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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
εκλεκτοί αναγνώστες,

Θέλω να εκφράσω τη δική μου απογοήτευση αλλά και γενικά 
όλων όσων εμπλέκονται στην τουριστική βιομηχανία της 
Κύπρου, αφού η Βουλή δεν ψήφισε ακόμα το νομοσχέδιο που 
προβλέπει τη δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού. Είναι 
πραγματικά κρίμα που ενώ τα τελευταία χρόνια βλέπουμε 
να γίνονται πράξη έργα και ενέργειες που θα στηρίξουν 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τον τουρισμό μας, μένει 
παγοποιημένη μια μεταρρύθμιση που, αναμφίβολα, θα είναι ο 
θεμέλιος λίθος για την παραπέρα ανάπτυξη και θωράκιση του 
τουρισμού στην Κύπρο.

Με ανακοίνωσή μας, τον Ιούνιο, οι τουριστικοί φορείς 
ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ, ACTA, ΠΑΣΥΔΙΞΕ και ΠΑΣΙΚΑ απαιτήσαμε 
την άμεση ψήφιση από τη Βουλή του νομοσχεδίου, αφού 
είναι πασιφανές πως μέσω αυτού θα μπορεί να προωθεί μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική για τον τουρισμό σχεδιάζοντας, 
προωθώντας, υλοποιώντας και,  όπου χρειαστεί, επιβάλλοντας 
οριζόντιες πολιτικές. 

Μαρίνες, καζίνο, γήπεδα γκολφ, λιμάνια και αεροδρόμια, 
θεματικά πάρκα και άλλα τόσα έργα δημιουργούνται ή 
προγραμματίζονται εμπλουτίζοντας το τουριστικό μας προϊόν. 
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, ζούμε τις καλύτερες μέρες 
του κυπριακού τουρισμού. Απλώς χρειάζεται όλοι να δούμε 
το γενικό καλό και να κτίσουμε μέσα από το δικό μας μερίδιο 
ευθύνης, ή και εξουσίας, τις γερές βάσεις για το μέλλον. 
Αυτές οι συντονισμένες και κοινές προσπάθειες, όλων 
ανεξαιρέτως των εμπλεκόμενων μερών, ήταν που ώθησαν 
ανοδικά τόσο τον τουρισμό όσο και την οικονομία του τόπου, 
μέσα σε τέσσερα χρόνια. Είναι δεδομένο πλέον ότι μπορούμε 
να επιτύχουμε περισσότερα.

TOY XAΡΗ ΛΟΪΖΙΔΗ,  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΣΥΞΕ

EDITORIAL
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Πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου 2017 στα Γρα-
φεία του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, 
συνάντηση του πρεσβευτή της Ουκρανίας, B. 
Humeniuk, με τον πρόεδρο και τον γενικό δι-
ευθυντή του ΠΑΣΥΞΕ, Χάρη Λοϊζίδη και Ζαχαρία 
Ιωαννίδη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ καλωσόρισε 
τον πρεσβευτή της Ουκρανίας χαιρετίζοντας ταυ-
τόχρονα την επίσκεψή του, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του Ουκρανού 
διπλωμάτη Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενη-
μέρωση του πρέσβη για τα τουριστικά πράγματα 
του τόπου, με ειδικές αναφορές στο Στρατηγικό 
Σχέδιο Τουρισμού και τις προσπάθειες που κα-

ταβάλλονται για αναβάθμιση του τουριστικού 
προϊόντος. Τόσο από πλευράς του πρεσβευτή 
της Ουκρανίας, όσο και από πλευράς του ΠΑΣΥ-
ΞΕ, τονίσθηκε η ανάγκη της συνέχισης των προ-
σπαθειών για περαιτέρω ενίσχυση του τουριστι-
κού ρεύματος και ενδυνάμωση των οικονομικών 
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.   Ο πρόεδρος 
του ΠΑΣΥΞΕ σημείωσε ιδιαίτερα την ικανοποίη-
ση της τουριστικής βιομηχανίας του τόπου για τη 
θεαματική αύξηση που σημείωσε το τουριστικό 
ρεύμα από την Ουκρανία που πενταπλασιάστηκε 
τα τελευταία πέντε χρόνια, ξεπερνώντας το 2016 
τις 60.000 Ουκρανούς τουρίστες.

Ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στα γραφεία του ΠΑΣΥΞΕ

Συνεπής στην πολιτική που χάραξε 
εδώ και αρκετά χρόνια για την ανά-
πτυξη του εσωτερικού τουρισμού, ο 

ΠΑΣΥΞΕ διευρύνει την προσφορά ελκυ-
στικότατων τιμών για τους συμπατριώτες 
μας –στον καλοκαιρινό κατάλογο ειδικών 
προσφορών των μελών του ο οποίος πε-
ριλαμβάνει 106 ξενοδοχεία, συγκροτήμα-
τα οργανωμένων διαμερισμάτων και του-
ριστικών χωριών– και προτείνει διακοπές 
στην Κύπρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου.  Ο σχετικός καλοκαιρινός κατάλο-
γος με τις ελκυστικές τιμές διατίθεται στο 
παρόν στάδιο για τους ενδιαφερόμενους 
προς άμεση αξιοποίηση, στις ιστοσελίδες 
του ΠΑΣΥΞΕ και της Τράπεζας Κύπρου, 

καθώς και μέσω των Social Media της 
CYTA, ενώ διατίθεται και στην ιστοσελίδα 
του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού 
(www.cyprushotelassociation.org, www.
bankofcyprus.com.cy, www.visitcyprus.
com/ www.visitcyprus.biz).
Την πρωτοβουλία του ΠΑΣΥΞΕ συνεχίζει 
να στηρίζει ουσιαστικά ο Κυπριακός Ορ-
γανισμός Τουρισμού και υποστηρίζει η 
Τράπεζα Κύπρου. Με αυτό τον τρόπο,  η 
τράπεζα εκφράζει εμπράκτως το ότι προ-
σφέρει στα μέλη της, μέσω των καρτών 
της, περισσότερα σε όλους τους τομείς 
και, πολύ περισσότερο, στον τομέα ανα-
ψυχής όπου έχει διακριθεί και συνεχίζει 
να διακρίνεται παγκοσμίως.

Κατάλογος εσωτερικού τουρισμού 
για το καλοκαίρι 2017
Προσφορές από 106 ξενοδοχεία και συγκροτήματα 
οργανωμένων διαμερισμάτων / τουριστικών χωριών 

Με ανακοίνωσή τους, τον Ιούνιο, οι του-
ριστικοί φορείς ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ, ACTA, ΠΑ-
ΣΥΔΙΞΕ και ΠΑΣΙΚΑ εξέφρασαν, και δημό-
σια, την έντονη προτροπή για την άμεση 
ψήφιση από τα κοινοβουλευτικά κόμματα 
του νομοσχεδίου που προβλέπει τη δη-
μιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού που, 
αναμφίβολα, θα αποτελέσει μια θετική 
εξέλιξη για την παραπέρα ανάπτυξη και 
θωράκιση του ζωτικής σημασίας αυτού 
τομέα για την Κύπρο.
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση «Ο 
στόχος για σταθερή και υγιή ανάπτυξη 
θα επιτευχθεί μόνο με την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων, που θα οδηγήσουν στη 
θεμελίωση μιας σύγχρονης, ευέλικτης και 
ανταγωνιστικής οικονομίας. Μιας οικονο-
μίας που θα ευνοεί την υγιή επιχειρηματι-
κότητα και την προσέλκυση επενδύσεων 
και προς αυτή την κατεύθυνση πιστεύου-
με ότι θα αποτελέσει η δημιουργία του 
Υφυπουργείου Τουρισμού και η ολοκλή-
ρωση του νέου στρατηγικού σχεδιασμού 
για τον τουρισμό, το όραμα και τους στό-
χους του οποίου συμμεριζόμαστε.
Κατά συνέπεια, καλούμε τα κοινοβουλευ-
τικά κόμματα να σεβαστούν την καθολική 
απαίτηση των τουριστικών φορέων του 
τόπου που σύσσωμα ζητούν την άμεση 
ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, χωρίς 
περαιτέρω αχρείαστες καθυστερήσεις».

Koινή έκκληση 
για άμεση ίδρυση 
Υφυπουργείου 
Τουρισμού από τους 
τουριστικούς φορείς





ΤΟ ΘΕΜΑ
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Σε μια ιδιαίτερα θετική συγκυρία για την τουριστική και ξενοδοχει-
ακή βιομηχανία της Κύπρου πραγματοποιήθηκε, στις 19 Ιουνίου 
2017, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξε-

νοδόχων. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Χάρης Λοϊζίδης, αν και υπέδειξε 
ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε –τονίζοντας πρωτίστως την 
ανάγκη συνέχισης και εντατικοποίησης της μεταρρυθμιστικής προσπά-
θειας που έχει ξεκινήσει– χαρακτήρισε το 2016 χρονιά-σταθμό για την 
τουριστική βιομηχανία της χώρας μας. 
Σε συνέχεια των επιδόσεων του 2016, ανέφερε ο κ. Λοϊζίδης, «με αφί-
ξεις που ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 3 εκατομμύρια, το πρώτο τε-
τράμηνο φέτος καταγράφουμε πρόσθετη αύξηση της τάξης του 20%. 
Τα έσοδα καταγράφουν μικρότερη αλλά ικανοποιητική αύξηση 12% και 
η απασχόληση στη βιομηχανία μας αυξάνεται με σαφώς πιο γρήγορους 
ρυθμούς από το σύνολο της οικονομίας, σε σημείο που να παρουσιάζο-
νται και ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο μας». 
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ ανέφερε ότι πριν από τρία χρόνια, «όταν ακόμα 
ως χώρα παλεύαμε για να εξέλθουμε από την ύφεση και η οικονομία μας 
βρισκόταν σε πρόγραμμα προσαρμογής», κράτος και βιομηχανία θέταμε 
δύο πολύ συγκεκριμένους στόχους: Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
του τουριστικού προϊόντος και την επιμήκυνση της τουριστικής περιό-
δου. «Σήμερα, προσγειωμένα και ρεαλιστικά, μπορούμε να αναγνωρί-
σουμε ότι με συντονισμένες και κοινές προσπάθειες, όλων ανεξαιρέτως 
των εμπλεκόμενων μερών, πετύχαμε αρκετά και στις δύο αυτές κατευ-
θύνσεις».
Μέσα σε τέσσερα χρόνια, ανέφερε ο κ. Λοϊζίδης, πετύχαμε περισσότερα 
απ’ όσα την τελευταία 20ετία, σε συνθήκες μάλιστα που ήταν σαφώς 
δυσμενέστερες. «Με μια σειρά σημαντικών πολεοδομικών και άλλων κι-
νήτρων που προώθησε το κράτος αμέσως μετά την κορύφωση της οικο-
νομικής κρίσης στον τόπο μας, κατορθώσαμε να γίνουν στη βιομηχανία 
σημαντικές επενδύσεις εμπλουτισμού και αναβάθμισης ξενοδοχειακών 
μονάδων και άλλων τουριστικών υποδομών. 
Ως απόρροια των πολεοδομικών κινήτρων καταφέραμε να προσθέσου-
με, ύστερα από πολλά χρόνια συνεχούς συρρίκνωσης, σημαντικό αριθμό 
νέων, ποιοτικά αναβαθμισμένων κλινών. Υπολογίζουμε ότι η τουριστική 
βιομηχανία ενισχύθηκε με περίπου 10.000 νέες κλίνες, γεγονός που δη-
μιουργεί νέες δυνατότητες και προοπτικές».
Η δεύτερη κατεύθυνση, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, αφορούσε 
την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. «Τη χειμερινή περίοδο 2015-
16 σημειώθηκε σημαντική αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς το 
νησί μας της τάξης του 30%, ενώ η αύξηση όλης της χρονιάς ήταν 20%. 
Κατά τους χειμερινούς μήνες του 2016, δηλαδή την τριμηνία Ιανουαρί-
ου-Μαρτίου και τη διμηνία Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, επισκέφθηκαν την 
Κύπρο 464.000 τουρίστες, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 23% σε 
σύγκριση με το 2015 και 54% σε σύγκριση με το 2014». 
Ο κ. Λοϊζίδης σημείωσε ότι ως οικονομία και ως τουριστική βιομηχανία 
έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε. «Η προσπάθεια για βελτί-
ωση της ανταγωνιστικής μας θέσης δεν είναι μια διαδικασία που ολο-
κληρώνεται, ούτε ασφαλώς έχουμε την πολυτέλεια να την αφήσουμε 

να ατονήσει. Αναγκαία προϋπόθεση επιτυχίας αποτελεί η συνέχιση και 
εντατικοποίηση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που έχει ξεκινήσει, 
στον δημόσιο, τον ημιδημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Ο στόχος για 
σταθερή και υγιή ανάπτυξη θα επιτευχθεί μόνο με την υλοποίηση μεταρ-
ρυθμίσεων, που θα οδηγήσουν στη θεμελίωση μιας σύγχρονης, ευέλι-
κτης και ανταγωνιστικής οικονομίας».
Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, η επιμήκυνση της 
τουριστικής περίοδου είναι ζωτικής σημασίας και για έναν ακόμη πολύ 
σημαντικό στόχο που πρέπει να θέσουμε και να πετύχουμε. «Να προ-
σελκύσουμε στη βιομηχανία ξανά τους νέους μας. Να επενδύσουμε 
στην εκπαίδευσή τους, αλλά να το κάνουμε για μια βιομηχανία που θα 
τους προσφέρει εργασία 10, 11 ή και 12 ακόμη μήνες τον χρόνο, όχι έξι ή 
επτά μήνες, όπως συμβαίνει σήμερα. Εμείς πιστεύουμε στη δυνατότητα 
της τουριστικής βιομηχανίας να δημιουργήσει και να διατηρήσει θέσεις 
εργασίας με προοπτική. Και είναι με ιδιαίτερη χαρά που διαπιστώνου-
με ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς των νέων μας». Ο 
κ. Λοϊζίδης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ομιλία 
του στη Συνέλευση και για το ζωηρό ενδιαφέρον που επιδεικνύει για 
την τουριστική βιομηχανία. Ευχαριστίες εξέφρασε επίσης στον Οίκο PwC 
CYPRUS ως ο Επίσημος Χορηγός-Στρατηγικός Συνεργάτης του ΠΑΣΥΞΕ. 
Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού 
Τουρισμού Άγγελος Λοΐζου. 

ΧΑΡΗΣ ΛΟΪΖΙΔΗΣ

Στην τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία 
μετατρέψαμε την κρίση σε ευκαιρία

«Το 2016 ήταν χρονιά-σταθμός. Ενώ 
ο παγκόσμιος τουρισμός αυξήθηκε 
κατά 4%, η αύξηση των περιηγητών 
στη χώρα μας προσέγγισε το 20%»



Τη Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΥΞΕ τίμησαν με την παρουσία τους υπουργοί, αρχηγοί ή εκπρόσωποι κομμάτων, βουλευτές, μέλη 
του διπλωματικού σώματος, πρέσβεις ξένων χωρών και παράγοντες από όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας του τόπου. 
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Τιµή στον Σωκράτη Χάσικο
Το επίσημο μέρος της Συνέλευσης ολοκληρώθηκε με την 
επίδοση τιμητικής πλακέτας στον τέως υπουργό Εσωτερι-
κών κ. Σωκράτη Χάσικο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πα-
γκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων αποφάσισε να τιμήσει τον 
κ. Χάσικο για το έργο και τη συνολική προσφορά του στον 
τόπο και ιδιαίτερα στην περαιτέρω ανάπτυξη της ξενοδο-
χειακής και τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου. Όπως 
σημειώνεται στην απόφαση του ΔΣ: Οι καταλυτικές παρεμ-
βάσεις του ως υπουργός Εσωτερικών, τόσο μέσω της προ-
ώθησης αναπτυξιακών πολιτικών, περιλαμβανομένων των 
πολεοδομικών κινήτρων, όσο και σε θέματα προστασίας 
και ανάπτυξης των παραλιών μας, έχουν συμβάλει θετικά 

στην επίσπευση της υλοποίησης έργων εμπλουτισμού και 
αναβάθμισης του ξενοδοχειακού μας προϊόντος. Ως αποτέ-
λεσμα τούτων, η ξενοδοχειακή μας βιομηχανία, την τριετία 
της ύφεσης, πραγματοποίησε επενδύσεις πέραν των €450 
εκατ. για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της. 
Αξιόλογη υπήρξε επίσης η συμβολή του στη διαμόρφωση 
του πλαισίου της μεταρρύθμισης των Τοπικών Αρχών Αυτο-
διοίκησης με στόχο την πιο αποδοτική και αποτελεσματική 
λειτουργία τους που, μεταξύ άλλων, θα συμβάλει και στην 
περαιτέρω αναβάθμιση των αντίστοιχων τουριστικών μας 
περιοχών προς το γενικότερο όφελος της οικονομίας του 
τόπου.
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Με την ευκαιρία της Συνέλευσης κυκλοφόρησε η Ετήσια Έκθεση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, για την περίοδο 
Μαΐου 2016-Μαΐου 2017, η οποία μπορεί να αναγνωσθεί από 

την ιστοσελίδα του ΠΑΣΥΞΕ, πατώντας την ακόλουθη σύνδεση: www.
cyprushotelassociation.org/publications Η Έκθεση Πεπραγμένων, με-
ταξύ άλλων, αναφέρεται στις εξελίξεις της τουριστικής κίνησης τόσο 
διεθνώς, όσο και στην Κύπρο, στη 
δυναμικότητα και τη συνεισφορά της 
ξενοδοχειακής βιομηχανίας στην οικο-
νομία του τόπου, καθώς και στην εργο-
δότηση. Επίσης αναφέρεται σε διάφο-
ρα προβλήματα που απασχολούν την 
τουριστική βιομηχανία, καθώς και στις 
απόψεις και στις ανάλογες ενέργειες 
του Συνδέσμου για επίλυσή τους.
Τα κυριότερα θέματα τα οποία απασχό-
λησαν την ολομέλεια του Συμβουλίου 
ήταν η ανάγκη περαιτέρω επιμήκυνσης 
της τουριστικής περιόδου για αντιμετώ-
πιση της εποχικότητας και της ανεργίας, 
η ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού, 
η εφαρμογή της πολιτικής «ανοικτών 
αιθέρων» και η πλήρης φιλελευθερο-
ποίηση των αεροπορικών πτήσεων από 
πληθώρα υφιστάμενων και νέων αγο-
ρών, η εξαγγελία έκτακτων Σχεδίων Κα-
τάρτισης Εργαζομένων στα ξενοδοχεία, 
καθώς και Προγραμμάτων Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
για νεοπροσλαμβανόμενους ανέργους 
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, με 
στόχο την εργοδότηση περισσότερων 
ανέργων Κυπρίων στα ξενοδοχεία μας, 
καθώς και η παράταση της παροχής 
πολεοδομικών κινήτρων για σκοπούς 
ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστη-
ριότητας στην Κύπρο.
Μεταξύ των σημαντικότερων θεμάτων 
που απασχόλησαν επίσης τον ΠΑΣΥΞΕ 
ήταν η αυξητική τάση των εικονικών 
απαιτήσεων από Άγγλους τουρίστες, οι 
οποίοι διέμειναν κυρίως σε all inclusive 
ξενοδοχεία, επικαλούμενοι ασθένεια 
λόγω φαγητού, το θέμα των πνευματι-
κών και συγγενικών δικαιωμάτων για τη χρήση μουσικής στα ξενοδοχεία, 
τα τέλη ηλεκτρικού ρεύματος / ενέργειας / υδατοπρομήθειας / αποχευ-
τευτικού, κ.ά., η δημιουργία μεγάλων αναπτύξεων, περιλαμβανομένης 
και της δημιουργίας καζίνο/ων, καθώς και η ανάγκη δημιουργίας, ως Κύ-
προς, του δικού μας Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου. Με στόχο την εξέτα-
ση όλου του φάσματος της σοβαρής αυτής κατάστασης, ο πρόεδρος και 
αξιωματούχοι του Συμβουλίου, καθώς και ο γενικός διευθυντής, είχαν 

κύκλο συναντήσεων με τους αρχηγούς των κομμάτων, τους υπουργούς 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, Οικονομικών, Εργασίας, 
Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων, Εσωτερικών, Μεταφορών, Επικοινωνιών 
& Έργων, Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξεως, τις κοινοβουλευτικές Επιτρο-
πές Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας, Οικονομικών, Εργασίας & Κοιν. 
Ασφαλίσεων, Εσωτερικών και Γεωργίας & Φυσικών Πόρων, τον ΚΟΤ, τις 

συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, το 
ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ, τον ΣΤΕΚ, τον ACTA 
και άλλους αρμόδιους φορείς για 
τον τουρισμό. 
Επιπρόσθετα, ο Σύνδεσμος διε-
ξήγαγε και κατ’ ιδίαν κύκλο συνα-
ντήσεων με αρχηγούς κομμάτων 
προς συζήτηση της πρότασης του 
ΠΑΣΥΞΕ για τη θεσμοθέτηση του 
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Κύ-
πρου, αλλά και για τη δημιουργία 
του Υφυπουργείου Τουρισμού. Επί 
τούτων έχουν πραγματοποιηθεί 
συναντήσεις με τους αρχηγούς των 
ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, Συμμαχία Πο-
λιτών, Κίνημα Αλληλεγγύη, Κίνημα 
Οικολόγων - Συνεργαία Πολιτών και 
ΕΛΑΜ, καθώς και με τον πρόεδρο 
του ΚΟΤ.
Έντονη υπήρξε η δραστηριότητα 
που ανέπτυξε ο Σύνδεσμος στον 
τομέα της προβολής και της εμπο-
ρίας του ξενοδοχειακού μας προϊ-
όντος. Στο πλαίσιο των διαφόρων 
διεθνών τουριστικών εκθέσεων, 
εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και των Επαρχιακών Επι-
τροπών του ΠΑΣΥΞΕ είχαν συνα-
ντήσεις με διοργανωτές ταξιδίων 
και τουριστικούς παράγοντες στην 
Αγγλία, στη Γερμανία, στη Ρωσία, 
καθώς και με επίσημους τουριστι-
κούς παράγοντες από χώρες που 
αποτελούν υποσχόμενες πηγές 
τουρισμού για το νησί μας, κατά τις 
οποίες εξετάστηκαν τα προβλήμα-
τα και οι προοπτικές για περαιτέ-
ρω ανάπτυξη των τουριστικών μας 

σχέσεων με τις χώρες αυτές.  
Γενικά στην Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου του Πα-
γκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, γίνεται εκτενής ανασκόπηση των δρα-
στηριοτήτων που ανέπτυξε ο Σύνδεσμος για την προώθηση και επίλυση 
διαφόρων θεμάτων και προβλημάτων που απασχολούν την τουριστική 
βιομηχανία και παρέχονται λεπτομερή στοιχεία και πληροφορίες για τα 
μέλη και την οργάνωση του Συνδέσμου.

Ετήσια Έκθεση Μαΐου 2016-Μαΐου 2017

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΣΥΞΕ

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του 
ΠΑΣΥΞΕ που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2017, έγι-
ναν αρχαιρεσίες από τις οποίες αναδείχθηκε το νέο 23με-
λές Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για την τριετία 
2017-2020.  Αμέσως μετά, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
συνήλθε στην πρώτη του συνεδρία και καταρτίστηκε σε 
σώμα ως ακολούθως:

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΣΥΞΕ 
για την τριετία 2017-2020

κ.  X. Λοϊζίδης - Πρόεδρος
κ.  Α. Τσόκκος - Α’ Αντιπρόεδρος
κ.  Α. Καπετάνιος  - Β’ Αντιπρόεδρος
κ. Ι. Περδίος - Γραμματέας
κ. Χ. Θεοχάρους - Οικονομικός Διαχειριστής
κα Χρ. Ιακωβίδου - Μέλος
κα Ι. Φλωρεντιάδου - Μέλος
κ.  Δ. Τάκκας  - Μέλος
κ. Θ. Μιχαηλίδης - Μέλος
κ.  A.  Μαντάλας - Μέλος  
κ.  Στ.  Μανδρίδης - Μέλος
κ. Ν.  Κατσουνωτός - Μέλος
κ. Μ. Πολυβίου - Μέλος
κ.  Ευρ. Λοϊζίδης - Μέλος
κ.  Μ.  Κουννάς - Μέλος
κα  Α.  Μιχαηλίδου  - Μέλος  
κ.  Θ.  Φιλιππίδης - Μέλος
κ.  Αλ. Χρυσαφίνης - Μέλος
κ. Γ. Πανταζής - Μέλος
κ.  Στ.  Παναγιώτου - Μέλος
κ. Γ. Τσόκκος - Μέλος
κ. Π. Κωνσταντίνου - Μέλος
κ.  Α. Κωνσταντίνου - Μέλος



www.pwc.com.cy
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We support you to create the value you are looking for in the hospitality & 
leisure industry by providing specialised and innovative solutions based on 
quality. Together we build relationships based on trust and we say things as 
they are, to assist you to deal with issues that tomorrow will prove important. 
We adapt our expertise and the power of our global network to your specific 
needs helping you make the difference.

We do more than just consult 
We deliver 
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Στα €800 εκατομμύρια ή στο 4% του 
ΑΕΠ υπολογίζεται το 2022 η συνει-
σφορά του καζίνου στην κυπριακή 

οικονομία τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας 
του, δήλωσε ο εκπρόσωπος της κοινοπρα-
ξίας που θα διαχειρίζεται το καζίνο-θέ-
ρετρο στην Κύπρο. Υπενθυμίζεται ότι η 
τελετή υπογραφής του συμβολαίου με τη 
Κυπριακή Δημοκρατία πραγματοποιήθηκε 
στις 26 Ιουνίου 2017.
Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Εμπορί-
ου της Βουλής, ο εκπρόσωπος της κοινο-
πραξίας κ. Ιάκωβος Γαλανός είπε ακόμη ότι 
κατά την περίοδο ανέγερσής του καζίνου 
στη Λεμεσό εκτιμάται ότι θα δημιουργη-
θούν γύρω στις 4.000 θέσεις εργασίας, 
ενώ κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κα-
ζίνου, οι θέσεις εργασίας αναμένεται να 
ανέλθουν γύρω στις 2.400, με την εται-
ρεία να δίνει προτεραιότητα σε εργοδότη-
ση Κυπρίων, τηρουμένων των αναγκών σε 
ειδικότητες και προσόντα που θα πρέπει 
να έχουν οι εργαζόμενοι. Το θέρετρο θα 
περιλαμβάνει 500 υπερπολυτελή δωμά-
τια, θα πλαισιώνεται από διάφορους χώ-
ρους φιλοξενίας, συνεδριακές αίθουσες, 
πισίνα, εστιατόρια, με συνολικό κόστος 
που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα €500 
εκατ. Θα περιλαμβάνει 1.200 παιγνιομηχα-
νές και 136 τραπέζια παιγνίου.

Φεβρουάριο του 2018
ΕΚ μέρους της κοινοπραξίας, ο Θεόδωρος 
Κουτσούκης ανέφερε ότι ήδη έχουν επιλε-
γεί οι χώροι στους οποίους θα ανεγερθούν 
τα δορυφορικά και το προσωρινό καζίνο 
και αναμένεται η έγκρισή τους από την 
Αρχή Παιγνίων, προσθέτοντας ότι τον Αύ-
γουστο θα κατατεθούν όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα για τις πολεοδομικές και όλες τις 
απαραίτητες άδειες.
«Υπολογίζουμε ότι το πρώτο τρίμηνο του 
2018 θα λειτουργήσουν και τα δορυφο-
ρικά και το προσωρινό καζίνο. Στόχος ο 
Φεβρουάριος του 2018», πρόσθεσε. Ση-
μείωσε επίσης ότι μέχρι τον Νοέμβριο του 

τρέχοντος έτους η εταιρεία θα καταθέσει 
όλα τα αναγκαία για την έκδοση πολεοδο-
μικής άδειας για το καζίνο θέρετρο. Στόχος 
μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2018, εφόσον 
τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που προ-
βλέπει ο νόμος, να βάλουμε θεμέλια.

Εργοδότηση Κυπρίων
Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών για 
το αν θα εργοδοτηθούν Κύπριοι, ο κ. Κου-
τσούκης ανέφερε πως στόχος της εται-
ρείας είναι να προσλάβει όσο το δυνατόν 
περισσότερο Κύπριους εργαζόμενους, 
τηρουμένων των αναγκαίων εμπειριών ή 
ικανοτήτων που πρέπει να έχουν.
«Στόχος μας είναι να δουλέψουν όσο το 
δυνατόν Κύπριοι πολίτες», συμπλήρωσε. 
Ενημέρωσε μάλιστα πως η υπουργός Ερ-
γασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων Ζέτα Αιμιλιανίδου επικοινώνησε με 
τον εκπρόσωπο της εταιρείας και ζήτησε 
να της δοθεί η σχετική λίστα με όλα τα 
προσόντα των θέσεων εργασίας ανά κα-
τηγορία. «Είναι πρόθεσή της και να βγει 
πρόγραμμα της ΑνΑΔ ώστε να γίνει εκ-
παίδευση των Κυπρίων ανέργων για να 
καλύψουν τις απαραίτητες θέσεις που θα 
προκύψουν», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Αρχής Παιγνίων Χρήστος 
Μαυρέλλης ανέφερε ότι, από την πλευρά 
της, η Αρχή θα έχει διαρκή εργασία που 
πέρα από τις εγκρίσεις των χώρων αφορά 
την επίβλεψη και την εποπτεία τήρησης 
των κανονισμών. Είπε πως η Αρχή προσα-
νατολίζεται στην εργοδότηση εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων που θα μας δώσουν 
καθοδήγηση σε σχέση με την επιθεώρηση 
των χώρων.  Οι βουλευτές ανέδειξαν το 
θέμα της εργοδότησης Κυπρίων τόσο κατά 
την ανέγερση του καζίνου όσο και κατά τη 
λειτουργία του. Στις δηλώσεις του, ο πρό-
εδρος της Επιτροπής Άγγελος Βότσης είπε 
πως η Επιτροπή θα παρακολουθεί πολύ 
στενά τους χρόνους έκδοσης των αδειών 
για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. «Θα 
εξετάσουμε το θέμα των εργαζομένων 
και μετά τις διακοπές θα εξετάσουμε τις 
κοινωνικές επιπτώσεις», πρόσθεσε, ση-
μειώνοντας ότι θα εξεταστεί η από κοινού 
προώθηση του καζίνου ως μέσου αντι-
μετώπισης της ροής τουριστών στα κατε-
χόμενα. «Ελπίζω με τις υποδομές που θα 
δημιουργηθούν να καταφέρουμε να προ-
σελκύουμε τους τουρίστες στην Κυπριακή 
Δημοκρατία ώστε να μην έχουμε την αιμο-
δότηση των κατεχομένων», κατέληξε. 

Τη συμφωνίας παραχώρησης άδειας ανάπτυξης και λειτουργίας καζίνο θέρετρου στην Κυπριακή Δη-
μοκρατία υπέγραψαν ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Χρήστος Μαυ-
ρέλλης και ο Andy Choy εκ μέρους της κοινοπραξίας Integrated Casino Resorts Cyprus Limited.

Στα €800 εκατ. η συνεισφορά του καζίνου 
στην οικονομία τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας



€125
εκατομμύρια 
ετήσια 
συνεισφορά  
στο κράτος

12,700 
θέσεις εργασίας

€500 
εκατομμύρια 
ετήσια 
συνεισφορά 
στην 
οικονομία 
της Κύπρου

3% 
του ΑΕΠ 
της χώρας

¤ www.hermesairports.com  |  |  {  ϣ  ͑  @Cyprus Aeropolis

Αφήνουμε 
το δικό μας 

σημάδι 
στην Κύπρο
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ΑμεΑ
Στην Κύπρο έχουν καταγραφεί από τον 
ΚΟΤ μέχρι στιγμής 40 παραλίες για άτομα 
με αναπηρίες (ΑμεΑ) εκ των οποίων 29 με 
μερική προσβασιμότητα δηλαδή ράμπες 
μέχρι την παραλία και 11 με πλήρη προσβα-
σιμότητα, δηλαδή ράμπες μέχρι τη θάλασ-
σα. « Έξι από τις 11 παραλίες με πλήρη προ-
σβασιμότητα διαθέτουν αυτόνομο σύστημα 
θαλάσσιας πρόσβασης ΑμεΑ (Seatrac), το 
οποίο μέσω ειδικού καθίσματος εφαρμο-
σμένου σε σιδηροτροχιά, μεταφέρει τον 
χρήστη σε βάθος 60 εκ. περίπου μέσα στο 
νερό για κολύμπι», αναφέρεται. Σύμφωνα 
με τον ΚΟΤ seatrac διαθέτουν οι παραλίες 
Βαθειά Γωνιά στην Αγία Νάπα, Βρυσί Γ΄ 
(Γιάννα Μαρί) στον Πρωταρά, Ακτή Ολυ-
μπίων Α΄ στη Λεμεσό, Βρυσούδια Α (ΣΟ-
ΔΑΠ) στην Πάφο και η Δημοτική Παραλία 
και το Δασούδι (κατασκηνωτικός χώρος) 
στην Πόλη Χρυσοχούς.  

Δίαυλοι
«Σημαντήρες καθέτως της παραλίας τοπο-
θετούνται για την οριοθέτηση των διαύ-
λων, δηλαδή των ‘θαλάσσιων διαδρόμων’ 
μέσα στους οποίους επιτρέπεται η δια-
κίνηση σκαφών (μηχανοκινήτων και μη), 
όπως, μεταξύ άλλων, jet ski, κανό, ποδή-
λατα θαλάσσης, σανίδες ιστιοπλοΐας», ανα-
φέρεται.

Ναυαγοσώστες
Διευκρινίζεται επίσης ότι η δίχρωμη ση-
μαία, κόκκινο με κίτρινο, ενημερώνει ότι 

η παραλία προστατεύεται από ναυαγοσώ-
στες, η κίτρινη σημαία προειδοποιεί ότι οι 
λουόμενοι πρέπει να κολυμπούν με προ-
σοχή και η κόκκινη σημαία υποδεικνύει την 
ύπαρξη μεγάλου κινδύνου και καλεί τους 
λουόμενους να βγουν έξω από το νερό.

Λούσιμο σκύλων 
Σε επτά παραλίες επιτρέπεται το λούσι-
μο σκύλων: η παραλία Γλυκύ Νερό Α στο 
Παραλίμνι (πλησίον Κάππαρη), η παραλία 
Κασιάνες (Spyros Beach) νότια του αερο-

δρομίου Λάρνακας , η παραλία βορειοδυτι-
κά του αεροδρομίου Πάφου, στις εκβολές 
του ποταμού Έζουσα στην Αχέλεια, η πα-
ραλία στην περιοχή Πιτίλη, ανατολικά της 
εκβολής του ποταμού Πλατάνια στο Νέο 
Χωριό Πάφου, η παραλία στην τοποθεσία 
Καραβόπετρα, νοτιοανατολικά της μονά-
δας επεξεργασίας λυμάτων του ΣΑΛΑ στο 
Μοναγρούλλι, η παραλία στην τοποθεσία 
Πρόλιμνος, δυτικά του Πισσουρίου και η 
παραλία στην τοποθεσία Στερατζιά στον 
Κάτω Πύργο Τηλλυρίας.

Πληροφορίες για τις παραλίες, όπως ότι η ανώτατη τιμή χρέωσης 
για ξαπλώστρες και ομπρέλες θάλασσας είναι τα €2,50 ανά τεμά-
χιο, ότι χρειάζεται άδεια από την Τοπική Αρχή για να διοργανωθεί 
πάρτι σε παραλία ή άλλη εκδήλωση, ότι υπάρχουν 40 παραλίες 
στην Κύπρο για άτομα με αναπηρία εκ των οποίων οι 11 με πλή-
ρη πρόσβαση στη θάλασσα και σε ποιες παραλίες επιτρέπεται η 
διακίνηση και το λούσιμο σκύλων, έδωσε στη δημοσιότητα ο ΚΟΤ. 
Σε ανακοίνωση του ΚΟΤ αναφέρεται ότι «σε σχέση με τις τιμές για 
ξαπλώστρες και ομπρέλες θάλασσας, η ανώτατη τιμή χρέωσης, 
σύμφωνα με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, είναι 
€2,50 για κάθε τεμάχιο». Οι λουόμενοι προτρέπονται «να απαι-
τούν έκδοση εισιτηρίου απόδειξης για αποφυγή παρεξηγήσεων». 

«Σε περίπτωση όπου παραλιακό ξενοδοχείο διαχειρίζεται ξαπλώ-
στρες πάνω στην παραλία, δικαιούται να τα παρέχει αποκλειστικά 
σε ενοίκους/πελάτες του ξενοδοχείου, είτε δωρεάν ως μέρος των 
υπόλοιπων υπηρεσιών που παρέχει, είτε έναντι του ανώτατου ορί-
ου €2,50 το τεμάχιο», προστίθεται. 0ι αθλοπαιδιές στην παραλία 
επιτρέπονται μόνο στα καθορισμένα προς τον σκοπό αυτό σημεία. 
Σε σχέση με τη διοργάνωση Beach Party ή άλλων εκδηλώσεων 
στην παραλία, χρειάζεται οπωσδήποτε άδεια από την τοπική αρχή, 
στα όρια της οποίας βρίσκεται η παραλία, αναφέρεται. Διανυκτε-
ρεύσεις/κατασκηνώσεις στην παραλία, όπως και σε οποιοδήποτε 
άλλο υπαίθριο δημόσιο χώρο, εξαιρουμένων των αδειούχων κατα-
σκηνωτικών χώρων, απαγορεύονται.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δικαιώματα και υποχρεώσεις στην παραλία
Χρήσιμος οδηγός από τον ΚΟΤ με τιμές και άλλες πληροφορίες
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ΟΠΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΦΟΣ 2017

Η «Απαγωγή από το Σαράι», τον Σεπτέµβρη 
στο Μεσαιωνικό Κάστρο της Πάφου 

Ικανοποιώντας την επιθυμία του Ιω-
σήφ Β΄, αυτοκράτορα των Αψβούργων 
(1741-1790), ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους 

Μότσαρτ συνθέτει την όπερα «Απαγωγή 
από το Σαράι» σε λιμπρέτο του Christoph 
Friedrich Bretzner με προσαρμογές του 
Gottlieb Stephanie, η οποία κάνει πρεμιέρα 
στο Burgtheater της Βιέννης το 1782 σε μια 
προσπάθεια του αυτοκράτορα Ιωσήφ του Β’ 
να ενισχύσει το κύρος του Singspiel. Πρό-
κειται για ένα είδος παρόμοιο με τη γαλλική 
opéra comique αλλά γραμμένο στα γερμα-
νικά.
Την όπερα αυτή του Μότσαρτ επέλεξε για 
τη φετινή της παραγωγή η εταιρεία Pafos 
Aphrodite Festival, η οποία πιστή στο ρα-
ντεβού της φιλοξενεί την 1η, 2 και 3 Σε-
πτεμβρίου 2017, στο Μεσαιωνικό Κάστρο 
της Πάφου, τον ιταλικό οργανισμό Parma 
Opera και το Θέατρο της Πίζας, ενώ το ορ-
χηστικό μέρος αναλαμβάνει για πέμπτη συ-
νεχόμενη χρονιά η Συμφωνική Ορχήστρα 
Κύπρου.
Η επίσημη εξαγγελία της φετινής διοργά-
νωσης έγινε, στις 4 Ιουλίου, στο Πολιτιστι-
κό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου στη Φα-
νερωμένη, από τον πρόεδρο της εταιρείας 
Pafos Aphrodite Festival, δήμαρχο Πάφου, 
Φαίδωνα Φαίδωνος. Χαιρετισμούς απηύθυ-
ναν ο υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, 
η πρόεδρος του Ιδρύματος Συμφωνική Ορ-
χήστρα Κύπρου, εκπρόσωποι της Τράπεζας 
Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρι-
σμού και του διοικητικού συμβουλίου της 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας «Πάφος 2017» 
στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων της οποί-
ας εντάσσονται οι τρεις παραστάσεις του 
Σεπτεμβρίου.
Ο δήμαρχος Πάφου σημείωσε ότι η διοργά-
νωση της όπερας αποτελεί μία από τις κύρι-
ες εκδηλώσεις του καλλιτεχνικού προγράμ-
ματος του «Πάφος 2017», και η ανάγκη για 
αρτιότητα του θεσμού, τόσο από καλλιτεχνι-
κής όσο και από οργανωτικής άποψης, είναι 

ακόμη μεγαλύτερη. Ανέφερε ότι φέτος το 
Pafos Aphrodite Festival θα φιλοξενήσει 
στη σκηνή του μια ιταλική παραγωγή με κα-
ταξιωμένους και έμπειρους συντελεστές, 
συνεργασίες που αναπτύσσονται μέσω του 

πολιτισμού και ενισχύουν και εμπλουτίζουν 
τις σχέσεις Ιταλίας και Κύπρου δείχνοντας 
ότι υπάρχει γόνιμο έδαφος για την ανά-
πτυξη ουσιαστικής συνεργασίας των δυο 
χωρών στον τομέα της τέχνης και του πο-
λιτισμού.
Εκ μέρους του προέδρου του διοικητικού 
συμβουλίου του «Πάφος 2017» Χρήστου 
Πατσαλίδη, χαιρετισμό απηύθυνε το μέλος 
του δ.σ. Ανδρέας Χατζηθωμάς, ο οποίος 
είπε ότι το συγκεκριμένο έργο γράφτηκε 
σε μια περίοδο κατά την οποία οι προκατα-
λήψεις προς τις διαφορετικές θρησκείες 
και τους πολιτισμούς, υποχωρούν, ανοίγο-
ντας δρόμους επικοινωνίας και συναντίλη-
ψης μέσα από τις τέχνες, ενώ όπως και το 
έργο αναδεικνύει, πέρα από τον έρωτα και 
θέματα ελευθερίας, θάρρους και συγχώρε-
σης, έτσι και η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης κτίζει και προβάλλει, μέσα από τις 
τέχνες και τον πολιτισμό, τις γέφυρες που 
δημιουργούνται ανάμεσα στους διαφορετι-
κούς πολιτισμούς.

Συνεργασία με την Ιταλία
Σε δικό του χαιρετισμό ο υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής είπε ότι 
από τη σύσταση του θεσμού, το 1998, το κράτος, μέσω του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού και του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού πα-
ραμένει ο βασικός υποστηρικτής και χορηγός του, ενώ αναφέρθηκε και στο γεγονός 
ότι η επιτυχία του θεσμού ήταν ένα από τα στοιχεία που λήφθηκαν σοβαρά υπόψη για 
την επιλογή της Πάφου ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2017.
Ο πρέσβης της Ιταλίας στην Κύπρο Guido Cerboni, χαιρετίζοντας τη διάσκεψη Τύπου, 
εξέφρασε τη βαθιά ικανοποίηση της ιταλικής κυβέρνησης για την επιτυχή συνεργασία 
των δύο λυρικών οργανισμών της Ιταλίας με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και είπε 
ότι η χώρα του πάντα υποστηρίζει τέτοιου είδους καλλιτεχνικές συνεργασίες.
Εκ μέρους του ΚΟΤ, η Ξένια Λοϊζίδου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, είπε ότι η 
Κύπρος κατάφερε να έχει τη θέση της στο διεθνή πολιτιστικό χάρτη με ένα θεσμό 
διεθνούς πλέον εμβέλειας που διαφημίζει την Πάφο ως τον πλέον διακεκριμένο προ-
ορισμό στο νησί μας για τους φίλους της κλασικής μουσικής. 
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Η λειτουργία της νέας αίθουσας επι-
βατών στο λιμάνι της Λεμεσού απο-
τελεί πλέον γεγονός, καθώς στις 5 

Ιουλίου 2017 υποδέχθηκε τους πρώτους 
ταξιδιώτες, υπό την ευθύνη του διαχειριστή 
του τερματικού γενικού φορτίου και επιβα-
τικής κίνησης, DP World Limassol.
Σύμφωνα με την DP World Limassol, το νέο 
τερματικό αποτελείται από επτά ξεχωριστές 
αίθουσες συνολικής έκτασης 7.000 τετρα-
γωνικών μέτρων που, σε συνδυασμό με την 
24ωρη διαθεσιμότητα, θα προσφέρει ολο-
κληρωμένες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας 
την παροχή άριστης εξυπηρέτησης στους 
πελάτες του λιμανιού.
Το νέο επιβατικό τερματικό είναι το τρίτο για 
την DP World σε διεθνές επίπεδο, μετά τη 
λειτουργία των αντίστοιχων τερματικών στη 
Mina Rashid (Ντουμπάι) και την Quinquela 
Martin (Αργεντινή). Η εταιρεία αναμένει ότι 
η Λεμεσός, ως ένας από τους κυριότερους 
προορισμούς στη Μεσόγειο στον τομέα 
της κρουαζιέρας, θα καταστεί το πρώτο λι-
μάνι στάθμευσης για τα κρουαζιερόπλοια, 
μετά τη διέλευσή τους από τη Διώρυγα του 

Σουέζ. Το τερματικό προσφέρει γρήγορη 
σύνδεση με τα διεθνή αεροδρόμια τόσο 
της Λάρνακας όσο και της Πάφου και ση-
μειώνεται πως «με ευνοϊκές καιρικές συν-
θήκες όλο τον χρόνο, πλούσια πολιτιστική 
κληρονομιά, εξορμήσεις και εκδηλώσεις, 
η Κύπρος και η Λεμεσός αποτελούν μονα-
δική ευκαιρία για αξέχαστες εμπειρίες». Ο 
Charles Meaby, γενικός διευθυντής της DP 
World Limassol, ανέφερε πως η λειτουργία 
του νέου τερματικού αποτελεί μια σημαντι-
κή στιγμή, όχι μόνο για τη Λεμεσό αλλά και 
για ολόκληρη την Κύπρο και υπέδειξε πως 

όλοι οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν ένα 
ακόμη πιο εντυπωσιακό καλωσόρισμα. Υπο-
γράμμισε ακόμη πως «η DP World Limassol 
συνεχίζει να προωθεί την ανάπτυξη του του-
ρισμού στην Κύπρο, με πολλαπλά οφέλη για 
την τοπική και την ευρύτερη οικονομία της 
χώρας» και ότι «η εταιρεία επικεντρώνεται 
στη δημιουργία μακροπρόθεσμων προοπτι-
κών που θα δημιουργήσουν ευκαιρίες εργο-
δότησης και θα οδηγήσουν τη Λεμεσό στην 
πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της, κα-
θιστώντας την λιμένα βάσης, με ολοκληρω-
μένες υπηρεσίες για τα κρουαζιερόπλοια».

Πιστοποιητικό Αριστείας έλαβε το Πρόγραµµα Χειµερινών 
Εµπειριών της ΕΤΑΠ Λάρνακας 

Πιστοποιητικό Αριστείας (Certificate of Excellence) για το έτος 2017 
έλαβε η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας 
από τη διεθνή διαδικτυακή πύλη Trip Advisor, για το Πρόγραμμα Χει-
μερινών Εμπειριών.
Σε ανακοίνωση της ΕΤΑΠ Λάρνακας αναφέρεται ότι «το σχετικό εβδο-
μαδιαίο πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιείται τα τελευταία πέντε 
χρόνια, αφορά την παραχώρηση δωρεάν δραστηριοτήτων για τους 
τουρίστες που διαμένουν σε ξενοδοχεία της Λάρνακας κατά τους μή-
νες Νοέμβριο μέχρι Απρίλιο».
Στόχος της ενέργειας αυτής «είναι ο εμπλουτισμός του χειμερινού 
τουριστικού προϊόντος της Λάρνακας και η ενίσχυση της εμπειρίας 
του επισκέπτη μέσω της γνωριμίας με τον πολιτισμό και την τοπική 
παράδοση. Στο πλαίσιο του προγράμματος προσφέρονται στους του-
ρίστες ποικίλες δραστηριότητες όπως ξεναγήσεις, εκδρομές σε γρα-
φικά χωριά της ορεινής περιοχής, γευσιγνωσία κρασιού, παρασκευή 
χαλλουμιού, πτηνοπαρατήρηση, καλαθοπλεκτική και ετοιμασία παρα-
δοσιακών εδεσμάτων». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το επόμενο 

πρόγραμμα αρχίζει την 1η Νοεμβρίου 2017 και διαρκεί μέχρι την 30ή 
Απριλίου 2018. Η ΕΤΑΠ Λάρνακας εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε 
όσους διαχρονικά στηρίζουν τη δράση, δηλαδή τον ΚΟΤ, τους Δήμους 
Λάρνακας, Αθηένου και Λευκάρων, το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκλη-
νης, το Πάρκο Καμήλων στον Μαζωτό, το οινοποιείο Κτήμα Χριστού-
δια, το Κτήμα Γεωργιάδη και το Restolake».
Σημειώνεται ακόμα ότι «βάσει των πρόσφατων αποτελεσμάτων της 
Στατιστικής Υπηρεσίας, τις πολύ καλές επιδόσεις της Λάρνακας κατά 
τον μήνα Μάρτιο, που τη φέρνουν στη δεύτερη θέση των τουριστικών 
αφίξεων, παρά τη μειωμένη δυναμικότητα κλινών της, δημιουργού-
νται πλέον πραγματικά ελπιδοφόρες προοπτικές για τον κλάδο του 
τουρισμού». «Η ΕΤΑΠ Λάρνακας είναι πεπεισμένη ότι η περιφέρεια 
προσφέρεται για διακοπές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και γι’ 
αυτό, με στοχευμένο προγραμματισμό σε ειδικές μορφές τουρισμού 
και σε συγκεκριμένες αγορές τουριστών, που ταξιδεύουν σε μήνες 
χαμηλής αιχμής, εφαρμόζεται πλάνο σε συνεργασία με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς», αναφέρεται.

Άρχισε τη λειτουργία του το νέο τερµατικό 
επιβατών στο λιµάνι Λεµεσού 



Με επιτυχία η πρώτη συνάντηση Τοπικής Οµάδας 
Υποστήριξης έργου InnovaSUMP

Ο Δήμος Λευκωσίας, στο πλαίσιο του 
έργου InnovaSUMP - Innovation in 
sustainable urban mobility plans for 

low carbon transport (Καινοτομίες στα σχέ-
δια βιώσιμης αστικής κινητικότητας για αστι-
κές μεταφορές χαμηλών εκπομπών άνθρα-
κα) του προγράμματος διαπεριφερειακής 
συνεργασίας INTERREG EUROPE στο οποίο 
συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος, διοργά-
νωσε στις 30 Ιουνίου 2017 την πρώτη συνά-
ντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, το παρών έδω-
σαν εκπρόσωποι του Δήμου Λευκωσίας, 
του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, 
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βι-
ομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και 
του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Αρχικά, οι 
παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν σχετικά 
με το αντικείμενο του έργου και έλαβαν 
κάποιες χρήσιμες πληροφορίες γι’ αυτό και 
συγκεκριμένα για τις δράσεις του, το εται-
ρικό σχήμα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής 
του και τα προσδοκώμενα οφέλη του Δήμου 
Λευκωσίας μετά το πέρας του έργου.
Στη συνέχεια, εκπρόσωποι του Δήμου Λευ-
κωσίας επισήμαναν τον σημαντικό ρόλο που 
μπορεί να διαδραματίσει η Τοπική Ομάδα 
Υποστήριξης στην εξέλιξη και στα αποτε-
λέσματα του έργου. Συγκεκριμένα, τα μέλη 
που θα αποτελούν αυτή την ομάδα θα μπο-
ρούν αφενός να συμμετάσχουν στα τέσσε-
ρα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και 
αφετέρου σε συναντήσεις που θα πραγμα-
τοποιούνται ακριβώς μετά την υλοποίηση 

αυτών των εργαστηρίων. Τα εργαστήρια θα 
διοργανώνονται ανά εξάμηνο έως το 2019 
από διαφορετικό κάθε φορά εταίρο και τα 
τέσσερα θέματα αυτών είναι τα εξής: «Συ-
μπεριφορά Μετακινούμενων» το οποίο έχει 
ήδη πραγματοποιηθεί στην Πράγα, «Κινη-
τικότητα Επισκεπτών σε τουριστικούς προ-
ορισμούς» που θα πραγματοποιηθεί στη 
Ραβένα, «Ενσωμάτωση ΣΔΑΕ - ΣΒΑΚ» στη 
Λευκωσία και «Τιμολόγηση και Χρηματοδό-
τηση» στο Βίλνιους.
Στις συναντήσεις της Τοπικής Ομάδας Υπο-
στήριξης που θα διοργανώνονται αμέσως 
μετά τα εργαστήρια θα μεταφέρονται οι 
καλές πρακτικές άλλων χωρών, σημαντικά 
θέματα συζήτησης κατά τη διάρκεια των 

εργαστηρίων, θα γίνεται ανταλλαγή εμπειρι-
ών και θα δοθεί η δυνατότητα στα μέλη της 
ομάδας να εκφράσουν τις απόψεις τους και 
τη δική τους οπτική σχετικά με το εκάστοτε 
θέμα του εργαστηρίου.
Ιδιαίτερη έμφαση, σημειώνεται, δόθηκε 
στη σημασία της συμβολής και της συνερ-
γασίας με την Τοπική Ομάδα Υποστήριξης 
με οποιονδήποτε τρόπο έτσι ώστε να αξιο-
ποιηθεί κάθε πληροφορία για την επίτευξη 
καλύτερων αποτελεσμάτων. Επίσης, τα μέλη 
αυτής της ομάδας μπορούν σταδιακά να 
πληθαίνουν και με αυτό τον τρόπο να επι-
τευχθεί ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων 
και κατ’ επέκταση σημαντικά αποτελέσματα 
για τον Δήμο της Λευκωσίας.

10ο Φεστιβάλ Καλοκαιρινών Αθλητικών Δραστηριοτήτων στη Λάρνακα
Πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου 2017 στην παραλία των Φοινι-
κούδων και στην παραλία του ΚΟΤ στη Λάρνακα, το 10ο Φεστιβάλ 
Καλοκαιρινών Αθλητικών Δραστηριοτήτων που διοργάνωσαν ο 
ΚΟΑ, το Πρόγραμμα «Αθλητισμός για Όλους» και ο Δήμος Λάρνα-
κας. Σε δηλώσεις του ο Κλεάνθης Γεωργιάδης, πρόεδρος του δι-
οικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ ανέφερε ότι «για άλλη μια φορά 
το ΑΓΟ και ο ΚΟΑ προσφέρουν τη δυνατότητα σε όλο τον κόσμο 
να εμπλακεί και να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, εφόσον ζούμε 

σε ένα νησί και διαθέτουμε τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες. 
Νομίζω ότι είναι αναγκαίο καλό όλοι μας να ασχολούμαστε με 
τη θάλασσα και την παραλία για να μπορέσουμε να έχουμε κα-
λύτερη ζωή».
Στο φεστιβάλ έλαβαν μέρος χίλια παιδιά από όλη την Κύπρο, από 
το Πρόγραμμα Παιδί και Κολύμπι και παιδιά που συμμετέχουν 
στο Πρόγραμμα Αθλητισμός Για Όλους καθώς και παιδιά που βρί-
σκονται στη Λάρνακα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣΕΙΔΗΣΕΙΣ
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O θεσµός του «Κυπριακού Προγεύµατος» εντάχθηκε 
και στα ξενοδοχεία της Λάρνακας 

Ενημερωτική παρουσίαση και εκπαι-
δευτικό εργαστήρι για τον θεσμό του 
«Κυπριακού Προγεύματος», που διορ-

γάνωσαν ο ΚΟΤ σε συνεργασία με την Εται-
ρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 
Λάρνακας, πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνί-
ου στο ξενοδοχείο Golden Bay.
Σε ανακοίνωση της Εταιρείας αναφέρεται 
ότι «ο συγκεκριμένος θεσμός εφαρμόζεται 
ήδη σε ξενοδοχεία άλλων επαρχιών και η 
Λάρνακα, που επιδιώκει να καταστεί ένας 
προορισμός που χαρακτηρίζεται από εμπει-
ρίες και αυθεντικότητα, δεν θα μπορούσε 
να απουσιάζει από αυτή την πρωτοβουλία. 
Τα ξενοδοχεία της Λάρνακας επέδειξαν με-
γάλο ενδιαφέρον να υιοθετήσουν τις αρχές 
του Κυπριακού Προγεύματος ως ένα μέσο 
εμπλουτισμού και βελτίωσης της ποιότητας 
του ντόπιου πρωινού και προβολής της κυ-
πριακής γαστρονομίας».
Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, ο εκπαιδευτής 
του σεμιναρίου σεφ Γιώργος Κυπριανού «πα-
ρέθεσε τρόπους αξιοποίησης των κυπριακών 
προϊόντων στο πρόγευμα και παραδείγματα 
δημιουργίας νέων και ευφάνταστων πιάτων 
που μπορούν να το εμπλουτίσουν. Εκ μέρους 
του ΚΟΤ η Μόνικα Λιατήρη εξήγησε τις αρχές 
του προγράμματος και τα οφέλη, όχι μόνο 

για τα ίδια τα ξενοδοχεία, αλλά και για τον 
κυπριακό τουρισμό γενικότερα».  Σύμφω-
να με την ανακοίνωση «ο θεσμός Κυπριακό 
Πρόγευμα αποτελεί πρωτοβουλία του ΚΟΤ 
σε συνεργασία με το Travel Foundation και 
το CSTI και αποσκοπεί αφενός στην προβολή 
των τοπικών προϊόντων και του κυπριακού 
γαστρονομικού μας πολιτισμού και αφετέ-
ρου στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας 
στις υπηρεσίες που παρέχουν τα ξενοδο-
χεία, βασισμένη στον αυθεντικό και παρα-
δοσιακό χαρακτήρα της τοπικής κουζίνας, 

που να λειτουργεί ως ακόμα ένα εργαλείο 
προώθησης της τουριστικής βιομηχανίας της 
Κύπρου». Παράλληλα «σηματοδοτείται ο κοι-
νωνικός ρόλος της ξενοδοχειακής βιομηχα-
νίας μέσα από τη στήριξη που παρέχει στις 
τοπικές κοινωνίες και στους ντόπιους παρα-
γωγούς. Σημαντική θεωρείται και η ενίσχυση 
της πληροφόρησης γύρω από την κυπριακή 
παραδοσιακή γαστρονομία σε σχέση με την 
ιστορική και πολιτιστική της διάσταση, αλλά 
και με τη διατροφική της αξία και τους τρό-
πους κατανάλωσης».

ΑCTA: Συµφωνία για τον τουρισµό µεταξύ 
Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ 

Γραμμή Παραπόνων 
από τον ΚΟΤ

Επισφραγίστηκε, τον Ιούλιο, κλαδική συμφωνία για τον τουρισμό μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου 
και Ισραήλ, από την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού 
(FedHATTA) και τον Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA). Την τριμερή συνερ-
γασία στον τουρισμό επικύρωσαν σε συνάντηση που είχαν στο Υπουργείο Τουρισμού της Ελ-
λάδας, παρουσία της υπουργού Έλενας Κουντουρά, ο πρόεδρος της FedHATTA Λύσανδρος 
Τσιλίδης και ο πρόεδρος του ACTA Ντίνος Κάκκουρας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου 
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA), η συμφωνία, πρωτοβουλία της FedHATTA, προβλέπει 
τη δημιουργία κοινού τουριστικού φορέα, με τίτλο ΕΜΤΤΑAS (East Mediterranean Travel and 
Tourist Agents Associations Synergies), ο οποίος θα ασχολείται με την προώθηση της τουρι-
στικής ανάπτυξης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αναφέρεται επίσης ότι ο φορέας 
θα δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό δίκτυο συνεργιών ανάμεσα στα τουριστικά γραφεία των 
τριών συμβεβλημένων χωρών προς όφελος του τουρισμού. Οι παραπάνω χώρες θα αποτελέ-
σουν τον πυρήνα της πρωτοβουλίας να «ενωθεί» τουριστικά η ευρύτερη περιοχή καθώς προο-
δευτικά θα συμμετάσχουν και άλλοι σύνδεσμοι, σημειώνεται.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρι-
σμού ανακοινώνει τη λειτουρ-
γία της γραμμής παραπόνων 
για εξυπηρέτηση του κοινού, η 
οποία λειτουργεί τις καθημερι-
νές από τις 7:30 μέχρι τις 22:00 
και τα Σαββατοκύριακα από 
τις 10:00 μέχρι και τις 22:00. 
Για οποιαδήποτε παράπονα 
τουριστικού περιεχομένου οι 
τουρίστες/καταναλωτές μπο-
ρούν να επικοινωνούν με τον 
Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού 
στο 22691111.
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Υπ. Μεταφορών: Κερδίσαµε το στοίχηµα 
της ανάπτυξης της αεροπορικής βιοµηχανίας 

Τη βεβαιότητα ότι μετά την οικονομική 
κρίση που έπληξε την Κύπρο έχουμε 
κερδίσει το στοίχημα της ανάκαμψης 

της οικονομίας και της σημαντικής αύξησης της 
συνδεσιμότητας και της ανάπτυξης της αερο-
πορικής βιομηχανίας στη χώρα μας, εξέφρασε 
ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έρ-
γων Μάριος Δημητριάδης.
Ο υπουργός μιλούσε, στις 3 Ιουλίου, στο αερο-
δρόμιο Λάρνακας σε εκδήλωση που πραγματο-
ποίησαν η Hermes Airports και η αεροπορική 
εταιρεία Blue Air, για την άφιξη του τρίτου αε-
ροσκάφους της εταιρείας. Με την προσγείωσή 
του στο αεροδρόμιο Λάρνακας το αεροσκά-
φος, ένα Boeing 737-800, πέρασε κάτω από 
υδάτινη αψίδα που σχημάτισαν πυροσβεστικά 
οχήματα του αεροδρομίου Λάρνακας. Σε ομιλία 
του ο Μάριος Δημητριάδης αναφέρθηκε στη 
«μεγάλη αύξηση της αεροπορικής κίνησης που 
επιτεύχθηκε τα τελευταία τρία χρόνια παρά 
τις δυσμενείς προβλέψεις που έκαναν διά-
φοροι παράγοντες, πολιτικοί και μη, μετά την 
αναστολή των εργασιών των Κυπριακών Αε-
ρογραμμών. Στην αύξηση αυτή συνεισέφεραν 
αποφασιστικά τόσο η κυβέρνηση και το υπουρ-
γείο, μέσω της σωστής πολιτικής ανοικτών 
αιθέρων που ακολουθήθηκε και την ανάληψη 
πρωτοβουλιών, όπως το σχέδιο κινήτρων που 
διατηρούμε σε συνεργασία με την Hermes, 
όσο και ο ιδιωτικός τομέας μέσω παρόμοιων 
πρωτοβουλιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται 

και η Blue Air» είπε. Σημείωσε πως «σημαντι-
κή ήταν επίσης η συνεισφορά του Υπουργείου 
Τουρισμού και του ΚΟΤ μέσω των δικών τους 
πρωτοβουλιών».  Σύμφωνα με τον κ. Δημητρι-
άδη «τέσσερα χρόνια μετά την αποκορύφωση 
της οικονομικής κρίσης που έπληξε την Κύπρο, 
μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι εκτός του στοι-
χήματος της ανάκαμψης της οικονομίας, έχου-

με κερδίσει και το στοίχημα της σημαντικής αύ-
ξησης της συνδεσιμότητας και της ανάπτυξης 
της αεροπορικής βιομηχανίας στη χώρα μας». 
Διαβεβαίωσε επίσης ότι τόσο ο ίδιος όσο και 
οι συνεργάτες του στο Υπουργείο Μεταφορών 
και στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας θα συ-
νεχίσουν να βρίσκονται στο πλευρό τόσο της 
Blue Air όσο και της Orthodoxou Aviation Ltd, 
για οτιδήποτε χρειαστούν «προς επίτευξη του 
κοινού μας στόχου και οράματος, για ανάπτυξη 
των αερομεταφορών στην Κύπρο και παροχή 
καλύτερων και πληρέστερων υπηρεσιών στο 
επιβατικό κοινό».
Στο δικό της χαιρετισμό η Ελένη Καλογήρου, 
ανώτατη εκτελεστική διευθύντρια της Hermes 
Airports, ανέφερε πως ««τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται σημαντική βελτίωση της επέκτα-
σης της επιβατικής κίνησης κατά τους χειμερι-
νούς μήνες» και πρόσθεσε πως «είναι υψίστης 
σημασίας να προχωρήσουμε στις δοκιμές και 
άλλες αλλαγές που θα φέρουν βελτίωση στο 
τουριστικό προϊόν, στην τουριστική εικόνα της 
Κύπρου και στις διάφορες προωθητικές ενέρ-
γειες ώστε να εδραιώσουμε την πορεία ανά-
πτυξης τα επόμενα χρόνια. Προς τον σκοπό 
αυτό, η υιοθέτηση και εφαρμογή της Εθνικής 
Στρατηγικής Τουρισμού είναι απαραίτητα και 
εμείς ως Hermes Airports δηλώνουμε έτοιμοι 
να συνεχίσουμε την ενεργή συμμετοχή μας και 
τη συνεργασία μας με το κράτος και τους του-
ριστικούς φορείς προς την κατεύθυνση αυτή».

HERMES: Σημαντική 
βελτίωση της επέκτασης 
της επιβατικής κίνησης 
τους χειμερινούς μήνες

Διακρίσεις για Louis Hotels και Atlantica Hotels & Resorts
Υψηλές διακρίσεις για τη Louis Hotels και την Atlantica Hotels 
& Resorts στα καθιερωμένα διεθνή βραβεία που απονέμει η Tui 
Nordic, ένας από τους μεγαλύτερους ταξιδιωτικούς πράκτορες του 
κόσμου. Τα δύο ξενοδοχεία της Louis Hotels που κατέκτησαν τέσ-
σερα βραβεία ήταν το St Elias Resort και το The Royal Apollonia. 
Το St Elias Resort ανακηρύχθηκε το καλύτερο τετράστερο ξενο-
δοχείο για το 2016 σύμφωνα με τα σχόλια των επισκεπτών που το 
επισκέφθηκαν. Στην ίδια βράβευση το The Royal Apollonia κέρδι-
σε τρία βραβεία, στην κατηγορία των ξενοδοχείων πέντε αστέρων 
για τις υπηρεσίες καθαριότητας, για την ποιότητα φαγητού και για 

τη συνολική ικανοποίηση. Η Atlantica Hotels & Resorts απέσπα-
σε 10 μεγάλα βραβεία, στα ετήσια βραβεία της TUI Nordic, σε τε-
λετή που πραγματοποιήθηκε στο TUI Sensatori Resort Aphrodite 
Hills by Atlantica στην Πάφο. Μέσα από τα χρόνια εμπειρίας, όροι 
όπως προσωπική εξυπηρέτηση, η προσοχή στη λεπτομέρεια και 
η φιλική ατμόσφαιρα έχουν γίνει συνώνυμες με την Atlantica. Το 
κύριο προϊόν είναι οι υπηρεσίες και ως εκ τούτου ο κύριος στόχος 
της εταιρείας είναι η ικανοποίηση των πελατών και το υψηλότερο 
επίπεδο των υπηρεσιών μέσω της διαχείρισης ως ασφαλούς και 
φιλικής προς το περιβάλλον επιχείρησης.

ΤΡΙΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΤΗΣ BLUE AIR

ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ TUI NORDIC



60 YEARS

B
r i n g  y o u r  w o r l d  t

o  l
i f

e



ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ22

OIKONOMIA

Συνάντηση Εταίρων του Προγράµµατος 
ERASMUS+ για Ξενοδοχεία και Τουρισµό 

EΛΛΑΔΑ
Περισσότερες αφίξεις,
λιγότερα τα έσοδα
Παρότι οι ετήσιες αφίξεις και οι διανυκτερεύ-
σεις ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 5,1% και 
2,9% αντίστοιχα, στην Ελλάδα το 2016, οι τα-
ξιδιωτικές εισπράξεις µειώθηκαν κατά 6,8%, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδας. Το «παράδοξο» αυτό, όπως το απο-
καλεί η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), αναλύεται 
σε ειδικό κεφάλαιο στην έκθεση Νοµισµατι-
κής Πολιτικής 2016-2017, που δόθηκε στη 
δηµοσιότητα. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα 
της ανάλυσης, οι διανυκτερεύσεις και όχι οι 
αφίξεις έχουν ισχυρότερη συσχέτιση µε τα 
ταξιδιωτικά έσοδα, ενώ η αύξηση των αφίξε-
ων (και των διανυκτερεύσεων) σηµειώθηκε 
κυρίως σε περιόδους κατά τις οποίες οι τιµές 
διανυκτέρευσης ήταν χαµηλές. Λαµβάνοντας 
υπόψη αυτές τις δύο παραµέτρους, η ανά-
λυση της Τράπεζας της Ελλάδας διαπιστώνει 
ότι η βασική αιτία µείωσης των ταξιδιωτικών 
εσόδων στην Ελλάδα το 2016 ήταν η πτώση 
των τιµών διανυκτέρευσης στα καταλύµατα, 
ιδιαίτερα την περίοδο αιχµής, γεγονός που 
συνέτεινε σηµαντικά στη συνολική µείωση 
των ταξιδιωτικών εσόδων. Στην ανάλυση επι-
σηµαίνεται η γενική µείωση στις δαπάνες ανά 
ταξίδι, που αποτυπώνει µια παγκόσµια τάση 
στον κλάδο του τουρισµού, προς οικονοµικό-
τερες τουριστικές προτάσεις σε νοικοκυριά 
χαµηλότερου εισοδήµατος. Επίσης, ενδεχο-
µένως συνδέεται µε τις πολιτικές εξελίξεις 
και την αβεβαιότητα που χαρακτήρισε την 
οικονοµική δραστηριότητα σε αρκετές χώρες 
από τις οποίες προέρχονται οι ταξιδιώτες.
Για την Ελλάδα, η δαπάνη ανά ταξιδιώτη σχε-
τίζεται επίσης µε τη χώρα προέλευσης και 
τους προορισµούς που επισκέπτονται στην 
Ελλάδα οι ταξιδιώτες.

Αυξήθηκαν οι Ρώσoι τουρίστες στην Αττάλεια 
Περίπου 1,1 εκατομμύριο Ρώσοι τουρίστες έκαναν διακοπές στην τουρκική πόλη Αττάλεια στο διάστημα 

Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017, όπως ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων της Ρωσίας (ΑΤΟΡ) 

επισημαίνοντας ότι ο αριθμός αυτός σημαίνει ότι οι ροές των Ρώσων τουριστών προς τη συγκεκριμένη 

πόλη αυξήθηκαν 44 φορές σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.  Συνολικά 

την Αττάλεια στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 επισκέφθηκαν 2,8 εκατομμύρια ξένοι τουρίστες 

εκ των οποίων το 1,1 εκατομμύριο ήταν Ρώσοι, διευκρινίζει ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων της 

Ρωσίας. Σε σχέση με το 2016, ο συνολικός αριθμός των ξένων τουριστών αυξήθηκε κατά 45%, αλλά σε 

σχέση με το 2015, που οι τουρίστες ήταν πολύ περισσότεροι, η αύξησή τους σε σχέση με φέτος ήταν 

12%. Η Ρωσία, όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων της χώρας, παραμένει για την 

Αττάλεια η κύρια τουριστική αγορά. Παράλληλα όμως παρατηρεί ότι παρόλο που οι Ρώσοι τουρίστες 

άρχισαν και πάλι να πηγαίνουν για διακοπές στην Αττάλεια, εξαιτίας του ότι μειώθηκε ο αριθμός των 

Ευρωπαίων τουριστών που την επιλέγουν για διακοπές, τον Ιούνιο η συγκεκριμένη πόλη δεν κατάφερε 

να καλύψει παρά το 14% της επισκεψιμότητας του 2015.

Ολοκληρώθηκε η 2η συνάντηση της συντο-
νιστικής επιτροπής των εταίρων που συμ-
μετέχουν στο ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα ERASMUS+, Βασική Δράση 2, με 
τίτλο «Πρόγραμμα Συνεργάτη - Εργοδότη για 
τα Ξενοδοχειακά και τον Τουρισμό».
Σύμφωνα με ανακοίνωση, η συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε το διήμερο 19-20 Ιουνί-
ου, στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
(ΤΕΙ) Κρήτης, στο Ηράκλειο. Σκοπός του προ-
γράμματος είναι η ανάπτυξη και συστηματο-
ποίηση της συνεργασίας μεταξύ των ξενο-
δοχειακών/τουριστικών επιχειρήσεων, των 
τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που 
προσφέρουν προγράμματα στα ξενοδοχεια-
κά και τον τουρισμό και των φοιτητών τους, 
μέσα από ένα σύγχρονο και αποτελεσματι-
κό πρόγραμμα συνεργάτη-εργοδότη, ειδικά 
σχεδιασμένο για τις ανάγκες της ξενοδοχεια-
κής και τουριστικής βιομηχανίας.
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ 
Κρήτης (Ηράκλειο), με το Εργαστήριο Του-
ρισμού και Επιχειρηματικότητας, μετέχει 
ως επιστημονικός εταίρος στο πρόγραμμα, 
ενώ οι υπόλοιποι εταίροι του προγράμματος 
προέρχονται από τέσσερις ακόμα ευρωπαϊ-
κές χώρες και πιο συγκεκριμένα από Κύπρο 
(Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου 
- ΑΞΙΚ, Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδό-
χων - ΠΑΣΥΞΕ και εταιρεία Mediterranean 
Management Centre), Φινλανδία (Τεχνο-
λογικό Πανεπιστήμιο του Τάμπερε), Ιταλία 

(εταιρεία Gruppo4) και Ισπανία (εταιρεία 
DOCUMENTA). Την πρώτη ημέρα της συνά-
ντησης, αρχικά, παρουσιάστηκαν τα αποτελέ-
σματα πρωτογενούς ποσοτικής και ποιοτικής 
έρευνας που πραγματοποιήθηκε την περίο-
δο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017 από τα ακαδη-
μαϊκά ιδρύματα τριών ευρωπαϊκών χωρών 
(Ελλάδα, Κύπρος, Φινλανδία). Ο σκοπός της 
έρευνας, στην οποία συμμετείχαν ακαδημα-
ϊκοί, επαγγελματίες του τουρισμού και φοι-
τητές, ήταν να εντοπίσει τις ανάγκες και να 
καταδείξει τα κενά που υπάρχουν στη συνερ-
γασία των επαγγελματιών του τουρισμού με 
τα ακαδημαϊκά ιδρύματα που προσφέρουν 
σπουδές στα ξενοδοχειακά και τον τουρι-
σμό. Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση 
γύρω από τις καλές πρακτικές συνεργασίας 
ιδρυμάτων και αγοράς που έχουν εντοπιστεί 
σε πανεπιστήμια άλλων ευρωπαϊκών χωρών 
καθώς και τους τρόπους αξιοποίησης των 
καλών πρακτικών στην εισήγηση της ομάδας 
εργασίας για την ανάπτυξη του προγράμμα-
τος συνεργασίας μεταξύ της ξενοδοχειακής/
τουριστικής βιομηχανίας και τριτοβάθμιων 
ιδρυμάτων. Οι εργασίες της δεύτερης ημέρας 
εστίασαν στην οργάνωση και τον σχεδιασμό 
της εισήγησης προς τους ενδιαφερόμενους 
φορείς για την ανάπτυξη συγκεκριμένων 
πρακτικών και διαδικασιών που θα στηρίζουν 
τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ ξενοδο-
χειακού/τουριστικού τομέα και εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων.



Οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν 

το μεγαλύτερο ποσοστό της αγο-

ράς παγκοσμίως. Το 95% των 

επιχειρήσεων στον κόσμο είναι μικρές 

ή μεσαίες και πολλές χώρες εστιάζουν 

ιδιαίτερα σε αυτού του μεγέθους τις επι-

χειρήσεις για να ενδυναμώσουν την οι-

κονομική τους ανάπτυξη και να μειώσουν 

την ανεργία. Για αυτόν το λόγο, τα διεθνή 

πρότυπα χρειάζεται να ενισχύσουν τις μι-

κρομεσαίες επιχειρήσεις στον ίδιο βαθ-

μό που βοηθούν τους μεγάλους οργανι-

σμούς, τις κυβερνήσεις και την κοινωνία 

στο σύνολό της.

Πιο συγκεκριμένα, οι μικρομεσαίες επι-

χειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να 

εκμεταλλευτούν τα ωφελήματα από την 

απόδοση και την αποτελεσματικότητα 

που προσφέρει η εφαρμογή του προτύ-

που ISO 9001, το οποίο αναφέρεται στις 

απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται για 

την εφαρμογή ενός συστήματος διαχεί-

ρισης της ποιότητας. Το ISO 9001 είναι 

το πιο διαδεδομένο και ευρέως εφαρ-

μοσμένο πρότυπο από όλα τα διεθνή 

πρότυπα. Εφαρμόζεται σε περισσότερες 

από 183 χώρες σε επιχειρήσεις, τόσο με-

γάλες όσο και μικρές, στον ιδιωτικό και 

τον δημόσιο τομέα, σε κατασκευαστικές 

εταιρείες αλλά και σε εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών σε όλους τους τομείς δραστη-

ριοποίησης, πετυχαίνοντας ανάμεσα σε 

άλλα συνεχή βελτίωση και ικανοποίηση 

του πελάτη, διασφάλιση της ποιότητας 

στη σχέση παρόχου-πελάτη, εναρμόνιση 

των απαιτήσεων ποιότητας σε όλους τους 

τομείς δραστηριοποίησης, πρόσβαση 

στην παγκόσμια αγορά.

Οι περισσότεροι οργανισμοί αντιμετωπί-

ζουν προκλήσεις όταν αναπτύσσουν το 

σύστημα διαχείρισης της ποιότητάς τους. 

Στις μικρές εταιρείες, αυτές οι προκλή-

σεις είναι ακόμα μεγαλύτερες λόγω του 

μικρού μεγέθους των διαθέσιμων πό-

ρων, του κόστους που σχετίζεται με την 

ανάπτυξη και τη διατήρηση του συστή-

ματος διαχείρισης της ποιότητας αλλά 

και τη δυσκολία στην κατανόηση και την 

εφαρμογή του συστήματος, κυρίως λόγω 

εννοιών όπως πλαίσιο λειτουργίας του 

οργανισμού, επιχειρησιακή γνώση, διερ-

γασιακή προσέγγιση και προσέγγιση του 

βαθμού κινδύνου. 

Δεν είναι μόνο το μέγεθος ή ο αριθμός 

των υπαλλήλων που καθορίζει εάν μια 

επιχείρηση είναι μικρή αλλά και ο τρόπος 

με τον οποίο αυτή διοικείται. Βέβαια, με 

περιορισμένο αριθμό ατόμων η επικοι-

νωνία σε μια μικρή εταιρεία είναι συχνά 

απλή και πιο άμεση ενώ παράλληλα τα 

άτομα αναμένεται να αναλαμβάνουν πιο 

πολλές ευθύνες και αρμοδιότητες μέσα 

στον οργανισμό. Οι αποφάσεις συνήθως 

λαμβάνονται από λίγα άτομα και ακόμα 

πιο συχνά για αυτό τον τύπο των εται-

ρειών από ένα άτομο, συνήθως τον ιδι-

οκτήτη ή τους μετόχους ή ακόμα από μια 

οικογένεια ή και από 3 με 4 διευθυντές.

Ας μην ξεχνούμε ότι οι διευθυντές των 

μικρών επιχειρήσεων υπολογίζουν το 

κόστος, χρήμα και χρόνο, που επενδύ-

εται για την εφαρμογή του συστήματος, 

όπως άλλωστε κάνουν και για κάθε άλλη 

επένδυση της εταιρείας. Για να μπορέσει 

η επένδυση να είναι επικερδής και όχι 

ζημιογόνα για τον οργανισμό, θα πρέπει 

να προσθέσει αξία στην επιχείρηση είτε 

μέσω βελτιώσεων στις διεργασίες της 

εταιρείας είτε όσον αφορά την καλύτερη 

προώθηση των προϊόντων και των υπη-

ρεσιών της εταιρείας και την αύξηση των 

πωλήσεών της. Οι αποφάσεις που παίρ-

νει η εταιρεία όσον αφορά τον τρόπο με 

τον οποίο καθιερώνει και εφαρμόζει το 

σύστημα έχουν τεράστιες επιπτώσεις 

σε αυτούς τους τομείς. Είναι δυνατόν 

μια εταιρεία να εφαρμόσει ένα σύστημα 

διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 9001 χωρίς να προχωρήσει 

αμέσως και στην πιστοποίησή του.

Μια επιχείρηση η οποία επιλέγει να ανα-

πτύξει το δικό της σύστημα διαχείρισης 

της ποιότητας πέραν των απαιτήσεων που 

διατυπώνονται στο ISO 9001 θα πρέπει 

επίσης να λάβει υπόψη και το πρότυπο 

ISO 9004, το οποίο παρέχει καθοδήγηση 

στους οργανισμούς ώστε να επιτύχουν τη 

βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της διαχείρισης 

της ποιότητας. Γιατί επιδιώκοντας ένας 

οργανισμός την κατάκτηση της ποιότητας 

ταυτόχρονα οδηγείται και στην ανάπτυξη.
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ISO 9001 και μικρές επιχειρήσεις
Ικανοποίηση του πελάτη, διασφάλιση της ποιότητας στη σχέση παρόχου-πελάτη

Αγγελική Λοΐ ζου 

Ηλεκτρολόγος μηχανικός
και μηχανικός Η/Υ 

Λειτουργός Τυποποίησης 
στον CYS 

ΤΟ 95% ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΕΣ Ή ΜΕΣΑΙΕΣ 
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Κάθε άτομο έχει δικαίωμα να κι-
νείται με ανεξαρτησία, άνεση 
και ασφάλεια ώστε να συμμετέ-

χει ισότιμα στα κοινωνικά, πολιτιστικά 
και οικονομικά δρώμενα. Ιδιαίτερα ση-
μαντικό είναι όταν αυτά τα δρώμενα και 
οι υπηρεσίες επηρεάζουν τα άτομα με 
αναπηρίες και συνδέονται με την προ-
σωπική ξεκούραση και χαλάρωση αλλά 
και την ξενάγησή τους ως τουρίστες.
Τα πρότυπα είναι παντού, εφαρμόζονται 
στις καθημερινές μας δραστηριότητες 
και προσφέρουν ποιότητα, αξιοπιστία 
και ασφάλεια. Ιδιαίτερα σε μια χώρα 
όπως η Κύπρος μας, όπου ο τουρισμός 
αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη οικονομι-
κή δραστηριότητα του νησιού, οφείλου-
με να αξιοποιούμε τα εθελοντικά πρό-
τυπα για να επιτυγχάνεται η άνετη και 
ασφαλής παραμονή των τουριστών με 
αναπηρίες σε ένα περιβάλλον προσιτό 
και προσβάσιμο.
Η τυποποίηση δεν θα μπορούσε να ήταν 
απούσα από ένα τόσο ευαίσθητο κοινω-
νικό ζήτημα και για αυτό τόσο η διεθνής 
όσο και η ευρωπαϊκή τυποποίηση έχουν 
θέσει ως βασική στρατηγική τους κα-
τεύθυνση τη συμμετοχικότητα και την 
προσβασιμότητα όλων των πολιτών, ιδι-
αίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομά-
δων στις δραστηριότητες εκπόνησης 
προτύπων.
Σε διεθνές επίπεδο, η Διεθνής Τεχνι-
κή Επιτροπή ISO/TC 228 Tourism and 
related services δραστηριοποιείται στην 
εκπόνηση προτύπων του τομέα του 
τουρισμού, με έμφαση στην ανάπτυξη 
προτύπων για βιώσιμο τουρισμό και την 
προσβασιμότητα όλων των τουριστών 
στις διάφορες τουριστικές υπηρεσίες. 
Για τον σκοπό αυτό, υπό την εποπτεία της 
ISO/TC 228 έχει δημιουργηθεί η Ομάδα 
Εργασίας 14 (WG 14), η οποία δραστη-

ριοποιείται στο θέμα του Προσβάσιμου 
Τουρισμού/Accessible Tourism και ήδη 
έχει αρχίσει τις εργασίες της για να εκ-
πονηθεί σχετικό πρότυπο, το οποίο θα 
έχει τίτλο Accessible Tourism for All - 
Requirements and Recommendations.
Η Κύπρος αποτελεί πλήρες μέλος της εν 
λόγω ομάδας εργασίας και συμμετέχει 
ενεργά με εκπρόσωπό της στις εργασί-
ες της. 
Τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης 
(CYS) αντιπροσωπεύω εγώ. Δραστηρι-
οποιούμαι επαγγελματικά στον εν λόγω 
τομέα σε εθνικό επίπεδο και είμαι ίσως 
η πρώτη επαγγελματίας που ασχολείται 
στην Κύπρο με την παραχώρηση υπηρε-
σιών σε άτομα με κινητικά προβλήματα, 
για διακοπές χωρίς φραγμούς.
Η ISO/TC 228 WG/14 αναμένεται να 
συνεδριάσει στην Κύπρο το 2018 και 
να φιλοξενηθεί από τον Κυπριακό Ορ-
γανισμό Τυποποίησης. Η εμπειρία μου 
στην πρώτη συνάντηση της επιτροπής 
στη Μαδρίτη για τον προσβάσιμο του-
ρισμό ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για-
τί γνώρισα επαγγελματίες από άλλες 
χώρες στον τομέα μου και συζητώντας 
μαζί τους ανακάλυψα πόσο υστερούμε 
στην Κύπρο και τι αλλαγές χρειάζονται 
για να μπορούμε να φιλοξενούμε άτο-
μα με διάφορες μορφές αναπηρίας. 
Λαμβάνοντας μέρος σε τέτοιες επιτρο-
πές προβάλλουμε και το νησί μας ως 
προσβάσιμο προορισμό. Σκοπός μου 
είναι να γνωρίσω επαγγελματίες στον 
τομέα μου για να μπορέσω να προωθή-
σω το νησί μας προς τα έξω ως επίσης 
και να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου για 
να μπορέσω να είμαι πιο σωστή στο 
αντικείμενο και μέσω των προτύπων να 
προσφέρω σε αυτούς τους τουρίστες 
τις απαιτούμενες ποιοτικές υπηρεσίες 
που προσδοκούν. 

ΑΡΘΡΟ

Ο τουρισμός είναι δικαίωμα όλων

Οφείλουµε 
να αξιοποιούµε 

τα εθελοντικά πρότυπα 
για να επιτυγχάνεται 
η άνετη και ασφαλής 

παραµονή των τουριστών 
µε αναπηρίες

Στέλλα Γαβριήλ

Accessible Travel Cyprus
Εθνική αντιπρόσωπος CYS 

στην ISO/TC 228/WG14



ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΟΤ

Στη σημασία της τουριστικής βιομη-
χανίας για την οικονομία της Κύπρου 
αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Κυπρι-

ακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), Άγγε-
λος Λοΐζου, σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ, 
εν μέσω της καλύτερης ιστορικά τουριστι-
κής περιόδου για την Κύπρο.
Όπως ανέφερε, η τουριστική βιομηχανία 
εργοδοτεί γύρω στο 13-14% του πληθυ-
σμού, φέρνει τέσσερις τουρίστες ανά κά-
τοικο, ενώ η χώρα έχει εισοδήματα πέραν 
των €2.500 χιλιάδων ανά κάτοικο από τον 
τουρισμό. «Είναι αριθμοί οι οποίοι θα πρέ-
πει να διαφυλαχτούν, να συντηρηθούν 
και να δημιουργήσουμε τις βάσεις για μια 
αειφόρο ανάπτυξη, σε βάθος χρόνου», 
ανέφερε. Όσον αφορά την ποιότητα του 
τουρισμού που έρχεται στην Κύπρο, ο κ. 
Λοΐζου σημείωσε ότι το εισόδημα ανά του-
ρίστα είναι αρκετά υψηλότερο από τους 
ανταγωνιστές της περιοχής και είναι εφά-
μιλλο φτασμένων προορισμών όπως της 
Ισπανίας και της Πορτογαλίας.
Αναφέροντας ότι η τάση του all inclusive 
δεν είναι πολύ μεγάλη στην Κύπρο και φτά-
νει γύρω στο 35%, είπε ότι μια μελέτη που 
κάνει ο ΚΟΤ σε συνεργασία με το Τμήμα 
ΦΠΑ δείχνει ότι υπάρχει μια υγιής αύξηση 
εσόδων σε όλη τη διάσταση της οικονομίας 
και σε 30 με 40 διαφορετικά επαγγέλματα 
που σχετίζονται με την τουριστική βιομη-
χανία, πέρα από τα ξενοδοχεία. 
Ανέφερε επίσης ότι η τάση του all inclusive 
επικράτησε και στην Κύπρο λόγω της πα-
γκόσμιας οικονομικής κρίσης και της επι-
θυμίας των τουριστών να ελέγχουν τον 

προϋπολογισμό τους, αλλά και των ανε-
ξέλεγκτων χρεώσεων που υπήρχαν στην 
Κύπρο. Σημείωσε ωστόσο ότι τα τελευταία 
χρόνια υπάρχει συγκράτηση και έλεγχος 
τιμών. Με το καζίνο θέρετρο που αναμένε-
ται να ανεγερθεί στη Λεμεσό επιδιώκεται, 
σύμφωνα με τον κ. Λοΐζου, η προσέλκυση 

ενός άλλου είδους τουρίστα που δεν ερ-
χόταν μέχρι τώρα στην Κύπρο. Επίσης ο 
ΚΟΤ ευελπιστεί ότι θα βοηθήσει πολύ στην 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και 
θα δημιουργήσει άλλη μια ενδιαφέρου-
σα δραστηριότητα για τους τουρίστες που 
ήδη υπάρχουν στο νησί. Άλλα έργα όπως 
οι μαρίνες, πρόσθεσε, προσελκύουν ένα 
άλλο είδος τουρίστα που είναι επιθυμητός 
για την οικονομία της χώρας και σημείωσε 
ότι οι μαρίνες που έχουν ήδη δημιουργη-
θεί δείχνουν ότι μπορεί να είναι μια πολύ 
επιτυχής επένδυση η οποία συνοδεύεται 
για παράδειγμα με την ανάπτυξη ακινήτων, 
νοουμένου ότι δημιουργούν μια κίνηση η 
οποία θα είναι συνεχής και αειφόρος.

Πρόκληση η Λευκωσία
Ο τουρισμός σε όλες τις άλλες πόλεις της 
Κύπρου καταγράφει αυξητικές τάσεις τα 
τελευταία χρόνια, ωστόσο η Λευκωσία 
παραμένει, σύμφωνα με τον πρόεδρο του 
ΚΟΤ, η μεγάλη πρόκληση για τον κυπρι-
ακό τουρισμό, αφού η πρωτεύουσα για 
πολλούς λόγους δεν κατάφερε ακόμα να 
προσελκύσει τον αριθμό τουριστών που θα 
έπρεπε. « Έτσι για αυτό τον λόγο εμείς ζη-
τούμε να γίνει μια ευρεία σύσκεψη, κυρίως 
με τις τοπικές αρχές, τους δημάρχους της 
ευρύτερης Λευκωσίας για να συζητήσουμε 
το θέμα και να υποβάλουμε κάποιες ειση-
γήσεις», ανέφερε. 
 
Μετεξέλιξη σε υφυπουργείο
Τα επόμενα βήματα για τον κυπριακό τουρι-
σμό περιλαμβάνουν τόσο την άμεση έναρ-
ξη, από τον Ιούλιο, της διαβούλευσης για 
την εθνική στρατηγική τουρισμού όσο και 
την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη δημι-
ουργία Υφυπουργείου Τουρισμού. Όσον 
αφορά τη μετεξέλιξή σε Υφυπουργείο Του-
ρισμού, δηλώνει ότι ο ΚΟΤ είναι πανέτοιμος 
για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Σημείωσε ότι 
στον ΚΟΤ υπάρχει ο κόσμος, υπάρχει πολλή 
τεχνογνωσία και πλέον μένει η αναβάθμι-
σή του, με τους σωστούς ανθρώπους που 
θα διοικούν αυτό το υφυπουργείο, όπως 
ο υφυπουργός ή άλλα άτομα τα οποία θα 
είναι σε καίρια πόστα, έτσι ώστε να μπορεί 
να εφαρμόσει αυτή την πολιτική.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΟΥ ΚΟΤ ΣΤΟ ΚΥΠΕ

Πέραν των €2.500 
το εισόδημα 
ανά κάτοικο 
από τον τουρισμό 

Άγγελος Λοΐ ζου: 

Υπάρχει µια υγιής 

αύξηση εσόδων 

σε όλη τη διάσταση 

της οικονοµίας



ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ26

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΣΥΞΕ 2017- 2020

κ. X. Λοϊζίδης

Πρόεδρος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ 
Ταχ. Θυρ. 27172, 1642 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
Τηλ. 22442344, φαξ: 22441650
hloizide@multipro.com.cy

κ. 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 

κ. A. Καπετάνιος 

Β’ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ 
KAPETANIOS HOTELS  
Ταχ. Θυρ. 56748, 3309 ΛΕΜΕΣΟΣ
Tηλ. 25586206, φαξ: 25589769  
akapetanios@kapetaniosgroup.com 

κ. Ι. Περδίος

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

κ. 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   

κα Χρ. Ιακωβίδου  

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

κα Ι. Φλωρεντιάδου  

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

κ. Δ. Τάκκας 

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Πρόεδρος 
Επαρχιακής  Επιτροπής Αμμοχώστου 
TASIA MARIS HOTELS
Tαχ. Θυρ. 30888, 5347 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
Τηλ. 23722770, φαξ: 23723173
d.takkas@tasiamarishotels.com  
 
κ. Θ. Μιχαηλίδης

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Πρόεδρος 
Επαρχιακής  Επιτροπής Πάφου 
THANOS HOTELS 
Ταχ. Θυρ. 60136, 8125 ΠΑΦΟΣ
Τηλ. 26888714, φαξ: 26931656
thanos@thanoshotels.com  

κ. Α. Μαντάλας 

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Πρόεδρος 
Επαρχιακής Επ. Ορεινών Θερέτρων 
EKALI HOTEL
Tαχ. Θυρ. 11514, 2810 ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ 
Tηλ. 22922501, φαξ: 22922503 
info@ekali-hotel.com

κ. Στ. Μανδρίδης 

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Εκπρόσωπος 
Εκτοπισμένων Ξενοδόχων 
Αχαιών 12, 1101 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Tηλ. 22779750
steliosmandrides@gmail.com 
 
κ. Ν. Κατσουνωτός

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

κ. Μ. Πολυβίου 

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Γραμματέας 
Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας
SUNNYSEEKER HOTELS LTD
Ταχ. Θυρ. 42664, 6501 ΛΑΡΝΑΚΑ
Tηλ. 24629925, φαξ: 24651787
cytrex@cytanet.com.cy

κ. Ευρ. Λοϊζίδης

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

κ. Μ. Κουννάς 

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

κα Α. Μιχαηλίδου 

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

κ. Θ. Φιλιππίδης 

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ 
ALIATHON TOURIST VILLAGE
Ταχ. Θυρ. 62303, 8063 ΠΑΦΟΣ
Τηλ. 26964400, φαξ: 26964700
themis@aliathonvillage.com 
info@aliathonvillage.com

κ. Αλ. Χρυσαφίνης 

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
AMC HOTELS
Ταχ. Θυρ. 25282, 1308 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
23831501, 22873373 
alexios@sunrise.com.cy   

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

κ. Στ. Παναγιώτου 

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

κ. Γ. Τσόκκος

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
TSOKKOS HOTELS  
Ταχ. Θυρ. 30221, 5341 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 
Τηλ. 23848130 / 77777444
φαξ: 23848003
gt@tsokkos.com  

κ. Π. Κωνσταντίνου 

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
PERNERA BEACH HOTEL 
Ταχ. Θυρ.  33005, 5310 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Τηλ. 23831011, φαξ: 23831020
gm@pernerahotel.com     

κ. Α. Κωνσταντίνου 

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

κ. 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
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