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Restart ελπίδας Restart ελπίδας 
με στόχο την ανάκαμψη του τουρισμού
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ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΟΥΠΗ
Οι προκλήσεις 
για τον κυπριακό 
τουρισμό στη μετά
Covid εποχή



Νέες γυψοσανίδες υψηλής ηχοπροστασίας

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

Guest Experience = Knauf Experience

KNAUF 
ULTRA BOARD®

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

More sustainability.
More serviceability.
More versatility. 

Life is more rewarding with the new VRV 5.  
Our new all-round performer covers all of your mini VRV  
applications in Daikin’s most sustainable solution.

 ū Maximum flexibility allowing installation in rooms down to 10 m²  
thanks to factory-mounted refrigerant response measures

 ū Top sustainability over the entire lifecycle thanks to low GWP  
R-32 refrigerant and market-leading real life seasonal efficiency

 ū Ergonomic serviceability and handling, thanks to wide access area  
to easily reach components within low-profile single fan casing 

 ū Best-in-class design versatility with five sound pressure levels down  
to 39 dB(A) and automatic ESP setting up to 45 Pa allowing ductwork

 ū Geared for comfort with intuitive online and voice controls  
plus a new 10 class indoor unit for small rooms

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

The new more.

VRV 5

Like-for-like R-410A 
installation flexibility

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

www.daikin.eu | e: daikin@epiphaniou.com | Τ: 22 79 33 33
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Λεπτομέρειες για το Ετήσιο Συνέδριο 
και την Έκθεση ΠΑΣΥΞΕ τον Ιούνιο
Σελ. 8 & 11

Αισιόδοξα τα μηνύματα από το 
διαδικτυακό συνέδριο Cyprus 
Hospitality Industry 2021: «Restarting 
Roadmap»
Σελ. 10-11

Η εναρκτήρια εκδήλωση του έργου 
«SUPMed» υλοποιήθηκε με επιτυχία
Σελ. 14

Έτοιμα τα αεροδρόμια να υποδεχθούν 
πτήσεις και τουρίστες από τον Μάιο
Σελ. 16

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

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

Αρθρογραφία
Ο «Ξενοδόχος» δέχεται τακτικές ή έκτακτες συνεργασί-
ες αρθρογραφίας. Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί 
να συμβάλει σε κάποιες από τις εκδόσεις του περιοδι-
κού, αποστέλλοντας άρθρο που εντάσσεται στη θεμα-
τική του, μπορεί να έρθει σε επαφή με τον κ. Γιώργο 
Κωνσταντίνου, τηλ. 22441922, george@gnora.com. Τα 
άρθρα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 650 λέξεις και πρέ-
πει να συνοδεύονται από τη φωτογραφία του συγγρα-
φέα. Τα άρθρα εκπροσωπούν την άποψη του συγγρα-
φέα και όχι του ΠΑΣΥΞΕ.

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

Διαφήμιση στον «Ξενοδόχο»
Το περιοδικό του ΠΑΣΥΞΕ παρέχει τη δυνατότητα δια-
φημιστικών καταχωρήσεων σε επιχειρήσεις και άλλους 
φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν 
για τιμές και για τη διαθεσιμότητα χώρου στο τηλέφωνο 
22441922 ή στο george@gnora.com. 
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Η βιομηχανία του τουρισμού ανά την υφήλιο έκλει-
σε ήδη έναν χρόνο στον αναπνευστήρα, με το μέλ-
λον να μην είναι ακόμα ξεκάθαρο, έστω και αν η 
διαδικασία εμβολιασμού των πολιτών κατά του κο-
ρωνοϊού προχωρεί από τον περασμένο Δεκέμβριο.
Ο πλανήτης, από τον Μάρτιο του 2020, μοιάζει να 
περνά μέρες παγκοσμίου πολέμου, με κάθε βήμα 
προς τη βελτίωση του κλίματος να γίνεται με πολλή 
προσοχή αλλά και διστακτικότητα, καθώς η πανδη-
μία δεν έχει ακόμα τεθεί υπό έλεγχο.
Πρώτιστη έγνοια κάθε κράτους, αλλά και κάθε αν-
θρώπου ατομικά, είναι η προστασία της υγείας και 
της ζωής και ακολούθως με κάθε δυνατότητα που 
μπορεί να υπάρχει, να στηρίξει την οικονομία, την 
παιδεία, τον πολιτισμό.
Η Κύπρος τα τελευταία 55 χρόνια στήριζε τις ελπί-
δες της στον τουριστικό και ξενοδοχειακό τομέα, 
μια πηγή εισοδήματος που κράτησε τη χώρα στη 
ζωή σε κάθε δύσκολη στιγμή της πορείας της ως 
ανεξάρτητο κράτος – ακόμα και τότε, το 1974.
Ένα από τα συμπεράσματα του συνεδρίου Cyprus 
Hospitality Industry 2021 «Restarting Roadmap», 
το οποίο διοργάνωσαν ο ΠΑΣΥΞΕ και η IMH στις 30 
Μαρτίου, ήταν ότι ο τουρισμός θα λειτουργήσει για 
μία ακόμη φορά ως βαρόμετρο στην πορεία ανά-
καμψης της οικονομίας από την κρίση. 
Ορόσημο φαίνεται να είναι ο Ιούνιος για τον τομέα, 
παρόλο που διάφοροι φορείς της βιομηχανίας όπως 

η διαχειρίστρια εταιρεία των κυπριακών αεροδρο-
μίων, οι ίδιες οι αεροπορικές εταιρείες, το κράτος 
και σίγουρα ο ΠΑΣΥΞΕ, κάνουν από καιρό τις δικές 
τους προσπάθειες για να συνεισφέρουν στην επα-
νεκκίνηση.
Προσωπική μου άποψη είναι ότι η τουριστική βιομη-
χανία σίγουρα θα αποτελέσει την κινητήρια δύναμη 
για ανάκαμψη της οικονομίας της Κύπρου. Ως Σύν-
δεσμος με ιστορία άνω των 80 χρόνων για τον του-
ρισμό του νησιού δεν μείναμε ούτε στιγμή αδρανείς. 
Όπως αποκάλυψα και στο Συνέδριο, ο ΠΑΣΥΞΕ ήρθε 
σε επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών με στόχο τη 
συνομολόγηση διμερούς συμφωνίας με τη Ρωσική 
Ομοσπονδία για επανέναρξη πτήσεων και από Ρω-
σία προς Κύπρο, με το Υπουργείο Εργασίας και το 
Υπουργείο Οικονομικών για την επέκταση των μέ-
τρων στήριξης εργαζομένων καθώς και άλλες πα-
ρόμοιες ενέργειες. Και διαβεβαιώνω ότι θα είμαστε 
παρόντες, έμπρακτα για την επιτυχία αυτών των 
προσπαθειών. Για το καλό της πατρίδας μας.

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
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Η τουριστική βιομηχανία θα λειτουρ-
γήσει για μία ακόμη φορά ως βαρό-
μετρο στην πορεία ανάκαμψης της 

οικονομίας, μετά την κρίση που πυροδότη-
σε η πανδημία του κορωνοϊού. 
Παρά το γεγονός ότι οι πρώτοι μήνες του 
2021 ήταν αποκαρδιωτικοί για την τουρι-
στική βιομηχανία, εντούτοις τα μηνύμα-
τα από το διαδικτυακό συνέδριο Cyprus 
Hospitality Industry 2021: «Restarting 
Roadmap», που διοργάνωσε ο ΠΑΣΥΞΕ, εί-
ναι συγκρατημένα αισιόδοξα ότι μπορούν 
να δημιουργηθούν φέτος οι κατάλληλες 
συνθήκες για επιστροφή του τομέα και 
κατ’ επέκταση και της οικονομίας σε πο-
ρεία ανάκαμψης. Όλοι οι εμπλεκόμενοι 
φορείς, πάντως, δηλώνουν την ετοιμότη-
τά τους για τη σταδιακή επανέναρξη του 
τουρισμού με ορόσημο τον Απρίλη, με την 

προσδοκία μιας δυναμικής επανεκκίνησης 
μετά τον Ιούνιο. Παρά το γεγονός ότι δεν 
πρέπει να καλλιεργούνται υπέρμετρες 
προσδοκίες για το πρώτο εξάμηνο του 
2021, η τουριστική βιομηχανία θα αποτε-

λέσει την κινητήρια δύναμη για ανάκαμψη 
της οικονομίας, εκτίμησε ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΥΞΕ Χάρης Λοϊζίδης. Σύμφωνα με τον 
κ. Λοϊζίδη, το άνοιγμα των αιθέρων από 
1η Απριλίου για το Ισραήλ και η απόφαση 

του Υπουργικού για επανέναρξη πτήσεων 
και για Βρετανούς που έχουν εμβολιαστεί 
από 1η Μαΐου είναι δύο εξελίξεις που απο-
καθιστούν την αεροπορική συνδεσιμότητα 
της Κύπρου με Βρετανία και Ισραήλ και 
μπορούν να συμβάλουν στην επάνοδο σε 
συνθήκες ομαλότητας.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ αποκάλυψε πως 
ο Σύνδεσμος ήρθε σε επαφή με το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών με στόχο τη συνομολό-
γηση διμερούς συμφωνίας με τη Ρωσική 
Ομοσπονδία για επανέναρξη πτήσεων και 
από Ρωσία προς Κύπρο. Ο κ. Λοϊζίδης στά-
θηκε ακόμη στη σημασία της συνέχισης 
της στήριξης της τουριστικής βιομηχανίας 
από το κράτος, για τη διατήρηση θέσεων 
εργασίας και την επιβίωση επιχειρήσεων. 
Όπως επεσήμανε, επιβάλλεται η υπερψή-
φιση του νομοσχεδίου για κρατικές εγγυ-

Restart ελπίδας με στόχο 
την ανάκαμψη του τουρισμού
Επανέναρξη πτήσεων, επέκταση κινήτρων και τουριστική ροή χωρίς καραντίνα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χάρης Λοϊζίδης: 
Επιβάλλεται ψήφιση 
του νομοσχεδίου για 
κρατικές εγγυήσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΟ CYPRUS HOSPITALITY INDUSTRY 2021 «RESTARTING ROADMAP»



ήσεις και η συνέχιση του προγράμματος 
στήριξης των εργαζομένων στους τομείς 
της οικονομίας που εξακολουθούν να επη-
ρεάζονται από τις συνέπειες της πανδημί-
ας. 

Σωστός προγραμματισμός
Από νωρίς η Κύπρος προχώρησε στον προ-
γραμματισμό πτήσεων εφαρμόζοντας νέα 
πρωτόκολλα, με την προσθήκη ακόμη 15 
χωρών από την 1η Απριλίου στη λίστα με 
τις χώρες για τους πολίτες των οποίων δεν 
θα ισχύει περιορισμός καραντίνας εφόσον 
ταξιδέψουν στην Κύπρο. 
Αυτό ανέδειξε ο υπουργός Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης Καρού-
σος, υπογραμμίζοντας πως η Κύπρος δια-
μόρφωσε φέτος εγκαίρως το πρωτόκολλο 
που θα τεθεί σε εφαρμογή, αντλώντας 
διδάγματα από τις εμπειρίες της περσινής 
χρονιάς. Όπως εξήγησε, δεν θα υπάρχει 
ο περιορισμός της καραντίνας για πολίτες 
από χώρες που βρίσκονται στην κόκκινη 
κατηγορία, αλλά θα επιβάλλεται διπλός 
διαγνωστικός έλεγχος. Με αυτή την αλλα-
γή εστάλη μήνυμα σταθερότητας σε όλους 
τους φορείς, αεροπορικές εταιρείες και 
ταξιδιωτικούς πράκτορες, ώστε να μπορέ-
σουν να προγραμματιστούν.
Παράλληλα, ο κ. Καρούσος ανέφερε πως 
σε συνεργασία με την Hermes Airports 
θα επεκταθεί το προσωρινό πρόγραμμα 
παροχής κινήτρων προς τις αεροπορικές 

εταιρείες μέχρι το τέλος του χρόνου, σε 
μια προσπάθεια άρσης των προβλημάτων 
στον τομέα των αερομεταφορών και του 
τουρισμού. Σε ό,τι αφορά τη συχνότητα 
πτήσεων προς την Κύπρο, ο κ. Καρούσος 
ανέφερε πως τον Απρίλιο αναμένονται 
γύρω στις 160 πτήσεις την εβδομάδα από 
και προς Κύπρο, ενώ τον Μάιο ο αριθμός 
αυτός αναμένεται να αυξηθεί στις 270 
πτήσεις την εβδομάδα. Από τον Ιούνιο ο 
αριθμός των πτήσεων αναμένεται να ξε-
περάσει τις 500 ανά εβδομάδα. 

Παράλληλος σχεδιασμός
Από την 1η Απριλίου υπάρχουν ανοιχτές 
γύρω στις 65 αγορές για να μπορέσουμε 
να ξαναστήσουμε την τουριστική βιομη-
χανία τόνισε ο υφυπουργός Τουρισμού 
Σάββας Περδίος, υπογραμμίζοντας πως η 
Κύπρος έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι 
της και όλα πλέον εξαρτώνται από τις ταξι-
διωτικές οδηγίες χωρών του εξωτερικού. 
«Να χρησιμοποιήσουμε το 2021 ως γέφυ-
ρα για ανάκαμψη του τουρισμού το 2022», 
ήταν το μήνυμα που έστειλε.
Ο κ. Περδίος διαβεβαίωσε πως παράλληλα 
με τη διαχείριση της κρίσης που προκάλε-
σε η πανδημία στον τουριστικό τομέα, το 
Υφυπουργείο Τουρισμού εντείνει τις προ-
σπάθειές του για υλοποίηση της Εθνικής 
Στρατηγικής Τουρισμού με στόχο τη βελτί-
ωση του τουριστικού προϊόντος και για την 
αειφόρα τουριστική ανάπτυξη της χώρας 

μας. Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στον το-
μέα της κρουαζιέρας και τις ανακοινώσεις 
εταιρειών ότι θα συμπεριλάβουν την Κύ-
προ, ο κ. Περδίος εξέφρασε τη βεβαιότη-
τα πως αυτή η εξέλιξη θα εξαργυρωθεί με 
έσοδα προς την οικονομία της Κύπρου της 
τάξης των €40 εκατ. 

Ενίσχυση εμπιστοσύνης
Παρά το γεγονός ότι η επιβατική κίνηση 
στα αεροδρόμια της Κύπρου κατέγραψε 
μείωση πέραν του 90% κατά τους πρώτους 
μήνες του 2021, η ανώτερη διευθύντρια 
Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας της Hermes Airports Μαρία 
Κουρούπη εξέφρασε την πεποίθηση πως 
η επιβατική κίνηση για το 2021 θα κυμαν-
θεί λίγο πιο πάνω από το 50% της επιβα-
τικής κίνησης του 2019.  Η κ. Κουρούπη 
παραδέχθηκε πως η διεθνής αεροπορική 
σκηνή βρίσκεται στα όριά της και παρά 
το γεγονός ότι οι προβλέψεις διαφέρουν 
εντούτοις όλοι συμφωνούν ότι η ζήτη-
ση για ταξίδια αναψυχής θα ανακάμψει, 
καθώς επίσης και η ζήτηση για επαγγελ-
ματικά ταξίδια.  Με την επανέναρξη των 
πτήσεων, είπε, θα πρέπει να αναμένεται 
άνοδος στους ναύλους, με τη μείωση να 
ακολουθεί αναλόγως της αύξησης στη ζή-
τηση. Τέλος, ανέφερε πως υπάρχει ενδι-
αφέρον και από άλλες αεροπορικές εται-
ρείες, όπως η Wizz Αir, για τη δημιουργία 
βάσης στα αεροδρόμια της Κύπρου.
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Είναι αδιαμφισβήτητο το πλήγμα που έχει υποστεί ολόκληρος ο 
ξενοδοχειακός κλάδος τόσο λόγω της πανδημίας COVID-19 όσο 
και των μέτρων προστασίας που λαμβάνονται. Από την άλλη, δια-
γράφεται αισιοδοξία για ανάκαμψη του κλάδου, φυσική εξέλιξη 
απέναντι στην αντιμετώπιση και υιοθέτηση νέων μέτρων και της 
νέας πραγματικότητας. Το Ετήσιο Συνέδριο και η Έκθεση του ΠΑ-
ΣΥΞΕ αποτελούν σημείο αναφοράς ως προς την ξενοδοχειακή 
και τουριστική βιομηχανία του νησιού και έχει δικαίως καθιερω-
θεί ως η μεγαλύτερη ετήσια σύναξη τόσο των επιχειρηματιών 
όσο και των διευθυντικών στελεχών ολόκληρης της αλυσίδας 
του Τουρισμού. Συνεχίζοντας περήφανα τη δυναμική πορεία του 
μεγαλύτερου θεσμού της εγχώριας ξενοδοχειακής και τουριστι-
κής βιομηχανίας, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) 
σε συνεργασία με την ΙΜΗ διοργανώνουν στις 29 Iουνίου 2021 
το 43ο Ξενοδοχειακό Συνέδριο & Έκθεση. Το Συνέδριο και η Έκ-
θεση αποτελούν το σημαντικότερο εμπορικό και κοινωνικό φό-

ρουμ του τομέα στην Κύπρο, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση 
των υποδομών και υπηρεσιών του τουρισμού στη χώρα. Όλες 
οι εξελίξεις και οι τάσεις που διαμορφώνονται σε κυπριακό και 
παγκόσμιο επίπεδο, στον τομέα της Ξενοδοχειακής και Τουριστι-
κής Βιομηχανίας, αναδεικνύονται στο φετινό «43ο Ξενοδοχεια-
κό Συνέδριο & Έκθεση». Μείνετε συντονισμένοι! Η διοργάνωση 
αποτελεί το απόλυτα εξειδικευμένο event για ξενοδόχους, του-
ριστικά καταλύματα καθώς και επαγγελματίες του τουρισμού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021
• Hilton Nicosia (πρώην Hilton Park)
• Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά (θα 
υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση). 
• Ώρες Συνεδρίου: 09:00 – 16:00. Ώρες Έκθεσης: 09:00 – 18:00.
• Περισσότερα: www.cyprushotelsummit.com

Ετήσιο Συνέδριο και Έκθεση ΠΑΣΥΞΕ τον Ιούνιο
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Την Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021 υλοποιή-
θηκε η εναρκτήρια εκδήλωση του έρ-
γου με τίτλο «Μείωση της κατανάλω-

σης και διάθεσης πλαστικών μίας χρήσης 
στην τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο, 
στην Ελλάδα και στη Μάλτα», γνωστό και 
ως «SUPMed». Στην εκδήλωση αυτή συμ-
μετείχαν διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς 
όπως για παράδειγμα γενικοί διευθυντές 
και διαχειριστές αποβλήτων σε ξενοδοχεία 
και εστιατόρια, εκπρόσωποι εθνικών και 
τοπικών δημόσιων αρχών καθώς και μέλη 
ακαδημαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
και πανεπιστημίων στην Κύπρο, Ελλάδα 
και Μάλτα.  Κατά τη διάρκεια της εκδήλω-
σης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία 
να ενημερωθούν περισσότερο ως προς τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η τουριστι-
κή βιομηχανία από την χρήση πλαστικών 
μίας χρήσης, την ατζέντα της ΕΕ στην μεί-
ωση και αντικατάσταση των πλαστικών μίας 
χρήσης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και  
εκροές του έργου και τον ρόλο του κάθε 
έργου σε αυτό. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες 
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετι-
κά με το ταμείο EEA and Norway Grants 
μέσω εκπροσώπων του Φορέα Διαχείρισης 
(Fund Operator).
Λόγω του περιορισμού από την πανδημία 
Covid-19, η εναρκτήρια εκδήλωση είχε δι-
οργανωθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Όλες 
οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης, θα αναρ-
τηθούν στην ιστοσελίδα του έργου.
Το έργο διαρκεί μέχρι τον Ιούνιο του 2023 

με συνολικό προϋπολογισμό 1.279.405,00 
ευρώ. Οι έξι εταίροι του έργου που συμμε-
τέχουν στο έργο είναι η Aspon Consulting 
Ltd ως επικεφαλής εταίρος (CY), το Εμπο-
ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρα-
κλείου (GR), η Anelixis Development 
Consultants SA (GR), η Cellock Ltd (CY), η 
AIS Environment (MT) και ο Παγκύπριος 
Σύνδεσμος Ξενοδόχων (CY). 
Οι εταίροι του έργου στοχεύουν στη μεί-
ωση της κατανάλωσης, της διάθεσης και 
των επιπτώσεων των πλαστικών μίας χρή-
σης στον τομέα του τουρισμού σε αυτές τις 
τρεις περιοχές, σύμφωνα με την οδηγία 
της ΕΕ 2019/904 σχετικά με τη μείωση των 
επιπτώσεων των πλαστικών προϊόντων.
Μέσω αυτού του έργου, οι εταίροι θα υπο-
στηρίξουν παράκτια τουριστικά καταλύμα-
τα στην Κύπρο, στη Μάλτα και στην Ελλάδα 
(Κρήτη) μέσω πιλοτικών εφαρμογών για τη 
μετάβαση σε βιώσιμα επιχειρηματικά μο-
ντέλα. Το μοντέλα αυτά θα εντοπίσουν και 
θα αντικαταστήσουν τα πλαστικά μιας χρή-
σης που χρησιμοποιούνται περισσότερο σε 
κάθε τουριστικό κατάλυμα που συμμετέχει, 
με φιλικότερες προς το περιβάλλον, άμεσα 
διαθέσιμες και προσιτές εναλλακτικές λύ-
σεις. Οι πιλοτικές εφαρμογές θα υποστηρι-
χθούν κατά τη σταδιακή κατάργηση και την 
αντικατάσταση των πλαστικών μίας χρήσης 
μέσω ενός ειδικού δωρεάν διαδικτυα-
κού εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων 
(Decision-support tool or DST) που θα ανα-
πτυχθεί. Το DST θα παρουσιάσει βιώσιμες 

και διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις για τα 
πλαστικά μιας χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη 
το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις κάθε εναλλακτικής κατά τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής της.
Μετά την ολοκλήρωση των πιλοτικών 
εφαρμογών σε καθεμία από τις τρεις πε-
ριοχές, θα αναπτυχθούν οδηγοί βέλτιστης 
πρακτικής που θα παρουσιάζουν τα ευ-
ρήματα των πιλότων, τις επιπτώσεις των 
πλαστικών απορριμμάτων στην ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον, πώς να μειωθούν 
τα πλαστικά μίας χρήσης στον τουρισμό και 
σε άλλους τομείς και ποιες φιλικές προς 
το περιβάλλον και προσιτές εναλλακτικές 
λύσεις είναι διαθέσιμες. Αυτοί οι οδηγοί θα 
διαδοθούν σε ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις, 
Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, τουρι-
στικά καταλύματα και άλλους σχετικούς εν-
διαφερόμενους στις τρεις περιοχές του έρ-
γου 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 Ελ-
λάδα και τη Μάλτα» χρηματοδοτείται από 
την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβη-
γία μέσω των EEA and Norway Grants Fund 
for Regional Cooperation.
Για να ενημερώνεστε για το έργο, ακο-
λουθήστε το στο Facebook, Twitter και 
LinkedIn και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
του έργου.

Η εναρκτήρια εκδήλωση του έργου 
«SUPMed» έχει υλοποιηθεί με επιτυχία
Μείωση κατανάλωσης και επιπτώσεων των πλαστικών μίας χρήσης στον τουριστικό τομέα
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Αναβαθμίζει ολόκληρη την περιοχή
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Η μαρίνα Αγίας Νάπας είναι μια μαρίνα στολίδι της Μεσογείου 

που θα αναβαθμίσει σημαντικά την επαρχία Αμμοχώστου και 

το τουριστικό προϊόν, θα ενισχύσει την τουριστική εμπειρία, 

ενώ οφέλη θα έχει ολόκληρη η Κύπρος δήλωσε στις 23 Μαρτίου ο 

υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος, 

κατά τη διάρκεια επίσκεψης και ξενάγησης στη μαρίνα μαζί με τον 

υφυπουργό Τουρισμού Σάββα Περδίο και εκπροσώπους τοπικών 

αρχών και φορέων.

Σε δηλώσεις ύστερα από την επίσκεψη και 

ξενάγηση στη μαρίνα Αγίας Νάπας ο κ. Καρού-

σος είπε πως «δεν είναι τυχαία η συγκυρία της 

σημερινής επίσκεψής μας στη μαρίνα, αφού 

βλέπουμε με ικανοποίηση την επόμενη μέρα 

καθώς η Κύπρος αντιμετωπίζει θετικά το θέμα 

της πανδημίας του κορωνοϊού. Αυτό καθιστά 

την οικονομία μας έτοιμη να μπει σε μια πο-

ρεία δυναμικής ανάκαμψης και βγαίνουμε ξανά 

νικητές για ακόμα μία φορά, ύστερα από μια δύσκολη περίοδο». 

Πρόσθεσε ότι «η μαρίνα της Αγίας Νάπας είναι το δεύτερο μεγα-

λύτερο αναπτυξιακό έργο που έχουμε στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, 

με προϋπολογισμό πέραν των €300 εκατομμυρίων και με βάση με-

λέτη θα προσφέρει, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, όφελος 

πέραν του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Ο υπουργός Μεταφορών 

είπε ακόμα πως «η μαρίνα συμπληρώνεται με πέραν των 81 σημα-

ντικών έργων συνολικού προϋπολογισμού €202 εκατομμυρίων που 

είτε έχουν ολοκληρωθεί, είτε βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίη-

σης είτε δρομολογούνται στην επαρχία Αμμοχώστου. Τα έργα ξεκι-

νούν από το δασάκι της Άχνας και φτάνουν μέχρι και τον Πρωταρά, 

σε όλους τους δήμους και τις κοινότητες». Από την πλευρά του ο 

υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος είπε ότι από την τελευταία 

φορά που επισκέφθηκε τη μαρίνα Αγίας Νάπας «έχουν γίνει τρομε-

ρά βήματα προόδου και άρχισε να φαίνεται πλέον η τελική όψη της 

μαρίνας που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό 

έργο που έλαβε σάρκα και οστά στην περιοχή, 

ούτως ώστε επιτέλους να την καταστήσει ολό-

χρονο τουριστικό προορισμό». Ταυτόχρονα χα-

ρακτήρισε το έργο «πολύ σημαντικό και για μας 

ως υφυπουργείο αλλά και για όσους εδρεύουν 

στην περιοχή, τους δημάρχους και όλους τους 

φορείς του τουρισμού, οι οποίοι ονειρεύονται 

εδώ και πάρα πολλά χρόνια να γίνει αυτό το 

πρώτο βήμα. Προς το παρόν εργάζονται στη 

μαρίνα περίπου 800 άτομα και όταν ανοίξει το εμπορικό κομμάτι της 

θα εργοδοτηθούν άλλα περίπου 500 άτομα». Σημείωσε ακόμα ότι 

«όλες οι υπηρεσίες που έχει να προσφέρει η μαρίνα Αγίας Νάπας, 

δηλαδή τα εστιατόρια και τα καταστήματα αλλά και ο ελλιμενισμός 

κρουαζιερόπλοιων, θα μπορούν να λειτουργούν ολόχρονα. Το γεγο-

νός ότι επιτέλους θα μπορέσει και η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου 

να επωφεληθεί από τις κρουαζιέρες, θα είναι κάτι πρωτάκουστο, 

πρωτόγνωρο και εντυπωσιακό για την περιοχή».

«Θα μπορέσει και
η ελεύθερη επαρχία 
Αμμοχώστου να 
επωφεληθεί από τις 
κρουαζιέρες»
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ

Τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου 
είναι έτοιμα για να υποδεχθούν, από 
τα μέσα Μαΐου, αυξημένο αριθμό 

πτήσεων και χιλιάδες επιβάτες, ανέφερε 
στο ΚΥΠΕ ο υπουργός Μεταφορών, Επικοι-
νωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος.
Πρόσθεσε ότι «τα αεροδρόμια της Κύπρου 
είναι πανέτοιμα να εξυπηρετήσουν μεγάλο 
αριθμό επιβατών και γι’ αυτόν τον σκοπό 
έγιναν αρκετές συσκέψεις και η απαραί-
τητη προετοιμασία ώστε να βεβαιωθούμε 
ότι η ροή των επιβατών θα είναι όσο το 
δυνατόν καλύτερη. Έχουν αλλάξει αρκετά 
πράγματα σε σχέση με τον περασμένο χρό-
νο, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών 
προκειμένου από τη στιγμή της αποβίβασής 
τους να υπάρχει λιγότερη ταλαιπωρία και 
όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι να γίνονται πιο 
σύντομα».
Πρόσθεσε ότι «μαζί με το Υφυπουργείο Και-
νοτομίας βελτιώνεται και το cyprusflypass 
ούτως ώστε να επισπεύδεται και η συγκε-
κριμένη διαδικασία. Αναμένουμε τουρίστες 
στην Κύπρο από τα μέσα Μαΐου, αφού οι 
μήνες Μάρτιος και Απρίλιος θα είναι πιλο-
τικοί, ούτως ώστε να βεβαιωθούμε ότι λει-
τουργούν κανονικά όλα τα πρωτόκολλα της 
Δημοκρατίας».
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο υπουρ-
γός Μεταφορών είπε πως «υπάρχει ενδια-
φέρον για κάθοδο τουριστών στην Κύπρο 
από το Ισραήλ και αραβικές χώρες. Ταυτό-
χρονα υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον και 
από αεροπορικές εταιρείες που θέλουν 
να ενισχύσουν τη βάση τους στη Λάρνακα 
με περισσότερα αεροπλάνα και πτήσεις, 
επειδή θεωρούν ότι με βάση το πρωτόκολ-
λο που έχει η Κύπρος, προσφέρεται στους 
επιβάτες τους αλλά και στις ίδιες τις εται-
ρείες σταθερότητα, κάτι που θέλουν να αξι-
οποιήσουν». Ανέφερε επίσης πως «φέτος 
θα υπάρχουν πτήσεις από την Κύπρο προς 

διάφορους προορισμούς σε χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και αλλού, που δεν εί-
χαμε μέχρι σήμερα ή δεν υπήρχε επαρκής 
συνδεσιμότητα. Μεταξύ άλλων προορισμών 
προβλέπεται ότι θα υπάρχουν πτήσεις από 
την Κύπρο και προς τη Γαλλία».
Ερωτηθείς για το θέμα του «πράσινου πι-
στοποιητικού» ο υπουργός Μεταφορών 
απάντησε πως «υπάρχει πλήρης συντονι-
σμός με τα συναρμόδια υπουργεία, καταθέ-
σαμε τις θέσεις μας ως Κυπριακή Δημοκρα-
τία για το συγκεκριμένο ζήτημα και γίνεται 
διαβούλευση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής. Η Κύπρος είναι υπέρ του ‘πράσινου 
πιστοποιητικού’, αφού εδώ και αρκετό και-
ρό υποστηρίζαμε την εφαρμογή του και μά-
λιστα είχαμε πει αρκετές φορές πως οι άλ-

λες ευρωπαϊκές χώρες θα έπρεπε να χρη-
σιμοποιήσουν ως παράδειγμα τα δικά μας 
πρωτόκολλα». Η Κύπρος, σημείωσε «ήταν η 
πρώτη χώρα που, όσον αφορά τα ταξίδια, 
χρησιμοποιήσαμε πρωτόκολλα σε συνδυα-
σμό με κατηγοριοποιήσεις χωρών και ερ-
γαστηριακές αναλύσεις. Τώρα, έναν χρόνο 
μετά, βλέπουμε ότι αρκετές ευρωπαϊκές 
χώρες υιοθετούν τα δικά μας πρωτόκολ-
λα, γεγονός που τιμά ιδιαίτερα την Κύπρο, 
αφού φάνηκε ότι έγινε σωστή δουλειά, 
κάτι που αναγνωρίζεται και στο επίπεδο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής». «Αναμένουμε» 
κατέληξε ο Γιάννης Καρούσος «τις τελικές 
αποφάσεις αφού θεωρούμε ότι το ‘πράσινο 
πιστοποιητικό’ θα βοηθήσει στην ελεύθερη 
διακίνηση πολιτών στην ΕΕ». 

Έτοιμα τα αεροδρόμια να υποδεχθούν 
πτήσεις και τουρίστες από τον Μάιο

«Ενδιαφέρον για κάθοδο τουριστών στην Κύπρο 
από το Ισραήλ και αραβικές χώρες»
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Έτοιμα να ανοίξουν είναι τα ξενοδοχεία στην ελεύθερη 
επαρχία Αμμοχώστου, ανέφερε στις 24 Μαρτίου ο Χρήστος 
Αγγελίδης, αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ) και πρόεδρος του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥΔΙΞΕ), προσθέτοντας 
πως πρέπει αμέσως να εμβολιαστεί ο κόσμος που εργάζεται στην 
πρώτη γραμμή της τουριστικής βιομηχανίας.
Ο κ. Αγγελίδης μιλούσε στην Αγία Νάπα ύστερα από σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε από το ΕΒΕΑ, στην παρουσία του αντιπροέδρου 
του ΚΕΒΕ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα που 
προκύπτουν σχετικά με τον τουρισμό και την πανδημία του κορωνο-
ϊού. Πρόσθεσε ότι στόχος της συνάντησης ήταν, μέσω του ΕΒΕ Αμ-
μοχώστου, να μεταφερθούν στο ΚΕΒΕ τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει στον τουριστικό κλάδο η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. «Στόχος μας είναι να τεθούν 
όλα τα σοβαρά και επείγοντα θέματα, ούτως ώστε να αποκρυσταλ-
λώσουμε μια καθαρή εικόνα και με μία στρατηγική, μέσω του ΚΕΒΕ, 
να τη μεταφέρουμε σε όλα τα σώματα και τα υπουργεία του κρά-
τους προκειμένου να παρέμβουμε για να βοηθηθεί η επαρχία μας, 
η οποία έχει κτυπηθεί περισσότερο από την πανδημία», σημείωσε.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Αγγελίδης είπε πως «πρωταρ-
χικό αίτημα του ΕΒΕΑ είναι ο άμεσος εμβολιασμός των ατόμων που 
θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή, όταν και εφόσον ανοίξουν οι του-
ριστικές επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να γίνει για να μην κινδυνεύ-
σουν οι επιχειρήσεις και η τουριστική Κύπρος». Ανέφερε πως «ο 
εμβολιασμός των ανθρώπων αυτών είναι για προστασία των ιδίων 
και των οικογενειών τους αλλά και της οικονομίας». Σε περίπτωση, 
συνέχισε, «που εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή της τουριστικής 
βιομηχανίας νοσήσουν με κορωνοϊό και χρειαστεί να κλείσουν ξε-
νοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις, θα είναι ένα τεράστιο πλήγμα για 
όλη την τουριστική Κύπρο». Γι’ αυτό πρέπει να προστατεύσουμε 
την εικόνα και την οικονομία του τόπου μας είπε και ξεκαθάρισε 
πως «δεν θέλουμε να στερήσουμε από άλλες ομάδες του πληθυ-
σμού τον εμβολιασμό, αλλά αυτό είναι πρωταρχικό για την οικονο-
μική μας ανάκαμψη».
 Σε άλλη ερώτηση ο κ. Αγγελίδης χαρακτήρισε «υπερβολικά τα 
πρόστιμα ύψους 5 χιλιάδων στερλινών, που ανακοίνωσε πρόσφατα 
το Ηνωμένο Βασίλειο ότι θα επιβληθούν σε όσους Βρετανούς επι-
διώξουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό χωρίς σοβαρό λόγο, όπως 

εργασία ή σπουδές μέχρι τις 17 Μαΐου. Ωστόσο η κάθε χώρα προ-
σπαθεί με τα δικά της μέτρα να προστατεύσει τον δικό της πλη-
θυσμό». Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία, συνέχισε, «είναι εμείς 
να είμαστε έτοιμοι, οργανωμένοι, να αρχίσουν οι διαφημιστικές 
καμπάνιες, να συνεργαστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο με τις 
αεροπορικές εταιρείες και τους τουριστικούς πράκτορες και να ευ-
ελπιστούμε σε κάτι καλό. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι 
η δική μας πιστή τήρηση των κανόνων υγείας, υγιεινής και ασφά-
λειας γιατί εκείνο που, ειρήσθω εν παρόδω, θα πουλήσουμε στον 
παγκόσμιο τουρισμό είναι η καλή μας επιδημιολογική εικόνα, αφού 
χωρίς αυτήν όλα θα είναι ανέφικτα». Ερωτηθείς για τον εγχώριο 
τουρισμό και αν θα επιτραπεί στους Κύπριους να κάνουν διακοπές 
σε ξενοδοχεία, ο κ. Αγγελίδης είπε πως «αυτό ζητούμε επιτακτικά 
εδώ και τώρα» και διερωτήθηκε «γιατί να μην μπορούν τα ξενο-
δοχεία να ανοίξουν ακόμα και με τη διενέργεια rapid test, ούτως 
ώστε να μπορούν οι συμπατριώτες μας ελεύθερα να ξεκουραστούν 
και να απολαύσουν τις διακοπές τους. Τα ξενοδοχεία τηρούν ευλα-
βικά τους κανόνες, υγείας, υγιεινής και ασφάλειας». Σε ερώτηση 
αναφορικά με την επαναλειτουργία ξενοδοχείων στην ελεύθερη 
επαρχία Αμμοχώστου απάντησε πως «από τις συναντήσεις που γί-
νονται κατά καιρούς, φαίνεται πως όλα τα ξενοδοχεία είναι έτοιμα 
να λειτουργήσουν τουλάχιστον από πρακτικής και συναισθηματικής 
άποψης. Απομένει και το τυπικό και νομικό κομμάτι, πότε δηλαδή 
θα επιτραπούν τα ταξίδια». 

Εγρήγορση 
από τα ξενοδοχεία 
στην ελεύθερη 
Αμμόχωστο

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
«Πρωταρχικό αίτημα του ΕΒΕΑ είναι ο άμεσος
εμβολιασμός των ατόμων που θα βρεθούν 
στην πρώτη γραμμή»
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O ΠΑΣΥΞΕ χαιρέτισε 
την ψήφιση του 
προϋπολογισμού
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων 
χαιρέτισε τον Ίανουάριο την ψήφιση 
του κρατικού προϋπολογισμού του 2021, 
γεγονός που θα συμβάλει στην ομαλή 
λειτουργία του κράτους.
Επιπρόσθετα, ο ΠΑΣΥΞΕ απηύθυνε 
θερμή παράκληση στα κοινοβουλευτικά 
κόμματα να υπερψηφίσουν το 
νομοσχέδιο για τις κρατικές εγγυήσεις 
για δάνεια σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς 
εργαζόμενους, συμβάλλοντας στην 
ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων 
που επηρεάστηκαν από την πανδημία 
του κορωνοϊού. Η οικονομία του τόπου 
και ιδιαίτερα ο τουρισμός δέχονται ήδη 
ισχυρές πιέσεις λόγω της πανδημίας, 
ενώ η αβεβαιότητα συνεχίζεται και η 
ρευστότητα στερεύει, αυξάνοντας τον 
βαθμό δυσκολίας στην προσπάθεια για 
ανάκαμψη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΠΑΣΥΞΕ 
απευθύνει θερμή έκκληση στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων να λειτουργήσει 
συναινετικά και υπεύθυνα, προχωρώντας 
στην υπερψήφιση των κρατικών 
εγγυήσεων, προκειμένου να αποφύγουμε 
περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης 
στην οικονομία, με απρόβλεπτες 
συνέπειες για τον τόπο και την κοινωνία.

Μέσα σε εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 2021 
συνάντηση αντιπροσωπείας του ΠΑΣΥΞΕ, υπό τον πρόεδρο του Συνδέσμου Χάρη 
Λοϊζίδη, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, στην παρουσία και 
των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Μεταφορών, Υγείας και του υφυπουργού 
Τουρισμού. Ο ΠΑΣΥΞΕ ευχαριστώντας θερμά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη 
συνάντηση αλλά και για τη στήριξη που είχε ο τουριστικός κλάδος τον τελευταίο 
χρόνο, έθεσε ενώπιον αυτού και των αρμόδιων υπουργών τις απόψεις και τις 
εισηγήσεις του για την επανεκκίνηση της τουριστικής βιομηχανίας μετά το βαρύ 
πλήγμα που υπέστη από την πανδημία.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι υπουργοί επέδειξαν θετική προσέγγιση στις 
προτάσεις του Συνδέσμου, επισημαίνοντας ότι η επανεκκίνηση της τουριστικής 
βιομηχανίας είναι κλειδί για πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά και για την 
ανάκαμψη της οικονομίας καταδεικνύοντας τη σημαντικότητα της βιομηχανίας.
Όλες οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στο πλαίσιο της αξιολόγησης της 
επιδημιολογικής εικόνας που γίνεται σε καθημερινή βάση με στόχο τη βελτίωση 
της κατάστασης και την αποφυγή οποιουδήποτε πισωγυρίσματος.

Εποικοδομητική συνάντηση ΠΑΣΥΞΕ 
με τον Προέδρο της Δημοκρατίας

Αντιπροσωπεία της ΔΗΠΑ στα γραφεία του ΠΑΣΥΞΕ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου 2021, στα Γραφεία του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, συνάντηση μεταξύ του 
ΠΑΣΥΞΕ και αντιπροσωπείας της Δημοκρατικής Παράταξης 
(ΔΗΠΑ)-Συνεργασίας Δημοκρατικών Δυνάμεων.
Της αντιπροσωπείας της ΔΗΠΑ ηγήθηκε ο πρόεδρος, κ. Μάριος 
Κάρογιαν, συνοδευόμενος από τους βουλευτές της Συνεργασίας 
Δημοκρατικών Δυνάμεων, Άγγελο Βότση και Μαρίνο Μουσιούττα, 
καθώς και το εκτελεστικό μέλος Χρ. Τσίγκη. Τον ΠΑΣΥΞΕ 
αντιπροσώπευσαν ο πρόεδρος Χάρης Λοϊζίδης, ο Α’ αντιπρόεδρος 
Α. Τσόκκος, ο γραμματέας Ι. Περδίος, ο οικονομικός διαχειριστής 
Χ. Θεοχάρους και ο γενικός διευθυντής Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ καλωσόρισε τον πρόεδρο και τους 
εκπροσώπους της ΔΗΠΑ-Συνεργασίας Δημοκρατικών Δυνάμεων 
στα γραφεία του Συνδέσμου και στη συνέχεια έγινε μια εις 
βάθος ενημέρωση σε σχέση με τις προτάσεις του ΠΑΣΥΞΕ στην 
κυβέρνηση για την επανεκκίνηση της τουριστικής βιομηχανίας 
μετά το βαρύ πλήγμα που υπέστη από την πανδημία. Ο 
πρόεδρος της ΔΗΠΑ επεσήμανε ότι η τουριστική βιομηχανία 

είναι ο βασικός πνεύμονας της οικονομίας για πλήρη επιστροφή 
στην κανονικότητα, αλλά και για την ανάκαμψη της οικονομίας 
καταδεικνύοντας τη σημαντικότητα της βιομηχανίας και 
παράλληλα χαιρέτισε τις προτάσεις του ΠΑΣΥΞΕ τονίζοντας ότι 
είναι προς την ορθή κατεύθυνση.
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Στήριξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας με προγράμματα 
επιδότησης και ολοκλήρωσης των εμβολιασμών

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου 
στα γραφεία του ΠΑΣΥΞΕ συνάντηση 
του προέδρου της ΕΔΕΚ Μαρίνου Σι-
ζόπουλου με τον πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ 
Χάρη Λοϊζίδη.  Αμέσως μετά τη συνά-
ντηση, ο Χάρης Λοϊζίδης δήλωσε μετα-
ξύ άλλων ότι «οι εισηγήσεις που έχει 
καταθέσει και η ΕΔΕΚ μας βρίσκουν σε 
πάρα πολλά σημεία απόλυτα σύμφω-
νους και ευελπιστούμε ότι μέσα και 
από τη συμμετοχή της ΕΔΕΚ στις κοι-
νοβουλευτικές διεργασίες θα εξευρε-
θεί και η λύση για το καυτό θέμα των 
κρατικών εγγυήσεων, κάτι που μας 
απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. 
Ευχαριστούμε πάρα πολύ κ. πρόεδρε, 
να είστε πάντα καλά και θα συνεχίσου-
με τον διάλογο μαζί σας».
Ακολούθως ο Μαρίνος Σιζόπουλος, 
δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η ΕΔΕΚ επι-
θυμεί τη στήριξη της ξενοδοχειακή βι-
ομηχανία για να μπορέσει να ανταπο-
κριθεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 
στις υποχρεώσεις που πρέπει να ανα-
λάβει αυτή την κρίσιμη στιγμή για την 

πατρίδα μας. Έτσι ως ΕΔΕΚ καταθέσα-
με τις δικές μας απόψεις για: Το πώς 
θα πρέπει να στηριχθεί η ξενοδοχεια-
κή βιομηχανία μέσα από τα συγκεκρι-
μένα προγράμματα, είτε των κρατικών 
εγγυήσεων είτε άλλα προγράμματα 
απευθείας επιδότησης από πλευράς 
του κράτους.
Πώς επίσης θα έπρεπε να ολοκληρω-
θεί το συντομότερο δυνατό το εμβο-
λιαστικό πρόγραμμα για να μπορέσει 

η Κύπρος να καταστεί ένας ασφαλής 
τουριστικός προορισμός αλλά και την 
προτεραιότητα που θα έπρεπε να είχε 
δοθεί στην ξενοδοχειακή βιομηχανία 
όσον αφορά τους εμβολιασμούς για 
να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε 
εκείνες τις αναγκαίες και απαραίτητες 
συνθήκες που να δίνουν στους ξένους 
τουρίστες το αίσθημα της πραγματικής 
ασφάλειας για να μπορούν να επισκε-
φθούν την πατρίδα μας».

Οι Κυπριακές Αερογραμμές θα παρουσιάσουν ένα νέο ανανεωμένο 
πρόγραμμα που περιλαμβάνει νέους προορισμούς καθώς και νέες 
διασυνδέσεις στη Μεσόγειο. Η αεροπορική εταιρεία προγραμματίζει 
να ξεκινήσει  το καλοκαιρινό πρόγραμμα πτήσεών της τον Μάιο του 
2021, αυξάνοντας τα δρομολόγιά της τους καλοκαιρινούς μήνες, ως 
μέρος του πλάνου της για ανάκαμψη των ταξιδιών.
Η Cyprus Airways βραβεύθηκε για τις προσπάθειές της να εμπλουτίσει 
τον τοπικό τουρισμό κατά τα τελευταία Κυπριακά Τουριστικά Βραβεία. 
Παρά το γεγονός ότι η Covid-19 επηρεάζει σχεδόν κάθε εθνική 
αεροπορική εταιρεία, η Cyprus Airways συνέχισε να πραγματοποιεί 
πτήσεις χωρίς διακοπή και έχει προσφέρει βασικές υπηρεσίες 
επαναπατρισμού, δρομολογημένες καθώς και ναυλωμένες πτήσεις.
Η εταιρεία κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσει 
το πολύτιμο εργατικό δυναμικό της και χρησιμοποίησε τη δύσκολη 
περίοδο της πανδημίας για στρατηγικό σχεδιασμό, ανάπτυξη 

ικανοτήτων, εκπαίδευση και αναβάθμιση της ομάδας, ενώ συνέχιζε να 
εκτελεί βασικές πτήσεις. Είναι αντιληπτό ότι κάποια αναδιάρθρωση 
πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο τον αυστηρό έλεγχο του κόστους και 
ότι κάποιες διοικητικές αλλαγές βρίσκονται σε εξέλιξη. Αναμένεται 
ότι η αεροπορική εταιρεία θα επεκτείνει τον αριθμό των προορισμών 
της στην επικείμενη ανακοίνωση. 
Πρωτοπόρος στην κυπριακή ταξιδιωτική αγορά, η Cyprus Airways 
με την επωνυμία του εθνικού αερομεταφορέα, έχει τη βάση της 
στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας. Η Cyprus Airways υποστηρίζει 
τη διεθνή προσπάθεια για ευκολότερα και ασφαλή ταξίδια, καθώς 
επίσης και πρωτοβουλίες όπως το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό 
που θα επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ που έχουν εμβολιαστεί, 
έχουν αρνητικό  Covid τεστ ή έχουν αναρρώσει από την Covid-19 να 
ταξιδεύουν πιο ελεύθερα εντός της ΕΕ. 
Περισσότερα www.cyprusairways.com

Καλοκαιρινές πτήσεις προς νέους προορισμούς
CYPRUS AIRWAYS
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινωθέν 
ΠΑΣΥΞΕ για τον 
θάνατο Κλαίρης 
Αγγελίδου
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων 
εξέφρασε και δημόσια, στις 2 Απριλίου, τη 
θλίψη του για τον θάνατο της αείμνηστης 
Κλαίρης Αγγελίδου και διαβίβασε 
τα συλλυπητήριά του προς όλη την 
οικογένεια της. Η πολύτιμη προσφορά 
της δόκτορος Κλαίρης Αγγελίδου στον 
τόπο και στην παιδεία, ο ρόλος που 
διαδραμάτισε ως αγωνίστρια, ο αγώνας 
της για επιστροφή της Αμμοχώστου στους 
νόμιμους κατοίκους της, καθώς και το 
πνευματικό της έργο, παραμένουν ως 
παρακαταθήκη για όλους μας.
Αιωνία της η μνήμη. 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος 
Ξενοδόχων εξέφρασε στις 5 
Απριλίου και δημόσια τη βαθιά 
θλίψη του για τον αδόκητο 
θάνατο του αείμνηστου Σωκράτη 
Χάσικου και διαβίβασε τα 
ειλικρινή του συλλυπητήρια προς 
όλη την οικογένειά του. 
Η πολύτιμη συμβολή του στα 
κοινά, αλλά ιδιαίτερα στην 
προώθηση της νέας πολιτικής για 
την τουριστική βιομηχανία, ήταν 
καθοριστική αφού συνέβαλε 
στην αναβάθμιση και τον 
εμπλουτισμό των ξενοδοχειακών 
μονάδων, κάτι που σήμερα 
όλοι αναγνωρίζουν ανεξάρτητα 

από το πού ανήκουν πολιτικά. 
«Επιπρόσθετα, επιθυμούμε 
και δημόσια να εξάρουμε 
το ενδιαφέρον που πάντοτε 
διέκρινε τον αείμνηστο Σωκράτη 
Χάσικο, στην ανάπτυξη του 
τόπου και την εθνική οικονομία, 
και θα τον τιμούμε τόσο ως 
προσωπικότητα όσο και για τη 
στενή και αγαστή συνεργασία 
του με τον ΠΑΣΥΞΕ. 
Πάνω από όλα όμως θα θέλαμε 
να εκφράσουμε τον σεβασμό και 
την τιμή μας προς τον άνθρωπο 
Σωκράτη, έναν έντιμο, ειλικρινή 
και ντόμπρο συνεργάτη και 
φίλο» αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων εξέφρασε στις 4 Ιανουαρίου 2021 και 
δημόσια τα συλλυπητήρια σύσσωμης της ξενοδοχειακής βιομηχανίας προς την 
οικογένεια του αείμνηστου Μιχαλάκη Λεπτού, αλλά και στον Όμιλο ΛΕΠΤΟΣ, 
για τον αδόκητο θάνατό του. Η συμβολή του στο κυπριακό επιχειρείν αλλά και η 
κοινωνική του δραστηριότητα και συνεισφορά, έχουν καταγραφεί στην ιστορία του 
τόπου και θα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τους νέους επιχειρηματίες. 
Επιπρόσθετα, ο ΠΑΣΥΞΕ εξήρε και δημόσια το ενδιαφέρον που πάντοτε διέκρινε 
τον αείμνηστο Μιχαλάκη Λεπτό στην ανάπτυξη της ξενοδοχειακής και τουριστικής 
βιομηχανίας του τόπου και για τη στενή και αγαστή συνεργασία του με τον ΠΑΣΥΞΕ. 
«Είμαστε σίγουροι», τόνισε ο ΠΑΣΥΞΕ «ότι ο Όμιλος ΛΕΠΤΟΣ παραμένει στα στιβαρά 
χέρια των παιδιών του αείμνηστου Μιχαλάκη, του Γιώργου και του Παντελή, και ότι 
θα συνεχίσουν με το ίδιο σθένος και οραματισμό το έργο του αείμνηστου πατέρα 
τους. Ως ελάχιστο φόρο τιμής, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων θα καταβάλει 
εισφορά στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό (Κλάδο Κερύνειας)».

Οραματιστής και πρωτοπόρος 
στον τομέα του τουρισμού

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΛΕΠΤΟΣ

Συλλυπητήρια ΠΑΣΥΞΕ για τον θάνατο Σωκράτη Χάσικου



Στρατηγικό σχεδιασμό για αναζωογόνηση της Λαϊκής Γειτονιάς 
ώστε να ανακτήσει την αίγλη της ως ιστορικό και παραδοσια-
κό σημείο αναφοράς της πρωτεύουσας ζήτησαν βουλευτές με 
δηλώσεις τους μετά από ενημέρωση της κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τη 
διενέργεια μελέτης και την εκπόνηση σχεδίου ανάπτυξης για 
την περιοχή της Λαϊκής Γειτονιάς στον ιστορικό πυρήνα της πα-
λιάς Λευκωσίας με στόχο τον εμπλουτισμό του τουριστικού προ-
ϊόντος. Το θέμα ενεγράφη στην Επιτροπή Εμπορίου από τους 
βουλευτές Μαρίνο Μουσιούττα και Μιχάλη Σοφοκλέους. Στις 
δηλώσεις μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, στις 23 Μαρτίου, ο 
βουλευτής της Συνεργασίας Δημοκρατικών Δυνάμεων Μαρίνος 
Μουσιούττας είπε πως το θέμα ενεγράφη προς συζήτηση για 
να δούμε την εξέλιξη που υπήρξε από την προηγούμενη φορά 
που συζητήθηκε στη Βουλή πριν από τέσσερα χρόνια. Συνεχί-
ζοντας είπε πως οι αρμόδιοι φορείς (Υπουργείο Εσωτερικών, 
το Υφυπουργείο Τουρισμού, ο Δήμος Λευκωσίας) με κονδύλια 
που δόθηκαν διενήργησαν μελέτες και άρχισε ο εξωραϊσμός 

της περιοχής, η οποία, όπως είπε, φθίνει. Πρόσθεσε ότι η φθί-
νουσα πορεία καταδεικνύεται από το γεγονός ότι έμειναν μόνο 
τρεις ένοικοι, από τους 28 που υπήρχαν στο παρελθόν. Η κ. 
Μουσιούττας ανέφερε περαιτέρω ότι η προσπάθεια της κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου είναι να συμβάλει ώστε το 
συντομότερο δυνατό να ληφθούν οι δέουσες αποφάσεις από 
τους αρμόδιους φορείς, με στόχο όταν ολοκληρωθούν τα έργα 
η περιοχή να αποκτήσει χαρακτήρα και ταυτότητα που θα την 
ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια. Υπενθύμισε ότι η Λαϊκή Γει-
τονιά έγινε πριν από 35 χρόνια, ήταν πρωτοποριακό έργο για 
την περιοχή και όμως, πρόσθεσε, αφέθηκε να φθίνει. «Αυτό 
που ζητούμε ως κοινοβουλευτική επιτροπή είναι, με ένα στρα-
τηγικό master plan, οι αρμόδιοι φορείς σε συνεργασία με τους 
ενοίκους των καταστημάτων να βρουν τη χρυσή τομή και τον 
τρόπο ώστε αυτή η γειτονιά να μην μείνει παραμελημένη και να 
αποκτήσει την αίγλη που είχε, δίπλα στα τεράστια έργα, στην 
πλατεία Ελευθερίας, στη Μακαρίου, στη Στασικράτους, για τα 
οποία ξοδεύτηκαν πάρα πολλά χρήματα». 

Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοίνωσε ότι 
συνεχίζονται οι εργασίες εξωραϊσμού 
τμήματος της Λαϊκής Γειτονιάς με το 
έργο –το κόστος του οποίου ανέρχεται 
σε περίπου €800.000– να αναμένεται 
να ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Σε-
πτέμβριο. Όπως αναφέρεται, ο Δήμος 
Λευκωσίας, παρά τις οικονομικές δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζει, οι οποίες 
έχουν επιδεινωθεί σημαντικά από την 
πανδημία της Covid-19, δεν άφησε να 
επηρεαστεί η διεξαγωγή έργων που 
αναβαθμίζουν την πόλη και την ποιό-
τητα ζωής των δημοτών της.
Το έργο της Λαϊκής Γειτονιάς –που πε-
ριλαμβάνει τις οδούς Π. Ηλιάδη, Πρα-
ξίππου, Αριστοκύπρου και Διογένους– 
θα αναβαθμίσει την ποιότητα και τον 
παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής 
με σκοπό την προσέλευση ντόπιων και 
ξένων επισκεπτών καθώς και την ανάπτυξη εμπορικών και δη-
μιουργικών επιχειρήσεων.  Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά 
εξωραϊσμό των όψεων κτηρίων, αποκατάσταση εξωτερικής 

τοιχοποιίας, χρωματισμών, κουφωμά-
των και στεγών. Επίσης αντικατάσταση 
της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 
με νέου τύπου φωτιστικά, πλήρη 
ενίσχυση/αναβάθμιση μπαλκονιών, 
κατασκευή περγολών/στεγάστρων 
σε χώρους υπαίθριων εστιάσεων και 
σε χώρους έκθεσης/προβολής προ-
ϊόντων στις όψεις και στις εισόδους 
καταστημάτων. Περιλαμβάνει επίσης 
στοιχεία έκθεσης προϊόντων, τοπο-
θέτηση νέων επιγραφών/πινακίδων, 
κατασκευή ράμπας, τοποθέτηση ανελ-
κυστήρα για ΑμεΑ. Ακόμα τοποθέτη-
ση υπαίθριου εξοπλισμού (παγκάκια, 
ανθώνες, κάλαθους κ.λπ.) και επιδι-
όρθωση πλακόστρωτου. Όπως σημει-
ώνεται, ο Δήμος Λευκωσίας αντιλαμ-
βάνεται τις δυσκολίες που βιώνουν οι 
καταστηματάρχες, λόγω της πανδημί-

ας, γι’ αυτό και, στα μέτρα των οικονομικών του δυνατοτήτων, 
έχει προχωρήσει σε οικονομικές ελαφρύνσεις προς τους επι-
χειρηματίες της περιοχής της παλιάς πόλης. 

Oλικό «λίφτινγκ» στη Λαϊκή Γειτονιά

Άμεση δράση ζητούν βουλευτές

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σεπτέμβριο ολοκληρώνονται οι εργασίες, ανακοίνωσε ο Δήμος Λευκωσίας
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Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται 
η διαδικασία αποξήλωσης των δε-
ξαμενών της εταιρείας Πετρολίνα 

η οποία από την 1η Ιανουαρίου του 2020 
διοχετεύει υγρά καύσιμα σε όλη την Κύ-
προ από τις νέες εγκαταστάσεις της στο 
Βασιλικό οι οποίες ανεγέρθηκαν σε ιδιό-
κτητη γη.
Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Astra 
92.8, ο εκτελεστικός διευθύνων σύμβου-
λος της Πετρολίνα, Ντίνος Λευκαρίτης, 
ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το καλοκαίρι 
θα βλέπουμε θάλασσα κι όχι δεξαμενές.
Με βάση τους υπολογισμούς του κ. Λευ-
καρίτη σε ένα τρίμηνο θα είναι τελειωμέ-
νη η δουλειά αποξήλωσης των 19 δεξαμε-
νών που βρίσκονται στη Λάρνακα και στη 
συνέχεια τα απομεινάρια μετάλλου θα 
πωληθούν ως σκραπ-μέταλ, δηλαδή παλι-
οσίδερα. Ο κ Λευκαρίτης ανέφερε παράλ-
ληλα ότι αυτή την περίοδο γίνεται εξαερι-
σμός του εδάφους και πρόσθεσε ότι στη 
συνέχεια, αφού φύγουν οι δεξαμενές, 
θα προχωρήσει η διαδικασία αλλαγής ή 
καθαρισμού του χώματος καθώς μετά 
την παρέλευση πολλών δεκαετιών πιθα-
νόν στο υπέδαφος να έχουν συσσωρευ-
τεί απομεινάρια υγρών καυσίμων. Πλέον 
η εταιρεία είναι σε θέση να προσφέρει 
υγρά καύσιμα στην Κύπρο από τις εγκατα-
στάσεις της στο Βασιλικό, οι οποίες έχουν 
τριπλάσια αποθηκευτική δυνατότητα, με 
18 δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 

113 χιλιάδων κυβικών μέτρων υγρού καυ-
σίμου αντί 39 χιλιάδων κυβικών μέτρων 
υγρού καυσίμου που αποθηκεύονταν στις 
εγκαταστάσεις της Λάρνακας. 
Υπενθυμίζεται ότι η αποξήλωση των δε-
ξαμενών της Πετρολίνα άρχισε το 2018. Η 
Exxon Mobil θα αρχίσει και αυτή να απο-
ξηλώνει τις υποδομές της, από τον Ιούνιο 
και μετά. Για την αποξήλωση των εγκα-

ταστάσεων αναμένεται εταιρεία από το 
εξωτερικό η οποία καλύπτει όλες τις ερ-
γασίες της Exxon Mobil διεθνώς. Η εται-
ρεία διαθέτει στη Δεκέλεια 14 δεξαμενές 
και 3 αποθήκες. Τις επόμενες βδομάδες 
αναμένεται να διευθετηθεί κι η τελευταία 
εκκρεμότητα σε σχέση με την αποξήλω-
ση των εγκαταστάσεων καυσίμων στη 
Δεκέλεια, η οποία αφορά την αλυσίδα 
εκφόρτωσης, μεταφοράς και αποθήκευ-
σης του υγραερίου. Ενώ οι εταιρείες πε-
τρελαιοειδών έχουν μετακινήσει τα υγρά 
καύσιμα στους χώρους τους στο Βασιλικό, 
η μεταφορά του υγραερίου θα πάρει ακό-

μα λίγο χρόνο, καθώς όπως δήλωσε στον 
Astra ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας 
Βύρας, παραμένει να επιλυθούν οι εκ-
κρεμότητες εκφόρτωσης του υγραερίου 
στο λιμάνι Βασιλικού το οποίο ανήκει στην 
Αρχή Λιμένων Κύπρου και το διαχειρίζε-
ται το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού. Ενδεχο-
μένως πολύ σύντομα θα βρεθούν λύσεις, 
ανέφερε ο κ. Βύρας, σε δύο θέματα, τα 
οποία έχουν να κάνουν με το πώς θα εκ-
φορτώνεται το αέριο και κάτω από ποιες 
ασφαλιστικές δικλίδες έτσι ώστε να αντι-
μετωπιστούν κάποιοι κίνδυνοι. Πρακτικά 
οι λύσεις εκφόρτωσης είναι δύο. Να εκ-
φορτώνεται σε αγκυροβόλιο στη θάλασσα 
ή σε περίπτωση που δεν μπορεί να δέσει 
το πλοίο λόγω κακοκαιρίας, να εκφορτώ-
νεται εντός του λιμανιού. Όπως εξήγησε 
καλά ενημερωμένη πηγή που εμπλέκε-
ται στη διαπραγμάτευση, ήδη η Αρχή Λι-
μένων είναι σε διαδικασία αναζήτησης 
αγκυροβολίου ενώ ήδη υποδείχθηκε και η 
πορεία όδευσης του αγωγού προς το τερ-
ματικό των εταιρειών. O Ανδρέας Βύρας 
τόνισε ότι όποια και να είναι η λύση δεν 
θα επηρεάσει τα χρονοδιαγράμματα απο-
ξήλωσης των υποδομών στη Δεκέλεια για 
το 2021. Ο κ. Λευκαρίτης εξέφρασε την 
ελπίδα ότι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο το 
νέο τερματικό για την προμήθεια υγραε-
ρίου στο Βασιλικό, για τη δημιουργία του 
οποίου η Πετρολίνα συνεργάζεται με τις 
εταιρείες Συνεργκάζ και Ιντεργκάζ. 

Φεύγουν 
τα ντεπόζιτα 
από τη 
Λάρνακα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ντίνος Λευκαρίτης: 
Το καλοκαίρι 
θα βλέπουμε 
θάλασσα και όχι 
δεξαμενές
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Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πά-
φου, Γιώργος Μάης είχε στις 24 Μαρτίου τηλεφωνική επικοινω-
νία με τον υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Γιάννη 
Καρούσο, ο οποίος του μετέφερε τα «ευχάριστα νέα» αναφορικά 
με τον δρόμο Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς. Ο κ. Μάης είπε ότι 
σύμφωνα με όσα του είπε ο υπουργός, μετά και τις εξελίξεις που 
σημειώθηκαν για το έργο στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφο-
ρών, το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών 
είχε προχωρήσει σε κατακύρωση του Διαγωνισμού «Μελέτη και 
Κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς, 
Τμήμα 1 - Φάση (Α)» στον επιτυχόντα προσφοροδότη και απέ-
μενε ουσιαστικά να παρέλθει ο χρόνος κατά τον οποίο δικαιού-

νταν τα επηρεαζόμενα μέρη για να προχωρήσουν σε ενστάσεις. 
Ο χρόνος χρήσης του πιο πάνω δικαιώματος έχει παρέλθει και 
ως εκ τούτου, προστίθεται σε σχετική ανακοίνωση, η προσφορά 
έχει οριστικά κατακυρωθεί στον επιτυχόντα προσφοροδότη και 
«αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει αυτό το σημαντικό έργο υπο-
δομής για την πόλη και την επαρχία Πάφου που για δεκαετίες 
τώρα συζητείτο». Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου ευχαρίστησε τον 
υπουργό για τη στήριξή του στις προσπάθειες αυτές, καθώς και 
για τους χειρισμούς από μέρους του ιδίου και γενικά των υπηρε-
σιακών του υπουργείου του και σημείωσε ότι το Επιμελητήριο 
θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και τα χρονοδιαγράμματα υλοποί-
ησης του έργου.

Υπεγράφη τον Μάρτιο συμφωνία για τον σχεδιασμό και την επί-
βλεψη της ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας Εκκλησιών του 
Δήμου Αθηένου. Σε γραπτή ανακοίνωση του δήμου αναφέρεται 
ότι «πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του δημάρχου Αθηένου, 
Κυριάκου Καρεκλά, η υπογραφή της Σύμβασης για την παροχή 
υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για τον Σχεδιασμό και την 
Επίβλεψη Ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας Εκκλησιών Αθηέ-
νου με την επιτυχούσα ομάδα μελετητών σχετικού διαγωνι-
σμού, ‘Γιώργος Καράς και Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί’. Το 
κόστος της σύμβασης ανέρχεται στις €38 χιλιάδες εκτός ΦΠΑ, 
με κόστος κατασκευής έργου €2 εκατομμυρίων, ενώ η διάρκεια 
εκτέλεσης της Σύμβασης θα πάρει περίπου έναν χρόνο».
Προστίθεται ότι το Έργο περιλαμβάνεται στη Στρατηγική Βι-
ώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Λάρνακας που υπέβαλαν οι Δήμοι 
Λάρνακας, Αραδίππου, Λιβαδιών, Δρομολαξιάς-Μενεού και 
Αθηένου και το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης για έγκριση, 

στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης 2021-2027 και η οποία αναμένεται ότι θα εγκριθεί, 
ώστε να καταστεί δυνατή η εκτέλεση του Έργου το συντομότε-
ρο δυνατό ως συγχρηματοδοτούμενο. Το συγκεκριμένο Έργο 
αναμένεται πως, μαζί με άλλα που προωθούνται, θα αναβαθ-
μίσει το κύριο οδικό δίκτυο και το κέντρο του Δήμου Αθηένου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η σύμβαση αφορά την ετοιμασία 
της μελέτης και την επίβλεψη εκτέλεσης του έργου της ανά-
πλασης του κεντρικού οδικού δικτύου του δήμου που αρχίζει 
μετά τη διασταύρωση ανατολικά των τουριστικών καταλυμάτων 
‘Αθηαινώ’ και περνά μπροστά από τις παραδοσιακές οικοδομές 
του δήμου, όπως τον Αλευρόμυλο, το Χάνι και την κατοικία του 
μοναχού Καλλίνικου Σταυροβουνιώτη. Το δίκτυο περνά μπρο-
στά από το Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγαρο και τις φημισμένες 
ταβέρνες του δήμου και καταλήγει αμέσως μετά το οίκημα της 
ΕΔΕΚ, καθώς και τμήματα ενδιάμεσων παρόδων».

Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Εκκλησιών Αθηένου

Kατακύρωση για τον δρόμο Πάφου - Πόλεως Χρυσοχούς
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ryanair, η Noύμερο 1 αερο-
γραμμή της Ευρώπης, ανακοί-
νωσε τον Μάρτιο του 2021 το 

μεγαλύτερο καλοκαιρινό πρόγραμμα 
που δημιούργησε ποτέ για την Κύπρο 
με συνολικά 34 δρομολόγια. Ανάμεσα 
σε άλλα συμπεριλαμβάνονται πέντε 
νέα δρομολόγια από και προς Μπάρι, 
Μπολόνια, Κέρκυρα, Ρόδο (ξεκινάει 
τον Ιούλιο) και Τρεβίζο (ξεκινάει τον 
Ιούνιο) τα οποία θα δώσουν ώθηση 
τόσο την επιβατική κίνηση όσο και στον τουρισμό καθώς το πρό-
γραμμα εμβολιασμού συνεχίζεται και η Ευρώπη ανοίγει έγκαιρα 
για την καλοκαιρινή σεζόν. Το πρόγραμμα της Ryanair’s για το κα-
λοκαίρι ’21 περιλαμβάνει: 34 δρομολόγια, 5 νέα δρομολόγια από 
Πάφο προς Μπάρι, Κέρκυρα, Ρόδο, Τρεβίζο (όλα με 2 πτήσεις τη 
βδομάδα) και Μπολόνια (με 1 πτήση τη βδομάδα) και 106 πτήσεις 
τη βδομάδα. Οι Κύπριοι επιβάτες μπορούν να κλείσουν τις καλο-
καιρινές τους διακοπές με ακόμα πιο χαμηλά ναύλα ενώ έχουν την 
επιλογή να επωφεληθούν από το μηδενικό τέλος σε περίπτωση 
αλλαγής των σχεδίων τους. Ο διευθυντής Marketing & Digital της 
Ryanair, Dara Brady, είπε: «Καθώς το πρόγραμμα εμβολιασμού θα 
συνεχιστεί τους επόμενους μήνες, το πτητικό πρόγραμμα αναμέ-
νεται να αυξηθεί το καλοκαίρι και είμαστε στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσουμε το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πρόγραμμα που φτιά-
ξαμε ποτέ για την Κύπρο με 34 συνολικά δρομολόγια, και νέους 
προορισμούς το Μπάρι, την Μπολόνια, την Κέρκυρα, τη Ρόδο και 
το Τρεβίζο στη Βενετία. Οι Κύπριοι επιβάτες μπορούν να κάνουν 

κράτηση για τις καλοκαιρινές αποδρά-
σεις τους με ασφάλεια, γνωρίζοντας 
πως εάν τα σχέδιά τους αλλάξουν, 
μπορούν να μετακινήσουν την ημερο-
μηνία του ταξιδιού τους έως 2 φορές 
χωρίς κάποια χρέωση, μέχρι το τέλος 
Οκτωβρίου 2021. 
Ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας 
Περδίος δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά 
και ικανοποίηση χαιρετούμε την ενί-
σχυση της σχέσης της αεροπορικής 

εταιρείας Ryanair με την Κύπρο, με την προσθήκη νέων δρομολο-
γίων, σε συνάρτηση πάντοτε με την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 
2030. Ευχαριστούμε θερμά τη Ryanair για τη συνεχή στήριξη, και 
προσβλέπουμε σε ακόμη στενότερη συνεργασία στο μέλλον». Η 
ανώτερη διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας 
της Hermes Airports Μαρία Κουρούπη δήλωσε: «Χαιρόμαστε που 
βλέπουμε ότι η Ryanair επαναλειτουργεί τη βάση της στο αερο-
δρόμιο της Πάφου και ανυπομονούμε για την επανεκκίνησή της. Η 
ανακοίνωση της αερογραμμής για το καλοκαιρινό πρόγραμμα του 
’21 και η προσθήκη 5 νέων δρομολογίων θα ενισχύσουν τόσο την 
επαρχία της Πάφου όσο και την Κύπρο γενικότερα. Το πρόγραμμα 
για το φετινό καλοκαίρι προσφέρει μια ευρεία γκάμα επιλογών για 
τους Κύπριους που θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό αλλά και 
για τους τουρίστες που θέλουν να επισκεφτούν το νησί μας. Είμα-
στε βέβαιοι ότι μέσω μιας γόνιμης συνεργασίας, η επέκταση της 
Ryanair στην Κύπρο θα συνεχιστεί, με σημαντικό όφελος για την 
τουριστική βιομηχανία και την οικονομία της χώρας».

Ryanair: 34 δρομολόγια, 106 εβδομαδιαίες πτήσεις
Το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πρόγραμμα που πραγματοποίησε ποτέ από την Κύπρο

Έκκληση προς το Κράτος απευθύνει ο 
Σύνδεσμος Ξενοδόχων Πάφου να επι-
τρέψει στους Κύπριους να επισκέπτο-
νται τα ξενοδοχεία και να προχωρήσει 
τάχιστα το πρόγραμμα εμβολιασμού των 
ξενοδοχοϋπαλλήλων, σύμφωνα με τον 
πρόεδρό του Θάνο Μιχαηλίδη, ο οποίος 
σημείωσε πως έτσι θα γίνει εφικτή η 
σωστή επανεκκίνηση της ξενοδοχεια-
κής βιομηχανίας. 
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Μιχαη-
λίδης ανέφερε πως τα πλείστα ξενοδο-
χεία της επαρχίας Πάφου είναι κλειστά, 
σημειώνοντας πως αυτή την περίοδο 

επαναλειτούργησαν μόνο δέκα  ξενοδο-
χειακές μονάδες. Το μεγάλο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουμε σήμερα σαν βιο-
μηχανία  συνέχισε, εστιάζεται στο γεγο-
νός ότι υπάρχει μεγάλη αστάθεια στην 
τουριστική βιομηχανία παγκοσμίως, 
διότι δεν υπάρχουν  ακόμη ξεκάθαρες 
ημερομηνίες επανεκκίνησης του τουρι-
σμού. Ακόμη, συμπλήρωσε, και για τη 
Βρετανία, που αποτελεί τη μεγαλύτερη 
αγορά για την επαρχία Πάφου και που 
αναμένεται να  ξεκινήσει στα μέσα του 
Μαΐου, θα πρέπει να διασαφηνιστεί πα-
ράλληλα ότι  η Κύπρος θα είναι μια από 

τις χώρες που θα μπορούν να έρχονται 
οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο 
χωρίς να χρειάζονται να μπουν σε καρα-
ντίνα μετά την επιστροφή τους. Όπως 
εξήγησε ο κ. Μιχαηλίδης, τα επιδημιολο-
γικά μας στοιχεία πρέπει να είναι τόσο 
καλά που να επιτρέπουν στην Κύπρο να 
θεωρείται μια ασφαλή χώρα για τουρι-
σμό.  Ακολούθως εξέφρασε την ανησυ-
χία του για την επιδημιολογική κατάστα-
ση της Κύπρου, αλλά και για μια πιθανή 
κατάταξη της Κύπρου σε μια λίστα από 
χώρες που θα χρειάζεται να μπαίνουν 
σε καραντίνα οι επισκέπτες της.  

Έκκληση ΠΑΣΥΞΕ Πάφου για άνοιγμα ξενοδοχείων για τους Κύπριους



Το City of Dreams Mediterranean, το πρώτο και μοναδικό αδειοδοτημένο πολυ-
θεματικό θέρετρο στην Κύπρο και το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και την ευρύτερη 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, οδεύει προς την ολοκλήρωσή του. Τα κατα-
σκευαστικά έργα προχωρούν ομαλά, με το πολυθεματικό θέρετρο να αναμένεται 
πως θα ανοίξει τις πόρτες του το καλοκαίρι του 2022. Μετά την ολοκλήρωσή του, το 
εμβληματικό έργο, που βρίσκεται στη Λεμεσό, θα αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο 
πολυτελές πολυθεματικό θέρετρο στην Ευρώπη. Θα διαθέτει 16ώροφο ξενοδοχείο 
5 αστέρων με περισσότερα από 500 πολυτελή δωμάτια και σουίτες, συνεδριακούς 
και εκθεσιακούς χώρους περί τα 10.000 τ.μ., υπαίθριο αμφιθέατρο, adventure 
park, χώρους εστίασης και πολυτελή καταστήματα. Ο εσωτερικός σχεδιασμός του 
θα είναι βασισμένος στα διεθνή πρότυπα πολυτελείας της Melco, που έχουν ειδικά 
προσαρμοστεί για το πολυθεματικό θέρετρο της Κύπρου, ενώ ο εξωτερικός σχε-
διασμός του έργου θα έχει έντονο μεσογειακό χαρακτήρα. Ο γενικός διευθυντής 
του City of Dreams Mediterranean και των Cyprus Casinos “C2”, κ. Grant Johnson, 
δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «η λειτουργία του City of Dreams Mediterranean ανα-
μένεται πως θα εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν της Κύπρου, προσελκύοντας 
300.000 επιπλέον επισκέπτες ετησίως. Είμαστε βέβαιοι πως το έργο θα συμβά-
λει ουσιαστικά στην άμβλυνση της εποχικότητας, δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις 
εργασίας». Το κοινό μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο των κατασκευαστικών 
εργασιών του πολυθεματικού θέρετρου στην ιστοσελίδα www.cityofdreamsmed.
com.cy/progress.html. Φωτογραφίες από τον χώρο ανέγερσης του πολυθεματικού 
θερέτρου καθώς επίσης και διάφορα νέα και εξελίξεις που αφορούν το θέρετρο 
συμπεριλαμβανομένων και ευκαιριών σταδιοδρομίας, αναρτώνται ανά τακτά χρο-
νικά διαστήματα.

Βίντεο με την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών 
(https://youtu.be/0osDljE6HsM)

CITY OF DREAMS MEDITERRANEAN 

Καλοκαίρι του 2022 ανοίγει 
τις πόρτες του το καζίνο

ΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ 
MEDITERRANEO 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 

Ίταλικό μενού 
με θέα το γαλάζιο
«Παντρεύοντας» την κυπριακή 
ζεστασιά και φιλοξενία με την ιταλική 
γαστρονομία και κουλτούρα, το εστιατόριο 
Mediterraneo του ξενοδοχείου Annabelle 
επέστρεψε δυναμικά στον γαστρονομικό 
χάρτη της Πάφου από τις 5 Απριλίου, για 
να προσφέρει τις περίφημες αυθεντικές 
ιταλικές γεύσεις του, εμπλουτισμένες με 
πολλές πινελιές ανανέωσης. 
Στο αναβαθμισμένο μενού, ο επισκέπτης 
θα μπορεί να απολαύσει τη γνωστή 
ιταλική κουζίνα, φτιαγμένη με προϊόντα 
κατευθείαν από την Ίταλία αλλά και με 
βιολογικά υλικά από την Κύπρο. Signature 
dishes, που μαρτυρούν το ταλέντο και 
τη δημιουργικότητα της ομάδας, το 
homemade focaccia, το carpaccio με 
μαύρη τρούφα, το ιταλικό ρολό (polpette), 
το ριζότο macinapepe με pecorino 
romano, και από τα γλυκά το αγαπημένο 
τιραμισού. 
Στα highlights, η ατμοσφαιρική θέα 
που προσφέρει το απέραντο γαλάζιο 
της Μεσογείου και το εντυπωσιακό 
ηλιοβασίλεμα που δεν αφήνει κανέναν 
ασυγκίνητο. 
Το Mediterraneo είναι ανοιχτό 
καθημερινά από τις 5 Απριλίου, 
από τις 12:30-22:00. Για κρατήσεις 
και περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε στο 26885000 ή στο 
gserv.annabelle@thanoshotels.com
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Τέσσερα χρόνια επιτυχούς λειτουργίας συμπληρώνει φέ-
τος η DP World Limassol από την ανάληψη των καθη-
κόντων της ως διαχειρίστρια εταιρεία του Τερματικού 

Πολλαπλών Χρήσεων και του Επιβατικού Τερματικού στο λιμάνι 
Λεμεσού. Με την ευκαιρία αυτή η εταιρεία επαναβεβαιώνει 
την προσήλωσή της στην υλοποίηση επενδύσεων και την ανά-
πτυξη υπηρεσιών με στόχο την καθιέρωση του λιμανιού Λεμε-
σού ως κύριου λιμένα επιλογής στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Στα τέσσερα πρώτα χρόνια της 25ετούς σύμβασης παραχώρη-
σης που έχει συνάψει με την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία 
σήμανε και την εμπορικοποίηση του λιμανιού Λεμεσού, η εται-
ρεία κατέγραψε εντυπωσιακά αποτελέσματα, οδηγώντας σε 
σημαντική αύξηση των εσόδων του κράτους. 
Συνολικά, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η DP World Limassol 
εξυπηρέτησε περισσότερα από 250 κρουαζιερόπλοια ενώ έχει 
διαχειριστεί την άφιξη πέραν των 400.000 επιβατών. Επιπρό-
σθετα, όσον αφορά το διαμετακομιστικό εμπόριο, η εταιρεία 
εξυπηρέτησε πέραν των 3.500 εμπορικών πλοίων και διαχει-
ρίστηκε εμπορεύματα που ξεπερνούν τα τρία εκατομμύρια 
τόνους. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Nawaf Abdulla 
ανέφερε: «Η DP World Limassol έχει πετύχει εντυπωσιακά 
αποτελέσματα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Είμαστε ιδιαίτερα 
περήφανοι που έχουμε επιλεγεί να είμαστε οι διαχειριστές αυ-
τού του ζωτικής σημασίας, για την ευρύτερη περιοχή, λιμανιού 
και προσπαθούμε καθημερινά να γινόμαστε καλύτεροι». «Παρά 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε τον τελευταίο χρόνο», πρό-
σθεσε, «παραμένουμε προσηλωμένοι στην προσπάθειά μας να 
καθιερώσουμε το λιμάνι Λεμεσού ως κορυφαίο λιμάνι επιλο-
γής στην Ανατολική Μεσόγειο στους τομείς της κρουαζιέρας 
και του διαμετακομιστικού εμπορίου».
Ο κ. Abdulla πρόσθεσε ότι μέσα από μια σειρά στοχευμένων 
επενδύσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μακροπρό-
θεσμου επενδυτικού σχεδιασμού της DP World Limassol, η 
εταιρεία έχει προετοιμάσει κατάλληλα το λιμάνι Λεμεσού, 
ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσει έναν πιο κεντρικό ρόλο 
στην περιοχή, διασφαλίζοντας την αναπτυξιακή του τροχιά για 
τα επόμενα χρόνια.  Ειδικότερα, οι σημαντικές επενδύσεις σε 
εξοπλισμό και τεχνολογία έχουν ενισχύσει την αποτελεσματι-
κότητα και την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού, επιτρέποντας 
τη φιλοξενία περισσότερων σκαφών και τη μείωση του χρό-
νου εξυπηρέτησής τους. Παράλληλα, έθεσαν τις βάσεις ώστε 
το λιμάνι να μπορεί να υποστηρίξει ενεργά τις ενεργειακές 
ερευνητικές δραστηριότητες στα ανοιχτά της Κύπρου και των 
γειτονικών χωρών. Η DP World Limassol έχει επίσης επενδύσει 
στην απόκτηση νέου εξοπλισμού, προχωρώντας στην αγορά 
μεγάλου αριθμού γερανών, μηχανημάτων χειρισμού εμπορευ-
μάτων, ανυψωτών, καθώς και άλλου απαραίτητου εξοπλισμού 
που συνέβαλε στην ενίσχυση της αυτοματοποίησης και της θω-
ράκισης των εργασιών του λιμανιού. 

DP World Limassol

Τέσσερα χρόνια επιτυχούς λειτουργίας 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eξυπηρετήθηκαν περισσότερα 
από 250 κρουαζιερόπλοια και 400.000 
επιβάτες από το 2017 μέχρι σήμερα
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Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων χαιρέτισε με ανακοίνωσή του στις 
αρχές Μαρτίου την απόφαση της κυβέρνησης για να επιτραπεί από την 
1η Μαΐου 2021 η άφιξη ταξιδιωτών από τη Βρετανία που θα είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι κατά του νέου κορωνοϊού, συμβάλλοντας έτσι στον έγκαιρο 
προγραμματισμό της τουριστικής βιομηχανίας και των εταίρων της. Όπως 
σημειώνεται στην ανακοίνωση «επί τούτου, εκφράζουμε την ικανοποίησή 
μας ενόψει της τεράστιας απήχησης που είχε η απόφαση αυτή στη Μεγάλη 
Βρετανία, γεγονός που φαίνεται από την πληθώρα μηνυμάτων που έχουμε 
λάβει και καταδεικνύεται επίσης από το γεγονός ότι επικοινώνησαν με τον 
ΠΑΣΥΞΕ το BBC Λονδίνου και το BBC Σκωτίας και ζήτησαν δηλώσεις επ’ αυτού. 
Η απόφαση αυτή είναι προς την ορθή κατεύθυνση και καταδεικνύει την 
ετοιμότητα της χώρας μας να δεχθεί τουρίστες από τη Μεγάλη Βρετανία, όχι 
μόνο αυτούς που έχουν εμβολιαστεί, αλλά και άλλους ταξιδιώτες σύμφωνα 
με την κατηγοριοποίηση που ισχύει, προσβλέποντας σε μια επανεκκίνηση 
της τουριστικής βιομηχανία του τόπου μας».

O ΠΑΣΥΞΕ χαιρέτισε την απόφαση 
για άφιξη Βρετανών τουριστών 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ίκανοποίηση 
για την νέα έκδοση 
5ετούς ομολόγου

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων 

εξέφρασε με ανακοίνωσή του 

τον περασμένο Φεβρουάριο την 

ικανοποίησή του για την επιτυχημένη 

νέα έκδοση 5ετούς ομολόγου έναντι 

€1 δις και συνεχάρη την κυπριακή 

κυβέρνηση, τον υπουργό Οικονομικών 

και την ομάδα των συνεργατών του.

Η επιτυχής έξοδος της Κύπρου στις 

αγορές πιστοποιεί την ανθεκτικότητα 

της κυπριακής οικονομίας εν μέσω 

πανδημίας.

Παράλληλα ενισχύει τη ρευστότητα 

του κράτους και διασφαλίζει τη 

δημοσιονομική βιωσιμότητα, με 

στόχο την περαιτέρω αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων της πανδημίας 

σε όλο το φάσμα της οικονομικής 

δραστηριότητας.

Με αυτή την ευκαιρία ο ΠΑΣΥΞΕ 

διαβίβασε τις ευχαριστίες του προς 

την κυβέρνηση και το Υπουργείο 

Οικονομικών για την έναρξη, από 

την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021, της 

σταδιακής καταβολής της εφάπαξ 

χορηγίας στις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα του 

τουρισμού και οι οποίες δέχθηκαν 

καίριο πλήγμα από την πανδημία, με 

τον κύκλο εργασιών τους κατά το 2020 

να έχει καταγράψει σημαντική μείωση.

Όλοι οι φορείς του τουρισμού και στην Κύπρο και στο εξωτερικό παραδέχονται ότι η 
οποιαδήποτε ανάκαμψη του τουρισμού, όχι μόνο φέτος αλλά και τα επόμενα χρόνια, θα 
εξαρτηθεί πάρα πολύ από το θέμα του εμβολιασμού, δήλωσε στις 15 Απριλίου ο Υφυπουργός 
Τουρισμού, Σάββας Περδίος. Σε δηλώσεις μετά τον εμβολιασμό μελών του Υπουργικού 
Συμβουλίου, με την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca, ο κ. Περδίος είπε πως «όσο πιο 
πολύς κόσμος εμβολιαστεί στην Κύπρο τόσο πιο πολύ ανοσία θα έχουμε και τόσο πιο πολλές 
θα είναι οι πιθανότητες η χώρα μας να πάει καλύτερα φέτος όσον αφορά τον τουρισμό». 
Ανέφερε πως αυτό που ρωτούν συνεχώς οι εταίροι μας από το εξωτερικό είναι πώς είναι τα 
πράγματα εδώ, πώς είναι η επιδημιολογική εικόνα, πόσα τεστ κάνουμε, τι είναι το ποσοστό 
θετικότητας, πόσοι θα έχουν εμβολιαστεί μέχρι το καλοκαίρι. Ερωτηθείς για τις εκτιμήσεις 
που υπάρχουν για το θέμα του τουρισμού, ο Υφυπουργός Τουρισμού ανέφερε πως «δυστυχώς 
τα πράγματα μεταβάλλονται τόσο συχνά που είναι αδύνατο για τον οποιονδήποτε να κάνει 
προβλέψεις, εκτιμήσεις κτλ διότι πλέον το πιο εύκολο πράγμα είναι χώρες να κλείσουν, να 
μπουν σε lockdown, και κατ’ επέκταση ακυρώνονται προγράμματα αεροπορικών εταιρειών 
και οργανωτών ταξιδίων». Άρα είναι άκρως παρακινδυνευμένη η οποιαδήποτε εκτίμηση διότι 
ουσιαστικά και εκτίμηση να είναι σημερινή δεν έχει κάποια ουσιαστική σημασία, σημείωσε.

Σάββας Περδίος: Κλειδί για την ανάκαμψη ο εμβολιασμός
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Ο ΠΑΣΥΞΕ και ο ΣΤΕΚ εξέδωσαν τον Δεκέμβριο του 2020 κοινή 
ανακοίνωση με την οποία εξέφρασαν τη λύπη τους για το ύφος και 
το περιέχομενο που είχαν επιλέξει οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
να χρησιμοποιήσουν σε ανακοίνωση που εξέδωσαν, σε σχέση με την 
καταβολή του δέκατου τρίτου μισθού στους υπαλλήλους ξενοδοχείων. 
Όπως τόνισε η ανακοίνωση «οι ξενοδόχοι δεν αρνούνται σε καμιά 
περίπτωση να καταβάλουν τον 13ο μισθό και ήδη αρκετές από τις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις το έχουν πράξει με βάση την πάγια 

πρακτική που ακολουθείται εδώ και χρόνια, δηλαδή αναλογικά 
με βάση τον πραγματικό εργάσιμο χρόνο εκάστου εργαζομένου. 
Είμαστε στη διάθεση οποιουδήποτε για συζήτηση και επεξήγηση 
των προαναφερθέντων αν χρειαστεί, αλλά σίγουρα οι ύβρεις, οι 
χαρακτηρισμοί και οι απειλές δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της επίλυσης 
οποιωνδήποτε θεμάτων. Για ακόμη μία φορά δηλώνουμε ότι ο 13ος 
μισθός θα καταβληθεί και ήδη ξεκίνησε να καταβάλλεται πάντοτε 
βάσει της πάγιας πρακτικής που αφορά τον τομέα μας».

Καταβάλλεται κανονικά από τους ξενοδόχους ο 13ος μισθός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα €5 δισεκατομμύρια ξεπέρασαν οι 
αγορές κυπριακών ομολόγων από 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-

ζα (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του προγράμματος 
αγορών στοιχείων ενεργητικού δημοσίου 
τομέα (PSPP) και του έκτακτου προγράμ-
ματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων 
πανδημίας (PEPP). Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της ΕΚΤ, οι συνολικές αγορές από 
τα δύο προγράμματα της ΕΚΤ βρίσκονται 
στα €5,1 δις και αντιστοιχούν σχεδόν στο 
20% του συνολικού εκδοθέντος χρέους 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι αγορές 
ομολόγων από τις δευτερογενείς αγορές 
σπρώχνουν καθοδικά τις αποδόσεις των 
κρατικών ομολόγων διατηρώντας χαμη-
λά το κόστος δανεισμού. 
Με βάση τα στοιχεία που επεξεργάστηκε 
το ΚΥΠΕ, οι σωρευτικές αγορές κυπρια-
κών ομολόγων μέσω του προγράμματος 
PSPP ανήλθαν στα €3,4 δις στο τέλος 
Φεβρουαρίου. Τον Φεβρουάριο οι κα-
θαρές αγορές μέσω του προγράμματος 
ανήλθαν σε €65 εκατομμύρια, ενώ οι 
καθαρές αγορές από το τέλος Δεκεμβρί-
ου του 2020 διαμορφώθηκαν στα €150 
εκατ. Εξάλλου σύμφωνα με τα στοιχεία 
της ΕΚΤ αναφορικά με το PEPP, οι συνο-
λικές αγορές κυπριακών ομολόγων δια-
μορφώθηκαν στο τέλος Ιανουαρίου στα 
€1,7 δις, με τις καθαρές αγορές την πε-
ρίοδο Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου 

να ανέρχονται σε €228 εκατ. Όπως είχε 
δηλώσει η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν 
Λαγκάρντ, η ΕΚΤ θα συνεχίσει τις καθα-
ρές αγορές στοιχείων ενεργητικού μέσω 
του PEPP το συνολικό ύψος του οποίου 
ανέρχεται σε €1,8 τρις μέχρι τα τέλη 
Μαρτίου 2022 και μέχρι το ΔΣ της ΕΚΤ να 
θεωρήσει ότι η κρίση της πανδημίας έχει 
παρέλθει, ενώ θα συνεχίσουν να επανε-
πενδύονται τα ποσά που εξασφαλίζονται 
από τις λήξεις των ομολόγων μέχρι του-
λάχιστον το τέλος του 2023. Όσον αφο-

ρά το ευρύτερο πρόγραμμα αγοράς πε-
ριουσιακών στοιχείων (APP), οι καθαρές 
αγορές συνεχίζονται με ρυθμό €20 δις 
μηνιαίως, με την ΕΚΤ να τονίζει πως οι 
μηνιαίες αγορές θα συνεχιστούν για όσο 
καιρό χρειαστεί προκειμένου να ενισχυ-
θεί η βοηθητική πολιτική της ΕΚΤ για τα 
βασικά επιτόκια, ενώ οι επανεπενδύσεις 
θα συνεχιστούν για παρατεταμένη πε-
ρίοδο ακόμη και μετά την απόφαση της 
ΕΚΤ να αρχίσει την αύξηση των βασικών 
της επιτοκίων.

Ξεπέρασαν τα €5 δις οι αγορές κυπριακών 
ομολόγων μέσω PSPP και PEPP της ΕΚΤ

ΠΑΣΥΞΕ-ΣΤΕΚ
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Ο όμιλος Atlantica Hotels & Resorts ανακοίνωσε ότι έχει ανα-
λάβει τη διαχείριση του τετράστερου ξενοδοχείου Atlantica 
Aqua Blue, το οποίο βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα από το 
όμορφο δασικό πάρκο Κάβο Γκρέκο στον Πρωταρά. Το ξενοδο-
χείο θα λειτουργήσει υπό την πλήρη διαχείριση του ομίλου την 
καλοκαιρινή περίοδο του 2021.
Υπό νέα διαχείριση, συντήρηση και εκ βάθρων ανακαίνιση 
συνολικής αξίας 12 εκατομμυρίων, το ξενοδοχείο Atlantica 
Aqua Blue, απαρτίζεται συνολικά από 240 δωμάτια ιδανικά 
για ζευγάρια και οικογένειες και περιλαμβάνει τύπους δωμα-
τίων όπως δίκλινα δωμάτια, σουίτες και δωμάτια με πισίνες, τα 
οποία έχουν μοντέρνα χαρακτηριστικά και μεσογειακό στυλ με 
χρώματα εμπνευσμένα από τη φύση. Στα δυο εστιατόρια του 
ξενοδοχείου, η γαστρονομία απογειώνεται σε ένα εκπληκτικό 
ταξίδι γευστικών προκλήσεων σε ένα υπέροχα διαμορφωμένο 
περιβάλλον. Στο εστιατόριο Vasilikos θα σερβίρεται πρωινό, 

μεσημεριανό και βραδινό, ενώ στο εστιατόριο Elia θα συνδυ-
άζονται περίτεχνα γεύσεις από την κυπριακή και την ελληνική 
κουζίνα. Στο lobby bar του ξενοδοχείου, όπως και στα μπαρ 
που βρίσκονται ανάμεσα στις τρεις πολυτελείς πισίνες του ξε-
νοδοχείου, θα σερβίρονται δροσιστικά ποτά και κρύοι καφέ-
δες. Επιπλέον, δροσερά πιάτα όπως και αμέτρητες επιλογές με 
απολαυστικά κοκτέιλ θα σερβίρονται στο Seven Skies roofbar 
του ξενοδοχείου.
Επίσης, ανάμεσα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του ξενοδο-
χείου περιλαμβάνεται γυμναστήριο όπως και πισίνες (και μια 
παιδική με τσουλήθρες). Για την καλοκαιρινή σεζόν, ο όμιλος 
Atlantica Hotels and Resorts έχει αναπτύξει ολοκληρωμένο 
σχέδιο πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης της νόσου 
Covid-19, όπως και πρότυπες λειτουργικές διαδικασίες, με κύ-
ριο στόχο την ασφάλεια και την υγεία τόσο των πελατών όσο 
και των εργαζομένων και των προμηθευτών του.

Το Atlantica Aqua Blue θα λειτουργήσει το καλοκαίρι

Η Wizz Air ανακοίνωσε την προσθήκη 
τριών νέων προορισμών από και προς 
τη Λάρνακα, το Όσλο, το Τελ Αβίβ και 
το Χάρκοβο αλλά και την επαναφορά 
του τρίτου αεροσκάφους στη βάση της 
Λάρνακας. Επιπρόσθετα απ’ τους νέους 
προορισμούς, η Wizz Air θα αυξήσει και 
τη συχνότητα του δρομολογίου Λάρνα-
κα-Βρότσλαβ. Τα νέα, χαμηλά ναύλα για 
τις πτήσεις είναι ήδη διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα της εταιρείας στο wizzair.
com και στην εφαρμογή για κινητά της 
αεροπορικής εταιρείας με τα ναύλα να 
ξεκινάνε από EUR 19,99, για το πτητικό 
πρόγραμμα από τις 30 Μαρτίου 2021.
Μετά από τις προκλήσεις του 2020 όπου 
οι ταξιδιωτικές ευκαιρίες ήταν περιορι-
σμένες λόγω της πανδημίας Covid-19, η 
ανακοίνωση αυτών των πολυαναμενόμε-

νων δρομολογίων αποκτά διαφορετική 
βαρύτητα. Η ανακοίνωση θα ανοίξει την 
πόρτα σε τουρίστες για να περάσουν τις 
διακοπές τους στην πανέμορφη Κύπρο 
συνεισφέροντας έτσι στην οικονομία και 
ενισχύοντας την τουριστική ανάκαμψη. 
Παράλληλα, και οι Κύπριοι θα έχουν την 
ευκαιρία να εξερευνήσουν αυτούς τους 
υπέροχους προορισμούς. 
Μέχρι το καλοκαίρι η αερογραμμή θα έχει 

τρία μοντέρνα αεροσκάφη Airbus A320 
και A321 στη βάση της Λάρνακας. Η Wizz 
Air παραμένει πιστή στη δέσμευσή της 
στην Κύπρο προσφέροντας υψηλού επι-
πέδου υπηρεσίες αλλά και χαμηλά ναύλα 
για τους επιβάτες. «Προσφέρουμε ευε-
λιξία στους επιβάτες μας και παρέχουμε 
επιλογές που εγγυώνται ότι είναι δυνατές 
οι αλλαγές στις κρατήσεις τους εύκολα 
και γρήγορα οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη 
και έως 3 ώρες πριν από την πτήση. Με τα 
ενισχυμένα μέτρα υγειονομικής προστα-
σίας που προσφέρουμε, καλωσορίζουμε 
τους επιβάτες στον υπερσύγχρονο στόλο 
μας και τους καλούμε να απολαύσουν 
τη μοναδική εμπειρία της Wizz κατά τη 
διάρκεια της πτήσης», δήλωσε ο διευθυ-
ντής Εταιρικής Επικοινωνίας της Wizz Air 
Group, Andras Rado. 

Η Wizz Air προσθέτει τρεις νέους προορισμούς από τη Λάρνακα



Πυρετώδεις προετοιμασίες για τουριστικό άνοιγμα

Ο υπουργός Τουρισμού της Ελλάδας, Χάρης Θεοχάρης, 
δήλωσε στον Guardian ότι αν και φιλοδοξία της κυβέρ-
νησης παραμένει το άνοιγμα για τους ξένους τουρίστες 

από τις 14 Μαΐου, από τον ερχόμενο μήνα θα επιτραπούν οι 
αφίξεις από συγκεκριμένες χώρες σε μερικά αεροδρόμια της 
χώρας.
Μιλώντας στην ανταποκρίτρια της βρετανικής εφημερίδας 
στην Αθήνα ο κ. Θεοχάρης είπε ότι χρειάζονται κινήσεις για να 
προετοιμαστεί η βιομηχανία για το άνοιγμα. « Όταν ανέφερα 
την ημερομηνία έναρξης του Μαΐου, είπα 
ότι θα άρουμε τους περιορισμούς σταδια-
κά σε μια προσπάθεια να τεστάρουμε τη 
θερμοκρασία», είπε ο Έλληνας υπουργός. 
Δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες ανέ-
φερε ότι «κάποια στιγμή από τα μέσα Απρι-
λίου» η χώρα θα είναι έτοιμη να υποδεχθεί 
επισκέπτες από τη Βρετανία και από άλλες χώρες με υψηλά 
ποσοστά εμβολιασμού. Αυτό το δοκιμαστικό πρόγραμμα θα 
εφαρμοστεί στα αεροδρόμια με τη μεγαλύτερη κίνηση από το 
εξωτερικό, όπως της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Κέρκυρας 
και του Ηρακλείου.
Η ανακοίνωση του κ. Θεοχάρη έγινε μία ημέρα μετά από την 
παρουσίαση από τη βρετανική κυβέρνηση της πρότασης για την 
ανανέωση των περιορισμών λόγω πανδημίας έως το τέλος Ιου-
νίου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται πρόστιμο 5.000 λιρών για 
όποιον διαπιστωθεί ότι με προφάσεις επιχειρεί να κάνει ταξίδι 

αναψυχής στο εξωτερικό. Στη λίστα των λόγων που δικαιολο-
γούν ταξίδι στο εξωτερικό, πέρα από την εργασία και ιατρικούς 
λόγους, περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η εκπαίδευση, η παρου-
σία σε κηδεία ή γάμο συγγενούς καθώς και «η αγορά, πώληση 
ή ενοικίαση κατοικίας». Πρόκειται για όρο που έχει υποτιμητικά 
χαρακτηριστεί ως «ρήτρα Στάνλεϊ Τζόνσον», συνδεόμενη με το 
περσινό ταξίδι του πατέρα του πρωθυπουργού στη βίλα του στο 
Πήλιο, ταξίδι εν μέσω πανδημίας που είχε επικριθεί.
Στις δηλώσεις του στον Guardian ο κ. Θεοχάρης εξήρε την 

πρόοδο του εμβολιαστικού προγράμμα-
τος στη Βρετανία και είπε ότι προχωρούν 
οι τεχνικές συνομιλίες με τη βρετανική 
κυβέρνηση επί του λεγόμενου πιστοποιη-
τικού εμβολιασμού που θα επιτρέψει την 
απρόσκοπτη μετακίνηση μεταξύ των δύο 
χωρών. «Το μόνο που χρειάζεται είναι να 

ανταλλάξουμε πληροφορίες για το πώς θα επιβεβαιώνεται η 
εγκυρότητα αυτών των εγγράφων και μοιάζει να υπάρχει προ-
θυμία και από τις δύο πλευρές», είπε ο υπουργός Τουρισμού. 
Ερωτηθείς για τις προειδοποιήσεις από Βρετανούς πολιτικούς 
αναφορικά με τον κίνδυνο ταξιδιών στην Ευρώπη λόγω της 
έξαρσης των κρουσμάτων κορωνοϊού, ο κ. Θεοχάρης σημείωσε 
ότι οι επιστήμονες θεωρούν πως με την πρόοδο του εμβολια-
στικού προγράμματος και τις καλύτερες καιρικές συνθήκες η 
επιδημιολογική εικόνα θα είναι «πολύ καλύτερη» έως τα μέσα 
Μαΐου.
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ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Θεοχάρης
Συνομιλίες με Βρετανία 
για το πιστοποιητικό 
εμβολιασμού
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AΠΟΨΕΙΣ

Τα μηνύματα που 
λαμβάνουμε από τις 

αεροπορικές εταιρείες 
είναι αισιόδοξα

Οι προκλήσεις για τον κυπριακό τουρισμό 
στη μετα-Covid εποχή

Καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία 
για τη σταδιακή επανεκκίνηση της 
οικονομικής δραστηριότητας, ερχό-

μαστε μοιραία αντιμέτωποι και με το πιο 
δύσκολο κομμάτι: αυτό της διαχείρισης 
της επόμενης μέρας της πανδημίας. Τον 
προηγούμενο χρόνο έπρεπε όλοι να προ-
σαρμοστούμε σε μια νέα πραγματικότητα, 
να «ακονίσουμε» τα αντανακλαστικά μας 
και να αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμα-
στε ευπροσάρμοστοι και ευέλικτοι. Μπαί-
ναμε όλοι σε αχαρτογράφητα νερά χωρίς 
να γνωρίζουμε απόλυτα ούτε το μέγεθος, 
ούτε το βάθος της ύφεσης που θα καλού-
μασταν να αντιμετωπίσουμε το 2020.
Η αεροπορική βιομηχανία δεν θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Μάλιστα, 
θεωρώ πως ολόκληρη η βιομηχανία του 
τουρισμού –αεροδρόμια, αεροπορικές 
εταιρείες, ξενοδοχεία κ.ά.– δέχθηκαν τους 
μεγαλύτερους κλυδωνισμούς και έπρεπε 
να αντιμετωπίσουν τεράστιες προκλήσεις 
με πολλές εταιρείες σήμερα, έναν χρόνο 
μετά απ’ την έναρξη της πανδημίας, να 
βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης. 
Την περασμένη χρονιά, η επιβατική κίνηση 
της Κύπρου μειώθηκε κατά 80% ενώ αντί-
στοιχη ήταν η εικόνα σε όλο τον κόσμο με 
τα νούμερα να είναι σε ελεύθερη πρώτη 
απ’ τον Μάρτιο του 2020. Την περασμένη 
χρονιά, η επιβατική κίνηση της Κύπρου 
μειώθηκε κατά 80% ενώ αντίστοιχη ήταν 
η εικόνα σε όλο τον κόσμο με τα νούμερα 
να είναι σε ελεύθερη πρώτη απ’ τον Μάρτιο 
του 2020. Οι αριθμοί που δημοσίευσε πρό-
σφατα το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων 
είναι αμείλικτοι: 1,72 δισεκατομμύρια επι-
βάτες δεν ταξίδεψαν στα αεροδρόμια της 
Ευρώπης ενώ περίπου 7.000 ευρωπαϊκά 
δρομολόγια σταμάτησαν λόγω της πανδη-
μίας. 
Παρ’ όλα αυτά, αρχίσαμε να βλέπουμε φως 
στην άκρη του τούνελ, για μια επιστρο-
φή στην κανονικότητα, ιδιαίτερα μετά την 
έναρξη των εμβολιασμών και παρ’ όλη την 

απογοήτευση για τους αργούς ρυθμούς με 
τους οποίους προχωρά η διαδικασία ιδιαί-
τερα στην Ευρώπη. Η επόμενη μέρα όμως 
θα είναι πρόκληση για όλους μας και χρει-
άζεται προσήλωση στις αξίες που ανέδειξε 
η κρίση όπως η αλληλεγγύη, η συνεργασία 
και η αίσθηση κοινού σκοπού. Όλοι –επι-
χειρήσεις, εργαζόμενοι, κυβέρνηση, δη-
μόσιος τομέας κ.λπ.– πρέπει να παραμεί-
νουμε προσανατολισμένοι στον στόχο της 
ανάκαμψης έτσι ώστε η επόμενη μέρα να 
μας βρει όλους μαζί, ενωμένους κάτω από 
μια συλλογική προσπάθεια. Ο τουρισμός, 
που ανέκαθεν αποτελούσε έναν απ’ τους 
βασικούς πυλώνες της οικονομίας, είναι 
αναγκαίο να υποστηριχθεί. 
Τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τις αε-
ροπορικές εταιρείες είναι αισιόδοξα. Σύμ-
φωνα με τις μέχρι τώρα προβλέψεις αυτό 

θα φανεί ιδιαίτερα απ’ τον Ιούνιο του 2021, 
με τις πτήσεις στα αεροδρόμια Λάρνακας 
και Πάφου να φτάνουν γύρω στο 60-65% 
του 2019. Γι’ αυτό είναι επιβεβλημένο, 
πέρα απ’ την αποκατάσταση της συνδεσι-
μότητας, να δώσουμε το μήνυμα ότι η χώρα 
μας ανοίγει και πως η ξενοδοχειακή βιομη-
χανία, η εστίαση και όλοι οι εμπλεκόμενοι 
είναι προετοιμασμένοι, ασφαλείς και πως 
όλοι μαζί είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε 
τους επιβάτες ξανά. 
Η πανδημία έχει επιφέρει αλλαγές στις 
ταξιδιωτικές συνήθειες που πολύ πιθανόν 
να αλλάξουν την εικόνα που ξέραμε μέχρι 
τώρα. Μικρότερης διάρκειας ταξίδια, νέες 
κατηγορίες πελάτων που αναζητούν προο-
ρισμούς με γνώμονα την αυθεντικότητα του 
προορισμού, τον σεβασμό στο περιβάλλον, 
τις εμπειρικές διαδρομές, είναι κάποιες 
από τις τάσεις που θα δούμε τα επόμενα 
χρόνια. Η Κύπρος έχει κάθε δυνατότητα 
να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουρ-
γούν αυτά τα νέα δεδομένα και να αναπτύ-
ξει στοιχεία διαφοροποίησης που θα της 
προσδώσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήμα-
τα. Η λειτουργία βάσης στην Κύπρο δύο εκ 
των μεγαλύτερων αεροπορικών εταιρειών 
χαμηλού κόστους αλλά και η προσθήκη 
πολλών νέων προορισμών από και προς 
την Ευρώπη, είναι μια πρώτης τάξεως ευ-
καιρία να μειώσουμε την εξάρτηση από τις 
παραδοσιακές αγορές και να διαφοροποι-
ηθούμε. Είναι η στιγμή να προσελκύσουμε 
επιβάτες από άλλες αγορές, προτάσσοντας 
όλες τις τουριστικές εμπειρίες που μπο-
ρεί να προσφέρει η Κύπρος. Τώρα είναι η 
κατάλληλη στιγμή να επανεξετάσουμε τα 
τουριστικά μοντέλα, να επενδύσουμε και 
να προωθήσουμε ένα ελκυστικό τουριστι-
κό προϊόν. 
Παραμένω αισιόδοξη και θεωρώ ότι το 
2021 ο τουρισμός μπορεί να καλύψει το 
χαμένο φετινό έδαφος και ότι θα είμαστε 
σε θέση να αντιμετωπίσουμε αλλά και να 
προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. 

Μαρία Κουρούπη
Ανώτερη Διευθύντρια 

Αεροπορικής Ανάπτυξης, 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 

Hermes Airports



ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ32

ΑΠΟΨΕΙΣ

Ανταποκριθείτε στις ενεργειακές σας προκλήσεις 
με το διεθνές πρότυπο ISO 50004

Ακολουθώντας τα δεδομένα της οικο-
νομίας στη σύγχρονη εποχή, ο έλεγ-
χος του κόστους και η διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας είναι υψίστης σημασί-
ας, γι’ αυτό και οι επιχειρήσεις στρέφουν 
την προσοχή τους στην αποτελεσματική δι-
αχείριση αυτών των βασικών παραμέτρων. 
Σε αυτή την προσπάθεια, αναπτύσσουν και 
αξιοποιούν συστήματα διαχείρισης ενέρ-
γειας τα οποία χαρακτηρίζονται ως ένας 
από τους πλέον οικονομικά αποδοτικούς 
τρόπους μείωσης των λειτουργικών δα-
πανών και του περιβαλλοντικού κόστους, 
υποβοηθώντας έτσι και τη μείωση του κό-
στους παραγωγής.
Το πρόσφατα αναθεωρημένο διεθνές πρό-
τυπο ISO 50004 είναι το τελευταίο της σει-
ράς προτύπων διαχείρισης ενέργειας που 
έχουν εκδοθεί από το Διεθνή Οργανισμό 
Τυποποίησης ISO. Αυτή η σειρά προτύπων 
περιλαμβάνει το πρότυπο ISO 50001 για την 
ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος 
Διαχείρισης Ενέργειας. Η νέα βελτιωμένη 
έκδοση του προτύπου ISO 50004 «Συστή-
ματα Διαχείρισης Ενέργειας-Καθοδήγηση 
για την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη 
βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης 
Ενέργειας ISO 50001», βοηθά οργανισμούς 
οποιουδήποτε μεγέθους να υιοθετήσουν 
τη συστηματική προσέγγιση στη συνολική 
διαχείριση ενέργειας ως μέσο επίτευξης 
συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής τους 
απόδοσης.
Το πρότυπο αποτελεί για το χρήστη ένα 
φιλικό σύνολο εργαλείων, το οποίο βοηθά 
τις επιχειρήσεις να εντοπίζουν, να παρακο-
λουθούν, να περιγράφουν και να παίρνουν 
τα κατάλληλα μέτρα σε όλες τις πρωτοβου-
λίες που αναπτύσσουν για τη βελτίωση της 
ενεργειακής τους απόδοσης. Η καθοδήγη-
ση που παρέχει το πρότυπο μπορεί να βοη-
θήσει τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργει-
ας μιας επιχείρησης να μεταμορφωθούν 
από αρχάριες σε κορυφαίες!
Για τις περισσότερες επιχειρήσεις η ενέρ-

γεια αποτελεί το μεγαλύτερο ελεγχόμενο 
λειτουργικό κόστος. Γι’ αυτό και η μείωση 
του κόστους κατανάλωσης ενέργειας έχει 
σημαντικό θετικό αντίκτυπο στη συνολική 
εξοικονόμηση των λειτουργικών τους δα-
πανών. Η διαχείριση της ενέργειας γίνεται 
βιώσιμη και πιο αποτελεσματική όταν εν-
σωματώνεται στις συνολικές επιχειρημα-
τικές διαδικασίες ενός οργανισμού (π.χ. 
οργανική λειτουργία, οικονομικά, ποιότητα, 
συντήρηση, ανθρώπινοι πόροι, προμήθει-
ες, υγεία - ασφάλεια και περιβαλλοντι-
κή πολιτική). Έτσι όταν η διαχείριση της 
ενέργειας εφαρμόζεται με συντονισμένο 
τρόπο, τότε οι επιχειρήσεις μπορούν να 

βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοσή τους 
χωρίς να δαπανήσουν επιπρόσθετα κεφά-
λαια. Εδώ είναι που έρχεται να προσφέρει 
σημαντική βοήθεια η σειρά προτύπων δια-
χείρισης ενέργειας ISO 50000.
Το πρότυπο ISO 50004 μπορεί να εφαρμο-
στεί σε επιχειρήσεις με διαφορετικά επί-
πεδα εμπειρίας στη διαχείριση ενέργειας 
και στα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας. 
Πλαισιώνεται με πρακτικά βοηθητικά στοι-
χεία που έχουν σχεδιαστεί για να παρέ-
χουν στο χρήστη ιδέες, παραδείγματα και 
στρατηγικές για την αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης 
Ενέργειας. Αναμένεται να ωφελήσει ιδιαί-
τερα τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ένα 
Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας βάσει του 
ISO 50001.
Εν κατακλείδι, το ISO 50004 ως μέρος της 
συνεχώς εξελισσόμενης σειράς προτύπων 
ISO 50000, αποσκοπεί στο να βοηθήσει τις 
επιχειρήσεις να επωφεληθούν όσο το δυ-
νατό περισσότερο μέσα από το ταξίδι τους 
για τη διαχείριση ενέργειας. Οι χρήστες θα 
μπορούν επίσης ωφεληθούν από το μελλο-
ντικό ISO 50005 «Συστήματα Διαχείρισης 
Ενέργειας - Σταδιακή Εφαρμογή», το οποίο 
θα προσφέρει πρόσθετη καθοδήγηση για 
την επιτυχή εφαρμογή του ISO 50001.
Το ISO 50004 εκπονήθηκε από τη Διε-
θνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 301 «Energy 
Μanagement and Energy Savings», η οποία 
λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα του Δι-
εθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO. Στις 
εργασίες, τόσο της Επιτροπής ISO/TC 301 
όσο και των Ομάδων Εργασίας της, για την 
εκπόνηση των διαφόρων προτύπων της 
σειράς ISO 50000, η Κύπρος εκπροσωπεί-
ται ενεργά με αντιπρόσωπο της μέσω εξου-
σιοδότησης από τον Κυπριακό Οργανισμό 
Τυποποίησης CYS.
Το πρότυπο ISO 50004 διατίθεται από το 
Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης 
του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης 
(CYS).

Γιάννης Βασιάδης
Μηχανολόγος Μηχανικός
Λειτουργός Τυποποίησης 
στον Κυπριακό Οργανισμό 

Τυποποίησης (CYS)

Όταν η διαχείριση της 
ενέργειας εφαρμόζεται 
με συντονισμένο τρόπο, 

τότε οι επιχειρήσεις 
μπορούν να βελτιώσουν 
την ενεργειακή απόδοσή 

τους χωρίς να δαπανήσουν 
επιπρόσθετα κεφάλαια
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On-the-job Training

Η Polykarpou HRD είναι πρωτοπόρος 
στον τομέα της Εκπαίδευσης και 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού! 

Βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες με δι-
οικητικές θέσεις σε επιχειρήσεις και ορ-
γανισμούς παρέχοντας υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες, υποστήριξη και συμβουλευτι-
κή, ώστε να μεταφέρουν την επιχείρησή 
τους στο επόμενο επίπεδο. Παράλληλα, 
με προσεκτικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά 
προγράμματα, παρέχει όλα τα απαραίτητα 
εφόδια σε άτομα τα οποία επιθυμούν να 
εξελίξουν επαγγελματικά τον εαυτό τους 
και να εκτοξεύσουν την καριέρα τους. 
Ο τομέας της Φιλοξενίας είναι εκεί που η 
Polykarpou HRD ειδικεύεται. Διαθέτει στο 
ενεργητικό της διακεκριμένους επαγγελ-
ματίες και εξειδικευμένους εκπαιδευτές, 
με άριστη γνώση του αντικειμένου. Αξι-
οσημείωτο γεγονός αποτελεί το ότι είναι 
αντιπρόσωπος του AH&LEI στην Κύπρο, 
ενός κορυφαίου οργανισμού με παγκόσμιο 
κύρος στον τομέα της εκπαίδευσης και πι-
στοποίησης για επαγγελματίες Φιλοξενίας.
Εκπαίδευση «On-the-job»: Θεωρία και πρα-
κτική σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον: 

Μια ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδος εκ-
παίδευσης που πρωτοποριακά εφαρμόζει η 
Polykarpou HRD είναι η επαγγελματική εκ-
παίδευση στον χώρο εργασίας (on-the-job 
training). Πρόκειται για εκπαίδευση και κα-
θοδήγηση κατά τη διάρκεια της εργασίας, η 
οποία παρέχει στους εργαζόμενους όλα τα 
απαραίτητα εργαλεία για να αναπτύξουν τις 

δεξιότητές τους σε πραγματικές συνθήκες, 
συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική. Εφαρ-
μόζεται σε πραγματικό χρόνο και διενερ-
γείται από εξειδικευμένους εκπαιδευτές, 
οι οποίοι όλοι ανεξαίρετα έχουν τεράστια 
εμπειρία στους αντίστοιχους τομείς.
Στα προγράμματα που αφορούν ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, η καθοδήγηση εν ώρα εργασίας 
αποδεικνύεται εξαιρετικά πιο αποτελεσμα-
τική σε σχέση με την παραδοσιακή εκπαί-
δευση στην τάξη. Ένα σημαντικό πλεονέ-
κτημα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι το 
γεγονός ότι η εκπαίδευση εντάσσεται στο 
πλαίσιο της καθημερινής εργασίας, βελτιώ-
νοντας έτσι την απόδοση και την αυτοπεποί-
θηση των εργαζομένων και δίνοντας λύσεις 
σε πραγματικά προβλήματα.
Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιά-
ζονται και προσαρμόζονται στις ξεχωριστές 
ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
Η επαγγελματική ομάδα της Polykarpou 
HRD βρίσκονται στη διάθεσή σας, για πε-
ρισσότερες πληροφορίες και διευθέτηση 
συνάντησης για δωρεάν αξιολόγηση των 
αναγκών της επιχείρησής σας σε θέματα 
εκπαίδευσης.

Πόλυς Πολυκάρπου
CEO Polykarpou HRD

info@polykarpouhrd.com

Εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες, στον χώρο εργασίας
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κ. Χ. Λοϊζίδης 

Πρόεδρος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ 

Τηλ.  22442344 

κα Α. Μιχαηλίδου 
Αναπληρώτρια Πρόεδρος 

ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ

THANOS HOTELS LTD 

Τηλ. 26888700     

κ. Α. Τσόκκος
Α’ Αντιπρόεδρος 

ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Γραμματέας 

Επαρχιακής Επιτροπής 

Αμμοχώστου 

A. TSOKKOS HOTELS  

Τηλ. 23848130 

κ. A. Καπετάνιος 
Β’ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ 

KAPETANIOS HOTELS  

Τηλ. 25586206

κ. Ι. Περδίος
Γραμματέας ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ 

LOUIS HOTELS

Τηλ. 22588234

 

κ. Χ. Θεοχάρους
Οικονομικός Διαχειριστής 

ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ  & Πρόεδρος 

Επαρχιακής 

Επιτροπής Λεμεσού 

GRANDRESORT

Τηλ. 25634333

κα Χρ. Ιακωβίδου  
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Πρόεδρος 

Επαρχιακής Επιτροπής 

Λευκωσίας 

CLEOPATRA HOTEL

Τηλ. 22844000

κα Ι. Φλωρεντιάδου  
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ  & Πρόεδρος 

Επαρχιακής Επιτροπής 

Λάρνακας

SENTIDO SANDY BEACH HOTEL

Τηλ. 24646333

 

κ. Δ. Τάκκας 
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Πρόεδρος 

Επαρχιακής  Επιτροπής 

Αμμοχώστου 

TASIA MARIS SANDS

ΤASIA MARIS SEASONS HOTELS

Τηλ.23722770

 

κ. Θ. Μιχαηλίδης
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Πρόεδρος 

Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου 

THANOS HOTELS 

Τηλ. 26888700     

  

κ. Α. Μαντάλας 
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Πρόεδρος 

Επαρχιακής Επιτροπής Ορεινών 

Θερέτρων 

EKALI HOTEL

Τηλ. 22922501  

   

κ. Στ. Μανδρίδης 
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & 

Εκπρόσωπος Εκτοπισμένων

Ξενοδόχων 

Τηλ. 22779750

κ. Ν. Κατσουνωτός
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ 

& Γραμματέας 

Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού

ATLANTICA HOTELS & RESORTS

Τηλ. 25883508   

κ. Μ. Πολυβίου 
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ 

& Γραμματέας 

Επαρχιακής Επιτροπής 

Λάρνακας

SUNNYSEEKER HOTELS LTD

Τηλ. 24629925

 

κ. Ευρ. Λοϊζίδης
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ 

& Γραμματέας 

Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου

MAYFAIR HOTEL  

Τηλ. 26948000

κ. Μ. Κουννάς 
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ

GRECIAN HOTELS

Τηλ. 23721301

κ. Θ. Φιλιππίδης 
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ 

ALIATHON TOURIST VILLAGE

Τηλ. 26964400

 

κ. Αλ. Χρυσαφίνης 
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ

AMC HOTELS

Τηλ. 23831501 

κ. Γ. Πανταζής
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ

LEPTOS CALYPSO HOTELS

Τηλ. 26813777   

 

κ. Στ. Παναγιώτου 
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ

CORFU HOTEL

Τηλ. 23722700

    

κ. Γ. Τσόκκος
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ

A. TSOKKOS HOTELS  

Τηλ. 23848130  

κ. Π. Κωνσταντίνου 
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ

PERNERA BEACH HOTEL 

Τηλ. 23831011

     

κ. Α. Κωνσταντίνου 
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ

CONSTANTINOU BROS HOTELS

Τηλ. 26964500

 

κ. Φ. Ρουσουνίδης
Γενικός Διευθυντής 

ΠΑΣΥΞΕ 

Ταχ. Θυρ. 24772

1303 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τηλ. 22452820

Φαξ. 22375460

 

   

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 

ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ / ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΚΑΦΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

www.hotrec.eu

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

www.unwto.org

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

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

cha@cyprushotelassociation.org 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
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