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ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 

Έμφαση στον οινικότουρισμό
ΕΠΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Σ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚYΠΡΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ
«Προίκα» €120  εκατομμυρίων

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΣΥΞΕ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
«Στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε 

για ενίσχυση του τουριστικού τομέα, 
οι ξενοδόχοι μας βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή»

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ







Αγαπητοί συνάδελφοι, εκλεκτοί αναγνώστες,

Η φετινή χρονιά, για διαφορετικούς αλλά σημαντικούς λόγους, 
είναι συμβολική και σημαδιακή. Ο Σύνδεσμός μας, ο Παγκύπριος 
Σύνδεσμος Ξενοδόχων, συμπληρώνει φέτος 80 χρόνια δημιουρ-
γικής και υπεύθυνης παρουσίας στα τουριστικά πράγματα του 
τόπου. Όλα επίσης δείχνουν ότι η φετινή χρονιά, εάν δεν προκύ-
ψουν οποιεσδήποτε απρόβλεπτες δυσμενείς καταστάσεις, μπο-
ρεί να είναι χρονιά ρεκόρ όσον αφορά τις τουριστικές αφίξεις. 
Είναι επίσης η χρονιά της επιτυχούς εξόδου της χώρας μας από 
το μνημονιακό πρόγραμμα, η οποία δημιουργεί σίγουρα νέες ευ-
καιρίες, αλλά και προκλήσεις

Τα θετικά αυτά δεδομένα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
οδηγούν σε εφησυχασμό και πανηγυρισμούς. Οι εξελίξεις στην 
Ε.Ε, μετά την απόφαση της Βρετανίας –της σημαντικότερης αγο-
ράς για την τουριστική μας βιομηχανία– να αποχωρήσει από την 
Ένωση, αλλά και η εκστρατεία της Τουρκίας για βελτίωση των 
σχέσεών της, με σημαντικές επίσης για την τουριστική μας βιο-
μηχανία χώρες, όπως η Ρωσία και το Ίσραήλ, πρέπει να μας προ-
βληματίσουν και να μας κινητοποιήσουν. 

Ειδικά σε σχέση με το Brexit, χρειάζεται πολλή προσοχή, μελέτη 
όλων των δεδομένων και  συντονισμένες προσπάθειες αντιμε-
τώπισης των όποιων εξελίξεων. Η συνέχεια είναι άγνωστη. Κα-
νείς δεν μπορεί να προβλέψει ποιες θα είναι οι αντιδράσεις των 
αγορών, οι ισοτιμίες των νομισμάτων και η οικονομική κατάστα-
ση των Βρετανών το 2017.

Όπως ανέφερα και στην πρόσφατη πανηγυρική Ετήσια Γενική 
μας Συνέλευση, η έξοδος από το μνημόνιο δεν είναι το τέλος της 
διαδρομής. Είναι η αρχή και πρέπει να συνεχίσουμε με περισσό-
τερη αποφασιστικότητα και τόλμη, όλες εκείνες τις μεταρρυθμί-
σεις και διαρθρωτικές αλλαγές που θα καταστήσουν το κράτος 
μας πιο αποτελεσματικό, πιο σύγχρονο, πιο ανταγωνιστικό και 
πιο φιλικό προς τις επιχειρήσεις, τις ξένες επενδύσεις και τους 
πολίτες του.

TOY XAΡΗ ΛΟΪΖΙΔΗ,  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΣΥΞΕ

EDITORIAL

ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΩΣ

ISSN 1450- 2763

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ4

ΤΕΥΧΟΣ 37 - IOYΛΙΟΣ 2016

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ Σελ. 6-11

ΕΙΔΗΣΕΙΣ,  Σελ. 16

ΕΙΔΗΣΕΙΣ,  Σελ. 18

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,  Σελ. 21

ETHΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΣΥΞΕ 

Αισιοδοξία για αφίξεις ρεκόρ 
αλλά και προβληματισμός 
για το μέλλον του τουρισμού 

Πρωτοβουλίες ΚΕΒΕ για περιορισμό 
επιπτώσεων από το Brexit

Διάκριση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας 
από την ACI Ευρώπης  

Online το 37% των τουριστικών 
πωλήσεων στην Ελλάδα

Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων 

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

cha@cyprushotelassociation.org        
www.cyprushotelassociation.org 

Cyprus Hotel Association 

12, Αndreas Araouzos Street, HESPERIDES Building, 
P.O. Box 24772, 1303 NICOSIA 
Tel: 22452820, Fax: 22375460

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

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

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Ζαχαρίας Ιωαννίδης
cha@cyprushotelassociation.org





ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΣΥΞΕ

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ6

Στην προσπάθεια της κυβέρνησης για μια συνολική μεταρρύθμιση 
του τουριστικού τομέα της Κύπρου με την ίδρυση και νέου υφυ-
πουργείου, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Ανα-

στασιάδης σε χαιρετισμό του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκυ-
πρίου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), η οποία 
είχε πανηγυρικό χαρακτήρα λόγω της συμπλήρω-
σης 80 χρόνων από την ίδρυση του Συνδέσμου. 
Στη Συνέλευση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, 
υπουργοί, αρχηγοί κομμάτων, βουλευτές, δήμαρ-
χοι, πρέσβεις και μέλη του διπλωματικού σώματος. 
Όπως τόνισε ο Πρόεδρος, προς αυτήν την κατεύ-
θυνση, η κυβέρνηση προχωρεί με τη χάραξη μιας 
σύγχρονης, οριζόντιας, μακροπρόθεσμης εθνικής 
στρατηγικής για τον τουρισμό, που θα περιλαμβά-
νει θέματα υποδομών, θέματα χωροταξικά, αλλά 
και θέματα branding. Πρόσθεσε επίσης ότι θα 
περιλαμβάνει τη θεσμική αναβάθμιση της διακυ-
βέρνησης του τομέα με τη δημιουργία –αν υπάρξει 
συναίνεση του Κοινοβουλίου– ενός νέου κανονιστι-
κού πλαισίου ή ακόμα και υφυπουργείου. Πρόσθε-
σε ότι αν αυτό θεωρείται ανέφικτο ενδεχομένως να 
υπαχθεί, σύμφωνα με πρόταση που υπεβλήθη από το πρώτο κόμμα της 
αντιπολίτευσης, στο υφυπουργείο Ανάπτυξης. «Βρισκόμαστε στην τελική 
ευθεία αυτών των μεγάλων αλλαγών που σύντομα θα κατατεθούν υπό 
μορφή νομοσχεδίων ενώπιον της Βουλής», σημείωσε ο Πρόεδρος. Είπε 
παράλληλα ότι προσβλέπει στη στενότατη συνεργασία με τα κοινοβου-
λευτικά κόμματα. «Υπάρχουν βεβαίως οι διαφορές, υπάρχουν τα κόμματα 
που διαφωνούν με κάποιες πολιτικές της κυβέρνησης. Αυτό που θέλω 
να πιστεύω είναι ότι κανένα από τα κόμματα δεν υστερεί σε ενδιαφέρον 
για την προκοπή της πατρίδας μας. Και είμαι βέβαιος ότι στα νομοσχέδια 
εκείνα που δεν παρεμβάλλεται η ενδεχόμενη ιδεολογική διαφοροποίηση 

θα υπάρξει και κοινός παρονομαστής, κοινή συνεργασία έτσι ώστε να δώ-
σουμε αυτό που αξίζει στην πατρίδα μας», συμπλήρωσε. Έστειλε ακόμη 
το μήνυμα ότι ο τομέας του τουρισμού θα συνεχίσει να βρίσκεται ψηλά 
στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. «Στη μεγάλη προσπάθεια που από 

κοινού καταβάλλουμε για ενίσχυση του τουριστι-
κού τομέα, οι ξενοδόχοι μας βρίσκεστε στην πρώ-
τη γραμμή. Το επίπεδο των εγκαταστάσεών σας, η 
κατάρτιση του προσωπικού σας και γενικότερα η 
ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρετε, αντικα-
τοπτρίζουν ουσιαστικά την εικόνα της τουριστικής 
Κύπρου», ανέφερε. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε ιδι-
αίτερα στη συμβολή του τουριστικού τομέα μετά 
την εισβολή, όταν, όπως είπε, μέσα σε τρία μόλις 
χρόνια, το 1977, ήρθαν στην Κύπρο τόσοι τουρίστες 
όσοι και πριν την εισβολή.
Πρόσθεσε ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέ-
λιξη προσεκτική και μελετημένη προετοιμασία του 
Σχεδίου Χορηγιών, που θα προκηρύξει ο ΚΟΤ, για 
τον εμπλουτισμό και εκσυγχρονισμό του τουριστι-
κού προϊόντος. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το εν 
λόγω σχέδιο αφορά την προγραμματική περίοδο 

2014-2020 και προϋπολογίζεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχει 
η δυνατότητα το ποσό αυτό να φτάσει τα 16 εκατομμύρια ευρώ και ανα-
μένεται ότι θα αποφέρει επενδύσεις στην τουριστική βιομηχανία της τά-
ξεως των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Πρόεδρος απηύθυνε έκκληση στους 
ξενοδόχους, υπενθυμίζοντας ότι υπήρξε σχετική συμφωνία κυρίων, να 
μην παραγνωρίζουν το ντόπιο εργατικό δυναμικό. Όπως είπε, το πρόσω-
πο της κυπριακής φιλοξενίας είναι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, στις ξε-
νοδοχειακές μονάδες. Πρόσθεσε ότι είναι διαφορετική η συμπεριφορά 
του Κύπριου προς τους φιλοξενουμένους και διαφορετική κάποιων που 
ενδεχομένως προέρχονται από τρίτες χώρες.   

Πρόεδρος Δημοκρατίας: Προχωρεί συνολική 
μεταρρύθμιση του τουρισμού

Στη Συνέλευση 
παρευρέθηκαν, μεταξύ 
άλλων, υπουργοί, 
αρχηγοί κομμάτων, 
βουλευτές, δήμαρχοι, 
πρέσβεις και μέλη του 
διπλωματικού σώματος
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«Αποδείξαμε ότι στα δύσκολα τα καταφέρνουμε»
Απαντώντας στην έκκληση του Προέδρου, στον 
δικό του χαιρετισμό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Χά-
ρης Λοϊζίδης ανέφερε ότι ο ρόλος της τουριστικής 
βιομηχανίας για καταπολέμηση της ανεργίας είναι 
καταλυτικός και είπε ότι σε περίοδο κρίσης μεταξύ 
2008-2015 υπήρξε αύξηση των εργαζομένων στην 
τουριστική βιομηχανία κατά 4000 άτομα.
Σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή παρατηρείται έλλει-
ψη προσωπικού σε όλες τις τουριστικές περιοχές 
παρά το γεγονός ότι υπάρχει ανεργία. Αναφέρθη-
κε μάλιστα σε περιστατικό κατά το οποίο, κατόπιν 
πρωτοβουλίας της υπουργού Εργασίας Ζέτας Αι-
μιλιανίδου, κλήθηκαν όλοι οι άνεργοι να παρευ-
ρεθούν στα κατά τόπους γραφεία εργασίας για να 
γίνουν προσλήψεις στην τουριστική βιομηχανία. 
Όπως είπε, στην επαρχία Αμμοχώστου από τους 
1300 άνεργους που είναι καταγεγραμμένοι, εμφα-
νίστηκαν μόνο 4 άτομα. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο 
πρόβλημα πρόσληψης ειδικευμένου προσωπικού, 
και ανέφερε ότι πρέπει να βρεθούν οι τρόποι ώστε 
να μην αναγκαστεί η βιομηχανία να προσφύγει στο 
εξωτερικό.
Αφού αναφέρθηκε στις θετικές επιδόσεις και την 
ανθεκτικότητα του τουρισμού κατά τη διάρκεια της 
κρίσης, ο κ. Λοϊζίδης αναφέρθηκε σε επιτακτική 
ανάγκη συνέχισης και εντατικοποίησης των μεταρ-
ρυθμίσεων και αλλαγών που χρειάζεται η χώρα, 
προκειμένου να καταστεί η οικονομία της ακόμη 
πιο ευέλικτη, ελκυστική και ανταγωνιστική, ση-

μειώνοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυ-
χασμού και μεταρρυθμιστικής κόπωσης. «Πρέπει 
επιτέλους να πάψουμε να θυμόμαστε τον τουρι-
σμό μόνο όταν όλα τα άλλα γύρω μας καταρρέουν 
και ψάχνουμε κάπου να πιαστούμε», ανέφερε. 
Όπως είπε, «αποδείξαμε ότι στα δύσκολα τα κα-
ταφέρνουμε. Καταφέρνουμε να συνεργαζόμαστε, 
κράτος και ιδιωτικός τομέας και να γινόμαστε γρή-
γοροι, ευέλικτοι και δημιουργικοί». Τα προβλήματά 
μας, είπε, αρχίζουν μόλις αισθανθούμε ότι ο κίνδυ-
νος και η απειλή απομακρύνθηκαν, κάτι που όπως 
ανέφερε είναι η ανησυχία του ΠΑΣΥΞΕ σήμερα. 
Αναφερόμενος στη φετινή τουριστική περίοδο, ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ σημείωσε ότι, εάν δεν προ-
κύψουν οποιεσδήποτε απρόβλεπτες δυσμενείς 
καταστάσεις, η φετινή χρονιά μπορεί να αποτελέ-
σει χρονιά ρεκόρ για τις τουριστικές αφίξεις. Όπως 
είπε, είναι εφικτό με συντονισμένες και καλά στο-
χευμένες δράσεις στο πλαίσιο και του νέου Εθνι-
κού Στρατηγικού Σχεδίου για τον τουρισμό, να 
προσελκύουμε μέχρι και 3,5 εκ. τουρίστες ετησίως 
εντός της επόμενης πενταετίας. Είπε ακόμα ότι οι 
επενδύσεις που έγιναν τα τελευταία τρία χρόνια 
στον τουρισμό τόσο από την εγχώρια βιομηχανία 
όσο και από ξένους επενδυτές ξεπερνούν τα €450 
εκ. Παράλληλα αναφέρθηκε στις προοπτικές που 
μπορούν να υπάρξουν για τον τουρισμό ύστερα 
από μια σωστή λύση του Κυπριακού και τη μετα-
τροπή της Κύπρου σε ενιαίο τουριστικό προορισμό.

Χάρης Λοϊζίδης 
Επιτακτική ανάγκη 
συνέχισης και 
εντατικοποίησης των 
μεταρρυθμίσεων 
και αλλαγών που 
χρειάζεται η χώρα



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΣΥΞΕ

Ο πρόεδρος του ΚΟΤ Άγγελος Λοΐζου, στον χαιρετισμό του στη Γενική Συνέλευση, ανα-
φέρθηκε στη σημαντική αύξηση των αφίξεων και των εσόδων από τον τουρισμό που κα-
ταγράφηκαν τα τελευταία χρόνια, ειδικά με την αύξηση κατά 9% που καταγράφηκε στις 
αφίξεις το 2015 και τις αισιόδοξες προοπτικές για το 2016 με θεαματική αύξηση κατά 
22% το πρώτο τρίμηνο. Ανέφερε ότι σε αυτή την προσπάθεια, που ήταν συλλογική, «συ-
νέβαλαν όλοι οι εταίροι μας, πάντα με προσήλωση στον κοινό στόχο της ανάκαμψης». 
Σημείωσε ακόμα ότι ο ΚΟΤ προσβλέπει στην ενδυνάμωση των δεσμών με τους εταίρους 
και τη συνέχιση της κοινής πορείας για ακόμα μεγαλύτερα επιτεύγματα και δυνατότητες 
προόδου σε όλα τα επίπεδα. Όπως είπε, προδιαγράφεται πως το 2016 θα είναι ιστορικά 
η πιο πετυχημένη τουριστική χρονιά με ρεκόρ αφίξεων και εσόδων σε μια περίοδο που 
τα ταξίδια των Ευρωπαίων τουριστών αναμένεται να είναι μειωμένα κατά περίπου 25%. 
Αναφέροντας ότι ο ΚΟΤ δεν εφησυχάζει, είπε ότι αναδιαμορφώνει τις πολιτικές του και 
τον ρόλο του μέσα από τη νέα στρατηγική τουρισμού.

Ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας Γιώργος Τσακίρης αναφέρ-
θηκε στις νέες προκλήσεις για τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν που διαμορφώθη-
καν τα τελευταία χρόνια μέσω των διαδικτυακών κρατήσεων και των κριτικών ξενοδοχεί-
ων, καθώς και στα σοβαρά θέματα χειραγώγησης του ελεύθερου ανταγωνισμού εξαιτίας 
απαιτήσεων των διαδικτυακών πλατφορμών. Αναφέρθηκε ακόμα στις προκλήσεις που 
προκύπτουν λόγω της ανάδυσης νέων προορισμών, της εξάπλωση της οικονομίας του 
διαμοιρασμού (sharing economy) και την επίδρασή της στον τουρισμό.
Όπως είπε, όλες αυτές οι προκλήσεις απαιτούν μεταξύ άλλων εισαγωγή τεχνολογιών 
αιχμής, στην παραγωγή, διάθεση και πώληση υπηρεσιών, την ανάπτυξη καινοτόμων 
ξενοδοχειακών προϊόντων, τη διαμόρφωση κοινών πακέτων με όμορες χώρες, και την 
πρόταξη της ποιότητας και της πιστοποίησης απέναντι στον μη αδειοδοτημένο ανταγωνι-
σμό. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι η Κύπρος θα επανέλθει σύντομα στον Ευρωπαϊκό 
Σύνδεσμο Ξενοδοχείων και Κέντρων Αναψυχής (HOTREC) ώστε να ενώσει τη φωνή της 
με τους Έλληνες ξενοδόχους σε επίπεδο Βρυξελλών.

Ρεκόρ αφίξεων το 2016

Τεράστιες οι προκλήσεις

Άγγελος Λοΐ ζου

Γιώργος Τσακίρης

Τιμήθηκαν ΚΟΤ 
και Forest Park
Με την ευκαιρία των 80 χρόνων του ο 
ΠΑΣΥΞΕ τίμησε τον ΚΟΤ για τη συνολική 
προσφορά του στην τουριστική ανάπτυξη 
της Κύπρου. Το βραβείο απένειμε στον 
Πρόεδρο του ΔΣ του ΚΟΤ Άγγελο Λοΐζου 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο ΠΑΣΥΞΕ 
τίμησε επίσης το Ξενοδοχείο Forest Park, 
το οποίο επίσης συμπληρώνει φέτος 80 
χρόνια λειτουργίας. Το βραβείο παρέλαβε 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Ηρ. 
Σκυρανίδης.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΣΥΞΕ

Η Έκθεση Πεπραγμένων του ΠΑΣΥΞΕ αναφέρεται στα σημαντικά 
θετικά πρόσημα για τον κυπριακό τουρισμό το 2015 τόσο στις του-
ριστικές αφίξεις (+8,9%) όσο και στα έσοδα από τον τουρισμό, 

με μικρότερου όμως μεγέθους αύξηση της τάξης 
του 4% περίπου έναντι των αντίστοιχων επιδόσε-
ων του 2014, «αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά 
ότι η τουριστική βιομηχανία στο σύνολό της εξακο-
λουθεί να είναι ο αιμοδότης και η ραχοκοκαλιά της 
κυπριακής οικονομίας, και ο τομέας που διαχρονι-
κά άντεχε στις πιέσεις και αποτελούσε μονίμως τον 
σημαντικότερο βραχίονα ανάπτυξης».
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, «ο του-
ρισμός είναι σταθερός στυλοβάτης της οικονομίας, 
των εσόδων του κράτους και της αγοράς εργασίας. 
Όραμα του ΠΑΣΥΞΕ είναι, μέσα στα επόμενα πέντε 
χρόνια, να φτάσουμε από τα 2,5 εκατ. επισκέπτες 
ετησίως στα 3,5 εκατομμύρια. Μπορούμε να το 
υλοποιήσουμε, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους 
ανά αγορά προτεραιότητας».
Σημαντικοί παράγοντες που συνέβαλαν στις πιο 
πάνω επιδόσεις το 2015 θεωρούνται η συλλογική και συντονισμένη 
προσπάθεια που κατεβλήθη μεταξύ των κύριων συντελεστών τόσο του 
δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, για αποτελεσματική αντιμετώπι-
ση των αρνητικών προκλήσεων που κατεγράφησαν στην αρχή του 2015. 
Αυτές είναι το κλείσιμο των Κυπριακών Αερογραμμών, η σημαντική αρ-
νητική πορεία, της τάξης του -30%, που προδιαγραφόταν σε σχέση με 
τον εξερχόμενο τουρισμό από τη Ρωσία προς όλους τους ευρωπαϊκούς 
προορισμούς, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, αλλά και η αναστολή 
λειτουργίας της Αεροπορικής Εταιρείας Transaero, της δεύτερης μεγα-
λύτερης στη Ρωσία μετά την Aeroflot, η οποία, μέσω του διοργανωτή 

ταξιδίων Biblio-Globus, μετέφερε στην Κύπρο πέραν του 70% των Ρώ-
σων τουριστών. Προστίθεται ότι οι θετικές επιδόσεις υποβοηθήθηκαν και 
από εξωγενείς παράγοντες με τα τραγικά συμβάντα που σημειώθηκαν σε 

κύριους ανταγωνιστικούς προορισμούς, όπως στην 
Αίγυπτο, την Τυνησία και στην Τουρκία, και που εί-
χαν ως αποτέλεσμα τη διοχέτευση του τουριστικού 
ρεύματος που είχαν ως προορισμό επιλογής τους 
τις προαναφερθείσες χώρες σε άλλους υπαλλακτι-
κούς μεσογειακούς προορισμούς, περιλαμβανομέ-
νης και της Κύπρου.
Αναφέρθηκε, επίσης, ότι προϋπόθεση επιτυχίας 
των όποιων προσπαθειών για περαιτέρω ανάπτυξη 
της τουριστικής βιομηχανίας αποτελεί η συνέχι-
ση των μεταρρυθμίσεων που θα καταστήσουν την 
Κύπρο πιο ανταγωνιστική και το κράτος λιγότερο 
γραφειοκρατικό και περισσότερο φιλικό και εξυπη-
ρετικό, προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους 
ξένους επενδυτές.
Ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι το ευρύτερο περιβάλλον 
είναι θετικό αλλά και με πολλές προκλήσεις, όπως 

η διακύμανση συναλλαγματικών ισοτιμιών, η συνεχιζόμενη πτώση στην 
τιμή του πετρελαίου, η τρομοκρατία, αλλά και το πώς θα λειτουργήσει το 
κράτος και η κοινωνία χωρίς την επίβλεψη της τρόικας.
Όπως αναφέρεται, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσί-
ας κατά τα τελευταία 15 χρόνια (2001-2015), οι τουριστικές αφίξεις έχουν 
ανακάμψει με αποτέλεσμα τα 2.659.400 τουρίστες, που ήρθαν στην Κύ-
προ το 2015, να πλησιάζουν τη χρονιά ρεκόρ του 2001 (2.696.000 του-
ρίστες). Σε ποσοστό η μείωση του 2015 έναντι του 2001 είναι της τάξης 
του 1,3%. Με τα δεδομένα αυτά, αναφέρεται, το 2015 καταμαρτυρεί την 
έναρξη της ανοδικής πορείας της κυπριακής τουριστικής βιομηχανίας, 

Αισιοδοξία για αφίξεις ρεκόρ στον τουρισμό κατά το 2016, αλλά και προ-
βληματισμός για το κατά πόσο ο τουρισμός θα καταφέρει να επανακτήσει 
την πάλαι ποτέ ανοδική και υγιή πορεία του, καταγράφονται στην ετήσια 
έκθεση πεπραγμένων του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ξενοδόχων, ενόψει της 
φετινής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευση του ΠΑΣΥΞΕ, που πραγματο-
ποιήθηκε την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΣΥΞΕ

Αισιοδοξία για ρεκόρ
αφίξεων το 2016, 
αλλά και προβληματισμός 
για το μέλλον του τουρισμού 

Στόχος πενταετίας
Από τα 2,5 
εκατομμύρια 
επισκέπτες ετησίως 
να φθάσουμε 
τα 3,5 εκατομμύρια
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μετά τη φθίνουσα πορεία που ακολούθησε η βιομηχανία την τελευταία 
14ετία (2001-2014).
Επισημαίνεται ωστόσο ότι παρά το γεγονός ότι τα έσοδα από τον τουρισμό 
κατά τα τελευταία 15 χρόνια (2001-2015) παρουσιά-
ζουν μια βελτιωμένη εικόνα, εντούτοις τα έσοδα το 
2015 (€2,112 δις) εξακολουθούν να είναι πιο κάτω 
από τα έσοδα το 2001 (€2,172 δις) που ήταν χρονιά 
ρεκόρ. Η μείωση των εσόδων του 2015 έναντι του 
2001 είναι της τάξης του 3% και κατά περίπου €60 
εκατομμύρια λιγότερα για την Εθνική Οικονομία. 
«Κλειδί για την πορεία της οικονομίας της Κύπρου 
το 2016 αποτελεί και πάλι η επίδοση στον τομέα του 
τουρισμού, αφού με βάση τις μέχρι τώρα ενδείξεις 
και τον προγραμματισμό των πτήσεων για την Κύ-
προ κατά το τρέχον έτος, δημιουργούνται βάσιμες 
ελπίδες και συγκρατημένη αισιοδοξία για επιδό-
σεις ρεκόρ τόσο στις τουριστικές αφίξεις, όσο και 
στα έσοδα από τον τουρισμό». Όπως αναφέρεται, οι αγορές οι οποίες 
δίνουν αισιόδοξα, υπό προϋποθέσεις, μηνύματα που σχετίζονται και με 
την αύξηση πτήσεών τους προς την Κύπρο κατά την τρέχουσα χρονιά, εί-
ναι του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ρωσίας, της Ελλάδας, του Βελγίου, της 
Ελβετίας, της Γαλλίας, του Ισραήλ, της Ολλανδίας, της Ουκρανίας και της 
Πολωνίας. Ωστόσο, αναφέρεται ότι ανεξαρτήτως των πιο πάνω εξελίξεων, 
συνεχίζει να υπάρχει βάσιμη ανησυχία και προβληματισμός κατά πόσο ο 
πολύ σημαντικός αλλά και τόσο ευαίσθητος αυτός τομέας της οικονομίας 
θα επανακτήσει την πάλαι ποτέ ανοδική πορεία και κατ’ επέκταση την 
υγιή απόδοσή του.
Όπως σημειώνεται, βάσει προκαταρκτικών στοιχείων της Κεντρικής Τρά-
πεζας, κατά το 2015, το σύνολο των οικονομικών υποχρεώσεων των του-
ριστικών επιχειρήσεων μόνο στις εμπορικές τράπεζες της Κύπρου, περι-

λαμβανομένων των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ανέρχεται στο 
ποσό των €1,958 δισεκατομμυρίων.
Ο ΠΑΣΥΞΕ αξιολογεί ότι οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι αιτιολογούν τη 

μη ανάκτηση της υγιούς απόδοσης της ξενοδοχει-
ακής βιομηχανίας, αποτελούν το ανταγωνιστικό 
πρόβλημα με τις τιμές για διακοπές στην Κύπρο, 
η εποχικότητα του τουρισμού, ένεκα και των συ-
νεχιζόμενων σοβαρών ελλείψεων του τουριστικού 
προϊόντος της Κύπρου σε σύγκριση με τους κύρι-
ους ανταγωνιστικούς προορισμούς. Επί τούτου, 
προστίθεται, συνέβαλε και η έλλειψη ρευστότητας 
που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα τόσο 
στα θέματα βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος, 
όσο και για τις άμεσες επιχειρηματικές ανάγκες.
Τονίζονται επίσης το υψηλό λειτουργικό κόστος 
που αντιμετωπίζει η ξενοδοχειακή βιομηχανία, 
ιδιαίτερα η πτυχή του υψηλού εργατικού κόστους 

το οποίο φτάνει το 40% του συνόλου των εσόδων μιας ξενοδοχειακής 
μονάδας, κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο. Σημαντική επίσης υστέρη-
ση παρουσιάζεται στο ηλεκτρικό και ενεργειακό κόστος και η επιβολή 
φορολογιών στην ξενοδοχειακή βιομηχανία όπως π.χ. ο Φόρος Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας. Αναφέρεται επίσης το πρόβλημα της παραγωγικότητας στην 
ξενοδοχειακή βιομηχανία που έχει ακόμα πολύ σημαντικά περιθώρια 
βελτίωσης, με την πιο ευέλικτη αξιοποίηση του προσωπικού και την υιο-
θέτηση πιο αποτελεσματικών διαδικασιών στη διεξαγωγή των εργασιών, 
αξιοποιώντας καλύτερα και τις νέες τεχνολογίες.
Η έκθεση αναφέρεται επίσης στις συναντήσεις που είχε ο Σύνδεσμος για 
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων στην Κύπρο αλλά και στην έντονη 
δραστηριότητα που ανέπτυξε ο Σύνδεσμος στον τομέα της προβολής και 
της εμπορίας του ξενοδοχειακού προϊόντος στο εξωτερικό.  

Τα στοιχήματα 
Το ευρύτερο 
περιβάλλον είναι 
θετικό αλλά και με 
πολλές προκλήσεις

Την τούρτα των 80ών 
γενεθλίων του ΠΑΣΥΞΕ έκοψε 

ο υφυπουργός παρά τω 
Προέδρω Κωνσταντίνος 

Πετρίδης

Μουσικό διάλειμμα 
από τη mezzo soprano 

Καίτη Οικονομίδου
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Όλοι πρέπει να αντιληφθούν ότι «κόμμα 
μας είναι η Λάρνακα», και ακολούθως 
φορείς, κόμματα και περιφέρεια συ-

σπειρωμένοι, ομόφωνα και συντονισμένα να 
διεκδικούμε τα αιτήματά μας, δήλωσε ο πρόε-
δρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής Λάρνακας Ντίνος Λευκαρίτης.
Ο κ. Λευκαρίτης που μιλούσε στην Ετήσια 
Γενική Συνέλευση της ΕΤΑΠ Λάρνακας κάλε-
σε όλους τους συνεργάτες της Εταιρείας να 
εστιαστούν σε τρία μόνο μεγάλα έργα υπο-
δομής «τα οποία θεωρούμε αυτή τη συγκε-
κριμένη περίοδο ότι είναι τα σημαντικότερα 
για ολόκληρη την περιφέρεια, στα οποία δεν 
περιλαμβάνεται ούτε η ανάπτυξη Λιμανιού 
- Μαρίνας ούτε η αξιοποίηση του παλιού αε-
ροδρομίου. Οι τρομερές καθυστερήσεις αλλά 
και ο εμπαιγμός που βιώσαμε σε ορισμένες 
περιπτώσεις» είπε «δεν αφορούσε αδικία 
μόνο εις βάρος της Λάρνακας αλλά στέρησε 
στη χώρα μας τις δύο ίσως σημαντικότερες για 
το νησί επενδύσεις σε μια εξαιρετικά κρίσιμη 
περίοδο».
Αναφερόμενος στα τρία έργα ο πρόεδρος της 
ΕΤΑΠ είπε ότι «πρόκειται για τον δρόμο Λάρ-
νακας-Δεκέλειας, τη νέα τουριστική και οικι-
στική περιοχή των πρώην διυλιστηρίων και την 
ενοποίηση των 75 χιλιομέτρων παραλιακού 
μετώπου της πόλης, μέσω πεζόδρομου-ποδη-
λατόδρομου.
Πρόσθεσε ότι τα τρία μεγάλα για τη Λάρνακα 
έργα «έχουν χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 
τρία με πέντε χρόνια», σημείωσε πως «ο του-
ρισμός δεν μπορεί να περιμένει, χρειάζεται 
άμεσες λύσεις και κανείς δεν μπορεί να εγ-
γυηθεί ότι η δυσμενής κατάσταση στην οποία 
βρέθηκαν οι ανταγωνιστικοί μας προορισμοί 
θα συνεχίσει να μας ευνοεί. Τα αυξημένα 
νούμερα τουριστών που έχουμε φέτος δεν 
είναι εντελώς συγκυριακά και οφείλουμε να 
πιστώσουμε μέρος της επιτυχίας στον ΚΟΤ, 
στους τουριστικούς φορείς και στην Hermes 
Airports η οποία επιτελεί σημαντικό έργο 
στην αύξηση της προσβασιμότητας προς τον 
προορισμό μας».
Στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΕΤΑΠ Ντί-
νος Λευκαρίτης ανέφερε ότι «σε παγκύπριο 
επίπεδο, η Λάρνακα είναι πρώτη στον αγρο-
τουρισμό, αφού διαθέτει τις περισσότερες 
αγροτουριστικές κλίνες ανά το παγκύπριο με 
ποσοστό 43%, είναι πρώτη στην αγορά των 
πολιτικών γάμων από το εξωτερικό, αφού 

το 32% των τελετών στην Κύπρο πραγματο-
ποιούνται στην επαρχία Λάρνακας ενώ είναι 
πρωταθλήτρια στον αθλητικό τουρισμό αφού 
διοργανώνει εκδηλώσεις ευρωπαϊκής και δι-
εθνούς εμβέλειας μεταξύ των οποίων το Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα Βeach Volleyball U19 
και το Παγκόσμιο Κύπελλο Σκοποβολής. 
Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης παρουσι-
άστηκε η νέα τουριστική καμπάνια της ΕΤΑΠ 
«με κύριο στόχο την αύξηση της αναγνωρισι-

μότητας της Λάρνακας ως τουριστικού προο-
ρισμού στηριζόμενη στο γεγονός ότι κατέχει 
το μεγαλύτερο μερίδιο επαναλαμβανόμενων 
τουριστών από όλες τις παραλιακές πόλεις με 
ποσοστό 60%».  Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε 
με την απόδοση τιμής σε νέες μονάδες που 
έχουν αρχίσει τη λειτουργία τους στη Λάρνακα 
τα τελευταία τρία χρόνια. Πρόκειται για έξι ξε-
νοδοχειακές μονάδες στη Λάρνακα και εννέα 
αγροτουριστικά καταλύματα στην επαρχία.

«Κόμμα μας πρέπει να είναι η Λάρνακα»
Γενική Συνέλυση Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας 

Η Πάφος είναι ο αγαπημένος προορισμός των κατοίκων του Νόριτς της ανατολικής 
Αγγλίας, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε βρετανική ταξιδιωτική ιστοσελί-
δα με βάση τις προτιμήσεις των Βρετανών τουριστών ανά περιοχή διαμονής.
Η έρευνα που βασίστηκε σε περισσότερες από 100.000 κρατήσεις από τη Βρετανία 
κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους αποκάλυψε μάλιστα ότι οι κάτοικοι του Νό-
ριτς, στην κομητεία του Νόρφολκ, είναι κατά 82% πιο πιθανό να κλείσουν ένα ταξίδι 
προς την Πάφο σε σύγκριση με Βρετανούς από άλλες πόλεις. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι στους Λονδρέζους φαίνεται να αρέσει ιδιαίτερα το Μαρακές, στους κατοίκους του 
Εδιμβούργου και του Μπέρμιγχαμ η Βαρκελώνη και στους κατοίκους του Πλίμουθ και 
του Μπράιτον το νησί Γκραν Κανάρια των ισπανικών Καναρίων Νήσων.
Επίσης, οι Λονδρέζοι είναι πιθανότερο να κλείσουν διακοπές διάρκειας λίγων ημε-
ρών, αλλά επίσης πιθανότερο να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα.

Η Πάφος στην κορυφή των προτιμήσεων 
για τους κατοίκους της ανατολικής Αγγλίας 
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Με China Desk το ΕΒΕ Πάφου σε λίγους μήνες 

Η πρόσφατη βράβευση της Ακτής Ολυμπί-
ων με τη Γαλάζια Σημαία αποδεικνύει την 
«καθαρή δέσμευση» του Δήμου Λεμεσού 
να τη διατηρήσει ως μια παραλία ψηλών 
ποιοτικών προδιαγραφών και σημείο προ-
σέλκυσης ντόπιων και τουριστών.
Αυτό αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωσή του 
ο Δήμος Λεμεσού, ο οποίος επισημαίνει 
ότι, μετά την ανάπλαση της Ακτής Ολυμπί-
ων, η τιμητική αυτή διάκριση έρχεται να 

ολοκληρώσει το όραμα του Δήμου για μια 
οργανωμένη παραλία-στολίδι και σημείο 
αναφοράς της πόλης. Ο Δήμος υπενθυμί-
ζει πως η Γαλάζια Σημαία είναι ένα διε-
θνές περιβαλλοντικό πρόγραμμα, σύμβολο 
υψηλής ποιότητας για παραλίες και μαρί-
νες και τα κριτήρια του προγράμματος πε-
ριλαμβάνουν τα καθαρά νερά κολύμβησης, 
την καθαριότητα των χώρων υγιεινής στις 
παραλίες, την ασφάλεια στις παραλίες, την 

ανακύκλωση και τη διοργάνωση περιβαλ-
λοντικών εκδηλώσεων των δήμων και των 
κοινοτήτων που συμμετέχουν. «Η πιο πάνω 
τιμητική διάκριση αποδεικνύει την καθα-
ρή δέσμευση του Δήμου για τη διατήρηση 
της Ακτής Ολυμπίων ως μιας παραλίας ψη-
λών ποιοτικών προδιαγραφών και σημείο 
προσέλευσης ντόπιων και τουριστών», 
καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος 
Λεμεσού.

Στολίδι και με Γαλάζια Σημαία η Ακτή Ολυμπίων

Μεγάλη σημασία επιδεικνύει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο Πάφου στην προσέλκυση Κινέζων επιχειρηματιών και βρίσκεται στο 
στάδιο διεργασιών για τη δημιουργία Κυπροκινεζικού Συνδέσμου Πά-
φου. Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου Ανδρέας Δημητριάδης ανέφερε πως 
βρίσκεται στα σκαριά η δημιουργία του China Desk από την 1η Ίανου-
αρίου του 2017 το οποίο θα στεγάζεται στο ΕΒΕ Πάφου με σκοπό την 
παροχή πληροφοριών προς ενδιαφερόμενους επισκέπτες αγοραστές 
από την Κίνα. 
Σύμφωνα με τον κ. Δημητριάδη, Κινέζοι αγοραστές έχουν αγοράσει κα-
τοικίες στην επαρχία Πάφου στις περιοχές της Πέγειας, στις Θαλασσινές 
Σπηλιές και σε άλλες κοινότητες όπως στα Κονιά αλλά και στην Κάτω 
Πάφο. Ο κ. Δημητριάδης παρέθεσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία στην 
επαρχία Πάφου τον χειμώνα διαμένουν 3.000 Κινέζοι, ενώ το καλοκαίρι 
περίπου 1.000.
Το ΕΒΕ Πάφου, ανέφερε, επικεντρώνεται σε τρεις άξονες, στην προ-
σέλκυση τουριστών, στην προσέγγιση επενδυτών για μεγάλα έργα 

ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα και στη συνέχιση αγοράς κατοικιών από 
Κινέζους. Σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ορίσει εταιρεία ως 
αντιπρόσωπο η οποία είναι εξουσιοδοτημένη να παραλαμβάνει αιτήσεις 
Κινέζων πολιτών για άδεια εισδοχής στην Κύπρο και να τις προωθεί 
στην πρεσβεία της Κύπρου στο Πεκίνο ηλεκτρονικώς για χορήγηση βί-
ζας. Επεσήμανε ακόμη πως οι Κινέζοι πολίτες ολοένα και αυξάνονται 
στην Κύπρο, αξιοποιώντας τα κίνητρα που δόθηκαν από την ΚΔ για πολί-
τες της ΕΕ που είχαν εξαγγελθεί μετά τον Μάρτιο του 2013. 
Τα ειδικά κίνητρα που είχαν δοθεί ήταν δύο και αφορούσαν την από-
κτηση άδειας παραμονής στην Κύπρο με την αγορά ιδιόκτητης κατοικίας 
αξίας τουλάχιστον 300 χιλιάδων ευρώ, και με καταθέσεις τουλάχιστον 
30 χιλιάδες ευρώ σε τοπική τράπεζα για 3 χρόνια. Ένα ακόμα κίνητρο 
αφορούσε, όπως είπε, την απόκτηση υπηκοότητας και διαβατηρίου 
σε επιχειρηματίες με ατομική επένδυση €5 εκ. ή 2,5 εκ. σε συλλογική 
επένδυση 12,5 εκ. και αγορά κατοικίας σ’ αυτήν την περίπτωση αξίας 
€500.000. 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ



ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ14

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Από τη Σουηδία και τη Νορβηγία προ-
έρχονται οι πρόσφατα ανακηρυχθέ-
ντες «Πρεσβευτές του Τουρισμού 

της Αγίας Νάπας», οι οποίοι επισκέφθηκαν 
για διακοπές την Αγία Νάπα πέρα από είκοσι 
φορές.
Σε γραπτή ανακοίνωση του Δήμου αναφέρε-
ται ότι «οι νέοι πρέσβεις τουρισμού είναι το 
ζεύγος Βengt-Olov και Birgitta Olsson από τη 
Σουηδία, που επισκέφθηκαν την Αγία Νάπα 
40 φορές, οι Monica Hammerschmidt και 
Ragnhild Lysf Jord από τη Νορβηγία με 28 
και 20 επισκέψεις αντίστοιχα και το ζεύγος 
Jan Kvalvik και Randi Bakken επίσης από τη 
Νορβηγία με 20 επισκέψεις».
Ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Τοφινή 
απένειμε στους Σκανδιναβούς περιηγητές 
εκ μέρους του δημάρχου Γιάννη Καρούσου 
αναμνηστική πλακέτα και το έμβλημα του 
«Πρέσβη του Τουρισμού της Αγίας Νάπας». 
Ο κ. Τοφινής ευχαρίστησε «τους τουρίστες 
για τις πολλαπλές επισκέψεις τους στην Αγία 
Νάπα, γεγονός που αποδεικνύει με τον πιο 
έμπρακτο τρόπο ότι η Αγία Νάπα είναι ένας 
αξιόλογος τουριστικός προορισμός που αξίζει 
κάποιος να επισκεφθεί».
O αντιδήμαρχος Βάσος Ξύδιας απένει-
με πλακέτες και το έμβλημα του «Πρέσβη 
Τουρισμού της Αγίας Νάπας» στα ζευγάρια 
από τη Νορβηγία Bjorn - Solvi Rognmo και 
Inger-Villy Sund που επισκέφθηκαν την πε-
ριοχή 21 και 20 φορές αντίστοιχα, στο ζεύγος 

Hans-Helene Arebert από τη Σουηδία με 20 
επισκέψεις και τις Νορβηγίδες περιηγήτριες 
Aud Bakke με 20 επισκέψεις και Synnove 
Johansson με 22 επισκέψεις». Ο κ. Ξύδιας 
«ευχαρίστησε θερμά τους Σκανδιναβούς 
τουρίστες για την έμπρακτη αγάπη και την 
ιδιαίτερη προτίμηση που δείχνουν όλα αυτά 
τα χρόνια για την Αγία Νάπα» σημειώνοντας 
πως «επάξια ανακηρύσσονται από τον Δήμο 

Πρέσβεις του Τουρισμού». Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση «οι νέοι Πρεσβευτές» εξέφρα-
σαν τις ευχαριστίες τους για την τιμή που 
τους έγινε και διαβεβαίωσαν ότι θα συνεχί-
σουν να επισκέπτονται την Αγία Νάπα για τις 
διακοπές τους, αφού, όπως εξήγησαν «είναι 
μια πόλη που αγαπούν ιδιαίτερα όχι μόνο για 
τις φυσικές της ομορφιές αλλά και για τους 
φιλικούς κατοίκους της».

Η Αγία Νάπα βραβεύει επαναλαμβανόμενους τουρίστες

Εκστρατεία για ασφαλείς διακοπές στην Κύπρο

 #TYPAyiaNapa

Την εκστρατεία «Βγάλτε τη Φωτογραφία σας» εγκαινίασαν ο ύπατος 

αρμοστής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο Ρικ Τοντ και ο δή-

μαρχος της Αγίας Νάπας Γιάννης Καρούσος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπάτης Αρμοστείας του ΗΒ στην Κύ-

προ, σε δηλώσεις του, στην Αγία Νάπα, ο κ. Τοντ είπε πως η εκστρα-

τεία #TYPAyiaNapa, η οποία αρχικά διεξάγεται μέσω των ψηφιακών 

μέσων ενημέρωσης, στοχεύει να διασφαλίσει πως η νεολαία θα πε-

ράσει ωραία κατά τις διακοπές της στην Κύπρο. Το #holidaywin έχει 

σκοπό να ενθαρρύνει την υπεύθυνη συμπεριφορά σε όλα τα επίπε-

δα των τουριστών, των τουριστικών πρακτόρων, των μπιραριών και 

των εστιατορίων, καθώς και των αρχών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον κ. Καρούσο, ο ύπατος 

αρμοστής συζήτησε την άριστη συνεργασία με τον Δήμο Αγίας Νά-

πας και τον ΚΟΤ, σημειώνοντας την παραγωγική τους σύμπραξη για 

την πρωτοβουλία Ασφαλέστερος Τουρισμός στην Κύπρο (Cyprus 

Safer Tourism). «Εργαζόμαστε μαζί με τις κυπριακές αρχές για να 

διασφαλίσουμε ότι η Κύπρος συνεχίζει να είναι ένας ασφαλής του-

ριστικός προορισμός», ανέφερε ο ύπατος αρμοστής. Επίσης υπο-

γράμμισε πως «παρακολουθούμε τα στοιχεία για τον τουρισμό και 

είμαστε πραγματικά ικανοποιημένοι που διαβάζουμε ότι η Κύπρος 

κατέγραψε άνοδο στις τουριστικές αφίξεις τον Μάρτιο, κάτι που θα 

μπορούσε να σημαίνει ότι το 2016 μπορεί να είναι μια χρονιά ρεκόρ 

για το νησί». Εξέφρασε την ελπίδα αυτή η άνοδος να είναι μια θετική 

εμπειρία για όλους τους τουρίστες. Για τη διαδικτυακή εκστρατεία 

#TYPAyiaNapa είπε πως με αυτήν ενθαρρύνονται οι νέοι να αναρτή-

σουν τις φωτογραφίες των διακοπών τους και να ενημερωθούν για 

τους νόμους της χώρας. Ο κ. Τοντ κάλεσε όλους τους εμπλεκόμε-

νους στον τουρισμό να υποστηρίξουν την προσπάθεια.

Θρησκευτικός χάρτης επαρχίας Αμμοχώστου
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου κ. Χρίστος Κοιτά-
ζος (δεξιά) επιδίδει στον Πανιερότατο Μητροπολίτη Κωνσταντίας - Αμμοχώστου κ.κ. 
Βασίλειο επιταγή ύψους €5.000 για την έκδοση θρησκευτικού χάρτη της επαρχίας 
Αμμοχώστου.
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Αντίστροφη μέτρηση για την αξιοποίηση του Τροόδους
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης τον Μάρτη του 2015

Στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης γύρω 

από την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής 

Τροόδους αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, μιλώντας από 

το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της Αναπτυξια-

κής Εταιρείας Τροόδους (ΑΝΕΤ), και εξέφρασε τη 

βεβαιότητά του ότι εντός του 2016 «θα είμαστε 

σύντομα έτοιμοι να δώσουμε την πραγματική ει-

κόνα αυτού που επιδιώκουμε».

Η περιοχή του Τροόδους θα έπρεπε από χρόνια 

να είχε κερδίσει το ενδιαφέρον του κράτους, το 

οποίο οφείλει να ασχοληθεί περισσότερο με την 

ανάπτυξή της, είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, 

διαβεβαιώνοντας για το ενδιαφέρον της κυβέρ-

νησης, όσο και του ιδίου, για έργα που πραγμα-

τικά θα αναπτύξουν την περιοχή. Εξέφρασε την 

εμπιστοσύνη της Πολιτείας προς την Αναπτυξιακή 

Εταιρεία Τροόδους, και είπε πως, σε πρόσφατη 

συνάντηση, μελετήθηκε ο ανασχεδιασμός του 

τρόπου συνεργασίας, έτσι ώστε να δίδεται πρω-

ταγωνιστικός ρόλος στην ΑΝΕΤ, η συνδρομή και 

η συμβολή της οποίας, όπως είπε, θα είναι πιο 

αποφασιστική. «Άλλωστε έχουμε κοινό όραμα 

για συγκρότηση της περιοχής Τροόδους ως ενιαί-

ας αναπτυξιακής οντότητας και ανάδειξής της σε 

ελκυστικό τόπο διαβίωσης, με τοπική οικονομία 

βασισμένη στην κληρονομιά της», είπε ο Πρόε-

δρος της Δημοκρατίας, προσθέτοντας πως «είναι 

κοινός ο στόχος μας για συγκράτηση και, γιατί όχι, 

αύξηση του πληθυσμού της περιοχής, κάτι που 

προϋποθέτει τη βελτίωση των συνθηκών ποιό-

τητας ζωής και τη δημιουργία ευκαιριών αποδο-

τικής εργασίας». Υπενθύμισε ότι το Υπουργικό 

Συμβούλιο, τον Μάρτη του 2015, ενέκρινε ένα 

ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής 

Τροόδους προκειμένου, αξιοποιώντας την κρατι-

κή περιουσία που βρίσκεται στον πυρήνα της πε-

ριοχής, να λάβει υπόψη και το τι θα ήταν δυνατόν 

να συμβάλει στην πραγματική ανάπτυξη. Αναφε-

ρόμενος στον διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί 

από τη μονάδα αποκρατικοποίησης για διορισμό 

εξειδικευμένης κοινοπραξίας συμβούλων, ο Πρό-

εδρος Αναστασιάδης είπε πως έχουν υποβληθεί 

προσφορές από συμβούλους στο μεσοδιάστημα, 

οι οποίες κατά το παρόν στάδιο αξιολογούνται, 

και πως το αντικείμενο των συμβουλευτικών 

αυτών υπηρεσιών θα είναι η διαμόρφωση προ-

τάσεων για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της 

ευρύτερης περιοχής Τροόδους, που να αφορούν 

υποδομές αναγκαίες για την ενίσχυση της ελκυ-

στικότητας της ευρύτερης περιοχής Τροόδους. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι 

διαβουλεύσεις και οι αναλύσεις αναμένεται να 

ολοκληρωθούν εντός του 2016, ενώ η διαδικα-

σία υλοποίησης των εισηγήσεων των συμβούλων 

αναμένεται εντός του 2017.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης διαβεβαίωσε, απευ-

θυνόμενος προς την Αναπτυξιακή Εταιρεία Τρο-

όδους, πως «το κράτος θα είναι δίπλα σας σε ό,τι 

χρειαστείτε, όχι μόνο με τον υποστηρικτικό, αλλά 

και τον επιτελικό του ρόλο». Στον χαιρετισμό του, 

ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπέδειξε ακόμη ότι 

με την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του πρώ-

του μεγάλου έργου στην περιοχή, του Κέντρου 

Επισκεπτών του Γεωπάρκου, το Τρόοδος μπορεί 

πια να προβληθεί και να αναδειχτεί σε παγκόσμια 

κλίμακα, μέσα από συνέδρια, σεμινάρια και άλ-

λες ειδικές διοργανώσεις, και να προσελκύσει 

επισκέπτες με ειδικά ενδιαφέροντα, επιστήμο-

νες, αλλά και απλούς παραθεριστές και τουρί-

στες. «Αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην αύξηση 

των επισκεπτών στην περιοχή, και συνεπώς θα 

δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και υλοποίηση έρ-

γων από τον ιδιωτικό τομέα, δημιουργώντας νέες 

θέσεις εργασίας», είπε, και εξέφρασε τη θέση 

της κυβέρνησης πως το Γεωπάρκο αποτελεί ένα 

δυναμικό σύστημα, το οποίο θα πρέπει συνεχώς 

να αναβαθμίζεται, με την ανάπτυξη νέων στοχευ-

μένων υποδομών στην περιοχή, σε αρμονία με το 

φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονο-

μιά του τόπου, ώστε να καταστεί πρότυπο στην 

Ευρώπη.

Επιπρόσθετα, υπενθύμισε πως η κυβέρνηση 

ενέκρινε προϋπολογισμό ύψους τριών εκατομ-

μυρίων ευρώ, και έχει αρχίσει η υλοποίηση της 

αναβάθμισης του Νοσοκομείου Κυπερούντας και 

η δημιουργία εντός αυτού της νέας, σύγχρονης 

Πνευμονολογικής - Φυματιολογικής Κλινικής, 

στη βάση ευρωπαϊκών προτύπων. Στο πλαίσιο 

της ΓΣ, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους τίμησε 

τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον διευθυντή του 

τμήματος Δασών Τάκη Τσιντίδη, για το ενδιαφέ-

ρον τους και για το έργο που επιτελούν για το 

Τρόοδος, ενώ υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασί-

ας μεταξύ της ΑΝΕΤ και του Κέντρου Μελετών και 

Έρευνας «ΑΚΤΗ».

Πρόεδρος 
Αναστασιάδης
Εντός του έτους θα έχουμε 
πραγματική εικόνα για όσα 
επιδιώκουμε
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Σύσκεψη παραγόντων, συγκρότηση 
επιτροπής και επιχειρηματική αποστολή 
στη Βρετανία

Πρωτοβουλίες με σκοπό τον περιορισμό των όποιων αρνητικών 
επιπτώσεων από το Brexit στην κυπριακή οικονομία προγραμ-
ματίζει το ΚΕΒΕ. Συγκεκριμένα, το ΚΕΒΕ προγραμματίζει τη 

διοργάνωση ευρείας σύσκεψης με τους αρμόδιους συνδέσμους των 
ελεγκτών-λογιστών, των δικηγόρων και των εμπλεκομένων με τον 
τουρισμό, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις πιθανές 
επιπτώσεις του Brexit στην κυπριακή οικονομία και τη λήψη αποφά-
σεων για αντιμετώπιση τυχόν αρνητικών εξελίξεων.
Την ίδια ώρα, το ΚΕΒΕ εισηγείται τη συγκρότηση μιας επιτροπής με 
τη συμμετοχή τεχνοκρατών της κυβέρνησης και παραγόντων του ιδι-
ωτικού τομέα, η οποία θα παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις 
και κυρίως τις διαβουλεύσεις που θα έχει η Βρετανία με την ΕΕ για τη 
σύναψη της νέας συμφωνίας που θα διέπει τις σχέσεις τους. Η επι-
τροπή αυτή θα πρέπει να υποβάλλει εισηγήσεις προς την κυβέρνηση 
και στους φορείς του ιδιωτικού τομέα για να παρεμβαίνουν, όπου και 
αν χρειαστεί, ώστε το νέο καθεστώς σχέσεων ΕΕ-Βρετανίας να μην 
επηρεάσει σε δυσμενέστερο βαθμό την κυπριακή οικονομία.
Στόχος και σκοπός της Κύπρου, τονίζει το ΚΕΒΕ, θα πρέπει να είναι 
πρώτα ο περιορισμός των επιπτώσεων από τo Brexit και στη συνέχεια 
η διατήρηση των καλών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με τη 
Βρετανία, ώστε να συνεχιστεί το σημερινό πλαίσιο διμερών συναλλα-
γών. Επίσης, το ΚΕΒΕ εκτιμά ότι μέσα από το Brexit δημιουργούνται 
και νέες ευκαιρίες για την Κύπρο, όπως είναι το ενδεχόμενο προ-
σέλκυσης επιχειρήσεων ή επενδύσεων που ενδεχομένως θα αποφα-
σίσουν να μεταφέρουν την έδρα τους εκτός της Βρετανίας. Για τον 
σκοπό αυτό, το ΚΕΒΕ προγραμματίζει την οργάνωση μιας ευρείας 
αποστολής από την Κύπρο στη Βρετανία, με στόχο να προβληθούν 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας για προσέλκυση επιχει-
ρήσεων και επενδύσεων. Στην αποστολή αυτή, που θα είναι υπό την 
αιγίδα του ΚΕΒΕ, θα πρέπει να μετέχουν τα αρμόδια υπουργεία, ο 
Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (CIPA), εκπρόσωποι των Συν-
δέσμων Λογιστών-Ελεγκτών, του Δικηγορικού Συλλόγου, του ΠΑΣΥΞΕ 
και άλλοι.
Το ΚΕΒΕ καλεί όλους να επιδείξουν ψυχραιμία και να αποφύγουν τον 
όποιο πανικό. Η κατάσταση, επισημαίνει το ΚΕΒΕ, είναι διαχειρίσιμη, 
φτάνει να αναληφθούν συλλογικά οι σωστές πρωτοβουλίες έγκαιρα 
και αποφασιστικά.

Πρωτοβουλίες ΚΕΒΕ 
για περιορισμό 
των επιπτώσεων 
από το Brexit

Την εκτίμηση ότι δεν θα υπάρξουν άμεσες επιπτώσεις στην ξενοδοχει-
ακή βιομηχανία εξαιτίας του BREXIT εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΥ-
ΞΕ Πάφου Θέμης Φιλιππίδης. Ο κ. Φιλιππίδης ανέφερε ότι η ισοτιμία 
στερλίνας-ευρώ πάντοτε επηρέαζε την ξενοδοχειακή βιομηχανία και 
ως εκ τούτου εάν η στερλίνα συνεχίσει να είναι υποτιμημένη θα υπάρ-
χει πρόβλημα στις κρατήσεις, όπως είπε, των επόμενων μηνών, αλλά 
και τον χειμώνα. Πρόσθεσε δε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να εξα-
χθούν ασφαλή συμπεράσματα, ενώ επεσήμανε ότι οι επιχειρηματίες 
του κλάδου με υπομονή και αποφασιστικότητα θα ξεπεράσουν και αυτή 
τη δυσμενή συγκυρία. Εξάλλου ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομη-
χανικού Επιμελητηρίου Πάφου Ανδρέας Δημητριάδης, σχολιάζοντας το 
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη Βρετανία, δήλωσε ότι θα υπάρ-
ξουν επιπτώσεις τις οποίες ο επιχειρηματικός κόσμος θα προσπαθήσει 
να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο. 

Δεν θα υπάρξουν άμεσες επιπτώσεις 
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Στοίχημα για τον τουρισμό μας είναι η εξυπηρέτηση του μεγάλου 
αριθμού τουριστών που επισκέπτονται φέτος την Κύπρο, δήλωσε ο 
πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (ACTA) Ντίνος 
Κάκκουρας, προσθέτοντας ότι το Brexit δεν θα μας επηρεάσει φέτος.
Σύμφωνα με τον κ. Κάκκουρα, «ο τουρισμός πάει αρκετά καλά». Οι 
ενδείξεις, σημείωσε, από τους πρώτους μήνες του χρόνου συνεχίζο-
νται και είναι πολύ καλές. «Υπάρχει αρκετός κόσμος στην Κύπρο από 
άλλες χρονιές κι αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι μια σωστή δι-
αχείριση του κόσμου που έρχεται στην Κύπρο ώστε να αποδείξουμε 
ότι στις δύσκολες περιόδους που υπάρχει μεγάλη ζήτηση μπορούμε 
να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο και να φεύγει ευχαριστημένος ώστε 
να εξασφαλίσουμε τις επόμενες χρονιές. Εδώ είναι το μεγάλο μας 
στοίχημα – να εξυπηρετήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που θα έρθει 
φέτος για να μπορέσουμε να θεωρήσουμε τη χρονιά μας χρήσιμη 
από όλες τις απόψεις και όχι μόνο στα νούμερα». 
Σε σχέση με το Brexit, ο κ. Κάκκουρας είπε πως όσον αφορά τον ει-
σερχόμενο τουρισμό από την πιο μεγάλη μας αγορά, μετά τη ρωσική, 
«θα πρέπει να δούμε τις εξελίξεις σε δύο επίπεδα – τον μακροπρό-
θεσμο επηρεασμό που μπορεί να υπάρξει και τι θα γίνει μελλοντικά 
στην επόμενη χρονιά. Για φέτος, οι περισσότερες κρατήσεις έχουν 
γίνει και έχουν δοθεί οι προκαταβολές. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει 
σημαντικός επηρεασμός. Ίσως να επηρεάσει κάποιους τουρίστες, 
αυτούς της τελευταίας στιγμής».
Για το θέμα της επόμενης χρονιάς, συνέχισε, οτιδήποτε επηρεάζει 
την οικονομία της Βρετανίας επηρεάζει γενικά το σύνολο των αφί-
ξεων. «Πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα 
της οικονομίας με την υποτίμηση της στερλίνας – που αν υπάρχει 
σοβαρή υποτίμηση, ίσως επηρεάσει τις κρατήσεις για την επόμενη 
χρονιά. Υπάρχει βέβαια ο χρόνος για να γίνει η κατάλληλη μελέτη και 
η ανάλογη αντίδραση για κάποια πιθανά αποτελέσματα», πρόσθεσε. 
Ανάλογα αν υπάρξει μεγάλη υποτίμηση της στερλίνας, σημείωσε, κά-
ποιους Κύπριους ταξιδιώτες προς Βρετανία θα τους επηρεάσει θετι-
κά αν πάνε για τουρισμό-διακοπές και αρνητικά αν είναι σπουδαστές 
και επιχειρηματίες. «Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η 
κατάσταση είναι πολύ νωρίς. Η οικονομία της Βρετανίας είναι δυνατή, 
άρα θα περάσουν οι πρώτες εβδομάδες για να δούμε τις αντιδρά-
σεις», συμπλήρωσε.

Καθησυχάζουν οι Κύπριοι 
τουριστικοί πράκτορες

Αρνητικό αντίκτυπο σε τουριστικές αφίξεις και έσοδα θα έχει το Brexit 
για την Ελλάδα εκτιμά ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
(ΣΕΤΕ), σύμφωνα με μελέτη του. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτές, ο ελ-
ληνικός τουρισμός θα πληγεί λόγω της παρατηρούμενης αβεβαιότητας και 
της διολίσθησης της στερλίνας και τις αλλαγές που θα επέλθουν στο ΑΕΠ 
της χώρας. Με δεδομένο ότι λόγω του κλίματος που διαμορφώνεται στη 
Μεγάλη Βρετανία και της νέας ισοτιμίας αναμένονται άμεσες μεταβολές 
στην ταξιδιωτική και καταναλωτική συμπεριφορά των Βρετανών τουριστών, 
ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά οι αφίξεις και τα έσοδα, πρωτίστως στο 
προϊόν Ήλιος και Θάλασσα. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοι-
χεία του ΣΕΤΕ, σημαντικό μερίδιο των κρατήσεων γίνονται τελευταία στιγμή 
(έως και έναν μήνα προ της αναχώρησης), δηλαδή εντός Ιουνίου και Ιουλί-

ου-Αυγούστου. Ο ΣΕΤΕ θεωρεί ότι αρνητικές επιπτώσεις θα υπάρξουν και σε 
άλλες μορφές ταξιδιών αναψυχής, όπως είναι π.χ. ο πολιτιστικός τουρισμός 
ή η αγορά συνεδρίων, εταιρικών συναντήσεων κλπ. Και επισημαίνει ότι η 
σημασία της βρετανικής αγοράς είναι καίρια για τον ελληνικό τουρισμό, δε-
δομένου του μεγάλου μεγέθους της (2,4 εκατ. επισκέπτες και 2 δισ. ευρώ 
το 2015) αλλά και του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης που παρουσίαζε το 2016. 
Επισημαίνεται ότι όσο θα εξελίσσεται η διαδικασία αποχώρησης της χώρας 
από την ΕΕ και θα προχωρούν οι αναμενόμενες διαπραγματεύσεις για τη 
σχετική συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, θα προκύπτουν νέα δεδομένα για 
τις αλλαγές που θα επέλθουν στη δομή και στον τρόπο λειτουργίας της βρε-
τανικής τουριστικής αγοράς, μίας εκ των μεγαλύτερων και σημαντικότερων 
για την παγκόσμια αγορά τουρισμού και ταξιδιών.

Αρνητικό αντίκτυπο από το Brexit αναμένουν στην Ελλάδα
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Στην παρουσία του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, και άλ-
λων επισήμων, πραγματοποιήθηκε την 

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 η τελετή ονομασίας 
του τερματικού του Αεροδρομίου Λάρνακας 
σε «Γλαύκος Κληρίδης». Σε χαιρετισμό του, ο 
πρόεδρος του ΔΣ της Ηermes Airports Πανα-
γιώτης Χατζηπαντελής ανέφερε ότι το Αερο-
δρόμιο Λάρνακας, στο εξής, θα υπενθυμίζει σε 
κάθε επισκέπτη την προσφορά του αείμνηστου 
Γλαύκου Κληρίδη στην Κύπρο. «Από το 2006 
που η διεθνής κοινοπραξία εννέα μετόχων 
ανέλαβε τη διαχείριση και τον έλεγχο των Δι-
εθνών Αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, η 
Hermes Airports συνεχίζει να αναπτύσσεται, 
αποδεικνύοντας την αξία και την προοπτική 
της, συμβάλλοντας έμπρακτα στην οικονομία 
και τον τουρισμό της Κύπρου», είπε ο κ. Χα-
τζηπαντελής. Ανέφερε ακόμα ότι «σήμερα, τα 
αεροδρόμια της Κύπρου προσφέρουν εγκα-
ταστάσεις υψηλών προδιαγραφών και τελευ-
ταίας τεχνολογίας. Περισσότερες από 70 αε-
ροπορικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στα 
Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, συνδέοντας 
την Κύπρο με περισσότερους από 110 προο-
ρισμούς σε 40 χώρες. Η λειτουργία των δύο 
αεροδρομίων διασφαλίζει περισσότερες από 
13.000 θέσεις εργασίας», είπε. Σύμφωνα με 
τον κ. Χατζηπαντελή, «με ετήσια συνεισφορά 
στην οικονομία που ξεπερνά τα €500 εκατομ-
μύρια, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 3% 
του ΑΕΠ της χώρας, τα δύο αεροδρόμια της 
Κύπρου δικαιολογημένα θεωρούνται σημαντι-
κή κινητήρια δύναμη που συνεισφέρει σημα-
ντικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και 
στη δημιουργία και διατήρηση χιλιάδων θέσε-
ων εργασίας». Αναφερόμενος στην επιβατική 
κίνηση, είπε πως «η φετινή χρονιά θα αποτε-
λέσει ρεκόρ για την επιβατική κίνηση στα Αε-
ροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, ενώ για τους 
πρώτους πέντε μήνες του 2016 σημειώθηκε 
αύξηση στον αριθμό των επιβατών πέραν του 
14% σε σχέση με την περσινή χρονιά». Ο κ. Χα-
τζηπαντελής ανακοίνωσε επίσης την πρόθεση 
της Hermes Airports να ενισχύσει το πρόγραμ-
μα αναδάσωσης μετά τις καταστροφικές πυρ-
καγιές, προσφέροντας το συμβολικό ποσό των 
10 χιλιάδων ευρώ. Μετά τις ομιλίες παρουσιά-
στηκε μουσικό πρόγραμμα από τη Συμφωνική 
Ορχήστρα Νέων Κύπρου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Γλαύκος Κληρίδης» το τερματικό του Αεροδρομίου Λάρνακας 

ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Τιμητική διάκριση από την ACI Ευρώπης 
Το Αεροδρόμιο Λάρνακας έλαβε από την ACI Ευρώπης τιμητική διάκριση για το 
υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών σε άτομα με κινητικές δυσκολίες. Σε δελτίο 
Τύπου αναφέρεται ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας-Γλαύκος Κληρίδης εξα-
σφάλισε τιμητική μνεία στην κατηγορία «Καλύτερο αεροδρόμιο Ευρώπης στον 
τομέα εξυπηρέτησης ατόμων με κινητικές δυσκολίες». Η διάκριση αυτή προέκυ-
ψε στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 12ης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ACI Ευ-
ρώπης, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 22 Ιουνίου 2016 και στην οποία 
συμμετείχαν διάφοροι φορείς και υπηρεσίες από ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Σε 
σχετικό δελτίο Τύπου της ACI αναφέρεται ότι «το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας 
λαμβάνει τιμητική υπόμνηση, ως το πιο προσιτό αεροδρόμιο για άτομα με κινητι-
κές δυσκολίες. Διακρίνεται επίσης για τη θετική εμπειρία ταξιδιού που εξασφα-
λίζει στα άτομα με κινητικές δυσκολίες καθώς και για τις μεγάλες προσπάθειες 
που καταβάλλει για να συνάδει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα εξυπηρέτησης ατόμων 
με κινητικά προβλήματα». Η Ελένη Καλογήρου, ανώτατη εκτελεστική διευθύ-
ντρια της Hermes Airports εξέφρασε «την ικανοποίησή της για την τιμητική διά-
κριση που εξασφάλισε ο Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας. Ταυτόχρονα συνεχάρη 
τη Σόφη Χριστοφίδου, διευθύντρια του τμήματος εξυπηρέτησης επιβατών και 
επικεφαλής της υπηρεσίας εξυπηρέτησης ατόμων με κινητικά προβλήματα της 
Hermes Airports, και την εταιρεία S&L Airport Services Ltd, η οποία είναι αρμό-
δια για την παροχή υπηρεσιών σε άτομα με κινητικές δυσκολίες, στο Αεροδρόμιο 
Λάρνακας».



Η Louis Hotels 
ανεβάζει τον πήχη 
στον Πρωταρά 

Η Louis Hotels που κατέχει ηγετική 
θέση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία 
της Κύπρου και της Ελλάδας με 21 ξε-

νοδοχεία 4 και 5 αστέρων ανακοινώνει την 
ολική αναδόμηση και έναρξη λειτουργίας τρι-
ών νέων μονάδων της στην Κύπρο καθώς 
και την ουσιαστική αναβάθμιση μιας τρίτης. 
Πιο συγκεκριμένα, στις 18 Απριλίου 2016 
άνοιξε τις πόρτες  του μετά από ολική ανανέ-
ωση το πολυτελές θέρετρο  Louis Nausicaa 
Beach  που  βρίσκεται στη φημισμένη παρα-
λία  Fig Tree  Bay, σε έκταση 21.000 τ.μ.  Όλοι 
οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου κα-
θώς επίσης και  οι  196 σουίτες έχουν πλή-
ρως επανασχεδιαστεί και  αναβαθμιστεί.  Στις 
εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου περιλαμβά-
νονται  πλέον και  5  παιδικά  mini  clubs,  3  εστι-
ατόρια, 2 πισίνες, γυμναστήριο  και ένα 
σύγχρονο κέντρο spa. Με μοναδική, νησιώτι-
κη  αρχιτεκτονική σε άσπρα  και μπλε χρώμα-
τα,  το  Louis  Nausicaa  Beach ανεβάζει ακόμη 
πιο ψηλά το επίπεδο φιλοξενίας των ξενο-
δοχείων της Louis Hotels συμβάλλοντας ταυ-
τόχρονα και στην έμπρακτη αναβάθμιση του 
τουριστικού προϊόντος της Κύπρου. Σημει-
ώνεται ότι από φέτος, και για πρώτη χρονιά, 
το ξενοδοχείο λειτουργεί  αποκλειστικά ως 
ξενοδοχείο  «TUI Family Life», ένα πρόγραμ-
μα διακοπών που ανταποκρίνεται σε υψηλά 
πρότυπα φιλοξενίας για πελάτες του συγκε-
κριμένου διοργανωτή ταξιδίων από τις αγορές 
της Αγγλίας και της Σκανδιναβίας. Δίπλα από 
το  Family  Life  Nausicaa,  κτισμένο πάνω στον 
μαγευτικό κόλπο του Fig Tree είναι το The King 

Jason Protaras, το πρώτο boutique design ξε-
νοδοχείο της περιοχής που άνοιξε τις πύλες 
του στις 27 Απριλίου φέτος μετά από ολική 
αναδόμηση και εντάχθηκε στα ξενοδοχεία της 
Louis Hotels. Tο ολοκαίνουργιο The King Jason 
Protaras συνδυάζει μια όαση πολυτελών υπη-
ρεσιών για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης και 
ξεκούρασης πλάι στο απέραντο γαλάζιο. Απο-
τελείται από 88 υπερπολυτελή Studio και σου-

ίτες του ενός υπνοδωματίου, 2 μπαρ, 2 εστια-
τόρια καθώς και ένα boutique κέντρο υγείας 
και ομορφιάς. Με 4 εξωτερικές πισίνες, ανα-
παυτικά κρεβατάκια να αιωρούνται στο νερό, 
πισίνα αποκλειστικά για ενήλικες και μια άλλη 
με hydro contact για υδρομασάζ και τζακούζι, 
το  The King Jason Protaras  αποτελεί στολίδι 
για τον κυπριακό τουρισμό και αναβαθμίζει 
ουσιαστικά τη φιλοξενία πολυτελείας στην 
ελεύθερη Αμμόχωστο. To  γνωστό τουριστικό 
χωριό Άγιος Ηλίας στον Πρωταρά, που τόσο 
είχε αγαπηθεί από τουρίστες του εξωτερικού 
αλλά και από Κύπριους, ξαναγράφει ιστορία 
και ανοίγει τις πύλες του την 1η Ιουνίου 2016 
πλήρως ανοικοδομημένο και ανασχεδιασμένο 
ως το πλέον πολυτελές θέρετρο 4+ αστέρων. 
Η ολοκληρωτική μεταμόρφωση περιλαμβά-
νει 152  άνετα στούντιο και σουίτες ενός και 
δύο υπνοδωματίων με μοντέρνες παροχές, 
μεγάλες βεράντες και πανοραμική θέα της 
περιοχής. Δίπλα στο εκκλησάκι του Προφήτη 
Ηλία που δεσπόζει στην περιοχή και κτισμέ-
νο σε μια έκταση 40.400 τ.μ. από καταπρά-
σινους κήπους, το St. Elias Resort αλλάζει τα 
δεδομένα της φιλοξενίας στον Πρωταρά. H 
κατασκευή μιας ολοκαίνουργιας πισίνας με 
τζακούζι, η προσθήκη νεροτσουληθρών στη 
μεγάλη και πλήρως ανακαινισμένη πισίνα,  τα 
club για παιδιά, ένα εστιατόριο με παραδοσι-
ακούς ελληνικούς μεζέδες (meze by Elliniko) 
αλλά και ένα δεύτερο εστιατόριο με διεθνή 
κουζίνα, το κέντρο spa με γυμναστήριο και 
θεραπείες προσώπου και σώματος συνθέτουν 
μια μοναδική εμπειρία διακοπών, χαλάρωσης 
και αναζωογόνησης. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Louis Nausicaa Beach
The King Jason Protaras
St. Elias Resort
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Η νέα νομοθεσία της ΕΕ για τις ελεγκτικές υπη-

ρεσίες, που τέθηκε σε εφαρμογή την Παρα-

σκευή 17 Ιουνίου, εισάγει πιο λεπτομερείς 

απαιτήσεις αναφορικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο 

των «Οντοτήτων Δημοσίου Συμφέροντος» (ΟΔΣ). Σύμ-

φωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, η νομοθεσία στοχεύει στη βελτίωση της 

ποιότητας του ελέγχου και στην αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης των επενδυτών στις χρηματοοικονομι-

κές πληροφορίες μέσω:

• της ενίσχυσης της ανεξαρτησίας των νόμιμων ελε-

γκτών

• της συμβολής σε μια πιο δυναμική αγορά λογιστικού 

ελέγχου στην ΕΕ

• της ενδυνάμωσης του ρόλου και των αρμοδιοτήτων 

των επιτροπών ελέγχου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λειτουργίες που ανατίθε-

νται στις επιτροπές ελέγχου έχουν επεκταθεί ποικι-

λοτρόπως, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Οργανώσε-

ων Διοικητικών Συμβούλων (ecoDa), σε συνεργασία 

με την PwC, έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να βο-

ηθήσει τα μέλη των επιτροπών ελέγχου να κατανοή-

σουν τις βασικές αλλαγές. Αυτό θα γίνει εφικτό μέσω 

μιας περιγραφής των πτυχών της νέας νομοθεσίας, η 

οποία θα εστιάζει στη σύνθεση και διακυβέρνηση των 

επιτροπών ελέγχου, στην επιλογή και στον διορισμό 

ελεγκτικού οίκου, στην παρακολούθηση της ανεξαρ-

τησίας των ελεγκτών, στις απαιτήσεις αναφοράς και 

στην εποπτεία των ελεγκτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

πολλές εταιρείες δεν έχουν αξιολογήσει ακόμη πλή-

ρως τις επιπτώσεις της μεταρρύθμισης και βρίσκονται 

στη διαδικασία προσαρμογής στις αλλαγές. 

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ περιέχει αριθμό 

επιλογών για τα κράτη μέλη. Για κάθε μία από τις συ-

γκεκριμένες πτυχές, τα κράτη μέλη έχουν την ευελι-

ξία να επιλέξουν περισσότερο ή λιγότερο αυστηρούς 

κανόνες. Η ευελιξία σε θέματα διακυβέρνησης απο-

τελεί σε γενικές γραμμές μια ενδεδειγμένη πολιτική. 

Είναι ωστόσο σημαντικό η τελική εθνική νομοθεσία 

εφαρμογής των κανόνων να οδηγεί σ’ ένα συνεκτικό 

πλαίσιο που να ενισχύει την ποιότητα του ελέγχου και 

να επιτρέπει στις επιτροπές ελέγχου να διεκπεραι-

ώνουν ορθά τα νέα τους καθήκοντα. Όπως δήλωσε 

ο Turid Solvang, πρόεδρος της ecoDa, «το γεγονός 

ότι οι επιτροπές ελέγχου τίθενται στο επίκεντρο της 

ελεγκτικής μεταρρύθμισης συνιστά αναγνώριση του 

σημαντικού τους ρόλου. Η ερμηνεία της νομοθεσίας 

από όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται 

με το αρχικό πνεύμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Ο 

Πέτρος Χ. Πετράκης, συνέταιρος PwC Κύπρου, υπεύ-

θυνος για Regulation, Quality Risk & Independence, 

Συμβουλευτικές & Ελεγκτικές υπηρεσίες, δήλωσε 

σχετικά: «Η χρησιμότητα και ο ρόλος των επιτροπών 

ελέγχου είναι υψίστης σημασίας για κάθε οργανισμό 

που επιθυμεί να αναπτύξει μια ισχυρή εταιρική δια-

κυβέρνηση. Επομένως, η ανάγκη εξοικείωσής τους 

με την ελεγκτική νομοθεσία της ΕΕ και η ανάδειξη 

βέλτιστων πρακτικών θα πρέπει να αποτελούν προτε-

ραιότητα, αν και απαιτούν χρόνο. Ο οδηγός που ετοί-

μασε η PwC έχει σχεδιαστεί με στόχο να συμβάλει 

στην κατανόηση εκ μέρους των επιτροπών ελέγχου 

των πρακτικών επιπτώσεων, παραθέτοντας παράλ-

ληλα κάποια παραδείγματα καλών πρακτικών». O 

οδηγός που ετοιμάστηκε από την PwC και την ecoDa 

παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που 

πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 στις 

Βρυξέλλες, όπου τα μέλη των επιτροπών ελέγχου 

συζήτησαν τις διαφορετικές πτυχές της οδηγίας και 

αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες.

OIKONOMIA

Αλλαγές στις ελεγκτικές υπηρεσίες 

Η αυξημένη κερδοφορία κατά το 2015 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, οι 
επενδύσεις σε έργα υποδομής με την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων αποθή-
κευσης πετρελαιοειδών στο Βασιλικό και στο αεροδρόμιο Λάρνακας καθώς και 
η σταθερή μερισματική πολιτική, ήταν τα βασικότερα θέματα που προέκυψαν 
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Petrolina (Holdings) Public Ltd που πραγμα-
τοποιήθηκε την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016, στη Λάρνακα.
Στη Γενική Συνέλευση, η Petrolina (Holdings) Public Ltd παρουσίασε τα οικο-
νομικά της αποτελέσματα για το 2015. Στην περσινή χρονιά, το κέρδος πριν τη 
φορολογία ανήλθε στα €8,3 εκ. έναντι €5,8 εκ. το 2014, ενώ το κέρδος μετά 
τη φορολογία ανήλθε στα €7,2 εκ. έναντι €5,2 εκ. το προηγούμενο έτος. Με 
βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα, το κέρδος ανά μετοχή υπολογίζεται στα 8,28 
σεντ έναντι 5,94 σεντ το 2014. Στον χαιρετισμό του εκτελεστικού προέδρου της 
εταιρείας κ. Κίκη Λευκαρίτη, αναφέρθηκε η ολοκλήρωση της ανέγερσης νέων 
δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαιοειδών σε ιδιόκτητη γη στην περιοχή Βασι-
λικού καθώς και το έργο ανέγερσης αποθηκευτικών χώρων στο αεροδρόμιο 
Λάρνακας το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Έγινε επίσης αναφορά στην οργανική 
ανάπτυξη και συνεχή αναβάθμιση του δικτύου πρατηρίων της εταιρείας στα 
πρότυπα ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε θέματα ασφάλειας, περιβάλλοντος, 
λειτουργικότητας και εμφάνισης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Γενική Συνέλευση 
σημείωσε η παρουσίαση από τον εκτελεστικό σύμβουλο Οικονομικών κ. Ντί-

νο Λευκαρίτη, στην οποία έγινε εκτενής αναφορά στις ενέργειες μετακίνησης 
των εγκαταστάσεων στο Βασιλικό, τόσο για τα πετρελαιοειδή με την κατασκευή 
του νέου τερματικού, όσο και για το υγραέριο με την πρόσφατη δημιουργία 
κοινοπραξίας για την κατασκευή κοινής εγκατάστασης. Έγινε, επίσης, αναφο-
ρά στις προσπάθειες που καταβάλλει η εταιρεία με στόχο την ανάπτυξη και 
μεταμόρφωση του βόρειου παραλιακού μετώπου της Λάρνακας με τρόπο που 
να συμβάλουν στην αναπτυξιακή πορεία όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και της 
Λάρνακας και της κυπριακής οικονομίας γενικότερα.

ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ 16η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνέχεια στη στρατηγική ανάπτυξη με επενδύσεις σε έργα υποδομής

Νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία
PwC και ecoDa θα προσφέρουν καθοδήγηση 
στις επιτροπές ελέγχου 
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Κατά 19% σε σχέση με το 2015 έχουν αυ-

ξηθεί οι αναζητήσεις για διακοπές στην 

Ελλάδα μέσω διαδικτύου ενώ οι ίδιες 

αναζητήσεις έχουν αυξηθεί κατά 72% μέσω κι-

νητών τηλεφώνων. Αυτά είναι δύο από τα εντυ-

πωσιακά στοιχεία που παρουσίασε ο διευθυντής 

Εταιρικών Σχέσεων της Google στην Ελλάδα Δι-

ονύσης Κολοκοτσάς, κατά την παρουσίαση του 

προγράμματος Grow Greek Tourism Online, που 

πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο της Θεσσα-

λονίκης μετά από πρόσκληση του αντιδημάρχου 

Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων Σπύρου Πέγκα. 

Ο κ. Κολοκοτσάς επεσήμανε ότι ενώ αυξάνεται 

το διαδικτυακό ενδιαφέρον για διακοπές στην 

Ελλάδα εντός της χώρας, το ποσοστό των του-

ριστικών καταλυμάτων όλων των επιπέδων που 

προωθούν τις υπηρεσίες τους διαδικτυακά και 

διαθέτουν διαδικτυακές δυνατότητες πώλησής 

τους παραμένει εξαιρετικά χαμηλό, και δεν ξε-

περνά το 8%. Όπως υποστήριξε, με γνώμονα τις 

επιθυμίες των ενδιαφερομένων, μπορεί κανείς 

να φτιάξει ένα πιο ελκυστικό τουριστικό προϊόν 

και αν το αναδείξει σωστά να έχει το επιθυμη-

τό αποτέλεσμα. Ως παράδειγμα έφερε το ότι με 

βάση τα υπάρχοντα στοιχεία που έχουν συλλε-

χθεί διαδικτυακά η πλειοψηφία των τουριστών 

που δείχνουν ενδιαφέρον για πακέτα διακοπών 

στη Μακεδονία προέρχεται από τη Γερμανία, τη 

Ρωσία και την Ιταλία. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

της Google στην Ευρώπη, το 37% των πωλήσεων 

στο τουριστικό προϊόν γίνονται μέσω του διαδι-

κτύου. Όπως ανέφερε ο διευθυντής Εταιρικών 

Σχέσεων της Google, το πρόγραμμα Grow Greek 

Τourism Οnline που εκπαιδεύει τους συμμετέ-

χοντες να στήσουν την επιχείρησή τους διαδι-

κτυακά ώστε να έχει μια ολοκληρωμένη παρου-

σία, ξεκίνησε πιλοτικά από την Κρήτη πριν από 

τρία χρόνια. Το 2014 έγιναν δωρεάν σεμινάρια 

και παρουσιάσεις σε 600 επιχειρήσεις ενώ το 

2015 ο αριθμός έφτασε συνολικά στις 4.500. Τον 

Μάιο και τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν σχετικά 

σεμινάρια Grow Greek Tourism Online στη Χαλ-

κιδική και στη Θεσσαλονίκ.

Οι τουριστικές αναζητήσεις για την Ελλάδα διαδικτυακά 
έχουν αυξηθεί κατά 19% και κατά 75% από κινητά 

Ο κινεζικός όμιλος Wanda άνοιξε τον Μάιο ένα θε-
ματικό πάρκο αξίας 40 δισεκατομμυρίων γουάν (6,1 
δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) στην ανατολική πόλη 
Ναντσάνγκ, πρωτεύουσα της επαρχίας Τζιανγκτσί.
Η Πόλη Πολιτιστικού Τουρισμού Ουάντα (Wanda City) 
είναι ο πιο πρόσφατος ανταγωνιστής της Ντίσνεϊλαντ 
της Σανγκάης που άνοιξε ένα περίπου μήνα αργότερα. 
Στην εναρκτήρια τελετή, ο πρόεδρος της Wanda, Ου-
άνγκ Τζιανλίν, είπε πως η Wanda ελπίζει να έχει μια 
επιρροή και μια φωνή στην πολιτιστική, τουριστική 
και ψυχαγωγική βιομηχανία και πως η Wanda City της 
Ναντσάνγκ είναι το πρώτο βήμα προς την επίτευξη του 

σκοπού αυτού. Η τεράστια εγκατάσταση περιλαμβάνει 
ένα θεματικό πάρκο, ένα εμπορικό κέντρο, εστιατόρια 
και ξενοδοχεία. Ο Ουάνγκ είχε δηλώσει στην Κεντρική 
Τηλεόραση της Κίνας πως η Ντίσνεϊλαντ της Σανγκά-
ης εξαρτάται υπερβολικά από ξεπερασμένους ήρωες 
όπως ο Μίκι Μάους και ο Ντόναλντ Ντακ, της λείπει οτι-
δήποτε καινούργιο και έχει κοστίσει υπερβολικά.
Ο Ουάνγκ είπε πως η Wanda θα καταστήσει αδύνατο 
για την Ντίσνεϊ να έχει κέρδος τα επόμενα 10 έως 
20 χρόνια. Η Wanda, μια ηγετική εταιρεία κατασκευ-
ής εμπορικών ακινήτων στην Κίνα, έχει στραφεί στις 
επενδύσεις στον ψυχαγωγικό και τον τουριστικό τομέα. 

Δύο νέα θεματικά πάρκα στην Κίνα

Η διαδικασία για την αποκατάσταση της 
συνεργασίας με την Τουρκία στον το-
μέα του τουρισμού έχει ήδη ξεκινήσει, 
όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η 
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τουρισμού της 
Ρωσίας (Rosturizm).
Σύμφωνα με το Πρακτορείο TASS, στην 
ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η απα-
γόρευση των πωλήσεων πακέτων εκ-
δρομών στην Τουρκία έχει αρθεί. Η 
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τουρισμού διε-
ξάγει επί του παρόντος εργασίες για την 
αποκατάσταση της συνεργασίας με την 
Τουρκία στον τουριστικό τομέα». Ιδιαί-
τερη προσοχή, σημειώνεται, θα δοθεί σε 
θέματα της διασφάλισης της ασφάλειας 
των Ρώσων τουριστών κατά τη διάρκεια 
των διακοπών τους στην Τουρκία. Ο ορ-
γανισμός συνιστά σε τουρίστες, όταν 
σχεδιάζουν ταξίδια στην Τουρκία, να 
λαμβάνουν υπόψη το υψηλό επίπεδο της 
τρομοκρατικής απειλής στη χώρα αυτή.

Aποκατάσταση 
τουριστικών 
σχέσεων 
Ρωσίας-Τουρκίας
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Παρά το προσφυγικό και την αύξηση των 

φόρων οι Γερμανοί τουρίστες εμπιστεύ-

ονται την Ελλάδα και φέτος το καλοκαίρι. 

Αυξημένη ζήτηση υπάρχει για Κέρκυρα, Ρόδο και 

Κρήτη. Πτώση παρουσιάζουν οι κρατήσεις για Κω 

και Σάμο.

Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις εκπροσώπων 

του ελληνικού τουριστικού κλάδου για δραματική 

μείωση των κρατήσεων προς την Ελλάδα φέτος 

το καλοκαίρι λόγω της προσφυγικής κρίσης αλλά 

και της αύξησης του ΦΠΑ σε κλασικούς ελληνι-

κούς τουριστικούς προορισμούς, κάτι τέτοιο δεν 

φαίνεται να επαληθεύεται στην πράξη τουλάχι-

στον από τα στοιχεία που προκύπτουν από Γερ-

μανούς τουριστικούς πράκτορες. Αντίθετα, όπως 

δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο dpa εκπρό-

σωπος του Γερμανικού Ταξιδιωτικού Συνδέσμου 

DRV, «οι αριθμοί των κρατήσεων ξεπερνούν τους 

περσινούς, που είχαν καταγράψει ρεκόρ».

Σύμφωνα με στοιχεία του DRV παραδοσιακά 

πρώτοι στις προτιμήσεις των Γερμανών τουρι-

στών ελληνικοί προορισμοί παραμένουν η Κρήτη, 

η Ρόδος αλλά και η Κέρκυρα. Ωστόσο δεν συμ-

βαίνει το ίδιο με τη Σάμο και την Κω, κυρίως λόγω 

της αθρόας άφιξης στα δύο νησιά προσφύγων και 

μεταναστών από τη Συρία και άλλες εστίες μεγά-

λων κρίσεων.

Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγει και έρευνα της 

γερμανικής Εταιρείας Καταναλωτικών Ερευνών 

GfK, σύμφωνα με την οποία οι κρατήσεις προς 

την Ελλάδα θα σημειώσουν άνοδο σε σχέση με 

την περσινή θερινή τουριστική σεζόν. Αυτή η άνο-

δος οφείλεται εν μέρει και στην πτώση της ζήτη-

σης προς την Τουρκία, εξαιτίας των πρόσφατων 

τρομοκρατικών χτυπημάτων στη χώρα, ιδίως στην 

Κωνσταντινούπολη. Οι κρατήσεις προς τουρκι-

κούς τουριστικούς προορισμούς παρουσιάζουν 

ήδη κατακόρυφη πτώση, όπως φαίνεται ήδη 

από στοιχεία του διεθνούς τουριστικού ομίλου 

Thomas Cook, που παραδοσιακά είναι «νούμερο 

ένα» στην παροχή τουριστικών πακέτων προς την 

Τουρκία στη Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία, 

αλλά και της γερμανικής TUI. Αξίζει να σημειω-

θεί ότι μέχρι το 2015 η Τουρκία κατείχε την τρίτη 

θέση στον κατάλογο των αγαπημένων τουριστι-

κών προορισμών των Γερμανών. Αντίστοιχα μειω-

μένη εμφανίζεται η κίνηση και προς την Αίγυπτο, 

για παρόμοιους λόγους. Από την άλλη πλευρά το 

φετινό καλοκαίρι ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται 

η τουριστική κίνηση προς ισπανικούς και πορτο-

γαλικούς προορισμούς, μεταβάλλοντας έτσι το 

τουριστικό τοπίο στη Μεσόγειο.

KOΣΜΟΣ

Ξεπερνούν τα περσινά 
ρεκόρ οι κρατήσεις 
από Γερμανία 
για την Ελλάδα 

Οι τοπικές αρχές στις Βαλεαρίδες νήσους 

προσανατολίζονται στην απαγόρευση της 

διακίνησης οχημάτων καθώς αναμένουν 

ρεκόρ στις αφίξεις τουριστών. Τα νησιά Μαγιόρκα, 

Μινόρκα, Ίμπιζα και Φορμεντέρα, που έχουν πλη-

θυσμό 1,1 εκατομμύρια, αναμένουν το καλοκαίρι 

έως και 13.500.000 τουρίστες.

Αξιωματούχοι στην Ίμπιζα και τη Φορμεντέρα δη-

λώνουν πως θα πρέπει οι τουρίστες που φτάνουν 

με πλοία να απαγορεύεται να μεταφέρουν τα οχή-

ματά τους για να αποφευχθεί η κυκλοφοριακή συμ-

φόρηση. Παρόμοια μέτρα έλαβε το ιταλικό θέρετρο 

Κάπρι. Σε περίοδο αιχμής στη Φορμεντέρα κατα-

φθάνουν έως και 20.000 οχήματα από τη γειτονι-

κή Ίμπιζα, που είναι 19 χλμ. μακριά. Σύμφωνα με 

δημοσίευμα της Guardian, πέρυσι 65 εκατομμύρια 

άνθρωποι επισκέφθηκαν την Ισπανία, 20 εκατομμύ-

ρια περισσότερα από τον αριθμό των κατοίκων. Οι 

αριθμοί είναι ήδη αυξημένοι από το 2015 εξαιτίας 

κυρίως των τρομοκρατικών επιθέσεων σε Τυνησία 

και Αίγυπτο που οδήγησαν πολλούς τουρίστες σε 

ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Επικεφαλής περιβαλλοντικών οργανώσεων κρού-

ουν τον κώδωνα του κινδύνου τόσο για την κυκλο-

φοριακή συμφόρηση στα νησιά όσο και για άλλα 

περιβαλλοντικά προβλήματα καθώς εκτιμούν ότι 

βρίσκονται κοντά στο σημείο όπου δεν θα έχουν 

ούτε το νερό ούτε τους ενεργειακούς πόρους για 

την κάλυψη της ζήτησης.

Για το νησί της Μινόρκας, οι περιβαλλοντολόγοι 

λένε ότι δεν μπορεί να δεχθεί πέραν των 20.000 

τουριστών την ημέρα, πέραν των 86.000 μόνιμων 

κατοίκων της. Αναμένεται ότι στην πρωτεύουσα της 

Μαγιόρκας έχουν οργανωθεί πέραν των 500 κρου-

αζιέρων, μεταφέροντας 1,5 εκατομμύρια επιβάτες.

Προβλήματα υπάρχουν και στο αεροδρόμιο της Μα-

γιόρκας το οποίο μπορεί να δεχτεί μέγιστο αριθμό 

66 πτήσεις την ώρα αλλά αναμένεται ότι οι πτήσεις 

θα φτάσουν τις εκατό την ώρα.

Θα απαγορεύσουν τη διακίνηση οχημάτων λόγω τουριστών

Προς ρεκόρ αφίξεων στις Βαλεαρίδες νήσους
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΟΤ

Ημερίδα με θέμα «Κυπριακό Κρασί: 

Προώθηση, Συνέργειες, Ευκαιρί-

ες» διοργανώθηκε τον Ιούνιο σε 

ξενοδοχείο στην Πάφο με πλείστους συμ-

μετέχοντες οινοποιούς, τον Όμιλο Οινοφί-

λων και τον κλάδο αμπελουργίας με στόχο 

την προώθηση του κυπριακού κρασιού και 

του οινικού τουρισμού.

Η Μαρία Σωκράτους, τουριστική λει-

τουργός στον ΚΟΤ, ανέφερε στο πλαίσιο 

της ημερίδας πως σκοπός του ΚΟΤ είναι 

η στήριξη των οινοπαραγωγών και όσων 

εμπλέκονται στη βιομηχανία του οίνου 

ώστε να προχωρήσουν σε συμπράξεις 

για να προωθήσουν το κυπριακό κρασί 

και τον οινικό τουρισμό που απασχολεί 

ιδιαίτερα τον Κυπριακό Οργανισμό Του-

ρισμού. Σύμφωνα με την κ. Σωκράτους, η 

ημερίδα διοργανώνεται για πρώτη φορά 

στην Πάφο, ενώ σημείωσε πως η επαρχία 

Πάφου επιλέχθηκε γιατί αποτελεί χώρο 

όπου μπορούσαν να συμμετάσχουν οινο-

παραγωγοί τόσο από τη Λεμεσό όσο και 

την Πάφο.

Σκοπός της ημερίδας, ανέφερε, είναι η 

καταγραφή των προβλημάτων που έχουν 

οι οινοποιοί και γενικώς όσοι ασχολού-

νται με την οινική βιομηχανία με στόχο να 

εξευρεθούν λύσεις στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν. Επιθυμία του ΚΟΤ, είπε η κ. 

Σωκράτους, είναι η συνεργασία όλων στην 

προώθηση του κυπριακού κρασιού ως ομάδα.

Εξάλλου σε δηλώσεις της η Λυγία Δερμάτη, 

ανώτερη τουριστική λειτουργός του ΚΟΤ, 

ανέφερε πως ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρι-

σμού έχει ολοκληρώσει το έργο των Δρόμων 

του Κρασιού με επτά διαδρομές σ’ όλη την 

Κύπρο. Πρόσθεσε δε πως αυτές οι διαδρομές 

μαζί με πληροφοριακό υλικό και χρηματο-

δότηση είναι προτάσεις προς τον επισκέπτη 

αλλά και τον Κύπριο για να επισκεφτούν οι-

νοποιεία. Συγκεκριμένα ανέφερε πως 41 οι-

νοποιεία έχουν ενταχθεί στους Δρόμους του 

Κρασιού βάσει ορισμένων κριτηρίων αλλά και 

αξιοθέατα καθ’ οδόν. Η κ. Δερμάτη ανέφερε 

πως αυτές οι διαδρομές είναι πολύ ελκυστι-

κές για τους επισκέπτες ενώ πρόσθεσε πως 

το φυλλάδιο με τις διαδρομές των κρασιών 

είναι το πρώτο φυλλάδιο που γίνεται ανάρ-

παστο από τους πάγκους των εκθέσεων αφού 

το κρασί, όπως είπε, ενδιαφέρει τους πάντες. 

Είπε ακόμα πως αυτό που ευελπιστεί ο ΚΟΤ 

με αυτόν τον διάλογο που διεξάγεται είναι η 

συνεργασία των εμπλεκομένων προκειμένου 

να καταστούν ένα σώμα ώστε, μαζί με τον 

ΚΟΤ, να προχωρήσουν σε διάφορες ενέργει-

ες μαζί για την προώθηση διάφορων συγκρο-

τημένων δράσεων και όχι αποσπασματικών.

Εμφαση στον οινικό τουρισμό
41 οινοποιεία έχουν ενταχθεί στους ∆ρόμους του Κρασιού βάσει ορισμένων κριτηρίων

www.visitcyprus.com

Αύξηση στην τέλεση πολιτικών γάμων από ξένους παρατηρείται φέτος, που 
κορυφώνεται το καλοκαίρι με τα έσοδα για την Κύπρο να ξεπερνούν τα €120 
εκ. για αυτόν τον χρόνο, δήλωσε η τουριστική λειτουργός του Κυπριακού Ορ-
γανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) Αντιγόνη Καποδίστρια.
Τα ζευγάρια που επιθυμούν να συνδυάσουν τον γάμο τους με τον τουρισμό 
έρχονται κυρίως από Αγγλία, Ισραήλ, Λίβανο, Ρωσία, άλλες ρωσόφωνες χώ-
ρες, και από άλλα μέρη του κόσμου. Πρόκειται για μια βιομηχανία, ανέφερε 
η κ. Καποδίστρια, που αποτελεί σημαντικότατο έσοδο για τον τουρισμό μας 
και το οποίο δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψη. «Βέβαια υπάρχει και κινείται η 
βιομηχανία που έχει σχέση με αυτόν τον τομέα του τουρισμού. Έχουμε έσο-
δα πέραν των €120 εκ., που περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που έχουν σχέση 
με αυτό το κομμάτι του τουρισμού. Μόνο οι εισπράξεις από εκδόσεις αδειών 
γάμου ανέρχονται στα €2,5 εκ. Είναι, επίσης, τα έσοδα από την τέλεση γάμων 
στις δημοτικές αρχές και άλλα έσοδα που αφορούν τις διανυκτερεύσεις, τη 

σίτιση, τα ανθοπωλεία, τα κεράσματα, τα πάρτι. Υπάρχει και ο Σύνδεσμος Δι-
οργανωτών Γάμου που ιδρύθηκε ύστερα από πρωτοβουλία του ΚΟΤ και που 
βρίσκεται στα χέρια των ιδιωτών».
Οι πολιτικοί γάμοι ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 8 χιλιάδες τον χρόνο αλλά 
φέτος λόγω και της αυξημένης τουριστικής ροής προς την Κύπρο αναμένε-
ται να σημειώσουν σημαντική άνοδο. Μαζί με τα ζευγάρια, έρχονται και οι 
συγγενείς και οι φίλοι τους που κατά μέσο όρο, και πάλι, ξεπερνούν τις 250 
χιλιάδες, αριθμός που συνεχώς αυξάνεται. Για κάθε ζευγάρι έρχονται από 10 
μέχρι 60 άτομα.
Εκτός από τους πολιτικούς γάμους, μια μικρότερη μερίδα προτιμά τον θρη-
σκευτικό γάμο.
Πάντως, πρόκειται για μια βιομηχανία που πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα 
τις τουριστικές αρχές του τόπου μας, εφόσον ο αριθμός των επισκεπτών που 
τελούν τους γάμους τους στην Κύπρο ολοένα και αυξάνεται.

Αύξηση πολιτικών γάμων φέτος το καλοκαίρι 
Τα έσοδα ξεπερνούν τα €120 εκατομμύρια
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΣΥΞΕ

Χ. Λοϊζίδης 
Πρόεδρος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ 
Ταχ. Θυρ. 27172, 1642 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
τηλ: 22442344 φαξ: 22441650
hloizide@multipro.com.cy 
 
Α. Τσόκκος
Α΄ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & 
Γραμματέας Επαρχιακής Επιτροπής 
Αμμοχώστου 
TSOKKOS HOTELS  
Ταχ. Θυρ. 30221, 5341 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 
τηλ: 23848130 / 77777444
φαξ: 23848003
reception@tsokkos.com 

A. Καπετάνιος 
Β΄ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ 
KAPETANIOS HOTELS
Ταχ. Θυρ. 56748, 3309 ΛΕΜΕΣΟΣ
τηλ: 25586206 φαξ: 25589769  
akapetanios@kapetaniosgroup.com 

Ι. Περδίος
Γραμματέας ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ 
LOUIS HOTELS
Tαχ. Θυρ. 22013, 1516 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
τηλ: 22588234 φαξ: 22442952
perdios@louisgroup.com  

Χ. Θεοχάρους
Οικονομικός Διαχειριστής ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ  
& Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής 
Λεμεσού 
GRANDRESORT
Ταχ. Θυρ. 54500, 3724 ΛΕΜΕΣΟΣ
τηλ: 25634333 φαξ: 25636945
haris.t@grandresort.com.cy   

Χρ. Ιακωβίδου 
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ 
& Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής 
Λευκωσίας 
CLEOPATRA HOTEL
Ταχ. Θυρ. 21397, 1507 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
τηλ: 22844000 φαξ: 22844222
christiana@cleopatra.com.cy 

Ι. Φλωρεντιάδου  
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ  & Πρόεδρος 
Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας
SENTIDO SANDY BEACH HOTEL
Ταχ. Θυρ. 40857, 6307 ΛΑΡΝΑΚΑ
τηλ: 24646333 φαξ: 24646900
info@sandybeachhotel.com.cy 

Χρ. Κοιτάζος 
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Πρόεδρος 
Επαρχιακής  Επιτροπής Αμμοχώστου 
ADAMS BEACH HOTEL
Tαχ. Θυρ. 30029, 5340 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
τηλ: 23840000 φαξ: 23816468
adams@adams.com.cy 
 
Θ. Φιλιππίδης 
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Πρόεδρος 
Επαρχιακής  Επιτροπής Πάφου 
ALIATHON TOURIST VILLAGE
Ταχ. Θυρ. 62303, 8063 ΠΑΦΟΣ
τηλ: 26964400 φαξ: 26964700
themis@aliathonvillage.com 
info@aliathonvillage.com 

Α. Μαντάλας 
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Πρόεδρος Επαρχ. 
Επιτροπής Ορεινών Θερέτρων 
EKALI HOTEL
Tαχ. Θυρ. 11514, 2810 ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ 
τηλ: 22922501 φαξ: 22922503  
info@ekali-hotel.com    

Στ. Μανδρίδης 
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Εκπρόσωπος 
Εκτοπισμένων Ξενοδόχων 
Αχαιών 12, 1101 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
τηλ: 22779750
steliosmandrides@gmail.com 

Ν. Κατσουνωτός
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Γραμματέας  
Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού
ATLANTICA HOTELS & RESORTS
Ταχ. Θυρ. 52001, 4060 ΛΕΜΕΣΟΣ
τηλ: 25883508, φαξ: 25327995
nkatsounotos@atlanticahotels.com 

Α. Παπουής
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Γραμματέας 
Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας
LARCO HOTEL
Ταχ. Θυρ. 42318, 6533 ΛΑΡΝΑΚΑ
τηλ: 24657006 φαξ: 24663463
apapouis@gmail.com 

Ευρ. Λοϊζίδης
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Γραμματέας 
Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου
MAYFAIR HOTEL & HOTEL APTS
Ταχ. Θυρ. 62459, 8064 ΠΑΦΟΣ
τηλ: 26948000 φαξ: 26949248 
euri@mayfair.com.cy 

Μ. Κουννάς 
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
GRECIAN HOTELS
Ταχ. Θυρ. 30006, 5340 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
τηλ: 23721301 φαξ: 23721307
grecian@grecian.com.cy 

Α. Κωνσταντίνου 
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
CONSTANTINOU BROS HOTELS
Ταχ. Θυρ. 60182, 8101 ΠΑΦΟΣ 
τηλ: 26964500 φαξ: 26964370
md@cbh-cyprus.com 

Α. Μιχαηλίδου 
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
THANOS HOTELS LTD 
Ταχ. Θυρ. 60136, 8125 ΠΑΦΟΣ
τηλ: 26888700 φαξ: 26931656
anna@thanoshotels.com  

Στ. Παναγιώτου 
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
CORFU HOTEL
Ταχ. Θυρ. 30062, 5340 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
τηλ: 23722700 φαξ: 23722703
corfuhotel@corfuhotel.com.cy    

Γ. Πανταζής
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
LEPTOS CALYPSO HOTELS
Ταχ. Θυρ. 62874, 8099 ΠΑΦΟΣ
τηλ: 26813777 φαξ: 26813840  
yiannos.pantazis@leptoscalypso.com 

Αλ. Χρυσαφίνης 
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
AMC HOTELS
Ταχ. Θυρ. 25282, 1308 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
τηλ: 23831501 φαξ: 22873373 
alexios@sunrise.com.cy   

Α.Λ. Γιαννάκη 
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
ADELAIS HOTEL
Ταχ. Θυρ. 33188, 5311 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 
τηλ: 23832600 φαξ: 23832601  
louisyiannaki@hotmail.com   

Φ. Κατσούρη
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
AKAMANTHEA HOLIDAY VILLAGE
Tαχ. Θυρ. 66301, 
8832 Πόλη Χρυσοχούς
τηλ: 26323500
φαξ: 22773639 / 26323400  
phoebekatsouri@gmail.com   

Γ. Μακεδόνας
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
ESTELLA HOTEL APTS
Ταχ. Θυρ. 52022, 4060 ΛΕΜΕΣΟΣ
τηλ: 25314933  φαξ: 25327309  
director@cypria.info   

Α. Ευσταθίου
Παρατηρητής ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
KEFALOS BEACH TOURIST VILLAGE
Ταχ. Θυρ. 62174
8061 ΠΑΦΟΣ 
τηλ: 26844809 φαξ: 26910633 
andreas@kefaloshotels.com   

Ζ. Ιωαννίδης 
Γενικός Διευθυντής ΠΑΣΥΞΕ 
Ταχ. Θυρ. 24772, 1303 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
τηλ: 22452820 φαξ: 22375460
cha@cyprushotelassociation.org 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 

ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΚΑΦΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

www.hotrec.eu www2.unwto.org www.ih-ra.com www.uftaa.org www.ccci.org.cy www.acta.org.cy



Πολλαπλά οφέλη από την επένδυση στη Γεροσκήπου

Ώθηση στην κυπριακή οικονομία 
και κυρίως στην οικονομία της 
Πάφου θα δώσει η μεγάλη επέν-

δυση των €3,5-4 δις, με το όνομα Eden 
City Cyprus,  που θα υλοποιηθεί στην πε-
ριοχή της Γεροσκήπου από την εταιρεία 
ATUM Developments Ltd. 
Το έργο Eden City Cyprus θα περιλαμβά-
νει, μεταξύ άλλων, παραλιακό σύμπλεγμα 
πύργων στο οποίο θα εγκατασταθεί επώ-
νυμο πεντάστερο ξενοδοχείο διεθνούς 
αλυσίδας και οικιστικά συγκροτήματα, 
πρωτοποριακές πανεπιστημιακές εγκα-
ταστάσεις, εστίες και βιβλιοθήκη, διεθνές 
συνεδριακό κέντρο, ιατρικό κέντρο και 
δημόσια πάρκα. Καινοτόμο στοιχείο θε-
ωρείται, παράλληλα, το τεχνητό νησί που 
θα κατασκευαστεί, μεταξύ άλλων, χώρος 
ελλιμενισμού για ιδιωτικά σκάφη καθώς 
και γέφυρα που θα το ενώνει οδικά με το 
υπόλοιπο έργο.  

Οφέλη για την κυπριακή 
και τοπική οικονομία
Η υλοποίηση του έργου αναμένεται ότι θα 
έχει πολλαπλά οφέλη, καθώς θα συμβά-
λει στη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων 
εργασίας και στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 
3.5% σε περίοδο 20 χρόνων. Επιπλέον, 
από τη συμφωνία ενοικίασης θα εισρεύ-
σουν πέραν των €750 εκατ. στα ταμεία 
του κράτους, ενώ το έργο θα βοηθήσει 
στην καταπολέμηση της εποχικότητας 
στον τομέα του τουρισμού. Ιδιαίτερη ανα-
μένεται ότι θα είναι η συμβολή του και 
στις προσπάθειες της κυβέρνησης για 
προώθηση της χώρας μας ως ελκυστικού 
διεθνούς επενδυτικού προορισμού, αλλά 
και στην στην αύξηση των καταναλωτικών 
δαπανών. Η δημιουργία ευκαιριών συμμε-
τοχής κυπριακών εργοληπτικών εταιρει-
ών, μέσω της εισροής ξένου κεφαλαίου 
για την κατασκευή του έργου, εκτιμάται, 
επίσης, ότι θα επηρεάσει θετικά τις προ-
σπάθειες για επίτευξη οικονομικής ανά-
πτυξης.   

Στήριξη από τις τοπικές αρχές
Υπέρ της επένδυσης τάχθηκαν πρόσφα-
τα οι τοπικές αρχές και η Συντονιστική 
Επιτροπή Κομμάτων και Οργανώσεων 
(ΣΕΚΟ). Το Δημοτικό Συμβούλιο Γε-
ροσκήπου υποστηρίζει την υλοποίηση 
οποιασδήποτε ανάπτυξης στην περιοχή, 

η οποία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, κ. 
Μιχάλη Παυλίδη, «θα δώσει ώθηση στην 
οικονομία, θα ενισχύσει την τοπική κοι-
νωνία και θα αμβλύνει το πρόβλημα της 
ανεργίας που μαστίζει την πόλη και επαρ-
χία της Πάφου».  Με τη σειρά του, ο Δή-
μαρχος Πάφου και Πρόεδρος της ΣΕΚΟ, 
κ. Φαίδωνας Φαίδωνος, σε δηλώσεις του 
ανέφερε ότι «στις πρώτες προτεραιότη-

τες εντάσσεται πλέον και η προώθηση 
μεγάλων έργων όπως το έργο του Ούγ-
γρου επενδυτή στη Γεροσκήπου». Τόνισε 
δε, ότι για τα έργα του ιδιωτικού τομέα, 
η ΣΕΚΟ, θα ασκήσει πιέσεις ούτως ώστε 
να ξεπεραστούν τα οποιαδήποτε γραφει-
οκρατικά εμπόδια για να αρχίσει άμεσα η 
εκτέλεσή τους και να βοηθηθεί ευρύτερα 
η οικονομία του τόπου.

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
Η καθυστέρηση που παρατηρείται στη 
διαπραγμάτευση των όρων και προϋπο-
θέσεων της Συμφωνίας Ενοικίασης της 
κρατικής γης οφείλεται στην επιμονή των 
κρατικών τεχνοκρατών στη δική τους εκτί-
μηση για την αξία της γης.  Εκτίμηση για 
την οποία, αξίζει να σημειωθεί, οι τεχνο-
κράτες δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής 
καμία επίσημη αιτιολόγηση, σε αντίθεση 
με την εταιρεία, η οποία έχει καταθέσει 
αιτιολογητική έκθεση και σχετικά στοιχεία. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κράτος 
ζητά €10 εκατ. ετήσια μίσθωση για την 
κρατική γη και επιπλέον €10 εκατ. για το 
τεχνητό νησί που σκοπεύει να κατασκευ-
άσει η εταιρεία, σε αντίθεση με τα €3 
εκατ. και €3 εκατ. αντίστοιχα που προτί-
θεται να δώσει η ATUM. Αξίζει, επίσης, 
ν’ αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο τεμά-
χιο κρατικής γης δεν έχει πρόσβαση στη 
θάλασσα και η δυνατότητα ανάπτυξής του 
δημιουργείται από τη συμπερίληψη της 
γης της Εκκλησίας και την κατασκευή του 
τεχνητού νησιού. 
Αναφερόμενος στην καθυστέρηση που 
παρουσιάζει η διαδικασία έγκρισης 
της επένδυσης της εταιρείας ATUM 
Developments Ltd, ο Δήμαρχος Γεροσκή-
που, κ. Παυλίδης σημείωσε: «Όλα είναι 
στάσιμα εδώ και τέσσερα χρόνια διότι 
οι αρμόδιοι δεν μπορούν να πάρουν μια 
απόφαση. Οι συζητήσεις δεν μπορούν να 
διαρκέσουν επ’ άπειρο. Εφόσον πληρού-
νται οι απαραίτητες προϋποθέσεις που 
θέτει η νομοθεσία, η δημοτική αρχή τάσ-
σεται υπέρ της υλοποίησης της συγκεκρι-
μένης ανάπτυξης καθώς και άλλων έργων 
που θα αναβαθμίσουν την περιοχή».
Αυστηρό μήνυμα προς τους τεχνοκρά-
τες να προχωρήσει η επένδυση έστειλε 
πρόσφατα ο Προέδρος της Δημοκρατίας, 
Νίκος Αναστασιάδης. Επεσήμανε μάλιστα 
ότι οι υπολογισμοί από πλευράς τεχνο-
κρατών έγιναν με βάση την αξία που θα 
αποκτήσει η γη εφόσον αναπτυχθεί από 
τον επενδυτή, υποδεικνύοντας ότι πρό-
κειται για μια πρακτική που χρήζει μεταρ-
ρύθμισης. 
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Οι τοπικές αρχές 
και η Συντονιστική 
Επιτροπή Κομμάτων 
και Οργανώσεων 
εντάσσουν την 
υλοποίηση του έργου 
στις προτεραιότητές 
τους 

AΡΘΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ




