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Ολοκληρωμένο σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

THERMOPROSOPSIS
Η οικοδομή αλλάζει

Η εξωτερική θερμομόνωση Knauf THERMOPROSOPSIS είναι ιδανική λύση τόσο για νεόδμητα, 

όσο και για υφιστάμενα κτίρια, που εκτός ενεργειακής αναβάθμισης χρήζουν και εξωτερικής ανακαίνισης. 

Με το ολοκληρωμένο σύστημα Knauf THERMOPROSOPSIS εξοικονομείτε ενέργεια, 

μειώνετε τη δαπάνη θέρμανσης και δροσισμού, αυξάνοντας ταυτόχρονα την εμπορική αξία του ακινήτου.

Πιστοποιημένη εξωτερική θερμομόνωση 
και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου

KNAUF CYPRUS LIMITED: 
Χρίστου Ζεϊπέκκη 1, 4504 Βάσα Κελλακίου, P.O. Box 54579 3725 Λεμεσός. Τηλ.: +357 25 821 040, Fax: +357 25 821 043
www.knauf.com.cy, e-mail: knauf@knauf.com.cy
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www.daikin.eu/VRV5

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
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!

The new more.

VRV 5

Like-for-like R-410A 
installation flexibility



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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ΠΑΓΚΌΣΜΙΌΣ ΌΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΤΌΥΡΙΣΜΌΥ 

Η πανδημία Covid-19 στοίχισε 
320 δισεκατομμύρια δολάρια σε 
απολεσθέντα έσοδα ανά το παγκόσμιο
Σελ. 8

Αλλαγή σκυτάλης στον Παγκύπριο 
Σύνδεσμο Ξενοδόχων, μετά από 30 
χρόνια προσφοράς από τον απερχόμενο 
γενικό διευθυντή κ. Ζαχαρία Ιωαννίδη
Σελ. 9

Ό ΠΑΣΥΞΕ στα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης
Σελ. 12

Εισφορά €100.000 από ΠΑΣΥΞΕ 
για στήριξη της πολιτείας έναντι 
της Covid-19
Σελ. 13

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 «Ξενοδόχος»
Ο «Ξενοδόχος» είναι το επίσημο περιοδικό του Πα-
γκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων. Διανέμεται δωρεάν 
ταχυδρομικώς, τρεις φορές τον χρόνο (Φεβρουάριο, 
Αύγουστο, Νοέμβριο) σε όλα τα μέλη του ΠΑΣΥΞΕ, δι-
ευθυντές ξενοδοχείων, ιδιοκτήτες εστιατορίων, εται-
ρείες εφοδιασμού του ξενοδοχειακού τομέα, ταξιδιω-
τικά 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 συνεργασί-
ες αρθρογραφίας. Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί 
να συμβάλει σε κάποιες από τις εκδόσεις του περιοδι-
κού, αποστέλλοντας άρθρο που εντάσσεται στη θεμα-
τική 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 πρέ-
πει να συνοδεύονται από τη φωτογραφία του συγγρα-
φέα. Τα άρθρα εκπροσωπούν την άποψη του συγγρα-
φέα και όχι του ΠΑΣΥΞΕ.

Είστε μέλος του ΠΑΣΥΞΕ 
και δεν παίρνετε το περιοδικό;
Σε περίπτωση που είστε μέλος του ΠΑΣΥΞΕ και δεν λαμ-
βάνετε τον «Ξενοδόχο», ή έχει αλλάξει η διεύθυνσή σας, 
καλέστε το 22452820 ή απευθυνθείτε στη διεύθυνση 
cha@cyprushotelassociation.org

Διαφήμιση στον «Ξενοδόχο»
Το περιοδικό του ΠΑΣΥΞΕ παρέχει τη δυνατότητα δια-
φημιστικών 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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Άλλο ένα βαρύ κτύπημα, σε διάστημα λιγότερο της 
μίας δεκαετίας, δέχεται ο τουρισμός της Κύπρου φέ-
τος, λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης από την πανδημία 
Covid-19 η οποία επηρεάζει όλο τον πλανήτη.

Η ξενοδοχειακή βιομηχανία της Κύπρου δέχθηκε από 
τον περασμένο Μάρτιο, και συνεχίζει να δέχεται, ένα 
τεράστιο πλήγμα, σε μία περίοδο που προβλεπόταν 
ότι αυτός ο ισχυρός πυλώνας της κυπριακής οικονομί-
ας θα συνέχιζε την καλή του πορεία και θα συνέτεινε 
ακόμα περισσότερο στην ανάπτυξη του τόπου.

Ακόμα και ο Αύγουστος, στον οποίο οι ξενοδόχοι αλλά 
και όλοι οι τομείς της τουριστικής βιομηχανίας εναπό-
θεσαν τις τελευταίες ελπίδες τους, χάνεται οριστικά. 
Φέτος οι αφίξεις δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τις 
100.000 κατά τον μήνα αυτό. Δυστυχώς από τα μέσα 
Ιουλίου είχε διαφανεί ότι οι σχετικά αισιόδοξες προ-
βλέψεις όλων των ειδικών θα έπεφταν έξω. Παραδο-
σιακές αγορές για το νησί, όπως η Μεγάλη Βρετανία, 
χάθηκαν αφού οι τουριστικοί πράκτορες δεν ενέταξαν 
την Κύπρο στα προγράμματά τους. Πιθανότερος λόγος 
το γεγονός ότι καθυστέρησε η κατηγοριοποίηση της 
Βρετανίας στη βαθμίδα «Β», από την κυπριακή επιστη-
μονική επιδημιολογική ομάδα, επειδή η χώρα παρου-
σίαζε άσχημη επιδημιολογική εικόνα.

Όι υπολογισμοί μας δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι η πλή-
ρης ανάκαμψη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, ακόμα 
και αν η πανδημία τελειώσει πριν το τέλος του 2020, 

θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο χρόνια. Χαρακτηριστικό 
το ότι οι αφίξεις του Ιουνίου άγγιξαν μόλις το 2% των 
περσινών.
Μοναδική ένεση για τον ξενοδοχειακό τομέα ο ντό-
πιος τουρισμός, ο οποίος όμως είναι αδύνατον να δι-
καιολογήσει την ομαλή επαναλειτουργία όλων των 
μονάδων του νησιού. Για άλλη μια φορά καλούμαστε 
να αναθεωρήσουμε τις καλές προβλέψεις που είχαμε 
για τον τουρισμό μας. Όι σχεδιασμοί απαιτούν νέες με-
λέτες και για την ώρα ο τουριστικός τομέας, ο οποίος 
πρόσφερε σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ και δεκάδες 
χιλιάδες θέσεις εργασίας, μένει εξουδετερωμένος. 

Παρά τα πιο πάνω δεν τα βάζουμε κάτω θα συνεχίσου-
με με σκληρή δουλειά και δημιουργικότητα να επανα-
φέρουμε τη βιομηχανία μας εκεί που της αρμόζει.

Αγαπητοί συνάδελφοι,  εκλεκτοί αναγνώστες,

EDITORIAL

Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων 

Οδός Ανδρέα Αραούζου 12, Μέγαρο ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
Ταχ. Θυρ. 24772, 1303 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τηλ: 22452820, Φαξ: 22375460

cha@cyprushotelassociation.org        
www.cyprushotelassociation.org

EKΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ 
ΓΝΩΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: 
Γιώργος Κωνσταντίνου - george@gnora.com

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Άλφα Δημιουργική
www.alfa.com.cy, info@alfa.com.cy
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Η πανδημία Covid-19 στοίχισε 320 δι-
σεκατομμύρια δολάρια σε απολεσθέ-
ντα έσοδα για τον τουριστικό τομέα 

παγκοσμίως, από τον Ιανουάριο μέχρι τον 
Μάιο, όπως εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Τουρισμού (ΠΟΤ).
Το ποσό αυτό είναι υπερτριπλάσιο των 
απωλειών που κατέγραψε ο διεθνής του-
ρισμός κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης του 2009, ανέφερε ο 
Οργανισμός αυτός που υπάγεται στον ΟΗΕ 
και εδρεύει στη Μαδρίτη. Από τον Ιανουά-
ριο μέχρι τον Μάιο, ο αριθμός των διεθνών 

τουριστών μειώθηκε κατά 56% (σε σύγκρι-
ση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019), πο-
σοστό που αντιστοιχεί σε 300 εκατομμύρια 
επισκέπτες. Παρά την αργή ανάκαμψη του 
τουρισμού, ιδίως στο βόρειο ημισφαίριο, 
«ο δείκτης εμπιστοσύνης που έχει καθιε-
ρώσει ο ΠΟΤ βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλό 
σημείο», πρόσθεσε. Μεταξύ των κινδύνων 
που αντιμετωπίζει ο τομέας, ο ΠΟΤ αναφέ-
ρει «την αναζωπύρωση της ασθένειας» και 
την εκ νέου επιβολή καραντίνας, ενώ για 
την κατάσταση στην Κίνα και τις ΗΠΑ σημει-
ώνει ότι είναι «σε νεκρό σημείο». Και αυτό 

προκαλεί ανησυχία, δεδομένου ότι αυτές οι 
δύο χώρες είναι οι μεγάλοι «προμηθευτές» 
τουριστών. Στις αρχές Μαΐου ο ΠΟΤ προέ-
βλεπε ότι για τη φετινή χρονιά ο αριθμός 
των διεθνών τουριστών θα καταγράψει 
πτώση 60-80% και οι απώλειες για τον 
τομέα θα μπορούσαν να φτάσουν τα 910 
δισεκατομμύρια έως 1,2 τρισεκατομμύρια 
δολάρια.
Ο Οργανισμός εκφράζει επίσης τον φόβο 
ότι κινδυνεύουν 100-120 εκατομμύρια θέ-
σεις εργασίας που εξαρτώνται άμεσα από 
τον τουρισμό.

Η παγκόσμια εμπορική αεροπορική κίνηση 
δεν θα επανέλθει στο επίπεδο που ήταν 
πριν από την κρίση του νέου κορωνοϊού μέ-
χρι το 2024, κυρίως λόγω της αβεβαιότητας 
σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των συνόρων, η 
οποία αποθαρρύνει τα διεθνή ταξίδια, εκτι-
μά η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μετα-
φορών (ΙΑΤΑ).
«Εκτιμούμε τώρα ότι δεν θα φτάσουμε στο 
επίπεδο (της αεροπορικής κίνησης) του 
2019 πριν από το 2024, δηλαδή έναν χρόνο 
αργότερα απ’ όσο υπολογίζαμε προηγουμέ-
νως» είπε ο Μπράιαν Πιρς, ο οικονομικός 
διευθυντής της IATA, σε συνέντευξη Τύπου 
που παραχώρησε. Ως αιτίες επικαλέστηκε 
την πιο αργή αποκατάσταση των αεροπορι-
κών συνδέσεων τον Μάιο και τον Ιούνιο και 
την αβεβαιότητα όσον αφορά την άρση των 
περιορισμών στα σύνορα. Κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η αποκατά-
σταση των αεροπορικών συνδέσεων θα εί-

ναι «πιο αργή απ’ όσο ελπίζαμε, το παρατη-
ρήσαμε ήδη τον Μάιο και τον Ιούνιο», πρό-
σθεσε, επισημαίνοντας ότι η αναζωπύρωση 
της Covid-19 σε ορισμένες χώρες εμποδίζει 
το άνοιγμα των συνόρων. Η ΙΑΤΑ υπολογίζει 
πλέον ότι η πτώση της εναέριας κυκλοφορί-
ας θα φτάσει στο 63% φέτος, αντί για 55% 
που ήταν η προηγούμενη εκτίμησή της. «Οι 
προβλέψεις εξαρτώνται κατά πολύ από τον 
τρόπο με τον οποίο οι χώρες ελέγχουν την 
επιδημία», πρόσθεσε ο Πιρς.  Όπως είπε, 
η ανακάλυψη ενός εμβολίου θα μπορούσε 
να βελτιώσει την κατάσταση για τις αερο-

πορικές εταιρείες. «Το Ηνωμένο Βασίλειο 
διέκοψε τη σύνδεσή του με την Ισπανία 
και αυτό προκαλεί αβεβαιότητα», συνέχισε, 
παρατηρώντας επίσης ότι δεν έχουν ξαναρ-
χίσει μαζικά οι πτήσεις μεγάλων αποστά-
σεων, κυρίως οι υπερατλαντικές. Η ΙΑΤΑ, 
στην οποία μετέχουν 290 αεροπορικές 
εταιρείες, εκτιμά ότι τα διαφυγόντα κέρδη 
του τομέα για το 2020 θα ανέλθουν σε 419 
δισεκατομμύρια, λόγω της κρίσης του νέου 
κορωνοϊού. Θα μειωθούν δηλαδή στο μισό 
τα έσοδα του τομέα παγκοσμίως.

Απώλεσε $320 δισ. ο παγκόσμιος τουρισμός
Μειώθηκε κατά 56% ο αριθμός των διεθνών τουριστών

ΘΕΜΑ

Το 2024 θα επανέλθει 
στα προηγούμενα 
επίπεδα η κίνηση 
στις αερομεταφορές

ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΜΑΪΟ 

ΙΑΤΑ
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Αλλαγή σκυτάλης στη θέση του γενι-
κού διευθυντή του Παγκυπρίου Συν-
δέσμου Ξενοδόχων, μετά από 30 

χρόνια προσφοράς από τον απερχόμενο 
γενικό διευθυντή κ. Ζαχαρία Ιωαννίδη. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου επι-
κύρωσε την πρόσληψη του κ. Φιλόκυπρου 
Ρουσουνίδη στη θέση του γενικού διευθυ-
ντή, από 1 Ιουνίου 2020.
Για την επιλογή του νέου γενικού διευθυ-
ντή προκηρύχθηκε ανοικτή και διαφανής 
διαδικασία από την PWC, ενώ αξιοσημεί-
ωτο είναι το γεγονός ότι υποβλήθηκαν 
περισσότερες από 90 αιτήσεις. Τη γενική 
επίβλεψη είχαν η PWC μαζί με την Επιτρο-
πή Επιλογής του ΔΣ του ΠΑΣΥΞΕ. Ο κ. Ρου-
σουνίδης είναι 42 ετών και είναι κάτοχος 
τίτλου MBA International Business and Ex. 
Management από το πανεπιστήμιο LSBU 
του Ηνωμένου Βασιλείου. Διαθέτει πολυε-
τή πείρα σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις 
σε μεγάλες εταιρείες όπως η DHI GLOBAL 
MEDICAL GROUP, η Cobalt Air, η ΕΤΑ Group 
και οι Κυπριακές Αερογραμμές παλαιότε-
ρα. Απευθυνόμενος για πρώτη φορά στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΞΕ, ο νέος 
γενικός διευθυντής του Συνδέσμου περι-
έγραψε ως μεγάλη τιμή για τον ίδιο την 
επιλογή του για τη συγκεκριμένη θέση, ει-
δικά σε αυτή τη συγκυρία που η τουριστική 
βιομηχανία έχει δεχθεί βαρύ πλήγμα από 
την πανδημία. «Είναι μεγάλη ευθύνη το 
γεγονός ότι διαδέχομαι τον κ. Ιωαννίδη με 
μια ιστορία προσφοράς τριάντα χρόνων», 
επεσήμανε.
Ο απερχόμενος γενικός διευθυντής του 
ΠΑΣΥΞΕ κ. Ζαχαρίας Ιωαννίδης συνεχάρη 
τον κ. Ρουσουνίδη, διαβεβαιώνοντας ότι 
είναι στη διάθεσή του για ό,τι χρειαστεί. 
Ο κ. Ιωαννίδης δήλωσε ευγνώμων για τις 
εμπειρίες που κέρδισε από τη θέση του 
γενικού διευθυντή του ΠΑΣΥΞΕ για 30 συ-
ναπτά έτη και εξέφρασε τις ευχαριστίες 
του προς τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ 
για την άψογη συνεργασία. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι πρόθεση του ΠΑΣΥΞΕ, όπως 
ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Χάρης Λοϊζίδης, είναι να τιμήσει τον κ. 
Ιωαννίδη για την προσφορά του μόλις οι 
συνθήκες με την πανδημία το επιτρέψουν. 

Αλλαγή φρουράς στον ΠΑΣΥΞΕ
Νέος Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου μας ο Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης

Διαδέχεται τον Ζαχαρία 
Ιωαννίδη ο οποίος 
αποχώρησε μετά από 
30 συναπτά έτη και με 
μεγάλη προσφορά στον 
Σύνδεσμο

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) χαιρέτισε τον 
Μάιο με ανακοίνωσή του τα μέτρα στήριξης της οικονομίας και 
απασχόλησης, που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο διαγγέλματος 
του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη 
(27/5/2020).
Θέση του ΠΑΣΥΞΕ είναι ότι σε αυτή την πολύ δύσκολη 
συγκυρία και μπροστά στις δυσκολίες που προβάλλουν για 
την κυπριακή οικονομία, η κυβέρνηση αφουγκράστηκε τις 
ανάγκες επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτούμενων. Το πακέτο 
μέτρων που εξαγγέλθηκε απαντά σε μεγάλο βαθμό στις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κάθε επιχείρηση. Ειδικότερα, 
σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης του τουριστικού τομέα 
και αποκατάστασης της συνδεσιμότητας της Κύπρου, που 

ως γνωστόν υπέστησαν και το μεγαλύτερο πλήγμα λόγω 
της πανδημίας, ισχυρή πεποίθηση του Συνδέσμου είναι 
ότι θα δώσει την αναγκαία ώθηση για την επανεκκίνηση 
της τουριστικής βιομηχανίας, ώστε να καταστεί εκ νέου 
ανταγωνιστική, στηρίζοντας την ανάκαμψη. Ο ΠΑΣΥΞΕ θα 
εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για αξιοποίηση των μέτρων 
που έχουν εξαγγελθεί, από τα μέλη του, προκειμένου να 
είναι σε θέση να λειτουργήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα 
ξενοδοχεία κατά την παρούσα τουριστική σεζόν, με στόχο 
ένα δυναμικό ξεκίνημα για την επόμενη χρονιά. Ο ΠΑΣΥΞΕ 
διαβεβαιώνει ότι θα παραμείνει εποικοδομητικός εταίρος 
στην υπηρεσία της κοινής προσπάθειας για επίτευξη του 
στόχου για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.

Χαιρέτισε τα μέτρα στήριξης της οικονομίας 
από την κυβέρνηση ο ΠΑΣΥΞΕ



Συνέντευξη στο επιχειρηματικό portal 
inbusinessnews και στη δημοσιογρά-
φο Στέλλα Μούρετου παραχώρησε 

τον περασμένο μήνα ο τέως γενικός διευθυ-
ντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων 
(ΠΑΣΥΞΕ) Ζαχαρίας Ιωαννίδης, «ο οποίος 
για 30 χρόνια αγωνίστηκε για τον κυπριακό 
τουρισμό, πάλεψε, διεκδίκησε και κέρδισε» 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τη 
δημοσιογράφο. Στην εισαγωγή σημειώνε-
ται επίσης ότι ο κ. Ιωαννίδης «παρέδωσε τα 
ηνία επιτρέποντας επιτέλους στον εαυτό του 
να χαλαρώσει και να ξεκουραστεί απολαμ-
βάνοντας όσα του έλειψαν τόσα χρόνια. Με 
θέα τη θάλασσα, αναπολεί τα όσα έζησε όλα 
αυτά τα χρόνια της θητείας του και δηλώνει 
ότι εξακολουθεί να γηράσκει αεί διδασκόμε-
νος».
Απόσπασμα της συνέντευξης φιλοξενούμε 
στον «Ξενοδόχο»: «Από την αρχή ήταν και 
παρέμεινε σταθερή και διαχρονική προτε-
ραιότητα, και το έναυσμα της δράσης και των 
πρωτοβουλιών μου, η εξυπηρέτηση της απο-
στολής και του ρόλου του ΠΑΣΥΞΕ ως ο κύρι-
ος πυλώνας και στήριγμα για τη μεγιστοποί-
ηση της συμβολής μας στην τουριστική και 
οικονομική ανάπτυξη του τόπου», τονίζει.

Covid-19
Η Κύπρος, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, 
έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό σε θέματα του-
ρισμού από τον κορωνοϊό. Ικανοποιητικές 
κρίνει ο κ. Ιωαννίδης τις προσπάθειες του 
Υφυπουργείου Τουρισμού και του ιδίου του 
υφυπουργού, για την επαναφορά τουριστών 
στην Κύπρο και την ανάπτυξη του τουριστι-
κού μας προϊόντος. Κι όλα αυτά πάντοτε σε 
συνεχή επαφή και συντονισμό με τους κύρι-
ους τουριστικούς εταίρους. «Είμαι σίγουρος 
ότι όλες αυτές οι προσπάθειες θα αποφέ-
ρουν τους επιδιωκόμενους καρπούς», επι-
σημαίνει. Σημειώνει, μάλιστα, ότι το βάθος 
και η έκταση της κρίσης είναι πρωτόγνωρα 
από την πανδημία του κορωνοϊού κι όπως και 

ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού εκτιμά 
ότι η επάνοδος στους κανονικούς υψηλούς 
στόχους που είχαμε προ κορωνοϊού δεν προ-
βλέπεται να επιτευχθεί πριν την πάροδο δύο 
με τριών χρόνων. «Καθοριστικό παράγοντα, 
φυσικά, θα αποτελέσει ο εντοπισμός κι η 
εξεύρεση εκείνου του αποτελεσματικού εμ-
βολίου που θα διώξει μια και καλή τον κορω-
νοϊό», υπογραμμίζει.

Προσέλκυση τουριστών
Όπως σημειώνει ο κ. Ιωαννίδης, ο κύριος 
πυλώνας που θα καθορίσει την επιτυχία των 
προσπαθειών μας για να προσελκύσουμε 
περισσότερους τουρίστες «είναι η προώθη-
ση προς εκείνες τις αγορές και τμήματα των 
αγορών που θα μπορούν να καταστούν όχι 
μόνο επισκέπτες, αλλά και πρεσβευτές του 
νησιού μας ως επαναλαμβανόμενοι τουρί-
στες με τα ειδικά, αυθεντικά προϊόντα και 

εμπειρίες που μπορούν να αποκομίσουν από 
τις διακοπές τους στην Κύπρο». 
«Οι ειδικές μορφές τουρισμού είναι εκείνο 
το πλεονέκτημα που μπορεί να προσφέρει 
και να έχει η Κύπρος, αλλά και να της προ-
σφέρει και τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά τη μεγαλύτερη πρόκληση 
που έχουμε ενώπιόν μας για δεκαετίες, 
που ονομάζεται εποχικότητα του τουρισμού. 
Άρα προσελκύοντας όλες αυτές τις εξειδι-
κευμένες μορφές τουρισμού, οι οποίες δεν 
έχουν ως κινητήριο μοχλό της επιλογής του 
προορισμού τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά 
τα εξειδικευμένα ενδιαφέροντά τους, μπο-
ρούμε να προσελκύσουμε ικανοποιητικούς 
αριθμούς τουρισμού και καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του χρόνου», υπογραμμίζει. Αναφέρει 
ότι τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί η 
σταδιακή επιμήκυνση της τουριστικής μας 
περιόδου, κάτι που διπλασίασε τους αριθ-
μούς των τουριστικών αφίξεων. «Μόνο κατά 
την τελευταία χειμερινή περίοδο οι αριθμοί 
αυξήθηκαν από τις περίπου 250.000 σε πέ-
ραν των 500.000», τόνισε χαρακτηριστικά, 
σημειώνοντας ακόμα ότι κάθε μήνα της του-
ριστικής αιχμής, δηλαδή Ιούλιο, Αύγουστο 
και Σεπτέμβριο, έχουμε πέραν των 500.000 
τουριστικές αφίξεις. «Βλέποντας αυτά τα 
νούμερα μόνο για τους πέντε μήνες του 
χειμώνα σκεφτείτε τα τεράστια περιθώρια 
που προσφέρει η ανάπτυξη του χειμερινού 
τουρισμού και η καθιέρωση της Κύπρου ως 
ενός ποιοτικού ολόχρονου τουριστικού προ-
ορισμού», επισημαίνει.

Το μεγαλύτερο επίτευγμα
Ρωτάμε ποιο ήταν το μεγαλύτερό του επί-
τευγμα και παράλληλα ποια ήταν η πιο δύ-
σκολη κατάσταση την οποία είχε κληθεί να 
διαχειριστεί κατά την πολύχρονη θητεία του 
στον ΠΑΣΥΞΕ. Επικεντρώνεται σε δύο ση-
μεία: Την επιτυχή κι αποτελεσματική αντι-
μετώπιση της κρίσης του Κόλπου το 1991 κι 
αυτή του Eurogroup το 2013.

Ο παλαίμαχος του τουρισμού
Συνέντευξη του τέως γενικού διευθυντή του ΠΑΣΥΞΕ στο Inbusiness news

ZAΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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Oλόκληρη η συνέντευξη είναι αναρτημένη 
στην ιστοσελίδα https://inbusinessnews.
reporter.com.cy/financials/cyprus/
article/252730/zacharias-ioannidis-o-
palaimachos-toy-toyrismoy.
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Με στόχο την ομαλή επαναλειτουργία 

της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και 

παραμένοντας συνεπής στην πολι-

τική ανάπτυξης του εσωτερικού τουρισμού, 

ο ΠΑΣΥΞΕ συνέχισε να προσφέρει ελκυστι-

κές τιμές στους Κύπριους επισκέπτες.

Σε μια προσπάθεια ικανοποίησης του αυ-

ξημένου ενδιαφέροντος από Κύπριους για 

διακοπές εντός Κύπρου λόγω της πανδημί-

ας, ο ΠΑΣΥΞΕ προχώρησε τον Μάιο στη δι-

αμόρφωση καταλόγου, ο οποίος περιλαμβά-

νει ειδικές προσφορές από μέλη του για το 

καλοκαίρι, σε ξενοδοχεία και συγκροτήματα 

οργανωμένων διαμερισμάτων και τουριστι-

κών χωριών. Σε αυτό το πλαίσιο, προτρέπονταν οι συμπατριώτες μας να 

αποτείνονται απευθείας στο ξενοδοχείο της επιλογής τους, πρωτίστως 

για να διαπιστώσουν αν επαναλειτούργησε και να εξακριβώσουν τόσο 

τη διαθεσιμότητα δωματίων όσο και το ενδεχόμενο νέων ειδικών προ-

σφορών. Η στήριξη του εγχώριου τουρισμού είναι επιτακτική ανάγκη 

στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε. Με αυτήν την ευκαιρία, ο 

Σύνδεσμος εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το κράτος και τους πο-

λίτες για τη σταθερή στήριξή τους. Για τον Ιούλιο οι ειδικές προσφο-

ρές άρχιζαν από €25,00 το άτομο είτε σε 

στούντιο (για διαμονή δύο ατόμων) είτε σε 

δίκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου (για διαμονή 

δύο ατόμων).

Την πρωτοβουλία του ΠΑΣΥΞΕ στήριξαν 

ουσιαστικά το Υφυπουργείο Τουρισμού 

και η Τράπεζα Κύπρου. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να έχουν πρόσβαση στον καλο-

καιρινό κατάλογο με τις προσφορές των 

μελών του ΠΑΣΥΞΕ, μέσω των ιστοσελί-

δων του ΠΑΣΥΞΕ και της Τράπεζας Κύπρου 

(www.cyprushotelassociation.org-www.

bankofcyprus.com.cy). Ο κατάλογος είναι δι-

αθέσιμος και μέσω της ιστοσελίδας του Υφυ-

πουργείου Τουρισμού (www.visitcyprus.com & www.tourism.gov.cy).

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων εύχεται σε όλους καλό καλο-

καίρι, με ευχάριστες αποδράσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα τα 

ξενοδοχεία - μέλη του Συνδέσμου τηρούνται αυστηρά οι υγειονομικοί 

κανόνες και οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, για την προστασία της 

δημόσιας υγείας, αλλά και του προσωπικού των ξενοδοχείων. Ο Σύν-

δεσμος προσβλέπει στην κατανόηση και τη συνεργασία των Κυπρίων 

επισκεπτών στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφάλειας.

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση, ο ΠΑΣΥΞΕ εγκαινίασε 

τον Ιούνιο τη συμμετοχή του στα Μέσα Κοινω-

νικής Δικτύωσης Twitter, LinkedIn και YouTube, 

ώστε και με τη δική του προσπάθεια να συμβάλει 

στην τιτάνια προσπάθεια του Υφυπουργείου Του-

ρισμού, να προβάλει την τουριστική Κύπρο στο 

εξωτερικό και ιδιαίτερα στις χώρες με τις οποίες 

το νησί έχει αεροπορική σύνδεση.  Επί τούτου 

διαβιβάζεται έκκληση και προς το κάθε Μέλος 

του Συνδέσμου ξεχωριστά, να συμβάλει και από 

τη δική του πλευρά, στην περαιτέρω προβολή του 

ανοίγματος της τουριστικής Κύπρου, μέσω και των 

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της ξενοδοχειακής 

του μονάδας.

Επιπρόσθετα, η πιο κάτω ιστοσελίδα του Υφυ-

πουργείου Τουρισμού υπό τον τίτλο «Travel Safely 

to Cyprus» περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πλη-

ροφορίες για την Κύπρο: www.visitcyprus.com/

index.php/en/cyprus-covid19-travel-protocol

Η συμβολή όλων στις προσπάθειες του Υφυπουρ-

γείου Τουρισμού είναι επιβεβλημένη ώστε, συλ-

λογικά, να προωθήσουμε την τουριστική Κύπρο 

με στόχο την ανάκαμψη του τουρισμού.

Οι συνδέσεις (links) του Συνδέσμου στις υπό ανα-

φορά πλατφόρμες έχουν ως ακολούθως:

• Twitter: https://twitter.com/pasyxe/ 

•LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/

pasyxe 

• Facebook: https://www.facebook.com/pasyxe

• Instagram: https://www.instagram.com/

pasyxe/

• YouTube: https://www.youtube.com/channel/

UCAmwIh0uKWAL2-3TLD7a5Wg/

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΑΣΥΞΕ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Ελκυστικές τιμές σε Κύπριους επισκέπτες 
από μέλη του ΠΑΣΥΞΕ για το καλοκαίρι 2020



Την προσπάθεια της πολιτείας για αντι-
μετώπιση της πανδημίας ενίσχυσε 
τον περασμένο Απρίλιο ο Παγκύπρι-

ος Σύνδεσμος Ξενοδόχων. Ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΥΞΕ, Χάρης Λοϊζίδης, ενημέρωσε με 
επιστολή του τον Πρόεδρο της Δημοκρατί-
ας, κ. Νίκο Αναστασιάδη, για την πρόθεση 
του Συνδέσμου να στηρίξει εμπράκτως τη 
μάχη για περιορισμό της εξάπλωσης της νό-
σου Covid-19.
Ειδικότερα, ο κ. Λοϊζίδης ενημέρωσε τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη ότι ο ΠΑΣΥΞΕ, μέσω 
του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μελών 
του, θα εισφέρει το ποσό των €100.000, 
σε μια προσπάθεια να συμβάλει στην αντι-
μετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. 
Το ποσό αυτό είναι επιπρόσθετο από ει-
σφορές που έκαναν αυτοβούλως μέλη του 
Συνδέσμου. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί 
ότι αρκετά ξενοδοχεία μέλη του Συνδέ-
σμου ανταποκρίθηκαν στην έκκληση του 
Υπουργείου Υγείας τόσο για τη φιλοξενία 

επαναπατρισθέντων Κυπρίων για περίοδο 
15 ημερών για προληπτικούς λόγους, όσο 

και για την ασφαλή ξεκούραση του ιατρικού 
και νοσηλευτικού προσωπικού που βρισκό-
ταν στην πρώτη γραμμή και δίνοντας τιτάνιο 
αγώνα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Όπως επισημάνθηκε και σε εγκύκλιο του 
ΠΑΣΥΞΕ προς τα μέλη του, «ο Σύνδεσμός 
μας και τα μέλη του δεν μπορούν να μεί-
νουν απαθείς στις αυξημένες ανάγκες του 
κράτους». 
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η από-
φαση που έλαβε στη διάρκεια τηλεδιά-
σκεψης στις 7 Απριλίου 2020 το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συνδέσμου για την εισφορά 
ύψους €100.000. Όπως τονίζεται στην επι-
στολή του προέδρου του Συνδέσμου προς 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο ΠΑΣΥΞΕ 
παραμένει αρωγός στις προσπάθειες σε 
συνεργασία πάντα με την κυβέρνηση, ώστε 
να επιτευχθεί η επανεκκίνηση της τουριστι-
κής βιομηχανίας, καθιστώντας την –και αυτή 
τη φορά– τον τομέα που θα συμβάλει στην 
ανάκαμψη της οικονομίας.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που προκλή-

θηκαν παγκοσμίως από τα αυστηρά μέτρα 

προστασίας κατά του κορωνοϊού, ο πρόεδρος 

και στελέχη του ΠΑΣΥΞΕ συμμετείχαν το προ-

ηγούμενο διάστημα σε διάφορες διαδικτυα-

κές συζητήσεις και συνέδρια που αφορού-

σαν τον ξενοδοχειακό τομέα, τον τουρισμό 

και γενικότερα την οικονομία.

Μεταξύ αυτών, η διαδικτυακή συζήτηση του 

Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, του Πανε-

πιστημίου Πελοποννήσου και του Ιδρύματος 

Hanns Seidel με θέμα «Ευρωπαϊκός Τουρι-

σμός: Ο δρόμος προς την ανάκαμψη από την 

Covid-19», που έγινε στις 29 Ιουνίου 2020. 

Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο πρόεδρος 

του ΠΑΣΥΞΕ, κ. Χ. Λοϊζίδης ο οποίος μίλη-

σε για το θέμα: «Παρουσίαση της κατάστα-

σης στον κυπριακό τουρισμό, προσδοκίες 

και ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών λύσεων». 

Το συνέδριο είναι αναρτημένο εδώ: www.

youtube.com/watch?v=YGrdFuf3laQ&featur

e=youtu.be&fbclid=IwAR10AoTkLz6JrwndF_

UxF9CsTkuXYDOLzMIZ5-OmQMMDv4Cnhz34-

JErUb8

Επίσης, στη διαδικτυακή συζήτηση του Γρα-

φείου Αθηνών του Υφυπουργείου Τουρισμού 

Κύπρου που έγινε στις 22 Ιουνίου 2020, 

μεταξύ των ομιλητών ήταν ο κ. Χάρης Θεο-

χάρους, οικονομικός διαχειριστής του Δι-

οικητικού Συμβουλίου και ο κ. Φιλόκυπρος 

Ρουσουνίδης, γενικός διευθυντής του ΠΑΣΥ-

ΞΕ, οι οποίοι παρουσίασαν το θέμα «Κύπρος: 

Προσιτή πολυτέλεια με ασφάλεια». Πλη-

ροφορίες εδώ: https://traveldailynews.gr/

columns/article/3621

Εξάλλου, στο διαδικτυακό συνέδριο της ΙΜΗ 

με θέμα «Market Outlook Series: Ξενοδοχεία 

και Τουρισμός», που έγινε στις 24 Ιουνίου 

2020, μεταξύ των ομιλητών ήταν ο κ. Θάνος 

Μιχαηλίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλί-

ου του ΠΑΣΥΞΕ.

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ 13

Εισφορά €100.000 από ΠΑΣΥΞΕ  για στήριξη 
της πολιτείας έναντι της Covid-19

Συμμετοχές σε διαδικτυακές συζητήσεις και συνέδρια
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Οικονομική 
ασφυξία λόγω 
εκκρεμότητας 
με κρατικές 
εγγυήσεις 
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων 
κάλεσε τον περασμένο Μάιο με 
ανακοίνωσή του τα κοινοβουλευτικά 
κόμματα να ψηφίσουν το Νομοσχέδιο 
για τις Κρατικές Εγγυήσεις αφού η 
καθυστέρησή του οδηγεί τις επιχειρήσεις 
σε ασφυξία, με αλυσιδωτές επιπτώσεις 
στην οικονομία του τόπου μας. 
Όπως είχε τονίσει ο ΠΑΣΥΞΕ «είναι 
γνωστό ότι η τουριστική και ξενοδοχειακή 
βιομηχανία έχουν υποστεί το μεγαλύτερο 
πλήγμα, αφού από τα μέσα Μαρτίου 
έχουν παραλύσει και δυστυχώς είναι οι 
τελευταίες που θα ανακάμψουν, μιας 
και βρίσκονται σε πλήρη αναστολή 
εργασιών μέχρι τουλάχιστον τα μέσα 
Ιουνίου, ενώ ταυτόχρονα υφίστανται 
πάγια και άλλα γενικά έξοδα, όπως ΑΗΚ 
και Υδατοπρομήθεια, καθώς και διάφορα 
άλλα τέλη. 
Δυστυχώς ο πυλώνας ανάπτυξης που 
ονομάζεται τουρισμός αρχίζει σιγά σιγά 
να καταρρέει υπό το βάρος των εξόδων, 
ενώ διατηρεί μηδενικά έσοδα για μήνες, 
και συνεπώς επιβάλλεται η ψήφιση του 
νομοσχεδίου για να δώσει την αναγκαία 
στήριξη και το κεφάλαιο κίνησης, που 
θα επιτρέπουν την επανεκκίνηση των 
τουριστικών επιχειρήσεων». 
Τελικά, ο υπουργός Οικονομικών 
Κωνσταντίνος Πετρίδης, στις 19 Μαΐου, 
μετά τη συνεδρία του Υπουργικού 
Συμβουλίου, ανακοίνωσε την απόσυρση 
του νομοσχεδίου για παραχώρηση 
κρατικών εγγυήσεων, επισημαίνοντας 
πως παρά τις προσπάθειες και 
υποχωρήσεις της κυβέρνησης για να 
επιτευχθεί συναίνεση και να περάσει το 
νομοσχέδιο, εξακολουθεί να υπάρχει 
σωρεία διαφωνιών. Πρόσθεσε ότι «έγινε 
μια μακρά και εκτενής διαβούλευση 
στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Οικονομικών και η κυβέρνηση 
αποδέχθηκε σωρεία αλλαγών στο 
νομοσχέδιο, παρά τις επιφυλάξεις της».

Τη λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου για εξυπηρέτηση επιβατών που προτίθενται να 
ταξιδέψουν από το εξωτερικό προς την Κύπρο και πιθανόν να έχουν κάποια ερωτήματα σχετικά 
με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «CyprusFlightPass», ανακοίνωσε στις 28 Ιουλίου 
το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Το τηλεφωνικό κέντρο λειτούργησε από 
την 1η Αυγούστου 2020 και μπορεί να λαμβάνει ερωτήματα στον αριθμό +(357) 24841234. 
Γραπτώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
στο σύνδεσμο https://cyprusflightpass.gov.cy/el/contact-us. Το ωράριο λειτουργίας του 
τηλεφωνικού κέντρου είναι: Δευτέρα-Παρασκευή: 08:00-22:00 ώρα Κύπρου, Σάββατο-
Κυριακή: 10:00-18:00 ώρα Κύπρου.

Κατάρτιση των σερβιτόρων σε κέντρο αναψυχής της Κάτω Πάφου σε θέματα 
ιστορίας της πόλης, της μυθολογίας της περιοχής και όλων των άλλων χρηστικών 
πληροφοριών που θέλουν οι επισκέπτες να ξέρουν για τον χώρο διαμονής 
τους. Η περίπτωση αφορά το εστιατόριο Pelican στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου. 
Ο ιδιοκτήτης Άντρος Παπίρης καθιέρωσε την τελευταία πενταετία με δική του 
πρωτοβουλία και έξοδα την επιμόρφωση του προσωπικού του με σειρά σεμιναρίων 
και άλλων ενεργειών, προκειμένου να είναι σε θέση να υποδέχεται, με τον τρόπο 
που αρμόζει σε έναν ποιοτικό προορισμό, τους πελάτες της επιχείρησης, αλλά 
και να τους παρέχει γενικότερες πληροφορίες. Ο κ. Παπίρης δήλωσε ότι τις 
παραμονές της κάθε καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου προβαίνει με δική του 
πρωτοβουλία στη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για το προσωπικό της 
επιχείρησής του από ειδικό οίκο τουριστικής επιμόρφωσης, με στόχο οι υπάλληλοι 
να είναι σε θέση, πέραν της σωστής υποδοχής και εξυπηρέτησης των πελατών, 
να παρέχουν σε αυτούς ακριβείς και γενικές πληροφορίες για την ιστορία της 
Πάφου, τη μυθολογία που συνδέεται με την πόλη και για ζητήματα ειδικότερα με 
την περιοχή του λιμανιού της Κάτω Πάφου όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 
Η επιμόρφωση αυτή έγινε και τις παραμονές αυτού του καλοκαιριού, παρά το 
γεγονός ότι η πανδημία επέφερε αλυσιδωτές επιπτώσεις στο τουριστικό προϊόν.

Πάφος: Σερβιτόροι εκπαιδεύονται 
στην ιστορία της πόλης 

Υπ. Μεταφορών: Λειτουργία τηλεφωνικού 
κέντρου για εξυπηρέτηση επιβατών
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Τριακόσιες χιλιάδες ευρώ αναμένεται να εισ-
ρεύσουν στα ταμεία του Δήμου Πέγειας από 
τις χρήσεις της παραλίας του Κόλπου των Κο-
ραλλίων, σύμφωνα με τον δήμαρχο Πέγειας 
Μαρίνο Λάμπρου, ποσό που είναι μειωμένο 
κατά 80% σε σχέση με τις περσινές εισπρά-
ξεις. Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Λάμπρου 
ανέφερε πως η φετινή χρονιά είναι από τις 
χειρότερες χρονιές λόγω και της μειωμένης 
κίνησης από το εξωτερικό λόγω της πανδη-

μίας, με αποτέλεσμα αυτό να έχει αντίκτυπο 
και στις επισκέψεις των λουομένων στην ει-
δυλλιακή παραλία του Κόλπου των Κοραλλί-
ων. Οι εισπράξεις φέτος, είπε, αναμένεται να 
ανέλθουν στις 300 χιλ. ευρώ ή περίπου στο 
20% των περσινών που ξεπερνούσαν το 1 εκα-
τομμύριο ευρώ από τις χρήσεις της παραλίας, 
όπως από την ενοικίαση κρεβατιών, ομπρελών 
και τη διαχείριση των δύο περιπτέρων. Ενδει-
κτικά ο κ. Λάμπρου σημείωσε πως η φετινή 

είναι η χειρότερη σεζόν, ωστόσο παρατήρησε 
ότι αυτό που προέχει είναι η υγεία. Ακολού-
θως εξέφρασε τη λύπη του γιατί όλες οι επαύ-
λεις στον Δήμο Πέγειας είναι κλειστές, και 
ένας μικρός αριθμός εξ αυτών, όπως είπε, θα 
ανοίξει με την τοπική αγορά, κατά τον Αύγου-
στο. Δυστυχώς, είπε ο κ. Λάμπρου, όχι μόνο 
οι επαύλεις αλλά και τα κέντρα αναψυχής που 
επαναλειτούργησαν στον Δήμο Πέγειας έχουν 
λίγους πελάτες και μειωμένο κύκλο εργασιών.

Μειωμένα κατά 80% τα έσοδα του Δήμου Πέγειας 
από τις χρήσεις του Κόλπου των Κοραλλίων

Με βασική προτεραιότητα την τήρη-
ση όλων των πρωτοκόλλων ασφά-
λειας και υγείας, το ξενοδοχείο 

Annabelle στην Πάφο επαναλειτούργησε 
από τις 23 Ιουλίου 2020, έτοιμο να προ-
σφέρει τις ποιοτικές του υπηρεσίες σε 
όσους επιλέξουν για την ξεκούρασή τους 
τις μοναδικές εμπειρίες χαλάρωσης που 
παρέχει, με το έμπειρο, φιλικό και εξυπη-
ρετικό προσωπικό να βρίσκεται πάντα στη 
διάθεση των επισκεπτών.

Γεύσεις από Ιταλία 
Εντός του ξενοδοχείου λειτουργεί ένα από 
τα πιο γνωστά και δημοφιλή εστιατόρια της 
πόλης, το Mediterraneo, που βρίσκεται στις 
πρώτες προτιμήσεις του κοινού λόγω του 
οικογενειακού περιβάλλοντος που προ-
σφέρει και των μεσογειακών γεύσεων και 
τοπικών προϊόντων. Στο νέο concept μενού 
με άρωμα Ιταλίας, «Cucina Incredible», φι-
γουράρουν αυθεντικές ιταλικές νοστιμιές 
όπως το carpaccio, η καπονάτα, το ιταλικό 
ρολό (polpette), η παντσανέλλα, η frittura 
mista (ελαφριά τηγανισμένη ποικιλία με 
θαλασσινά), παραδοσιακές ιταλικές πίτσες 
και διάφορα πιάτα ζυμαρικών και τυριών. 

Μουσικά ταξίδια 
Μοναδική θα είναι και η εμπειρία των επι-
σκεπτών που θα επιλέξουν το roof bar 
Ouranos, που λειτουργεί στον τελευταίο 
όροφο του ξενοδοχείου, με πανοραμι-
κή θέα προς τη θάλασσα, το λιμανάκι της 
Πάφου και το μεσαιωνικό κάστρο. Το καλό 

φαγητό, τα δροσιστικά κοκτέιλ και η υπέ-
ροχη μουσική θα απογειώσουν την εμπει-
ρία των επισκεπτών. Το Ouranos φιλοξενεί 
συχνά γνωστούς καλλιτέχνες από Κύπρο 
και Ελλάδα, δημιουργώντας μια μαγευτική 
ατμόσφαιρα. 

Παράδοση στη φιλοξενία
Ο όμιλος Thanos Hotels and Resorts ιδρύ-
θηκε πριν από 40 χρόνια από τον Αλέ-
κο Μιχαηλίδη. Αποτελεί τη ναυαρχίδα 
του τουριστικού στόλου της Κύπρου, με 
τρία υπερπολυτελή, ξεχωριστά και πολύ 
αγαπημένα ξενοδοχεία. Το εμβληματικό 

Anassa, το αέρινο Almyra και το κλασικό 
Annabelle. Στον όμιλο προστέθηκε το 2017 
και το αγαπητό προς το κοινό ξενοδοχείο 
Aloe. 
Η εταιρεία με βασικούς της άξονες την 
καινοτομία, την αξιοπιστία και την υγιή 
επιχειρηματικότητα διοικείται σήμερα 
από τον Θάνο Μιχαηλίδη, την Άννα Μιχα-
ηλίδη και τη Νατάσα Μιχαηλίδη, συνεχίζο-
ντας μια παράδοση επιτυχημένης πορείας 
και καθιστώντας τα Thanos Hotels and 
Resorts τουριστικά σημεία αναφοράς για 
όλη τη Μεσόγειο. 

Άνοιξε αυλαία το ξενοδοχείο Annabelle



Σύστηµα
Επαγγελµατικών
Προσόντων 

Ταυτότητα Αριστείας! 

Επικοινωνήστε µε ένα από τα εγκεκριµένα Κέντρα Αξιολόγησης Επαγγελµατικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 
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Επίσκεψη στη Βορόκληνη πραγματο-
ποίησε, στις 28 Ιουλίου, ο υφυπουρ-
γός Τουρισμού Σάββας Περδίος. Σε 

δηλώσεις ο κ. Περδίος εξέφρασε ικανο-
ποίηση για το γεγονός ότι «είναι μια φιλο-
πρόοδη κοινότητα που μέσα από δικά της 
έργα επιχειρεί να προσελκύει όχι μόνο 
τουρισμό, αλλά και επενδυτές, με αποτέ-
λεσμα τα ιστορικά ξενοδοχεία που βρίσκο-
νται στην περιοχή να έχουν ανακαινιστεί 
ή να έχουν κατεδαφιστεί για να χτιστούν 
καινούργια». Αυτό είναι κάτι το εξαιρετικό, 
είπε και σημείωσε πως «είναι ένα μοντέλο 
για διάφορες περιοχές της Κύπρου».
Πρόσθεσε ότι «η Βορόκληνη δεν έχει χά-
σει αυτό που πάντα είχε, δηλαδή τη φιλο-
ξενία και την παράδοση και αποδεικνύει 
πέρα για πέρα ότι είναι μια περιοχή που 
προσφέρεται όχι μόνο για τουρισμό το κα-
λοκαίρι λόγω της παραλίας της, αλλά είναι 
μια περιοχή η οποία μπορεί να προσφέρει 
πολλές αυθεντικές εμπειρίες, και μάλιστα 
σε μικρό χρονικό διάστημα». Εξέφρασε 
ακόμα την εκτίμηση πως «αυτή τη στιγμή 
δεν υπάρχουν στην Κύπρο πολλές κοινότη-
τες που έχουν αυτό το προτέρημα, το οποίο 
η Βορόκληνη έχει εκμεταλλευθεί στο έπα-
κρο». Συνεχίζοντας είπε ότι «είμαι βέβαιος 
ότι η κοινότητα θα συνεχίσει την πρόοδο, 
που έκανε τα τελευταία χρόνια» και σημεί-
ωσε πως «είναι μια περιοχή, η οποία με την 

κατασκευή του δρόμου Ορόκλινης - Δεκέ-
λειας θα βοηθηθεί ακόμα περισσότερο». Ο 
Σάββας Περδίος ανέφερε επίσης πως «το 
Υφυπουργείο Τουρισμού θα είναι πάντα 
δίπλα στη Βορόκληνη» η οποία όπως είπε 

ήταν μεγάλο κομμάτι της ζωής του αφού 
επισκέφθηκε για αρκετά καλοκαίρια την 
περιοχή και ήταν «μία από τις πιο παραδο-
σιακές περιοχές της Κύπρου, με ιστορικά 
ξενοδοχεία» τα οποία και έζησε από κοντά. 
Από την πλευρά του ο κοινοτάρχης Βορό-
κληνης Νεόφυτος Φακοντής είπε πως το 
Κοινοτικό Συμβούλιο ενημέρωσε τον υφυ-
πουργό Τουρισμού, στην πρώτη του επίση-
μη επίσκεψη στην κοινότητα, για τα έργα, 
τις δραστηριότητες, την υποδομή και την 
ανάπτυξη που παρατηρείται στην περιοχή 
τα τελευταία χρόνια». Ο κ. Φακοντής ευ-
χαρίστησε τον υφυπουργό Τουρισμού γιατί 
όπως εξήγησε έδειξε ενδιαφέρον να μετα-
βεί στη Βορόκληνη που είναι μια φιλοπρόο-
δη κοινότητα, με όραμα, που έχει μπροστά 
της ανοικτούς ορίζοντες για να δημιουργή-
σει μια πολύ μεγάλη τουριστική υποδομή 
και να προσελκύσει καλό τουρισμό στην 
περιοχή.  Μετά τη συνάντηση στο Κοινοτικό 
Μέγαρο ο υφυπουργός Τουρισμού επισκέ-
φθηκε την πλατεία της Βορόκληνης, ενώ 
ξεναγήθηκε στην τουριστική περιοχή και 
περπάτησε στον νέο παραλιακό πεζόδρο-
μο. Ταυτόχρονα είδε από κοντά έργα που 
εκτελούνται από το Κοινοτικό Συμβούλιο 
και έργα που αφορούν ιδιωτικές πρωτο-
βουλίες όπως ξενοδοχεία που είτε ανακαι-
νίζονται, είτε ανεγείρονται καινούργια στη 
θέση παλαιοτέρων.

«Πάντα δίπλα στην Κοινότητα Βορόκληνης»

ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΡΔΙΟΣ

Τα περισσότερα από τα κέντρα αναψυχής στην Πόλη Χρυσο-
χούς έχουν επαναλειτουργήσει και οι επισκέπτες της περιο-
χής προέρχονται κατά κύριο λόγο από τον εγχώριο τουρισμό 
αλλά και ξένους, μόνιμους κατοίκους της Κύπρου, σύμφωνα 
με τον δήμαρχο, Γιώτη Παπαχριστοφή.
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Παπαχριστοφή ανέφερε πως 
η διαμονή επισκεπτών από άλλες πόλεις στο διαμέρισμα Πό-
λης Χρυσοχούς άρχισε να υπερβαίνει το ένα Σαββατοκύρια-
κο και όσο πλησιάζουμε προς το Δεκαπενταύγουστο, η επι-
σκεψιμότητα στην περιοχή του αυξάνεται. Επεσήμανε πως 
οι έλεγχοι και οι καταγγελίες σε περίπτωση μη εφαρμογής 
της τήρησης των μέτρων λόγω Covid-19 συνεχίζονται τόσο 
από την Αστυνομία, τις Υγειονομικές Υπηρεσίες όσο και από 

τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς. Ωστόσο, κατά γενικό κανόνα, 
συνέχισε ο δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, οι περισσότεροι 
ιδιοκτήτες των κέντρων αναψυχής τηρούν τα μέτρα ασφά-
λειας. Στο μεταξύ, σε μειώσεις στις χρεώσεις που επιβάλ-
λει, έχει προχωρήσει ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς σε όλες 
τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τουριστική 
βιομηχανία, σύμφωνα με τον κ. Παπαχριστοφή και τις ειση-
γήσεις της Ένωσης Δήμων. Ανάλογες εκπτώσεις, είπε στο 
ΚΥΠΕ ο κ. Παπαχριστοφή, έχουν γίνει στα σκύβαλα, στους 
δημόσιους χώρους παροχής διευκολύνσεων, στην παραλία, 
στα κρεβατάκια, στις ομπρέλες, στα σκάφη αναψυχής, αλλά 
και στα υποστατικά που ήταν κλειστά κατά τη διάρκεια ισχύ-
ος των διαταγμάτων.

Αυξάνεται η επισκεψιμότητα στο διαμέρισμα Χρυσοχούς
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Η Συμβολή της Τυποποίησης στην Προαγωγή 
της Ισότητας των Φύλων

Σε καμία σχεδόν χώρα οι γυναίκες δεν 
είναι ακόμη ίσες με τους άντρες όσον 
αφορά το εισόδημα, την ποιότητα της 

εκπαίδευσης, την επαγγελματική κατάρτιση 
και ανέλιξη και την πρόσβαση στην υγειονο-
μική περίθαλψη ή την τεχνολογία. Η κατά-
σταση επιδεινώνεται από τις συγκρούσεις, 
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τις 
φυσικές καταστροφές και την αναγκαστική 
εκτόπιση πληθυσμών.
Τα πρότυπα αποτελούν βασικά εργαλεία για 
τη μείωση των ανισοτήτων, την επίτευξη με-
γαλύτερης βιωσιμότητας και την ενθάρρυν-
ση της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς απο-
κλεισμούς. Με τις ίσες ευκαιρίες για όλους 
να είναι το κλειδί για την επίτευξη των 17 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, καταβάλλο-
νται πολλαπλές προσπάθειες, στο πλαίσιο 
δραστηριοτήτων του Διεθνούς Οργανισμού 
Τυποποίησης ISO, για την κινητοποίηση 
σχετικών πρωτοβουλιών. Μετά την υπογρα-
φή της διακήρυξης UNECE Declaration on 
Gender Responsive των Ηνωμένων Εθνών, 
ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) 
τηρώντας τη δέσμευσή του για την προαγω-
γή της ισότητας των φύλων, θέτει ως βασική 
προϋπόθεση για την εκπόνηση προτύπων 

τη συμπερίληψη προνοιών που θα ανταπο-
κρίνονται ίσα μεταξύ των φύλων και χωρίς 
αποκλεισμούς. Επίσης, προωθείται η ανοι-
κτή συμμετοχή για όλους στις διαδικασίες 
και τις εργασίες τυποποίησης. 
Λίγους μήνες μετά την υπογραφή της Δια-
κήρυξης, ο ISO ανάπτυξε Σχέδιο Δράσης για 
την Ισότητα των Φύλων για τη χρονική περί-
οδο 2019-2021, (Gender Action Plan 2019-
2021 ), το οποίο καθορίζει πρωτοβουλίες και 

θέτει φιλόδοξους στόχους για τη στήριξη 
της ισότητας των φύλων στον τομέα της τυ-
ποποίησης. Βίντεο σχετικά με τις πρωτοβου-
λίες και δράσεις του ISO και την ουσιαστική 
σημασία που προσδίδει ο ISO στην ισότητα 
των φύλων κατά τη διαδικασία εκπόνησης 
προτύπων μπορείτε να παρακολουθήσετε 
από τον πιο κάτω σύνδεσμο https://youtu.
be/bvVjbD3wXZc
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου 
Δράσης, ο ISO δημιούργησε την πλατφόρμα 
Gender Focal Point Network. Η πλατφόρμα 
έχει στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και βέλ-
τιστων πρακτικών μεταξύ των μελών του. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι 48 μέλη του ΙSO 
έχουν υπογράψει τη Διακήρυξη, μεταξύ άλ-
λων και ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίη-
σης (CYS) ο οποίος παρακολουθεί στενά το 
εν λόγω θέμα αφού πολύ πρόσφατα έχει 
συστήσει εθνική τεχνική επιτροπή τυποποί-
ησης, την CYS/TC 24: Ισότητα των Φύλων 
στο Εργασιακό Περιβάλλον με σκοπό την 
εκπόνηση σχετικού εθνικού προτύπου.
Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση ευ-
ρωπαϊκών και διεθνών προτύπων στην Κύ-
προ πραγματοποιείται μέσω του Κυπριακού 
Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος 
είναι ο εθνικός φορέας για την Τυποποίη-
ση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελε-
τήσουν ή να προμηθευτούν τα πρότυπα από 
το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης 
(ΚΕΠΕ) του CYS. 
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Βελτίωση 
οικονομικού 
κλίματος τον 
Ιούλιο
Βελτίωση του οικονομικού κλίματος 
σημειώθηκε τον Ιούλιο, σύμφωνα με 
τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας 
του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Όπως 
αναφέρεται στο δελτίο Έρευνας 
Οικονομικής Συγκυρίας για τον μήνα, 
τον Ιούλιο 2020 το οικονομικό κλίμα 
βελτιώθηκε, με τον Δείκτη Οικονομικής 
Συγκυρίας (ΔΟΣ) να αυξάνεται κατά 4,5 
μονάδες σε σύγκριση με τον Ιούνιο.
Η άνοδος του ΔΟΣ, αναφέρεται στο 
δελτίο, «προήλθε από τη διαμόρφωση 
λιγότερο αρνητικού κλίματος στον τομέα 
των υπηρεσιών, καθώς και από βελτίωση 
στην καταναλωτική εμπιστοσύνη». Στις 
υπηρεσίες, προστίθεται, οι επιχειρήσεις 
αξιολόγησαν λιγότερο δυσμενώς τον 
κύκλο εργασιών του τελευταίου τριμήνου 
και αναθεώρησαν προς τα πάνω τις 
εκτιμήσεις τους για τον κύκλο εργασιών 
κατά το επόμενο τρίμηνο, οδηγώντας σε 
βελτίωση του κλίματος στον τομέα.
Στη μεταποίηση το επιχειρηματικό κλίμα 
παρέμεινε στα αρνητικά επίπεδα Ιουνίου, 
αφού η καλυτέρευση των προσδοκιών 
αντισταθμίστηκε από την επιδείνωση της 
τρέχουσας κατάστασης, συμπληρώνεται. 
Στο λιανικό εμπόριο, συνεχίζει το δελτίο 
του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών, 
παρά τη βελτίωση στις προσδοκίες για 
τις μελλοντικές πωλήσεις, το κλίμα 
υποχώρησε οριακά λόγω δυσμενέστερων 
αξιολογήσεων για τις πωλήσεις του 
τελευταίου τριμήνου και τα τρέχοντα 
επίπεδα των αποθεμάτων.
Το κλίμα στις κατασκευές επιδεινώθηκε 
λόγω πιο αρνητικών αξιολογήσεων για τα 
υπό εξέλιξη έργα και πιο απαισιόδοξων 
εκτιμήσεων για τον αριθμό των 
εργαζομένων στον τομέα κατά το επόμενο 
τρίμηνο. Η άνοδος του καταναλωτικού 
κλίματος τον Ιούλιο προήλθε κυρίως από 
λιγότερο απαισιόδοξες εκτιμήσεις των 
καταναλωτών σχετικά με την οικονομική 
κατάσταση των νοικοκυριών τους και της 
Κύπρου γενικότερα. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 29 Ιουλίου σχέδιο επιχορήγησης διακοπών 
σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα σε ξενοδοχεία που βρίσκονται σε ορεινές 
περιοχές και στον Πύργο Τηλλυρίας. Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Παναγιώτης Σεντώνας, είναι ο τρίτος χρόνος εφαρμογής του σχεδίου 
και αφορά την περίοδο από 14 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου 2020. Το σχέδιο, 
πρόσθεσε, αναμένεται να καλύψει περίπου 3.200 συμπολίτες μας και εκτιμάται ότι 
το κόστος του θα είναι στις 500 χιλιάδες ευρώ. Στόχος του σχεδίου, συμπλήρωσε, 
είναι να ενισχύσει την ομάδα αυτή του πληθυσμού, τους συνταξιούχους με χαμηλά 
εισοδήματα, και να τονώσει την ανάγκη που υπάρχει στις ξενοδοχειακές μονάδες 
στα ορεινά θέρετρα, ειδικά με τα σημερινά δεδομένα όπως διαμορφώνονται από την 
πανδημία του κορωνοϊού.

Ανανεώθηκε πρόσφατα ο χώρος τέλεσης πολιτικών γάμων στους πρόποδες του 
Προφήτη Ηλία, στο Παραλίμνι. H ανανέωση του χώρου «είναι μια προσπάθεια 
του Δήμου Παραλιμνίου προκειμένου να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες γαμήλιου 
τουρισμού στον Πρωταρά με στόχο την προσέλκυση εξωτερικού τουρισμού».
Ο λόφος του Προφήτη Ηλία «αποτελεί πόλο έλξης για πολλά ζευγάρια από το 
Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία, τον Λίβανο και άλλες χώρες. Ωστόσο παρά την 
πανδημία του κορωνοϊού, σχεδόν όλα τα ζευγάρια που έχουν επηρεαστεί φέτος 
όχι μόνο δεν έχουν ακυρώσει τον γάμο τους αλλά αντίθετα τον έχουν μετακινήσει 
για τον επόμενο χρόνο».
 Σύμφωνα με ανακοίνωση «οι κρατήσεις για τέλεση πολιτικών γάμων από ζευγάρια 
που προέρχονται από το εξωτερικό για το 2021, το 2022 και το 2023 είναι πολύ 
ικανοποιητικές, ενώ ο Δήμος Παραλιμνίου ευελπιστεί πως η νέα διακόσμηση 
στους πρόποδες του Προφήτη Ηλία θα βοηθήσει στην προσέλκυση και άλλων 
ζευγαριών». Σημειώνεται ακόμα ότι «ο γαμήλιος τουρισμός είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι της τουριστικής βιομηχανίας και εκτός από τα έσοδα για τον δήμο είναι 
και πολύ σημαντικός για δεκάδες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην περιοχή».

Ανανεώθηκε ο χώρος τέλεσης 
πολιτικών γάμων στον Προφήτη Ηλία

Επιχορήγηση διακοπών σε χαμηλοσυνταξιούχους 
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Μια καινοτόμα εκδήλωση πραγμα-
τοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου στη 
Λάρνακα από την Εταιρεία Τουρι-

στικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας, 
το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, 
τον Σύνδεσμο Αρχιμαγείρων Κύπρου και 
το MER Lab. Η εκδήλωση, με την ονομασία 
Lionfish Culinary Fusion (Λεοντόψαρο και 
Γαστρονομικές Δημιουργίες), στόχο είχε 
την ενημέρωση για την εισβολή του λεο-
ντόψαρου στις θάλασσες της Κύπρου κα-
θώς και στην παράθεση προτάσεων για τη 
μετατροπή αυτού του προβλήματος σε ευ-
καιρία ώστε να λειτουργήσει προς όφελος 
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, των ψαρά-
δων και του εμπλουτισμού των γαστρονομι-
κών επιλογών. 
Σε χαιρετισμό του ο πρόεδρος της ΕΤΑΠ 
Λάρνακας Ντίνος Λευκαρίτης ανέφερε ότι 
η Εταιρεία υποστηρίζει δράσεις που συμ-
βάλλουν στην αειφόρα ανάπτυξη της νέας 
θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής τε-
χνητών υφάλων Λάρνακας, μία εκ των οποί-
ων αποτελεί και η συγκεκριμένη εκδήλω-
ση, μέσω της οποίας υποβοηθείται η εξέ-
λιξη της βιοποικιλότητας του υφάλου αλλά 

και ο εμπλουτισμός των γαστρονομικών 
επιλογών, τόσο στην ξενοδοχειακή βιομη-
χανία όσο και ευρύτερα. Η διευθύντρια του 
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 
Μαρίνα Αργυρού είπε ότι το λεοντόψαρο 
(Pterois miles) είναι ένα εισβλητικό είδος 
ψαριού με προέλευση τον Ινδικό Ωκεανό, 
το οποίο εισήλθε στη Ανατολική Μεσόγειο 
μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Η απου-
σία, προς το παρόν, φυσικών εχθρών στα 

νερά μας και η πολύ μεγάλη αναπαραγω-
γική του δυνατότητα (συνολική εναπόθεση 
αβγών μέχρι 2 εκατομμύρια ανά έτος) του 
έχουν επιτρέψει να εγκατασταθεί και να 
αυξηθεί σημαντικά, ιδιαίτερα στις νοτιοα-
νατολικές περιοχές της Κύπρου. Ο κ. Δη-
μήτρης Κλείτου, υπεύθυνος του Marine & 
Environmental Research Lab, ενημέρωσε 
για το πρόγραμμα διαχείρισης του λεοντό-
ψαρου στις θάλασσες της Κύπρου.

Λεοντόψαρο και γαστρονομικές δημιουργίες 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε η ψηφιακή προώθηση της 
Κύπρου, μέσω του Invest Cyprus 

Road Show 2020, στο Χονγκ Κονγκ, ως ελ-
κυστικού επενδυτικού προορισμού για διά-
φορους τομείς της οικονομίας, όπως επίσης 
και η προσέλκυση εταιρειών διεθνών δρα-
στηριοτήτων και ατόμων υψηλής εισοδημα-
τικής στάθμης (HNWIs).
Στο διαδικτυακό event που πραγματοποιή-
θηκε την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 συμμετεί-
χαν πέραν των 150 ατόμων, ενώ στόχο του 
Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επεν-
δύσεων αποτελεί η προώθηση των επαγγελ-
ματικών υπηρεσιών της Κύπρου με έμφαση 
τα επενδυτικά ταμεία και για προσέλκυση 
επενδύσεων σε σημαντικούς τομείς της οι-
κονομίας με έμφαση τον Τουρισμό και τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
Στο πλαίσιο του συνεδρίου ο προεδρεύ-
ων Νικόλας Θεοχαρίδης, μέλος του ΔΣ του 
Invest Cyprus, υπογράμμισε πως η Κύπρος 
μπορεί να αποτελέσει την πύλη για επεν-
δύσεις στην Ευρώπη και για ευρωπαϊκές 
επενδύσεις στο Χονγκ Κονγκ, προσθέτοντας 
πως παρά τη γεωγραφική απόσταση μεταξύ 
Κύπρου και Χονγκ Κονγκ υπάρχουν αρκετές 
ομοιότητες σε ό,τι αφορά το επιχειρηματικό 
περιβάλλον.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Invest 
Cyprus Μιχάλης Μιχαήλ τόνισε πως η χώρα 
μας έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να 
προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις από το 
Χονγκ Κονγκ και έστειλε το μήνυμα πως 
μέσω της Κύπρου μπορούν να γίνουν αρκε-
τές επενδύσεις και πως η χώρα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και ως κόμβος για επενδύ-
σεις και σε άλλες χώρες. Ο αναπληρωτής 
γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργα-
νισμού Προώθησης Επενδύσεων Μάριος 
Ταννούσης επισήμανε πως η Κύπρος αποτε-
λεί ιδανικό προορισμό για headquartering, 
ενώ αναφέρθηκε στη γεωγραφική θέση της 
Κύπρου και ειδικότερα στο γεγονός ότι βρί-
σκεται στο κέντρο μεταξύ τριών ηπείρων με 
εύκολη πρόσβαση σε αγορές που υπερβαί-
νουν το 1 δις. 
Η Κύπρος μετατρέπεται σιγά σιγά σε έναν 
από τους σημαντικούς οικονομικούς παίκτες 

της περιοχής, καθώς αρχίζει να ανακτά την 
αυτοπεποίθησή της, τόνισε ο πρόεδρος του 
ΔΣ της AstroBank, Shadi Karam, προσθέτο-
ντας πως η πολιτική σταθερότητα, η ασφά-
λεια και το σταθερό φορολογικό της καθε-
στώς αποτελούν τους πυλώνες για προσέλ-
κυση ξένων επενδύσεων στη χώρα. Επισή-
μανε πως η Κύπρος αποτελεί έναν αρκετά 
υποσχόμενο επενδυτικό προορισμό, καθώς, 
όπως είπε, άρχισε να ανακτά την αυτοπεποί-
θησή της και να προωθεί το προφίλ της μετά 
την οικονομική κρίση του 2013.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου αναπτύχθηκαν 
τα πλεονεκτήματα που διαθέτει η Κύπρος 
για ιδιώτες επενδυτές σε ό,τι αφορά τη φο-
ρολογία, οι υπηρεσίες που προσφέρονται 
για διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για 
άτομα υψηλής εισοδηματικής στάθμης, οι 
τραπεζικές υπηρεσίες για ιδιώτες επενδυ-
τές, καθώς και τα πλεονεκτήματα του υπο-
σχόμενου και ραγδαία αναπτυσσόμενου το-
μέα των επενδυτικών ταμείων στην Κύπρο. 
Ο Θεόδωρος Παρπέρης, Partner, Member 
of the Management Board and Head of 
Tax & Legal Services, PwC Cyprus, αναφέρ-

θηκε στα πλεονεκτήματα για ιδιώτες που 
είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, ενώ ο 
Αντρέας Χατζηιωάννου, Managing Director, 
Fiduserve Group, επισήμανε τη σημαντικό-
τητα δημιουργίας επενδυτικού ταμείου για 
διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.
Η Nanette Kalava, Partner - Corporate 
Division, Kinanis LLC, τόνισε πως η Κύπρος 
αποτελεί αξιόπιστο διεθνές χρηματοπιστω-
τικό κέντρο, ενώ η Χάρις Κυνηγού, Head of 
Private Banking, AstroBank, αναφέρθηκε 
στη σταθερά βελτιωμένη πορεία που κατα-
γράφει τα τελευταία χρόνια το τραπεζικό 
σύστημα της χώρας, προσθέτοντας ότι η 
Κύπρος μπορεί να καταστεί διεθνής προορι-
σμός για private banking. 
Για τις ευκαιρίες σε τομείς ανάπτυξης στην 
Κύπρο και τα χαρακτηριστικά του Τουρι-
σμού, των ΑΠΕ, της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
της Υγειονομικής Περίθαλψης, της Οπτικοα-
κουστικής Βιομηχανίας και της Τεχνολογίας 
μίλησαν οι Γιώργος Καμπανέλλας, γενικός 
διευθυντής του Invest Cyprus και η Στέφα-
νη Παναγή, Investment Promotion Officer, 
TourInvest Unit, Invest Cyprus.

Επιτυχής η ψηφιακή προώθηση της Κύπρου

Ο INVEST CYPRUS ΣΤΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Έμφαση στον Τουρισμό και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Περαιτέρω αύξηση κατέγραψε η κα-
θαρή ζήτηση δανείων στην Κύπρο το 
πρώτο τρίμηνο του 2020, εξέλιξη η 

οποία αντανακλάται, σύμφωνα με έρευνα 
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), 
στον θετικό ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ το 
πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, παρά τις 
δυσμενείς εξελίξεις που καταγράφηκαν τον 
Μάρτιο σε σχέση με την πανδημία του κορω-
νοϊού.
Ωστόσο, η ζήτηση δανείων από νοικοκυριά, 
σύμφωνα με την έρευνα, διατηρήθηκε το α΄ 
τρίμηνο στα ίδια επίπεδα του προηγούμενου 
τριμήνου, δηλαδή αμετάβλητη, τόσο στα στε-
γαστικά όσο και στα καταναλωτικά και λοιπά 
δάνεια. Η έρευνα Απριλίου 2020 της ΚΤΚ κα-
λύπτει το πρώτο τρίμηνο του έτους, και περι-
λαμβάνει μόνο την αρχή των περιοριστικών 

μέτρων και των ενεργειών της κυβέρνησης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας προς αντιμετώ-
πιση της εξάπλωσης της πανδημίας.
Όσον αφορά τις προσδοκίες των συμμετε-
χουσών τραπεζών τόσο στην Κύπρο όσο και 
στη ζώνη του ευρώ, η ΚΤΚ σημειώνει ότι αυ-
τές διαμορφώθηκαν κατά την περίοδο όπου 
τα περιοριστικά μέτρα βρίσκονταν σε πλήρη 
ισχύ και υπήρχε μεγάλη αβεβαιότητα ως προς 
την περίοδο σταδιακής απόσυρσής τους. Συ-
γκριτικά, στη ζώνη του ευρώ, σύμφωνα με 
την έρευνα της ΚΤΚ, καταγράφηκε σημαντι-
κή αύξηση στην καθαρή ζήτηση δανείων από 
επιχειρήσεις, όπως επίσης αύξηση καταγρά-
φηκε και στην καθαρή ζήτηση δανείων από 
νοικοκυριά, για στεγαστικούς σκοπούς. Αντί-
θετα, η ζήτηση δανείων από νοικοκυριά για 
καταναλωτικά και λοιπά δάνεια κατέγραψε 

μείωση. Εξάλλου, αναφορικά με τις προσ-
δοκίες των συμμετεχουσών τραπεζών στην 
Κύπρο για το δεύτερο τρίμηνο του 2020, η 
καθαρή ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις 
αναμενόταν να παραμείνει αμετάβλητη. Από 
την άλλη, την ίδια περίοδο, η καθαρή ζήτηση 
δανείων από νοικοκυριά αναμενόταν να μει-
ωθεί για πρώτη φορά από το τέταρτο τρίμη-
νο του 2014, λόγω κυρίως της αβεβαιότητας 
σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας. Στη 
ζώνη του ευρώ, η ζήτηση δανείων από επι-
χειρήσεις αναμενόταν να αυξηθεί περαιτέρω 
και σε μεγάλο βαθμό, εν μέρει λόγω αυξημέ-
νων αναγκών ως αποτέλεσμα της πανδημίας 
και μεγάλης αβεβαιότητας, η οποία ωστόσο 
αντισταθμιζόταν από τις κυβερνητικές εγγυ-
ήσεις για χορήγηση δανείων στις πλείστες 
χώρες της ζώνης του ευρώ.

Περαιτέρω αύξηση ζήτησης δανείων το α΄ τρίμηνο 
2020 παρά τα μέτρα για τον κορωνοϊό τον Μάρτιο

Με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους και 
επιδιώκοντας να συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
των πελατών τους, οι Υπεραγορές Αλφαμέγα εγκατέλειψαν οριστικά 
την πρακτική της κατ’ οίκον διανομής ενημερωτικών φυλλαδίων. Οι 
Υπεραγορές Αλφαμέγα έχουν υιοθετήσει μια σειρά από υπεύθυνες 
πρακτικές στον τρόπο λειτουργίας τους για την προστασία του 
Περιβάλλοντος, που αποτελεί βασικό πυλώνα δράσης και στο 
πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιούν. Την ίδια 
στιγμή, κορυφαίος στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η μετάβασή 
της στην ψηφιακή εποχή και η πλήρης ψηφιοποίηση των λειτουργιών και 
των εργασιών της, και σε αυτό το πλαίσιο προτρέπει τους καταναλωτές 
να αξιοποιούν τα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας που διαθέτει.  «Η 
συσσώρευση ενημερωτικών εντύπων έχει εξελιχθεί σε σημαντικό 
ρυπογόνο παράγοντα στις πόλεις. Παράλληλα αναγνωρίζουμε ότι η 
διαλογή των εντύπων που καταφθάνουν καθημερινά κατά δεκάδες 
στα γραμματοκιβώτια των καταναλωτών τείνει να γίνει ενοχλητική και 
χρονοβόρα διαδικασία. Κρίναμε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να δώσουμε 
οριστική λύση σε αυτό το πρόβλημα, εγκαταλείποντας την πρακτική 
της διανομής ενημερωτικών εντύπων. Παράλληλα, προτρέπουμε 
τους πελάτες μας να αξιοποιούν τα ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνίας 
που διατηρεί η εταιρεία για ενημέρωσή τους, όπως η ιστοσελίδα, τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η εφαρμογή Αλφαμέγα Loyalty App» 
σημείωσε η υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Υπεραγορών 
Αλφαμέγα Ελίνα Θεοδότου. Όπως επεσήμανε «η μετάβαση στην 
ψηφιακή εποχή προσφέρει έδαφος για ανάληψη πρωτοβουλιών με 

θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πλέον, 
το καταναλωτικό κοινό θα έχει πρόσβαση στα ενημερωτικά φυλλάδια 
των Υπεραγορών Αλφαμέγα διαδικτυακά, μέσα από την ιστοσελίδα της 
εταιρείας, ενώ θα μπορεί να τα προμηθεύεται και από τα καταστήματά 
της σε όλες τις πόλεις όπου δραστηριοποιείται. Σημειώνεται ότι όλα 
τα ενημερωτικά φυλλάδια των Υπεραγορών Αλφαμέγα εκτυπώνονται 
σε χαρτί που φέρει το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα EU ECOLABEL, το 
οποίο πιστοποιεί ότι είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Στην εποχή της 
ψηφιοποίησης το περιβάλλον έχει μια δεύτερη ευκαιρία! 

Υπεραγορές Αλφαμέγα: 

Τέλος στην κατ’ οίκον διανομή φυλλαδίων



Με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018 για το Σύστημα Δι-
αχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία πιστοποιή-
θηκε η DP World Limassol, έπειτα από τον επιτυχή έλεγχο 

που διενήργησε ο κορυφαίος ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης 
TUV Austria Hellas. Η πιστοποίηση αποτελεί σημαντικό ορόσημο 
για την DP World Limassol, καθώς η συμμόρφωση με τη νέα έκ-
δοση του διεθνούς προτύπου ήταν ανάμεσα στους κυριότερους 
επιχειρηματικούς της στόχους για το 2020.
Το ISO 45001:2018 αποτελεί το νέο διεθνώς αναγνωρισμένο πρό-
τυπο για τη Διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, 
αντικαθιστώντας το πρότυπο OHSAS 18001. Το νέο πρότυπο καθο-
ρίζει μια σειρά από απαιτήσεις και οδηγίες, που δίνει τη δυνατότη-
τα στους οργανισμούς να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον στο 
προσωπικό και τους επισκέπτες τους, εστιάζοντας στην πρόληψη 
ασθενειών και ατυχημάτων που σχετίζονται με την εργασία. Την 
ίδια ώρα, τους εφοδιάζει με τα κατάλληλα μέσα ώστε να βελτι-
ώσουν τις επιδόσεις τους στον τομέα της εργασιακής ασφάλειας 
και υγείας. 
Αξίζει να σημειωθεί πως η DP World Limassol εφαρμόζει επίσης, 
από τον Ιούνιο του 2018, ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρι-
σης, σε πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του προτύπου ISO 
9001:2018 για τη Διαχείριση Ποιότητας και του προτύπου ISO 
14001:2015 για τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος.
Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της DP World Limassol 
ανέφερε: «Η υγεία και η ασφάλεια του προσωπικού μας αλλά και 
όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στο τερματικό μας στο 
λιμάνι Λεμεσού, αποτελεί πρωταρχικής σημασίας ζήτημα για την 
εταιρεία μας. Ως εκ τούτου, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που 
έχουμε καταφέρει να ανταποκριθούμε επιτυχώς στα αυστηρά κρι-
τήρια του προτύπου ISO 45001:2018. Η εν λόγω πιστοποίηση κα-
ταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η εταιρεία στην υγεία και την 
ασφάλεια, σε ολόκληρο το φάσμα των εργασιών της. Παράλληλα, 

αποτελεί ακόμη μια απόδειξη της δέσμευσής μας για συμμόρφω-
ση με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και τη δημιουργία καλύτερων 
συνθηκών για το προσωπικό μας, μέσα από τη βελτίωση των προ-
διαγραφών ασφαλείας και τον περιορισμό των κινδύνων».
Επιπρόσθετα δήλωσε ότι «η επιτυχία αυτή ήταν το αποτέλεσμα 
μιας πραγματικά ομαδικής προσπάθειας, καθώς η συμμόρφωση 
με το ISO 45001:2018 και η εξασφάλιση της πιστοποίησης ήταν με-
ταξύ των κυριότερών μας στόχων για το 2020. Συνεπώς, είμαστε 
ιδιαίτερα περήφανοι που η ισχυρή κουλτούρα υγείας και ασφάλει-
ας που διέπει την εταιρεία μας βελτιώνεται συνεχώς». 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Διεθνής πιστοποίηση της DP World Limassol 
για τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας 

Στο πλαίσιο της διαχρονικής δέσμευσής της για αναβάθμιση 
και εκσυγχρονισμό των υποδομών του λιμανιού 
Λεμεσού, η DP World Limassol προέβη στην αγορά 
καινούργιου εξοπλισμού, με στόχο την αύξηση του όγκου 
διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων και της βελτίωσης 
της αποδοτικότητας. Οι νέες επενδύσεις της DP World 
Limassol περιλαμβάνουν την αγορά οκτώ καινούργιων 
ανυψωτών και ενός υπερσύγχρονου τροχοφόρου 
φορτωτή. Δύο από τους ανυψωτές είναι ηλεκτρικοί, με 
ικανότητα φόρτωσης 2,5 τόνων και 3,5 τόνων αντίστοιχα, 
ενώ δύο λειτουργούν με υγραέριο και έχουν ικανότητα 
φόρτωσης 2,5 και 3,5 τόνων ο καθένας. Επιπρόσθετα, η 
εταιρεία έχει προχωρήσει στην απόκτηση τεσσάρων νέων 
πετρελαιοκίνητων ανυψωτών με ικανότητα φόρτωσης 
δύο φορτίων επτά τόνων, ενός φορτίου 14 τόνων και ενός 
φορτίου 20 τόνων αντίστοιχα.

Επενδύσεις σε εξοπλισμό



ΚΟΣΜΟΣ

Nέος γενικός διευθυντής των City of Dreams 
Mediterranean και Cyprus Casinos

Η Melco ανακοίνωσε τον διορισμό του 
κ. Grant Johnson στη θέση του ανώ-
τερου αντιπροέδρου και γενικού δι-

ευθυντή των City of Dreams Mediterranean 
και Cyprus Casinos ‘C2’. Διαθέτοντας μακρά 
πείρα στη βιομηχανία παιγνίων και ψυ-
χαγωγίας, ο κ. Johnson αναλαμβάνει την 
εποπτεία της ανάπτυξης του City of Dreams 
Mediterranean, του μεγαλύτερου πολυθε-
ματικού θερέτρου (IR) στην Ευρώπη, καθώς 
και τη διεύθυνση των Cyprus Casinos, δύο 
έργων που συνδυάζουν την απαράμιλλη 
εμπειρία που προσφέρει η Melco στους 
επισκέπτες της, λειτουργώντας σύμφωνα 
με την κυπριακή νομοθεσία και τους σχετι-
κούς κανονισμούς. 
Το πολυθεματικό θέρετρο θα συμβάλει πε-
ραιτέρω στην επίτευξη του στόχου για την 
καθιέρωση της Κύπρου ως ελκυστικού προ-
ορισμού για επιχειρηματικούς σκοπούς και 
ταξίδια αναψυχής καθ’ όλη τη διάρκεια του 

χρόνου. Ο κ. Johnson θα αναφέρεται απευ-
θείας στον κ. Evan Andrew Winkler, πρόε-
δρο της Melco. Σημειώνεται πως ο κ. Craig 
Ballantyne, ανώτατος εκτελεστικός διευθυ-
ντής των City of Dreams Mediterranean και 
Cyprus Casinos αφυπηρέτησε την 1η Απρι-

λίου 2020. Ο κ. Lawrence Ho, πρόεδρος 
του διοικητικού συμβουλίου και ανώτατος 
εκτελεστικός διευθυντής της Melco, συνε-
χάρη τον κ. Johnson για τον διορισμό του, 
σημειώνοντας πως «λαμβάνοντας υπόψη 
την επιτυχημένη πορεία του κ. Johnson και 
τη συμβολή του στην ανάπτυξη της εταιρεί-
ας, είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να δι-
απρέπουμε ως ηγέτες σε διεθνές επίπεδο 
στην παροχή υπηρεσιών πολυτελούς ψυχα-
γωγίας. 
Η ανέλιξη του κ. Johnson αντικατοπτρίζει 
τη δέσμευση της Melco για παροχή ευκαι-
ριών σταδιοδρομίας εντός της εταιρείας. 
Θα ήθελα επίσης να εκφράσω θερμές ευ-
χαριστίες προς τον κ. Craig Ballantyne για 
την πολύτιμη συνεισφορά του στη Melco ως 
ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής του City 
of Dreams Mediterranean και των Cyprus 
Casinos και να του ευχηθώ ό,τι καλύτερο 
για το μέλλον, μετά την αφυπηρέτησή του».

Επιβεβαιώνοντας την υπεροχή της στον εγχώριο 
μηχανοκίνητο αθλητισμό και βάζοντας γερές βάσεις στη 
διεκδίκηση του Πρωταθλήματος Ράλι 2020, η Petrolina Racing 
Team επικράτησε στον δεύτερο αγώνα του Παγκύπριου 
Πρωταθλήματος Ράλι 2020. Στον αγώνα που διεξήχθη το 
Σαββατοκύριακο 18-19 Ιουλίου, τα αγωνιστικά πληρώματα 
της Petrolina Racing Team κατάφεραν να κατακτήσουν τις 4 
πρώτες θέσεις. Συγκεκριμένα, νικητής του Palm Trees Rally 
αναδείχθηκε ο Αλέξανδρος Τσουλόφτας με συνοδηγό τον 
Στέλιο Ηλία και αυτοκίνητο VW Polo R5. Tη δεύτερη θέση 
κατέλαβε ο Σίμος Γαλαταριώτης με συνοδηγό τον Αντώνη 
Ιωάννου και αυτοκίνητο VW Polo R5 και την τρίτη θέση ο 
Χρίστος Δημοσθένους με συνοδηγό τον Κωνσταντίνο Παύλου 
και αυτοκίνητο Mitsubishi Lancer EVO IX. Στην τέταρτη 
θέση ακολούθησε ο Παναγιώτης Γιάγκου με συνοδηγό τον 
Παναγιώτη Κυριάκου με Hyundai i20 R5, ενώ στην επίσης 
τιμητική όγδοη θέση τερμάτισε o Κώστας Λαός με συνοδηγό 
τον Μιχάλη Στυλιανού με Mitsubishi Lancer EVO IX. Η 
ανακήρυξη των νικητών έγινε πανηγυρικά στον χώρο των 
Φοινικούδων όπου πραγματοποιήθηκε η απονομή. Το Palm 
Trees Rally διοργανώθηκε από το σωματείο «Σύνδεσμος 
Αυτοκινήτου Λάρνακας» υπό την αιγίδα της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. Για περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με τη βαθμολογία και τη διοργάνωση επισκεφθείτε 
την επίσημη ιστοσελίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Αυτοκινήτου http://www.webcfm.com. Η εταιρεία συγχαίρει 
τους νικητές, τους διοργανωτές και όλα τα πληρώματα που 
συμμετείχαν. 

Η Petrolina Racing Team στις 4 πρώτες θέσεις του Palm Trees
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Στο πηδάλιο ο Grant Johnson

Τσουλόφτας - Ηλία νικητές του αγώνα
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ΚΟΣΜΟΣ

Η πανδημία Covid-19 
είναι «ένα μεγάλο κύμα» 
και όχι εποχικό

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) 
προειδοποίησε στα τέλη Ιουλίου κατά του 
εφησυχασμού αναφορικά με τη μετάδοση 
του νέου κορωνοϊού κατά τη θερινή περίοδο 
του βόρειου ημισφαιρίου, λέγοντας ότι ο 
ιός δεν συμπεριφέρεται σαν τη γρίπη που 
συνηθίζει να ακολουθεί εποχικές τάσεις. 
«Ο κόσμος συνεχίζει να σκέφτεται για 
τις εποχές. Αυτό που χρειάζεται όλοι να 
κατανοήσουμε είναι ότι αυτός είναι ένας 
νέος ιός και... ότι αυτός συμπεριφέρεται 
διαφορετικά», δήλωσε η Μάργκαρετ 
Χάρις, σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου 
από τη Γενεύη, ζητώντας να υπάρξει 
επαγρύπνηση στην εφαρμογή των 
μέτρων προκειμένου να επιβραδυνθεί η 
μετάδοση που εξαπλώνεται μέσω μεγάλων 
συναθροίσεων. Προειδοποίησε επίσης να 
μην σκέφτεται κανείς με όρους κυμάτων 
του κορωνοϊού, λέγοντας: «Πρόκειται να 
είναι ένα μεγάλο κύμα. Πρόκειται να έχει 
κάποιες διακυμάνσεις», συμπληρώνοντας 
ότι το καλύτερο είναι να αμβλυνθεί 
και να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα 
σημειώνοντας μικρές διακυμάνσεις.

Ο Fitch υποβάθμισε 
τις προοπτικές της 
Ιαπωνίας λόγω Covid-19

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναθεώρησε 
στα τέλη Ιουλίου προς το χειρότερο 
την προοπτική των μακροπρόθεσμων 
αξιογράφων αποτιμημένων σε ξένο 
συνάλλαγμα που εκδίδονται από 
το ιαπωνικό δημόσιο, σε αρνητική 
(από σταθερή), επικαλούμενος την 
απότομη συρρίκνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας στη χώρα, εξαιτίας του 
αντίκτυπου της πανδημίας του κορωνοϊού.
«Η επιδημία του κορωνοϊού προκάλεσε 
οξεία συρρίκνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας στην Ιαπωνία, παρά την 
αρχική επιτυχία της χώρας στον περιορισμό 
(της εξάπλωσης) του ιού», εξήγησε ο 
Fitch στην ανακοίνωσή του. Ο διεθνής 
οίκος αξιολόγησης διατηρεί για την ώρα 
αμετάβλητο το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο 
της Ιαπωνίας (στο «Α»).

Δωρεάν κάλυψη για ιατρικά έξοδα Covid-19 και έξοδα καραντίνας όταν 
πετούν σε οποιονδήποτε προορισμό και σε οποιαδήποτε κατηγορία ταξιδιού, 
προσφέρει στους επιβάτες της η αεροπορική εταιρεία Emirates.
Σε ανακοίνωση, η Emirates αναφέρει ότι είναι η πρώτη αεροπορική εταιρεία 
στον κόσμο που προσφέρει στους επιβάτες της δωρεάν κάλυψη για ιατρικά 
έξοδα Covid-19 και έξοδα καραντίνας και προσθέτει ότι «οι πελάτες της 
μπορούν να ταξιδεύουν με ασφάλεια», καθώς «θα καλύπτει ιατρικά έξοδα 
έως 150.000 ευρώ και κόστος καραντίνας 100 ευρώ ανά ημέρα για 14 
ημέρες, εάν διαγνωστούν με Covid-19 κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, 
όσο βρίσκονται μακριά από το σπίτι τους». Η αεροπορική εταιρεία αναφέρει 
ότι η κάλυψη αυτή παρέχεται δωρεάν στους πελάτες της. «Η κάλυψη για τα 
ιατρικά έξοδα και τα έξοδα απομόνωσης που σχετίζονται με τη νόσο Covid-19 
προσφέρονται δωρεάν στους πελάτες της, ανεξάρτητα από την κατηγορία 

ταξιδιού ή προορισμού», αναφέρει 
η Emirates και προσθέτει ότι αυτή η 
κάλυψη ισχύει άμεσα για πελάτες που 
πετούν με την Emirates έως τις 31 
Οκτωβρίου 2020 (η πρώτη πτήση να 
έχει ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου 
2020 ή πιο πριν). Αναφέρει επίσης ότι 
η κάλυψη ισχύει για 31 ημέρες από τη 

στιγμή που πετούν για το πρώτο σκέλος του ταξιδιού τους και προσθέτει ότι 
οι πελάτες της μπορούν να συνεχίσουν να επωφελούνται από την πρόσθετη 
κάλυψη, ακόμα και αν ταξιδεύουν προς άλλη πόλη μετά την άφιξή τους στον 
προορισμό της Emirates. Επιπλέον, η Emirates αναφέρει ότι οι πελάτες της 
δεν χρειάζεται να εγγραφούν ή να συμπληρώσουν οποιαδήποτε φόρμα πριν 
να ταξιδέψουν και δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν την κάλυψη που 
παρέχεται από την εταιρεία. «Οποιοσδήποτε επηρεασμένος πελάτης που 
έχει διαγνωστεί με Covid-19 κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του πρέπει απλώς 
να επικοινωνήσει με μια ειδική τηλεφωνική γραμμή για να επωφεληθεί από 
την παρεχόμενη βοήθεια», καταλήγει.

Η Emirates καλύπτει τα έξοδα 
για Covid-19 στους πελάτες της

Η κάλυψη ισχύει για 31 
ημέρες από τη στιγμή 
που πετούν για το πρώτο 
σκέλος του ταξιδιού
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Ελπίδα η επανέναρξη 
των σχολείων για τον 
διευθύνοντα σύμβουλο 
της Ryanair

Δεν βλέπει την ώρα να γυρίσουν τα παιδιά 
στο σχολείο ο διευθύνων σύμβουλος της 
Ryanair Μάικλ Ο’Λίρι, κι ας ξεκίνησαν 
μόλις οι διακοπές. 
Με νέους ταξιδιωτικούς περιορισμούς να 
απειλούν και πάλι την ταξιδιωτική ζήτηση 
του καλοκαιριού, ο Ο’Λίρι εναποθέτει τις 
ελπίδες του στο άνοιγμα των σχολείων 
τον Σεπτέμβριο που με τη σειρά του θα 
επιτρέψει να ομαλοποιηθούν σχετικά τα 
επαγγελματικά ταξίδια. Ορίζοντας έτσι την 
κανονικότητα, ο διευθύνων σύμβουλος της 
Ryanair θεωρεί πως με αυτό τον τρόπο ο 
μεγαλύτερος low cost αερομεταφορέας 
της Ευρώπης θα μπορέσει να πιάσει τους 
αναθεωρημένους του στόχους για τη 
φετινή δύσκολη χρονιά. 
Η Ryanair στοχεύει σε 60 εκατομμύρια 
επιβάτες φέτος, αναθεωρώντας προς 
τα κάτω την αρχική πρόβλεψη 75 
εκατομμυρίων επιβατών, καθώς οι 
εξάρσεις του κορωνοϊού φαίνεται ότι θα 
διαταράξουν τα δρομολόγια τον χειμώνα, 
πρόσθεσε. 
Προσφάτως αρκετές χώρες αποφάσισαν 
να περιορίσουν τα ταξίδια προς την 
Ισπανία, ως αποτέλεσμα της ανησυχητικής 
αύξησης κρουσμάτων κορωνοϊού που 
αντιμετωπίζει η χώρα. Αυτή η εξέλιξη, 
ωστόσο, εξασθένησε τις ελπίδες της 
Ryanair και άλλων αερομεταφορέων 
στην Ευρώπη που ήλπιζαν σε ανάκαμψη, 
έπειτα από τρεις μήνες που διήρκεσε το 
lockdown. 
Να σημειωθεί ότι η Ryanair, που την 
προηγούμενη χρονιά μετέφερε 152 
εκατομμύρια επιβάτες, έχει αναφέρει 
απώλειες 185 εκατ. ευρώ (ή 217 εκατ. 
δολάρια) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 
(όταν δηλαδή τα αεροσκάφη της ήταν 
ακινητοποιημένα και η ζήτηση μειώθηκε 
κατά 99%) ενώ δεν αναμένει βελτίωση 
της κατάστασης για τα επόμενα δύο ή τρία 
χρόνια. 
Πηγή: Bloomberg

«Περιοχές κινδύνου» για τον κορωνοϊό χαρακτηρίζει 130 χώρες η γερμανική 
κυβέρνηση και επιβάλλει κατά την επιστροφή των ταξιδιωτών από αυτές 
είτε τεστ (το οποίο διενεργείται δωρεάν) είτε καραντίνα 14 ημερών. Από 
τον κατάλογο εξαιρούνται οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός του 
Λουξεμβούργου), οι συνδεδεμένες με την περιοχή Σένγκεν (Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία) και ακόμη η Βρετανία, το Μονακό, το Σαν 
Μαρίνο, η Ανδόρα και το Βατικανό. Στη λίστα των περιοχών κινδύνου, η 
οποία καταρτίστηκε με συνεργασία των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών και 
Εξωτερικών με βάση την κατάσταση σε ό,τι αφορά τα κρούσματα κορωνοϊού, 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Τουρκία, οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Αλβανία, η 
Σερβία, η Βόρεια Μακεδονία, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και το 
Κόσοβο. Προς τις 130 χώρες της λίστας το Βερολίνο συνιστά να αποφεύγονται 
τα «μη απαραίτητα» ταξίδια, διατηρώντας σε ισχύ τη σχετική ταξιδιωτική 
οδηγία του, σε πρώτη φάση έως το τέλος Αυγούστου. Πηγή: ΑΜΠΕ

Λίστα με 130 χώρες - «περιοχές κινδύνου» 
κατάρτισε η γερμανική κυβέρνηση

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 

H Ελλάδα είναι ο τρίτος δημοφιλέστερος προορισμός των Αμερικανών για 
διακοπές το 2021, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων της Google από την 
εταιρία πολυτελών ταξιδίων Kuoni. Τα δεδομένα, τα οποία προέρχονται από 
τις αναζητήσεις που καταγράφονται στις ΗΠΑ, στη Google, τον Απρίλιο του 
2020 για τους όρους «προορισμός 2021» και «προορισμός διακοπών 2021», 
δείχνουν τους εξής κορυφαίους προορισμούς:  1. Ιαπωνία, 2. Ιταλία, 3. Ελλάδα, 
4. Ιρλανδία και 5. Αίγυπτος Όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, η Ελλάδα παραμένει 
εκτός των επιλογών των Αμερικανών για ταξίδια προς το παρόν. Ωστόσο, από 
στα στοιχεία φαίνεται ότι αποτελεί εξαιρετικά δημοφιλή προορισμό για τους 
Αμερικανούς. Πηγή : tornonews.gr

Google: Oι δημοφιλέστεροι προορισμοί 
για τους Αμερικανούς το 2021 
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Σημαντικό μοχλό οικονομικής ανάπτυ-
ξης δύναται να αποτελέσει η νέα γε-
νιά κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με 

την ολοκληρωμένη μελέτη για το 5G της 
Accenture Research υπό τον τίτλο «Fuel for 
Innovation: Greece’s Race to 5G».
Βάσει του οικονομετρικού μοντέλου της 
Accenture η υιοθέτηση του 5G στην Ελλά-
δα θα αυξήσει το ΑΕΠ κατά 4,18 δισ. δολ. 
(+1,2%) στο χρονικό διάστημα 2022-2028, 
ενώ σε περίπτωση συνεργασίας των παρό-
χων για την ανάπτυξη του δικτύου, η αύξηση 
του ΑΕΠ μπορεί να αγγίξει τα 6,27 δισ. δο-
λάρια. Εστιάζοντας στην απασχόληση, το 5G 
αναμένεται να δημιουργήσει 31.000 νέες 
θέσεις εργασίας στη χώρα έως το 2028, και 
σε περίπτωση συνεργασίας να φτάσει τις 
46.000 νέες θέσεις.
Όπως σημειώνεται από τους ερευνητές οι 
Έλληνες καταναλωτές είναι ενήμεροι, θετι-
κά προσκείμενοι αλλά επιφυλακτικοί απέ-
ναντι στο 5G. Ενώ δηλαδή γνωρίζουν και δεί-
χνουν έντονο ενδιαφέρον για πλήθος εφαρ-
μογών του 5G στην καθημερινότητά τους, 
είναι επιφυλακτικοί στην υιοθέτησή του 
προβάλλοντας θέματα ασφαλείας, κόστους 
και υγείας. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί 
στην Ελλάδα, ενώ αναγνωρίζουν ότι το 5G 
διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ως 
τεχνολογία ικανά να μεταμορφώσουν σημα-
ντικά το επιχειρείν την επόμενη πενταετία, 
δυσκολεύονται να οραματιστούν πιθανές 
εφαρμογές και υλοποιήσεις του 5G στον 
κλάδο τους, προσβλέποντας σε υποστήριξη 
από εξειδικευμένους συνεργάτες ή κλαδικά 
οικοσυστήματα που θα αναπτυχθούν.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις ειδικότερα ανα-
γνωρίζουν γενικά ότι οι εφαρμογές 5G 
θα μεταμορφώσουν σημαντικά την καθη-
μερινότητά μας μέσα στα επόμενα πέντε 
χρόνια (έως το 2025), καθώς επίσης ότι η 
υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως 
IoT, AI και Robotics θα επηρεάσει άμεσα τις 
περισσότερες επιχειρήσεις. Από την άλλη 
πλευρά όμως, 51% των εταιρειών εκτιμούν 
ότι το αρχικό κόστος επένδυσης θα είναι το 
κύριο εμπόδιο για την υιοθέτηση του 5G. Συ-
νεπώς, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βρουν 
τρόπους για να διασφαλίσουν την απόδοση 

των επενδύσεών τους (ROI).
Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι εμφανίζονται 
με κοινές προσδοκίες και στρατηγική για το 
5G στην Ελλάδα, αξιολογώντας πιθανά μο-
ντέλα συνεργασίας για την κοινή ανάπτυξη 
του δικτύου.
Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών βρίσκονται 
σε στάδιο αξιολόγησης ευκαιριών σε Β2Β 
(Business to Business) επίπεδο, αναγνωρί-
ζοντας ότι οι κλάδοι και οι πιθανές εφαρ-
μογές του 5G πρέπει να προσδιοριστούν 
καλύτερα με στόχο τη μεγιστοποίηση της 
απόδοσης των σχετικών επενδύσεων.
Ενδεικτικά, το 75% των παρόχων θα στο-
χεύσει στον τουρισμό, ενώ το 50% θα επι-
κεντρωθεί στη βιομηχανία, την ενέργεια και 
τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και στις 
τηλεπικοινωνίες/ΜΜΕ. 
Ακόμη, οι πάροχοι εκτιμούν ότι οι κατανα-
λωτές δεν θα δαπανήσουν περισσότερο 
από 10% ως premium στο υπάρχον κόστος 
σταθερής/κινητής για υπηρεσίες 5G. Θε-
ωρώντας μάλιστα ότι το 5G δεν αποτελεί 
άμεση ανάγκη για αυτούς, οι πάροχοι ανα-
μένουν ότι θα υπάρξει σχετική καθυστέρη-

ση της μετάβασης των καταναλωτών στο 5G, 
αναμένοντας πρώτα θετικά σχόλια και αντι-
δράσεις από τους αρχικούς χρήστες (early 
adopter effect).
Την πιθανότητα ενίσχυσης της ζήτησης για 
υπηρεσίες 5G, όπως συμβαίνει με το πρό-
γραμμα ενίσχυσης της ζήτησης για υπερυ-
ψηλές ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο, 
εξετάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, όπως ανέφεραν κατά τη σύντο-
μη παρέμβασή τους στην παρουσίαση της 
έρευνας της Accenture ο υπουργός Κυριά-
κος Πιερρακάκης και ο γενικός γραμματέας 
Τηλεπικοινωνιών Αντώνης Τζωρτζακάκης.
Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου η διαδικασία για τις άδειες 5G η οποία 
περιλαμβάνει και τη δημιουργία επενδυ-
τικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη υπηρε-
σιών, ενθαρρύνει τις επενδύσεις και δεν 
υφίσταται η εισπρακτική λογική των προη-
γούμενων δημοπρασιών. Όπως είπε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Τζωρτζακάκης, «δύσκολα θα 
μπορούσαμε να έχουμε περισσότερο φιλο-
επενδυτικό τίμημα για τις συχνότητες».
Πηγή: naftemporiki.gr

Ένεση από το 5G στην ελληνική οικονομία

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ACCENTURE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-2028

Το 75% των παρόχων θα στοχεύσει στον τουρισμό
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Ο πληθυσμός του Ακάμα σβήνει, 
εν αναμονή του Τοπικού Σχεδίου

Από καθυστέρηση σε καθυστέρηση, 
ούτε που καταλάβαμε πώς πέρασαν 
15 χρόνια από τότε που ξεκίνησαν οι 

προσπάθειές μας για να τροποποιηθεί το 
Τοπικό Σχέδιο για την περιοχή του Ακάμα 
και να φυσήξει επιτέλους αέρας ανάπτυξης 
και ευημερίας σε αυτή την απομακρυσμένη 
περιοχή της Κύπρου. 
Εδώ και πολλές δεκαετίες, οι κοινότητες 
του Ακάμα βρίσκονται στον αναπνευστήρα, 
περιμένοντας από τους κυβερνώντες να 
αφουγκραστούν τις πραγματικές ανάγκες 
της περιοχής και να «διαβάσουν» πίσω από 
τα εύηχα και εύπεπτα συνθήματα στους 
τοίχους και τα πανό των περιβαλλοντι-
στών. Ο Ακάμας, εκτός από μια θαυμαστή 
πανίδα και χλωρίδα, είναι και οι άνθρωποί 
του, οι οποίοι ζουν στις παρυφές του. Εκ 
των πραγμάτων, οι ανάγκες του Ακάμα δεν 
αφορούν μόνο την προστασία του περιβάλ-
λοντος αλλά και την προστασία της ανθρώ-
πινης ζωής, η οποία αντί να ανθίζει και να 
προοδεύει, σβήνει. 
Οι κοινότητες του Ακάμα αντιμετωπίζουν 
σοβαρό πληθυσμιακό και δημογραφικό 
πρόβλημα, οδεύοντας σταδιακά σε πλήρη 
ερήμωση. Τα στατιστικά στοιχεία αντα-
νακλούν το μέγεθος του προβλήματος, 
αφού ο πληθυσμός των επτά κοινοτήτων 
του Ακάμα ( Ίνεια, Νέο Χωριό, Δρούσεια, 
Πάνω Αρόδες, Κάτω Αρόδες, Ανδρολύκου, 
Κάθηκας) σύμφωνα με την απογραφή του 
1976, ήταν 2527, ενώ κατά την απογραφή 
του 2011 καταγράφηκαν μόλις 1498 κάτοι-
κοι, δηλαδή σημειώθηκε μείωση του πλη-
θυσμού κατά 41%. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επόμενη απο-
γραφή θα καταγράψει περαιτέρω μείωση 
του πληθυσμού στην περιοχή. Αξίζει μόνο 
να αναφέρω ότι τα τελευταία οκτώ χρόνια 
είχαμε 52 θανάτους και μόνο επτά γεν-
νήσεις στο Νέο Χωριό. Ο πληθυσμός των 
κοινοτήτων μας γερνά και αργοπεθαίνει. 
Η νέα γενιά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει 
τον Ακάμα, ώστε να μπορέσει να ζήσει αξι-
οπρεπώς στα μεγάλα αστικά κέντρα. 

Ακούμε συχνά, από ανθρώπους που δεν 
κατάγονται και δεν κατοικούν στην περιο-
χή του Ακάμα, που ίσως να μην τον έχουν 
επισκεφθεί ποτέ, «κάτω τα χέρια από τον 
Ακάμα». Είναι σαν να μας λένε «κάτω τα χέ-
ρια από το σπίτι σας». Γιατί ο Ακάμας είναι 
σπίτι μας, η πιο πολύτιμη κληρονομιά μας, 
την οποία έχουμε καταφέρει να προστα-
τεύσουμε εδώ και πολλά χρόνια. 
Αυτό που ο περισσότερος κόσμος δεν έχει 
αντιληφθεί ακόμη, είναι ότι εμείς, οι κάτοι-

κοι της περιοχής, μεγαλώσαμε μέσα στο 
δάσος του Ακάμα κι εκεί μεγαλώσαμε και 
τα παιδιά μας. Εμείς προστατεύσαμε τον 
Ακάμα τόσα χρόνια και θα συνεχίσουμε να 
τον προστατεύουμε. Δεν προσπαθούμε να 
«τσιμεντοποιήσουμε» τον Ακάμα, αλλά να 
βρούμε τη χρυσή τομή και την ισορροπία, 
ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και 
να διαφυλάξουμε τα ήθη και τα έθιμα του 
τόπου μας, αλλά ταυτόχρονα να συνεχίσου-
με να προστατεύουμε τη φυσική ομορφιά 
του.
Θεωρούμε ότι η μόνη ενδεδειγμένη οδός 
για την επίτευξη συνεργασίας ανθρώ-
που-περιβάλλοντος είναι η ήπια και αει-
φόρος ανάπτυξη. Το υπό εκπόνηση Τοπικό 
Σχέδιο Ακάμα θα πρέπει να περιλαμβάνει 
συγκεκριμένες πρόνοιες οι οποίες θα δι-
ασφαλίζουν την προστασία του περιβάλ-
λοντος, αλλά ταυτόχρονα θα λαμβάνουν 
υπόψη την ευημερία των κατοίκων της 
περιοχής. Ευελπιστούμε ότι η θεμελιώδης 
αρχή του Δικτύου Natura 2000 «συνύπαρ-
ξη ανθρώπου-περιβάλλοντος» θα διέπει το 
Τοπικό Σχέδιο για τον Ακάμα και ελπίζουμε 
ότι η νέα παράταση που πήρε η ανακοίνω-
σή του θα είναι η τελευταία. Η υπομονή μας 
έχει εξαντληθεί. 
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Ανδρέας Χριστοδούλου 
Μάχιμος
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ΑΠΟΨΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CEN ISO/TR 22100-4) 

Αντιμετώπιση απειλών από κυβερνοεπιθέσεις 
σε μηχανές (CEN ISO/TR 22100-4)
Οι διαδικασίες παραγωγής στην έξυπνη 
μεταποίηση (smart manufacturing), βασί-
ζονται στη χρήση δικτυωμένων μηχανών οι 
οποίες αξιοποιούν το διαδίκτυο και την ψη-
φιακή τεχνολογία, επιτρέποντας έτσι την 
αδιάλειπτη ολοκλήρωση της παραγωγής. 
Αυτό διευκολύνει επίσης τον εξ αποστάσε-
ως έλεγχο παραμέτρων, όπως η ταχύτητα, 
η ισχύς και η θερμοκρασία. Τα επακόλουθα 
οφέλη είναι πολλά, συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας παρακολούθησης της χρή-
σης, των επιδόσεων και της βελτίωσης της 
απόδοσης. Από την άλλη όμως επαυξάνε-
ται ο κίνδυνος απειλών για την ασφάλεια 
της Τεχνολογίας των Πληροφοριών.
Η αύξηση της ταχύτητας ή της ισχύος μιας 
μηχανής σε επικίνδυνα επίπεδα, ή η μεί-
ωση των θερμοκρασιών μαγειρέματος για 
την αποφυγή της μόλυνσης των τροφίμων, 
είναι μερικά μόνο παραδείγματα όπου οι 
επιθέσεις στον κυβερνοχώρο όχι μόνο εί-
ναι ικανές να διαταράξουν ή ακόμα και να 
διακόψουν τη διαδικασία παραγωγής, αλλά 
ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τον άν-
θρωπο. Προκειμένου να αποσαφηνιστεί 
αυτό το πολυσύνθετο ζήτημα για στους 
κατασκευαστές μηχανημάτων και να τους 
βοηθήσει να προετοιμαστούν και να με-
τριάσουν τους κινδύνους αυτούς, η Διε-
θνής Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO/
TC 199 «Safety of Machinery» σε πλήρη 
συνεργασία με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή 
Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CEN/TC 
114, έχουν εκπονήσει τη νέα Τεχνική Έκθε-
ση (Technical Report) CEN ISO/TR 22100-4 
«Safety of machinery – Relationship with 
ISO 12100 – Part 4: Guidance to machinery 
manufacturers for consideration of related 
IT-security (cyber security) aspects». Απο-
τελεί συμπληρωματικό έγγραφο του θεμε-
λιώδους προτύπου για την ασφάλεια των 
μηχανών, ΕΝ ISO 12100:2010 «Safety of 
machinery – General principles for design 
– Risk assessment and risk reduction» το 
οποίο καθορίζει τα θεμελιώδη στοιχεία για 
την εκτίμηση επικινδυνότητας, την ανάλυ-
ση των κινδύνων και τις απαιτήσεις τεκ-

μηρίωσης. Η ασφάλεια των μηχανών και η 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο παρόλο ότι 
διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά 
τους στόχους, τις μεθόδους και τα μέτρα 
που πρέπει να λαμβάνονται, εντούτοις κατά 
τις διαδικασίες μεταποίησης είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες. Έτσι όπως υποδεικνύει 
και η Τεχνική Έκθεση, οι επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο δεν αντιπροσωπεύουν πρό-
σθετο κίνδυνο σε σχέση με την ασφάλεια 
των μηχανημάτων και, ως εκ τούτου, ούτε 
και για την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Μη-
χανήματα. Αυτές οι επιθέσεις μπορούν είτε 
απλώς να αλλοιώσουν τα μέτρα ασφαλείας 
που λαμβάνονται είτε να τα απενεργοποιή-
σουν εντελώς. Για τον λόγο αυτό, πριν από 
την εξέταση της ασφάλειας στον κυβερ-
νοχώρο, συνιστάται στους κατασκευαστές 
μηχανημάτων να διενεργούν εκτίμηση κιν-
δύνου για την ασφάλεια των μηχανημάτων 
σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 12100.
Ως δεύτερο βήμα, οι κατασκευαστές θα 
πρέπει να ελέγχουν και, εάν είναι ανα-
γκαίο, να προσαρμόζουν τις εγγενείς λύ-
σεις ασφάλειας και τα συμπληρωματικά 
τεχνικά μέτρα προστασίας (όπως εφαρμό-
ζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του προ-

τύπου EN ISO 12100), λαμβάνοντας υπόψη 
τις πιθανές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο 
προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πρό-
κλησης οποιασδήποτε βλάβης που σχετίζε-
ται με την ασφάλεια.
Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο αποτελούν 
μια μεταβαλλόμενη δυναμική απειλή καθ’ 
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας μη-
χανής ή ενός συστήματος. Ως εκ τούτου, 
τα κατάλληλα ή απαιτούμενα μέτρα πρέ-
πει επίσης να προσαρμόζονται συνεχώς. 
Ωστόσο, η επιρροή των κατασκευαστών μη-
χανημάτων περιορίζεται στη φάση της ανά-
πτυξης και του σχεδιασμού, έως τη στιγμή 
κατά την οποία το μηχάνημα διατίθεται για 
πρώτη φορά στην αγορά. Γι’ αυτό, η Τεχνι-
κή Έκθεση περιέχει πρακτικές συστάσεις 
προς τους κατασκευαστές για τα ακόλουθα 
επίπεδα δράσης:
• Επιλογή κατάλληλων κατασκευαστικών 
στοιχείων (υλισμικό, λογισμικό): Τα μέρη 
της μηχανής που σχετίζονται με την ασφά-
λεια, τα οποία θα μπορούσαν να είναι πιθα-
νοί στόχοι για επιθέσεις στον κυβερνοχώ-
ρο, θα πρέπει να διαθέτουν ένα σύγχρονο 
επίπεδο ασφάλειας στην Τεχνολογία των 
Πληροφοριών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί-
ται η ευπάθειά τους σε κυβερνοεπιθέσεις. 
• Ανάπτυξη και σχεδιασμός του συνόλου 
της μηχανής: Ο κατασκευαστής θα πρέπει 
να τηρεί τις θεμελιώδεις αρχές που μειώ-
νουν τα τρωτά σημεία έναντι των επιθέσε-
ων στον κυβερνοχώρο. Θα πρέπει επίσης 
να υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
που θα θέτει τη μηχανή σε ασφαλή κατά-
σταση λειτουργίας μόλις οι κρίσιμες λει-
τουργίες ασφάλειας επηρεαστούν ή κινδυ-
νεύουν να καταστούν αναποτελεσματικές 
λόγω της επίθεσης.
• Σχετικές πληροφορίες στις οδηγίες λει-
τουργίας: Ο κατασκευαστής θα πρέπει να 
παρέχει στους χρήστες των μηχανών πλη-
ροφορίες σχετικά με τους δυνητικούς κιν-
δύνους για την ασφάλεια των μηχανημά-
των σε περίπτωση επίθεσης στον κυβερνο-
χώρο. Η Έκθεση διατίθεται από το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης του CYS.

Γιάννης Βασιάδης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
Λειτουργός Τυποποίησης 
στον Κυπριακό Οργανισμό 

Τυποποίησης (CYS)

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ 33



EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Πρόεδρος της Κομισιόν εξηγεί γιατί 
η απόφαση της Συνόδου είναι ιστορική
«Η απόφαση από τους ηγέτες των 27 κρα-
τών μελών να εγκρίνουν την πρόταση 
ανάκαμψης της Κομισιόν ήταν ιστορική», 
υποστηρίζει με άρθρο, το οποίο απέστειλε 
για δημοσίευση σε πληθώρα ευρωπαϊκών 
μέσων ενημέρωσης, η Πρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν.
Η Πρόεδρος σημειώνει στο άρθρο της ότι 
«η Ευρώπη θα έχει στη διάθεσή της ένα ερ-
γαλείο ανάκαμψης αξίας 750 δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ για να υποστηρίξει αυτούς που 
πλήττονται περισσότερο από αυτήν την κρί-
ση, το Next Generation EU – που θα επεν-
δύσει σε μια ανάκαμψη μιας Ένωσης πιο 
πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής 
για τα παιδιά μας και θα συμπληρωθεί από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τα επόμενα 
επτά χρόνια, αυξάνοντας το συνολικό πακέ-
το σε 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ». «Δεύτε-
ρον, είναι ιστορικό λόγω του τρόπου με τον 
οποίο η Ευρώπη θα το θέσει σε λειτουργία. 
Για πρώτη φορά σε αυτήν την κλίμακα, η 
Κομισιόν –υποστηριζόμενη από τα 27 κράτη 
μέλη– θα χρησιμοποιήσει την ισχυρή πιστο-
ληπτική της ικανότητα για να συγκεντρώσει 
χρήματα στις κεφαλαιαγορές για το Next 
Generation EU», αναφέρει.
«Σε προηγούμενες κρίσεις, οι καλύτεροι 
επέζησαν, ενώ οι πιο ευάλωτοι πλήρωσαν 
βαρύ τίμημα. Αλλά αυτή τη φορά πρέπει 
να είναι διαφορετικά. Αυτή τη φορά μπο-
ρούμε να σταθούμε στα πόδια μας μόνο αν 
σηκώσουμε ο ένας τον άλλον. Αυτός είναι 
ο λόγος για τον οποίο τα περισσότερα κον-
δύλια του Next Generation EU θα διανεμη-
θούν σε επιχορηγήσεις στα κράτη μέλη για 
τη χρηματοδότηση κρίσιμων μεταρρυθμί-
σεων και επενδύσεων. Πρόκειται για ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα υποστήριξης από το 
Φλένσμπουρκ έως το Φράιμπουργκ, δημι-
ουργώντας θέσεις εργασίας τοπικά από το 
Κότμπους έως την Κολωνία, και τη δύναμη 
της Ευρώπης παγκοσμίως», σημειώνει. «Οι 
μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις θα προ-
σαρμοστούν στις ανάγκες κάθε χώρας και 

θα συνάδουν με τους ευρύτερους ευρω-
παϊκούς στόχους μας. Για ορισμένους, αυτό 
θα υποστηρίξει τις μεταρρυθμίσεις στην 
αγορά εργασίας για την ενίσχυση της παρα-
γωγικότητας, ενώ άλλοι θα επικεντρωθούν 
περισσότερο στην εκπαίδευση και την κα-
τάρτιση για να βοηθήσουν τους ανθρώπους 
να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζο-
νται. Μερικοί θα επενδύσουν στη βελτίω-
ση της ψηφιακής υποδομής και άλλοι στις 
συνδέσεις μεταφορών. Όμως, ουσιαστικά, 
όλα θα συμβάλουν στους στόχους της Ευ-
ρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το 30% 
του συνόλου των 1,8 τρισεκατομμυρίων θα 
διατεθεί για τις δαπάνες που σχετίζονται 
με το κλίμα και ένα νέο ταμείο δίκαιης με-
τάβασης ύψους 17,5 δισεκατομμυρίων θα 
βοηθήσει τους ανθρώπους και τις περιοχές 
που πρέπει να κάνουν μεγαλύτερο μετα-
σχηματισμό από τους περισσότερους», κα-
ταγράφει. 
«Ο τρίτος λόγος για τον οποίο μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε τη λέξη ιστορικό είναι 
το πώς θα επιστραφούν τα χρήματα. Για να 
αποφευχθεί η αποστολή υψηλότερου λο-
γαριασμού στα κράτη μέλη στο μέλλον, η 
Ευρώπη πρέπει να αποπληρώσει τα κεφά-
λαια μέσω αυτού που αποκαλούμε νέους 

ιδίους πόρους. Αυτοί θα περιλαμβάνουν 
μια εισφορά στις εταιρείες υψηλής τεχνο-
λογίας, έναν φόρο στα μη ανακυκλωμένα 
πλαστικά και δασμούς στον άνθρακα στις 
εισαγωγές που προέρχονται από χώρες με 
χαμηλότερες κλιματικές φιλοδοξίες», τονί-
ζει.
«Κάποιοι θα ρωτήσουν γιατί η Γερμανία 
πρέπει να συγκεντρώσει ή να επιστρέψει 
χρήματα σε άλλη χώρα χιλιάδες χιλιόμετρα 
μακριά. Η απάντηση είναι απλή. Η ευημε-
ρία της Ευρώπης έγκειται στην ενότητα, 
την κοινότητά της και την ενιαία αγορά της. 
Έτσι, για εμάς η αλληλεγγύη είναι στην 
πραγματικότητα το συμφέρον και ένα ευρώ 
που επενδύεται σε μια χώρα είναι στην 
πραγματικότητα ένα ευρώ που επενδύεται 
για όλους», εξηγεί.
«Σκεφτείτε τι θα συμβεί στην τουριστική 
μας βιομηχανία εάν άνθρωποι από όλη την 
Ευρώπη δεν έχουν την πολυτέλεια να έρ-
θουν στις Άλπεις μας ή να επισκεφθούν τις 
παραλίες της Βαλτικής Θάλασσας. Σκεφτεί-
τε τι συμβαίνει στους κατασκευαστές μας 
εάν δεν μπορούν να πάρουν τα ανταλλακτι-
κά που χρειάζονται από τους προμηθευτές 
τους σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. 
Σκεφτείτε πώς η κρίση έχει επηρεάσει 
όλους μας – για την ευημερία των ανθρώ-
πων, τη φερεγγυότητα των επιχειρήσεων, 
τη λειτουργία της κοινωνίας και την υγεία 
κάθε ευρωπαϊκής οικονομίας. Και δεν έχει 
τελειώσει ακόμα», αναφέρει.
«Γι’ αυτό πρέπει να δράσουμε επειγόντως, 
αποφασιστικά και συλλογικά. Φυσικά, ορι-
σμένοι θα μας μιλήσουν ξανά για μακρά και 
δύσκολη Σύνοδο Κορυφής και θα το δουν 
όλο αυτό ως δισταγμό ή αδυναμία. Εμείς το 
βλέπουμε ως το απόλυτο σημάδι της μονα-
δικής δύναμης της Ευρώπης», τονίζει.
«Απλά κάντε ένα βήμα πίσω και κοιτάξτε 
γύρω. Πουθενά αλλού στον κόσμο δεν θα 
μπορούσαν να συζητήσουν 27 διαφορετι-
κές χώρες ακόμη και για τη χρηματοδότηση 
της ανάκαμψης και του μέλλοντός τους», 
τονίζει.
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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 

TASIA MARIS SANDS HOTEL

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 & 

Εκπρόσωπος Εκτοπισμένων

Ξενοδόχων 

Τηλ. 22779750

κ. Ν. Κατσουνωτός
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ 

& Γραμματέας 

Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού

ATLANTICA HOTELS & RESORTS

Τηλ. 25883508   

κ. Μ. Πολυβίου 
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ 

& Γραμματέας 

Επαρχιακής Επιτροπής 

Λάρνακας

SUNNYSEEKER HOTELS LTD

Τηλ. 24629925

 

κ. Ευρ. Λοϊζίδης
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ 

& Γραμματέας 

Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου

MAYFAIR HOTEL  

Τηλ. 26948000

κ. Μ. Κουννάς 
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ

GRECIAN HOTELS

Τηλ. 23721301

κ. Θ. Φιλιππίδης 
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ 

ALIATHON TOURIST VILLAGE

Τηλ. 26964400

 

κ. Αλ. Χρυσαφίνης 
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ

AMC HOTELS

Τηλ. 23831501 

κ. Γ. Πανταζής
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ

LEPTOS CALYPSO HOTELS

Τηλ. 26813777   

 

κ. Στ. Παναγιώτου 
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ

CORFU HOTEL

Τηλ. 23722700

    

κ. Γ. Τσόκκος
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

 

   

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 

ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ / ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΚΑΦΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

www.hotrec.eu

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

www.unwto.org

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

www.ih-ra.com www.uftaa.org www.ccci.org.cy www.oeb.org.cy www.acta.org.cy

cha@cyprushotelassociation.org 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΣΥΞΕ 2017-2020




