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CYPRUS HOTEL SUMMIT & EXHIBITION
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

KNAUF
ULTRA BOARD®
Νέες γυψοσανίδες υψηλής ηχοπροστασίας

Guest Experience = Knauf Experience

Οι τοίχοι με ηχομονωτικές γυψοσανίδες Knauf ULTRA BOARD®
προστατεύουν τους ενοίκους του ξενοδοχείου σας από θορύβους
και τους παρέχουν ένα ιδανικό ακουστικό περιβάλλον διαμονής,
ανάπαυσης ή εργασίας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:
■ Λεπτότεροι τοίχοι για ηχομόνωση Rw>60dB και περισσότερο ωφέλιμο χώρο
■ Υψηλή επιφανειακή σκληρότητα για προστασία από χτυπήματα και εκδορές
■ Πυραντοχή EI60 με μία μόνο στρώση Ultra Board αμφίπλευρα του μεταλλικού σκελετού
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

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
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.

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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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.

EDITORIAL

Αγαπητοί συνάδελφοι, εκλεκτοί αναγνώστες,
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πήκαμε στον Αύγουστο αλλά δυστυχώς οι ελπίδες του τουριστικού και ξενοδοχειακού τομέα της Κύπρου δεν οδηγούνται
προς υλοποίηση. Στα τέλη του Ιούλη το Ισραήλ ενίσχυσε τα
μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού στερώντας από την
Κύπρο ένα μικρό τουριστικό ρεύμα ενώ η Μεγάλη Βρετανία φαίνεται πως
είναι ιδιαίτερα μουδιασμένη τη φετινή σεζόν για το νησί μας.
Ο κύριος αιμοδότης της φετινής τουριστικής χρονιάς είναι κυρίως η
Ρωσία και το κρατικό σχέδιο καλοκαιρινών διακοπών με ειδικές τιμές
για εμβολιασμένους σε ξενοδοχεία της Κύπρου, το οποίο έδωσε ένα φιλί
ζωής τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όμως όλα δείχνουν πως δυστυχώς
οδηγούμαστε ως κλάδος σε άλλη μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά. Οφείλουμε βέβαια να συγχαρούμε το Υφυπουργείο Τουρισμού για το «Πρόγραμμα
Επιχορηγημένων Καλοκαιρινών Διακοπών», για την περίοδο από 15
Ιουλίου 2021 μέχρι και 31 Αυγούστου 2021 και φυσικά να ευχαριστήσουμε
και τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτό, στηρίζοντας με αυτό
τον τρόπο και τους συμπολίτες μας. Ήταν πολύ σημαντικό το Πρόγραμμα
καθώς έδωσε ανάσες στα τουριστικά καταλύματα και στα ταξιδιωτικά
γραφεία και από αυτό βοηθείται και η τοπική οικονομία, διότι η επιχορήγηση καλύπτει μόνο το πρόγευμα. Με αυτό τον τρόπο δόθηκε μια ώθηση
στον Κύπριο επισκέπτη να βγει από το ξενοδοχείο, να πάει στην τοπική
κοινότητα να φάει κάτι, να αγοράσει κάτι, να μην περάσει δηλαδή όλο του
τον χρόνο μέσα στο ξενοδοχείο.
Η πανδημία Covid-19 τρίζει τα δόντια στους ξενοδόχους του νησιού, οι
οποίοι με νύχια και με δόντια προσπαθούν να κρατήσουν τις μονάδες τους
σε λειτουργία για δεύτερη συνεχή χρονιά και με επιπλέον κόστος λόγω
των μέτρων υγειονομικής προστασίας.
Οι επόμενοι μήνες προβλέπονται επίσης δύσκολοι για τον τουρισμό μας,
αφού η Κύπρος από τον Ιούνιο ήταν από τις ελάχιστες χώρες (κάποια
διαστήματα η μόνη) της Ευρώπης στο βαθύ κόκκινο. Το ίδιο ανησυχητική
είναι και διεθνώς η εικόνα, αφού οι τελευταίες ειδήσεις ενημέρωναν για
αύξηση των κρουσμάτων και των απωλειών ζωών λόγω κορωνοϊού σε
Ισραήλ, Γερμανία, Τουρκία και Νότια Κορέα, το Κουβέιτ απαγορεύει στους
ανεμβολίαστους να ταξιδέψουν ενώ η αύξηση των κρουσμάτων στο Σίνδεϊ
οδήγησε στην παράταση του λοκντάουν μέχρι και την 28η Αυγούστου.
Εντούτοις, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι ως Παγκύπριος Σύνδεσμος
Ξενοδόχων δεν μένουμε με σταυρωμένα χέρια. Περάσαμε ξανά από
δύσκολες μέρες. Όπως ήδη ανακοίνωσα και στο 43ο Συνέδριό μας τον
Ιούνιο, ενεργοποιήσαμε πλάνο εξόδου από την κρίση με ορίζοντα το 2022.
Δεν χάνουμε τον προσανατολισμό μας και παραμένουμε επικεντρωμένοι
στην επίτευξη των μεγάλων στόχων που έχουν τεθεί. Η υλοποίηση της
Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό με ορίζοντα το 2030 συνεχίζει να
καθοδηγεί κάθε πτυχή των ενεργειών μας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
& ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
george@gnora.com
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΆΛΦΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
www.alfa.com.cy, info@alfa.com.cy
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ΚΥΠΡΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ-ΜΑΛΤΑ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ SUPMed
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Τ

ην Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η πρώτη εκδήλωση του
έργου με τίτλο «Μείωση της
κατανάλωσης και διάθεσης πλαστικών
μίας χρήσης στην τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στη
Μάλτα», γνωστό και ως «SUPMed»
από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ). Κατά τη διάρκεια της
πρώτης εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν
περισσότερο σχετικά με το τι επιχειρεί
να υλοποιήσει το έργο, τη μεθοδολογία
που θα ακολουθηθεί από τους εταίρους
του έργου, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, ποια τουριστικά
καταλύματα συμμετέχουν στις πιλοτικές
εφαρμογές κάθε χώρας και τη συνεισφορά του EEA and Norway Grants μέσω
του Regional Cooperation Fund. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία
να ενημερωθούν περισσότερο σχετικά
με την κυκλική οικονομία και για το πώς
προσπαθεί το έργο αυτό να βοηθήσει τις
ξενοδοχειακές μονάδες να υιοθετήσουν
πρακτικές της κυκλικής οικονομίας σε
σχέση με τα πλαστικά προϊόντα μίας
χρήσης.
Το έργο θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο
του 2023 με συνολικό προϋπολογισμό
€1.279.405. Οι έξι εταίροι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου είναι
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ΤΟ ΈΡΓΟ ΘΑ ΔΙΑΡΚΈΣΕΙ
ΜΈΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΎΝΙΟ ΤΟΥ
2023 ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΌ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌ
€1.279.405
η Aspon Consulting Ltd ως επικεφαλής
εταίρος (CY), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου (GR),
η Anelixis Development Consultants
S.S.A. (GR), η Cellock Ltd (CY), η AIS
Environment (MT) και ο Παγκύπριος
Σύνδεσμος Ξενοδόχων (CY).
Οι εταίροι στοχεύουν με την ολοκλήρωση του έργου στη μείωση της κατανάλωσης, της διάθεσης και των επιπτώσεων των πλαστικών μίας χρήσης στον
τομέα του τουρισμού σε τρεις περιοχές
της Μεσογείου (Κύπρο, Ελλάδα, Μάλτα)
σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2019/904
σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων
των πλαστικών προϊόντων.
Με την υλοποίηση του έργου, οι εταίροι
θα υποστηρίξουν παράκτια τουριστικά
καταλύματα στην Κύπρο, στη Μάλτα και
στην Ελλάδα (Κρήτη) μέσω πιλοτικών
εφαρμογών για τη μετάβαση σε βιώσιμα
επιχειρηματικά μοντέλα. Το μοντέλα
αυτά θα εντοπίσουν και θα αντικαταστήσουν τα πλαστικά μίας χρήσης που
χρησιμοποιούνται περισσότερο σε κάθε

τουριστικό κατάλυμα που συμμετέχει,
με φιλικότερες προς το περιβάλλον,
άμεσα διαθέσιμες και προσιτές εναλλακτικές λύσεις. Οι πιλοτικές εφαρμογές
θα υποστηριχθούν κατά τη σταδιακή
κατάργηση και την αντικατάσταση των
πλαστικών μίας χρήσης μέσω ενός
ειδικού δωρεάν διαδικτυακού εργαλείου
υποστήριξης αποφάσεων (Decisionsupport tool or DST) που θα αναπτυχθεί.
Μετά την ολοκλήρωση των πιλοτικών
εφαρμογών σε καθεμία από τις τρεις
περιοχές, θα αναπτυχθούν οδηγοί βέλτιστης πρακτικής, οι οποίοι θα διαδοθούν
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τουριστικά καταλύματα και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους στις τρεις περιοχές του έργου
αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, ως
ένα πρόσθετο εργαλείο υποστήριξης για
την αντικατάσταση των πλαστικών μίας
χρήσης.
Το έργο «Μείωση της κατανάλωσης και
απόρριψης πλαστικών μίας χρήσης στην
τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο, την
Ελλάδα και τη Μάλτα» χρηματοδοτείται
από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη
Νορβηγία μέσω των EEA and Norway
Grants Fund for Regional Cooperation.
Για να ενημερώνεστε για το έργο, ακολουθήστε μας σε Facebook, Twitter και
LinkedIn και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου στο https://eeagrants.org.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ,
Χάρης Λοϊζίδης

43ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΥΞΕ

ΠΛΑΝΟ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟ 2022

Αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον και τις προοπτικές του κυπριακού τουρισμού
έστειλαν το 43ο Συνέδριο και η Έκθεση του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων
που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 29 Ιουνίου στην παρουσία σημαντικών
παικτών του τομέα από το εξωτερικό, αλλά και την κυπριακή τουριστική αγορά.

Μ

ιλώντας στο συνέδριο, ο
πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ
Χάρης Λοϊζίδης επεσήμανε
πως, παρά το γεγονός ότι η
πανδημία δεν αφήνει αρκετά περιθώρια
αισιοδοξίας σε σχέση με τις αφίξεις
και τα έσοδα για το 2021, ο Σύνδεσμος
ενεργοποιεί πλάνο εξόδου από την
κρίση με ορίζοντα το 2022. Σύμφωνα με
τον κ. Λοϊζίδη, τώρα περισσότερο από
ποτέ επείγει η επιτάχυνση των προσπαθειών για αναβάθμιση του τουριστικού
προϊόντος της Κύπρου, με στόχο την
προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού
υψηλών εισοδημάτων. Όπως επεσήμανε, θα πρέπει να εμβολιάσουμε το
μοντέλο ήλιος-θάλασσα με νέα στοιχεία
επενδύοντας στα αυθεντικά στοιχεία της
υπαίθρου, καθώς και σε νέα προϊόντα
και υπηρεσίες.
Ο κ. Λοϊζίδης είπε επίσης ότι «ως
ΠΑΣΥΞΕ επικεντρώσαμε όλο αυτό το
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χρονικό διάστημα την ενέργεια και τις
προσπάθειές μας στο να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για μια τουριστική περίοδο καλύτερη από την περυσινή και για
την ομαλή επαναλειτουργία των ξενοδοχείων και της τουριστικής βιομηχανίας
ευρύτερα. Παράλληλα, σε συνεργασία
με την Πολιτεία και άλλους αρμόδιους
φορείς, συνεχίσαμε να καταβάλλουμε
επίμονες προσπάθειες για έμπρακτη
στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας
σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία».
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ σημείωσε
ακόμη ότι «Παρά τα εμπόδια που δημιούργησε και συνεχίζει να δημιουργεί
η παρούσα συγκυρία δεν χάνουμε τον
προσανατολισμό μας και παραμένουμε
επικεντρωμένοι στην επίτευξη των μεγάλων στόχων που έχουν τεθεί. Η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τον
Τουρισμό με ορίζοντα το 2030 συνεχίζει
να καθοδηγεί κάθε πτυχή των ενεργειών

μας. Ειδικά τώρα επείγει περισσότερο
από ποτέ άλλοτε η επιτάχυνση των
προσπαθειών για να αναβαθμίσουμε το
τουριστικό προϊόν που προσφέρουμε
και να επανατοποθετήσουμε το τουριστικό μοντέλο της χώρας σε μια πιο
στέρεα βάση, με στόχο την αύξηση των
αφίξεων και την προσέλκυση πιο ποιοτικού τουρισμού, υψηλών εισοδημάτων».
Ο Χάρης Λοϊζίδης τόνισε εξάλλου πως
«Η υλοποίηση μεγαλεπήβολων στόχων
προϋποθέτει συνέχιση της στήριξης
της τουριστικής βιομηχανίας από την
Πολιτεία σε αυτή την πολύ δύσκολη
συγκυρία. Η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η ενίσχυση της ρευστότητας
των επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν
από την πανδημία παραμένουν μείζονος
σημασίας. Είναι ισχυρή πεποίθησή μας
ότι με την προώθηση μέτρων στήριξης
αλλά και μέσα από συνέργειες ανάμεσα
στο κράτος και τον ιδιωτικό τομέα θα

πετύχουμε τον στόχο της ανάκαμψης και
πολύ σύντομα θα αφήσουμε πίσω μας
και αυτή την κρίση.
Μολονότι οι ημέρες που διανύουμε είναι
δύσκολες, η τουριστική βιομηχανία θα
συνεχίσει να οδηγεί την ανάπτυξη στον
τόπο και τα επόμενα χρόνια».
Ο υπουργός Οικονομικών, κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, εξέφρασε την άποψη
πως το καλύτερο branding και μεγαλύτερο ατού για την τουριστική βιομηχανία
θα ήταν να είναι εμβολιασμένοι το 100%
των εργαζομένων, δείχνοντας ότι η
Κύπρος είναι μια φιλόξενη χώρα γιατί
προσφέρει και ασφάλεια εν καιρώ πανδημίας. Παράλληλα ανέδειξε τον ρόλο
του ΠΑΣΥΞΕ ως σοβαρού συνομιλητή/
συνεργάτη καθ’ όλη τη διάρκεια της
πανδημίας.
Ο υφυπουργός Τουρισμού, κ. Σάββας
Περδίος, καθόρισε το 2024 ως ορίζοντα
ανάκαμψης του τουρισμού, εξηγώντας
ότι η στρατηγική για τον τουρισμό
άρχισε να υλοποιείται από τον Ιανουάριο
του 2020, με πολλές από τις ενέργειες
να έχουν επισπευσθεί.
Ο CEO της PwC Κύπρου, Ευγένιος
Ευγενίου, κατέθεσε την άποψη πως
επιβάλλεται να προχωρήσουμε στην
υλοποίηση των στρατηγικών και των
μεταρρυθμίσεων ώστε να αξιοποιήσουμε στον μέγιστο βαθμό τις ευκαιρίες
που παρέχει το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας της ΕΕ, για μετάβαση
στην πράσινη και την ψηφιακή οικονομία.
Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε στη διάρκεια
του συνεδρίου για τα μέτρα στήριξης
καθώς και το όραμα για ανάκαμψη
του τουρισμού στα επόμενα χρόνια,
στο πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής
τραπέζης με τη συμμετοχή υπουργών.
Ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων, κ. Γιάννης Καρούσος, προανήγγειλε ότι θα επεκταθεί μέχρι το τέλος
του χρόνου το προσωρινό πρόγραμμα
κινήτρων για τη στήριξη των αεροπορικών εταιρειών. Ο υφυπουργός Τουρισμού, κ. Σάββας Περδίος, ανέφερε πως
θα αξιοποιηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης
για να γίνουν επενδύσεις με στόχο την
ανάπτυξη και προώθηση του ιατρικού
τουρισμού και την προώθηση των
ορεινών θερέτρων. Μάλιστα αποκάλυψε
ότι τον Σεπτέμβριο το υφυπουργείο θα
προχωρήσει στην εισαγωγή ενός game
changing προϊόντος, με την επωνυμία
«hard line legends route».
Πολύ δύσκολο για τον τουρισμό χαρακτήρισε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο η
υφυπουργός Τουρισμού της Ελλάδας, κ.
Σοφία Ζαχαράκη, ενώ η κ. Rita Marques,
υπουργός Τουρισμού της Πορτογαλίας,

στάθηκε στο πράσινο διαβατήριο το
οποίο θα διευκολύνει τη διακίνηση των
πολιτών στις χώρες μέλη της ΕΕ.
Ο κ. Jens Zimmer Christensen, πρόεδρος
του HOTREC Δανίας, εκτίμησε πως αν
και έχουν επαναρχίσει τα ταξίδια, σε
αριθμούς προ της πανδημίας θα επιστρέψουμε το 2024.

ΟΙ TOUR OPERATORS

Στη διάρκεια του συνεδρίου προέκυψαν και ευχάριστες ειδήσεις ειδικά για
τον κυπριακό τουρισμό, με τον κ. Taras
Demura, CEO TUI Ρωσίας και Ουκρανίας, να προαναγγέλλει πως μέχρι τον
Σεπτέμβριο αναμένεται να επισκεφθούν
την Κύπρο γύρω στους 200.000 Ρώσοι

Όμιλος από το καλοκαίρι του 2022 θα
εντάξει στο εβδομαδιαίο του πρόγραμμα 44 πτήσεις προς Πάφο και 55 προς
Λάρνακα.
Στο περιθώριο του συνεδρίου του
ΠΑΣΥΞΕ πραγματοποιήθηκε η «Έκθεση Προϊόντων και Υπηρεσιών» με
τη συμμετοχή πέραν των 30 μεγάλων
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Το 43ο Ξενοδοχειακό
Συνέδριο και η Έκθεση Προϊόντων και
Υπηρεσιών που οργάνωσε ο ΠΑΣΥΞΕ
πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του
Υφυπουργείου Τουρισμού.
Κύριος Χορηγός Οίκος PWC CYPRUS,
Αργυρός Χορηγός SWISSPORT,
Χορηγοί CITY OF DREAMS

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Υπουργών της ΕΕ. Στην οθόνη η κ. Rita
Marques, υπουργός Τουρισμού της Πορτογαλίας.

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με εκπροσώπους διοργανωτών ταξιδίων.
επισκέπτες. Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι
η εταιρεία του προτίθεται να προβεί σε
επενδύσεις στον ξενοδοχειακό τομέα
στην Κύπρο. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν
και η εξαγγελία από τον κ. Ivor Vucelic,
Director of Hotel Product and Purchasing
East Of The World, της TUI GROUP
Γερμανίας, ο οποίος ανακοίνωσε πως ο

MEDITERRANEAN, CYTA BUSINESS,
EUROBANK CYPRUS και KNAUF, Χορηγός Airline AEGEAN AIRLINES, Επίσημος Χορηγός του Γεύματος HERMES
AIRPORTS, Χορηγός Επικοινωνίας
IN BUSINESS MAGAZINE & GOLD
MAGAZINE, ενώ τον συντονισμό της
εκδήλωσης έκανε η ΙΜΗ.
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43ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΥΞΕ -ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ομιλία του CEO της PwC Cyprus.

Ο υπουργός Οικονομικών.

Ο υφυπουργός Τουρισμού.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Συζήτηση μεταξύ εκπροσώπων αεροπορικών εταιρειών. Συζήτηση ξενοδόχων, στο πλαίσιο του Συνεδρίου.

Συζήτηση με θέμα το Online Booking.
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43ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΥΞΕ -ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο κ. Jens Zimmer Christensen,
πρόεδρος της HOTREC.

Η κ. Σοφία Ζαχαράκη, υφυπουργός
Τουρισμού της Ελλάδας.

Συζήτηση Foreign Direct Investment in the Cyprus Hotel Sector.
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Ο κ. Αλέξανδρος Βασιλικός,
πρόεδρος των Ελλήνων ξενοδόχων

Τα εγκαίνια της Έκθεσης από τον υπουργό Μεταφορών της Κύπρου και τους υφυπουργούς Τουρισμού
της Ελλάδας και της Κύπρου.

43ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΥΞΕ

H MELCO XΟΡΗΓΟΣ

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ TOYΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Η

Melco Cyprus, η εταιρεία που
ανέλαβε την ανάπτυξη και
λειτουργία των Cyprus Casinos
“C2” και του City of Dreams
Mediterranean, του πρώτου πολυθεματικού θερέτρου στην Κύπρο, στήριξε
το Ετήσιο Ξενοδοχειακό Συνέδριο του
Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων
(ΠΑΣΥΞΕ) για τρίτη συνεχόμενη χρονιά,
με το City of Dreams Mediterranean να
συμμετέχει ως χορηγός.
Η σημαντικότερη και μεγαλύτερη ετήσια
συνάντηση των φορέων της τουριστικής βιομηχανίας στην Κύπρο, το 43ο
Ξενοδοχειακό Συνέδριο και Έκθεση του
ΠΑΣΥΞΕ, πραγματοποιήθηκε στις 29
Ιουνίου στη Λευκωσία, παρουσία του
υπουργού Οικονομικών, κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη, του υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ.
Γιάννη Καρούσου και του υφυπουργού
Τουρισμού, Σάββα Περδίου, καθώς και
άλλων ανώτερων διευθυντικών στελεχών και κορυφαίων επαγγελματιών του
κλάδου από την Κύπρο και το εξωτερικό. Με θέμα «Act Local, Think Global:
A Roadmap for Recovery», το συνέδριο
επικεντρώθηκε στην επανεκκίνηση του
ξενοδοχειακού και του τουριστικού
τομέα, καθώς και στις νέες προοπτικές
που διανοίγονται μετά τις προκλήσεις

ΓΔ CITY OF DREAMS:
ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ
ΣΤΟΝ ΠΑΣΥΞΕ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ ΑΥΤΟΎ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ
που δημιούργησε το ξέσπασμα της
πανδημίας COVID-19, αναδεικνύοντας
παράλληλα τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις του κλάδου σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο της έκθεσης,
οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις πολυτελείς εγκαταστάσεις του πολυθεματικού
θερέτρου City of Dreams Mediterranean.
Μιλώντας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης σε συζήτηση πάνελ με θέμα «Ξένες
επενδύσεις στον ξενοδοχειακό τομέα»,
ο γενικός διευθυντής του City of Dreams
Mediterranean και των Cyprus Casinos
“C2”, κ. Grant Johnson, ανέφερε: «Θα
ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Παγκύπριο Σύνδεσμο
Ξενοδόχων, του οποίου η Melco είναι
μέλος, για τη διοργάνωση αυτού του
συνεδρίου. Παραμένοντας προσηλωμένη στο έργο της στην Κύπρο, η Melco
έχει συνάψει συνεργασίες με διάφορους
φορείς, τόσο σε επίπεδο Πολιτείας, όσο

και της επιχειρηματικής κοινότητας, με
στόχο την ενίσχυση της τουριστικής βιομηχανίας και την προσφορά στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Πιστεύουμε
ακράδαντα ότι η δημιουργία άρρηκτων
δεσμών και πολύτιμων συνεργασιών σε
εγχώριο επίπεδο αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για να διασφαλίσουμε ότι οι
τομείς του τουρισμού και της φιλοξενίας
στην Κύπρο θα αναδυθούν ισχυρότεροι
μετά την πανδημία, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα βιώσιμο μέλλον για τη χώρα.
Η έναρξη της λειτουργίας του City of
Dreams Mediterranean, ενός πολυθεματικού θερέτρου παγκόσμιου κλάσης,
αναμένεται πως θα συμβάλει στην προσέλκυση επισκεπτών υψηλών εισοδημάτων από όλο τον κόσμο και στην άφιξη
300.000 επιπλέον τουριστών ετησίως,
δημιουργώντας κατ’ επέκταση χιλιάδες
θέσεις εργασίας και πραγματική αξία για
την Κύπρο. Επιπρόσθετα, οι υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις και οι
συνεδριακοί και οι εκθεσιακοί χώροι του
θερέτρου θα ενισχύσουν τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα του νησιού, συμβάλλοντας στην καθιέρωση της χώρας ως
ιδανικού προορισμού για πολυτελή
φιλοξενία, υψηλού επιπέδου ψυχαγωγία
αλλά και για επιχειρηματικό τουρισμό,
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου».
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ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗ ΣΎΣΚΕΨΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΌΜΕΝΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΌ

Τ

ην ικανοποίησή του εξέφρασε,
σε ανακοίνωσή του, ο ΠΑΣΥΞΕ
για τα αποτελέσματα της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε,
στις 18 Μαΐου 2021, στο Αεροδρόμιο
Λάρνακας «Γλαύκος Κληρίδης», υπό
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο
Αναστασιάδη και με τη συμμετοχή του
υπουργού Μεταφορών, του υφυπουργού
Τουρισμού και όλων των εμπλεκόμενων
φορέων στην τουριστική βιομηχανία.
Στη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα με στόχο τη
δυναμική ανάκαμψης της τουριστικής
βιομηχανίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε το στίγμα για το πώς
προσεγγίζει η κυβέρνηση την τουριστική βιομηχανία, περιγράφοντας τους
τουριστικούς φορείς ως έναν από τους
πιο σημαντικούς, δημιουργικούς, αλλά
και οικονομικούς συντελεστές της προκοπής της χώρας.
Ο ΠΑΣΥΞΕ υπογράμμισε ότι η στήριξη της κυβέρνησης στην τουριστική
βιομηχανία στις πολύ δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε για τον τομέα η
πανδημία ήταν καθοριστικής σημασίας.
Την ίδια στιγμή, τόνισε ότι η συνεργασία
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την
ανάδειξη της Κύπρου ως τουριστικού
προορισμού είναι κομβικής σημασίας
για την επόμενη μέρα στην τουριστική
βιομηχανία. «Είναι κοινή πεποίθηση
όλων των συμμετεχόντων στη σύσκεψη
ότι μπορούμε να κρατάμε ζωντανή την

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ
ΔΗΜΌΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΤΟΜΈΑ
ΘΑ ΚΑΘΟΡΊΣΕΙ ΤΙΣ
ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ
ελπίδα και να διατηρούμε την αισιοδοξία
μας για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο»,
ανέφερε η ανακοίνωση και κατέληξε ότι
«αναμφίβολα, η συμμετοχή της Κύπρου
στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα
επωφελής και για τον τουρισμό.

Παράλληλα, άπαντες στην τουριστική
βιομηχανία επαναβεβαίωσαν ότι παραμένουν προσηλωμένοι στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τον
Τουρισμό και στην ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων με στόχο την αναβάθμιση των τουριστικών καταλυμάτων
και των χώρων εστίασης, αλλά και την
επανατοποθέτηση του τουριστικού μας
μοντέλου, μέσα από την ανάδειξη της
αυθεντικότητας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος και συγκεκριμένα της
κυπριακής υπαίθρου και της κυπριακής
γαστρονομίας».

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΠΑΣΥΞΕ ΜΕ ΤΟΝ ΎΠΑΤΟ ΑΡΜΟΣΤΉ
ΤΟΥ ΗΝΩΜΈΝΟΥ ΒΑΣΊΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2021
συνάντηση αντιπροσωπείας του ΠΑΣΥΞΕ αποτελούμενη από τον πρόεδρο
του, κ. Χάρη Λοϊζίδη, το μέλος του ΔΣ,
κ. Θάνο Μιχαηλίδη, και τον γενικό διευθυντή του, κ. Φιλόκυπρο Ρουσουνίδη,
με τον ύπατο αρμοστή του Ηνωμένου
Βασιλείου, κ. Stephen Lillie.
Στη συνάντηση έγινε μια γενική ανασκόπηση της τουριστικής αγοράς και
ο ΠΑΣΥΞΕ έθεσε ενώπιον του ύπατου
αρμοστή τα τελευταία στοιχεία από την
πολύ βελτιωμένη επιδημιολογική εικόνα
της χώρας –τόσο σε σχέση με τη δρα-
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στική μείωση των κρουσμάτων, όσο και
με την ταχεία πρόοδο στο εμβολιαστικό
πρόγραμμα του πληθυσμού– αναφέροντας ότι πλέον η Κύπρος θεωρείται
ασφαλής προορισμός και δικαιολογημένα της αξίζει να ενταχθεί στην «πράσινη λίστα» των ασφαλών τουριστικών
προορισμών, σύμφωνα με το σύστημα
κατάταξης της βρετανικής κυβέρνησης.
Ο ύπατος αρμοστής ανέλυσε το σύστημα αξιολόγησης του ΗΒ και δεσμεύτηκε
να ενημερώσει τη βρετανική κυβέρνηση
για τις θέσεις του ΠΑΣΥΞΕ και τα τελευταία στατιστικά από την Κύπρο.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

EΠΙΧΟΡΗΓΗΜΈΝEΣ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Ο ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε στις 13 Ιουλίου τον κατάλογο
με τα τουριστικά καταλύματα και τα
τουριστικά γραφεία που συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Επιχορηγημένων Καλοκαιρινών Διακοπών»,
για την περίοδο από 15 Ιουλίου 2021
μέχρι και 31 Αυγούστου 2021.
Ο κατάλογος είναι αναρτημένος
στην ιστοσελίδα του υφυπουργείου www.visitcyprus.com (ελληνικά)
και στον σύνδεσμο https://www.
visitcyprus.com/summer-vacationssupport-scheme.
Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν τουριστικά καταλύματα και τουριστικά
γραφεία που συνεργάζονται με νόμιμα τουριστικά καταλύματα, τα οποία
προσφέρουν για την περίοδο από
την 15η Ιουλίου 2021 μέχρι και την
31η Αυγούστου 2021 μέγιστη τιμή 80
ευρώ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ)
για δίκλινο δωμάτιο, με πρόγευμα,
ανά ημέρα, με ελάχιστη παραμονή τα
3 βράδια.
Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι όλοι
οι μόνιμα διαμένοντες στο νησί, οι
οποίοι: έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση ή έχουν αναρρώσει
από τον ιό μέχρι και 180 μέρες πριν
την παραμονή τους στο κατάλυμα.
Για όλα τα πιο πάνω, οι δικαιούχοι
θα πρέπει να προσκομίσουν, σε
ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, τα
σχετικά αποδεικτικά κατά την άφιξή
τους στο κατάλυμα της επιλογής
τους. Από την υποχρέωση προσκόμισης εξαιρούνται τα άτομα κάτω
των 16 ετών.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ

4η ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΕΤΑΊΡΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ECORouTS»
Με στόχο τον περαιτέρω συντονισμό
των δράσεων και ενεργειών για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος
Πάφου φιλοξένησε την Τετάρτη 14 Ιουλίου την 4η συνάντηση των εταίρων του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος ECORouTs.
Η συνάντηση έγινε με φυσική και με
διαδικτυακή παρουσία των εταίρων από
Κύπρο και Ελλάδα. Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση, στο έργο «ECORouTs
– Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία
Πράσινων - Περιβαλλοντικά Φιλικών
Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» συμμετέχουν, εκτός από τον Δήμο
Πάφου, οι Δήμοι Ηρακλείου, Χανίων
και Αραδίππου. Οι σημαντικότερες
δράσεις που αφορούν τον Δήμο Πάφου,
και οι οποίες έχουν στο μεγαλύτερο
μέρος τους ολοκληρωθεί, περιλαμβάνουν την αγορά του ηλεκτροκίνητου
λεωφορείου και την πιλοτική λειτουργία
του σε «πράσινες διαδρομές» για την
ανάδειξη πολιτιστικών και ιστορικών
μνημείων καθώς και την εγκατάσταση
του σταθμού φόρτισης. Άλλες δράσεις
του Δήμου Πάφου περιλαμβάνουν τη
διαμόρφωση στάσεων του λεωφορείου σε ιστορικά σημεία, την εφαρμογή
συστήματος πληροφόρησης όπου μέσω
ηλεκτρονικών πινακίδων (QR codes)
σε κάθε στάση και μέσω διαδικτυακής
εφαρμογής (Explore Pafos), θα ενημερώνεται ο επισκέπτης για την άφιξη του
λεωφορείου και για τα ιστορικά στοιχεία
που αφορούν το συγκεκριμένο σημείο.

Η πράξη ECORouTs στηρίζει τη βιώσιμη
αστική κινητικότητα και την προστασία
του περιβάλλοντος με την προώθηση
δράσεων που συμβάλλουν στη μείωση
των περιβαλλοντικών κινδύνων που
προέρχονται από τις αστικές μεταφορές. Κύριο στόχο του αποτελεί η
δημιουργία κινήτρων για τη χρήση
περιβαλλοντικά φιλικών αστικών μέσων
μεταφοράς με την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων από τις πόλεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τα οχήματα
αυτά θα χρησιμοποιούνται τόσο από τον

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ
ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
τοπικό πληθυσμό και τους επισκέπτες
όσο και από ΑμεΑ. Το έργο ECORouTs
υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A
«Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020» και έχει
συνολικό προϋπολογισμό €1.262.200 εκ
των οποίων το ποσό των €336.000,00
αντιστοιχεί στον Δήμο Πάφου, καταλήγει η ανακοίνωση.
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TOYΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΕΠΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΠΑΦΟΥ ΜΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
Τρόπους συνεργασίας προς αμοιβαίο
όφελος συζήτησαν οι ξενοδόχοι της
Πάφου με διοργανωτές ταξιδιών της
Ουκρανίας, υπό το φως των πτήσεων
που πραγματοποιεί η Ryanair μεταξύ
Πάφου και Κιέβου.
Η τηλεδιάσκεψη οργανώθηκε κατόπιν
πρωτοβουλίας του δημάρχου Πάφου
Φαίδωνα Φαίδωνος στο πλαίσιο της
πρόσφατης συνάντησης που είχε με
τον πρέσβη της Ουκρανίας στην Κύπρο
Ruslan Nimchynskyi και στηρίχθηκε από
το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ουκρανίας και το ΕΒΕ Πάφου.
Πέρα από τον δήμαρχο Πάφου και τον
πρέσβη της Ουκρανίας στην Κύπρο,
στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε επίσης ο
πρέσβης της Κύπρου στο Κίεβο Λούης
Τηλεμάχου και ο πρόεδρος του Ουκρανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Gennadiy Chyzhykov.
Μιλώντας στην τηλεδιάσκεψη, ο δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος

επεσήμανε την ανάγκη για μια στενή
και γόνιμη συνεργασία μεταξύ των
επιχειρηματιών του τουρισμού των δύο
χωρών προς αμοιβαίο όφελος, ιδιαίτερα
στις σημερινές δύσκολες συνθήκες που
προκαλεί η πανδημία. Ο κ. Φαίδωνος

σημείωσε επίσης ότι σύντομα θα πραγματοποιηθεί και νέα τηλεδιάσκεψη, αυτή
τη φορά μεταξύ των Κυπρίων διοργανωτών ταξιδιών και ξενοδόχων της
Ουκρανίας, ώστε να υπάρχει μια πλήρης
και αμοιβαία συνεργασία στον ευαίσθητο τομέα του τουρισμού.
Στο πλαίσιο της συζήτησης και της
ανταλλαγής απόψεων που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των επαγγελματιών
διαπιστώθηκε η κοινή βούληση για
συνεργασία, αφού όπως επισημάνθηκε
από τους Ουκρανούς Tour Operators,
η Πάφος αποτελεί έναν ποιοτικό και
καταξιωμένο προορισμό. Τονίστηκαν
ωστόσο τα προβλήματα που δημιουργεί
στην παρούσα φάση η πανδημία και
εκφράστηκε η ελπίδα να ξεπεραστούν
σύντομα.
Τη διαδικτυακή συζήτηση συντόνιζε ο
πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών
Σχέσεων και Τουριστικής Ανάπτυξης
του Δήμου Πάφου Παναγιώτης Βορκάς.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ
Υπογράφθηκε στις 27 Ιουλίου, στο
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων το Συμβόλαιο που αφορά το
έργο «Κατασκευή έργων προστασίας
παραλιακού μετώπου Ορόκλινης».
Το συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της
κυβέρνησης, ο διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων Αντώνης Κουτσούλλης και εκ μέρους της Εταιρείας
«C. KASINOS & SON LTD» ο γενικός
διευθυντής της Κώστας Κάσινος.
Ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών αναφέρει πως το έργο βρίσκεται
στην παραλιακή περιοχή απέναντι από
τον Αστυνομικό Σταθμό Ορόκλινης
και περιλαμβάνει την κατασκευή επτά
παράλληλων κυματοθραυστών, την
κατεδάφιση του υφιστάμενου προβόλου
μπροστά από το ξενοδοχείο Lebay Beach
και την ανύψωση των τριών υφιστάμενων κυματοθραυστών στα ανατολικά. Οι
κυματοθραύστες βρίσκονται σε απόσταση 100-200 μέτρων περίπου από την
ακτογραμμή και σε βάθος -3,7 μέτρων
περίπου από τη μέση στάθμη θάλασσας
(ΜΣΘ). Η στάθμη στέψης τους είναι
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+0,40 μέτρα από τη ΜΣΘ και το μήκος
τους κυμαίνεται από 100 μέτρα έως 200
μέτρα περίπου. Στο πλαίσιο του συμβολαίου θα κατεδαφιστεί ο υφιστάμενος
πρόβολος μπροστά από το ξενοδοχείο
Lebay Beach και θα ανυψωθούν οι τρεις
υφιστάμενοι κυματοθραύστες στα ανα-

τολικά έτσι ώστε η στάθμη στέψης τους
να είναι +0,40 μέτρα από τη ΜΣΘ.
Η υλοποίηση του έργου προγραμματίζεται να αρχίσει τον Σεπτέμβριο του 2021,
με διάρκεια εκτέλεσης 24 μήνες και κόστος €3.377.000,00 συν ΦΠΑ καταλήγει
η ανακοίνωση.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΗΚΩΣΑΝ
ΜΑΝΙΚΙΑ ΣΤΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Συνεχίζεται το ενδιαφέρον των
ξενοδοχοϋπαλλήλων για εμβολιασμό μέσω των κινητών μονάδων,
σύμφωνα με ενημέρωση από το
Υπουργείο Υγείας.
Οι εμβολιασμοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων ξεκίνησαν το Σάββατο 10
Ιουλίου στο Aphrodite Hills, στην
παρουσία του υπουργού Υγείας Μιχάλη Χατζηπαντέλα και της γενικής
διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας
Χριστίνας Γιαννάκη.
O πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου Θάνος Μιχαηλίδης σε
δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ανέφερε
πως οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν στο
ξενοδοχείο Anassa στο πλαίσιο των
οποίων εμβολιάστηκαν τριάντα ξενοδοχοϋπάλληλοι. Εάν, είπε, λάβουμε
υπόψη την αυξητική τάση που καταγράφει ο αριθμός κρουσμάτων στην
Κύπρο η ανάγκη για εμβολιασμό
γίνεται ακόμη πιο επιτακτική. Επιπρόσθετα ο κ. Μιχαηλίδης εξέφρασε
την ικανοποίησή του για το γεγονός
ότι αρκετά άτομα που εργοδοτούνται στην ξενοδοχειακή βιομηχανία
έχουν δηλώσει συμμετοχή στην
πρωτοβουλία για την κινητή μονάδα
εμβολιασμού στις ξενοδοχειακές
μονάδες. Πρόσθεσε πως αναμένεται
οι εμβολιασμοί στις ξενοδοχειακές μονάδες να συνεχιστούν. Είναι
σημαντικό να μειώνουμε τον αριθμό
των κρουσμάτων και ο μόνος τρόπος είναι με τον εμβολιασμό, είπε.
Στόχος μας, σημείωσε, είναι να δοθεί
ένα μήνυμα στους τουρίστες πως
τα ξενοδοχεία μας είναι ασφαλή και
θα μπορούν να κάνουν τις διακοπές
τους χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα. Εξέφρασε τέλος την ελπίδα ότι ο
κόσμος θα ακολουθήσει ακόμη πιο
πολύ το εμβολιαστικό πρόγραμμα.

Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ
ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
«Η ανάδειξη της πληθωρικής κυπριακής
γαστρονομικής μας παράδοσης είναι μία
από τις βασικότερες πτυχές της ταυτότητάς μας, που αποτελεί σημαντική πτυχή της Νέας Τουριστικής Στρατηγικής
μας» επεσήμανε ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, Χάρης
Λοϊζίδης, κατά τον χαιρετισμό του στη
διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσε η
AHEPA HJ25 Άγιος Ανδρέας-Αχαΐα στις
6 Μαΐου 2021, με θέμα «Ελληνική-Κυπριακή Γαστρονομία - Γέφυρες για τον
Τουρισμό και το Επιχειρείν».
«Θεωρούμε ότι και σε αυτήν την κρίση,
ο δρόμος για την ανάκαμψη περνά
μέσα από τον τουρισμό. Προς αυτήν
την κατεύθυνση» ανέφερε ο κ. Λοϊζίδης
«είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε
την ελκυστικότητα του τουριστικού μας
προϊόντος μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας, αλλά και
μέσα από την ανάδειξη της γαστρονομικής παράδοσης της χώρας μας, αναπτύσσοντας μια νέα αγορά εναλλακτικού
τουρισμού, αφού η διατροφή αποτελεί
μία από τις βασικές πτυχές του τουριστικού μας προϊόντος και εμπειρίας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την πολιτιστική
μας κληρονομιά».
Αφού έκανε κάποιες ιστορικές αναφορές
σε σχέση με την κυπριακή γαστρονομική
παράδοση και τον επηρεασμό που δέχθηκε από τους διάφορους κατακτητές
(διατηρώντας πάντοτε την ελληνικότητά
της), ο κ. Λοϊζίδης ανέδειξε στην ημερίδα και τα κυριότερα εδέσματά μας όπως
η φλαούνα, η κουμανταρία, το χαλλούμι,
τα χαρούπια, ο τραχανάς, το κολοκάσι
κ.ά.
Ο κ. Λοϊζίδης επεσήμανε επίσης ότι τα
τελευταία χρόνια, ολοένα και μεγαλύτε-

ρος αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων
εφαρμόζουν και στηρίζουν το «Κυπριακό
Πρόγευμα και το Κυπριακό Brunch»,
συμβάλλοντας έτσι στον εμπλουτισμό
της εμπειρίας που αποκομίζουν οι επισκέπτες μας, τονίζοντας ταυτόχρονα τον
κοινωνικό ρόλο των ξενοδοχείων στη
διατήρηση της γαστρονομικής κληρονομιάς και την υποστήριξη των τοπικών
παραγωγών που συνάδει και με τον στόχο για Sustainable Tourism, μια όχι μόνο
κυπριακή αλλά ευρωπαϊκή στρατηγική.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ πρόσθεσε
εξάλλου ότι «η εφαρμογή του θεσμού
του «Κυπριακού Προγεύματος στην
Ξενοδοχειακή Βιομηχανία» έχει θεσπιστεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού και
εντάσσεται στους στόχους της Εθνικής
Στρατηγικής Τουρισμού, ενώ ένθερμος
υποστηρικτής προώθησής του στα
ξενοδοχεία μας είναι ο ΠΑΣΥΞΕ.
Κλείνοντας, θα έλεγα ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες συμβάλλουν στην ανάδειξη
της παραδοσιακής κυπριακής γαστρονομίας, αναπτύσσοντας μια νέα αγορά
εναλλακτικού τουρισμού, αφού η διατροφή αποτελεί μία από τις βασικές πτυχές
του τουριστικού μας προϊόντος και της
εμπειρίας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την πολιτιστική μας κληρονομιά».
Χαιρετισμούς απηύθυναν, εκτός από τον
πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ, η υφυπουργός
Τουρισμού της Ελλάδας Σοφία Ζαχαράκη, ο υφυπουργός Τουρισμού της
Κύπρου Σάββας Περδίος, η πρόεδρος
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
Αγγελική Γκερέκου, ο αντιπρόεδρος του
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Άρης Σουλούνιας και ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου
Γεώργιος Πέτρου.
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ΠΑΣΥΞΕ-HOPE FOR CHILDREN ENΩΝΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΊΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ

Σ

ε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για
την εξασφάλιση και την προστασία των δικαιωμάτων των
παιδιών προχώρησε το «Hope
For Children» CRC Policy Center (HFC)
υπογράφοντας Μνημόνιο Συνεργασίας
με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων στις 13 Μαΐου 2021. Στόχος της
συνεργασίας αυτής είναι η ενίσχυση των
δεσμών του οργανισμού με την τουριστική βιομηχανία της Κύπρου και η υλοποίηση κοινών δράσεων στο πλαίσιο
της προστασίας των δικαιωμάτων όλων
των παιδιών.
Ο συντονισμός και η προώθηση κοινών
δράσεων, η πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων για τα δικαιώματα του παιδιού και
η δημιουργία και επένδυση σε κανάλια
για τη διοχέτευση εκπαιδευτικού και
ενημερωτικού υλικού με άξονα την
προστασία των παιδιών και την πρόληψη κάθε είδους βίας εναντίον τους,
αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της
συνεργασίας.
Εκ μέρους του Hope For Children, ο
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ΠΡΟΏΘΗΣΗ
ΚΟΙΝΏΝ ΔΡΆΣΕΩΝ,
ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΗ ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΒΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ
γενικός διευθυντής κ. Joseph Borghese
δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πολύτιμο το γεγονός
ότι ο οργανισμός μας συνεργάζεται με
ακόμη έναν από τους μεγαλύτερους
συνδέσμους της Κύπρου για να προωθήσει το έργο του. Η τουριστική βιομηχανία της Κύπρου αποτελεί έναν μεγάλο
μηχανισμό. Το γεγονός ότι ο ΠΑΣΥΞΕ
μας δίνει την ευκαιρία να προσφέρουμε
την τεχνογνωσία μας και ταυτόχρονα να
λαμβάνουμε στήριξη και προώθηση των
προγραμμάτων μας, ενισχύει την παρουσία μας και το έργο μας στην Κύπρο».
Αναφερόμενος στην επισημοποίηση της
συνεργασίας ο κ. Φιλόκυπρος Ρουσου-

νίδης, γενικός διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ,
ανέφερε: «Είναι με μεγάλη χαρά που μας
δίνεται η ευκαιρία να συμβάλουμε και να
ενισχύσουμε το έργο του οργανισμού
για την προστασία των δικαιωμάτων
όλων των παιδιών, στο πλαίσιο της
κοινωνικής ευθύνης του συνδέσμου μας
και της μακράς ιστορίας του».
Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής
πρόκειται να διοργανωθούν στoχευμένες δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαιδεύσεις στα μέλη του
συνδέσμου σε θέματα που αφορούν την
προστασία των παιδιών στον τομέα του
τουρισμού, καθώς και δράσεις οικονομικής ενίσχυσης των ανθρωπιστικών
προγραμμάτων του Hope For Children.
Ο ΠΑΣΥΞΕ είναι ο σύνδεσμος των
ξενοδόχων της χώρας και η ιστορία της
ίδρυσής του ανάγεται στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Σήμερα, η συντριπτική
πλειονότητα όλων των ξενοδοχειακών
μονάδων και άλλων αδειοδοτημένων
τουριστικών μονάδων σε όλη την Κύπρο είναι μέλη του ΠΑΣΥΞΕ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ANTASIA BEACH CLUB

ΜΙΑ ΑΝΕΠΑΝΆΛΗΠΤΗ ALL-DAY ΕΜΠΕΙΡΊΑ

Σ

ε μία από τις πιο όμορφες αμμώδεις παραλίες της Κάτω Πάφου,
σε έναν χώρο με μινιμαλιστική
διακόσμηση που παίζει με τις
αποχρώσεις του λευκού και του μπλε
της θάλασσας, άνοιξε τις πόρτες του
τον περασμένο Ιούνιο το ANTASIA
Beach Club. Το ολοκαίνουργιο εγχείρημα
του Ομίλου Thanos Hotels βρίσκεται
κυριολεκτικά εκεί όπου σκάει το κύμα,
σε κοντινή απόσταση από τα ξενοδοχεία
Almyra και Annabelle. Ένα all-day venue
που ξεχωρίζει, χάρη στον ιδιαίτερο και
πολύ προσεγμένο του χαρακτήρα, τους
φωτεινούς και εντυπωσιακούς χώρους
που διαθέτει, συνδυάζοντας αβίαστα,
μια εξαιρετική αρχιτεκτονική και design,
με γνώμονα το κομψό περιβάλλον και
την εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα. Με
απρόσκοπτη θέα προς τη θάλασσα, το
σύγχρονο αυτό beach bar/restaurant θα
αποτελέσει το απόλυτο place to be του
φετινού καλοκαιριού, προσελκύοντας
κόσμο κάθε ηλικίας. Πρόκειται για έναν
ιδιαίτερο all-day γαστρονομικό προορισμό, εμπνευσμένο από την παραθαλάσσια αύρα της περιοχής, σε συνδυασμό
με τον αέρινο χαρακτήρα της πόλης, την
ιστορία και το μέλλον της.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ
ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΉ

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του
ANTASIA υπογράφουν οι ταλαντούχοι
Κύπριοι αρχιτέκτονες του γραφείου
Psomas Studio of Architecture PS-A. Οι
έμπειροι αρχιτέκτονες προχώρησαν
στον σχεδιασμό ενός πρωτοποριακού
κτιρίου με μινιμαλιστικά χαρακτηριστικά, το οποίο συνδυάζει αρμονικά την
πέτρα με το γυαλί, εναρμονίζοντάς τα
ομοιόμορφα με το ευρύτερο φυσικό
περιβάλλον. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο
παραπέμπει σε αμφιθεατρικό σκηνικό,
μέσα από το οποίο αναδύεται η υπέροχη
θέα προς τη θάλασσα. Όπως φαίνεται
και μέσα από τις πρώτες εικόνες του
ANTASIA, η μινιμαλιστική-φουτουριστική προσέγγιση αποτελεί κυρίαρχο
στοιχείο. Σημείο αναφοράς του κτιρίου
αποτελεί η γυριστή σκάλα. Ανεβαίνοντας προς τη στέγη, δημιουργείται στον
επισκέπτη η αίσθηση πως ανεβαίνει
στον «ουρανό», απ’ όπου μπορεί να
αισθανθεί τη μαγεία που προσφέρει η
άμεση θέα προς το Κάστρο της Πάφου.
Την εσωτερική διακόσμηση ανέλαβαν οι
πρωτοπόροι σχεδιαστές Baranowitz &

Kronenberg Architecture από το Ισραήλ,
το χαρτοφυλάκιο των οποίων περιλαμβάνει τα παγκοσμίου φήμης ξενοδοχεία
“W” σε Ίμπιζα, Άμστερνταμ και Πράγα.
Οι διεθνούς φήμης designers άντλησαν
την έμπνευσή τους από τα ακατέργαστα
φυσικά στοιχεία, ενώ στον σχεδιασμό
τους έδωσαν έμφαση στο λευκό, αντικατοπτρίζοντας τη ζωή της θάλασσας.
Την εικόνα τελειοποιούν τα, κατασκευασμένα στην Κύπρο, custom made έπιπλα
σε ουδέτερη χρωματική παλέτα και το
«ήρεμο» λευκό δάπεδο terrazzo, συνδυασμός που δημιουργεί μια εντυπωσιακή
αντίθεση με την τσιμεντένια οροφή.
«Σχεδιάζοντας το ANTASIA γνωρίζαμε
από την πρώτη στιγμή προς ποια κατεύθυνση θέλαμε να κινηθούμε. Στόχος μας
ήταν να δημιουργήσουμε έναν χώρο που
να ταιριάζει αρμονικά και να δένει με το
γύρω περιβάλλον, δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση στο στοιχείο της θάλασσας και
τους πολιτιστικούς δεσμούς της με την
πόλη της Πάφου», αναφέρουν οι Alon
Baranowitz και Irene Kronenberg.

ΑΣΙΑΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΈΣ ΓΕΎΣΕΙΣ

Το μενού επιμελήθηκε ο Ούγγρος σεφ
Akos Richweisz, υπό την επίβλεψη του
πολυβραβευμένου David Goodridge,
Executive Chef του Ομίλου Thanos
Hotels. Η φιλοσοφία του μενού αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τις

ασιατικές και τις μεσογειακές γεύσεις,
συνδυάζοντας διαφορετικά συστατικά,
βότανα και μπαχαρικά σε κάθε πιάτο,
δημιουργώντας σύνθετες γευστικές
εμπειρίες. Ξεχωρίζουν οι επιλογές των
dips, ειδικά το cashew nam prik, τα maki,
sushi και sashimi rolls, το μπιφτέκι γαρίδας με παπάγια και μάνγκο, η μαριναρισμένη φρέσκια σαλάτα tofu με wekame
και σάλτσα ponzu, καθώς επίσης και το
πικάντικο κοτόπουλο gai tod σε φύλλα
μπανάνας με φρέσκο λάιμ και κόλιανδρο.

ΧΑΛΆΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΣΚΈΔΑΣΗ

Το ANTASIA υπόσχεται να προσφέρει
μια ανεπανάληπτη εμπειρία από το πρωί
μέχρι αργά το βράδυ, τόσο στους επισκέπτες που θέλουν να ζήσουν στιγμές
διασκέδασης όσο και σε αυτούς που θα
επιλέξουν όμορφες στιγμές χαλάρωσης
κάτω στην παραλία. Είναι γι’ αυτό άλλωστε που το εστιατόριο-beach bar διαθέτει αναπαυτικές ξύλινες ξαπλώστρες,
καθιστώντας το τοπίο ειδυλλιακό. Μάλιστα, υπηρεσίες θα προσφέρονται και
κάτω στην παραλία, με τους επισκέπτες
να έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν
τον καλοκαιρινό ήλιο παρέα με τον
καφέ ή το ποτό τους, νόστιμα σνακ,
μια ποικιλία από ιδιαίτερες γευστικές
προτάσεις για μεσημεριανό και δείπνο
καθώς επίσης και μια τεράστια γκάμα
από signature cocktails.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

DP WORLD LIMASSOL

ΤΑ ΠΡΏΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΌΠΛΟΙΑ
ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΊΑ ΤΟ ΛΙΜΆΝΙ ΛΕΜΕΣΟΎ

Τ

ην έναρξη της φετινής τουριστικής σεζόν των κρουαζιέρων
για τη Διαχειρίστρια Εταιρεία
του Επιβατικού Τερματικού
DP World Limassol σηματοδότησε η
ταυτόχρονη αναχώρηση των «Jewel of
the Seas» και «Celestyal Olympia» από το
λιμάνι Λεμεσού στις 10 Ιουλίου. Πρόκειται για σημαντικό ορόσημο για την
εταιρεία, καθώς είναι πρώτη φορά που
οι δύο κορυφαίες εταιρείες διοργάνωσης
κρουαζιέρας χρησιμοποιούν την Κύπρο
ως βάση τους.
Το «Jewel of the Seas» της Royal
Caribbean θα εκτελεί δρομολόγια με αφετηρία το λιμάνι Λεμεσού μέχρι τα τέλη
Οκτωβρίου, πραγματοποιώντας οκταήμερες κρουαζιέρες που θα προσεγγίζουν
τα λιμάνια του Πειραιά, της Ρόδου, της
Κρήτης, της Μυκόνου και της Σαντορίνης, ενώ το νέο οκταήμερο δρομολόγιο
της «Celestyal Olympia» θα εκτελείται
μέχρι το τέλος του Αυγούστου, με σταθμούς σε Θεσσαλονίκη, Μύκονο, Σαντορίνη, Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και Ρόδο.
Τηρώντας αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται σε
τοπικό και σε διεθνές επίπεδο, η DP
World Limassol καλωσόρισε με ασφάλεια
τα πληρώματα και τους επιβάτες που
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ΈΝΑΡΞΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΊΩΝ
ΓΙΑ «JEWEL OF THE
SEAS» ΚΑΙ «CELESTYAL
OLYMPIA»
επιβιβάστηκαν στα κρουαζιερόπλοια,
διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη εφαρμογή των ατομικών μέτρων
προστασίας και των μέτρων κοινωνικής
αποστασιοποίησης.
Σε δηλώσεις του ο κ. Nawaf Abdulla,
διευθύνων σύμβουλος της DP World
Limassol, ανέφερε ότι η απόφαση της
Royal Caribbean και της Celestyal Cruises
να επιλέξουν το λιμάνι Λεμεσού ως βάση
τους για φέτος αποτελεί επιστέγασμα
των προσπαθειών της εταιρείας και των
αρμόδιων υπουργείων να βελτιώσουν
την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού
συμβάλλοντας, την ίδια ώρα, στην καθιέρωσή του σε κύριο λιμένα εκκίνησης
κρουαζιερόπλοιων (home port) στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. «Ως
Διαχειρίστρια Εταιρεία του Επιβατικού
Τερματικού της Λεμεσού, αντιλαμβανόμαστε τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουμε στην ανάκαμψη του τομέα
του τουρισμού της χώρας. Η βιώσιμη

ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας,
και ειδικότερα του homeporting, συνιστά
εξαιρετική ευκαιρία για τον μετασχηματισμό της κυπριακής τουριστικής βιομηχανίας, ενώ μπορεί να διασφαλίσει πολλαπλά οικονομικά οφέλη για τη χώρα μας»,
ανέφερε ο κ. Abdulla, υπογραμμίζοντας
παράλληλα ότι η ανάπτυξη συνεργειών
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
την οικοδόμηση ενός ισχυρού μέλλοντος για τον κλάδο.
Η χωρητικότητα των «Jewel of the Seas»,
ενός εκ των μεγαλύτερων κρουαζιερόπλοιων της Royal Caribbean και
«Celestyal Olympia» ξεπερνά τους 2.500
και 1.600 επιβάτες αντίστοιχα. Παρόλο που θα λειτουργούν με μειωμένη
πληρότητα, λόγω των μέτρων που
εφαρμόζονται για την καταπολέμηση
της εξάπλωσης της νόσου COVID-19, τα
κρουαζιερόπλοια θα εξακολουθούν να
μεταφέρουν σημαντικό αριθμό επιβατών,
δημιουργώντας αξία για την εγχώρια
οικονομία.
«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη δυο κορυφαίων εταιρειών διοργάνωσης κρουαζιέρας και ελπίζουμε πως η εξέλιξη αυτή
αποτελεί ένδειξη ανάκαμψης του κλάδου
της κρουαζιέρας», κατέληξε.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΘΛΙΨΗ ΠΑΣΥΞΕ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ
ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΟΥΡΟΥ
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων εξέφρασε, με ανακοίνωσή του
στις 10 Μαΐου 2021, τη θλίψη του για
τον θάνατο του αείμνηστου Παντελή
Κούρου και διαβίβασε τα ειλικρινή
συλλυπητήριά του προς τους οικείους του.
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση «η μακρόχρονη υπηρεσία και η
προσφορά του στον τόπο, καθώς
και ο ρόλος που διαδραμάτισε ως
ήρεμη δύναμη στο πλευρό του αείμνηστου Γλαύκου Κληρίδη, λειτουργώντας πάντοτε με νηφαλιότητα και
υψηλό αίσθημα ευθύνης, αποτελούν
σημείο αναφοράς και παράδειγμα
ανιδιοτελούς προσφοράς. Ένας
ευπατρίδης που έβαζε πάντοτε πέρα
και πάνω από όλα τη λογική και το
συμφέρον της χώρας. Αιωνία του η
μνήμη και ας είναι ελαφρύ το χώμα
που θα τον σκεπάσει».

DESTINATION SUMMER

H ΗΕRMES AIRPORTS ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ

Η Hermes Airports υποστηρίζει, μαζί με
άλλους τουριστικούς φορείς, το ασφαλές άνοιγμα των ευρωπαϊκών συνόρων
σε μια κοινή προσπάθεια άρσης των
περιοριστικών ταξιδιωτικών μέτρων.
Η καμπάνια «Destination Summer» έχει
ως στόχο τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τα κράτη μέλη για
την επανέναρξη των ταξιδιών και τη
διασφάλιση ομαλών και ασφαλών μετακινήσεων για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Οι φορείς που συμπράττουν για την
καμπάνια είναι οι: Airlines For Europe
(A4E), Airports Council International
Europe (ACI EUROPE), International
Air Transport Association (IATA) και
European Travel Retail Confederation
(ETRC). Η Μαρία Κουρούπη, ανώτερη
διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης
και Επικοινωνίας της Hermes Airports,
δήλωσε πως «Οι πολίτες έχουν την
ανάγκη να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα και με ασφάλεια καθώς
αυτός είναι ο πυρήνας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Μετά από 15 μήνες με διαδοχικά lockdowns και ταξιδιωτικούς
περιορισμούς, ήρθε η ώρα να επανενωθούμε και πάλι. Η καμπάνια Destination
Summer, με μερικούς απ’ τους σημαντικότερους φορείς του τουρισμού και
τη συμμετοχή της Hermes Airports,
προάγει την υπευθυνότητα έτσι ώστε
να υπάρχουν καλύτερες πιθανότητες
ταχύτερης και μακροπρόθεσμης ανάρρωσης». Πληροφορίες:
www.destinationsummer.eu.

ΤΙΜΗΘΗΚΕ Η CDB BANK
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
Για την πολύτιμη και διαχρονική
συνεισφορά της στο έργο του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, και ειδικότερα
για την έμπρακτη στήριξή της στη
λειτουργία του πρώτου εξειδικευμένου
διαγνωστικού και ερευνητικού κέντρου
παιδοογκολογίας στην Κύπρο, τιμήθηκε
η cdbbank (Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως). Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, με την ευκαιρία
της συμπλήρωσης 25 χρόνων από την
έναρξη της δραστηριότητάς του, το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα βράβευσε την Τράπεζα ως έναν εκ των σημαντικότερων
υποστηρικτών του. Αξίζει να σημειωθεί
πως η cdbbank συνέβαλε, από τα πρώτα
στάδια, στη δημιουργία του Κέντρου
Παιδικού Καρκίνου, στηρίζοντας τη
λειτουργία του και την κάλυψη των αναγκών στελέχωσής του με επιστημονικό
προσωπικό.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο, εκ
μέρους της Τράπεζας, η διευθύντρια
Μάρκετινγκ κ. Λίζα Φιλίππου δήλωσε

πως «η ανακούφιση των ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων αποτελεί βασικό
πυλώνα του Προγράμματος Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί η
cdbbank».
Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος, κ. Πόπη Κανάρη,
ευχαρίστησε θερμά την Τράπεζα για τη

σημαντική της συμβολή, αναφέροντας
πως «με συνέπεια και υψηλό αίσθημα
ευθύνης και προσφοράς έναντι του
κοινωνικού συνόλου, η cdbbank στηρίζει
ανελλιπώς τα τελευταία πέντε χρόνια το
έργο του Καραϊσκάκειου, αποτελώντας
βασικό οικονομικό αιμοδότη νέων πρωτοβουλιών και εκδηλώσεων».
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ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ
ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Το Foreign Office δεν συστήνει πλέον
στους Βρετανούς αποφυγή των μη
αναγκαίων ταξιδιών προς την Κύπρο.
Η ανανέωση της ταξιδιωτικής σύστασης έγινε τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021
και ακολούθησε αντίστοιχες κινήσεις
για άλλες χώρες που περιλαμβάνονται
στην πορτοκαλί ταξιδιωτική λίστα
του Υπουργείου Μεταφορών, όπως η
Ελλάδα. Από τη Δευτέρα 19 Ιουλίου οι
πλήρως εμβολιασμένοι και οι ανήλικοι
κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου που
επιστρέφουν από «πορτοκαλί» προορισμούς εξαιρούνται της υποχρέωσης
δεκαήμερης απομόνωσης κατ’ οίκον.
Η ανανεωμένη σύσταση του βρετανικού
Υπουργείου Εξωτερικών αντανακλά
αυτή τη νέα πολιτική και επιτρέπει
στους ταξιδιώτες να εξασφαλιστούν
έναντι ακυρώσεων ή άλλων απρόοπτων
προβλημάτων με το ταξίδι τους. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι η άρση
της ταξιδιωτικής σύστασης βασιζόταν
στην αξιολόγηση του κινδύνου που συνιστά η COVID-19 στην Κύπρο η οποία
είχε γίνει εκείνες τις μέρες.
Εντούτοις, στις 21 Ιουλίου 2021, ο
πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων
Πάφου, Θάνος Μιχαηλίδης, σε δηλώσεις του είχε αναφέρει ότι μέχρι τότε
δεν είχαν ξεκινήσει οι κρατήσεις από το
Ηνωμένο Βασίλειο για την Πάφο, παρά
το γεγονός ότι η 19η Ιουλίου θεωρείτο
ημερομηνία ορόσημο. Ο κ. Μιχαηλίδης

είχε πει ότι τα ξενοδοχεία της περιοχής
λειτουργούν με εξαιρετικά χαμηλές πληρότητες, που δεν ξεπερνούν κατά μέσο
όρο το 20% με 25% τον Ιούλιο. Όπως
δήλωσε στο ΚΥΠΕ, μέχρι στιγμής
δεν έχει παρατηρηθεί ουσιαστική ροή
κρατήσεων. Οι πληροφορίες που έχουν
από την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου
είναι ότι ακόμη ο κόσμος δεν κλείνει
διακοπές, είπε, διότι υπάρχει ανασφάλεια όσον αφορά την αλλαγή κατάταξης
χωρών. Πρόσθεσε επίσης πως, παρόλο
που ξεκίνησε σημαντικός αριθμός πτήσεων από τον αερολιμένα Πάφου προς
το Gatwick Airport, ακόμη δεν έχουν
ξεκινήσει ουσιαστικές κρατήσεις.
Ξεκαθάρισε πως ακόμη δεν μπορεί να
γίνει πρόγνωση της αγοράς για τον
Σεπτέμβριο, ελπίζοντας ωστόσο την

έναρξη των κρατήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο. «Ο Ιούλιος έχει χαθεί, ο
Αύγουστος στην καλύτερη περίπτωση
θα κινηθεί όπως πέρσι αλλά υπάρχει
και η πιθανότητα να είναι χειρότερος
από πέρσι» είπε. Πρόσθεσε επίσης πως
φέτος κάποιοι Κύπριοι θα μεταβούν
για διακοπές στο εξωτερικό, και αν
δεν υπάρχει άφιξη τουριστών από το
Ηνωμένο Βασίλειο τότε εκτιμάται πως
τον Αύγουστο οι πληρότητες θα είναι
χαμηλότερες από τις περσινές.
Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε και στη
δυσάρεστη εξέλιξη με την αγορά του
Ισραήλ μετά την αλλαγή των κανονισμών, αφού με την επιστροφή τους οι
Ισραηλινοί πρέπει να τεθούν σε καραντίνα. Έχουμε, συνέχισε, ακυρώσεις των
πακέτων από την αγορά του Ισραήλ
προς την Πάφο ή και μετάθεσή τους για
το 2022, προσθέτοντας πως αυτό είναι
δυσάρεστο, αφού το Ισραήλ είναι μια
από τις λίγες αγορές που κινείτο. Επεσήμανε πως χωρίς το πρόγραμμα στήριξης των ξενοδοχοϋπαλλήλων σίγουρα
οι πλείστες μονάδες θα ήταν κλειστές.
Χαρακτήρισε σωστή κίνηση το SafePass
αφού μέσω αυτού, όπως εξήγησε,
διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών στα ξενοδοχεία
και στους χώρους εστίασης. Μέχρι
στιγμής, σημείωσε, δεν παρατηρήθηκε
πρόβλημα με κανέναν πελάτη αφού όλοι
είναι ενημερωμένοι.

ΕΤΑΠ-ΠΑΣΥΞΕ ΕΝΩΝΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ
ΕΤΑΠ Λευκωσίας και ΠΑΣΥΞΕ Λευκωσίας ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης μεταξύ των δύο οργανισμών που
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο.
Ο πρόεδρος της ΕΤΑΠ Λευκωσίας κ.
Θεόδωρος Κρίγγου παρέδωσε σχετική
πλακέτα στην πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ
Λευκωσίας κ. Χριστιάνα Ιακωβίδου, ως
αναγνώριση του σπουδαίου ρόλου και
της συνεισφοράς των ξενοδοχείων της
επαρχίας Λευκωσίας στον τουρισμό της
πόλης. «Ως ΕΤΑΠ πιστεύουμε πως οι
ξενοδοχειακές μονάδες της πόλης και
της επαρχίας είναι σημαντικός πυλώνας
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ανάπτυξης για τη Λευκωσία. Μέσα από
τη στρατηγική αυτή συνεργασία, ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να προωθήσουμε καλύτερα τα ξενοδοχεία της
Λευκωσίας, αλλά και να αναβαθμίσουμε
τις υπηρεσίες που προσφέρουν, έχοντας
ως γνώμονα τη βελτίωση της εμπειρίας
των επισκεπτών» είπε.
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής (ΕΤΑΠ) Περιφέρειας Λευκωσίας είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 2007 στο
πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού και
πλάνου του Υφυπουργείου Τουρισμού.
Σκοπός της ΕΤΑΠ Λευκωσίας είναι η

ανάπτυξη και προβολή τόσο της πόλης
όσο και της περιφέρειας Λευκωσίας
και η μετατροπή τους σε έναν ποιοτικό
ολόχρονο τουριστικό προορισμό. Για
την επίτευξη των δράσεών της, η ΕΤΑΠ
συνεργάζεται με διάφορους φορείς
σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές
επίπεδο, τόσο του δημόσιου όσο και
του ιδιωτικού τομέα. Κύριοι πυλώνες
δράσης της είναι ο πολιτιστικός και ο
δημιουργικός τουρισμός, ο συνεδριακός και ο επαγγελματικός τουρισμός, ο
θρησκευτικός τουρισμός, ο αθλητικός
καθώς και ο τουρισμός ευεξίας.
www.visitnicosia.com.cy

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

NEDECO
ELECTRONICS LTD
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΈΣ
ΛΎΣΕΙΣ ΓΙΑ SMART
ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΑ
Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζει ο τομέας της φιλοξενίας μετά το ισχυρό πλήγμα που δέχθηκε από την πανδημία, η NEDECO
Electronics Ltd, πιστοποιημένος και
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της
εταιρείας Alcatel-Lucent Enterprise
στην κυπριακή αγορά, προσφέρει
την ευκαιρία στις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό κλάδο να εκσυγχρονιστούν,
αποκτώντας τηλεφωνικά συστήματα
τελευταίας τεχνολογίας έναντι μηνιαίου πάγιου ποσού.
Ειδικότερα, η NEDECO Electronics
Ltd προτείνει τη λύση της AlcatelLucent Enterprise, Open Touch
Enterprise Cloud, η οποία παρέχει
ποιοτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ξενοδοχείου
όπως check-in/check-out, billing,
wake-up calls και room status και σε
συνδυασμό με τις καινοτόμες λύσεις
Smart Guest Desk Phone & Mobile
Guest Softphone, προσφέρει μια
μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης
στους επισκέπτες.
Μέσα από τις εφαρμογές Smart
Guest Desk Phone & Mobile Guest
Softphone, οι τηλεφωνικές συσκευές ενός ξενοδοχείου μπορούν από
ένα απλό μέσο επικοινωνίας να
καταστούν μέσα προώθησης των
υπηρεσιών που προσφέρει μια
ξενοδοχειακή μονάδα, πολλαπλασιάζοντας τα οφέλη της διαμονής, τόσο
για τον επισκέπτη, όσο και για την
επιχείρηση. Οι επισκέπτες έχουν
τη δυνατότητα, είτε βρίσκονται στο
δωμάτιο του ξενοδοχείου είτε σε
οποιοδήποτε άλλο χώρο του ξενοδοχείου, να λαμβάνουν ενημέρωση,
μέσα από την τηλεφωνική συσκευή
στο δωμάτιό τους ή στο κινητό τους
τηλέφωνο, σχετικά με το μενού των
εστιατορίων του ξενοδοχείου, το
πρόγραμμα εκδηλώσεων, τα ωράρια
του σπα και του γυμναστηρίου,
καθώς και για άλλες υπηρεσίες.
«Η τεχνολογία αποτελεί, ίσως, τον
πλέον σημαντικό σύμμαχο του τομέα
της φιλοξενίας, προκειμένου να
ανακάμψει», δήλωσε μεταξύ άλλων ο
διευθύνων σύμβουλος της NEDECO
Electronics, Λουκιανός Ράφτης.

RYANAIR

ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΤΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η Ryanair γιόρτασε την 1η Ιουλίου το
μεγαλύτερο καλοκαιρινό πρόγραμμα
που δημιούργησε ποτέ για την Κύπρο.
Πραγματοποιώντας 36 δρομολόγια
από τα δυο αεροδρόμια της χώρας, το
καλοκαιρινό πρόγραμμα για το 2021
περιλαμβάνει 6 νέα δρομολόγια προς
Μπολόνια, Μπάρι, Κέρκυρα, Μασσαλία,
Ρόδο, Τρεβίζο Βενετία – όλα από την
Πάφο και Λονδίνο Στάνστεντ και Βιέννη
από Λάρνακα. Καθώς η κορύφωση
της καλοκαιρινής περιόδου πλησιάζει,
αυτά τα νέα δρομολόγια θα δώσουν
ώθηση τόσο στην επιβατική κίνηση
όσο και στην τουριστική βιομηχανία της
Κύπρου, καθώς το πρόγραμμα εμβολιασμού συνεχίζεται και η Ευρώπη ανοίγει
έγκαιρα για την καλοκαιρινή σεζόν.
Οι Κύπριοι επιβάτες μπορούν να κλείσουν τις πολυαναμενόμενες καλοκαιρινές τους διακοπές σε ευρωπαϊκούς
προορισμούς όπως είναι το Μπάρι, η
Κέρκυρα, η Ρόδος, η Βενετία με ακόμα πιο χαμηλά ναύλα ενώ έχουν την
επιλογή να επωφεληθούν από το μηδενικό τέλος σε περίπτωση αλλαγής των
σχεδίων τους.
Μιλώντας από την Πάφο, ο διευθυντής
Marketing & Digital της Ryanair, Dara
Brady, είπε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι
που βρισκόμαστε σήμερα στην Κύπρο
καθώς ξεκινά επίσημα το μεγαλύτερο
καλοκαιρινό πρόγραμμα που κάναμε
ποτέ από την Πάφο και τη Λάρνακα.
Η εναέρια κυκλοφορία αναμένεται να
αυξηθεί ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς
μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, καθώς τα

προγράμματα εμβολιασμού προχωρούν
ενώ με τα 36 δρομολόγια (6 καινούργια),
οι Κύπριοι επιβάτες έχουν μια σειρά
από ευρωπαϊκούς προορισμούς για να
διαλέξουν αυτό το καλοκαίρι.
Έχοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί για
τη νόσο COVID-19 αλλάζουν τακτικά, οι
επιβάτες μπορούν να κάνουν κράτηση
για πτήσεις για μια απόδραση, γνωρίζοντας ότι αν χρειαστεί να αλλάξουν τις
ημερομηνίες του ταξιδιού τους μπορούν
να το κάνουν έως και δύο φορές με
μηδενικό κόστος έως το τέλος Δεκεμβρίου. Η Μαρία Κουρούπη, ανώτερη
διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης
και Επικοινωνίας της Hermes Airports,
δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που
η Ryanair επαναρχίζει το μεγαλύτερο
πτητικό πρόγραμμά της από τη βάση
της στην Πάφο. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, μετά από μια δύσκολη
περίοδο, να βλέπουμε τη μεγαλύτερη
αερογραμμή στην Πάφο να διατηρεί την
εμπιστοσύνη της στην Κύπρο».
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ΑΤLANTICA AQUA BLUE

NEO TΕΤΡΑΣΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΡΑ
Ο όμιλος Atlantica Hotels & Resorts
ανακοίνωσε τον Ιούνιο το άνοιγμα του
τεσσάρων αστέρων ξενοδοχείου Atlantica
Aqua Blue το οποίο βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από το όμορφο δασικό πάρκο
Κάβο Γκρέκο στον Πρωταρά.
Με εκ βάθρων ανακαίνιση συνολικής
αξίας 12 εκατομμυρίων, το ξενοδοχείο
Atlantica Aqua Blue απαρτίζεται συνολικά
από 237 δωμάτια. Με πληθώρα επιλογών σε τύπους δωματίων όπως δίκλινα
δωμάτια, σουίτες και δωμάτια με πισίνες,
είναι ιδανικό τόσο για ζευγάρια, όσο και
οικογένειες. Τα δωμάτια έχουν μοντέρνα
χαρακτηριστικά και μεσογειακό στυλ με
κύρια πηγή έμπνευσης τη Μεσόγειο και
τη φύση.Στα δυο εστιατόρια του ξενοδοχείου, η γαστρονομία απογειώνεται σε
ένα εκπληκτικό ταξίδι γευστικών προκλήσεων στο υπέροχα διαμορφωμένο περιβάλλον. Στο εστιατόριο Vasilikos θα σερβίρεται πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό,
ενώ στο εστιατόριο Elia θα συνδυάζονται
περίτεχνα γεύσεις από την κυπριακή και

την ελληνική κουζίνα. Στο lobby bar του
ξενοδοχείου, όπως και στα υπόλοιπα
μπαρ, θα σερβίρονται δροσιστικά ποτά
και κρύοι καφέδες. Επιπλέον, δροσερά
πιάτα όπως και αμέτρητες επιλογές με
απολαυστικά κοκτέιλ θα σερβίρονται στο
roofbar του ξενοδοχείου, Seven Skies.
Ανάμεσα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις
του ξενοδοχείου μπορείτε να βρείτε την
οικογενειακή και παιδική πισίνα που

συνοδεύεται από τσουλήθρες. Ακόμη,
υπάρχει διαθέσιμο γυμναστήριο και σπα,
όπου θα προσφέρονται αναζωογονητικές
θεραπείες. Η εταιρεία Atlantica Hotels &
Resorts είναι η μοναδική κυπριακή ξενοδοχειακή εταιρεία, μέλος του μεγαλύτερου τουριστικού οργανισμού στον κόσμο
της TUI Group, που δραστηριοποιείται
σε Κύπρο, Ελλάδα και Αίγυπτο με σύνολο
50 ξενοδοχειακών μονάδων.

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟ ΝΙΚΟΛΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
Στον πρόεδρο του Ομίλου ξενοδοχείων
Atlantica Hotels & Resorts, Νικολή Νικολαΐδη, απονεμήθηκε το Τιμητικό Βραβείο
Lifetime Achievement Award, στο πλαίσιο των 13ων IN Business Awards.
Ο Νικολής Νικολαΐδης γεννήθηκε στις
12 Δεκεμβρίου του 1938 στην Αγία
Φύλα. Ελαβε μέρος στον αγώνα της
ΕΟΚΑ για αποτίναξη του αγγλικού ζυγού. Οργάνωσε και ανέλαβε την ηγεσία
εκτελεστικών ομάδων και ομάδων
σαμποτάζ. Κατάφερε σοβαρό πλήγμα
κατά των Αρχών της αποικιοκρατίας,
που τον επικήρυξαν με αμοιβή 5.000
χιλιάδων λιρών, μετά από τη φυλάκιση
και απόδρασή του από τις φυλακές
Red House, στη Λεμεσό. Πιστός στις
αρχές του, ακολούθησε στρατιωτική
σταδιοδρομία και εντάχθηκε στη Σχολή
Ευελπίδων. Στη συνέχεια, φοίτησε στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών και στη Νομική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώνοντας τις
σπουδές του, διορίστηκε το 1966 στο
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Υπουργείο Εξωτερικών, ακόλουθος της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κυπριακή
Πρεσβεία στην Αθήνα. Το 1968 ίδρυσε
στην Κύπρο εταιρεία ανάπτυξης γης και
οικοδομικών έργων. Το 1980 άρχισε να
λειτουργεί από τον ίδιο το πρώτο ξενοδοχείο Ατλάντικα στη Λεμεσό, δυναμικότητας 25 διαμερισμάτων, το οποίο

το 1991 επεκτάθηκε σε 276 δωμάτια. Το
2001 υπέγραψε συνεργασία με την ΤUI
AG, μια κίνηση που απετέλεσε αποκλειστική επένδυση στον ξενοδοχειακό
κλάδο για την Ελλάδα και την Κύπρο. Το
2009 η Ατλάντικα κατάφερε να επεκταθεί στην Αίγυπτο με το brand Coral Sea
Hotels. Σήμερα, η εταιρεία λειτουργεί
56 ξενοδοχεία και εργοδοτεί πάνω
από 6.000 εργαζομένους. Ο Νικολής
Νικολαΐδης, από το 1995, είναι επίτιμος
πρόξενος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Κύπρο. Το 2004 τιμήθηκε με
τον Χρυσό Σταυρό Αξίας και Τιμής Α’
Τάξεως από την Ανώτατη Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών. Το
2016 τιμήθηκε με το «Βραβείο Κυπρίων
που διαπρέπουν στο εξωτερικό», από
τον ΔΗΣΥ Ελλάδας. Επίσης, τo 2014
τιμήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής
Αμύνης της Ελλάδος, με το ανώτατο
αξίωμα, τον Χρυσό Σταυρό Αξίας και
Τιμής Α’ Τάξεως. Είναι νυμφευμένος με
τη Μαργαρίτα Στυλιάρη και έχουν δύο
παιδιά, τον Βασίλη και τον Δημήτρη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ COVID

ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η

πανδημία Covid-19 έχει διαταράξει το τουριστικό οικοσύστημα προκαλώντας, μεταξύ
άλλων, άνευ προηγουμένου
μείωση των εσόδων και απειλώντας
εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Μετά από
πολύμηνους περιορισμούς στη διακίνηση οι πολίτες λαχταρούν διακοπές, αλλά
εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλειά
τους από τον κορωνοϊό κατά το ταξίδι.
Τα πρότυπα έχουν τη λύση και οι πολίτες μπορούν να απολαύσουν ξανά τις
καλοκαιρινές τους διακοπές με αυξημένο αίσθημα ασφάλειας!
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης
(CYS) επιθυμεί να ενημερώσει το κυπριακό κοινό ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (CEN) μόλις δημοσίευσε δύο νέα καθοδηγητικά έγγραφα
τυποποίησης (CWAs) που αφορούν
πανευρωπαϊκές υγειονομικές διευθετήσεις κατά της Covid-19 σε τουριστικούς
οργανισμούς και υπηρεσίες και έχουν
ως απώτερο σκοπό την πρόληψη της
εξάπλωσης της Covid-19 στον τομέα του
τουρισμού.
Συγκεκριμένα, ο CEN έχει προχωρήσει
στην εκπόνηση της Ευρωπαϊκής Σφραγίδας Ασφαλείας κατά της Covid-19 στην
τουριστική βιομηχανία η οποία περιγράφεται στα δύο τυποποιητικά έγγραφα

CWA 5643-1 & CWA 5643-2. Τα εν λόγω
έγγραφα αναπτύχθηκαν μετά από επείγον αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων αρκετών ευρωπαϊκών χωρών στο πλαίσιο
του CEN Workshop EUROSAFETOUR,
στις εργασίες του οποίου η Κύπρος είχε
ενεργή συμμετοχή μέσω της γενικής
διευθύντριας του Οργανισμού. Πρόκειται για τα δύο CWAs πιο κάτω, που
διατίθενται μαζί ως πακέτο εγγράφων:
• CWA 5643-1: Τουρισμός και συναφείς
υπηρεσίες – Απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη της
εξάπλωσης της Covid-19 στην τουριστική βιομηχανία.
• CWA 5643-2: Τουρισμός και συναφείς
υπηρεσίες – Απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη της
εξάπλωσης της Covid-19 στην τουριστική βιομηχανία - Ευρωπαϊκή Οπτική Ταυτότητα - Σήμα (European Visual Identity),
η οποία εστιάζει στις ειδικές για την
Ευρώπη συστάσεις και απαιτήσεις.
Το CWA 5643-1 αποτελεί υιοθέτηση της
διεθνούς προδιαγραφής ISO/PAS 5643
Τουρισμός και συναφείς υπηρεσίες –
Απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές
για την πρόληψη της εξάπλωσης της
Covid-19 στην τουριστική βιομηχανία,
που έχει εκδώσει πρόσφατα ο Διεθνής

Οργανισμός Τυποποίησης (ISO).
Συγκεκριμένα, το CWA 5643-1 καθορίζει απαιτήσεις και συστάσεις για τουριστικούς οργανισμούς σχετικά με την
πρόληψη της εξάπλωσης της Covid-19
και την προστασία της υγείας των
εργαζομένων στους διάφορους τουριστικούς οργανισμούς. Επίσης παρέχει
κατευθυντήριες οδηγίες για την παροχή
ασφαλέστερων τουριστικών υπηρεσιών
και προϊόντων στους τουρίστες.
Το έγγραφο αυτό εφαρμόζεται στο
σύνολο της τουριστικής αλυσίδας και
περιλαμβάνει όλους τους παρόχους
της τουριστικής βιομηχανίας όπως τις
υπηρεσίες τροφοδοσίας, διαμονής και
μεταφοράς, τις παραλίες, τα θεματικά
πάρκα αναψυχής, τη νυχτερινή διασκέδαση, τους χώρους εστίασης, τα
ταξιδιωτικά γραφεία, τις καταδυτικές
δραστηριότητες, τα μουσεία και τους
χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και
άλλους συναφείς τομείς και υπηρεσίες.
Τα πιο πάνω έγγραφα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν από
τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης
(CYS), ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας
τυποποίησης της Κύπρου και αρμόδιος
για την προώθηση των ευρωπαϊκών και
των διεθνών προτύπων στην κυπριακή
κοινωνία και βιομηχανία.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΥΤΑΛΗΣ

MAΡΙΝΑ ΠΑΦΟΥ
ΑΚΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ,
ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΟ ΕΒΕ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του CFA
Society Cyprus, ο οποίος είναι ο τοπικός
σύνδεσμος του Ινστιτούτου CFA, το
οποίο εδρεύει στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ
και αριθμεί πάνω από 160.000 μέλη
σε όλο τον κόσμο, το νέο Διοικητικό
Συμβούλιό του αποτελείται από 7 μέλη,
με πολυετή πείρα στον τραπεζικό και
χρηματοοικονομικό τομέα. Πρόεδρος
εξελέγη η Ελένη Κωνσταντίνου και
αντιπρόεδρος ο Evgeny Tarakanov, ενώ
το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνουν
η Θάλεια Κουνούνη ως γραμματέας,
ο Μενέλαος Πουλλής ως ταμίας και οι
Ζήνων Παπαφιλίππου, Άντρη Σάντη και
Άλκης Χατζηττοφής ως μέλη.
Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά της η
νέα πρόεδρος του ΔΣ του CFA Society
Cyprus, Ελένη Κωνσταντίνου, ανέφερε
ότι ο Σύνδεσμος έχει θέσει ως διαχρονικό στόχο την ενεργή εμπλοκή του στον
καθορισμό και την εφαρμογή βέλτιστων
πρακτικών στον χρηματοοικονομικό
τομέα της Κύπρου, με απώτερο σκοπό
το ευρύτερο κοινωνικό όφελος. Σε

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Πάφου χαιρέτισε την
απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής
Προσφορών, ημερ. 13 Ιουλίου 2021,
στην προσφυγή που κατέθεσε η
ERNST AND YOUNG CYPRUS
LTD – SALFO and Associates
S.A. Engineering and Management
Consultants – MARNET SA εναντίον της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι
το Υφυπουργείο Τουρισμού, για τη
Μαρίνα Πάφου.
Σύμφωνα με το ΕΒΕ, με βάση την
ανακοίνωση της ΑΑΠ που εξέδωσε
την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021, αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη της
προσφυγής και επικύρωση της
προσβαλλόμενης απόφασης χωρίς
οποιαδήποτε άλλη διαταγή. Το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου λέει ότι για το έργο της
συνδυαστικής ανάπτυξης μαρίνας
και υποδομής υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή Πότιμα
στην Κισσόνεργα, το Υφυπουργείο Τουρισμού προέβη σε διεθνή
διαγωνισμό με τίτλο «Competition
for the provision of services for a
comprehensive feasibility study of
a combined marine development
(marina and infrastructure that
can accommodate cruise ships) in
Kissonerga area, Pafos».
Ως εκ τούτου, με βάση και τις πιο
πάνω εξελίξεις είναι θέμα ημερών
να συγκληθεί εκ νέου το Συμβούλιο
Προσφορών για κατακύρωση στον
επιτυχόντα προσφοροδότη, ο οποίος θα ξεκινήσει την πιο πάνω μελέτη
«της οποίας τα αποτελέσματα και
ευρήματα θα αναμένουμε με αγωνία», καταλήγει.

ΣΤΟΝ CFA SOCIETY CYPRUS

χαιρετισμό του, ο αντιπρόεδρος της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Γιώργος Θεοχαρίδης εξήρε τις δράσεις
του Συνδέσμου, κάνοντας ειδική αναφορά στην επιτυχημένη συνεργασία του με
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Τα μέλη του Συνδέσμου αντιπροσωπεύουν όλες τις μεγάλες τράπεζες και
επενδυτικές εταιρείες της Κύπρου, ως
πιστοποιημένοι χρηματοοικονομικοί
αναλυτές από το Ινστιτούτο CFA.

ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΣΤΕΚ
ΕΚΤΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Έκκληση να αφεθεί ο τουριστικός τομέας
εκτός των όποιων αντιπαραθέσεων
σχετίζονται με τα υγειονομικά μέτρα διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού
απηύθυνε, στις 14 Ιουλίου, ο Σύνδεσμος
Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου
(ΣΤΕΚ).
Σε ανακοίνωση, με αφορμή δημόσιες δηλώσεις και τοποθετήσεις από φορείς του
τομέα εστίασης για λήψη μέτρων αντίδρασης και στα αεροδρόμια της χώρας, ο
ΣΤΕΚ καλεί «όλους τους εμπλεκόμενους
να λειτουργήσουν με σύνεση και να μην
δημιουργήσουν επιπρόσθετα προβλήματα που μόνο χειρότερη θα κάνουν την κατάσταση». «Τα δεδομένα στο τουριστικό
μέτωπο είναι ήδη ιδιαίτερα προβληματικά
τις τελευταίες βδομάδες», προσθέτει.
Αναφέρει επίσης ότι «εάν στην κακή
επιδημιολογική μας εικόνα και τον έντονο
ανταγωνισμό προστεθούν κι άλλα ζητήματα, όπως ο αποκλεισμός των αεροδρομίων, είναι βέβαιο πως τόσο οι ίδιοι οι
τουρίστες όσο και οι οργανωτές ταξιδιών
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θα στρέψουν πλήρως την προσοχή τους
προς άλλους προορισμούς».
Ο ΣΤΕΚ αναφέρει ότι «η δημιουργία
επιπρόσθετων προβλημάτων τα οποία θα
βλάψουν αναπόφευκτα και μεγάλη μερίδα
του ίδιου του τομέα της εστίασης, δεν θα
έπρεπε να είναι καν μέρος της συζήτησης
για λήψη των όποιων μέτρων». «Ούτε
για τους επαγγελματίες του ξενοδοχειακού τομέα είναι εύκολη ή χωρίς κόστος
η εφαρμογή των μέτρων, όμως σ’ αυτήν
τη δύσκολη συγκυρία θα πρέπει όλοι να
συνεργαστούμε και να αναλάβουμε το
κομμάτι της ευθύνης που μας αναλογεί»,
προσθέτει. Αν θα επέλθουν αλλαγές
και τροποποιήσεις των Διαταγμάτων,
σύμφωνα με τον ΣΤΕΚ, «αυτές πρέπει να γίνουν μετά από συζήτηση και
διαβούλευση και όχι μέσω ενεργειών
που θα επιβαρύνουν την κατάσταση και
θα στείλουν λανθασμένα μηνύματα στο
εξωτερικό». «Και σίγουρα όχι σε βάρος
της μεγάλης προσπάθειας για περιορισμό
της εξάπλωσης του ιού», καταλήγει.

ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 10ου ΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Στους λόφους της Ούμπρια στην Ιταλία,
ο κόμης Benedikt Bolza και η οικογένειά του αποκατέστησαν ένα κάστρο
του 10ου αιώνα και το μετέτρεψαν σε
ξενοδοχείο. Το Hotel Castello di Reschio
διαθέτει 30 σουίτες, σπα και εστιατόριο
μέσα στο ιστορικό κάστρο και άλλες έξι
δίπλα στην εκκλησία της ενορίας. Βρίσκεται μέσα στο μεγάλο κτήμα Reschio,
το οποίο αποκτήθηκε από τον κόμη
Antonio Bolza το 1994.
Το διάσπαρτο με αγροικίες κτήμα είναι
στα σύνορα Ούμπρια και Τοσκάνης. Τα
καταρρέοντα κτίσματα αποκαταστάθηκαν σιγά σιγά και μετατράπηκαν σε κατοικίες από τον γιο του, τον Benedikt και
τη νύφη του, την Donna. Στη συνέχεια,
η οικογένεια έστρεψε την προσοχή της

στο πέτρινο κάστρο όπου έζησε επί μία
δεκαετία αποκαθιστώντας το αρχιτεκτόνημα και δημιουργώντας εσωτερικούς
χώρους που το σέβονται αλλά προσφέρουν σύγχρονες ανέσεις.
Σε όλα τα δωμάτια, πατώματα από τερακότα ή ξύλο, κεντημένες στο χέρι λινές
κουρτίνες, ιταλικά υφάσματα και από
μάρμαρο και μπρούντζο εξοπλισμός των
λουτρών από ντόπιους τεχνίτες.
Ο ίδιος ο Benedikt Bolza σχεδίασε και
κατασκεύασε κλίνες και φωτισμό για το
ξενοδοχείο μέσω της δικής του εταιρείας της BB for Reschio. Ως διακόσμηση, πορτρέτα, φωτογραφίες και
άλλα αντικείμενα από ντόπια παλαιοπωλεία (https://www.instagram.com/p/
CPV5zzEsjqV/). Στον δυτικό προμαχώνα

του κάστρου, το Ristorante Al Castello
σερβίρει ιταλική κουζίνα με προϊόντα
από καλλιέργειες στο κτήμα.
Στην Palm Court –καινούργια δομή στο
μοντέλο των βικτωριανών θερμοκηπίων
από γυαλί και σίδερο– προσφέρεται
χώρος για ανάγνωση, κουβέντα και απόλαυση γλυκών και κοκτέιλ από το διπλανό μπαρ. Στον Il Torrino, τον πύργο που
ήταν το παρατηρητήριο του κάστρου
και ο οποίος έχει μετατραπεί σε χώρο
εστίασης, σερβίρονται ελαφρά γεύματα
και ποτά με θέα μια οβάλ πισίνα. Το σπα
βρίσκεται στο αψιδωτό πέτρινο κελάρι.
Οι πελάτες μπορούν να εξερευνήσουν
το κτήμα πεζή ή με ποδήλατο και να
πάρουν μαθήματα ιππασίας στο Κέντρο
Ιππασίας.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΔΥΟ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Πάνω από το 66% των ενηλίκων
κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου
έχουν κάνει πλέον και τις δύο δόσεις
των διατιθέμενων εμβολίων κατά του
κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, ο αριθμός
των 35.155.767 αντιστοιχεί στο 66,7%

των ενηλίκων. Ο υφυπουργός Υγείας
Ναντίμ Ζαχάουι τόνισε ότι η κυβέρνηση
πέτυχε τον στόχο εμβολιασμού των 2/3
των ενηλίκων πολιτών νωρίτερα από
τον χρονικό στόχο της 19ης Ιουλίου,
ημέρας άρσης των περιορισμών κατά

της πανδημίας στην Αγγλία. Την πρώτη
δόση έχουν κάνει 46.037.090 πολίτες,
δηλαδή το 87,4% του ενήλικου πληθυσμού. Υπενθυμίζεται ότι στο Ηνωμένο
Βασίλειο δεν έχει εγκριθεί ο εμβολιασμός των ανηλίκων.
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ΑΠΟΨΕΙΣ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Τα πρότυπα είναι παντού, εφαρμόζονται στις καθημερινές μας δραστηριότητες
και προσφέρουν ποιότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια.

Ι

διαίτερα σε μια χώρα όπως η Κύπρος, όπου ο τουρισμός αποτελεί
ίσως την κυριότερη οικονομική της
δραστηριότητα, οφείλουμε να αξιοποιούμε τα εθελοντικά πρότυπα για να
επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των τουριστών αλλά και άλλα πολλαπλά οφέλη.
Για πάνω από ένα δισεκατομμύριο
ανθρώπους στον κόσμο που ζουν με
κάποιου είδους αναπηρία αλλά και για
τα άτομα που βρίσκονται σε κάποιο
στάδιο της ζωής τους σε μια ιδιαίτερη
κατάσταση, τα ταξίδια μπορεί να είναι
μια δύσκολη υπόθεση. Αναγνωρίζοντας
τη σημασία της άρσης των περιττών
εμποδίων στον τουρισμό, ο Διεθνής
Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) δημοσίευσε το πρώτο πρότυπο που βοηθά την
τουριστική βιομηχανία να καταστήσει τα
ταξίδια προσβάσιμα για όλους.
Το νέο αυτό διεθνές πρότυπο, ISO
21902:2021: Τουρισμός και συναφείς
υπηρεσίες – Προσβάσιμος τουρισμός
για όλους – Απαιτήσεις και Συστάσεις,
παρέχει απαιτήσεις, κατευθυντήριες
γραμμές και συστάσεις σχετικά με τις
βασικές πτυχές της χάραξης πολιτικής,
στρατηγικής και τα ειδικά χαρακτηριστικά των υποδομών, των προϊόντων
και των υπηρεσιών που πρέπει να
εφαρμόζονται σε σχέση με την προσβασιμότητα. Σκοπός του προτύπου είναι η
εφαρμογή ενός καθολικού μοντέλου για
τη διευκόλυνση της ισότιμης πρόσβασης και απόλαυσης του τουρισμού από
άτομα όλων των ηλικιών και ικανοτήτων: οποιοσδήποτε μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα προσβασιμότητας
ή να έχει ειδικές απαιτήσεις πρόσβασης,
όπως π.χ. τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες που εγκυμονούν,
οι οικογένειες με μικρά παιδιά κ.ά.
«Η ανάγκη εκπόνησης του εν λόγω προτύπου προήλθε από την έλλειψη συνέπειας και σαφήνειας που υπήρχε σε όλες
τις χώρες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στις τουριστικές εγκαταστάσεις
και υπηρεσίες και ο οποίος εξακολουθεί
να δημιουργεί φραγμούς», επισήμανε η
Marina Diotallevi του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO), η οποία
υπήρξε σύμβουλος της ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων που ανέπτυξε
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ΜΑΡΙΛΈΝΑ ΝΙΚΟΛΆΟΥ
Λειτουργός Τυποποίησης
Υπηρεσιών και Διοίκησης
Κυπριακός Οργανισμός
Τυποποίησης (CYS)

Ο ISO δημοσίευσε το
πρώτο πρότυπο που
βοηθά την τουριστική
βιομηχανία να
καταστήσει τα ταξίδια
προσβάσιμα για όλους
το πρότυπο. Επίσης, πρόσθεσε ότι «τα
εμπόδια αυτά οφείλονται συχνά στην
έλλειψη γνώσης και κατάρτισης εντός
της τουριστικής αλυσίδας, πράγμα που
συχνά σημαίνει ότι οι καλοπροαίρετες
προσπάθειες καταλήγουν σε σπατάλη».
Το πρότυπο έρχεται να δώσει μια σαφή
καθοδήγηση σε ολόκληρη την αλυσίδα
του τουρισμού σχετικά με τον τρόπο
εφαρμογής των κατάλληλων δράσεων
που σχετίζονται με την προσβασιμότητα.
Το ISO 21902 προορίζεται να εξυπηρετήσει οποιονδήποτε εμπλέκεται στον
τουρισμό ή τον αγγίζει, όπως αρμόδιες
αρχές χάραξης πολιτικής και στρατηγικής και οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα ωφελήσει επίσης τις ταξιδιωτικές και τις τουριστικές επιχειρήσεις,
όπως τους ταξιδιωτικούς πράκτορες και
τα ταξιδιωτικά γραφεία, τους παρόχους
μεταφορικών υπηρεσιών, τα τουριστικά

καταλύματα, τους χώρους εστίασης
καθώς και φορείς υποστήριξης όπως
είναι αρχιτέκτονες, εργολάβοι, εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και, φυσικά, τους ίδιους τους
τουρίστες.
Η Κύπρος, μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), αποτελεί
πλήρες μέλος της εν λόγω Ομάδας
Εργασίας (Accessible Tourism) από το
2016 και συμμετέχει ενεργά με την εθνική αντιπρόσωπό της, κ. Στέλλα Γαβριήλ,
στις εργασίες της, με κύριο στόχο τη
στενότερη παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα του Τουρισμού και την
αποτελεσματική αξιοποίηση των προτύπων στην τουριστική βιομηχανία.
Κάθε άτομο έχει δικαίωμα να κινείται με
ανεξαρτησία, άνεση και ασφάλεια, ώστε
να συμμετέχει ισότιμα στα κοινωνικά,
πολιτιστικά και οικονομικά δρώμενα
της επιλογής του. Για να πετύχουμε
την καθολική πρόσβαση σε όλους τους
χώρους, απαιτείται η συνεργασία και η
καλή θέληση από όλους τους συμβαλλόμενους κοινωνικούς εταίρους, γιατί
όλοι μας κάποτε παίρνουμε τον ρόλο
του τουρίστα, είτε στη χώρα μας είτε σε
μια ξένη.
Στο πλαίσιο ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων φορέων στην Κύπρο για την
ύπαρξη του προτύπου και την προστιθέμενη αξία που δύναται να δώσει η
εφαρμογή του στην κυπριακή τουριστική βιομηχανία, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης παρουσίασε, στις 5
Ιουλίου 2021, τις βασικές πρόνοιες του
προτύπου σε συνεδρία της Παράλληλης
Βουλής για την Επιχειρηματικότητα και
συγκεκριμένα στην υποεπιτροπή για
τον Τουρισμό.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν ή και να προμηθευτούν τo πρότυπο από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) και συγκεκριμένα από το
Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ). Η υιοθέτηση, εφαρμογή
και προώθηση ευρωπαϊκών και διεθνών
προτύπων στην Κύπρο πραγματοποιείται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού
Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο
εθνικός φορέας για την Τυποποίηση.

ΑΠΟΨΕΙΣ

«EXERCISE IS MEDICINE»

ΚΑΙ ΟΙ ΝΈΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ
Η βιομηχανία της ευεξίας (Global Wellness Industry) έχει ξεπεράσει τα 5
τρισεκατομμύρια δολάρια και εκπροσωπεί το 5,5% της παγκόσμιας οικονομικής
δραστηριότητας.

Σ

ύμφωνα με στοιχεία του
United Nations World Tourism
Organization (UNWTO), ο Αθλητικός Τουρισμός στην ευρύτερή
του έννοια αποτελεί τον πιο ραγδαία
αναπτυσσόμενο τομέα του Τουρισμού
με μια σημαντική συμβολή της τάξης των 800 δισεκατομμυρίων στην
παγκόσμια οικονομία. Αυτό το κομμάτι
του τουρισμού που έχει να κάνει με τον
αθλητισμό και την αναψυχή εκπροσωπεί
περισσότερο από 10% του παγκόσμιου
τουρισμού, με τις προοπτικές ανάπτυξης να ξεπερνούν κατά πολύ άλλες
βιομηχανίες.
Στα πιο πάνω ενδιαφέροντα στοιχεία,
προστίθεται η νέα παγκόσμια πρωτοβουλία υγείας, το Exercise is Medicine
Concept, το οποίο απώτερο σκοπό έχει
την αξιοποίηση της φυσικής δραστηριότητας ως σημαντικότατη παρέμβαση για
την αντιμετώπιση πολλών χρόνιων παθήσεων και προβλημάτων υγείας. Αυτό
συνεπάγεται και την ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στα συστήματα υγείας,
στην κοινότητα και στους παρόχους
υπηρεσιών φυσικής δραστηριότητας.
Όλα αυτά τα στοιχεία του τομέα ευεξίας,
όπως για παράδειγμα ο τουρισμός
ευεξίας, η υγιεινή διατροφή, το fitness,
Mind and Body, τα κέντρα υγείας και το
Spa economy, η προληπτική ιατρική με
βάση το Exercise is Medicine Concept
και το Wellness Lifestyle ήδη αποτελούν

ΚΑΘ. ΝΊΚΟΣ
ΚΑΡΤΑΚΟΎΛΛΗΣ

Πρόεδρος Συμβουλίου
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Η χώρα μας
διαθέτει σημαντικά
ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα για
την προσφορά τέτοιων
υπηρεσιών
σημαντικότατους πυλώνες της τουριστικής βιομηχανίας. Μια άλλη σημαντική
παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό τέτοιων υπηρεσιών
είναι οι αλλαγές στις επιλογές των

ανθρώπων για τουριστικούς προορισμούς στην post-covid εποχή, που
προκύπτει από τον σημαντικό αντίκτυπο της πανδημίας στις συμπεριφορές
των ανθρώπων σε πολλά επίπεδα και
κατ’ επέκταση στις τουριστικές τους
επιλογές. Σαν αποτέλεσμα της πανδημίας οι επιλογές αυτές ενδεχομένως να
αλλάξουν τα δεδομένα στην τουριστική
βιομηχανία. Οι προοπτικές σε αυτούς
τους συγκεκριμένους τομείς θα είναι
εξαιρετικές για ανάπτυξη ενός αειφόρου μοντέλου τουρισμού (sustainable
tourism development). Για να γίνει αυτό
κατορθωτό και να πετύχει, θα πρέπει
η τουριστική βιομηχανία να συμπράξει
με τις επιστήμες υγείας στην παροχή
ολοκληρωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών. Αυτό θα αποτελέσει καθοριστικό
παράγοντα επιτυχίας σε μια τέτοια
προσπάθεια. Όλες οι ενδείξεις καταδεικνύουν ένα ξεκάθαρο νέο δεδομένο:
ο τουρισμός, ο αθλητισμός, η ευεξία
και η υγεία θα αποτελούν ολοένα και
περισσότερο αναπόσπαστο κομμάτι της
τουριστικής βιομηχανίας και της τουριστικής εμπειρίας. Η χώρα μας διαθέτει
σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τον σχεδιασμό και την προσφορά
τέτοιων υπηρεσιών. Η τοποθέτησή της
στον παγκόσμιο χάρτη του Αθλητικού
Τουρισμού μπορεί επομένως να γίνει
πραγματικότητα, αρκεί να υπάρχει
στρατηγική και όραμα.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΣΥΞΕ
2017-2021
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. 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
SUNRISE HOTELS
Τηλ. 23831501

κ. Γ. Πανταζής

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
LEPTOS CALYPSO HOTELS
Τηλ. 26813777

κ. Στ. Παναγιώτου

κ. Στ. Μανδρίδης

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ &
Εκπρόσωπος Εκτοπισμένων
Ξενοδόχων
Τηλ. 22779750

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
CORFU HOTEL
Τηλ. 23722700

κ. Ν. Κατσουνωτός

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
A. TSOKKOS HOTELS
Τηλ. 23848130

κ. Γ. Τσόκκος

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. 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

