά που γίνεται σε αυτόν τον τομέα
τόσο από το Υπουργείο Μεταφορών
όσο και από το Υφυπουργείο Τουρισμού.
Σημείωσε επίσης ότι υπάρχει μεγάλο
ενδιαφέρον τόσο από αεροπορικές
εταιρείες όσο και από τον τομέα των
κρουαζιέρων. «Υπάρχει ενδιαφέρον
από τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια
του κόσμου να κάνουν βάση το λιμάνι
της Λεμεσού», είπε, σημειώνοντας τα
σημαντικά έσοδα που προκύπτουν από
αυτόν τον τομέα, αφού, όπως είπε, ένα
κρουαζιερόπλοιο αφήνει στην οικονομία
τουλάχιστον €1 εκατ. την ημέρα.

ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΣΥΞΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
Κατόπιν πρωτοβουλίας του προέδρου
του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2022
συνάντησή του με τους προέδρους
των επαγγελματικών συνδέσμων που
εκπροσωπούν την Τουριστική και
Ξενοδοχειακή Βιομηχανία της Κύπρου,
με στόχο τον συντονισμό των προσπαθειών για αντιμετώπιση των συνεπειών
του πολέμου στην Ουκρανία.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η
μείωση των αφίξεων από Ρωσία και
Ουκρανία, η ανάγκη διαφοροποίησης
της στρατηγικής των αγορών που εφαρμόζει η κυβέρνηση και οι εναλλακτικές
λύσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν.
Με στόχο να περάσει ο κλάδος και αυτή
την κρίση όσο το δυνατόν πιο ομαλά,
καταγράφηκαν οι ακόλουθες προτάσεις/
θέσεις:
• Εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων και
αγορών προς αναχαίτιση της μείωσης
των αφίξεων τουριστών από Ρωσία και
Ουκρανία, σύμφωνα και με το πλάνο του
Υφυπουργείου Τουρισμού.
• Κατάργηση του Cyprus Flight Pass και
οποιωνδήποτε άλλων περιοριστικών
μέτρων διακίνησης στο εσωτερικό της
χώρας από την 1η Απριλίου, με εξαίρε-
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ση τους χώρους υψηλού κίνδυνου.
Με το πέρας της συνάντησης ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ και οι πρόεδροι των
ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ και ACTA εξέφρασαν
την αισιοδοξία τους ότι η Κύπρος θα
βγει νικήτρια και από αυτήν την κρίση.

AΠΟ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Όπως ανέφερε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ Τώνια Μουσκή, ο κ. Νεοφύτου είχε στις 4 Μαρτίου
διαδοχικές συναντήσεις με τον υφυπουργό Τουρισμού Σάββα Περδίο, τον
πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ Χάρη Λοϊζίδη,
τον πρόεδρο του ΣΤΕΚ Άκη Βαβλίτη και

τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Βασίλη Σταματάρη.
Όπως αναφέρθηκε, ο κ. Νεοφύτου
πρότεινε στην κυβέρνηση να εξετάσει
την κατάργηση του Cyprus Flight Pass
από την 1η Απριλίου, αίροντας έτσι
ακόμη ένα γραφειοκρατικό εμπόδιο στις
τουριστικές εισροές. Η πρόταση έγινε
με σκοπό να λειτουργήσει ως ενισχυτικό μέτρο της γενικότερης προσπάθειας, ενώ θα πρέπει να καταργηθούν
και οποιαδήποτε περιοριστικά μέτρα
εσωτερικής διακίνησης, με εξαίρεση
τους χώρους υψηλού κίνδυνου, όπως
λέχθηκε.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΣΥΞΕ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΕΜΟΥ

Τ

ο Υπουργείο Μεταφορών και
το Υφυπουργείο Τουρισμού
προβαίνουν σε ενέργειες για
προσέλκυση περισσότερων
τουριστών από υφιστάμενες και νέες
αγορές, ώστε να αναπληρωθεί το κενό
από τη μη έλευση στην Κύπρο τουριστών από τη Ρωσία και την Ουκρανία.
Στις 4 Μαρτίου το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου συνήλθε σε
ειδική συνεδρία στο Μουσείο «Θάλασσα» στην Αγία Νάπα, στην παρουσία
του υπουργού Μεταφορών, του υφυπουργού Τουρισμού και δημάρχων της
ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, όπου
συζητήθηκε το θέμα των επιπτώσεων
που αναμένεται να φέρει στην τουριστική βιομηχανία της περιοχής ο πόλεμος
στην Ουκρανία.
Σε δηλώσεις του ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος ανέφερε ότι «κατά τη
διάρκεια της συνεδρίας ακούστηκαν οι
απόψεις των ξενοδόχων για το πώς θα
αντιμετωπίσουμε την κρίση που έχει
δημιουργηθεί, γιατί» όπως εξήγησε
«είναι ένας φορέας που γνωρίζει πάρα
πολύ καλά, έχει τις εμπειρίες και μπορεί
να προτείνει διάφορα μέτρα, τα οποία
οφείλουμε να ακούσουμε και να αξιολογήσουμε για να δούμε ποια μπορούν
να υλοποιηθούν». Σύμφωνα με τον κ.
Καρούσο «φέτος να μην υπολογίζουμε
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
να έχουμε τουρίστες από τη Ρωσία και
την Ουκρανία, υπάρχει ένας πόλεμος
και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν
ούτως ώστε να αναπληρώσουμε στον
βαθμό που είναι δυνατόν το κενό που
θα προκύψει, κάτι που» όπως είπε «δεν
είναι εύκολο. Πρέπει», συνέχισε ο κ.
Καρούσος «να δούμε πώς θα φέρουμε
επιβάτες και να δημιουργήσουμε αεροπορική σύνδεση και τουρισμό με άλλες
χώρες. Στα υπουργεία ήδη εργαζόμαστε εδώ και μερικές μέρες πάρα πολύ
σκληρά για να ετοιμάσουμε κάποιες
τεκμηριωμένες εισηγήσεις και μάλιστα
να πάμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
να ζητήσουμε κάποιες εξαιρέσεις στα
θέματα κρατικών ενισχύσεων ή κάποια
αντισταθμιστικά μέτρα».

ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Από την πλευρά του ο υφυπουργός
Τουρισμού Σάββας Περδίος χαρακτήρισε «μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον
τουρισμό το 2022» και πρόσθεσε ότι
«οι απώλειες φέτος από τη ρωσική και
την ουκρανική αγορά θα είναι αισθητές

ιδιαίτερα για την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου. Το Υφυπουργείο Τουρισμού
θα κάνει ό,τι μπορεί για να μετριάσει την
κατάσταση, ωστόσο θα είναι αδύνατον
να αναπληρώσουμε πλήρως αυτές τις
απώλειες». Ο κ. Περδίος είπε ακόμα ότι
«έχουν ήδη ξεκινήσει οι ενέργειες του
Υφυπουργείου Τουρισμού, για ενισχυμένο μάρκετινγκ, για έκτακτες συνεργασίες με οργανωτές ταξιδίων και για
έκτακτες συνεργασίες με αεροπορικές
εταιρείες που είναι μια σύμπραξη μεταξύ
του Υφυπουργείου και του Υπουργείου
Μεταφορών».
Εξάλλου ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου Δώρος Τάκκας είπε ότι «κατά
τη συνάντηση ανταλλάχθηκαν απόψεις
για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλη
η Κύπρος και ιδιαίτερα η περιοχή της
ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου» και
πρόσθεσε πως «ζητήσαμε τη βοήθεια
της κυβέρνησης, σε τρεις πυλώνες, για
να καταφέρουμε να περάσουμε αυτούς
τους δύσκολους καιρούς». Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ο Σάββας Περδίος ανέφερε ότι το
Υφυπουργείο Τουρισμού προβαίνει σε
ενέργειες για προσέλκυση περισσοτέρων τουριστών από χώρες μεταξύ των
οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, η Γερμανία, η Πολωνία, η Αυστρία, η
Ελβετία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Σουηδία και
η Ουγγαρία.

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ
Η σύσταση δύο διυπουργικών επιτροπών που θα παρακολουθούν την
πορεία της κατάστασης σε ό,τι αφορά
τις επιπτώσεις από την κατάσταση στην
Ουκρανία στην Κυπριακή Δημοκρατία,
αποφασίστηκε στη διάρκεια ευρείας σύσκεψης υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη την Παρασκευή
4 Μαρτίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Μάριο Πελεκάνο, κατά τη σύσκεψη
«έγινε μία πρώτη εκτίμηση σφαιρικής
αντιμετώπισης των νομικών, οικονομικών, πολιτικών και άλλων επιπτώσεων
που θα προκύψουν και αποφασίστηκε η
σύσταση δύο διυπουργικών επιτροπών
που θα παρακολουθούν την πορεία της
κατάστασης και θα αποφασίζουν με
τον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο
τρόπο». Ο Μ. Πελεκάνος πρόσθεσε πως
«ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε
επίσης οδηγίες ετοιμότητας όλων των
εμπλεκόμενων φορέων και ζήτησε να
παρακολουθούνται επισταμένως όλες
οι πτυχές. Προς τούτο, το σύνολο του
μηχανισμού θα είναι σε εγρήγορση».
«Από όσα αναφέρθηκαν στην εκτενή συζήτηση που διεξήχθη, η χώρα μας, όπως
και όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα
έχει επιπτώσεις σε διάφορους τομείς
της οικονομίας, διαπιστώθηκε, ωστόσο, πως με τα μέχρι στιγμής δεδομένα

οι επιπτώσεις για τη χώρα μας είναι
διαχειρίσιμες και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του κράτους», συμπλήρωσε
σχετικά. Επιπλέον, σημείωσε πως «ανά
τακτά χρονικά διαστήματα θα γίνεται
παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης, αλλά και συνεχείς διαβουλεύσεις τόσο με τους κοινωνικούς εταίρους
όσο και με τις πολιτικές δυνάμεις».
Σε ερώτηση ποιοι θα απαρτίζουν τις
δύο διυπουργικές επιτροπές, ο εκπρόσωπος είπε ότι «η μία θα αποτελείται από τους υπουργούς Ενέργειας,
Μεταφορών, Εξωτερικών, Εσωτερικών,

Δικαιοσύνης και τον υφυπουργό παρά
τω Προέδρω, και η δεύτερη από τους
υπουργούς Ενέργειας, Οικονομικών,
Μεταφορών και τον υφυπουργό Ναυτιλίας». Σε ερώτηση για τις επιπτώσεις
της κρίσης στον τουρισμό απάντησε ότι
κατά τη σύσκεψη «αξιολογήθηκαν και οι
επιπτώσεις στον τουρισμό, όπως και οι
επιπτώσεις ευρύτερα στην οικονομία
μας. Για το θέμα του τουρισμού αξιολογούνται κάποια μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν ώστε να μετριάσουμε
τις επιπτώσεις από την απώλεια των
Ρώσων και των Ουκρανών τουριστών».

ΠΑΣΥΞΕ ΠΆΦΟΥ: 30% ΟΙ ΚΡΑΤΉΣΕΙΣ ΛΌΓΩ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΎ
ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΚΆΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΡΑΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ TO ΠΆΣΧΑ
Mειωμένος είναι ο αριθμός των κρατήσεων μετά την κρίση στην Ουκρανία,
σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου Θάνο Μιχαηλίδη, ο οποίος πρόσθεσε πως οι πληρότητες στα ξενοδοχειακά καταλύματα που
είναι ανοικτά αυτό το διάστημα στην
Πάφο κυμαίνονται στο 30%.
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, στα μέσα
Μαρτίου, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως
οι μειώσεις των κρατήσεων αφορούν
την κύρια αγορά της Πάφου που είναι η
βρετανική, αφού ο κόσμος ανησυχεί και
θέλει να γνωρίζει πώς θα εξελιχτεί η κρίση, όπως είπε. Όσον αφορά τον αριθμό
των επισκεπτών στην Πάφο από την
Ουκρανία αλλά και τη Ρωσία, σημείωσε

πως είναι μηδενικός. Ο κ. Μιχαηλίδης
ανέφερε πως αναμένουν τις επόμενες
εβδομάδες ώστε να διαφανεί αν υπάρχει

κάποια κατάληξη με την κρίση στην
Ουκρανία εκτιμώντας πως κατόπιν τούτου αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου
οι κρατήσεις από τη Βρετανία ώστε να
κινούνται σε έναν πιο καλό ρυθμό.
Οι κρατήσεις από τη Βρετανία, συνέχισε, δεν έχουν μηδενιστεί απλώς έχει μειωθεί ο ρυθμός τους. Ερωτηθείς για τον
Απρίλιο μήνα ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ
Πάφου ανέφερε πως για τον επόμενο
μήνα υπάρχουν κάποιες προκρατήσεις
ειδικά για την περίοδο του Πάσχα.
Αναφορικά δε με την καλοκαιρινή σεζόν,
σημείωσε πως αυτή προβλέπεται να
είναι καλύτερη από πέρσι νοουμένου ότι
δεν θα υπάρξει επιδείνωση της κρίσης
στην Ουκρανία.
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΔΕΚ
Εξαιρετικά παραγωγική ήταν η εσπερίδα
που διοργάνωσε το Κ.Σ. ΕΔΕΚ με θέμα
«Τουριστική βιομηχανία: Η επόμενη
ημέρα», με προσκεκλημένους τον
υφυπουργό Τουρισμού Σάββα Περδίο,
τον γενικό διευθυντή του ΠΑΣΥΞΕ
Φιλόκυπρο Ρουσουνίδη, τη διευθύντρια
Μάρκετινγκ της διαχειρίστριας εταιρείας των αεροδρομίων HERMES Μαρία
Κουρούπη και τον επίτιμο πρόεδρο του
Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων
Άκη Κελεπέσιη.
Την εσπερίδα άνοιξε με ομιλία του ο
πρόεδρος του Κ.Σ. ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος, ο οποίος είπε ότι το δίπτυχο
«ήλιος και θάλασσα» δεν αρκεί, πλέον,
για να καταστήσει ανταγωνιστικό το
κυπριακό τουριστικό προϊόν. Ο Μαρίνος
Σιζόπουλος αναφέρθηκε και στο ευάλωτο του κυπριακού τουρισμού, φέροντας
ως παραδείγματα τις συνέπειες από την
πανδημία και την εν εξελίξει εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος
του Κ.Σ. ΕΔΕΚ κατέθεσε τις προτάσεις
του κόμματος για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Κύπρο,
όπως τον συνεδριακό, τον ιατρικό, τον
αθλητικό και τον μηχανοκίνητο τουρισμό, αλλά και προτάσεις που αφορούν

Ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ
Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης ανέλυσε
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
ο κλάδος.
τη μετατροπή των ξενοδοχειακών μονάδων σε μονάδες παραγωγής πράσινης
ενέργειας.
Ο υφυπουργός Τουρισμού παρουσίασε
τους πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής

για τον Τουρισμό, μιας στρατηγικής
που, όπως είπε, δεν σταμάτησε η υλοποίησή της κατά τα τελευταία δύο χρόνια, που η υφήλιος βιώνει τις συνέπειες
της πανδημίας.
Ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης ανέλυσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος
της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, όπως
το υψηλό κόστος κατανάλωσης ενέργειας και η έλλειψη εργατικού δυναμικού.
Η εκπρόσωπος της εταιρείας HERMES
αναφέρθηκε στην αεροπορική κίνηση
και την αεροπορική συνδεσιμότητα της
Κύπρου και ενημέρωσε για αλλαγές
στις οποίες προβαίνει η διαχειρίστρια
εταιρεία στα κυπριακά αεροδρόμια.
Ο επίτιμος πρόεδρος του ACTA Άκης
Κελεπέσιης μίλησε για τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ταξιδιωτικοί
πράκτορες και για τους τρόπους αντιμετώπισης των νέων δεδομένων.
Οι εκπρόσωποι των παραγόντων του
τουρισμού, και ιδιαίτερα ο υφυπουργός
Τουρισμού, σημείωσαν ως ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσες τις εισηγήσεις που κατατέθηκαν τόσο από τον πρόεδρο του Κ.Σ.
ΕΔΕΚ όσο και από τους παρευρισκόμενους στην εσπερίδα.
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Ο ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΥΞΕ
ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ
Πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου,
στα γραφεία του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, συνάντηση του πρέσβη του Ισραήλ, Or. Anolik, με τους κ. Χ.
Λοϊζίδη, πρόεδρο, Θ. Μιχαηλίδη, μέλος
ΔΣ, και Φ. Ρουσουνίδη, γενικό διευθυντή
του Συνδέσμου.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ καλωσόρισε
τον πρέσβη του Ισραήλ στα γραφεία του
Συνδέσμου, επισημαίνοντας τη μακρόχρονη ιστορία του και τη στενή συνεργασία του ΠΑΣΥΞΕ με την πρεσβεία του
Ισραήλ.
Στη συνέχεια έγινε μια αλληλοενημέρωση για την επιδημιολογική κατάσταση
στις δύο χώρες, ενώ οι παριστάμενοι
αντάλλαξαν απόψεις και προσεγγίσεις
για το όλο θέμα της πανδημίας. Επίσης
έγινε ανταλλαγή απόψεων για περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς του Ισραήλ,
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η οποία είναι η τρίτη σε μέγεθος αγορά
της Κύπρου. Τόσο από πλευράς του
πρέσβη του Ισραήλ, όσο και από πλευράς του ΠΑΣΥΞΕ, τονίσθηκε η ανάγκη

της συνέχισης των προσπαθειών για
περαιτέρω αξιοποίηση των προοπτικών
για ανάπτυξη του τουρισμού μεταξύ των
δύο χωρών.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ HOTREC

SOS ΑΠΟ THΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Η HOTREC ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕ ΤΟΝ ΠΑΣΥΞΕ ΩΣ ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Σ

τις 2-3 Δεκεμβρίου 2021, η
HOTREC καλωσόρισε τις
εθνικές οργανώσεις του κλάδου
της φιλοξενίας και εξέχοντες ομιλητές στη Λυών για την 83η Γενική της
Συνέλευση. Οι εκπρόσωποι όλων των
οργανώσεων εξέφρασαν τις έντονες
ανησυχίες τους για τη βιωσιμότητα του
τομέα και προέτρεψαν τους υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να εντείνουν τις δράσεις
υποστήριξης.
Σε αυτούς τους καιρούς κρίσης, ήταν
ιδιαίτερα σημαντικό για την HOTREC να
υποδεχτεί επίσημα στις 2 Δεκεμβρίου
τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων
(ΠΑΣΥΞΕ) ως το 46ο μέλος της σε 35
ευρωπαϊκές χώρες. Η κ. Marie Audren,
γενική διευθύντρια της HOTREC, προέβη στην παρακάτω δήλωση: «Είμαστε
στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τον ΠΑΣΥΞΕ στην οικογένεια της
HOTREC. Η συμβολή και η τεχνογνωσία
του Συνδέσμου θα είναι αναμφίβολα πολύτιμες για να βοηθήσουν τον τουρισμό
και τη φιλοξενία να ανακάμψουν και να
συνεχίσουν να αποτελούν πυλώνα της
ευρωπαϊκής οικονομίας, της κοινωνίας και του πολιτισμού. Στεκόμαστε
#TogetherForHospitality».
Κατά τη Συνέλευση ο ευρωπαϊκός
κλάδος της φιλοξενίας εξέφρασε την
ανησυχία του για την αναζωπύρωση
των ποσοστών μόλυνσης και τα μέτρα
καραντίνας. Οι συζητήσεις της Γενικής
Συνέλευσης της HOTREC επικεντρώθηκαν σε θέματα αποφυγής περαιτέρω
ζημιών αλλά και προτάσεις στήριξης
των επιχειρήσεων, προκειμένου να επιβιώσουν και να παραμείνουν βιώσιμες.
Τα τελευταία δύο χρόνια, ο κλάδος έχει
επιδείξει σημαντική ανθεκτικότητα και
πλήρη συμμόρφωση με τους περιορισμούς και τα πρωτόκολλα υγείας και
ασφάλειας για να συνεχίσει να υποδέχεται επισκέπτες. Ωστόσο, καθώς η κρίση
της Covid μπαίνει στον 20ό μήνα της, οι
επιχειρήσεις του κλάδου εξακολουθούν
να είναι οι πρώτες και οι πιο έντονα
πληγείσες.
Τα χειρότερα της κρίσης δεν είναι πίσω
μας: η πανδημία δεν έχει τελειώσει, και
πολλές επιχειρήσεις που εξαρτώνται
από τμήματα της τουριστικής αγοράς
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Από την εκπροσώπηση του ΠΑΣΥΞΕ στη Συνέλευση. Στο κέντρο, ο κ. Jens
Zimmer Christensen, πρόεδρος της HOTREC, πλαισιωμένος από τον κ.
Χάρη Θεοχάρους και τον κ. Φιλόκυπρο Ρουσουνίδη, οικονομικό διαχειριστή και γενικό διευθυντή του ΠΑΣΥΞΕ, αντίστοιχα.
που δεν έχουν ακόμη ανακάμψει –
όπως τα επαγγελματικά ταξίδια και το
MICE– θα συνεχίσουν να υποφέρουν για
άγνωστο χρονικό διάστημα. Η HOTREC
παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στους
μακροπρόθεσμους στόχους της βιωσιμότητας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της διατήρησης του εργατικού
δυναμικού, και υπογραμμίζει ότι για την
επίτευξη αυτών των στόχων πρέπει
πρώτα και κύρια να διασφαλίσουμε την
επιβίωση του κλάδου.
Οι συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση
συμφώνησαν ότι ο κλάδος χρειάζεται
επείγουσα οικονομική στήριξη για να
αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα περιορισμών και μεσοπρόθεσμα στήριξη για
την αντιμετώπιση μελλοντικών δυσχερειών και τη διευκόλυνση της ψηφιακής
και της πράσινης μετάβασης. Είναι
επίσης ζωτικής σημασίας ο περαιτέρω
συντονισμός των μέτρων και των προσπαθειών κατά της Covid-19 σε επίπεδο

ΕΕ, με πλήρη δέσμευση και στήριξη
όλων των κρατών μελών της ΕΕ.
«Η Γενική μας Συνέλευση πραγματοποιείται σε μια ευαίσθητη περίοδο για τον
κλάδο: μετά από δύο χρόνια συνεχών
προκλήσεων και στην αρχή ενός άλλου
κύματος κορωνοϊού», σχολίασε ο κ.
Jens Zimmer Christensen, πρόεδρος
της HOTREC. «Τώρα περισσότερο από
ποτέ, πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα εκατομμύρια των επιχειρήσεων, των ΜμΕ και των εργαζομένων
που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες και αβεβαιότητα. Μάθαμε μέσα
από τις δυσκολίες ότι η επαναλειτουργία
δεν είναι το ίδιο με την ανάκαμψη».
Κατά τη διάρκεια του ετήσιου εορταστικού δείπνου, η HOTREC ανακοίνωσε
τους νικητές του βραβείου Gaspart
Bonet Foundation ως αναγνώριση της
πολύτιμης προσφοράς τους στον κλάδο.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.
hotrec.eu

Σύστηµα
Επαγγελµατικών
Προσόντων
Ταυτότητα Αριστείας!

Επικοινωνήστε µε ένα από τα εγκεκριµένα Κέντρα Αξιολόγησης Επαγγελµατικών Προσόντων (ΚΑΕΠ)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-COVID EΠΟΧΗ
Ο ΠΑΣΥΞΕ ΣΤΟ 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΟΡΟΥΜ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΞΕΕ

Ο

πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ
Χάρης Λοϊζίδης συμμετείχε
στο 5ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας, που διοργάνωσε το
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΞΕΕ), στις 27 Νοεμβρίου 2021,
στο Metropolitan Expo στην Αθήνα,
κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου
του ΞΕΕ Αλέξανδρου Βασιλικού, τον
οποίο και ευχαρίστησε ιδιαίτερα για
τη φιλοξενία.
Ο τίτλος του Φόρουμ ήταν «Η Φιλοξενία στη μετα-covid εποχή» και στο
επίκεντρο των εργασιών του βρέθηκε
η χαρτογράφηση της νέας τουριστικής
πραγματικότητας στη μεταπανδημική
περίοδο και οι λύσεις για την επιτυχημένη προσαρμογή των ελληνικών
ξενοδοχείων σε αυτή. Το στίγμα της
εποχής έδωσαν κορυφαίοι εκπρόσωποι διεθνών ξενοδοχειακών brands,
ενώ προσωπικότητες που κυριαρχούν
στην παγκόσμια τουριστική σκηνή
αποκρυπτογράφησαν την επόμενη
ημέρα του κλάδου στη μετα-covid
περίοδο. Το Φόρουμ σηματοδότησε

Οι πρόεδροι του ΠΑΣΥΞΕ, της HOTREC και του ΞΕΕ, Χάρης Λοϊζίδης, Jens
Zimmer Christensen και Αλέξανδρος Βασιλικός.
και την έναρξη της Έκθεσης XENIA
2021, τα εγκαίνια της οποίας τέλεσε
ο υπουργός Τουρισμού κ. Βασίλης
Κικίλιας, ο οποίος σε χαιρετισμό του

τόνισε ότι το 2022 μπορεί να εξελιχθεί
σε χρονιά ορόσημο για τον ελληνικό
τουρισμό, κάτι που θα στηρίξει την
εθνική οικονομία.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΛΛΑΞΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΟΥΣ
Η Ολομέλεια της Βουλής τροποποίησε
ομόφωνα τον περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών νόμο με
στόχο τη μείωση των γραφειοκρατικών
διαδικασιών και την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στις τουριστικές αυτές
επιχειρήσεις.
Στο νέο νόμο απλοποιούνται οι διαδικασίες ελέγχου και αδειοδότησης
των γραφείων τουρισμού και ταξιδίων,
αυξάνεται η χρονική διάρκεια ισχύος της
άδειας γραφείων τουρισμού και ταξιδίων
και των ξεναγών, διευρύνονται οι λόγοι
ανάκλησης της άδειας τους και αντιμετωπίζονται τα προβλήματα σε σχέση με
την παροχή τουριστικών υπηρεσιών.
Στο νόμο προβλέπεται, μεταξύ άλλων,
η δυνατότητα συστέγασης αδειούχου
γραφείου τουρισμού και ταξιδίων με
εταιρείες που παρέχουν συμπληρωματικές ή σχετικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ασφάλισης
ταξιδιού, υπηρεσιών συναλλάγματος,
ναυτιλιακών υπηρεσιών, ενοικιάσεων
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αυτοκινήτων και μεταφορών.
Επίσης προνοείται απλοποίηση των
διαδικασιών ελέγχου και αδειοδότησης
των γραφείων τουρισμού και ταξιδίων και των ξεναγών και αύξηση της
χρονικής διάρκειας ισχύος της άδειας
γραφείων τουρισμού και ταξιδιών και
των ξεναγών από τρία σε πέντε έτη.
Προβλέπεται επίσης η τροποποίηση

της πρόνοιας που αφορά την κατάθεση
εγγύησης ύψους δεκαπέντε χιλιάδων
ευρώ για σκοπούς χορήγησης και
ανανέωσης της άδειας λειτουργίας
γραφείου τουρισμού και ταξιδίων, ώστε
αντί της εν λόγω εγγύησης να μπορεί
να εξασφαλιστεί εναλλακτικά ισόποση
ασφαλιστική κάλυψη από ασφαλιστική
εταιρεία εγκεκριμένη από τον Έφορο
Ασφαλειών, η οποία να είναι σε ισχύ
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας
λειτουργίας του εν λόγω γραφείου.
Εισάγονται ακόμα πρόνοιες για αντιμετώπιση του αδικήματος της λειτουργίας
γραφείου τουρισμού και ταξιδίων χωρίς
την έκδοση άδειας λειτουργίας και
δίνεται η δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε πρόσωπα τα οποία
παραβαίνουν τις διατάξεις της οικείας
νομοθεσίας. Εισάγονται ακόμα πρόνοιες
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση
των αδικημάτων που προκύπτουν από
την παροχή υπηρεσιών γραφείων τουρισμού και ταξιδίων μέσω του διαδικτύου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΔΡΑ ΟΥΝΕΣΚΟ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑ ΤΟ «ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Ο

λοκληρώθηκε με μεγάλη
επιτυχία το «Χειμερινό Σχολείο» με τίτλο «Ψηφιακός και
Πολιτιστικός Τουρισμός και
Διπλωματία», το οποίο διήρκεσε μία
βδομάδα και κατάφερε να προσελκύσει
το ενδιαφέρον όλων των εμπλεκόμενων
φορέων, τόσο στην Κύπρο όσο και στον
υπόλοιπο κόσμο, στη συγκεκριμένη
θεματική ενότητα. Διοργανωτής του
«Χειμερινού Σχολείου», το οποίο συγκέντρωσε 35 φοιτητές από 17 χώρες, ήταν
η Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή
Πολιτιστική Κληρονομιά στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), η
αντίστοιχη Έδρα του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου (European Research Area
- ERA), με την ονομασία Μνημοσύνη στο
ΤΕΠΑΚ, σε συνεργασία με την Έδρα της
ΟΥΝΕΣΚΟ στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών για την Ανάπτυξη και Προώθηση Βιώσιμου Τουρισμού
σε Χώρους Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, που εδρεύει στην Ελβετία
(Università della Svizzera italiana). Κατά
τη διάρκεια του «Χειμερινού Σχολείου»,

φοιτητές και συμμετέχοντες είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν σημαντικές παρουσιάσεις, μεταξύ άλλων από
τον γενικό διευθυντή του Παγκύπριου
Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) Φι-

λόκυπρο Ρουσουνίδη, τον αντιπρόεδρο
Τουρισμού ΚΕΒΕ Κώστα Γαλαταριώτη
και τον διευθύνοντα σύμβουλο του
Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης
Επενδύσεων Γεώργιο Καμπανέλλα.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ-ΕΛΛΑΔΑΣ
Επιχειρηματική αποστολή στην Ελλάδα αποφάσισε ο Επιχειρηματικός
Σύνδεσμος Κύπρου - Ελλάδας κατά τη
συνάντηση με τον πρέσβη της Ελλάδας
Ιωάννη Παπαμελετίου, στις 4 Μαρτίου,
ενώ στις προτεραιότητες που αναδείχθηκαν από τη συνάντηση είναι και η
άμεση προώθηση της ακτοπλοϊκής
σύνδεσης των δύο χωρών, όπως και
οι κινήσεις για προσέλκυση εργατικού
δυναμικού από την Ελλάδα.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις που λήφθηκαν στη συνάντηση, ο Επιχειρηματικός
Σύνδεσμος θα οργανώσει τον Μάιο
μεγάλη επιχειρηματική αποστολή στην
Ελλάδα, η οποία θα έχει συναντήσεις με
την ελληνική κυβέρνηση και θα συμμετάσχει σε τρία business fora, τα οποία θα
γίνουν στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη

Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρει το δελτίου Τύπου του Συνδέσμου, αποφασίστηκε και η διοργάνωση ενός Επιχειρηματικού Forum στην Κύπρο, για παρουσίαση
της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση
στις αλλαγές που έγιναν στους τομείς
των επενδύσεων, της φορολογίας, των
ακινήτων και της ναυτιλίας.
ματα που αντιμετωπίζουν οι εργασίες
των επιχειρήσεων στην Κύπρο και,
όπως ανακοινώθηκε, αποφασίστηκε να
γίνουν σχετικές επαφές με τις αρμόδιες
υπηρεσίες για επίλυσή τους. Όπως
αναφέρθηκε, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού προγραμματίζεται το ερχόμενο φθινόπωρο ένα
σημαντικό συνέδριο με επιχειρηματικές
συναντήσεις, για προβολή του ελληνικού
τουρισμού στην κυπριακή αγορά.

Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση ο
πρέσβης της Ελλάδας κ. Παπαμελετίου
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την
έντονη δράση του Επιχειρηματικού Συνδέσμου και διαβεβαίωσε ότι η Πρεσβεία
της Ελλάδας θα είναι πάντα στη διάθεση
των επιχειρήσεων για διευκόλυνση της
δράσης τους.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του
Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου Ελλάδας Ιωσήφ Ιωσήφ ευχαρίστησε τον
Έλληνα πρέσβη για την παρουσία του
στη σύσκεψη και τη γενικότερη βοήθεια που προσφέρει στις δράσεις του
Συνδέσμου. Ο γενικός γραμματέας. του
ΚΕΒΕ Μάριος Τσιακκής είπε ότι το Επιμελητήριο στηρίζει όλες τις δράσεις του
Συνδέσμου και θα συμμετάσχει στις νέες
πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν.
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ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Τ

α υψηλότερα ποσοστά γυναικείας ανεργίας σε συνδυασμό με
τη μεγαλύτερη αναλογία των γυναικών που εγκαταλείπουν την
αγορά εργασίας λόγω της πανδημίας
COVID-19, έχουν επιβραδύνει την πρόοδο προς την ισότητα των φύλων στην
εργασία κατά δύο χρόνια τουλάχιστον.
Αυτό προκύπτει από τον δείκτη
«Women in Work» της PwC, που δημοσιεύεται για δέκατη συνεχή χρονιά, και
αξιολογεί την πορεία της απασχόλησης
των γυναικών σε 33 χώρες του ΟΟΣΑ
(Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης). Μετά από μια δεκαετία
αργής αλλά σταθερής προόδου όσον
αφορά την απασχόληση των γυναικών
στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ,
για πρώτη φορά στην ιστορία του ο
Δείκτης καταγράφει πτώση.
Οι δύο βασικοί παράγοντες που συνέτειναν στην πτώση αυτή ήταν η αύξηση
της γυναικείας ανεργίας και τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση κατά τη χειρότερη φάση της πανδημίας. Με βάση τον
υπολογισμό του «χάσματος COVID-19»,

το οποίο συγκρίνει τις απώλειες θέσεων
εργασίας με την προβλεπόμενη αύξηση της απασχόλησης πριν από την
πανδημία, ο Δείκτης καταγράφει 5,1
εκατομμύρια περισσότερες άνεργες
γυναίκες και 5,2 εκατομμύρια λιγότερες
γυναίκες στην αγορά εργασίας σε σχέση
με τους αριθμούς που θα αναμέναμε αν
δεν εκδηλωνόταν η πανδημία. Σύμφωνα
με σχετική Έκθεση του ΟΟΣΑ με θέμα
τις ανισότητες μεταξύ των φύλων όσον
αφορά τη φροντίδα και τον αντίκτυπο

στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια
της COVID-19, οι γυναίκες ανέλαβαν
περισσότερες μη αμειβόμενες ευθύνες
για τη φροντίδα των παιδιών την περίοδο της πανδημίας, με αποτέλεσμα να
εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας σε
υψηλότερα ποσοστά από ό,τι οι άνδρες.
Ο Δείκτης «Women in Work» βασίζεται
σε πέντε επιμέρους δείκτες που αντικατοπτρίζουν τη συμμετοχή των γυναικών
στην παγκόσμια αγορά εργασίας και την
ισότητα στον εργασιακό χώρο. Δεδομένης της αργής προόδου που σημειώνεται τα δέκα τελευταία χρόνια σε σχέση
με τον καθένα από τους πέντε αυτούς
επιμέρους δείκτες, καθώς και το χαμένο
έδαφος λόγω της πανδημίας, εκτιμάται
ότι θα χρειαστούν χρόνια-σε ορισμένες
περιπτώσεις δεκαετίες- για να γεφυρωθεί το χάσμα και να επιτευχθεί η ισότητα
στο παγκόσμιο εργασιακό περιβάλλον.
Ακόμη πιο σημαντική αναδεικνύεται η
ανάγκη στήριξης των γυναικών από τις
κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις, ώστε
να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες απασχόλησης που δημιουργεί η μετάβαση
σε μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΊΑΣ-ΟΙΝΟΓΑΣΤΡΟΝΟΜΊΑΣ
Σε συνέχεια της επιτυχίας και της σημαντικής απήχησης που είχε το σχέδιο
επιχορήγησης επισκέψιμων εργαστηρίων χειροτεχνίας και οινογαστρονομίας
το 2021, αναφέρει το Υφυπουργείο
Τουρισμού, η πρωτοβουλία αυτή συνεχίζεται και το 2022, προσφέροντας στο
κοινό και τους επισκέπτες την ευκαιρία
να επιλέξουν ανάμεσα σε 3.000 περίπου
επισκέψιμα εργαστήρια που θα προσφερθούν από το Υφυπουργείο.
Σε ανακοίνωσή του, το Υφυπουργείο σημειώνει ότι τα εργαστήρια χειροτεχνίας
θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων,
όπως ζωγραφική, λευκαρίτικο κέντημα, αγιογραφία, ψηφιδωτό, κεραμική,
αγγειοπλαστική, καλαθοπλεκτική. Όσον
αφορά τα εργαστήρια οινογαστρονομίας, αυτά θα περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως η παρασκευή κρασιού,
χαλλουμιού, αλλαντικών, γλυκών του
κουταλιού κ.λπ. Οι επισκέπτες, ανα-
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φέρεται, θα έχουν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν τους καλλιτέχνες
/ τεχνίτες επί το έργον, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και εμπειρίες και
να δοκιμάσουν / αγοράσουν κυπριακά
προϊόντα. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας του Υφυπουργείου είναι, αφενός, η
ενίσχυση της επισκεψιμότητας και της
τουριστικής ανάπτυξης των ορεινών,
της υπαίθρου και των απομακρυσμένων
περιοχών και, αφετέρου, η υποβοήθηση
των καλλιτεχνών, των τεχνιτών και των
μικρών επιχειρηματιών των περιοχών
αυτών να επιβιώσουν και, συνάμα, να
κρατήσουν ζωντανές τις κοινότητες
όπου διαμένουν ή/και δραστηριοποιούνται. Σημειώνεται ότι η επίσκεψη και η
συμμετοχή των ενδιαφερομένων είναι
δωρεάν, αφού η συνολική δαπάνη για τη
λειτουργία του σχεδίου καλύπτεται από
το Υφυπουργείο Τουρισμού.
Το Πρόγραμμα Εργαστηρίων Χειρο-

τεχνίας και Οινογαστρονομίας για το
2022 θα υλοποιηθεί από τον Μάρτιο
του 2022 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022
σε διάφορες κοινότητες παγκύπρια.
Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται
τα Σαββατοκύριακα ή/και τις αργίες ή/
και τις Τετάρτες και θα είναι ανοικτά για
επισκέψεις από τις 10.00 π.μ. - 7.00 μ.μ
για τους μήνες Απρίλη μέχρι Νοέμβριο
και από τις 10.00 π.μ. - 5.00 μ.μ. για τους
μήνες Μάρτιο και Δεκέμβριο.
Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού: www.visitcyprus.com καθώς
και στην ιστοσελίδα της διαδρομής Heartland of Legends https://
heartlandoflegends.com/ - σύνδεσμος
https://heartlandoflegends.com/
workshops/
Για τη συμμετοχή στις βιωματικές
δραστηριότητες είναι απαραίτητη η
τηλεφωνική κράτηση.
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NEOI ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΦΟ

ΤΟ ΠΤΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ TUS

ΕΛΛΑΔΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ, ΙΣΡΑΗΛ, Σ. ΑΡΑΒΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ

Σ

την παρουσίαση ενός νέου,
φιλόδοξου δεδομένων των
συνθηκών, πτητικού προγράμματος προχώρησε η αεροπορική
εταιρεία Tus Airways στην παρουσία του
υπουργού Μεταφορών Γιάννη Καρούσου
και του υφυπουργού Τουρισμού Σάββα
Περδίου.
Πρόκειται για πρόγραμμα που επιχειρεί
να συνδέσει την Κύπρο με προορισμούς
σε Ελλάδα, Κεντρική Ευρώπη αλλά
και προορισμούς εκτός Ευρώπης. Στο
πλαίσιο της παρουσίασης, ανακοινώθηκε επίσης ότι έχουν πρόσφατα παραχωρηθεί, μεταξύ άλλων, τα εμπορικά
δικαιώματα στην TUS Airways για άδεια
πρόσβασης για το δρομολόγιο Λάρνακα-Πεκίνο-Λάρνακα με δύο πτήσεις
την εβδομάδα. Ο υπουργός Μεταφορών εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι πολύ
σύντομα το δρομολόγιο θα υλοποιηθεί
με πολλαπλά οφέλη για το επιβατικό
κοινό, αλλά και για τον τουρισμό και την
οικονομία της χώρας μας. Τόνισε επίσης
ότι η TUS έχει εξελιχθεί σε έναν σημαντικό παίκτη στην αγορά της αεροπορικής
συνδεσιμότητας, συμβάλλοντας στην
ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας και της σύνδεσης της Κύπρου με
μεγάλους και σημαντικούς προορισμούς
και διαβεβαίωσε για τη βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει τους σχεδιασμούς
της εταιρείας, στον μέγιστο δυνατό
βαθμό.
Αυτή την στιγμή η εταιρεία διαθέτει τρία
αεροσκάφη τύπου Α320, ενώ μέχρι τον
Μάη αναμένεται να ενισχύσει τον στόλο
της με άλλα δύο, όπως ανέφερε ο CEO
της εταιρείας Michael Weinstein. Επίσης,
μέχρι τον Ιούνη, αναμένεται ότι θα εργοδοτεί 300 υπαλλήλους.
Το νέο πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
πτήσεις σε ελληνικούς προορισμούς
όπως Κεφαλονιά, Σκιάθος, Καλαμάτα
και Πρέβεζα, σε Βρυξέλλες και Παρίσι,
Ντίσελντορφ, Αθήνα και Τελ Αβίβ. Συγκεκριμένα από το αεροδρόμιο Λάρνακας το καλοκαιρινό πρόγραμμα περιλαμβάνει: Κεφαλονιά, Σκιάθο, Καλαμάτα
και Πρέβεζα, Λιόν, Στρασβούργο και
Τουλούζη, Βρυξέλλες, Παρίσι, Τελ Αβίβ
και Εϊλάτ. Από το αεροδρόμιο Πάφου
έχουν περιληφθεί οι πτήσεις για Παρίσι,

Ντίσελντορφ, Αμβούργο, Νυρεμβέργη,
Αθήνα και Τελ Αβίβ. Τα δρομολόγια της
Ευρώπης θα πραγματοποιούνται μέχρι
το τέλος Οκτωβρίου, ενώ η Αθήνα και
το Τελ Αβίβ θα παραμείνουν καθ’ όλη τη
χειμερινή περίοδο.
Το επόμενο διάστημα, και ξεκινώντας
από τον Σεπτέμβρη, αναμένεται ότι θα
συμπεριληφθούν καινούργιοι προορισμοί στο πτητικό πρόγραμμα της
εταιρείας και συγκεκριμένα στο Σαρμ
Ελ Σέιχ, το Μαρακές, το Ντουμπάι, την
Τζέντα.
Σε ομιλία του ο κ. Καρούσος ανέφερε
ότι «το 2021, η χώρα μας κατατάχθηκε
στην 4η θέση στην Ευρώπη με την καλύτερη απόδοση ως προς την ανάκαμψη
της επιβατικής κίνησης και μάλιστα
με αυξημένο αριθμό προορισμών σε
σχέση με το 2019 (από 150 σε 158 σε 40
χώρες). Η πιο ουσιαστική ενέργεια ήταν
ο καταρτισμός ενός σχεδίου δράσης για
την επανέναρξη των πτήσεων που τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2020.
Αυτό μας έδωσε ένα ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες χώρες
και αποτέλεσε τη βάση για την ανάκαμψη της αεροπορικής συνδεσιμότητας
της χώρας μας.
Το σχέδιο δράσης υποστηρίχθηκε και
από ένα προσωρινό σχέδιο κινήτρων
που παραχωρήθηκε στις αεροπορικές

εταιρείες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία COVID-19.
Το σχέδιο έχει πρόσφατα επεκταθεί με
έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
με ισχύ μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2022
και με προϋπολογισμό 6,13 εκατομμύρια
ευρώ. Αναμένουμε ότι 60 αεροπορικές
εταιρείες, που προσφέρουν πτήσεις που
συνδέουν τη χώρα μας με τον υπόλοιπο
κόσμο, θα αξιοποιήσουν το σχέδιο κατά
το πρώτο εξάμηνο του 2022.
Ταυτόχρονα, έχουμε προχωρήσει σε
φιλελευθεροποίηση των υπηρεσιών
εδάφους των αεροδρομίων, μια απόφαση η οποία θα βελτιώσει σημαντικά την
ανταγωνιστικότητα των αεροδρομίων
μας. Σχολιάζοντας το θέμα του πολέμου
στην Ουκρανία, ο Γιάννης Καρούσος
τόνισε ότι «η εμπόλεμη κατάσταση
που μαίνεται τις τελευταίες μέρες στην
Ουκρανία επηρεάζει δύο σημαντικές
για την Κύπρο τουριστικές αγορές, τη
Ρωσία και την Ουκρανία. Εκτιμάται ότι,
εφόσον η κατάσταση στην Ουκρανία
παραμείνει έκρυθμη και οι κυρώσεις
που επιβλήθηκαν εναντίον της Ρωσίας
συνεχίσουν να υφίστανται, στην Κύπρο
θα έχουμε περίπου 15% μείωση της συνολικής επιβατικής κίνησης της χώρας
μας για το 2022, που μεταφράζεται σε
περίπου 1,6 εκατομμύρια επιβάτες (αφίξεις και αναχωρήσεις).
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Τ

ο άνοιγμα του Αρχαιολογικού
Μουσείου Επαρχίας Λάρνακας
σήμανε ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
κ. Γιάννης Καρούσος σε επίσκεψή του
στις πλήρως ανακαινισμένες αίθουσες,
παρουσία του δημάρχου Λάρνακας,
των προέδρων του ΕΒΕΛ και της ΕΤΑΠ
Λάρνακας, βουλευτών Λάρνακας και
Αμμοχώστου καθώς και λειτουργών του
Τμήματος Αρχαιοτήτων και των ΜΜΕ.
Οι παρευρισκόμενοι ξεναγήθηκαν στο
μουσείο από αρχαιολογικούς λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων και
περιηγήθηκαν στις δύο ανακαινισμένες
πτέρυγες καθώς και στην καινούρια
αίθουσα στον κάτω όροφο που είναι
αφιερωμένη στις εντυπωσιακές σαρκοφάγους. Η έκθεση είναι χωρισμένη σε
ενότητες που «αφηγούνται» ιστορίες
που έχουν σχέση με την καθημερινή ζωή
των αρχαίων κατοίκων της Κύπρου, την
τέχνη και τις τελετουργίες τους.
Η πτέρυγα Ι διαγράφει μια χρονολογική
πορεία από το 8000 π.Χ. μέχρι τον 12ο
αιώνα π.Χ. με μια πληθώρα εκθεμάτων
εμπλουτισμένη με νέα ευρήματα από
πρόσφατες ανασκαφές. Η πτέρυγα
II είναι αφιερωμένη στην Εποχή του
Σιδήρου και περιλαμβάνει τέσσερις
αίθουσες. Στην πρώτη αίθουσα παρου-
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ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΉ Η
ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΚΘΕΜΆΤΩΝ
ΠΟΥ «ΑΦΗΓΟΥΝΤΑΙ»
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ
ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

σιάζονται εκθέματα που αφηγούνται τον
δυναμισμό του αρχαίου Κιτίου ενώ η
δεύτερη, όπου εκτίθενται αγάλματα φυσικού μεγέθους, είναι αφιερωμένη στα
ιερά της Μεσαορίας. Στην τρίτη αίθουσα
παρουσιάζεται υλικό από τους τάφους
του Κιτίου που δίνουν πληροφορίες για
την αρχαία κοινωνία και στην τέταρτη
εκτίθενται οι περίφημες σαρκοφάγοι.
Ο δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας
Βύρας δήλωσε ότι το ανακαινισμένο
πλέον Μουσείο Λάρνακας αποτελεί
τον καθρέφτη της πλούσιας ιστορίας
της πόλης. Υπογράμμισε συνεπώς την
υποχρέωση και την ευθύνη του δήμου
και των συνεργαζόμενων φορέων να
διαφυλάξουν και να προβάλουν στον
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την ιστορία
της Λάρνακας. Ο πρόεδρος της ΕΤΑΠ
Λάρνακας κ. Ντίνος Λευκαρίτης εξέφρα-

σε την ικανοποίησή του για το ποιοτικό
αποτέλεσμα της πολυαναμενόμενης αναβάθμισης. Ταυτόχρονα, συνεχάρη τον
υπουργό Μεταφορών για τις διάφορες
καινοτομίες που έχει εισαγάγει, μεταξύ
των οποίων και το διάταγμα που αφορά
την ελεύθερη είσοδο σε συγκεκριμένα
μουσεία περιλαμβανομένου και του
Αρχαιολογικού Μουσείου της Λάρνακας
καθώς και για την απόφαση το μουσείο
να μένει ανοικτό και τα Σαββατοκύριακα. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Σταύρος
Σταύρου σημείωσε ότι η δουλειά που
έχει επιτελεστεί στο ανακαινισθέν πλέον
μουσείο είναι αξιόλογη και συνεχάρη
τόσο τον ίδιο τον υπουργό Μεταφορών
αλλά και το προσωπικό του Τμήματος
Αρχαιοτήτων που έχουν εργαστεί για να
φέρουν εις πέρας αυτό το ποιοτικό αποτέλεσμα. Υπογράμμισε ότι είναι καιρός
όλοι οι φορείς να δουλέψουν συλλογικά
για να αυξηθεί η επισκεψιμότητα τόσο
του συγκεκριμένου μουσείου όσο και
των υπόλοιπων 18 πολύ αξιόλογων
μουσείων της πόλης και της επαρχίας,
όχι μόνο από τους τουρίστες αλλά και
από τους ντόπιους.
Το μουσείο είναι προσβάσιμο για ΑμεΑ
και η είσοδος είναι δωρεάν. Τα ωράρια
λειτουργίας είναι Τρίτη-Κυριακή 9:0016:30.
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ΜΟΥΣΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΙΑΦΥΛΆΣΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΈΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΛΈΝΤΟ

Γ

ιατί να επισκεφθείς ένα μουσείο;
Επειδή εκεί μπορείς να αναζητήσεις τη γνώση. Να προβληματιστείς. Να καλλιεργήσεις την
κριτική σου σκέψη. Και για να δείξεις
την εκτίμησή σου στους ανθρώπους
που έστησαν και συντηρούν αυτά τα
μουσεία και που κοπιάζουν για να διαφυλάξουν την ιστορία του τόπου σου ώστε
να εμπλουτίζεται η βιωματική μάθηση η
δική σου, και των επόμενων γενεών.
Οι πολιτιστικοί θησαυροί της Λάρνακας
στεγάζονται στο μοναδικό Μουσείο Πιερίδη καθώς και στο Επαρχιακό Αρχαιολογικό μας Μουσείο που άνοιξε πρόσφατα τις πύλες του μετά από ευρεία
ανακαίνιση. Πέραν όμως των αρχαιολογικών, υπάρχουν και λαογραφικά σε
διάφορα χωριά αλλά και πολύ ιδιαίτερα
μουσεία ειδικού ενδιαφέροντος που,
πραγματικά, αξίζουν δικαιωματικά λίγο
από τον ποιοτικό σας χρόνο.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΌ ΜΟΥΣΕΊΟ
ΑΓΊΟΥ ΛΑΖΆΡΟΥ

Ανεκτίμητης αξίας βυζαντινές και
μεταβυζαντινές εικόνες φυλάσσονται
στις πέντε αίθουσες του μουσείου που
βρίσκεται στον περίβολο του ναού του
Αγίου Λαζάρου. Στα εκθέματα περιλαμβάνονται επίσης παλαίτυπα βιβλία και
ευαγγέλια, ιερά σκεύη, κηροστάτες,
ξυλόγλυπτα, ιερατικά άμφια και πληθώρα άλλων πολύτιμων θρησκευτικών
αντικείμενων από τον 16ο μέχρι και τον
20ό αιώνα.

ΙΑΤΡΙΚΌ ΜΟΥΣΕΊΟ
ΚΥΡΙΑΖΉ

Σ’ ένα παραδοσιακό αρχοντικό στο
κέντρο της πόλης, ο δρ Μάριος Κυριαζής διαφύλαξε σειρά αντικειμένων που
σχετίζονται με την επιστήμη της ιατρικής. Στο μουσείο ο επισκέπτης μπορεί,
μεταξύ άλλων, να μελετήσει την κλίμακα
του Ιπποκράτη, να δει παραδοσιακά
φαρμακευτικά σκευάσματα και αρχαίο
ιατρικό εξοπλισμό όπως το πριόνι για
ακρωτηριασμούς και να ενημερωθεί
για… ιδιαίτερες ιατρικές πρακτικές του
παρελθόντος όπως το θεραπευτικό λάδι
από την αλυκή ή το αρχαίο φιαλίδιο με
τα φίδια.

ΦΥΣΙΚΉΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ

Το μικρό αυτό μουσείο κρύβεται εντός
του Δημοτικού Κήπου και φιλοξενεί μια
μεγάλη συλλογή από ταριχευμένα ερπε-

Μουσείο Μνήμης Καλαμουργικής Λιβαδιών.
τά, έντομα, πουλιά, ζώα, αλλά και απολιθώματα και σχηματισμούς πετρωμάτων.
Η συλλογή θαλάσσιας ζωής περιλαμβάνει κοχύλια, κοράλλια, σφουγγάρια και
ψάρια, ενώ δεν θα μπορούσαν να μην
φιλοξενούνται τα «εθνικά» μας ζώα, το
αγρινό και το κυπριακό γαϊδούρι. Σημαντική είναι και η συλλογή με έντομα του
νησιού και ενδημικά φυτά.

ΜΈΛΙΣΣΑΣ-ΚΕΝΤΉΜΑΤΟΣ
ΚΆΤΩ ΔΡΥ

Το αναπαλαιωμένο αρχοντικό, που με
πολύ μεράκι δημιούργησαν ο Ιάκωβος
και η Έλλη Κορνιώτη, αποτελεί ένα ταξίδι στην παραδοσιακή ζωή της Κύπρου
πριν από 300 χρόνια. Εκεί φυλάσσονται
πέραν των 1.000 εκθεμάτων και κειμηλίων διαχωρισμένα σε θεματικές ενότητες
αφιερωμένες στη μελισσοκομία, την
αγροτική ζωή, την παρασκευή ζιβανίας
και το κυπριακό νοικοκυριό αλλά κυρίως στο κέντημα, με μια πολύ πλούσια
συλλογή υφαντών.

ΜΝΉΜΗΣ ΚΑΛΑΜΟΥΡΓΙΚΉΣ
ΛΙΒΑΔΙΏΝ
Ένα μουσείο «ντυμένο» εσωτερικά με

καλάμια που φυτρώνουν στα Λιβάδια,
μια κοινότητα ξακουστή για τους τεχνίτες καλαθοπλεκτικής και ψαθοπλεκτικής
τους τελευταίους αιώνες. Τα εκθέματα
είναι τοποθετημένα σε «παράθυρα
μνήμης» που ανοίγουν στον κόσμο της
τέχνης του καλαμιού. Το οπτικοακουστικό υλικό αποτυπώνει ξεκάθαρα την
ανθρώπινη παρέμβαση στο καλάμι και
στην πολύπλευρή του χρήση, ακόμη και
στη μουσική.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΉΣ ΤΈΧΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΉ ΧΡΙΣΤΟΦΌΡΟΥ

To νέο απόκτημα της επαρχίας μας βρίσκεται στην Αραδίππου και παρουσιάζει
την πλούσια συλλογή Χριστοφόρου,
με πέραν των 300 έργων ζωγραφικής,
χαρακτικής και γλυπτικής με κοινό θέμα
τη χριστιανική θρησκεία. Καλύπτει μια
ιστορία τέχνης πέντε αιώνων στην
Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Στη
συλλογή εκπροσωπούνται σημαντικοί
καλλιτέχνες ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρον
παρουσιάζει το τμήμα με ζωγραφικά
έργα μεγάλων δασκάλων όπως του
Rafael και του Rembrandt που έχουν
μεταφερθεί σε χάραξη από δεινούς καλλιτέχνες του είδους.
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ΜΥ PETROLINA APP ΚΑΙ ΒΓΕΣ ΚΕΡΔΙΜΕΝΟΣ
Η ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ
To MyPetrolina app, η νέα εφαρμογή της
Πετρολίνα, επιβραβεύει τις συναλλαγές
σου με επώνυμα προϊόντα, δίνοντάς
σου ακόμα την ευκαιρία να διεκδικήσεις ένα 1 BMW 420i coupé M sport και
50 δωροκουπόνια αξίας 100 ευρώ για
καύσιμα κίνησης.
Το MyPetrolina app είναι η εφαρμογή
της Πετρολίνα που θα σε εκπλήξει,
αφού σου δίνει την ευκαιρία να μαζεύεις βαθμούς και να τους εξαργυρώνεις
με επώνυμα προϊόντα, να διεκδικείς
πλούσια δώρα, να επωφελείσαι από τις
αποκλειστικές προσφορές και να βρίσκεις πληροφορίες για το πλησιέστερο
πρατήριο Petrolina, Agip και Eni.
Εύκολα και απλά, κατέβασε την εφαρμογή από το App store ή Google Play
και κάνε δωρεάν την εγγραφή σου ως
μέλος. Στη συνέχεια κάνε συναλλαγή σε
καύσιμα κίνησης P-EnergyMax (Unleaded
95/98 και Eurodiesel) ή/και λιπαντικά
ΕNI, από τα πρατήρια Petrolina, Αgip και
ENI.
Ταυτόχρονα, επωφελείσαι από τα σχέδια
Ανταμοιβή και Μπλε, πληρώνοντας τις
συναλλαγές σου με κάρτες της Τράπεζας Κύπρου ή της Ελληνικής Τράπεζας,
αντίστοιχα.
Κατέβασε τώρα το MyPetrolina app και
διεκδίκησε 1 BMW 420i coupé M sport,

50 δωροκουπόνια αξίας 100 ευρώ
για καύσιμα κίνησης και πάρε δώρο
50 βαθμούς στο MyPetrolina Loyalty
Programme! MyPetrolina app και βγες
πολλαπλά κερδισμένος!
Αποκλειστικά για τα μέλη του

MyPetrolina. Για την αγορά προϊόντων
μέσω του προγράμματος επιβράβευσης
είναι απαραίτητη η οικονομική σας συνεισφορά. Για όρους και προϋποθέσεις
και περισσότερες πληροφορίες www.
petrolina.com.cy.

Η ΗΕRMES AIRPORTS YΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΗΣ ΤΟΥΛΟΥΖΗΣ ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ
Ένα νέο κεφάλαιο σηματοδοτείται με
την υπογραφή της Διακήρυξης της
Τουλούζης για το ταξίδι της Ευρώπης
που αφορά μηδενικές εκπομπές ρύπων
μέχρι το 2050. Συνολικά 250 αεροδρόμια
από όλη την ήπειρο, μεταξύ αυτών και
τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου,
ενώνουν τη φωνή τους σε μια πρωτοποριακή ενέργεια. Είναι η πρώτη φορά
που τα ευρωπαϊκά κράτη, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, η βιομηχανία, τα συνδικάτα
και άλλοι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς
ευθυγραμμίζονται συλλογικά, στοχεύοντας στην απαλλαγή από τις εκπομπές
άνθρακα στις αερομεταφορές. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή,
καθώς ανοίγεται ο δρόμος στη θέσπιση
μιας συμφωνίας τόσο σε ευρωπαϊκό
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όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Τα αεροδρόμια αποτέλεσαν από την
πρώτη στιγμή την κινητήρια δύναμη
έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η
αλλαγή, καθώς σχεδόν 200 ευρωπαϊκοί αερολιμένες έχουν πιστοποιηθεί
με Airport Carbon Accreditation ενώ
περίπου 400 αεροδρόμια σε ολόκληρο
τον κόσμο εργάζονται έτσι ώστε να
πετύχουν μηδενικές εκπομπές ρύπων.
Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δεσμεύτηκαν
με ψήφισμά τους το 2019 να επιτύχουν
μηδενική εκπομπή ρύπων μέχρι το 2030
και όλα έχουν καταρτίσει σχέδιο δράσης
προς αυτή την κατεύθυνση.
«Η υπογραφή της Διακήρυξης της Τουλούζης επιβεβαιώνει τη δέσμευση των
αεροδρομίων της Κύπρου στην ενερ-

γειακή πολιτική. Για περισσότερο από
10ετία, η Hermes Airports στηρίζει τη
βιώσιμη ανάπτυξη καθώς η προστασία
και η φροντίδα του περιβάλλοντος είναι
απ’ τους πρωταρχικούς μας στόχους»
δήλωσε η ανώτερη εκτελεστική διευθύντρια της Hermes Airports Ελένη Καλογήρου. Ο Olivier Jankovec, γενικός διευθυντής του Συμβουλίου ACI EUROPE,
δήλωσε πως «Το κάθε αεροδρόμιο που
υπογράφει αυτή τη Διακήρυξη κάνει τη
διαφορά για το μέλλον μας ως βιομηχανία, ως οικονομία και ως κοινωνία.
Πρόκειται για αεροδρόμια που συνεχίζουν να φιλοδοξούν, να οραματίζονται
και να αριστεύουν στις δράσεις τους για
το περιβάλλον. Θαυμάζω και επικροτώ
το καθένα από αυτά».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ PWC

Η

PwC Κύπρου παρουσιάζει την
τελευταία της έκδοση αναφορικά με την Κυπριακή Αγορά
Ακινήτων και Ανάπτυξης Γης,
η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά
με τις συναλλαγές του κλάδου κατά το
2021. Με βάση τις συναλλαγές φαίνεται
ότι ο κλάδος παρουσιάζει ενδείξεις
ανάκαμψης, μετά τη σημαντική πτώση
της δραστηριότητας που παρατηρήθηκε
κατά το 2020, κυρίως ως αποτέλεσμα
της πανδημίας και του τερματισμού του
Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος,
από την 1η Νοεμβρίου 2020.
Σύμφωνα με την ανάλυση της PwC, η
συνολική αξία των συναλλαγών κατά το
2021 ανήλθε στα €3,8 δις, καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 26%
(-14% σε σύγκριση με το 2019). Συνολικά, ο όγκος συναλλαγών ανήλθε στις
19.100, καταγράφοντας ετήσια αύξηση
της τάξης του 32%, ενώ ξεπέρασε ακόμα
και τις συναλλαγές που καταγράφηκαν
το 2019 κατά 11%, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη ζήτηση από
την εγχώρια αγορά.
Οι επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και
Λάρνακας κατέγραψαν διψήφια ποσοστά
αύξησης σε αξίες συναλλαγών ακινήτων,
σε σύγκριση με το 2020, με τη Λεμεσό
να αποτελεί το 42% της συνολικής αξίας
των συναλλαγών. Παρά το ότι τα σημάδια ανάκαμψης του κλάδου είναι εμφανή
σε όλες τις επαρχίες, εντούτοις η αξία
των συναλλαγών κατά το 2021 παρουσιάζει μείωση, σε σύγκριση με το 2019 ,
με εξαίρεση τη Λευκωσία, η οποία κατέγραψε αύξηση. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στο ότι η Λευκωσία αποτελεί
αγορά που καθοδηγείται κατεξοχήν από
την εγχώρια ζήτηση, η οποία αποτέλεσε
τον κύριο πυλώνα που οδήγησε στην
ανάκαμψη και στην ανάπτυξη του τομέα
κατά το 2021.
Η αξία των συναλλαγών στον οικιστικό
τομέα ανήλθε στα €2,4 δις (διαμερίσματα €1,3 δις και οικίες €1,1 δις), καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξεως
του 16% σε επίπεδο αξίας συναλλαγών
και 23% σε επίπεδο όγκου συναλλαγών,
συγκριτικά με το 2020. Οι συναλλαγές
τεμαχίων γης αποτέλεσαν κύριο πυλώνα
ανάπτυξης κατά το 2021, με την αξία
των συναλλαγών να φτάνει στα €95ο
εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 44% της
συνολικής αύξησης της αξίας των συναλλαγών του τομέα. Όσον αφορά τον
όγκο συναλλαγών, καταγράφηκαν 7.300

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ
Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ
Ο ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
συναλλαγές τεμαχίων γης κατά το 2021,
σημειώνοντας ετήσια αύξηση 43%.
Παρά τον τερματισμό του Κυπριακού
Επενδυτικού Προγράμματος, καταγράφηκαν συνολικά 139 συναλλαγές που
αφορούν ακίνητα πολυτελείας με αξία
άνω του €1,5 εκατ. κατά το 2021, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 21% σε
σχέση με το 2020. Η συνολική αξία των
συγκεκριμένων συναλλαγών, ανήλθε
στα €380 εκατ., καταγράφοντας μείωση
5% σε σχέση με τα επίπεδα του 2020,
γεγονός που αποδεικνύει πως παρά τη
μείωση στον όγκο των συναλλαγών, οι
αξίες των ακινήτων που πουλήθηκαν
ήταν κατά μέσο όρο πιο υψηλές.
Είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειωθεί
ότι ένας από τους πιο ανθεκτικούς
τομείς ακινήτων κατά το 2021, φαίνεται
να είναι οι οικιστικές μονάδες αξίας
€100.000 - €300.000. Αυτό οφείλεται
κυρίως στα αυξημένα επίπεδα ζήτησης

από την εγχώρια αγορά, η οποία ευνοείται από το συνεχιζόμενο περιβάλλον
χαμηλών επιτοκίων και τη δυναμική της
αγοράς ενοικίασης, τα οποία δημιουργούν ευκαιρίες για συναλλαγές αγοράς
- ενοικίασης (buy-to-let transactions).
Συνολικά, η αξία των συναλλαγών
αυτών ανήλθε στα €1,1 δις κατά το 2021,
καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του
33% σε σχέση με το 2020 και 15% αύξηση σε σχέση με το 2019. Οι συναλλαγές
ξένων αγοραστών κατέγραψαν αύξηση
της τάξεως του 24%. Αξίζει να σημειωθεί
πως σε μηνιαία βάση από τον Αύγουστο
του 2021 και μετά, οι συναλλαγές από
ξένους αγοραστές ξεπερνούν ακόμα και
τα προ πανδημίας επίπεδα, αναδεικνύοντας τη δυναμική της κυπριακής αγοράς
ακινήτων. Σε δηλώσεις του, ο συνέταιρος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην
PwC Κύπρου, κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, τόνισε ότι «παρά τις επιπτώσεις
της πανδημίας και τον τερματισμό του
Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος
από την 1η Νοεμβρίου 2020, ο τομέας
ακινήτων και ανάπτυξης γης διατήρησε
τη θέση του ως ένας από τους τομείς
που παρουσιάζουν ταχεία ανάπτυξη
στην κυπριακή οικονομία, ωθούμενος
κυρίως από την αύξηση των συναλλαγών από την εγχώρια αγορά».
Η έκδοση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση
www.pwc.com.cy/real-estate.
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ΠΕΝΤΑΣΤΕΡΟ INTERCONTINENTAL ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΕ ΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΟΛΟΣΣΟ

E

νας από τους κορυφαίους
οργανισμούς στην κόσμο, η
Intercontinental Hotel Group
και ο Όμιλος Εταιρειών Φραντζή, ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους
για την ανέγερση υπερπολυτελούς
ξενοδοχείου 5 αστέρων στη Λεμεσό.
Το ξενοδοχείο, θα φέρει την επωνυμία INTERCONTINENTAL LIMASSOL
HOTEL.
Στα πλαίσια της τελετής υπογραφής
της συμφωνίας, ο κ. Γιώργος Φραντζής,
πρόεδρος του Ομίλου Εταιρειών Φραντζή, τόνισε ότι το όνομα και η φήμη του
κορυφαίου αυτού brand, θα συνεισφέρει στην αναβάθμιση του τουριστικού
προϊόντος της πόλης της Λεμεσού ενώ
θα ενισχύσει την τουριστική εικόνα της
Κύπρου στο εξωτερικό καθώς το νέο
«INTERCONTINENTAL LIMASSOL
HOTEL» θα είναι ένα στολίδι για τη
Λεμεσό και την Κύπρο.
Εκ μέρους της Intercontinental Hotel
Group, ο κ. Hylko Versteeg – Head of
Development Southern Europe IHG ®
Hotels & Resorts, ανέφερε ότι: «Είναι
με μεγάλο ενθουσιασμό που ανακοινώνουμε την περαιτέρω επέκταση μας
στην Κύπρο και με μεγάλη χαρά που
υποδεχόμαστε στην οικογένεια της
Intercontinental Hotel Group τον Όμιλο
Εταιρειών Φραντζή».
Το Intercontinental Limassol Hotel είναι
ένα «Green Hotel» με σύγχρονα συστήματα φωτοβολταϊκών που θα μειώνουν
στο ελάχιστο τις ανάγκες ηλεκτρικού
ρεύματος από μη ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Ο executive director του
Ομίλου, Δημήτρης Φραντζής, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις νέες τάσεις και
την θετική αλλαγή στον τρόπο σκέψης
των ταξιδιωτών ανά το παγκόσμιο, οι
οποίες ταυτίζονται απόλυτα με το όραμα
του Ομίλου για ένα έργο φιλικό προς
το περιβάλλον, ασφαλές, με εξατομικευμένες υπηρεσίες, που στηρίζει τους
ντόπιους παραγωγούς και ανθρώπους,
λειτουργώντας στο υψηλότερο επίπεδο
άνεσης, φινέτσας και πολυτέλειας.
Οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, θα
περιλαμβάνουν ευρύχωρες, κομψές σουίτες με μεγάλες βεράντες και μαγευτική
θέα το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας
της Λεμεσού, πισίνες, γυμναστήριο, spa,
fine dining εστιατόριο, πολυτελές μπαρ
και μοναδικές υπηρεσίες οι οποίες θα
απογειώνουν την εμπειρία των επισκεπτών. Αυτό το μεγαλεπήβολο έργο,
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εταιρεία Sunnyseeker Hotels, η οποία
θα παρέχει την καθοδήγηση και τεχνική
υποστήριξη για την κατασκευή και
λειτουργία του ξενοδοχείου σύμφωνα με
τις προδιαγραφές της Intercontinental
Hotel Group.

INTERCONTINENTAL
HOTEL GROUP

αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο σε
ολόκληρο τον τομέα του τουρισμού,
συμβάλλοντας στην άμβλυνση προβλημάτων που συνδέονται με την εξάρτηση από συγκεκριμένες αγορές ή την
εποχικότητα. Το INTERCONTINENTAL
LIMASSOL HOTEL, τοποθετεί την
Κύπρο στον χάρτη ενός τεράστιου
οργανισμού με εκατομμύρια μέλη, που
θα φέρει νέους επισκέπτες από διαφορετικούς προορισμούς, καθ΄ όλη τη
διάρκεια του χρόνου. Σημαντικό ρόλο
στην υλοποίηση του έργου, θα έχει η

Με παρουσία σε πάνω από 100 χώρες,
σε στρατηγικά επιλεγμένες τοποθεσίες,
τα ξενοδοχεία της Intercontinental Hotel
Group ξεχωρίζουν για την παροχή υπηρεσιών στο ψηλότερο επίπεδο τόσο σε
επισκέπτες ταξιδιών αναψυχής, όσο και
σε εταιρικούς επισκέπτες.
Σε κάθε ξενοδοχείο της Intercontinental
Hotel Group, κάθε διεθνές ταξίδι είναι μια αξέχαστη εμπειρία, το
«Intercontinental Life», το οποίο χαρακτηρίζεται από τη μαγεία και τις συγκινήσεις που προσφέρουν συναρπαστικοί
προορισμοί, συνδυάζοντας την διεθνή
τεχνογνωσία και την τοπική κουλτούρα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα
InterContinental® Hotels & Resorts είναι
το πρώτο διεθνές brand ξενοδοχείων
πολυτελείας, περιλαμβάνοντας πρωτοποριακούς προορισμούς εδώ και
δεκαετίες. Κάθε ξενοδοχείο, και ένας ξεχωριστός προορισμός με ιδιαίτερο στυλ
και ατμόσφαιρα, από ιστορικά κτίρια σε
υπερσύγχρονα στολίδια και εκπληκτικά
resorts σε κάθε γωνιά της υφηλίου.
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CONDÉ NAST
TRAVELER
TO ANASSA
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Στη χρυσή λίστα του Condé Nast
Traveler για το 2022, η οποία παρουσιάζει τα καλύτερα ξενοδοχεία
στον κόσμο, βρέθηκε το ξενοδοχείο
Anassa του ομίλου Thanos Hotels &
Resorts.
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που το
Anassa φιγουράρει στη λίστα με τους
πιο εντυπωσιακούς προορισμούς
παγκοσμίως, οι οποίοι επιλέγονται
από συντάκτες και συνεργάτες του
περιοδικού από επτά διαφορετικές
πόλεις ανά το παγκόσμιο, βάσει
προσωπικών τους εμπειριών. Τα
ξενοδοχεία που καταχωρούνται στη
λίστα προσφέρουν μια μοναδική
και αξέχαστη εμπειρία διαμονής,
παρέχοντας αναρίθμητες ανέσεις και
δραστηριότητες.
Η συντακτική ομάδα του περιοδικού εκθειάζει στη φετινή λίστα το
ξενοδοχείο Anassa, αναφέροντας,
μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για
έναν προορισμό όπου οι επισκέπτες
επιστρέφουν ξανά και ξανά. Όπως
το θέτουν χαρακτηριστικά, «υπάρχει
λόγος που το Anassa έχει τόσους πιστούς επισκέπτες που επιστρέφουν
κάθε χρόνο την ίδια περίοδο, για να
περάσουν τις διακοπές τους στο
ξενοδοχείο αυτό. Η ζωή εκεί είναι
άνετη, ενώ οι παρεχόμενες υπηρεσίες και οι δραστηριότητες κάνουν
κάθε επισκέπτη να απολαμβάνει τη
διαμονή του στο έπακρον, αλλά και
συνάμα να νιώθει ασφαλής».

ΗΙLTON NICOSIA

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
ΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΙ

Π

λήρως ανανεωμένο και πιο
όμορφο από ποτέ, το Hilton
Nicosia υποδέχεται ένοικους
και επισκέπτες στο πεντάστερο περιβάλλον του. Σε μια «ζεστή»
ατμόσφαιρα όπου η απλότητα συναντάται με την πολυτέλεια και η οικειότητα
δένει αρμονικά με την κομψότητα, ο
πρωταγωνιστής της φιλοξενίας στην
πρωτεύουσα καλεί το κοινό να το
επισκεφθεί και να απολαύσει μοναδικές
στιγμές πολυτέλειας και χαλάρωσης.
Η αλλαγή είναι άμεσα εμφανής, με την
αισθητική στο πλήρως μεταμορφωμένο λόμπι του ξενοδοχείου να αποπνέει
αρχοντιά και αρμονία προβάλλοντας τη
συνύπαρξη τού διαχρονικά κλασσικού
με το μοντέρνο αρχιτεκτονικό design.
Με τις χρυσές λεπτομέρειες και τους
γήινους διακριτικούς χρωματισμούς να
αναδεικνύουν τη δυναμική υπόσταση
της νέας ταυτότητας του ξενοδοχείου, ο επισκέπτης θα νιώσει άνετα και
ευχάριστα, απολαμβάνοντας παράλληλα
προσωπικές στιγμές σε ένα ανανεωμένο
περιβάλλον. Ένας ιδιαίτερα ελκυστικός
χώρος για συναντήσεις, καφέ, ποτό
ή γλυκό για όλες τις ώρες στην πρωτεύουσα. Ακολουθώντας τα πιο υψηλά
διεθνή πρότυπα που χαρακτηρίζουν τα
ξενοδοχεία Hilton δημιουργήθηκε επιπρόσθετα ένας ολοκαίνουργιος χώρος,

το Executive Lounge. Ιδανικό για τους
ένοικους του ξενοδοχείου που επιθυμούν ένα σύντομο αλλά ουσιαστικό διάλειμμα μέσα στην ημέρα με φαγητό και
ποτό σε ένα χαλαρωτικό περιβάλλον, το
Executive Lounge εισάγει ουσιαστικά ένα
concept που συναντάται κυρίως στον
διεθνή χώρο.
Το εστιατόριο Olympia έχει τύχει πλήρους μεταμόρφωσης με νέο σχεδιασμό
και επίπλωση, ενώ υιοθέτησε μια από
τις τελευταίες τάσεις στην εστίαση, το
live cooking. Οι σεφ του ξενοδοχείου
ετοιμάζουν και σερβίρουν σε πραγματικό χρόνο το πολυβραβευμένο πρόγευμά
του, όπως και θεσπέσια γεύματα στους
πολυτελείς μπουφέδες του εστιατορίου.
Το Mint Bar, με θέα την πισίνα και ένα
περιβάλλοντα χώρο απαράμιλλης
φυσικής ομορφιάς μέσα στο πράσινο,
αποτελεί όαση στο κέντρο της Λευκωσίας και καλεί το κοινό να απολαύσει τα
πιο ωραία πιάτα και cocktails.
Όλα τα δωμάτια και σουίτες του ξενοδοχείου έχουν πλήρως ανακαινιστεί και
αναβαθμιστεί με βάση τις πιο πρόσφατες διεθνείς προδιαγραφές.
Η ολική μεταμόρφωση του ξενοδοχείου
προήλθε μέσα από μια σοβαρή επένδυση και προσεκτικό σχεδιασμό, με το
Hilton Nicosia να τοποθετείται οριστικά
στην ελίτ του τομέα της φιλοξενίας.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

BΡΑΒΕΙΟ ΚΕΒΕ
ΒUSINESS LEADER
ΣΤΟΝ ΘΑΝΟ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

NEA ΕΜΠΕΙΡΙΑ ALMYRA

ANOIΞΕ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ένα από τα πιο αγαπημένα ξενοδοχεία
της Κύπρου επαναλειτούργησε το
Σάββατο 5 Μαρτίου 2022, για τη θερινή
περίοδο.
Σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από
την ιστορική πόλη της Πάφου, το Almyra
βρίσκεται στον κεντρικό παραλιακό
δρόμο και καλύπτει μια έκταση οκτώ
στρεμμάτων με όμορφα διαμορφωμένους κήπους. Το ξενοδοχείο διαθέτει
πέντε εξαιρετικά εστιατόρια, το βραβευμένο Almyraspa, εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες και 188 κομψά και ευρύχωρα
δωμάτια και σουίτες, σχεδιασμένα από
τη διακεκριμένη Γαλλίδα σχεδιάστρια και
διακοσμήτρια Joelle Pleot.
Το Almyra αποτελεί ιδανικό προορισμό
για ζευγάρια που επιθυμούν να χαλαρώσουν. Οι ευρύχωρες σουίτες του ξενοδοχείου με θέα στη θάλασσα διαθέτουν
τη δική τους βεράντα με ξαπλώστρες και
είναι ιδανικές για στιγμές χαλάρωσης και
ηρεμίας. Το ξενοδοχείο μπορεί επίσης
να καλύψει όλες τις ανάγκες για οικογενιακές διακοπές. Τον Απρίλιο αναμένεται να λειτουργήσει το ολοκαίνουργιο
Explorers Childrens’ Club, το οποίο θα
προσφέρει εγκαταστάσεις παιδικής
φροντίδας, καθώς και προγράμματα με
ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για τους
μικρούς εξερευνητές. Το Club αποτε-
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λείται από τέσσερα δωμάτια γύρω από
έναν κεντρικό χώρο παιχνιδιού, ενώ
παρέχει άμεση πρόβαση στις εξωτερικές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου και
διαθέτει ξεχωριστούς χώρους, προσαρμοσμένους για επισκέπτες από 4 μηνών
μέχρι 18 ετών. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν μαθήματα μαγειρικής κυπριακής
κουζίνας, διασκεδαστικές περιπέτειες με
θέμα τα τοπικά ήθη και έθιμα, μαθήματα
αγγειοπλαστικής και πολλές αθλητικές
δραστηριότητες. Επιπλέον, οι γονείς
με μικρά παιδιά ηλικίας 4 μηνών μέχρι
3 χρόνων μπορούν να χαλαρώσουν,
καθώς έμπειρες βρεφοκόμοι και νηπιαγωγοί αναλαμβάνουν τη φροντίδα των
παιδιών, το παιχνίδι και τις καθημερινές
συνήθειές τους (γεύματα, ύπνος κ.λπ.).
Το Almyra έχει προνοήσει βέβαια και για
τους αγαπημένους τετράποδους φίλους,
αφού αποτελεί dog-friendly προορισμό.
Με την προσθήκη ενός υπερσύγχρονου
πάρκου σκύλων και παρουσία εκπαιδευτών, το Almyra σας υποδέχεται με
το κατοικίδιό σας, διασφαλίζοντας όλα
τα απαραίτητα για τους ξεχωριστούς
επισκέπτες, δίνοντάς τους δώρο όνομα-ετικέτα και λιχουδιές, ενώ παρέχει
επίσης περιποίηση (grooming) και ειδικά
διαμορφωμένο μενού με επιλογές φαγητού για σκύλους.

Στον managing director της Thanos
Hotels and Resorts Θάνο Μιχαηλίδη απονεμήθηκε το βραβείο ΚΕΒΕ
Business Leader στην Κατηγορία Τουρισμός/Εστίαση/Ψυχαγωγία.
Με μεγάλη επιχειρηματική εμπειρία
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, ο
Θάνος Μιχαηλίδης είναι από το 1993
ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Thanos Hotels and
Resorts, στον οποίο ανήκουν τα τρία
πεντάστερα, με διεθνείς διακρίσεις, θέρετρα Anassa, Annabelle και
Almyra, το τεσσάρων αστέρων Aloe
καθώς και το all-day venue Antasia.
Από το 2017 μέχρι σήμερα, στο
πλαίσιο της προσφοράς του στον
τουρισμό, ο κ. Μιχαηλίδης είναι πρόεδρος της επαρχιακής επιτροπής
του ΠΑΣΥΞΕ Πάφου. Παράλληλα,
είναι ιδιοκτήτης και διευθυντής της
εταιρείας πώλησης επώνυμων ειδών
μόδας Anthana. Στο παρελθόν, υπήρξε ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος
του ταξιδιωτικού οργανισμού παροχής τουριστικών υπηρεσιών υψηλού
επιπέδου Mediterranean Experience,
με έδρα το Λονδίνο.
Ο κ. Μιχαηλίδης κατέχει MBA από
το London Business School και
είναι απόφοιτος με έπαινο από το
Brandeis University των ΗΠΑ, με
πτυχίο στα οικονομικά και τις πολιτικές επιστήμες.

OIKONOMIA

NEO ΠΕΝΤΑΣΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
CHRYSOMARE BEACH HOTEL & RESORT ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ TSOKKOS
Έτοιμο να ανοίξει τις πόρτες του και να
υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες
είναι το ξενοδοχείο Chrysomare Beach
Hotel & Resort στην Αγία Νάπα, που
ανήκει στον όμιλο Tsokkos Hotels &
Resorts. Το νέο πολυτελές θέρετρο δέχεται κρατήσεις για τη νέα σεζόν, μέσω
γνωστής πλατφόρμας, και συγκεκριμένα
από τον ερχόμενο Μάιο. Υπενθυμίζεται ότι το ξενοδοχείο αναμενόταν να
λειτουργήσει από το 2020, ωστόσο
η πανδημία ανέτρεψε τα σχέδια. Το
Chrysomare Beach Hotel & Resort στη
λεωφόρο Nissi στην Αγία Νάπα, βρίσκεται στην Sandy Bay, μια από τις καλύτερες και πιο φημισμένες παραλίες της
Κύπρου, βραβευμένη με γαλάζια σημαία,
με χρυσή, ψιλή άμμο.
Οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου
καταλαμβάνουν 54.000 τ.μ. και 300 μέτρα
παραλίας. Διαθέτει 294 δωμάτια, συ-

μπεριλαμβανομένων των οικογενειακών
σουιτών. Επίσης, στις εγκαταστάσεις
του, περιλαμβάνονται εστιατόρια με
μπουφέ και άλλα τέσσερα εστιατόρια με
ελληνική, ιταλική, ασιατική και μεξικάνι-

κη κουζίνα, τέσσερα μπαρ, εσωτερική
και εξωτερική πισίνα, πισίνα με νεροτσουλήθρες, πολυτελές σπα, υπερσύγχρονο γυμναστήριο, conference room,
kids club και wedding venues.

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ATLANTICA SUNGARDEN PARK
Σχεδόν έτοιμο για να ανοίξει τις πόρτες
του είναι το νέο ξενοδοχείο της Atlantica
Hotels & Resorts στην Αγία Νάπα.
Πρόκειται για το Atlantica Sungarden Park,
το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 15 λεπτών με τα πόδια από το κέντρο της Αγίας Νάπας και μόλις δύο χιλιομέτρων από
την παραλία Nissi. Το Atlantica Sungarden
Park θα υποδεχθεί τους πρώτους του
επισκέπτες το προσεχές καλοκαίρι. Η
νέα μονάδα διαθέτει ποικιλία εγκαταστάσεων και ευρύχωρα καταλύματα. Όσον
αφορά τους χώρους εστίασης και μπαρ,
στο ξενοδοχείο θα στεγάζονται:
• To κυρίως εστιατόριο που θα προσφέρει πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
• Ιταλικό a la carte εστιατόριο διαθέσιμο
18:30-21:30.
• Lobby bar με ποικιλία αλκοολούχων και
μη αλκοολούχων ποτών.
• Pool bar με ποικιλία αλκοολούχων και
μη ποτών, καθώς και επιλογές από σνακ.
Επίσης, θα διαθέτει 24ωρη ρεσεψιόν για
εξυπηρέτηση, χώρους στάθμευσης, wi-fi
σε όλους τους χώρους, γιατρό on call
24/7, εξωτερική πισίνα και παιδική πισίνα,
υπηρεσία ταξί, υπηρεσίες πλυντηρίου και
παιδικό club.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

T

ην απόφασή της για οικονομική
βοήθεια και διευκολύνσεις στα
Κράτη Μέλη για τη βοήθεια και
ένταξη προσφύγων από την
Ουκρανία, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στο Στρασβούργο, ζητώντας
στήριξη από το Ευρωκοινοβούλιο (ΕΚ)
για τις απαιτούμενες αλλαγές σε κανονισμούς για την υλοποίησή τους.
Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων,
Ylva Johansson, είπε κατά τη συζήτηση
στην Ολομέλεια για την επιδείνωση
της κατάστασης των προσφύγων από
Ουκρανία, ότι η Κομισιόν προτείνει μια
«άνευ προηγουμένου» πρόταση, για
μεγαλύτερη ευελιξία στα Κράτη Μέλη,
να χρησιμοποιήσουν €420 εκατ. από τα
ταμεία εσωτερικών υποθέσεων, που είναι αδιάθετα χρήματα από το προηγούμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
(ΠΔΠ), επιτρέποντας στα Κράτη Μέλη
έναν ακόμη χρόνο να ξοδέψουν τα κεφάλαια. Αυτό, είπε, προσφέρει ευελιξία για
αλλαγή προτεραιοτήτων ώστε τα Κράτη
Μέλη να μπορούν να διαθέσουν περισσότερα χρήματα για την ένταξη προσφύγων και να υποστηρίξουν τον κόσμο
που δραπετεύει από τον πόλεμο στην
Ουκρανία. Με τον ίδιο τρόπο, είπε, θα
ελευθερώσουν χρήματα από το Ταμείο
Συνοχής, την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή
Ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
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ΥΠΗΚΟΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ
ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΠΟΥ
ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΧΏΡΕΣ
ΤΗΣ ΕΕ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΝ
ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΊΑ,
ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΊΛΟΥΝ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΆ ΤΟΥΣ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΊΟ
Ταμείο. Είπε ακόμα, ότι η Κομισιόν θα
προτείνει επίσης αλλαγές στους κανόνες χρηματοδότησης για το ταμείο ασύλου και μετανάστευσης για το τρέχον
ΠΔΠ, επιτρέποντας στα Κράτη Μέλη,
οργανισμούς, και στις χώρες δωρητές
να παρέχουν επιπλέον χρηματοδότηση,
στη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης. «Βασίζομαι σε εσάς σε αυτό
το κοινοβούλιο να εγκρίνετε αυτές τις
προτάσεις χωρίς καθυστέρηση», είπε.
H Κομισιόν ανακοίνωσε νωρίτερα
ότι τουλάχιστον €500 εκατομμύρια
ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ
διοχετεύονται για την αντιμετώπιση
των ανθρωπιστικών συνεπειών αυτού
του πολέμου, τόσο εντός όσο και εκτός
της Ουκρανίας. Αναφέρθηκε και στην
πρόσφατη συμφωνία από τους ηγέτες

της ΕΕ να ενεργοποιήσουν την Οδηγία
για παροχή προσωρινής προστασίας,
η οποία, τόνισε, υπάρχει πάνω από 20
χρόνια, και ενεργοποιείται για πρώτη
φορά.Σύμφωνα με την Οδηγία, είπε, που
αφορά περιπτώσεις μαζικής εισροής
εκτοπισθέντων, άτομα που καταφεύγουν
σε χώρες της ΕΕ από την Ουκρανία, θα
μπορούν να βρουν εργασία, και να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Αυτό
είπε, αφορά τους Ουκρανούς υπηκόους
και τις οικογένειες τους και άτομα που
διαμένουν στη χώρα μακροπρόθεσμα.
Δεν καλύπτει φοιτητές ή τουρίστες ή
άτομα που μένουν στην Ουκρανία για
μικρό χρονικό διάστημα. Στους φοιτητές και άλλα άτομα που ζούσαν στην
Ουκρανία για μικρό χρονικό διάστημα, θα δίνεται ανθρωπιστική βοήθεια
και θα μπορούν να επιστρέφουν στις
χώρες τους με ασφάλεια, εξήγησε η
κ. Johansson και ο Αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης
Σχοινάς. Σύμφωνα με τον κ. Σχοινά, σε
λιγότερο από δύο εβδομάδες, σχεδόν
δύο εκατομμύρια πρόσφυγες διέφυγαν
σε ευρωπαϊκές χώρες από την Ουκρανία. Είπε συγκριτικά ότι 700,000
πρόσφυγες έφυγαν κατά τους πολέμους
στην Γιουγκοσλαβία και ένα εκατομμύριο
Σύριοι έφυγαν από τη χώρα τους μεταξύ
2015 και 2016.

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΡΓΑ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΠΕ, ΑΝΑΚΑΙΝΊΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

K

ατάλογο 225 έργων στήριξης
των κρατών μελών στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων έδωσε
στις 8 Μαρτίου στη δημοσιότητα η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα. Οκτώ από
αυτά τα νέα έργα αφορούν την Κύπρο
και επικεντρώνονται στη στήριξη για
ανακαινίσεις κτιρίων, την ψηφιακή καινοτομία στον χρηματοοικονομικό τομέα,
τη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση, τη
βελτίωση των γνώσεων των πολιτών
για χρηματοοικονομικά ζητήματα, την
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και τη βελτίωση της δημόσιας
διοίκησης.
Τα 225 έργα τα οποία ενέκρινε η
Κομισιόν θα χρηματοδοτηθούν με τη
χρήση του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (Technical Support Instrument
- TSI) και επικεντρώνονται σε έργα για
τον εκμοντερνισμό και βελτίωση της
ανθεκτικότητας της δημόσιας διοίκησης, στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης
και προώθησης της ανθεκτικότητας
των οικονομιών καθώς και ενίσχυσης
της ικανότητάς τους να αντιδρούν σε
κρίσεις. Τα έργα που αφορούν την
Κύπρο περιλαμβάνουν την προσαρμογή
και εφαρμογή του εργαλείου χρηματοοικονομικής αναφοράς και ενοποίησης για τη μετάβαση στη λογιστική
δεδουλευμένης βάσης, τη δημιουργία
εξεταστικού κέντρου για την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας Κύπρου, τον
εκσυγχρονισμό της οργανωτικής δομής
και της επιχειρησιακής διακυβέρνησης
του Υπουργείου Εξωτερικών, τη στήριξη

στην ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας και το αποτελεσματικό άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
στην Κύπρο, στήριξη για τις διαδικασίες
ανακαίνισης κτηρίων, εφαρμογή της
εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση
των γνώσεων των καταναλωτών για
χρηματοοικονομικά θέματα καθώς και
συμμετοχή της Κύπρου σε πρότζεκτ
κατάρτισης για την εποπτεία του ψηφιακού χρηματοοικονομικού τομέα για το
προσωπικό της Κεντρικής Τράπεζας και
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Το 36% όλων των αιτημάτων από όλη
την ΕΕ για στήριξη στο πλαίσιο του
TSI για το 2022 αφορούν την επίτευξη
των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας και το 51% αφορούν τους

στόχους για την ψηφιακή μετάβαση.
Από το σύνολο των έργων, το 57% συνδέονται με μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο
των εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας. Το 30% των έργων του
TSI για το 2022 αφορούν επίσης μεταξύ
άλλων πολυκρατικά ή πολυπεριφερειακά έργα, δηλαδή έργα που παρέχουν
τεχνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε διάφορα
κράτη μέλη ή περιφέρειες, και το 50%
συνδέονται με λεγόμενα «εμβληματικά
έργα», δηλαδή έργα που εντάσσονται
στις κορυφαίες προτεραιότητες της ΕΕ,
όπως ο τουρισμός, το κύμα ανακαινίσεων, η ενσωμάτωση της διάστασης του
φύλου, η δημόσια διοίκηση και η ένταξη
των μεταναστών.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΚΑΤΑΡΓΉΘΗΚΑΝ ΟΙ ΦΌΡΜΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΎ ΕΠΙΒΆΤΗ
Όλα τα εναπομείναντα μέτρα που είχαν
υιοθετηθεί λόγω πανδημίας στον ταξιδιωτικό τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο
καταργήθηκαν στις 18 Μαρτίου, ανακοίνωσε η βρετανική Κυβέρνηση.
Πιο συγκεκριμένα, ο Υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς γνωστοποίησε
μέσω Twitter ότι από τις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής 18/3/2022 όποιος
εισέρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από

το εξωτερικό δεν θα χρειάζεται καμία
πρόσθετη διατύπωση και δεν θα υποβάλλεται σε οποιονδήποτε περιορισμό.
Αυτό σημαίνει ότι καταργούνται οι
φόρμες εντοπισμού επιβάτη και τα
διαγνωστικά τεστ για τους μη πλήρως
εμβολιασμένους ταξιδιώτες. «Αυτές
οι αλλαγές είναι δυνατές λόγω της
χορήγησης του εμβολίου και σημαίνουν μεγαλύτερη ελευθερία εγκαίρως

για το Πάσχα», σημείωσε ο κ. Σαπς. Ο
ημερήσιος απολογισμός κρουσμάτων
κορωνοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο
σήμερα ήταν 72.898, αυξημένος κατά
περίπου 40% σε σύγκριση με την προηγούμενη Δευτέρα, κάτι που επιβεβαιώνει την αυξητική τάση διασποράς του
ιού μετά από την πλήρη κατάργηση των
εγχώριων νομικών περιορισμών στα
τέλη Φεβρουαρίου.
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ΚΟΣΜΟΣ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ... ΜΠΑΤΜΑΝ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ
Οι θαυμαστές των κόμικς στο Λονδίνο
μπορούν να γιορτάσουν την έναρξη
προβολής στους κινηματογράφους της
ταινίας «The Batman» με πρωταγωνιστή
τον Ρόμπερτ Πάτινσον με έναν ιδιαίτερο
τρόπο. Μπορούν να κλείσουν τραπέζι
για δείπνο στο πρώτο εστιατόριο στον
κόσμο με θέμα τον υπερήρωα, στο Σόχο
στο Λονδίνο. Το εστιατόριο Park Row
φέρει το όνομα δρόμου στη γειτονιά
του Μπάτμαν και είναι σχεδιασμένο σαν
να βρίσκεται μέσα στην πόλη Γκόθαμ,
στην οποία κατοικεί ο μαχητής του
εγκλήματος. Το Park Row στεγάζεται
σε ένα εδουαρδιανό κτίριο, στο οποίο
θα μπορούσε κανείς να συναντήσει τον
δισεκατομμυριούχο alter ego του Batman,
Μπρους Γουέιν. Το υπόγειο συγκρότημα
περιλαμβάνει μια σειρά από ξεχωριστά εστιατόρια και μπαρ και μπορεί να
φιλοξενήσει έως και 330 πελάτες. Οι
επισκέπτες μπαίνουν σε μια ψεύτικη αγγλικού στυλ βιβλιοθήκη, οδηγούνται μέσα
από μια μυστική πόρτα, κατεβαίνουν
μια σκάλα και περνούν από την υπόγεια
σπηλιά του Μπάτμαν για να εισέλθουν
στο υπόγειο εστιατόριο. Στο Monarch
Theatre υπάρχουν οθόνες από το δάπεδο

μέχρι την οροφή και βιντεοπροβολείς
στους τοίχους μεταφέρουν τους επισκέπτες στον κόσμο του Batman, του Joker
και της Harley Quinn... ενώ δοκιμάζουν
ξεχωριστά πιάτα. Στο Gotham City στιλάτο μπαρ με χαμηλό φωτισμό σερβίρονται κλασικά κοκτέιλ. Το Pennyworth’s
Bar είναι αφιερωμένο στον μπάτλερ της
οικογένειας Γουέιν και το Iceberg Lounge,
φόρος τιμής στον Πιγκουίνο είναι ένα

εξαιρετικά δροσερό σημείο για δείπνο
και ποτά. Διεθνή πιάτα, όπως μοσχάρι wagyu Ιαπωνίας με τρούφα, χτένια,
στρείδια, χαβιάρι, λευκή σοκολάτα με
φύλλα χρυσού και βρώσιμο μαργαριτάρι
περιλαμβάνονται στο μενού. Το Park Row
είναι εμπνευσμένο από το σύμπαν της
DC και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με
την Warner Bros για τους λάτρεις κόμικς
και της υψηλής γαστρονομίας.

ΙΤΑΛΙΚΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ
ΠΡΟΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΑΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΤΣΙΟ
Είτε ο γάμος έχει προγραμματιστεί στη
Ρώμη, σε ένα κάστρο είτε σε μια παραλία, η περιφέρεια του Λάτσιο στην Ιταλία
κάνει δώρο 2.000 ευρώ στα ζευγάρια σε
μια προσπάθεια να τονώσει τον τομέα
των δεξιώσεων γάμου που επλήγη από
την πανδημία, αναφέρει ο Guardian.
Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε Ιταλούς
και ξένους που θα παντρευτούν ή θα
συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης στην
περιοχή έως 31 Δεκεμβρίου 2022, προσκομίζοντας μέχρι πέντε αποδείξεις, και
θα λάβουν επιστροφή χρημάτων ύψους
2.000 ευρώ για τα έξοδα του γάμου. Η
περιφέρεια διαθέτει συνολικά 10 εκατ.
ευρώ για αυτή την πρωτοβουλία. «Το
πρόγραμμα είναι απαραίτητο για τη στήριξη ενός τομέα που έχει υποφέρει πολύ
από την οικονομική κρίση, αλλά και του
τομέα του τουρισμού ξέροντας ότι μπορούμε να καυχηθούμε για κάθε σημείο

32 | ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ

της περιοχής μας, η οποία είναι μία από
τις πιο μαγευτικές και συναρπαστικές
στον κόσμο χάρη στην απαράμιλλη
πολιτιστική της κληρονομιά», δήλωσε
ο πρόεδρος της περιφέρειας Νικόλα
Ζινγκαρέτι (Nicola Zingaretti). Σημειώνεται ότι από την έναρξη της πανδημίας
έχουν παντρευτεί στο Λάτσιο 9.000 ζευγάρια, ενώ μόνο το 2019 παντρεύτηκαν
περισσότερα από 15.000. Η περιφέρεια
του Λάτσιο είναι διάσημη όχι μόνο για
τους θησαυρούς της Ρώμης, αλλά μιας
σειράς μεσαιωνικών πόλεων καθώς και
για το εθνικό πάρκο Τσιρτσέο, πλούσιο σε χλωρίδα και πανίδα το οποίο
δημιουργήθηκε στην ακτή. Μεταξύ των
πιο διάσημων γάμων που έχουν γίνει
στην περιοχή ήταν του Τομ Κρουζ και
της Κέιτι Χολμς, οι οποίοι παντρεύτηκαν
στο κάστρο Orsini-Odescalchi στη λίμνη
Μπρατσάνο, το 2006.

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Τώρα, καθώς τα σύνορα ανοίγουν και πάλι μετά το κλείσιμο λόγω πανδημίας, η
βιομηχανία του ιατρικού τουρισμού προσβλέπει για άλλη μια φορά στην ανάπτυξη.
Το πρώτο πρότυπο καλύπτει το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Ο

ιατρικός τουρισμός επανέρχεται! Τα ταξίδια για λόγους
υγειονομικής περίθαλψης ήταν
μια αυξανόμενη τάση μέχρι
τον ερχομό της πανδημίας COVID-19,
η οποία προσγείωσε αεροπλάνα και
έκλεισε σύνορα, σταματώντας τα ταξίδια εντελώς.
Τώρα, καθώς τα σύνορα ανοίγουν και
πάλι, η βιομηχανία του ιατρικού τουρισμού προσβλέπει για άλλη μια φορά
στην ανάπτυξη.
Ωστόσο, κάθε είδους παρέμβαση συνεπάγεται κινδύνους, οπότε πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε τον πάροχο
προτού συμφωνήσουμε να ετοιμάσουμε
τις βαλίτσες μας; Το πρώτο διεθνές
πρότυπο για τις απαιτήσεις υπηρεσιών
έχει δημοσιευθεί για να βοηθήσει τους
ασθενείς να επιλέξουν με αυτοπεποίθηση και κατ’ επέκταση να υποστηρίξει
την ασφαλή και υγιή ανάπτυξή του
ιατρικού τουρισμού.
Είτε πρόκειται για αντικαταστάσεις
γόνατος είτε για χειρουργικές επεμβάσεις αισθητικής, χιλιάδες ασθενείς
αναζητούν θεραπεία σε άλλη χώρα κάθε
χρόνο, καθώς η πρόσβαση σε ταχύτερες θεραπείες χαμηλότερου κόστους, η
φήμη των επαγγελματιών του τομέα της
υγείας και η διαθεσιμότητα τεχνολογιών
και εξοπλισμού εξακολουθεί να είναι
ελκυστική επιλογή για πολλούς.
Έχοντας επίγνωση του διλήμματος που
πολλοί ασθενείς πρέπει να αντιμετωπίσουν στην επιλογή ενός αξιόπιστου
παρόχου, και την ανάγκη για συνέπεια
και εμπιστοσύνη στη βιομηχανία, ο
Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης
(ISO) έχει δημοσιεύσει παγκόσμιες
βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τις
απαιτήσεις υπηρεσιών τέτοιου είδους.
Το πρότυπο ISO 22525: Τουρισμός και
συναφείς υπηρεσίες ‒ Ιατρικός τουρισμός ‒ Απαιτήσεις υπηρεσιών, καθορίζει τις απαιτήσεις και τις συστάσεις
που πρέπει να παρέχονται από τους
διαμεσολαβητές και τους παρόχους
υγειονομικής περίθαλψης στον ιατρικό
τουρισμό. Αποσκοπεί στην εξασφάλιση
μιας ποιοτικής παροχής υπηρεσιών που
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όσων
ταξιδεύουν για ιατρικούς λόγους.

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Λειτουργός Τυποποίησης
Υπηρεσιών και Διοίκησης
Κυπριακός Οργανισμός
Τυποποίησης (CYS)

Το πρώτο διεθνές
πρότυπο για τις
απαιτήσεις υπηρεσιών
θα βοηθήσει τους
ασθενείς να επιλέξουν
με αυτοπεποίθηση

Η Mónica Figuerola Martín, συντονίστρια
της ομάδας εμπειρογνωμόνων που
ανέπτυξε το πρότυπο, δήλωσε ότι «η
πανδημία COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα ακόμη μεγαλύτερες λίστες αναμονής για μη επείγουσες διαδικασίες,
κατάσταση η οποία αυξάνει τη ζήτηση
για υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού τώρα
που ανοίγουν τα σύνορα».
«Η πανδημία δεν έχει τελειώσει και
ορισμένες χώρες εξακολουθούν να
μην διαθέτουν τους πλήρεις πόρους
υγειονομικής περίθαλψης που είχαν στο
παρελθόν, οδηγώντας πολύ περισσότερους ανθρώπους να αναζητήσουν
θεραπεία αλλού», πρόσθεσε.
«Η περίοδος αυτή κατέδειξε επίσης
σε πολλούς από εμάς πόσο σημαντική
είναι πραγματικά η υγεία μας, με αποτέλεσμα σήμερα να ζητούνται ακόμη
υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και
προστασίας από ποτέ άλλοτε.
Το πρότυπο αυτό δεν αποσκοπεί μόνο
στην καθοδήγηση των καταναλωτών,
αλλά και στην παροχή βοήθειας στους
παρόχους υπηρεσιών για την καλύτερη
δυνατή εμπειρία και φροντίδα.»
Το πρότυπο καλύπτει το σύνολο της
εμπειρίας του ασθενούς, από τις προϊατρικές διαδικασίες έως την επιστροφή
στο σπίτι και την παρακολούθηση,
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των παραγόντων κινδύνου, της
ασφάλειας και της προστασίας, των
πληροφοριών και της επικοινωνίας, τις
απαιτήσεις επαγγελματικών προσόντων και πολλά άλλα.
Το ISO 22525 αναπτύχθηκε από τη
διεθνή τεχνική επιτροπή ISO/TC 228,
Υπηρεσίες Τουρισμού και Συναφείς
Υπηρεσίες, της οποίας τη γραμματεία
έχει ο Ισπανικός Οργανισμός Τυποποίησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν ή και να προμηθευτούν τα
πρότυπα από τον Κυπριακό Οργανισμό
Τυποποίησης (CYS). Η υιοθέτηση, η
εφαρμογή και η προώθηση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων στην
Κύπρο πραγματοποιείται μέσω του
Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης
(CYS), ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας
για την Τυποποίηση.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΣΥΞΕ
κ. Χ. Λοϊζίδης

Πρόεδρος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
Τηλ. 22442344

κα Α. Μιχαηλίδου

Αναπληρώτρια Πρόεδρος
ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
THANOS HOTELS LTD
Τηλ. 26888700

κ. Α. Τσόκκος

Α’ Αντιπρόεδρος
ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Γραμματέας
Επαρχιακής Επιτροπής
Αμμοχώστου
A. TSOKKOS HOTELS
Τηλ. 23848130

κ. A. Καπετάνιος

Β’ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
KAPETANIOS HOTELS
Τηλ. 25586206

κ. Ι. Περδίος

Γραμματέας ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
LOUIS HOTELS
Τηλ. 22588234

κ. Χ. Θεοχάρους

Οικονομικός Διαχειριστής
ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Πρόεδρος
Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού
GRANDRESORT
Τηλ. 25634333

κα Χρ. Ιακωβίδου

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Πρόεδρος
Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας
CLEOPATRA HOTEL
Τηλ. 22844000

κα Ι. Φλωρεντιάδου

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Πρόεδρος
Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας
SENTIDO SANDY BEACH HOTEL
Τηλ. 24646333

κ. Δ. Τάκκας

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Πρόεδρος
Επαρχιακής Επιτροπής Αμμοχώστου
GOLDEN REEF HOTELS
Τηλ.23722770

κ. Θ. Μιχαηλίδης

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Πρόεδρος
Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου
THANOS HOTELS
Τηλ. 26888700

κ. Α. Μαντάλας

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Πρόεδρος
Επαρχιακής Επιτροπής Ορεινών
Θερέτρων
EKALI HOTEL
Τηλ. 22922501

κ. Στ. Μανδρίδης

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
ALIATHON TOURIST VILLAGE
Τηλ. 26964400

κ. Αλ. Χρυσαφίνης
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
SUNRISE HOTELS
Τηλ. 23831501

κ. Γ. Πανταζής

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
LEPTOS CALYPSO HOTELS
Τηλ. 26813777

κ. Γ. Τσόκκος

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
& Γραμματέας
Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού
ATLANTICA HOTELS & RESORTS
Τηλ. 25883508
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
& Γραμματέας
Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας
SUNNYSEEKER HOTELS LTD
Τηλ. 24629925
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
& Γραμματέας
Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου
MAYFAIR HOTEL
Τηλ. 26948000

κ. Θ. Φιλιππίδης

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
CORFU HOTEL
Τηλ. 23722700

κ. Ν. Κατσουνωτός

κ. Ευρ. Λοϊζίδης

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
GRECIAN HOTELS
Τηλ. 23721301

κ. Στ. Παναγιώτου

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ &
Εκπρόσωπος Εκτοπισμένων
Ξενοδόχων
Τηλ. 22779750

κ. Μ. Πολυβίου

κ. Μ. Κουννάς

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
A. TSOKKOS HOTELS
Τηλ. 23848130

κ. Π. Κωνσταντίνου
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
PERNERA BEACH HOTEL
Τηλ. 23831011

κ. Α. Κωνσταντίνου

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
CONSTANTINOU BROS HOTELS
Τηλ. 26964500

κ. Φ. Ρουσουνίδης

Γενικός Διευθυντής
ΠΑΣΥΞΕ
Ταχ. Θυρ. 24772
1303 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τηλ. 22452820
Φαξ 22375460
cha@cyprushotelassociation.org

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ / ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
www.unwto.org
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΦΕ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
www.hotrec.eu

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
www.ih-ra.org

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
www.uftaa.org

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
www.ccci.org.cy

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
www.oeb.org.cy

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
www.acta.org.cy

