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ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΣΥΞΕ
Η τουριστική βιομηχανία θα παραμείνει μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας 

Καταδικάζουμε το άνοιγμα του παραλιακού 
μετώπου των Βαρωσίων

η δική μας Αμμόχωστος

TA
XY

ΔΡ
ΟΜ

ΙΚ
Ο 

ΤΕ
ΛΟ

Σ 
ΠΛ

ΗΡ
ΩΜ

ΕΝ
Ο 

  -
   

 A
ΔΕ

ΙΑ
 Α

Ρ.
 3

60
 - 

ΑΝ
ΟΙ

ΚΤ
Ο 

ΓΙ
Α 

ΤΑ
ΧΥ

ΔΡ
ΟΜ

ΙΚ
Ο 

ΕΛ
ΕΓ

ΧΟ
 - 

ΑΔ
ΕΙ

Α 
ΑΡ

. 2
39

 - 
ΙS

SN
 1

45
0-

27
63

 - 
 IS

SN
 2

54
7-

86
13

 (o
nl

in
e)
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Guest experience = Knauf experience

Η οικοδομή αλλάζει

Ολοκληρωμένα συστήματα
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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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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΥΧΟΣ 50
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Επί τάπητος τα προβλήματα που 
ταλανίζουν τον κλάδο και τα επόμενα 
βήματα με στόχο την ανάκαμψή του
Σελ. 10-11

COVER STORY

Μέλη του ΠΑΣΥΞΕ παραμένουν και οι 
ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων 
που βρίσκονται στα κατεχόμενα
Σελ. 8

ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΣ ΡΟΥΣΟΥΝΙΔΗΣ
«Εκτιμούμε ότι η κρίση αυτή θα είναι 
βαθύτερη του ενός έτους»
Σελ. 16

Τα νέα μέτρα στήριξης του Κράτους 
προς την τουριστική και ξενοδοχειακή 
βιομηχανία
Σελ. 14-15

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. 

Φωτογραφίες εξωφύλλου: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ)
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Πλησιάζουμε στο τέλος του 2020, μίας περιόδου 

που ολόκληρος ο πλανήτης δοκιμάζεται από την 

πανδημία Covid-19. Τα κράτη και οι διεθνείς οργα-

νισμοί, όπως τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, προσπαθούν να προστατέψουν την υγεία 

των πολιτών υπό την πίεση της απειλής τόσο των 

ανθρώπινων ζωών όσο και των εθνικών οικονομι-

ών τους.

Το αύριο είναι τόσο αβέβαιο, και αυτό ισχύει για 

όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότη-

τας. Όλοι εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στα μαζι-

κά και γρήγορα τεστ και σε τελική ανάλυση στην 

εξεύρεση ενός εμβολίου ή μιας θεραπείας που θα 

επαναφέρει την καθημερινότητά μας σε ομαλότη-

τα και θα μας απαλλάξει από τον φόβο και το άγ-

χος της εξασφάλισης της υγείας μας αλλά και της 

υγείας των κοντινών μας ανθρώπων.

Η τουριστική βιομηχανία παγκοσμίως πληγώθηκε 

σε βαθμό που είναι άγνωστο το πότε θα μπορέ-

σει να ανακάμψει, και μαζί της όλοι οι τομείς που 

εξαρτώνται από αυτή, ο ξενοδοχειακός και ο επι-

σιτιστικός τομέας, οι αεροματαφορές, η κρουαζιέ-

ρα και άλλοι.

Για την Κύπρο ένας τραυματισμένος τουριστικός 

τομέας σημαίνει πάρα πολλά, αφού είναι ένας από 

τους τρεις βασικούς πυλώνες στους οποίους στη-

ρίζεται η οικονομία της. Αυτός ήταν και ο λόγος για 

τη διοργάνωση από τον ΠΑΣΥΞΕ τον περασμένο 

Οκτώβριο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσής μας, 

όπου μας δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουμε τα 

προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο καθώς και 

τα επόμενα βήματα με στόχο την ανάκαμψή του. 

Δεν θέλουμε και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα 

τα χέρια. Ως ο Σύνδεσμος των Κυπρίων Ξενοδό-

χων-Επιχειρηματιών θα συνεχίσουμε να εργαζό-

μαστε για τη στήριξη των μελών μας, των εργα-

ζομένων στην τουριστική βιομηχανία, αλλά και 

την ενίσχυση των προσπαθειών του κράτους για 

διαχείριση της πανδημίας. 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  εκλεκτοί αναγνώστες,

ΕDITORIAL

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
www.gnora.com
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: 
Γιώργος Κωνσταντίνου - george@gnora.com

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Άλφα Δημιουργική
www.alfa.com.cy, info@alfa.com.cy

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης
cha@cyprushotelassociation.org

ΙSSN 1450-2763 -  ISSN 2547-8613 (online)

Xάρης Λοϊζίδης
Πρόεδρος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
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Η Επιτροπή των Εκτοπισμένων Ξενοδόχων 
διά του προέδρου της και ο Παγκύπριος 
Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) καταδί-
κασαν απερίφραστα την απαράδεκτη από-
φαση της Τουρκίας να ανοίξει το παραλια-
κό μέτωπο των Βαρωσίων, κατά παράβαση 
των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών 
και των αποφάσεων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας.  Το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 

Εθνών περιγράφει ως απαράδεκτη κάθε 
προσπάθεια εποικισμού οποιουδήποτε 
τμήματος των Βαρωσίων από ανθρώπους 
εκτός των νόμιμων κατοίκων του και ζητά 
υπαγωγή της περίκλειστης περιοχής της 
Αμμοχώστου υπό τη διοίκηση των Ηνω-
μένων Εθνών. Υπό το φως των νέων προ-
κλήσεων από πλευράς Τουρκίας, ο Σύνδε-
σμος θεωρεί επιβεβλημένη την ενεργό-
τερη εμπλοκή των Ηνωμένων Εθνών και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την άσκηση 
πιέσεων προς την Τουρκία για τερματι-
σμό των τελευταίων μεθοδεύσεών της. 
Ως γνωστόν, μέλη του Συνδέσμου παρα-
μένουν και οι ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών 
μονάδων που βρίσκονται στα κατεχόμε-
να και κυρίως στο παραλιακό μέτωπο 
της Αμμοχώστου και την Κερύνεια, που 
εδώ και 46 χρόνια σφετερίζεται παρά-
νομα το κατοχικό καθεστώς. 

Ο ΠΑΣΥΞΕ καταδικάζει το άνοιγμα 
του παραλιακού μετώπου των Βαρωσίων
Μέλη του Συνδέσμου παραμένουν και οι ιδιοκτήτες κατεχόμενων ξενοδοχειακών μονάδων 

ΘΕΜΑ
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Πεπεισμένοι ότι η τουριστική βιομηχανία, 
παρά τις δύσκολες στιγμές που διέρχεται 
σήμερα λόγω της πανδημίας, θα ανακάμ-
ψει και θα συνεχίσει να έχει πρωταγωνι-
στικό ρόλο στην ανάπτυξη της κυπριακής 
οικονομίας δηλώνουν οι Κύπριοι ξενοδό-
χοι. Τα προβλήματα που ταλανίζουν τον 
κλάδο καθώς και τα επόμενα βήματα με 
στόχο την ανάκαμψή του, απασχόλησαν 
την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Πα-
γκυπρίου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥ-
ΞΕ), που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 
Οκτωβρίου στην παρουσία της υπουρ-
γού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου και του 
υφυπουργού Τουρισμού Σάββα Περδίου.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΥ-
ΞΕ Χάρη Λοϊζίδη, με βάση τα διαθέσιμα 
στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιου-
λίου 2020, η μείωση στα έσοδα από τον 
τουρισμό σε σχέση με την αντίστοιχη πε-
ρίοδο το 2019 υπολογίζεται στο 88,5%. Ο 
κ. Λοϊζίδης διαβεβαίωσε ότι ο Σύνδεσμος 
θα συνεχίσει να εργάζεται για να μην χα-
θεί εντελώς η χρονιά, ωστόσο αναγνώρι-
σε ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολί-

ες. Όπως είπε ο κ. Λοϊζίδης, σε αυτήν τη 
συγκυρία η στήριξη της τουριστικής βιο-
μηχανίας είναι εκ των ων ουκ άνευ, ενώ 
υπενθύμισε ότι διαχρονικά λειτούργησε 
ως μοχλός ανάπτυξης της κυπριακής οι-
κονομίας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ αναφέρθηκε 
εκτενώς στη δράση που ανέπτυξε ο Σύν-
δεσμος τους τελευταίους μήνες με στόχο 
τη στήριξη των εργαζομένων στην τουρι-
στική βιομηχανία, αλλά και την ενίσχυση 
των προσπαθειών του κράτους για δια-
χείριση της πανδημίας. Ειδικότερα υπεν-
θύμισε ότι:
• Ο Σύνδεσμος κατέθεσε ποσό ύψους 
€100.000 στο Γενικό Λογιστήριο της Δη-
μοκρατίας, για ενίσχυση των προσπαθει-
ών της κυβέρνησης για αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας
• Συνομολόγησε συμφωνία με το Yφυ-
πουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο 
Υγείας ώστε ξενοδοχειακές μονάδες να 
λειτουργήσουν ως κέντρα καραντίνας για 
επαναπατρισθέντες μόνιμους κατοίκους 
κ.ά.
• Mέλη του Συνδέσμου ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα της κυβέρνησης για φιλοξε-
νία ιατρικού και παραϊατρικού προσωπι-
κού στα ξενοδοχεία τους, για προστασία 
των οικογενειών τους, αλλά και της κοι-
νότητας 

Η τουριστική βιομηχανία θα παραμείνει 
μοχλός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας
Δύσκολη η επόμενη μέρα εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβεβαιώσεις της 
υπουργού Εργασίας για 
περαιτέρω στήριξη των 
εργαζομένων με στόχο 
να λειτουργήσουν όσο 
το δυνατόν περισσότερα 
ξενοδοχεία στη διάρκεια 
της χειμερινής περιόδου



• Ο Σύνδεσμος συνέβαλε με εποικοδομη-
τική διάθεση στη λήψη συγκεκριμένων 
πολιτικών αποφάσεων και μέτρων για τη 
στήριξη της τουριστικής και ξενοδοχεια-
κής βιομηχανίας από το κράτος
• Εγκαινίασε διάλογο με την Κεντρική 
Τράπεζα και τις εμπορικές τράπεζες για 
την προώθηση μέτρων που θα ανακουφί-
σουν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στον τουριστικό τομέα 
• Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην προ-
σπάθεια άρσης των περιοριστικών μέ-
τρων στα αεροδρόμια και για την επανα-
λειτουργία των ξενοδοχείων
• Προχώρησε σε διάβημα προς την επί-
τροπο Υγείας και Ασφάλειας των Τροφί-
μων της ΕΕ κ. Στέλλα Κυριακίδου με στό-
χο να δοθεί εύκολη πρόσβαση στους Ευ-
ρωπαίους πολίτες σε Covid-19 test ώστε 
να μπορούν να ταξιδεύουν πιο εύκολα
• Σε όλη τη διάρκεια της κρίσης ο Σύν-
δεσμος λειτούργησε υποστηρικτικά προς 
τα μέλη του με σκοπό τη διαχείριση της 
κατάστασης. 
Από την πλευρά της η υπουργός Εργα-
σίας Ζέτα Αιμιλιανίδου αναγνώρισε ότι ο 
ξενοδοχειακός τομέας και η τουριστική 
βιομηχανία εν γένει είναι ο πνεύμονας 
της οικονομίας, αφού πολλές είναι οι επι-
χειρήσεις και οι κλάδοι η λειτουργία των 
οποίων εξαρτάται από τα ξενοδοχεία. Η 
υπουργός Εργασίας περιέγραψε ως άρι-
στη τη συνεργασία της με τον Πρόεδρο 
και τα μέλη του ΔΣ του ΠΑΣΥΞΕ, ανακοι-
νώνοντας ότι στις 3 Νοεμβρίου το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο θα ενέκρινε νέα μέτρα 
στήριξης των εργαζομένων στην ξενοδο-

χειακή και τουριστική βιομηχανία μέχρι 
τον Μάρτιο, με στόχο να λειτουργήσουν 
όσο το δυνατόν περισσότερα ξενοδοχεία 
στη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.
Ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περ-
δίος εξέφρασε την άποψη ότι ο στόχος 
να διατηρηθούν οι αφίξεις στο 30 ή στο 

20% ήταν εφικτός, αλλά δεν επετεύχθη 
λόγω της κατηγοριοποίησης των χωρών, 
την οποία περιέγραψε ως την αυστηρό-
τερη της Ευρώπης. Σύμφωνα με τον κ. 
Περδίο κανένας δεν μπορεί να αντέξει 
μία ακόμη χρονιά όπως η φετινή, εκφρά-
ζοντας την ελπίδα να ακολουθηθεί μια 
διαφορετική προσέγγιση στο θέμα της 
κατηγοριοποίησης. 
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΠΑ-
ΣΥΞΕ προσκλήθηκε και ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου Πανίκος 
Νικολάου, με τον οποίο έγινε ανταλλα-
γή απόψεων για τους τρόπους με τους 
οποίους οι τράπεζες μπορούν να διευκο-
λύνουν τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν 
αυτήν την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ 11

Χάρης Λοϊζίδης: 
Tην περίοδο μεταξύ 
Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020, 
η μείωση στα έσοδα από 
τον τουρισμό σε σχέση 
με το 2019 υπολογίζεται 
στο 88,5%
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο των οδηγιών του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας και της διαρ-
κούς διαδικασίας αναθεώρησης των 

μέτρων που λαμβάνονται για αντιμετώπιση 
της κρίσης λόγω της πανδημίας και με γνώ-
μονα τη στήριξη τόσο των εργαζομένων 
όσο και των επιχειρήσεων, η λειτουργία 
των οποίων επηρεάστηκε σημαντικά λόγω 
των επιπτώσεων της πανδημίας, το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 4 Νοεμβρίου 
2020 την υλοποίηση Ειδικών Σχεδίων στή-
ριξης των εργαζομένων για τους επόμε-
νους μήνες.
Οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν υπό το φως 
της συνεχιζόμενης έξαρσης της πανδημίας 
και της ανάγκης επέκτασης της στήριξης 
που ήδη παρέχεται τόσο στους εργαζόμε-
νους και τις επιχειρήσεις που πλήττονται 
από τις συνέπειες της πανδημίας όσο και 
σε ανέργους που έχουν εξαντλήσει το 
ανεργιακό τους επίδομα.
Μέχρι σήμερα και από τον Μάρτιο, έχει αξι-
οποιηθεί συνολικό ποσό ύψους 530 εκα-
τομμυρίων ευρώ για τα Ειδικά Σχέδια που 
υλοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
Μέσω των Ειδικών Σχεδίων έχουν στηριχθεί 
πέραν των 190.000 εργαζομένων κατά την 
πρώτη φάση αντιμετώπισης της πανδημίας 
μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2020, ενώ και 
κατά το διάστημα Ιουλίου-Οκτωβρίου όπου 
υπήρξε σημαντική ύφεση της πανδημίας, 
συνεχίστηκε η στήριξη σε μεγάλο αριθμό 
εργαζομένων και επιχειρήσεων που εξακο-
λούθησαν να επηρεάζονται σε σημαντικό 
βαθμό από τις συνέπειες της πανδημίας, 
κυρίως στον τουριστικό τομέα αλλά και σε 
πολλές άλλες επιχειρήσεις που συνδέονται 
με τον τουριστικό τομέα.
Τα Ειδικά Σχέδια που έχουν εγκριθεί, τα 
οποία ήταν αποτέλεσμα και Κοινωνικού 
Διαλόγου κατά το διάστημα που έχει προ-
ηγηθεί καθώς και της συνεργασίας με τον 
υπουργό Οικονομικών, προβλέπεται ότι θα 
παρέχουν στήριξη σε πέραν των 60.000 

εργαζομένων, αλλά και σημαντικό αριθμό 
ανέργων κατά τους επόμενους μήνες, με 
συνολική δαπάνη περί τα 130 έως 150 εκα-
τομμύρια ευρώ.
Όπως και σε προηγούμενες φάσεις υλοποί-
ησης Ειδικών Σχέδιων, απαραίτητη προϋ-
πόθεση συμμετοχής για οποιονδήποτε ερ-
γοδότη είναι να μην έχει προβεί και να μην 
προβεί σε οποιεσδήποτε απολύσεις για οι-
κονομικούς ή άλλους παρόμοιους λόγους, 
ενώ το ύψος της στήριξης που παρέχεται 
σε μισθωτούς εργαζόμενους ανέρχεται στο 
60% των ακαθάριστων απολαβών τους, με 
μέγιστο τα €1.214 σε μηνιαία βάση και ελά-
χιστο τα €360. Περαιτέρω, για συμμετοχή 
εργοδοτών που δεν τελούν υπό πλήρη ανα-
στολή εργασιών, χρειάζεται να αποδειχθεί 
ότι υπάρχει πραγματική μείωση του κύκλου 
εργασιών τους σε σχέση με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο, η οποία να υπερβαίνει το 
40%.

Τουριστικά
Για τη στήριξη της Τουριστικής Βιομηχανί-

ας και των επιχειρήσεων και εργαζομένων 
που συνδέονται με την Τουριστική Βιομη-
χανία, έχει καταρτιστεί το Ειδικό Σχέδιο 
Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών 
Καταλυμάτων καθώς και το Ειδικό Σχέδιο 
Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμε-
νων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικο-
νομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρε-
άζονται άμεσα από τον Τουρισμό και Τουρι-
στικών Πρακτορείων.
Τα δύο Σχέδια θα ισχύσουν για την περί-
οδο από 1η Νοεμβρίου 2020 μέχρι και τις 
31 Μαρτίου 2021 και μπορεί να παρέχεται 
στήριξη σε μέχρι και 97% του συνόλου 
του προσωπικού των επιχειρήσεων που 
θα αναστείλουν τις δραστηριότητές τους 
εντελώς. Επιπλέον, ως σημαντικό κίνητρο 
για τη διατήρηση της οικονομικής δραστη-
ριότητας, θα μπορεί να παρέχεται στήριξη 
σε μέχρι και 90% του προσωπικού ξενοδο-
χείων και τουριστικών καταλυμάτων που θα 
συνεχίσουν τη λειτουργία τους, ως επίσης 
και σε 65% των άλλων επιχειρήσεων που 
συνδέονται με τον τουριστικό τομέα, ποσο-

Μέτρα στήριξης εργαζομένων 
και επιχειρήσεων στον τουρισμό
Δύο σχέδια που θα ισχύσουν από 1/11/2020 μέχρι και τις 31/3/2021
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στό που μπορεί να φθάσει και το 100% του 
συνόλου του προσωπικού για μικρές επι-
χειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι τρεις ερ-
γαζόμενους. Ειδικότερα για τα Τουριστικά 
Πρακτορεία, η στήριξη επεκτείνεται μέχρι 
και στο 80% του συνόλου του προσωπικού 
ή στο 100% για μικρές επιχειρήσεις με μέ-
χρι τρεις εργαζόμενους.

Κλειστές επιχειρήσεις 
Για τη Στήριξη των Επιχειρήσεων/Εργαζο-
μένων που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη 
αναστολή με βάση τα Διατάγματα που εκδί-
δονται από τον υπουργό Υγείας καθώς και 
των Επιχειρήσεων που οι δραστηριότητες 
και ο κύκλος εργασιών τους αποδεδειγ-
μένα συνδέονται σε σημαντικό βαθμό με 
επιχειρήσεις που τελούν υπό υποχρεωτι-
κή πλήρη αναστολή, θα υλοποιηθούν δύο 
επιπρόσθετα Ειδικά Σχέδια για την περί-
οδο από 1η Νοεμβρίου 2020 ανάλογα με 
την περίοδο ισχύος των Διαταγμάτων του 
υπουργού Υγείας.
Στα υπό αναφορά Ειδικά Σχέδια θα μπο-
ρούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις που 
επηρεάζονται από τα Διατάγματα πλήρους 
αναστολής εργασιών, ανάλογα με τα εκά-
στοτε δεδομένα και θα παρέχεται στήριξη 
σε 97 έως και 100% των εργαζομένων, 
ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.
Στα πιο πάνω Ειδικά Σχέδια θα μπορούν 
επιπλέον να συμμετέχουν και επιχειρή-
σεις που αποδεδειγμένα έχουν μείωση του 
κύκλου εργασιών τους πέραν του 80% σε 
σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό 
διάστημα, λόγω των μέτρων που έχουν λη-
φθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
και δεν βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους 
αναστολής των εργασιών τους.

Άλλες επιχειρήσεις 
Επιπρόσθετα προς τα πιο πάνω, λαμβάνο-
ντας υπόψη ότι η πανδημία έχει επηρεάσει 
σε δυσανάλογα μεγάλο βαθμό επιχειρήσεις 
και εργαζόμενους σε ορισμένες οικονομι-
κές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα 
εργαζόμενους σε φωτογραφεία, παιδοκο-
μικούς σταθμούς, αίθουσες δεξιώσεων και 
άλλες επηρεαζόμενες οικονομικές δρα-
στηριότητες, επεκτείνεται η λειτουργία του 
Ειδικού Σχεδίου για Επιχειρήσεις Ορισμέ-
νων Οικονομικών Δραστηριοτήτων, βάσει 
του οποίου μπορεί να παρέχεται στήριξη 
στο 50% των εργαζομένων υπό την προϋ-

πόθεση ότι ο κύκλος εργασιών έχει μειω-
θεί πέραν του 40%.

Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Με βάση την πολιτική της κυβέρνησης για 
επιπρόσθετη στήριξη στις πολύ μικρές επι-
χειρήσεις που αποτελούν τη συντριπτική 
πλειοψηφία του συνόλου των επιχειρήσε-
ων, σε όλα τα πιο πάνω Ειδικά Σχέδια έχουν 
περιληφθεί πρόνοιες για επιδότηση του 
100% των εργαζομένων για επιχειρήσεις 
που εργοδοτούν μέχρι και 3 εργαζόμε-
νους ενώ ιδιαίτερα για τα Σχέδια για Επι-
χειρήσεις σε Πλήρη Αναστολή Εργασιών 
ή τις συνδεόμενες με αυτές επιχειρήσεις, 
επιδοτείται το 100% του προσωπικού για 
επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι και 9 
εργαζόμενους.

Στήριξη Ανέργων 
Επεκτείνεται επίσης για ακόμη δύο μήνες η 
καταβολή του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόμα-
τος στους ανέργους που έχουν εξαντλήσει 
το κανονικό ανεργιακό τους επίδομα. Αφο-
ρά δηλαδή πρόσωπα τα οποία λάμβαναν το 
κανονικό τους ανεργιακό για το πλήρες διά-
στημα των 6 μηνών και από τον περασμένο 
Απρίλιο έχει επεκταθεί η καταβολή Ειδικού 
Ανεργιακού και πέραν των 6 μηνών, μέχρι 
και τον Δεκέμβριο 2020.

Αυτοτελώς Εργαζόμενοι
Αποφασίστηκε επιπλέον η συνέχιση της 
στήριξης σε ορισμένες κατηγορίες αυτο-
τελώς εργαζομένων που επηρεάζονται ση-
μαντικά από την πανδημία, όπως για παρά-

δειγμα φωτογράφοι, οδηγοί ταξί, εργαζό-
μενοι σε ξενοδοχεία και άλλες κατηγορίες, 
υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει μείωση 
του κύκλου εργασιών τους σε σχέση με την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο που να υπερ-
βαίνει το 40%. Η στήριξη που παρέχεται 
αντιστοιχεί σε 60% των δηλωμένων στις 
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων εισο-
δημάτων τους, με ελάχιστο ποσό τα €300 
και μέγιστο τα €900 για περίοδο τεσσάρων 
βδομάδων.

Ευπαθείς Ομάδες Εργαζομένων
Για όσους εργαζόμενους στον ιδιωτικό το-
μέα εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες με 
βάση το σχετικό Διάταγμα του υπουργού 
Υγείας και ο εργοδότης τους αδυνατεί για 
αντικειμενικούς λόγους να υλοποιήσει τις 
συστάσεις του υπουργού Υγείας αναφορι-
κά με τις συνθήκες εργασίας, θα παρέχεται 
Επίδομα Ασθενείας για όσο διάστημα απαι-
τηθεί βάσει των Διαταγμάτων του υπουρ-
γού Υγείας. Η υλοποίηση των Ειδικών 
Σχεδίων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με 
τις Αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με 
βάση τους περί των Έκτακτων Μέτρων που 
Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 
την Αντιμετώπιση της Πανδημίας της νόσου 
Covid-19 Νόμους.
Παράλληλα με την υλοποίηση των ανωτέ-
ρω Σχεδίων, θα συνεχιστεί και η υλοποίη-
ση των υπόλοιπων Σχεδίων για Ενίσχυση 
της Απασχόλησης με συνολικό κόστος €56 
εκατομμύρια που έχουν προκηρυχθεί από 
το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων.
Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι 
η κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή και 
ταυτόχρονα με τα μέτρα που έχει λάβει 
για την προστασία της υγείας των πολιτών, 
έχει υιοθετήσει μέτρα για τη στήριξη των 
εργαζομένων και των επιχειρήσεων, ώστε 
ο κάθε εργαζόμενος που επηρεάζεται από 
τις επιπτώσεις της πανδημίας να μπορεί να 
έχει ένα επαρκές εισόδημα για τη διαβίω-
σή του. Τονίζεται δε ότι η ευθύνη για την 
τήρηση των μέτρων προστασίας της υγείας 
και εμπόδισης της εξάπλωσης της πανδημί-
ας ανήκει σε όλους συλλογικά ακολουθώ-
ντας τις συστάσεις των αρμοδίων και την 
τήρηση των κανόνων προσωπικής υγιεινής 
και κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Αναλυτικότερη παρουσίαση των Σχεδίων 
παρουσιάζεται εδώ: https://www.pio.gov.
cy/assets/pdf/newsroom/2020/11/5.11.20_
Parartima.pdf.

Μπορεί να παρέχεται 
στήριξη σε μέχρι και 
97% του συνόλου 
του προσωπικού των 
επιχειρήσεων που 
θα αναστείλουν τις 
δραστηριότητές τους
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- Πόσες ξενοδοχειακές μονάδες μελών 
σας θα είναι ανοικτές τον χειμώνα του 
2020-21;
Τον χειμώνα που μας έρχεται και μετά από 
τις τελευταίες αρνητικές εξελίξεις και την 
επέλαση του κορωνοϊού στις σημαντικές 
ευρωπαϊκές αγορές μας, απ’ όπου περιμέ-
ναμε έστω κάποια κινητικότητα, φαίνεται ότι 
δεν θα έχουμε μονάδες ανοικτές παρά μόνο 
έναν πολύ μικρό αριθμό που θεωρώ ότι δεν 
θα ξεπερνά το 5%.

- Πόσες ξενοδοχειακές μονάδες μελών 
του ΠΑΣΥΞΕ λειτούργησαν τον Ιούλιο και 
τον Αύγουστο του 2020;
Οι ξενοδοχειακές μονάδες, μέλη του ΠΑ-
ΣΥΞΕ που λειτούργησαν τον Ιούλιο και τον 
Αύγουστο του 2020 ήταν γύρω στο 40% του 
συνόλου. 

- Πώς μπορεί να περιγραφεί, ως εμπειρία 
πλέον, ένα καλοκαίρι στην Κύπρο με δου-
λειά στα ξενοδοχεία μόνο με Κύπριους 
πελάτες;
Διαχρονικά ο εγχώριος τουρισμός δεν ξε-
περνούσε το 6-7% του συνόλου της συνο-
λικής εισροής τουριστών. Απ’ αυτό αντιλαμ-
βανόμαστε το πολύ μικρό μέγεθος του εσω-
τερικού τουρισμού που είχαμε διαχρονικά. 
Απ’ εκεί και πέρα, φέτος, ελέω της πανδη-
μίας, δόθηκε η ευκαιρία σε περισσότερους 
συμπατριώτες μας να κάνουν διακοπές στην 
πατρίδα μας, να ανακαλύψουν τις κρυμμέ-

«Εκτιμούμε ότι η κρίση αυτή θα είναι 
βαθύτερη του ενός έτους»
Δύο σχέδια που θα ισχύσουν από 1/11/2020 μέχρι και τις 31/3/2021

Συνέντευξη στο περιοδικό του ΠΑΣΥΞΕ παραχώρησε ο κ. Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, έξι περίπου μήνες μετά τον 

διορισμό του στη θέση του γενικού διευθυντή του Συνδέσμου. Ο κ. Ρουσουνίδης αντικατέστησε τον κ. Ζαχαρία 

Ιωαννίδη ο οποίος υπηρέτησε τον Σύνδεσμο για 30 χρόνια. Η ανάληψη των καθηκόντων του νέου γενικού, έγινε 

εν μέσω της πανδημίας Covid-19, η οποία εξακολουθεί να επηρεάζει πολύ αρνητικά την ξενοδοχειακή βιομηχανία 

του νησιού.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΥΞΕ, Φ. ΡΟΥΣΟΥΝΙΔΗΣ ΣΤΟΝ «ΞΕΝΟΔΟΧΟ»
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νες ομορφιές της, αλλά και να απολαύσουν 
τις ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες και 
εγκαταστάσεις που μπορούν να τους παρέ-
χουν αυτές. 
 Ο Σύνδεσμός μας είναι συνεπής στην πολι-
τική ανάπτυξης του εσωτερικού τουρισμού 
και με αυτή την ευκαιρία εκφράζει τις ευχα-
ριστίες του προς τους συμπατριώτες μας για 
τη στήριξή τους. Αξίζει επίσης να σημειω-
θεί ότι σε όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα 
-μέλη του Συνδέσμου μας, τηρήθηκαν και 
τηρούνται αυστηρά οι υγειονομικοί κανόνες 
και οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για 
την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά 
και του προσωπικού των ξενοδοχείων.  Ευ-
ελπιστώ ότι το μικρό νούμερο που είχαμε 
διαχρονικά, θα καταφέρουμε να το αυξή-
σουμε και να το διατηρήσουμε και για τα 
επόμενα χρόνια. 

- Προβλέπετε πως πιθανόν για κάποια 
μέλη σας το κτύπημα της πανδημίας 
Covid-19 να είναι τελειωτικό;
Ευχόμαστε ότι με τη συμβολή του ΠΑΣΥΞΕ, 
τα Σχέδια Στήριξης που εκπονήθηκαν από 
την Πολιτεία, καθώς και το πλαίσιο θωράκι-
σης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που 
θέλουμε να δημιουργήσουμε, θα συμβά-
λουν ώστε να μην έχουμε απευκταία σενά-
ρια αφερεγγυότητας σε κάποια από τα μέλη 
μας.  Δεν θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε 
και να κάνουμε άοκνες προσπάθειες επί 
τούτου μέχρις ότου να μπορέσουμε να ξε-

περάσουμε την τεράστια πληγή από το κτύ-
πημα που δεχθήκαμε, ένεκα της πανδημίας 
Covid-19. 

Η επόμενη μέρα

- Με ποιους φορείς στην Κύπρο συνεργά-
ζεται αυτή τη στιγμή ο ΠΑΣΥΞΕ ώστε να 
αναπρογραμματιστεί η τουριστική στρα-
τηγική για το νησί μας, στη μετά Covid-19 
εποχή;
Ο ΠΑΣΥΞΕ αποτελεί τον κύριο πυλώνα έκ-
φρασης και αντιπροσώπευσης της ευρύτε-
ρης τουριστικής βιομηχανίας και εργάζεται 
προς αυτή την κατεύθυνση σε συνεργασία 
με όλους τους αρμόδιους φορείς, την Πολι-
τεία αλλά και άλλους επαγγελματικούς Συν-
δέσμους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τουρι-
στικά συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 

- Προς ποια κατεύθυνση οδεύετε ως Σύν-
δεσμος Ξενοδόχων αλλά και οι υπόλοιποι 
φορείς του τουρισμού στο νησί, για να 
αντιμετωπίσετε την επόμενη μέρα αφού 
λήξει αυτή η κρίση;
Οι προσπάθειές μας είναι να διέλθουμε 
αυτή την κρίση το συντομότερο δυνατό αλλά 
και να μάθουμε να ζούμε και να επιχειρούμε 
υπό τέτοιες καταστάσεις εφόσον εκτιμούμε 
ότι η κρίση αυτή θα είναι βαθύτερη του ενός 
έτους. Σε συνεργασία με το Υφυπουργείο 
Τουρισμού κάνουμε τον ανάλογο στρατηγικό 
σχεδιασμό και προγραμματισμό έτσι ώστε 
να μπούμε στο 2021 με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο και να είμαστε έτοιμοι να αντι-
μετωπίσουμε τις οποιεσδήποτε συνέπειες 
που θα έχει η επόμενη μέρα.  Θέλουμε να 

Σίγουρα η κρίση αυτή, 
πέραν της τεράστιας 
ζημιάς, ανέδειξε και 
διαχρονικά προβλήματα, 
όπως η μεγάλη εξάρτηση 
από συγκεκριμένες 
αγορές, η ανάγκη 
διάνθισης του τουριστικού 
μας προϊόντος, η 
ανάγκη αναμόρφωσης 
της τουριστικής μας 
ταυτότητας (branding) 
και η ανάπτυξη διαφόρων 
ειδών θεματικού 
τουρισμού 

Ο Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης γεννήθηκε το 1978 και είναι 
κάτοχος τίτλου MBA International Business από το London 
Southbank University του Ηνωμένου Βασιλείου. Διαθέτει 
πολυετή πείρα σε διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες εται-
ρείες όπως η DHI GLOBAL MEDICAL GROUP ως διευθύνων 
σύμβουλος, η Cobalt Air ως ανώτερος αντιπρόεδρος, το 
DUBAI ΕΤΑ GROUP ως γενικός διευθυντής και οι ΚΥΠΡΙ-
ΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ως γενικός διευθυντής (Inflight 
Services). Ανέλαβε τα καθήκοντα του γενικού διευθυντή 
του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων από τον Ιούνιο 

του 2020 και εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο σε διάφορες 
επιτροπές του Υφυπουργείου Τουρισμού, σε κυβερνητικά 
τμήματα και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ ενεργεί 
και ως εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου.
Είναι Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ιταλο-Κυ-
πριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου, με στόχο την από κοι-
νού ανάπτυξη πρωτοβουλιών και έργων για την προώθηση 
του κλάδου φιλοξενίας, καθώς επίσης και Μέλος στην Πα-
ράλληλη Βουλή για την Επιχειρηματικότητα που συστάθη-
κε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Βιογραφικό



δημιουργήσουμε, υπό τις περιστάσεις, μια 
όσο το δυνατόν ταχύτερη ομαλότητα για να 
μπορέσουμε να επανακάμψουμε. 

- Η κρίση από την πανδημία τι ανέδειξε 
για τους ξενοδόχους της Κύπρου;
Σίγουρα η κρίση αυτή, πέραν της τεράστιας 
ζημιάς, ανέδειξε και διαχρονικά προβλήμα-
τα, όπως η μεγάλη εξάρτηση από συγκε-
κριμένες αγορές, η ανάγκη διάνθισης του 
τουριστικού μας προϊόντος, η ανάγκη ανα-
μόρφωσης της τουριστικής μας ταυτότητας 
(branding) και η ανάπτυξη διαφόρων ειδών 
θεματικού τουρισμού. 
Η πανδημία αυτή θεωρώ ότι επιβάλλει την 
ανάγκη επιτάχυνσης υλοποίησης των προα-
ναφερθέντων. 

- Θα μπορούσε αυτή η νεκρή περίοδος να 
αποτελέσει ευκαιρία για τους ξενοδόχους 
ώστε να προβούν σε ανακαινίσεις ή αλ-
λαγές που θα διαφοροποιήσουν τις υπη-
ρεσίες και το προϊόν τους; Ή μήπως η οι-
κονομική κατάσταση δεν επιτρέπει αυτού 
του είδους επενδύσεις;
Η περίοδος αυτή την οποία διανύουμε, και 
ίσως είναι η δυσκολότερη από τη μαύρη 
μέρα εκείνη της εισβολής του 1974, σί-
γουρα δεν επιτρέπει μεγάλες επενδύσεις. 
Όμως από την άλλη μεριά θεωρώ ότι πλέον 
είμαστε σοφότεροι και κάποιες αλλαγές οι 
οποίες έπρεπε να γίνουν, θα προωθηθούν 
και πιθανόν να διαφοροποιήσουν τον τύπο 

των υπηρεσιών και του προϊόντος που προ-
σφέρεται. 

Οι πρώτοι μήνες

- Αναλάβατε τη θέση του γενικού διευθυ-
ντή του ΠΑΣΥΞΕ εν μέσω μιας άνευ προη-
γουμένου κρίσης, με αρνητικό αντίκτυπο 
σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Πώς 
θα περιγράφατε αυτούς του πρώτους έξι 
μήνες από το νέο σας πόστο;
Αναμφίβολα, όπως ανάφερα και πιο πάνω, 
είναι ίσως η δυσκολότερη χρονιά που διανύ-
ει η τουριστική μας βιομηχανία τις τελευταί-
ες τρεις και πλέον δεκαετίες. 

Αυτοί οι πρώτοι έξι μήνες ήταν πολύ έντονοι, 
και χρειάστηκε να γίνουν πολλά. Δεν μπορώ 
να πω ότι διακατέχομαι από οποιοδήποτε 
άγχος, όμως ζω την κάθε μέρα έντονα, με 
τις προκλήσεις που απορρέουν απ’ όλα αυτά 
που συμβαίνουν γύρω μας. 
Με καθοδηγεί όμως ο σκοπός μου και η επι-
θυμία μου να βάλω κι εγώ το λιθαράκι μου 
έτσι ώστε να ξεπεράσουμε το συντομότερο 
δυνατό την κρίση αυτή που διερχόμαστε, ξε-
διπλώνοντας και υλοποιώντας τη στρατηγική 
που έχουμε θέσει ως ΠΑΣΥΞΕ. 
Είμαι εξ αυτών που θέλουν πάντοτε να βλέ-
πουν το ποτήρι μισογεμάτο αντί μισοάδειο. 

- Θεωρείτε ότι ο Σύνδεσμος χρειάζεται 
αλλαγές σε κάποιους μηχανισμούς της 
λειτουργίας του, ώστε να καταστεί πιο 
χρήσιμος προς τα μέλη του; 
Πρέπει να αναφέρω και να δώσω δημόσια 
ευχαριστίες σε όλη την ομάδα του ΠΑΣΥΞΕ, 
για τη στήριξη και τη δουλειά τους, ιδιαίτερα 
τους τελευταίους έξι κρίσιμους μήνες που 
εργαζόμαστε μαζί.  Θεωρώ ότι παρ’ όλες τις 
δυσκολίες, την κρίση και τις προκλήσεις που 
υπάρχουν επί καθημερινής βάσης, ο Σύνδε-
σμος λειτουργεί ωσάν να είναι ελβετικό ρο-
λόι, ενημερώνοντας, συμβουλεύοντας και 
στηρίζοντας τα Μέλη του από πάσα κατεύ-
θυνση.  Ο εκσυγχρονισμός του Συνδέσμου 
είναι ένας από τους κύριους στόχους μας 
και σίγουρα έχουμε θέσει γερές βάσεις γι’ 
αυτό. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΣ ΡΟΥΣΟΥΝΙΔΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ18

Ευχόμαστε ότι τα Σχέδια 
Στήριξης που εκπονήθηκαν 
από την Πολιτεία, καθώς 
και το πλαίσιο θωράκισης 
των ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων, θα 
συμβάλουν ώστε να μην 
έχουμε απευκταία σενάρια 
αφερεγγυότητας σε κάποια 
από τα μέλη μας 
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μεγαλύτερη από τις αρχικές εκτι-
μήσεις είναι η απώλεια στην του-
ριστική βιομηχανία το 2020 λόγω 

της πανδημίας του κορωνοϊού, με τις αφί-
ξεις και τα έσοδα να καταγράφουν μείωση 
84% και να ανέρχονται μόλις στο 16%, σε 
σχέση με την αρχική εκτίμηση για 20%.
Αυτό δήλωσε, στις 4 Νοεμβρίου, ενώπιον 
της Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομη-
χανίας και Τουρισμού, ο υφυπουργός Του-
ρισμού Σάββας Περδίος, ενημερώνοντας 
τους βουλευτές για την πορεία υλοποίησης 
του Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον Τουρι-
σμό. Όπως ανέφερε ο κ. Περδίος, η παν-
δημία του κορωνοϊού οδηγεί σε ραγδαίες 
αλλαγές στην τουριστική βιομηχανία, με 
τους σχεδιασμούς για τα επόμενα δύο ή 
τρία χρόνια να επισπεύδονται.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Περδίος ανέφερε πως 
μέσα στους σχεδιασμούς του υφυπουργεί-
ου είναι η δημιουργία θεματικών παραλιών, 
εξηγώντας πως στόχος είναι να δημιουρ-
γηθούν για παράδειγμα ήσυχες παραλίες 
χωρίς μουσική και χωρίς θαλάσσια παιγνί-
δια. Ανέφερε επίσης πως στόχος είναι να 

προωθηθεί ο αγροτουρισμός καθώς και 
άλλου είδους μορφές τουρισμού, όπως ο 
αθλητικός, ο θρησκευτικός και άλλοι. Δίδο-
ντας παραδείγματα, είπε πως θα μπορούσε 
να προωθηθεί ο ποδηλατικός τουρισμός με 
τη δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών κα-
θώς και ο τουρισμός για γκολφ.
Ο κ. Περδίος ανέφερε ότι θα διατεθούν 
γύρω στα επτά εκατομμύρια ευρώ λιγότε-
ρα, ποσό το οποίο δεν διατέθηκε λόγω κο-
ρωνοϊού, σε δήμους και κοινότητες, ώστε 
να προχωρήσουν σε έργα υποδομής, σε 
σχέση με τον τουρισμό.

Προοπτικές 
Παράλληλα, μιλώντας για το μέλλον και 
τις προοπτικές, ο υφυπουργός επεσήμα-
νε ότι για το 2021 η πορεία του τουρισμού 
θα εξαρτηθεί από τις γνωματεύσεις των 
επιδημιολόγων και την κατηγοριοποίηση 
των χωρών. Αν δεν υπάρξει σταθερότητα, 
όπως είπε, θα είναι αδύνατο να έχουμε 
τουρίστες. Φέτος πατήσαμε το κουμπί για 
τον τουρισμό, αλλά δεν ξεκίνησε η μηχα-
νή, ανέφερε. Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας 

Μυριάνθους, σε σχέση με την υλοποίηση 
του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Τουρισμό, 
είπε πως η ενημέρωση, οι προοπτικές και 
τα έργα που βρίσκονται σε πορεία υλοποίη-
σης δείχνουν μια θετική εικόνα για το μέλ-
λον. Ωστόσο, πρόσθεσε, το σοβαρό θέμα 
της πανδημίας έχει πλήξει τον τουρισμό σε 
βαθμό μείωσης κατά 84%.
Οι προοπτικές για το 2021 δεν φαίνονται 
να είναι θετικές αυτή τη στιγμή καθώς δεν 
διαφαίνεται άμεσα μείωση του προβλήμα-
τος της πανδημίας, είπε, και πρόσθεσε πως 
αυτό που ξενίζει είναι ότι μέσα στους προ-
ϋπολογισμούς για το 2021 υπάρχει μείωση 
7 εκατομμυρίων για το Υφυπουργείο Του-
ρισμού, ενώ θα έπρεπε να ήταν αυξημένος 
ο προϋπολογισμός, ώστε να μπορέσει να 
αντιμετωπίσει όλες αυτές τις προκλήσεις 
λόγω της πανδημίας. Κάλεσε το Υπουργείο 
Οικονομικών να είναι έτοιμο να εγκρίνει 
συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς για 
το Υφυπουργείο Τουρισμού ώστε να μπο-
ρέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 
2021.
Η Επιτροπή Εμπορίου συζήτησε στις 4 Νο-

Στο 84% η μείωση 
στον τουρισμό, 
η πανδημία οδηγεί 
σε αλλαγές στους 
σχεδιασμούς
Έρχονται θεματικές παραλίες, προώθηση 
αγροτουρισμού, αθλητικού και 
θρησκευτικού τουρισμού

Ο ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΡΔΙΟΣ 
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
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εμβρίου τα Σχέδια Ενίσχυσης Νεανικής και 
Γυναικείας Επιχειρηματικότητας σε σχέση 
με τα κίνητρα και τις διαδικασίες έγκρισης.
Η βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου 
είπε πως η επιτροπή ενημερώθηκε για τα 
Σχέδια και τα χρονοδιαγράμματα επιχορη-
γήσεων για τη νέα περίοδο, για ενθάρρυν-
ση της επιχειρηματικότητας, στήριξη της 
μεταποιητικής βιομηχανίας για αύξηση της 
συνεισφοράς της στο ΑΕΠ της χώρας, για 
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας και για αναβάθμιση της ενεργειακής 
απόδοσης κτηρίων, τα οποία θα ανακοινω-
θούν σταδιακά από τις αρχές του 2021. Η κ. 
Ορφανίδου ανέφερε πως το συνολικό κό-
στος των Σχεδίων ήταν αρχικά €271 εκατ., 
αλλά λόγω της αυξημένης ζήτησης έχει 
υποβληθεί αίτημα για αύξηση των κονδυ-
λίων στα €400 εκατ., δηλαδή θα υπάρξει 
αύξηση των €130 εκατ., γεγονός «πολύ εν-
θαρρυντικό και αισιόδοξο μέσα σε αυτό το 
βαρύ κλίμα που διανύουμε».
Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η πρώτη δέ-
σμη Σχεδίων να ανακοινωθεί τον Ιανουάριο 
του 2021. Τα σχέδια αφορούν τον μεταποι-

ητικό τομέα, όπου αναμένεται αύξηση των 
κονδυλίων στη νέα προγραμματική περίοδο 
από €20 εκατ. σε €50 εκατ. Με ένα άλλο 
Σχέδιο, με την επωνυμία «εξοικονομώ και 
αναβαθμίζω» το οποίο αφορά ιδιώτες και 
όχι επιχειρήσεις, αναμένεται αύξηση κον-
δυλίων από €20 εκατ. στα €110 εκατ. με 
στόχο την ενίσχυση της πράσινης ανάπτυ-
ξης. Επίσης, στο Σχέδιο Νεανική/Γυναι-
κεία/μέχρι 50 ετών επιχειρηματικότητα, η 
κ. Ορφανίδου είπε ότι αναμένεται η αύξη-
ση κονδυλίων από €21 εκατ. στα €30 εκατ.
Σημείωσε πως κατά τη διάρκεια της συ-
ζήτησης τέθηκαν σημαντικά θέματα που 
αφορούν καθυστερήσεις λόγω της γραφει-
οκρατίας που υπάρχει, καθώς επίσης και η 
ανάγκη για εκσυγχρονισμό των κριτηρίων. 
Πρόσθεσε πως το υπουργείο επεσήμανε 
ότι εξετάζει τρόπους για επίσπευση των 
διαδικασιών της αξιολόγησης, μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος, για εκσυγχρο-
νισμό των κριτηρίων και για διευκόλυνση 
των πολιτών για εύκολη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση. Η κ. Ορφανίδου εξέφρα-
σε την ικανοποίησή της για την αύξηση των 

κονδυλίων για τα εν λόγω Σχέδια, τα οποία 
στόχο έχουν να στηρίξουν το επιχειρείν και 
να δώσουν κίνητρα για ενθάρρυνση της 
επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα, όπως είπε, 
υπό αυτές τις δύσκολες οικονομικές συν-
θήκες. Ο κ. Μυριάνθους της ΕΔΕΚ είπε πως 
είναι θετικό το γεγονός ότι για την επόμε-
νη επταετία τα κονδύλια για επιχορηγήσεις 
είναι αυξημένα. Σημείωσε, ωστόσο, την 
ανάγκη αλλαγής των διαδικασιών οι οποί-
ες είναι χρονοβόρες, γραφειοκρατικές και 
αποτρέπουν δυστυχώς τη νεολαία να προ-
χωρήσει στην υποβολή αιτήσεων για επι-
χορήγηση. Πρόσθεσε πως μέσα στα σχέ-
δια αυτά θα έπρεπε να συμπεριληφθούν 
και άλλες κατηγορίες επενδύσεων και να 
εξεταστεί αν το αναπτυξιακό μοντέλο που 
θέλουμε να προωθήσουμε ως χώρα είναι 
αυτό που είχαμε τόσα χρόνια.

Ο βουλευτής της Συνεργασίας Δημοκρατι-
κών Δυνάμεων Μαρίνος Μουσιούττας, στις 
δικές του δηλώσεις για τα σχέδια, είπε πως 
γίνεται αρκετά καλή δουλειά στο Υπουρ-
γείο Εμπορίου, σημειώνοντας ωστόσο πως 
λόγω της γραφειοκρατίας, των διαφόρων 
κριτηρίων που υπάρχουν και του απηρχαιω-
μένου συστήματος, δημιουργείται τρομερή 
καθυστέρηση στην επεξεργασία και υλο-
ποίηση των διαφόρων αιτημάτων. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα, πρόσθεσε, χρήματα να μέ-
νουν αδαπάνητα και δεν χρησιμοποιούνται 
από τους νέους και τις νέες στα πρώτα στά-
δια της επαγγελματικής τους ζωής.
Ο κ. Μουσιούττας είπε πως έγινε έκκληση 
προς το υπουργείο για να δοθούν στοιχεία 
ώστε να γνωρίζουμε πού εντοπίζεται το 
πρόβλημα, πού υπάρχει γραφειοκρατία, 
πού η διαδικασία «κολλά», ποια είναι τα 
κριτήρια που απαιτούνται και δημιουργούν 
προβλήματα και ως επακόλουθο να μην 
μπορούν να ολοκληρωθούν οι αιτήσεις 
και να μην χρηματοδοτηθεί η επιχείρηση. 
Η συζήτηση θα συνεχιστεί, όπως είπε, και 
διαβεβαίωσε πως η Συνεργασία Δημοκρα-
τικών Δυνάμεων θα προβεί στις όποιες 
ενέργειες χρειάζεται ώστε αυτά τα σχέδια 
να γίνουν πιο σύγχρονα, να μειωθεί η γρα-
φειοκρατία και περισσότεροι νέοι να επω-
φεληθούν από αυτό το δώρο της ΕΕ.
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«Oι φετινοί εορτασμοί για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, η 
οποία έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σε-
πτεμβρίου, πραγματοποιούνται σε ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού, που επηρέασε κάθε πτυχή της καθη-
μερινότητάς μας, πλήττοντας τον τομέα του τουρισμού και κατ’ 
επέκταση τις οικονομίες των χωρών διεθνώς. 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) όρισε το 2020 
ως Έτος Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας με 
αυτόν τον τρόπο τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο τουρι-
σμός στην προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
και στον περιορισμό της συγκέντρωσης πληθυσμού στα αστικά 
κέντρα. Στόχος του Οργανισμού είναι να ευαισθητοποιήσει για 
την αξία του τουρισμού σε κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό και οι-
κονομικό επίπεδο και για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί 
να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης. Στις 
αγροτικές περιοχές ο τουρισμός μπορεί να δημιουργήσει σημα-
ντικές ευκαιρίες για ανάκαμψη, ειδικά σε αυτό το χρονικό σημείο 
όπου οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να αντιμετωπίσουν τις οικο-
νομικές και τις κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε 
αυτό το πλαίσιο κινείται και η 
νέα Εθνική Στρατηγική για τον 
Τουρισμό, που δίνει ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην ανάπτυξη πέραν 
των παραδοσιακών τουριστι-
κών περιοχών και συγκεκριμέ-
να στην ύπαιθρο και στην αγρο-
τική περιφέρεια. 
Αναμφίβολα κάθε κρίση κρύβει 
και ευκαιρίες. Το μήνυμα του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Του-
ρισμού είναι ότι η κρίση που 
πυροδότησε ο κορωνοϊός είναι 
μια ευκαιρία να μετρήσουμε 

ξανά τη συμβολή του τουρισμού και να οικοδομήσουμε καλύτερα 
έναν βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς ανθεκτικό τουρισμό.
Για πρώτη φορά στην Ιστορία, οι επίσημοι εορτασμοί για την Πα-
γκόσμια Ημέρα Τουρισμού θα φιλοξενηθούν από ομάδα χωρών 
και όχι μόνο από ένα κράτος μέλος του UNWTO. Ειδικότερα, η δι-
ασυνοριακή συνεργασία Αργεντινής, Βραζιλίας, Παραγουάης, Ου-
ρουγάουης και της Χιλής που έχει καθεστώς παρατηρητή στέλνει 
το μήνυμα της διεθνούς αλληλεγγύης και συνεργασίας με στόχο 
την επανεκκίνηση μετά την πανδημία.
Στην Κύπρο η τουριστική βιομηχανία λειτούργησε επί σειρά ετών 
ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης, συμβάλλοντας μάλιστα καθο-
ριστικά στην επανεκκίνηση της οικονομίας μετά την κρίση του 
2013. Δυστυχώς ο τουρισμός έχει δεχθεί καίριο πλήγμα από την 
πανδημία, με τα πράγματα να εξελίσσονται με βάση το χειρότερο 
σενάριο. Σε αυτές τις συνθήκες, η στήριξη των εργαζομένων στην 
τουριστική βιομηχανία από το κράτος ήταν μείζονος σημασίας και 

μία κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Από τη δική μας πλευ-
ρά, ως Σύνδεσμος Ξενοδόχων θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις 
προσπάθειες της Πολιτείας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της πανδημίας και για την ανάκαμψη της οικονομίας. Παράλληλα, 
στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, θα εντείνουμε την προσπάθεια 
σε συνεργασία με την Πολιτεία και άλλους εμπλεκόμενους φο-
ρείς ώστε να μην χαθεί εντελώς η χρονιά και για να επανέλθουμε 
σε ικανοποιητικούς ρυθμούς από το 2021.
Είναι έντονη πεποίθησή μας ότι παρά τα σοβαρά προβλήματα που 
δημιούργησε η πανδημία στην τουριστική βιομηχανία, δεν πρέπει 
να αποπροσανατολιστούμε από τους στόχους που έχουμε θέσει 
για επένδυση στην ποιότητα και αναβάθμιση του τουριστικού προ-
ϊόντος που προσφέρει η Κύπρος και για ανάδειξη της χώρας μας 
ως ολόχρονου τουριστικού προορισμού». 

Φέτος συμπληρώνονται 41 χρόνια από την καθιέρωση της 
Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού. Κύριος στόχος της Ημέρας, 
η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, είναι η 
ανάδειξη της κοινωνικής, πολιτιστικής, πολιτικής, περιβαλλο-
ντικής και οικονομικής συμβολής του τουρισμού διεθνώς. Τις 
φετινές εορταστικές εκδηλώσεις θα φιλοξενήσει η διασυνορι-
ακή συνεργασία Αργεντινής, Βραζιλίας, Παραγουάης, Ουρου-
γάουης και της Χιλής. 

Τουρισμός και Aγροτική Ανάπτυξη: 

Ανθεκτικός τουρισμός χωρίς αποκλεισμούς

Δήλωση του 
προέδρου του 
ΠΑΣΥΞΕ, Χάρη 
Λοϊζίδη, με την 
ευκαιρία της 
Παγκόσμιας 
Μέρας Τουρισμού

elmasco@elmasco.comwww.elmasco.com
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Eισήγηση 
στην Επίτροπο 
Κυριακίδου για 
πρόσβαση
σε τεστ
Τη συμβολή της επιτρόπου Υγείας 
και Ασφάλειας των Τροφίμων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Στέλλας 
Κυριακίδου, ως της αρμόδιας επιτρόπου 
της ΕΕ, προκειμένου να δημιουργηθούν 
οι προϋποθέσεις για εύκολη πρόσβαση 
σε Covid-19 τεστ, ζήτησε ο Παγκύπριος 
Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) τον 
περασμένο Σεπτέμβριο. 
Όπως είναι γνωστό, η πανδημία έχει 
επηρεάσει σε τεράστιο βαθμό τη 
δυνατότητα των πολιτών να ταξιδεύουν, 
με την ταξιδιωτική βιομηχανία να έχει 
δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την κατάσταση 
που έχει δημιουργηθεί.
Ο ΠΑΣΥΞΕ θεωρεί ότι η μαζική διάθεση 
των τεστ στην Ευρώπη θα διευκολύνει 
τους πολίτες ώστε να συνεχίσουν 
να ταξιδεύουν. Όσο περισσότερα 
τεστ γίνονται, τόσο πιο ασφαλείς θα 
αισθάνονται οι πολίτες να ταξιδεύουν, 
διευκολύνοντας την επάνοδό τους σε 
συνθήκες κανονικότητας.
Ταυτόχρονα ο σύνδεσμος εξέφρασε 
την άποψη ότι θα πρέπει να βρεθούν οι 
τρόποι ώστε η διενέργεια των εξετάσεων 
αυτών να καταστεί πιο προσβάσιμη και 
φθηνότερη για όλους τους Ευρωπαίους 
ταξιδιώτες και, αν είναι δυνατόν, με 
γρήγορο αποτέλεσμα (quick result).
Μία τέτοια εξέλιξη, παράλληλα με τη 
συνέχιση των ερευνών για τη δημιουργία 
εμβολίου, θα λειτουργήσει υποβοηθητικά 
στην προσπάθεια επανεκκίνησης του 
τουρισμού και των ταξιδιών τα επόμενα 
χρόνια, αλλά και στην επιστροφή των 
οικονομιών σε ρυθμούς ανάπτυξης.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) χαιρέτισε με ανακοίνωση τον 
περασμένο Σεπτέμβριο την παράταση μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου των μέτρων 
στήριξης των εργαζομένων στην τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία, καθώς και 
των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα μείωσης του κύκλου εργασιών 
τους, που εξήγγειλε η κυβέρνηση διά των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. 
Ισχυρή πεποίθηση του ΠΑΣΥΞΕ είναι ότι τα μέτρα κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση, 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τουριστική βιομηχανία που κατά γενική ομολογία έχει 
δεχθεί καίριο πλήγμα από την πανδημία, με την κατάσταση να εξελίσσεται στη βάση 
του χειρότερου σεναρίου. Με αυτή την ευκαιρία, ο σύνδεσμος διαβεβαιώνει ότι 
παραμένει αρωγός στις προσπάθειες της κυβέρνησης για διαχείριση των επιπτώσεων 
της πανδημίας και ανάκαμψη της οικονομίας.

Πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 στα γραφεία του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Ξενοδόχων, συνάντηση του πρέσβη του Ισραήλ, Shmuel Revel, με τον 
πρόεδρο, την αναπληρώτρια πρόεδρο και τον γενικό διευθυντή του ΠΑΣΥΞΕ, Χάρη 
Λοϊζίδη, Α. Μιχαηλίδου και Φιλόκυπρο Ρουσουνίδη αντίστοιχα.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ καλωσόρισε τον πρέσβη του Ισραήλ στα γραφεία του 
Συνδέσμου και στη συνέχεια έγινε αλληλοενημέρωση για την επιδημιολογική 
κατάσταση στις δύο χώρες και τις αντίστοιχες επιπτώσεις, ενώ ανταλλάγησαν 
απόψεις και προσεγγίσεις για το όλο θέμα της πανδημίας. Επίσης, έγινε ανταλλαγή 
απόψεων για πιθανούς τρόπους προσαρμογής της συνεργασίας μεταξύ των 
δύο χωρών στις συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας, με στόχο να 
εξευρεθούν οι τρόποι για ενίσχυση των διμερών σχέσεων, είτε για τουριστικούς, 
είτε για εμπορικούς σκοπούς. Τόσο από πλευράς του πρέσβη του Ισραήλ, όσο και 
από πλευράς του ΠΑΣΥΞΕ, τονίσθηκε η ανάγκη της συνέχισης των προσπαθειών 
για περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού μεταξύ των δύο χωρών. Ας σημειωθεί ότι 
το 2019 οι τουριστικές αφίξεις από Ισραήλ έφτασαν περίπου τις 293.740 γεγονός 
που κατέταξε το Ισραήλ στην τρίτη θέση των τουριστικών αγορών της Κύπρου.

Ο πρέσβης του Ισραήλ 
στα γραφεία του ΠΑΣΥΞΕ

Ο ΠΑΣΥΞΕ χαιρέτισε την παράταση 
των κυβερνητικών μέτρων στήριξης 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ



Την πραγματοποίηση έργων τουριστικού ενδιαφέροντος σε περιοχές της ενδοχώρας 

προωθεί το Υφυπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών, στο πλαίσιο των 
προσπαθειών του για αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος στην ύπαιθρο.

Σε ανακοίνωσή του, το Υφυπουργείο Τουρισμού αναφέρει συγκεκριμένα πως θα 

στηρίξει την αναβάθμιση μονοπατιών μελέτης της φύσης, στεγάστρων εξυπηρέτησης 

του ποδηλατικού τουρισμού και άλλων έργων βελτίωσης, σε χώρους δασικής αναψυχής. 

Ανάμεσα σε άλλα, αναφέρει, προωθείται η ανακατασκευή ή συντήρηση στεγάστρων στα 
σημεία ξεκούρασης της ποδηλατικής διαδρομής Τροόδους, όπως και η αναβάθμιση των 

πινακίδων για διάφορα μονοπάτια μελέτης της φύσης όπως της Μαδαρής, Χορτερής, 

Κυπαρισσιάς, Κιονιών - Προφήτη Ηλία, Μονής Μαχαιρά - Πολιτικού και άλλων. Επίσης, 

σημειώνει πως προγραμματίζεται να αναβαθμιστούν τραπέζια, παγκάκια, στέγαστρα, 

σκυβαλοδοχεία και άλλες κατασκευές σε χώρους ξεκούρασης εντός δασικών περιοχών. Οι 
πιο πάνω δράσεις εμπίπτουν στο πλαίσιο υλοποίησης συγκεκριμένων πτυχών της Εθνικής 

Στρατηγικής Τουρισμού 2030, για ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης στην ύπαιθρο, τα 

ορεινά και τις ακριτικές περιοχές.

Βελτιωτικά τουριστικά έργα στην ενδοχώρα

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030, αλλά και των δια-
χρονικών στόχων του για αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, το Υφυπουργείο Του-
ρισμού προωθεί σχέδιο επιχορήγησης, για ενθάρρυνση έργων ποιοτικής και αισθητικής 
αναβάθμισης παραλιών. Στόχος του σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής στήριξης δήμων 
και κοινοτήτων για υλοποίηση έργων και αγορά εξοπλισμού προς την κατεύθυνση της 
αισθητικής αναβάθμισης των παραλιών του τόπου μας. Ανάμεσα σε άλλα, το σχέδιο θα 
στηρίξει δαπάνες για να τοποθετηθούν ομπρέλες και ξαπλώστρες παραλίας, οι οποίες 
να είναι καλής ποιότητας, ομοιό-
μορφες, από φυσικό υλικό (π.χ. 
ξύλο), με φυσικές αποχρώσεις που 
να συμβαδίζουν με τον περιβάλλο-
ντα χώρο, οι οποίες σε χρώμα να 
είναι αντίθετες με εκείνο της θά-
λασσας, δαπάνες για κάδους καθα-
ριότητας / ανακύκλωσης, δαπάνες 
για κατασκευή ή/και ανακαίνιση 
συγκροτήματος κοινόχρηστων χώ-
ρων υγιεινής, το οποίο θα χωροθε-
τείται εκτός ζώνης προστασίας της παραλίας, όπως και δαπάνες για υποδομές φιλικές 
για ΑμεΑ. Η περίοδος εφαρμογής του σχεδίου προγραμματίζεται να είναι από τον Οκτώ-
βριο 2020 μέχρι και τον Νοέμβριο 2022, με βάση τον εκάστοτε εγκεκριμένο προϋπολο-
γισμό του Υφυπουργείου Τουρισμού. Πρόσθετα με τα πιο πάνω, το υφυπουργείο προ-
ωθεί την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος που αφορά αυξημένο επίπεδο υπηρεσιών 
και θεματικών υποδομών σε αριθμό παραλιών, με στόχο τη διαφοροποίησή τους και την 
προσφορά νέων εμπειριών στους επισκέπτες. Το εν λόγω πρόγραμμα θα εφαρμοστεί 
σε επιλεγμένες παραλίες της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου και συγκεκριμένα στο 
Παραλίμνι, στην Αγία Νάπα και στη Σωτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, ο υφυπουργός Τουρισμού 
Σάββας Περδίος πραγματοποίησε επίσκεψη στην περιοχή, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 
και είχε ξεχωριστές συναντήσεις με τους δημάρχους Παραλιμνίου Θεόδωρο Πυρίλλη, 
Αγίας Νάπας Χρίστο Ζαννέτου, και Σωτήρας Γεώργιο Τάκκα, για συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων επί του θέματος. 

Επιχορήγηση έργων αναβάθμισης 
παραλιών από το Υφ. Τουρισμού

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Διαδικτυακή 
η τουριστική έκθεση 
ΙΤΒ το 2021
Εξ ολοκλήρου ψηφιακά θα 
πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχή 
χρονιά, λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού, η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 
(ΙΤΒ) του Βερολίνου, η οποία είχε 
προγραμματιστεί για τις 9-12 Μαρτίου του 
2021. Η φετινή διοργάνωση με φυσική 
παρουσία ακυρώθηκε την τελευταία 
στιγμή, λόγω των μέτρων που ελήφθησαν 
για τον περιορισμό της πανδημίας 
του κορωνοϊού, προκαλώντας μεγάλη 
αναστάτωση σε χιλιάδες συμμετέχοντες 
από όλον τον κόσμο, αλλά και τεράστια 
απώλεια εσόδων. «Η κατάσταση της 
πανδημίας παραμένει σοβαρή, ιδιαίτερα 
για τον ταξιδιωτικό κλάδο. Με την 
απόφαση ήδη τώρα για μια ψηφιακή ΙΤΒ 
2021 προσφέρουμε στους εκθέτες και 
τους κλαδικούς επισκέπτες τη μεγαλύτερη 
δυνατή ασφάλεια προγραμματισμού. 
Δημιουργήσαμε μια εναλλακτική μορφή 
έκθεσης, με την οποία μπορούμε να 
προσφέρουμε μια αξιόπιστη πλατφόρμα, 
ως κορυφαία τουριστική έκθεση στον 
κόσμο. Η διοργάνωση θα είναι απολύτως 
επίκαιρη από πλευράς περιεχομένου», 
διαβεβαίωσε ο διευθυντής της ΙΤΒ 
Ντάβιντ Ρούετς.
Μεγάλο τμήμα του εκθεσιακού κέντρου 
του Βερολίνου στο οποίο φιλοξενείται 
κάθε χρόνο και η ΙΤΒ έχει άλλωστε ήδη 
από τον Μάιο μετατραπεί σε νοσοκομείο 
κορωνοϊού, με την εγκατάσταση 500 
κλινών με σύγχρονο εξοπλισμό για άτομα 
που θα νοσήσουν από την Covid-19.
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Η ανάγκη συνέχισης στήριξης των ταξιδιωτικών 
πρακτόρων λόγω των ιδιαίτερα αρνητικών συνθηκών, 
που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού, βρέθηκε 

στο επίκεντρο της 66ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευση του 
Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA). Σε 
χαιρετισμό του ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος 
είπε ότι ένα από τα θετικά που προέκυψε από την πανδημία 
είναι ότι πλέον υπάρχει πλήρης αντίληψη και από την 
κυβέρνηση του τι σημαίνει τουριστικός πράκτορας, οργανωτής 
ταξιδιών, καθώς και για τη σημασία του κλάδου στα δρώμενα 
του τουρισμού. Είπε επίσης ότι το υφυπουργείο ήταν δίπλα 
στον ACTA από την πρώτη στιγμή και θεωρεί δεδομένο ότι η 
υπουργός Εργασίας εντάσσει τις τουριστικές επιχειρήσεις 
στα σχέδιά της και σκέφτεται τη συνέχειά τους. Σε έκκληση 
του προέδρου του ΚΕΒΕ Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη να 
πιέσει και να αναλάβει δράση προς στην κυβέρνηση ώστε να 
εξασφαλιστεί δέσμευση ότι στην επόμενη εξαγγελία σχεδίων 
θα είναι ενταγμένα τα τουριστικά γραφεία μέχρι τον Μάρτιο 
του 2021, ο υφυπουργός ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποια 
ένδειξη ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει ή ότι η υπουργός Εργασίας 
ήδη δεν το σκέφτεται. Διαβεβαίωσε ότι αυτό που ο ίδιος θα 
κάνει θα είναι μια υπενθύμιση προς το Υπουργείο Εργασίας. 
Ο κ. Περδίος σημείωσε περαιτέρω ότι σε αυτή τη δύσκολη 
χρονιά, ο παγκόσμιος τουρισμός συρρικνώθηκε κατά 65-70%, 
ενώ ειδικότερα στη Μεσόγειο υπήρξε μείωση 70% και στην Α. 
Μεσόγειο 80%. Είπε επίσης ότι η Κύπρος δεν έχει κάνει τίποτε 
καλύτερο ή τίποτα χειρότερο από άλλες χώρες της περιοχής 

όσον αφορά τον τουρισμό και κάλεσε τους τουριστικούς 
πράκτορες να μην επηρεάζονται από δηλώσεις εντυπωσιασμού 
που κάνουν κάποιες χώρες και στο τέλος δεν έχουν καμιά 
σχέση με την πραγματικότητα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον 
νέο νόμο που προωθεί το υφυπουργείο μετά από διαβούλευση 
που είχε με τον ACTA για κατοχύρωση του επαγγέλματος του 
ταξιδιωτικού πράκτορα και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα χέρια 
του βοηθού γενικού εισαγγελέα, ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα 
το προωθήσει σύντομα. Σημειώνοντας ότι το επάγγελμα του 
ταξιδιωτικού πράκτορα έχει μέλλον, είπε ωστόσο ότι αυτό θα 
πρέπει να εξελιχθεί και να ενταχθούν σε αυτό και προγράμματα 
για προώθηση της νέας τάσης του αργού τουρισμού (slow 
tourism) που δίνει έμφαση σε περιβαλλοντικές διακοπές και 
σε αυθεντικές εμπειρίες στις τοπικές κοινωνίες. 

Σταματάρης: Μαύρη χρονιά
Ο πρόεδρος του ACTA Βασίλης Σταματάρης σημείωσε τις 
πρωτοβουλίες που έλαβε ο σύνδεσμος προκειμένου να 
περιοριστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας, όπως η ένταξη 
των μελών του Συνδέσμου στα σχέδια της κυβέρνησης με 
στόχο να μην χαθούν θέσεις εργασίας, αλλά και η πρόσφατη 
πρωτοβουλία των τουριστικών φορέων να ζητήσουν με κοινό 
υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τη βελτίωση 
των πρωτοκόλλων με την κατηγοριοποίηση των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Schengen στην κατηγορία Β όπου όλοι 
οι επισκέπτες να έχουν αρνητικό τεστ πριν την άφιξή τους στην 
Κύπρο.

Συνέχιση της στήριξης ζητούν οι τουριστικοί πράκτορες

Στη σκιά της πανδημίας η γενική συνέλευση του ACTA
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Δύσκολος χειμώνας 
για τα ξενοδοχεία 
της Πάφου

Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Βρετανός 

πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, στις 

αρχές Νοεμβρίου, δυσχεραίνουν 

επιπρόσθετα την ξενοδοχειακή 

βιομηχανία της Πάφου, σύμφωνα με 

τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων 

Πάφου, Θάνο Μιχαηλίδη, ο οποίος λέει 

πως οι εξελίξεις δεν βοηθούν καθόλου 

τις προοπτικές της ξενοδοχειακής 

βιομηχανίας.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. 

Μιχαηλίδης ανέφερε πως τα πρόσθετα 

μέτρα και το δεύτερο lockdown για 

την Αγγλία που θα ισχύσει έως τις 2 

Δεκεμβρίου, επιδρούν αρνητικά στον 

τουρισμό της Πάφου, της οποίας η 

μεγαλύτερη αγορά είναι η βρετανική. 

Αναμένουμε μετά την εξέλιξη αυτή 

και άλλες ακυρώσεις, αλλά και να 

σταματήσουν οι κρατήσεις, είπε. Αυτό, 

συνέχισε, είναι κάτι που θα έρθει να 

ακυρώσει οποιαδήποτε πλάνα είχαν 

κάποιοι ξενοδόχοι της επαρχίας Πάφου 

για τη λειτουργία των ξενοδοχειακών 

καταλυμάτων τους τον χειμώνα γιατί, 

όπως εξήγησε, όταν οι πληρότητες 

πέσουν σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο 

σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές τιμές 

που έχουν τα ξενοδοχεία τον χειμώνα, 

η λειτουργία καθίσταται εξαιρετικά 

δύσκολη. Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε 

και στο σχέδιο που ανακοίνωσε το 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων για στήριξη των 

ξενοδοχοϋπαλλήλων, από τον Νοέμβριο 

μέχρι και τον Μάρτη. Αυτό, είπε, 

αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι 

του παζλ, ώστε να αποφασίσει κάποιος 

ξενοδόχος αν θα μείνει ανοικτός ή όχι, 

αλλά και για ποιους μήνες θα μπορούσε 

να μείνει ανοικτός.  Πρόσθεσε δε, 

πως μετά την ανακοίνωση του σχεδίου 

στήριξης της υπουργού Εργασίας θα 

μπορούμε καλύτερα να αξιολογήσουμε τις 

προοπτικές του χειμώνα.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά γκολφ PGA European Golf Tour 
- Cyprus Open 2020 που πραγματοποιήθηκε από τις 29 Οκτωβρίου μέχρι την 1η 
Νοεμβρίου 2020, στο γήπεδο Aphrodite Hills στην Πάφο.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υφυπουργείου Τουρισμού, το μεγάλο αυτό 
αθλητικό γεγονός, διεθνούς εμβέλειας, προσέλκυσε στην Κύπρο πολλά από τα 
μεγαλύτερα ονόματα επαγγελματιών παικτών γκολφ στον κόσμο. Συγκεκριμένα, 
στην Κύπρο ήρθαν 105 εκ των κορυφαίων παικτών στην παγκόσμια κατάταξη, από 
27 διαφορετικές εθνικότητες. Το υφυπουργείο σημειώνει επίσης πως σημαντική 
ήταν και η προσέλευση διεθνών ΜΜΕ για κάλυψη των αγώνων, γεγονός που 
συνέβαλε στην τεράστια προβολή του νησιού στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, 
έγιναν ζωντανές μεταδόσεις σε δυνητικό κοινό 735 εκατομμυρίων, σε 47 χώρες. 
Ανάμεσα στα Μέσα Επικοινωνίας, σημειώνεται και η παρουσία του γνωστού 
δικτύου Sky Sports, με περισσότερους από 400 εκατομμύρια συνδρομητές.
Στην ανακοίνωση τονίζεται πως η προσέλκυση τουρνουά τέτοιας εμβέλειας 
υποβοηθά στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο νησί μας και 
εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030, την οποία το 
Υφυπουργείο Τουρισμού υλοποιεί, παρά τις αντιξοότητες, με εντατικούς ρυθμούς.
Μέσω του τουρνουά, προστίθεται, προβλήθηκε η Κύπρος ως σημαντικός 
προορισμός για προσέλκυση αθλητών που ασχολούνται με το γκολφ, αλλά και που 
το ασκούν ως αθλητική δραστηριότητα για σκοπούς ψυχαγωγίας. Όπως όλες οι 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού, επισημαίνεται, έτσι και το γκολφ συνεισφέρει 
στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την αύξηση της κατά κεφαλή 
δαπάνης, τομείς στους οποίους το Υφυπουργείο Τουρισμού δίνει μεγάλη έμφαση.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι άριστες εντυπώσεις που άφησε η Κύπρος και 
τα κολακευτικά σχόλια που αποκόμισε από τους διοργανωτές και συμμετέχοντες, 
θα αποτελέσουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στις προσπάθειες για 
προσέλκυση παρόμοιων τουρνουά στο μέλλον. Ήδη, φέτος διεξάγεται και δεύτερο 
τουρνουά στην Κύπρο, από τις 5-8/11/20, όπου συμμετέχουν όλοι οι συντελεστές 
του Cyprus Open, με παρόμοια κάλυψη στο εξωτερικό.

Μεγάλη η συμβολή του τουρνουά γκολφ PGA 
European Golf Tour - Cyprus Open 2020
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Η Λεμεσός αναμένει 
απ’ όλους να 
εργαστούν για 
ακτοπλοϊκή σύνδεση 
με Πειραιά
Σαφές μήνυμα προς τη διαχειρίστρια 

εταιρεία του τερματικού επιβατών DP 

World Limassol και την εταιρεία παροχής 

θαλάσσιων υπηρεσιών P&O Maritime 

Cyprus, έστειλε ο δήμαρχος Λεμεσού 

Νίκος Νικολαΐδης, σε μια προσπάθεια 

να διασφαλιστεί ότι όλες οι πλευρές θα 

εργαστούν προς όφελος της ακτοπλοϊκής 

σύνδεσης του λιμανιού της Λεμεσού με το 

λιμάνι του Πειραιά.

Μετά από σύσκεψη που 

πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 

στο Υπουργείο Μεταφορών, στην 

παρουσία του Γιάννη Καρούσου, 

των υφυπουργών Ναυτιλίας Βασίλη 

Δημητριάδη και Τουρισμού Σάββα 

Περδίου, όπου συζητήθηκαν προβλήματα 

που προέκυπταν για την ακτοπλοϊκή 

σύνδεση στη βάση προϋποθέσεων, που 

έθετε η διαχειρίστρια εταιρεία, ο Νίκος 

Νικολαΐδης συγκάλεσε το μεσημέρι 

σύσκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού.

Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν 

διευθυντικά στελέχη των δύο εταιρειών, 

εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, 

των Υφυπουργείων Ναυτιλίας και 

Τουρισμού, καθώς και εκπρόσωποι των 

δημοτικών ομάδων του Δήμου Λεμεσού, 

ο Νίκος Νικολαΐδης ζήτησε διευκρινίσεις 

γύρω από τα θέματα που προέκυψαν και 

κάλεσε όλους να εργαστούν προς έναν 

κοινό στόχο, να αξιοποιηθεί το λιμάνι 

και οι υποδομές του για να διευκολυνθεί 

η επιβατική κίνηση και η ακτοπλοϊκή 

σύνδεση Λεμεσού - Πειραιά.

Για τον δήμαρχο Λεμεσού η ακτοπλοϊκή 

σύνδεση της Λεμεσού με τον Πειραιά 

είναι εκ των ων ουκ άνευ, με τον ίδιο 

να τονίζει πως «δεν μπορεί αυτή η 

ακτοπλοϊκή σύνδεση να μην γίνει με το 

πιο σημαντικό λιμάνι του τόπου, το οποίο 

διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές για την 

υποδοχή επιβατών και με χαμηλότερο 

κόστος λόγω της κοντινότερης απόστασης 

από τον Πειραιά».

Κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020 σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές της Κύπρου 
ασυνήθιστα υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες, ενώ γενικά ο φετινός Οκτώβριος 
καταγράφεται ως ένας ακραία θερμός μήνας για αρκετές περιοχές της Κύπρου.
Επίσης, ο συνδυασμός των εξαιρετικά θερμών μηνών της περιόδου Ιουλίου, Αυγούστου 
και Σεπτεμβρίου 2020, καθιστά την περίοδο τη θερμότερη από το 1983, που 
λειτουργεί ο σταθμός Ραδιοβολίσεων Αθαλάσσας, ενώ αν προστεθεί και ο Οκτώβριος 
τότε το προηγηθέν τετράμηνο Ιουλίου-Οκτωβρίου ήταν το θερμότερο από το 1983 για 
τον σταθμό Αθαλάσσας. Οι ημερήσιες μέγιστες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σε 
αρκετούς σταθμούς τόσο των πεδινών όσο και των ορεινών, αλλά και των παραλίων, 
ήταν ασυνήθιστα υψηλές για μήνα Οκτώβριο. 

H Hermes Airports, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία των τεχνολογικών 
εφαρμογών και καινοτομιών, προχώρησε στην εγκατάσταση των μηχανημάτων 
Tagomat® και Bagomat στα διεθνή αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Η 
διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων αναβαθμίζει περαιτέρω την εμπειρία 
των επιβατών με τις νέες συσκευές, οι οποίες είναι απόλυτα εναρμονισμένες με 
τα σημερινά ταξιδιωτικά δεδομένα και απλοποιούν τη διαδικασία Self-Tagging 
και Baggage Drop Off. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν από τα διεθνή αεροδρόμια 
Λάρνακας και Πάφου μπορούν πλέον να επιλέξουν να εκτυπώσουν μόνοι τους 
την ετικέτα αποσκευών τους σε μια απ’ τις συσκευές Tagomat® ή σε ένα από τα 
νέα Self Check In kiosks σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Έπειτα μπορούν να 
παραδώσουν τις αποσκευές τους στο ειδικό σημείο απόθεσης αποσκευών (Self-
Tagging Baggage Drop Off) και να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Η Μαρία Κουρούπη, 
ανώτερη διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας της Hermes 
Airports, δήλωσε σχετικά: «Στην Hermes Airports επιδιώκουμε και καταφέρνουμε 
να παρέχουμε προηγμένης τεχνολογίας υπηρεσίες στους επιβάτες. Παρά την 
πανδημία και τις επιπτώσεις της, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ενίσχυση 
και τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουμε, ώστε οι επιβάτες 
μας να απολαμβάνουν ανά πάσα στιγμή την καλύτερη ταξιδιωτική εμπειρία με 
ασφάλεια».

Μια απλή, ανέπαφη νέα εμπειρία 
στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου

Ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες
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To λιμάνι Λεμεσού επισκέφθηκε ο 
υφυπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Δη-
μητριάδης, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμ-
βρίου 2020, όπου είχε την ευκαιρία 
να ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις 
του Τερματικού Πολλαπλών Χρή-
σεων, καθώς και στους χώρους του 
νέου Επιβατικού Τερματικού. Τον κ. 
Δημητριάδη υποδέχθηκαν στο λιμάνι 
στελέχη της DP World Limassol. 
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, 
ο υφυπουργός είχε παράλληλα 
την ευκαιρία να παρακολουθήσει 
τις δραστηριότητες της DP World 
Limassol καθώς και να δει από κοντά 
τον καινούργιο εξοπλισμό της εται-
ρείας. Επιπρόσθετα, συναντήθηκε 
με τον διευθύνοντα σύμβουλο της 
DP World Limassol, Nawaf Abdulla, 
με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις επιπτώσεις στη 
ναυτιλία από την πανδημία Covid-19 και τα μέτρα στήριξης του κλά-
δου. Ανάμεσα στα βασικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν το μέλλον 
της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η στρατηγική της χώ-
ρας για την ανάπτυξη του κλάδου της κρουαζιέρας και η βιώσιμη 
ανάπτυξη του λιμανιού και της τοπικής κοινότητας. 
Σε δηλώσεις του, ο υφυπουργός Ναυτιλίας ανέφερε ότι «η περίοδος 
αυτή μας έχει δώσει την ευκαιρία να επανεξετάσουμε τους σχεδι-
ασμούς μας και να αναζητήσουμε τρόπους που θα καταστήσουν τις 
υπηρεσίες που παρέχονται στον τομέα της ναυτιλίας πιο αποτελε-
σματικές και ανταγωνιστικές. Η DP World Limassol αποτελεί σημα-
ντικό εταίρο του κράτους και βασικό φορέα του ναυτιλιακού κλάδου 
και της οικονομίας της χώρας, συνεπώς με χαροποιεί ιδιαίτερα το 

γεγονός ότι η βιώσιμη ανάπτυξη του 
λιμανιού αποτελεί κοινό μας όραμα. 
Η στενή συνεργασία αποτελεί απα-
ραίτητη προϋπόθεση προκειμένου 
το λιμάνι Λεμεσού να καταστεί κύριο 
λιμάνι επιλογής για την περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου». Ο κ. Δημη-
τριάδης αναφέρθηκε επίσης στην 
ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου-Ελλά-
δας, η επιδότηση της οποίας από την 
κυβέρνηση εγκρίθηκε πρόσφατα 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζο-
ντας ότι το λιμάνι Λεμεσού συγκα-
ταλέγεται ανάμεσα στις επιλογές 
για το εν λόγω δρομολόγιο, «λόγω 
της μικρότερης απόστασής του από 
την Ελλάδα, των υπερσύγχρονων 
εγκαταστάσεων του Επιβατικού Τερ-
ματικού και των υπηρεσιών που προ-

σφέρονται σε αυτό».  Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος 
της DP World Limassol, Nawaf Abdulla, αφού καλωσόρισε τον υφυ-
πουργό, υπογράμμισε ότι η εταιρεία στέκεται δίπλα στο Υφυπουρ-
γείο Ναυτιλίας σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από προκλήσεις 
για τον τομέα ναυτιλίας, η οποία απαιτεί τη στενή συνεργασία των 
κυριότερων εμπλεκόμενων φορέων. Ο κ. Abdulla ανέφερε επίσης 
ότι «η χρονιά αυτή μας έχει δώσει την ευκαιρία να προχωρήσουμε 
στις απαραίτητες αναβαθμίσεις και να εκσυγχρονίσουμε τις δραστη-
ριότητές μας και τα συστήματά μας, χτίζοντας γερά θεμέλια για τα 
επόμενα χρόνια. Η DP World Limassol αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο 
που διαδραματίζει ο ναυτιλιακός τομέας για την κυπριακή οικονομία, 
παραμένοντας προσηλωμένη στον κυριότερό της στόχο: να καθιερώ-
σει τη χώρα ως κορυφαίο ναυτιλιακό κέντρο».
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Τον υφυπουργό Ναυτιλίας υποδέχθηκε στο λιμάνι 
Λεμεσού η DP World Limassol

Αύξηση 90% παρουσίασε ο αριθμός των 
εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Οκτω-
βρίου, ο οποίος ανήλθε σε 31.487 άτομα 
σε σχέση με 16.544 τον αντίστοιχο μήνα 
του 2019, με την αγορά εργασίας να επη-
ρεάζεται αρνητικά από την πανδημία του 
κορωνοϊού και τον τομέα υπηρεσιών παρο-
χής καταλύματος και εστίασης να δέχεται το 
μεγαλύτερο πλήγμα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας, η εκτόξευση των εγγεγραμ-
μένων ανέργων σε ετήσια βάση οφείλεται 
κυρίως στον τομέα των δραστηριοτήτων 

υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστί-
ασης, όπου ο αριθμός των ανέργων αυξή-
θηκε κατά 5.283 άτομα και του εμπορίου, 
όπου ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε 
κατά 2.441 άτομα. Τριψήφια ετήσια αύξηση, 
αλλά σε χαμηλότερο βαθμό, παρουσίασαν 
επίσης οι τομείς των μεταφορών και απο-
θήκευσης (αύξηση 791), της εκπαίδευσης 
(αύξηση 710), των επαγγελματικών, επι-
στημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων 
(αύξηση 690) και των διοικητικών και υπο-
στηρικτικών δραστηριοτήτων (αύξηση 685). 
Η Στατιστική Υπηρεσία επισημαίνει ότι σύμ-

φωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασί-
ας η σύγκριση των στοιχείων από τον μήνα 
Μάρτιο του 2020 και μετά, με τα στοιχεία 
προηγούμενων μηνών δεν θεωρείται αντι-
κειμενική. Αυτό οφείλεται στην εφαρμογή 
από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης 
των έκτακτων μέτρων που ανακοινώθηκαν 
από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διενέργεια αυ-
τόματων ανανεώσεων των εγγεγραμμένων 
ανέργων και νέων εγγραφών ανέργων χω-
ρίς φυσική παρουσία με στόχο την αποφυγή 
της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Σχεδόν διπλάσιος ο αριθμός των ανέργων τον Οκτώβριο του 2020
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Ο Invest Cyprus στο κορυφαίο επενδυτικό 
συνέδριο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Στο Annual Investment Meeting (AIM), 
που διοργανώνεται από το Υπουργείο 
Οικονομικών των Ηνωμένων Αρα-

βικών Εμιράτων υπό την αιγίδα του σεΐχη 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, πρωθυ-
πουργού των ΗΑΕ και κυβερνήτη του Ντου-
μπάι, συμμετείχε ο Κυπριακός Οργανισμός 
Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus), 
στο πλαίσιο της αποστολής του για ανάδει-
ξη της Κύπρου ως ελκυστικού επενδυτικού 
προορισμού και ως ιδανικής επιλογής για 
εγκατάσταση έδρας εταιρειών διεθνών δρα-
στηριοτήτων.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Invest 
Cyprus, το ΑΙΜ, που πραγματοποιήθηκε με-
ταξύ 20-22 Οκτωβρίου 2020 για πρώτη φορά 
ψηφιακά λόγω των περιοριστικών μέτρων 
που εξακολουθούν να ισχύουν διεθνώς, 
θεωρείται η κορυφαία πλατφόρμα προώθη-
σης επενδύσεων. Το συνέδριο προσέλκυσε 
συνολικά πέραν των 15.000 συμμετεχόντων 
από 170 χώρες, επικεφαλής εταιρειών, 
επενδυτές και κορυφαίους εμπειρογνώμο-
νες. Κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν οι 
προκλήσεις που έφερε για την ανθρωπότητα 
η πανδημία, επηρεάζοντας ένα μεγάλο φά-
σμα τομέων και η ανάγκη χάραξης μιας νέας 
στρατηγικής και πολιτικής, τόσο σε παγκό-
σμιο, όσο και σε τοπικό επίπεδο, με στόχο 
την αντιμετώπιση των τεράστιων επιπτώσε-
ων.  Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρί-
ου, ο γενικός διευθυντής του Invest Cyprus, 
Γιώργος Καμπανέλλας, ήταν ομιλητής σε 
συζήτηση τύπου πάνελ μεταξύ Οργανισμών 
Προώθησης Επενδύσεων άλλων χωρών. Ο κ. 
Καμπανέλλας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, 

στα πλάνα του Invest Cyprus για την επόμενη 
χρονιά. «Η πανδημία βρήκε τη χώρα μας εν 
μέσω επαναπροσδιορισμού του μακροπρό-
θεσμου οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης, 
επιταχύνοντας έτσι την προώθηση αλλαγών, 
ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον τομέα του Ψη-
φιακού Μετασχηματισμού και της βιώσιμης 
ανάπτυξης» ανέφερε χαρακτηριστικά. Επε-
σήμανε, μάλιστα, ότι ο Invest Cyprus είναι σε 
διαδικασία εφαρμογής νέων τεχνολογικών 
εργαλείων και μεθόδων και θα συνεχίσει 
εντός του 2021 τις διαδικτυακές προωθη-
τικές ενέργειες, οι οποίες πλέον αλλάζουν 
στόχο. «Πέρα από τη γενική προώθηση της 
χώρας στο εξωτερικό, δίνουμε περισσότερη 
προσοχή στον εντοπισμό επιμέρους δυνη-
τικών επενδυτών και ξένων επιχειρήσεων» 
πρόσθεσε. Όπως τόνισε ο κ. Καμπανέλλας, 
«αν και είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς 

την κατάσταση που θα επικρατεί στο μέλλον, 
εντούτοις κρίνουμε αναγκαία την αλλαγή 
κουλτούρας όσον αφορά την προσέλκυση 
στρατηγικών επενδύσεων. Κάποιες στρατη-
γικές πρέπει να αναθεωρηθούν και να ανα-
πτυχθούν καινούργιοι τομείς, έτσι ώστε να 
αυξηθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον και να 
επιτευχθεί ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυ-
ξης».
Στο πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής τραπέ-
ζης που διοργάνωσε ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Τουρισμού με στόχο την προσέλκυση 
επενδύσεων στον τομέα του Τουρισμού και 
της Φιλοξενίας, ο γενικός διευθυντής του 
Invest Cyprus αναφέρθηκε επίσης στις με-
γάλες αλλαγές που προκύπτουν στον τομέα 
και χαρακτήρισε την ψηφιοποίηση, τις νέες 
τεχνολογίες και τις καινοτόμες ιδέες «κλει-
διά» για αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Κατά €98,2 εκατομμύρια αυξήθηκαν τα νέα δάνεια που 
παραχωρήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2020, φθάνοντας στα €315,6 
εκατ., σε σύγκριση με €217,4 εκατ. τον προηγούμενο μήνα. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 
(ΚΤΚ), τα νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €15,3 εκατ., 
σε σύγκριση με €13,5 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα νέα 
δάνεια για αγορά κατοικίας κατέγραψαν άνοδο στα €97,2 εκατ., 
σε σύγκριση με €55,9 εκατ. τον προηγούμενο μήνα. Επίσης, τα 

νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 
εκατ. παρουσίασαν αύξηση στα €38,9 εκατ., σε σύγκριση με €37,0 
εκατ. τον προηγούμενο μήνα. Επιπλέον, τα νέα δάνεια προς μη 
χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. σημείωσαν 
άνοδο στα €151,1 εκατ., σε σύγκριση με €100,5 εκατ. τον 
προηγούμενο μήνα. Εξάλλου, σύμφωνα με την ΚΤΚ, το επιτόκιο για 
καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά παρέμεινε 
αμετάβλητο στο 0,10%, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. 

Αυξήθηκαν κατά €98,2 εκατ. τα νέα δάνεια τον Σεπτέμβριο
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Το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Τράπεζας Κύπρου
συμμετέχει στο έργο 
«The Mediterranean 
Garden» (MedG)

Στο ερευνητικό έργο με τίτλο «The 
Mediterranean Garden» (MedG), που 
εξασφάλισε χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
υποβολής προτάσεων του προγράμματος 
Culture του Creative Europe, συμμετέχει 
ως εταίρος το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας 
Κύπρου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, στόχος του 
MedG είναι να ευαισθητοποιήσει το ευρύ 
κοινό σχετικά με τη μεσογειακή διατροφή, 
ως αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας 
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και τη 
μακραίωνη ιστορία της. Ταυτόχρονα, 
φιλοδοξεί να αποτελέσει όχημα για την 
προώθηση της υγείας, της φιλοξενίας, της 
διαπολιτισμικότητας, της δημιουργικότητας 
και της βιωσιμότητας στο πλαίσιο ενός 
γόνιμου διεπιστημονικού διαλόγου.
Τρία μουσεία (Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 
Fondazione Brescia Musei, Μουσείο 
Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής) και 
τέσσερις πολιτιστικοί οργανισμοί (Ανεμόν 
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για 
την Παραγωγή και Συλλογή Πολυμεσικών 
Μέσων, Goethe-Institut, Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Τράπεζας Κύπρου, Ίδρυμα Νικολάου Π. 
Γουλανδρή), ενώνουν τις δυνάμεις τους για 
να δημιουργήσουν ένα διεθνές πολιτιστικό 
πρόγραμμα, αποτελούμενο από μια 
περιοδεύουσα έκθεση και εκπαιδευτικά 
προγράμματα για παιδιά και νέους.
Η έκθεση θα ταξιδέψει στη Λευκωσία, 
την Αθήνα, το Ζάγκρεμπ, τα Τίρανα και την 
Μπρέσια της Ιταλίας.
Το MedG, σημειώνεται, χρησιμοποιεί 
σύγχρονο φωτογραφικό υλικό, ιστορικό 
κινηματογραφικό αρχείο, ήχο και εικόνα, 
και διαδραστικές δραστηριότητες για να 
προσελκύσει τους νέους και τις οικογένειές 
τους. Η έκθεση θα συμπληρώνεται από 
εργαστήρια, μαθήματα μαγειρικής και 
εκδηλώσεις εντός και εκτός μουσείων και θα 
καλεί τον κόσμο να μοιραστεί οικογενειακές 
φωτογραφίες και συνταγές που συνδέονται 
με το παρελθόν των αγροτικών περιοχών.

Η ανάπτυξη του τομέα του θαλάσσιου τουρισμού και η ενίσχυση της συνεργασίας 
Κύπρου-Ισραήλ βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο 
λιμάνι Λεμεσού μεταξύ του Ισραηλινού πρέσβη στην Κύπρο, Shmuel (Sammy) 
Revel, του προέδρου της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 
Περιφέρειας Λεμεσού (ΕΤΑΛ), Τώνη Αντωνίου, και στελεχών της DP World 
Limassol.  Τον πρέσβη του Ισραήλ και τον πρόεδρο της ΕΤΑΛ υποδέχθηκαν, 
την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020, στελέχη της εταιρείας στο λιμάνι Λεμεσού. 
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Revel είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στο νέο 
Επιβατικό Τερματικό και να συναντήσει τον διευθύνοντα σύμβουλο της DP World 
Limassol, Nawaf Abdulla, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τους 

τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων που 
δημιούργησε το ξέσπασμα της πανδημίας 
Covid-19, για τους τομείς του τουρισμού και 
των κρουαζιέρων στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Σε δηλώσεις του, ο Ισραηλινός πρέσβης 
αναφέρθηκε στα αμοιβαία οφέλη που 
μπορούν να προκύψουν από τη στενή 

συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, τονίζοντας ότι κοινές πρωτοβουλίες και 
συνέργειες μπορούν να διανοίξουν μεγάλες προοπτικές. «Αναγνωρίζουμε ότι ο 
τουρισμός αποτελεί ζωτικό τομέα για τις οικονομίες των δύο χωρών. Συνεπώς, 
αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της διατήρησης στενών σχέσεων με την Κύπρο, 
όπου βρίσκεται ένα από τα βασικότερα λιμάνια της περιοχής. Μάλιστα, την 
προηγούμενη χρονιά, οι δύο χώρες συμφώνησαν να συνεργαστούν με σκοπό 
να προωθήσουν από κοινού την Ανατολική Μεσόγειο ως κορυφαίο προορισμό 
κρουαζιέρας. Παρόλο που η πανδημία ανέτρεψε προσωρινά τα σχέδιά μας, 
εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι προσπάθειές μας θα αποφέρουν καρπούς 
στο προσεχές μέλλον». Ο πρόεδρος της ΕΤΑΛ, Τώνης Αντωνίου, επεσήμανε με 
τη σειρά του τη σημασία της συνεργασίας Κύπρου και Ισραήλ στον τομέα των 
κρουαζιέρων, υπογραμμίζοντας τα οφέλη που θα προκύψουν μέσα από την από 
κοινού προώθηση της περιοχής.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στο επιβατικό 
τερματικό στο λιμάνι Λεμεσού

Στο επίκεντρο η ανάπτυξη 
του θαλάσσιου τουρισμού 
μεταξύ Κύπρου-Iσραήλ
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ

«Τα Πρότυπα ως 
Εργαλείο Προστασίας 
του Πλανήτη»

Λόγω της πανδημίας Covid-19, ο 
καθιερωμένος εορτασμός για την 
Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων με την 
επωνυμία CΥStandarDΑΥ2020 που 
πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 14 
Οκτωβρίου, φέτος δεν πραγματοποιήθηκε. 
Το μήνυμα για το 2020 που αποστέλλουν 
οι Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης 
(ISO, IEC, ITU) έχει τίτλο: «Τα Πρότυπα 
ως Εργαλείο Προστασίας του Πλανήτη». 
Οι ανθρωπογενείς και οι βιομηχανικές 
δραστηριότητες ευρείας κλίμακας του 
σύγχρονου πολιτισμού μας, δημιούργησαν 
σοβαρό θέμα με τις εκπομπές των αέριων 
του θερμοκηπίου, την υπερθέρμανση και 
τη δυσμενή αλλαγή του κλίματος της Γης. 
Η αλλαγή στο κλίμα επηρεάζει αρνητικά 
όλες τις μορφές ζωής. Ταυτόχρονα, η 
ταχεία αύξηση του πληθυσμού και η 
ευρεία αστικοποίηση επιβάλλουν την 
υπεύθυνη χρήση των ανεπαρκών πόρων.
Προκειμένου να μειωθούν οι 
ανθρωπογενείς δυσμενείς επιπτώσεις 
στον πλανήτη μας, απαιτείται πολιτική 
βούληση, συγκεκριμένες ενέργειες και 
χρήση των κατάλληλων εργαλείων. Η 
χρήση των διεθνών προτύπων αποτελεί 
ένα από αυτά τα εργαλεία για την 
προστασία του πλανήτη μας. Τα διεθνή 
πρότυπα που εκπονούνται από την IEC, 
τον ISO και την ITU λαμβάνουν υπόψη 
δοκιμασμένες και καθιερωμένες τεχνικές 
λύσεις. Τα πρότυπα προάγουν τον 
διαμοιρασμό της εμπειρογνωμοσύνης και 
της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ισότιμα 
στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες 
χώρες. Τα πρότυπα καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα πτυχών της εξοικονόμησης 
ενέργειας, της ποιότητας του νερού 
και του αέρα. Τα πρότυπα καθιερώνουν 
τυποποιημένα πρωτόκολλα και κοινές 
μεθόδους μέτρησης. 

Ο τομέας του τουρισμού αποτελεί διαχρονικά έναν από τους βασικότερους 
αιμοδότες της κυπριακής οικονομίας και σημαντική πηγή απασχόλησης 
για τους κατοίκους πολλών κοινοτήτων. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας 
Ημέρας Τουρισμού, η DP World Limassol, διαχειρίστρια εταιρεία του 
Τερματικού Πολλαπλών Χρήσεων και του Επιβατικού Τερματικού στο λιμάνι 
Λεμεσού, επαναβεβαιώνει την προσήλωσή της στην ενίσχυση του κλάδου 
των κρουαζιέρων της χώρας. Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού γιορτάζεται 
κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού 
των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO) να προχωρεί στη διοργάνωση διαφόρων 
δρατηριοτήτων. Με θέμα «Τουρισμός και Αγροτική Ανάπτυξη», η φετινή 
Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού έχει ως στόχο να αναδείξει τη συμβολή του 
κλάδου ως μοχλού ανάπτυξης για τις αγροτικές κοινότητες. Το φετινό θέμα 
ευθυγραμμίζεται πλήρως με το όραμα της DP World Limassol να καταστήσει 
το λιμάνι Λεμεσού κύριο περιφερειακό κέντρο κρουαζιέρας και εμπορικό 
κόμβο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας.  Σε δηλώσεις 
του, ο διευθύνων σύμβουλος της DP World Limassol, Nawaf Abdulla, ανέφερε 
ότι «η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού γιορτάζεται φέτος σε μια περίοδο κατά 
την οποία οι χώρες ανά την υφήλιο καταβάλλουν προσπάθειες, εν μέσω της 
πανδημίας, για να ανακάμψουν το συντομότερο. Δεδομένου πως η Κύπρος 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, χρειάζεται να είναι κατάλληλα 
προετοιμασμένη ενόψει της επόμενης τουριστικής περιόδου. Κλειδί σε αυτή 
την προσπάθεια μπορεί να αποτελέσει η προσέλκυση εξειδικευμένων και 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός». Ο κ. Abdulla 
πρόσθεσε πως η «Κύπρος βρίσκεται στην πλεονεκτική θέση να μπορεί να 
εξυπηρετήσει κρουαζιερόπλοια μεγάλου και μικρού μεγέθους, που κάνουν 
στάση σε λιμάνια τα οποία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από αγροτικές 
κοινότητες με πλούσια κουλτούρα και σημαντικά ιστορικά μνημεία». 

Οι κρουαζιέρες μπορούν να συμβάλουν 
στην ενίσχυση του τουρισμού της υπαίθρου

DP WORLD LIMASSOL

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Βουτιά της τάξης του 70% κατέγραψαν 
οι αφίξεις τουριστών, παγκοσμίως, κατά 
τους πρώτους οκτώ μήνες του 2020 λόγω 
της πανδημίας κορωνοϊού, ανακοίνωσε ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (ΠΟΤ), 
ο οποίος προβλέπει ότι οι αφίξεις τουρι-
στών παγκοσμίως θα μειωθούν κατά 70% 
το 2020 συνολικά και δεν θα ανακάμψουν 
πριν από το τέλος του 2021.
Η κορύφωση της θερινής περιόδου στο 
βόρειο ημισφαίριο πλήγηκε από ταξιδιωτι-
κούς περιορισμούς, λόγω Covid-19, με τις 
αφίξεις τουριστών να μειώνονται κατά 81% 
τον Ιούλιο και κατά 79% τον Αύγουστο, 
σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού 
του ΟΗΕ με έδρα τη Μαδρίτη.
Σύμφωνα με τον ΠΟΤ, υπήρξαν 700 εκα-
τομμύρια λιγότερες αφίξεις μεταξύ Ιανου-
αρίου και Αυγούστου του 2020, παγκο-
σμίως, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 
προηγούμενου έτους, με αποτέλεσμα να 
καταγραφεί απώλεια εσόδων ύψους 730 
δισεκατομμυρίων δολαρίων – ξεπερνώντας 
περισσότερο από οκτώ φορές τη μείωση 
που σημειώθηκε μετά την οικονομική κρί-
ση του 2009. «Αυτή η άνευ προηγουμένου 
μείωση έχει δραματικές κοινωνικές και οι-
κονομικές συνέπειες και θέτει σε κίνδυνο 

εκατομμύρια θέσεις εργασίας και επιχειρή-
σεις», τόνισε ο επικεφαλής του ΠΟΤ Zurab 
Pololikashvili.
Η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, η 
οποία επλήγη πρώτη από την πανδημία, 

σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση στις αφί-
ξεις, κατά 79%. Ακολούθησε η Αφρική και 
η Μέση Ανατολή με μείωση κατά 69%, η 
Ευρώπη κατά 68% και η Αμερική όπου οι 
αφίξεις μειώθηκαν κατά 65%.

Στο -70% οι αφίξεις τουριστών παγκοσμίως

ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΟΚΤΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020

Ανάκαμψη μετά το 2021, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Τουρισμού

ΚΟΣΜΟΣ

Το δεύτερο κύμα της πανδημίας Covid-19, το οποίο 
αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, αναμφίβολα δεν είναι 
το τελευταίο και εκφράζονται φόβοι για «διαδοχικά κύματα 
μέχρι το τέλος του χειμώνα» και την ερχόμενη άνοιξη, εκτιμά το 
Επιστημονικό Συμβούλιο που καθοδηγεί τη δράση της γαλλικής 
κυβέρνησης. « Έχουμε συνεπώς μπροστά μας πολλούς μήνες με 
μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση», προβλέπει στην τελευταία 
γνωμοδότησή του το όργανο αυτό που είναι αρμόδιο για να 
συμβουλεύει τη γαλλική κυβέρνηση. 
Η γνωμοδότηση αυτή αναρτήθηκε στο διαδίκτυο τη Δευτέρα 
26 Οκτωβρίου, δύο ημέρες πριν από την ανακοίνωση από τον 
Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ενός νέου lockdown το οποίο 
κατέστη απαραίτητο εξαιτίας του δεύτερου κύματος. «Είναι 
πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς πόσο χρόνο θα διαρκέσει 

το δεύτερο κύμα, διότι αυτό εξαρτάται από τον ίδιο τον ιό, από 
το κλιματικό περιβάλλον του, από τα μέτρα που θα ληφθούν για 
να περιορισθεί η κυκλοφορία του ιού, από την αποδοχή τους 
και συνεπώς από τον αντίκτυπό τους», γράφει το Επιστημονικό 
Συμβούλιο. 
«Μπορούμε να κάνουμε μια υπόθεση για έξοδο από το δεύτερο 
κύμα στο τέλος του χρόνου ή στην αρχή του 2021. Η έξοδος αυτή 
θα πρέπει να συνδυασθεί με επιστροφή της κυκλοφορίας του 
ιού σε ένα πολύ ελεγχόμενο επίπεδο (το πολύ 5.000 έως 8.000 
νέες μολύνσεις την ημέρα)», συνεχίζει το εν λόγω όργανο. 
Όποια κι αν είναι η επιτυχία των μέτρων που εφαρμόζονται, «δεν 
θα είναι αρκετή» πιθανόν «για να αποφευχθούν άλλα κύματα, 
μετά το δεύτερο», προειδοποιεί το Επιστημονικό Συμβούλιο, το 
οποίο συνιστούσε το lockdown που τελικά αποφασίσθηκε.

«Το δεύτερο κύμα της πανδημίας δεν θα είναι το τελευταίο»

ΓΑΛΛΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Προσελκύοντας ξανά τους τουρίστες

Όταν η πανδημία Covid-19 χτύπησε, 
ο κόσμος κυριολεκτικά σταμάτη-
σε. Με κανέναν να μην πηγαίνει 

πουθενά, η τουριστική βιομηχανία επλήγη 
σκληρά και υπέστη σημαντική μείωση των 
εσόδων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. 
Ενώ οι περιορισμοί έχουν χαλαρώσει από 
την αρχή της πανδημίας, η βιομηχανία εξα-
κολουθεί να μαστίζεται από την πρόκληση 
της προσέλκυσης τουριστών με ασφαλή και 
υγειονομικό τρόπο. 
Αναγνωρίζοντας τις πολλές προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η βιομηχανία, ο Διεθνής 
Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) προσφέρει 
διεθνή καθοδήγηση για να βοηθήσει την 
τουριστική βιομηχανία να ξεπεράσει την 
τρέχουσα κρίση. Για τον λόγο αυτό, έχει 
αρχίσει να εργάζεται πάνω σε ένα νέο σύ-
νολο κατευθυντήριων γραμμών με σκοπό 
να βοηθήσει τους παρόχους υπηρεσιών 
τουρισμού να επιστρατεύσουν τα καλύτερα 
μέτρα για την ασφάλεια όλων και να καθη-
συχάσουν τους τουρίστες για την υγιεινή 
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που 
έχουν στη διάθεσή τους. 
Η μελλοντική διεθνής προδιαγραφή ISO/
PAS 5643, Τουρισμός και συναφείς υπηρε-
σίες – Μέτρα για τη μείωση της εξάπλωσης 
της Covid-19 στην τουριστική βιομηχανία, 
θα βοηθήσει όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς του τουρισμού να παρέχουν ασφα-
λέστερες υπηρεσίες και να αποτρέψουν 
την εξάπλωση του ιού. 
Η Natalia Ortiz de Zerate Crespo, γραμμα-
τέας της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που 
αναπτύσσει το πρότυπο, δήλωσε ότι, για 
την εκπόνηση του ISO/PAS 5643, θα χρη-
σιμοποιηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές 
που ανέπτυξε πρόσφατα ο Ισπανικός Οργα-
νισμός Τυποποίησης (UNE), καθώς και άλ-
λες υφιστάμενες εθνικές και διεθνείς κα-
τευθυντήριες γραμμές, όπως αυτές του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) 
και του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών 
και Τουρισμού (WTTC). 
Στην εκπόνηση της προδιαγραφής έχουν 
ληφθεί υπόψη όλες οι υπάρχουσες πρα-
κτικές, καλύπτοντας τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την κοινωνική αποστασιο-
ποίηση, τις μάσκες και την απολύμανση. 
Σημαντικό είναι το γεγονός ότι το ISO/PAS 

5643 θα περιλαμβάνει επίσης πτυχές όπως 
ο έλεγχος της πρόσβασης και τα σχέδια 
έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έκτακτων 
καταστάσεων.  «Η νέα προδιαγραφή θα φέ-
ρει κοντά τις τελευταίες διεθνείς βέλτιστες 

πρακτικές και την εμπειρογνωμοσύνη από 
όσους βρίσκονται στην καρδιά της βιομη-
χανίας και γνωρίζουν τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν», προσθέτει η υπεύθυνη 
του έργου, Maria Cruz Cadiz. 
Το ISO/PAS 5643, Τουρισμός και συνα-
φείς υπηρεσίες – Μέτρα για τη μείωση της 
εξάπλωσης της Covid-19 στην τουριστική 
βιομηχανία, αναπτύσσεται από τη διεθνή 
τεχνική επιτροπή ISO/TC 228, Τουρισμός 
και συναφείς υπηρεσίες και αναμένεται να 
δημοσιευθεί εντός του 2021.
Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση 
ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων στην 
Κύπρο, πραγματοποιείται μέσω του Κυ-
πριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), 
ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας για την 
Τυποποίηση. Υπάρχει η δυνατότητα συμμε-
τοχής στις Τεχνικές Επιτροπές από φορείς 
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Εάν 
επιθυμείτε συμμετοχή στην εν λόγω τεχνι-
κή επιτροπή παρακαλώ επικοινωνήστε με 
τον CYS. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
προμηθευτούν το πρότυπο επικοινωνώντας 
με το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτη-
σης (ΚΕΠΕ) του CYS. Πηγή: ISO FOCUS

Μαριλένα Νικολάου
Λειτουργός Τυποποίησης 
Υπηρεσιών και Διοίκησης 
στον Κυπριακό Οργανισμό 

Τυποποίησης (CYS)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ



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
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