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Ευχαριστίες 
υπουργoύ Τουρισμού 

της Ελλάδας, 
Ε. Κουντουρά,
 προς ΠΑΣΥΞΕ 

για την εισφορά 
στους πυρόπληκτους 

Νέα «μοτίβα» 
με στόχο η πόλη

 να είναι φιλόξενη 
όχι μόνο για τον 

τουρίστα αλλά
 και για τον 

μόνιμο κάτοικο

Ο πιο επιτυχημένος 
Σεπτέμβριος 
στα χρονικά 

του κυπριακού 
τουρισμού 
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Η σημασία της εφαρμογής 

των ψηφιακών τεχνολογιών στον τουριστικό τομέα
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Θα ήθελα να αναφερθώ στις ευχαριστίες που 
έφθασαν τόσο από την Ελλάδα όσο και από την 
Κύπρο, προς τον ΠΑΣΥΞΕ, για τη συνεισφορά 
του συνδέσμου μας για την ανακούφιση των 
πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές στην 
Αττική το περασμένο καλοκαίρι, που κόστισαν τη 
ζωή σε δεκάδες συνανθρώπους μας.
Εύχομαι αυτό το λιθαράκι του ΠΑΣΥΞΕ να 
απαλύνει έστω και λίγο τον πόνο εκείνων των 
ανθρώπων που έχασαν συγγενείς, φίλους και 
περιουσίες σε εκείνη την τραγωδία. Μακάρι να 
μην ζήσει ποτέ ξανά κανένας τέτοια περιστατικά. 
Οι καταστροφές, οι κρίσεις, οι δοκιμασίες, 
βγάζουν μέσα από τους ανθρώπους το υπέρτατο 
των δυνατοτήτων τους. Και σε αυτές τις στιγμές 
ο καθένας αντιδρά, προστατεύει και την ίδια 
στιγμή μαθαίνει.
Ελλάδα και Κύπρος ξέρουν δυστυχώς πολύ καλά 
από δυσκολίες. Φέτος ήταν η σειρά της Ελλάδας 
να ολοκληρώσει το πρόγραμμα διάσωσης της 
οικονομίας της από τους Θεσμούς. Οι δύο χώρες 
έζησαν με τον χειρότερο τρόπο τον εφιάλτη της 
οικονομικής κρίσης.
Πλέον είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να δούμε 
το μέλλον με αποφασιστικότητα, κρατώντας 
από το παρελθόν τα λάθη που οδήγησαν στα 
προβλήματα, ώστε να γινόμαστε σοφότεροι: 
Αξιολογούμε τα υπέρ και τα κατά, τα σωστά 

και τα λανθασμένα. Στον δικό μας τομέα, τον 
ξενοδοχειακό, βιώσαμε τον βυθό αλλά δεν 
παραιτηθήκαμε. Αντιδράσαμε, μετρήσαμε τα 
δεδομένα και προσαρμοστήκαμε στις απαιτήσεις 
της εποχής. Μετρώντας τώρα πια την επιτυχία, 
διαπιστώνουμε ότι συντέλεσε τα μέγιστα στην 
επίτευξή της η συνεργασία και ο στρατηγικός 
σχεδιασμός. Τώρα οι απαιτήσεις μεγαλώνουν 
αλλά ξέρουμε ότι θα κτίσουμε σε ασφαλή 
θεμέλια, με ορθό προγραμματισμό, με αρχή μας 
την ποιότητα και τον σεβασμό προς τον άνθρωπο 
και το περιβάλλον. Τα μέσα υπάρχουν, αρκεί 
να τα χρησιμοποιήσουμε ισορροπημένα. Όπως 
πηγάζει και από το μήνυμα που έστειλε η φετινή 
Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού: Η πρόοδος της 
ψηφιακής τεχνολογίας και η καινοτομία είναι 
κλειδιά για να συνδυαστεί η συνεχής ανάπτυξη, 
με έναν πιο βιώσιμο και υπεύθυνο τουριστικό 
τομέα.

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

www.daikin.eu | e: daikin@epiphaniou.com | Τ: 22 79 33 33
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HMEΡΙΔΑ ΠΑΣΥΞΕ

«Συνεργάτης-Εργοδότης για τα 
Ξενοδοχειακά και τον Τουρισμό» 
Σελ. 8

Ευχαριστίες Κουντουρά προς ΠΑΣΥΞΕ 
για την εισφορά στους πυρόπληκτους 
Σελ. 10

Δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΥΞΕ, 
Χ. Λοϊζίδη, με την ευκαιρία της 
Παγκόσμιας Μέρας Τουρισμού 
Σελ. 11

ΚΟΤ: Ο πιο επιτυχημένος Σεπτέμβριος 
στα χρονικά του κυπριακού τουρισμού 
Σελ. 12

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

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

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

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

Διαφήμιση στον «Ξενοδόχο»
Το περιοδικό του ΠΑΣΥΞΕ παρέχει τη δυνατότητα δια-
φημιστικών καταχωρήσεων σε επιχειρήσεις και άλλους 
φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν 
για τιμές και για τη διαθεσιμότητα χώρου στο τηλέφωνο 
22441922 ή στο george@gnora.com. 



RCB Bank Ltd. Ιδιωτική Εταιρεία. 
Αριθμός εγγραφής: 72376. Εγγεγραμμένη 
έδρα: Αμαθούντος 3105 Λεμεσός, Κύπρος. 800 00 722 

Κάρτα πολλαπλού νομίσματος της RCB
Μία κάρτα - Πέντε νομίσματα

Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων:
Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-17:00
www.rcbcy.com

Χωρίς προμήθεια ξένου συναλλάγματος
Άμεση πρόσβαση σε λογαριασμούς 5 νομισμάτων
Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση
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Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επι-
τυχία η ημερίδα που διοργάνωσε ο 
Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων 

στις 23 Οκτωβρίου 2018 στο ξενοδοχείο 
GRANDRESORT στη Λεμεσό, στο πλαίσιο της 
συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
ERASMUS+ υπό τον τίτλο «Συνεργάτης-Ερ-
γοδότης για τα Ξενοδοχειακά και τον Τουρι-
σμό» (Employer Programme for Hospitality 
and Tourism), με τη συμμετοχή πέραν των 
100 συνέδρων, που εκπροσωπούσαν 170 
περίπου επιχειρήσεις και εταιρείες του ξε-
νοδοχειακού τομέα.
Η ημερίδα περιλάμβανε παρουσιάσεις με 
στόχο την πληρέστερη κατανόηση και αξι-
οποίηση του έργου, που περατώθηκε τον 
Οκτώβριο του 2018, και είναι πλήρως χρη-
ματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Οι παρουσιάσεις έγιναν από εκπροσώπους 
του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου 
Κύπρου (ΑΞΙΚ) που είναι και ο ανάδοχος 
φορέας του έργου, προς τους οποίους ο ΠΑ-
ΣΥΞΕ εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του 
για την άψογη συνεργασία και τον υψηλό 
επαγγελματισμό τους.  
Όπως τόνισε και ο γενικός διευθυντής του 
ΠΑΣΥΞΕ κ. Ζαχαρίας Ιωαννίδης, στο σύντομο 
εισαγωγικό καλωσόρισμά του, η πρωτοπορι-
ακή και καινοτόμος αυτή, κοινή προσπάθεια 
προσφέρει τη σύζευξη των αναγκών, των 
προσδοκιών, των προγραμμάτων αλλά και 
των εμπειριών μεταξύ των ξενοδοχειακών/
τουριστικών επιχειρήσεων και φορέων τους 
από τη μία, και των ανώτερων εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και των φοιτητών τους 
από την άλλη, με στόχο τη διασφάλιση μιας 
δημιουργικής και αειφόρου τουριστικής 
ανάπτυξης. 

Η σύζευξη αυτή έχει ως επίκεντρο των 
προσπαθειών την παροχή ευκαιριών για 
τη θωράκιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και 
εμπειριών των νέων μας που επέλεξαν να 
ακολουθήσουν καριέρα στην ξενοδοχειακή 
και τουριστική μας βιομηχανία προς το γε-
νικότερο συμφέρον όλων των εμπλεκομέ-
νων. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του έργου 
είναι η ανάπτυξη και συστηματοποίηση της 
συνεργασίας μεταξύ των ξενοδοχειακών/
τουριστικών επιχειρήσεων, των τριτοβάθ-
μιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που προ-
σφέρουν προγράμματα στα ξενοδοχειακά 
και τον τουρισμό και των φοιτητών τους, 
μέσα από ένα σύγχρονο και αποτελεσματι-
κό πρόγραμμα Συνεργάτη Εργοδότη, ειδικά 
σχεδιασμένο για τις ανάγκες της ξενοδοχει-
ακής και τουριστικής βιομηχανίας.  Το όλο 
εγχείρημα θα διευκολύνεται μέσω ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας που έχει ήδη σχεδιαστεί 
ειδικά για τον σκοπό αυτό. Τα οφέλη που 
θα προκύψουν είναι πολλαπλά τόσο για τις 
ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις 

όσο και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
τους φοιτητές που επενδύουν στον τομέα 
αυτό, συμβάλλοντας κατ’ επέκταση σε ένα 
ακόμη πιο ευοίωνο μέλλον για την τουριστι-
κή Κύπρο μας. Στο έργο συμμετέχουν επτά 
εταίροι από πέντε διαφορετικές χώρες, με 
το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο (ΑΞΙΚ) 
να έχει τον ρόλο του συντονιστή. Συγκεκρι-
μένα, συμμετέχουν μαζί με το ΑΞΙΚ άλλα 
δύο τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) 
Κρήτης (Ελλάδα) και το Τεχνολογικό Πανεπι-
στήμιο του Τάμπερε, Φινλανδίας, οι εταιρίες 
Mediterranean Management Centre (ΜΜC) 
από την Κύπρο, DOCUMENTA από την Ισπα-
νία, το GRUPPO4 από την Ιταλία καθώς και 
ο ΠΑΣΥΞΕ.
Στις εργασίες της ημερίδας συμμετείχαν ιδι-
οκτήτες, γενικοί διευθυντές και διευθυντικά 
στελέχη ξενοδοχειακών μονάδων, ταξιδιω-
τικών γραφείων, κέντρων αναψυχής, καθώς 
και εταιρειών που ασχολούνται με τον του-
ρισμό.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

«Συνεργάτης-Εργοδότης 
για τα Ξενοδοχειακά  
και τον Τουρισμό»



Η πέμπτη και τελευταία συνάντηση για 
το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Συνερ-
γάτη - Εργοδότη για τα Ξενοδοχει-

ακά και τον Τουρισμό» πραγματοποιήθηκε 
το διήμερο 9-10 Ιουλίου 2018, στο Ανώτερο 
Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) και 
περιλάμβανε παρουσιάσεις και διοργάνωση 
εργαστηρίων με στόχο την αξιολόγηση του 
έργου μέχρι εκείνη τη φάση και τον καθο-
ρισμό των επόμενων ενεργειών και δράσε-
ων μέχρι την ολοκλήρωσή του.  Την πρώτη 
μέρα της συνάντησης έγιναν παρουσιάσεις 
για την αξιολόγηση της προόδου του έργου 

από τον συντονιστή και τις υποχρεώσεις 
μέχρι την ολοκλήρωσή του. Αναπτύχθηκαν 
θέματα όπως η διαχείριση του έργου, η 
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του τόσο 
σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
ακαδημαϊκούς όσο και επαγγελματίες του 
ξενοδοχειακού και τουριστικού τομέα, η 
πρόοδος στον τομέα της διασφάλισης ποι-
ότητας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα και τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησής της μετά 
από την πιλοτική εφαρμογή της. Στη συνέ-
χεια, πραγματοποιήθηκε εργαστήριο για την 
ολοκλήρωση της πλατφόρμας.  Τη δεύτερη 

μέρα της συνάντησης προωθήθηκε δεύτερο 
εργαστήριο για τη συγγραφή του δεύτερου 
μέρους του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών 
και προγραμματισμός τριών εργαστηρίων 
και δύο διασκέψεων (Multiplier Events), με 
σκοπό τη διάχυση των παραδοτέων αποτε-
λεσμάτων του έργου στους άμεσα ενδια-
φερόμενους.  Πραγματοποιήθηκαν ακόμα 
δύο μονοήμερα εργαστήρια για τριτοβάθμια 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, στην Κρήτη και τη 
Φινλανδία. Στην Ισπανία διοργανώθηκε μο-
νοήμερη διάσκεψη για επαγγελματίες της 
ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας.

Διεθνές Εργαστήρι Διάχυσης Αποτελεσμάτων του ευρωπα-
ϊκού Έργου «Πρόγραμμα Συνεργάτη Εργοδότη για τα Ξε-
νοδοχειακά και τον Τουρισμό» (Employer Programme for 

Hospitality and Tourism) διοργάνωσε, στις 17 και 18 Οκτωβρίου 
2018, το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ).
Στο πλαίσιο του έργου το ΑΞΙΚ κλήθηκε να συντονίσει ενέργειες 
επτά εταίρων σε πέντε χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Φινλανδία 
και Ισπανία). Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και συστηματοποί-
ηση της συνεργασίας και οικοδόμησης στρατηγικών συμπράξεων 
μεταξύ των ξενοδοχειακών/τουριστικών επιχειρήσεων, των τριτο-
βάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που προσφέρουν προγράμμα-
τα στα ξενοδοχειακά και τον τουρισμό και των φοιτητών τους, μέσα 
από ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Πρόγραμμα Συνεργάτη Ερ-
γοδότη, ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες της ξενοδοχειακής και 
τουριστικής βιομηχανίας. 
Το όλο εγχείρημα θα διευκολύνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον σκοπό αυτό. Σκοπός του 
διήμερου εργαστηρίου ήταν η διάχυση των παραδοτέων/αποτελε-

σμάτων του έργου σε εκπροσώπους τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό. Συμ-
μετείχαν επίσης αξιωματούχοι τουριστικών φορέων της Κύπρου 
και του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και 
Διά Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ). Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα, τη φιλοσοφία και 
τους στόχους του, τα παραδοτέα του και να ανταλλάξουν απόψεις 
και ιδέες για την επιτυχή εφαρμογή του. Η αξιολόγηση τόσο του 
εργαστηρίου όσο και των παραδοτέων του έργου από τους συμ-
μετέχοντες ήταν εξαιρετική, επισημαίνοντας ότι θέτουν τις βάσεις 
για διεύρυνση της επένδυσης στον τομέα αυτό. Το έργο εγκρίθηκε 
το 2016 στο πλαίσιο του Ανταγωνιστικού Ευρωπαϊκού Προγράμ-
ματος Erasmus+ Βασική Δράση 2 (Συνεργασίες για Καινοτομία και 
Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών). Πρόκειται για ένα έργο πλήρως 
επιχορηγημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο εργαστήρι απηύθυνε χαιρετισμό ο γενικός διευθυντής του 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Χρί-
στος Μαληκκίδης.

Εργαστήρι ευρωπαϊκού Έργου για ξενοδοχειακά 
και τουρισμό διοργάνωσε το ΑΞΙΚ 

Τελευταία Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ 9



ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ10

Διαχρονικά 
προβλήματα 
του τουρισμού 
Αμμοχώστου 
Προβλήματα που απασχολούν την 
τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία, 
μεταξύ των οποίων η υψηλή τιμή του 
ηλεκτρικού ρεύματος και η έλλειψη 
προσοντούχου προσωπικού, συζητήθηκαν 
σε πρόσφατη συνεδρία του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Ξενοδόχων Αμμοχώστου.
Σε γραπτή ανακοίνωση του ΠΑΣΥΞΕ 
Αμμοχώστου αναφέρεται ότι «στη 
συνεδρία συζητήθηκαν επίκαιρα 
και τρέχοντα, αλλά και διαχρονικά 
προβλήματα του τουρισμού και γενικά 
της ξενοδοχειακής βιομηχανίας στην 
περιοχή».
Συγκεκριμένα «συζητήθηκε διεξοδικά το 
πρόβλημα της έλλειψης προσοντούχου 
προσωπικού και τονίστηκε ότι είναι 
παράδοξο να δικαιούνται αλλοδαποί 
φοιτητές που σπουδάζουν τουριστικά 
να εργοδοτούνται στην τουριστική 
βιομηχανία μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 
και στη συνέχεια να τους απαγορεύεται 
μεν να εργάζονται στην ίδια βιομηχανία, 
αλλά να δικαιούνται να εργοδοτηθούν σε 
οποιαδήποτε άλλα επαγγέλματα».
Η πολύ υψηλή τιμή του ηλεκτρικού 
ρεύματος στα ξενοδοχεία είναι «ένα άλλο 
σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η 
συγκεκριμένη βιομηχανία με αποτέλεσμα 
να δημιουργεί τεράστια προβλήματα 
κατά τους χειμερινούς μήνες και να 
αποτελεί τροχοπέδη στην επιμήκυνση 
της τουριστικής περιόδου. Ιδιαίτερα 
τονίστηκε ότι η βαριά βιομηχανία δεν 
χρεώνεται το ηλεκτρικό ρεύμα με 
βιομηχανική αλλά με εμπορική ταρίφα».
Όσον αφορά την τουριστική κίνηση αυτή 
την περίοδο, το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου «διαπίστωσε 
με ικανοποίηση ότι οι πληρότητες 
παραμένουν σε υψηλά επίπεδα ενώ 
παράλληλα βελτιώθηκε κατά πολύ 
και το επίπεδο των επισκεπτών. Οι 
υψηλές πληρότητες αναμένεται να 
συνεχιστούν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 
ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να 
παραμείνουν ανοικτά όσον το δυνατό 
περισσότερα ξενοδοχεία και τουριστικά 
καταλύματα κατά τη χειμερινή περίοδο».

Τις θερμές της ευχαριστίες, για την εισφορά του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων 
ύψους €100.000, με στόχο την ανακούφιση των πληγέντων από τις καταστροφικές 
πυρκαγιές του καλοκαιριού στην ανατολική Αττική, εξέφρασε η υπουργός Τουρισμού 
της Ελλάδας Έλενα Κουντουρά, σε επιστολή της προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ Χάρη 
Λοϊζίδη. Η κ. Κουντουρά ευχαρίστησε τον κ. Λοϊζίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη 
του συνδέσμου για την ένθερμη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη προς τον ελληνικό 
λαό στις δύσκολες στιγμές, τονίζοντας ότι «η έμπρακτη υποστήριξη του ΠΑΣΥΞΕ προς 
τους πληγέντες μάς συγκινεί πραγματικά». 
Η εισφορά του ΠΑΣΥΞΕ επιδόθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από τον πρόεδρο του 
συνδέσμου Χάρη Λοϊζίδη, παρουσία του επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων κ. Γιάννη Γιαννάκη. Ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε ότι η εισφορά «ήταν προϊόν 
μιας προσπάθειας που έγινε αμέσως μετά τα γεγονότα στο Μάτι, για να βοηθήσουμε και 
εμείς με τον δικό μας τρόπο την προσπάθεια που καταβάλλει η Κυπριακή Δημοκρατία να 
ανεγείρει το συγκεκριμένο νοσοκομείο στην Ελλάδα».
Ευχαριστήρια επιστολή απέστειλε στον ΠΑΣΥΞΕ και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Γιάννης Α. Ρέτσος, σημειώνοντας την αλληλεγγύη, το 
ευγενικό ενδιαφέρον και την υποστήριξη που επέδειξε ο σύνδεσμος. 
Επίσης, στη δική του ανάλογη ευχαριστήρια επιστολή προς τον ΠΑΣΥΞΕ ο πρόεδρος 
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας κ. Αλέξανδρος Βασιλικός εξέφρασε 
«ειλικρινή ευγνωμοσύνη για την από καρδιάς προσφορά των Κύπριων συναδέλφων», 
αναφερόμενος ταυτόχρονα και στις πρωτοβουλίες που πήραν από την πρώτη στιγμή οι 
ξενοδόχοι της Ελλάδας.
Τον ΠΑΣΥΞΕ ευχαρίστησε και συνεχάρη και ο επίτροπος Εθελοντισμού και Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη. «Η ανθρωπιστική αυτή χειρονομία», 
αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Γιαννάκη, «θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων των πληγεισών περιοχών».

Ευχαριστίες Κουντουρά προς ΠΑΣΥΞΕ 
για την εισφορά στους πυρόπληκτους 

Επιδόθηκαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας οι €100.000
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Στη σημασία της εφαρμογής των ψηφια-
κών τεχνολογιών στον τουριστικό τομέα, 
στις ευκαιρίες που δημιουργούνται για 
καινοτόμες λύσεις και στην προετοιμασία 
του κλάδου για το μέλλον, ήταν φέτος αφι-
ερωμένη η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 
2018, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 
Σεπτεμβρίου. Οπως αναφέρει ο Πρόεδρος 
του ΠΑΣΥΞΕ Χάρης Λοϊζίδης, οι φετινοί 
εορτασμοί, υπό τον τίτλο «Καινοτομία και 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός», αποτελού-
σαν μία καλή ευκαιρία αφενός για να ανα-
δειχθεί η συμβολή του τουρισμού στην αει-
φόρο ανάπτυξη και αφετέρου για να δοθεί 
έμφαση στις δυνατότητες που προσφέρουν 
στον τουρισμό οι ψηφιακές τενχνολογίες, 
όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι ψηφιακές 
πλατφόρμες κ.ά.
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να 
κατανοήσουμε καλύτερα τις αυξανόμενες 
οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλο-
ντικές επιπτώσεις της τεχνολογίας και της 
καινοτομίας, ώστε ο τουριστικός τομέας να 
συμβάλει στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυ-
ξη, όπως αποτυπώνεται στους στόχους των 
Ηνωμένων Εθνών» αναφέρει ο Πρόεδρος 
του ΠΑΣΥΞΕ και προσθέτει:
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού θε-
ωρεί την πρόοδο της ψηφιακής τεχνολο-
γίας και την καινοτομία κλειδί για να συν-
δυαστεί η συνεχής ανάπτυξη με έναν πιο 
βιώσιμο και υπεύθυνο τουριστικό τομέα. 
Πολύ σωστά ο γενικός γραμματέας του 
UNWTO, Zurab Pololikkashvili, ανέδειξε σε 
πρόσφατη δήλωσή του ότι, μεταξύ άλλων, 
ο ψηφιακά προηγμένος τουριστικός τομέ-
ας παρέχει ευκαιρίες για αποτελεσματική 
συμμετοχή, ενδυνάμωση της τοπικής κοι-
νωνίας και καλύτερη διαχείριση των πόρων.
Οι εορτασμοί φιλοξενήθηκαν φέτος στην 
Ουγγαρία, μία χώρα με σταθερή ανάπτυξη 
στον τομέα του τουρισμού και προσανατο-
λισμένη στο ψηφιακό μέλλον. Εκδηλώσεις 
για την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού έγιναν 
και σε άλλα μέρη του κόσμου. Στον επίση-
μο εορτασμό έγινε και η ανακοίνωση των 
ημι-φιναλίστ του 1ου διαγωνισμού UNWTO 
Tourism Startup, που ξεκίνησε από το 

UNWTO και την Globalia για την προβολή 
καινοτόμων ιδεών, ικανών να φέρουν την 
επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο ταξι-
δεύουμε και απολαμβάνουμε τον τουρισμό.
Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί διαχρο-
νικά έναν από τους σημαντικότερους πυλώ-
νες ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. 
Οι αφίξεις τουριστών την περίοδο Ιανουα-
ρίου - Αυγούστου 2018 κατέγραψαν αύξηση 
8%, σε αυνέχεια της αύξησης 14,6% που 
κατέγραψε την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, 
ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη επίδο-
ση που καταγράφηκε ποτέ στην Κύπρο 
κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους. 
Ανοδική τάση καταγράφεται και στο πολύ 
σημαντικό κεφάλαιο της απασχόλησης κα-
ταδεικνύοντας την τεράστια συμβολή του 
κλάδου στις προσπάθειες για μείωση της 
ανεργίας. Ενώ η συνολική απασχόληση στη 
χώρα μας, μεταξύ 2013 και 2017, αυξήθηκε 
κατά 5,5% οι θέσεις εργασίας στην τουρι-
στική βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 12,3%.

Οι αριθμοί είναι σίγουρα ικανοποιητικοί, 
όμως η προσπάθεια δεν σταματά. Επιβάλ-
λεται, ιδιαίτερα τώρα με τη δημιουργία του 
Υφυπουργείου Τουρισμού, η οποία ήταν 
πάγιο αίτημα και εισήγησή μας, να συνε-
χισθεί με περισσότερη αποφασιστικότητα 
και βούληση. Ο ψηφιακός μετασχηματι-
σμός και η καινοτομία θα πρέπει να αντιμε-
τωπίζονται ως προτεραιότητα για μία χώρα 
στην οποία ο τουρισμός θεωρείται βασικός 
βραχίονας ανάπτυξης. Σε μία εποχή που 
επιβιώνουν εκείνοι που πρωτοπορούν και 
προσαρμόζονται στα νέα τεχνολογικά δε-
δομένα, οφείλουμε να βρισκόμαστε μπρο-
στά και όχι πίσω από τις εξελίξεις». Φέτος 
συμπληρώθηκαν 39 χρόνια από την καθιέ-
ρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού. 
Κύριος στόχος της Ημέρας, η οποία γιορ-
τάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, 
είναι η ανάδειξη της κοινωνικής, πολιτιστι-
κής, πολιτικής, περιβαλλοντικής και οικο-
νομικής συμβολής του τουρισμού διεθνώς.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΣΥΞΕ, Χ. ΛΟΪΖΙΔΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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Τεχνολογία στον τουρισμό
Ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) σε ανακοίνωσή του με 
αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού 2018, σημειώνει τη σημασία της αξι-
οποίησης της καινοτομίας και των ψηφιακών μέσων στον τουρισμό. Προσθέτει 
ότι εδώ και δύο χρόνια, ο ACTA έχει καθιερώσει το Διεθνές Συνέδριο Digi.travel 
Cyprus International Conference and Expo το οποίο πραγματοποιείται στο Συ-
νεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, ως το πιο σημαντικό γεγονός στην 
Κύπρο αναφορικά με την τεχνολογία στα ταξίδια και τον τουρισμό.
Το Digi.travel Cyprus International Conference and Expo, αναφέρεται, έχει κα-
ταστεί το κορυφαίο ετήσιο σημείο συνάντησης για εμπειρογνώμονες από το 
eTourism, το mTourism, την ταξιδιωτική τεχνολογία και τα κανάλια διανομής, 
με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τους επιχειρηματίες, τους επαγγελ-
ματίες του κλάδου ταξιδιών και φιλοξενίας, με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων 
και εμπειριών. Το 3ο Digi.travel Cyprus, θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 
2019 και έχει ήδη τεθεί υπο την αιγίδα του Ισραηλινού Συνδέσμου Ταξιδιωτικών 
Πρακτόρων (ΙΤΤΑΑ), την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ταξιδιωτικών και Τουριστικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδας (FedHATTA), τον Κυπριακό Οργανισμό Κυβερνοασφά-
λειας (CYCSO), τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), τον Σύνδεσμο 
Τουριστικών επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ) και τον Σύνδεσμο Διευθυντών Ξενο-
δοχείων Κύπρου (ΠΑΣΥΔΙΞΕ).
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ΚΟΤ: Ο πιο επιτυχημένος Σεπτέμβριος 
στα χρονικά του κυπριακού τουρισμού 

Ο ιστορικά πιο επιτυχημένος Σεπτέμβρι-
ος στα χρονικά του κυπριακού τουρι-
σμού, αναφορικά με τις αφίξεις του-

ριστών, είναι ο Σεπτέμβριος του 2018, σύμ-
φωνα με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού 
(ΚΟΤ), γεγονός που αποτελεί, όπως σημειώ-
νει, συνέχεια στα ρεκόρ που καταγράφηκαν 
τους προηγούμενους μήνες του 2018, αφού 
όλοι ανεξαιρέτως αποτέλεσαν ιστορικά ρεκόρ 
αντίστοιχων ημερολογιακών μηνών.
Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Στατιστικής 
Υπηρεσίας ότι οι αφίξεις Σεπτεμβρίου 2018 
ξεπέρασαν το μισό εκατομμύριο (520 χιλιά-
δες), σημειώνοντας αύξηση 7,5% συγκριτικά 
με το 2017, ο ΚΟΤ αναφέρει ότι «η αύξηση 
του Σεπτεμβρίου κρίνεται ιδιαίτερα σημα-
ντική, αφού οι αμέσως προηγούμενοι μήνες, 
Αύγουστος και Ιούλιος, δεν παρείχαν περιθώ-
ρια αυξήσεων, λόγω του περιορισμένου αριθ-
μού διαθέσιμων κλινών και των συνθηκών 
υψηλών πληροτήτων που προέκυψαν, λόγω 
αυξημένης ζήτησης». Αντίθετα, τον Σεπτέμ-
βριο, όπου και παρατηρήθηκε προσφορά στις 
διαθέσιμες κλίνες, σημειώθηκε αύξηση 7,5% 
αφίξεων, σε σύγκριση με την αύξηση 2,1% 
τον Αύγουστο και 1,6% τον Ιούλιο, προσθέτει.
Αξιολογώντας τα στοιχεία από μια διαφορετι-
κή σκοπιά και συγκεκριμένα για το τελευταίο 
δωδεκάμηνο (Οκτώβριος 2017 - Σεπτέμβρι-
ος 2018), ο ΚΟΤ αναφέρει ότι οι συνολικές 
αφίξεις της περιόδου ανήλθαν σε 3.890.230 
και προσθέτει ότι «πρόκειται για το καλύτε-
ρο δωδεκάμηνο στην ιστορία του κυπριακού 
τουρισμού». Όσον αφορά τη συνολική χρονι-
κή περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2018, 
ο ΚΟΤ αναφέρει ότι τα αποτελέσματα είναι 
επίσης πολύ ικανοποιητικά. «Με δεδομένο ότι 
όλοι οι μήνες του 2018 μέχρι και τον Σεπτέμ-
βριο σημείωσαν ιστορικά ρεκόρ, οι συνολικές 
3.239.760 αφίξεις περιηγητών που σημειώ-
θηκαν την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 
2018 αποτελούν επίσης ιστορικό ρεκόρ εν-
νιαμήνου, αυξημένο κατά 7,9% σε σχέση με 
την περσινή αντίστοιχη περίοδο», αναφέρει 
και προσθέτει ότι «οι πλείστες αγορές κατά 
την εν λόγω περίοδο, με εξαίρεση τη Ρωσία 

και το Ισραήλ, συνεχίζουν να καταγράφουν 
συνολική αύξηση». Αναφέροντας ότι μείω-
ση κατά 4,9% σημειώθηκε στις αφίξεις από 
Ρωσία όπως επίσης και από το Ισραήλ (μεί-
ωση 8,1%), ο ΚΟΤ σημειώνει ότι «τόσο στην 

περίπτωση της Ρωσίας όσο και στην περίπτω-
ση του Ισραήλ, οι συνολικές μειώσεις έχουν 
περιοριστεί σε σχέση με τις μειώσεις που 
καταγράφηκαν σε προηγούμενους ημερολο-
γιακούς μήνες». 

Στο πλαίσιο του στόχου για προώθηση του τουρισμού κρουαζιέρας και την 
υποστήριξη των επιβατών και των εταιρειών κρουαζιέρας, η διαχειρίστρια 
εταιρεία του τερματικού γενικού φορτίου και κρουαζιέρων, DP World Limassol, 
εγκαινίασε την ιστοσελίδα www.limassolcruise.com, «που δημιουργήθηκε για 
να παρέχει σε επισκέπτες και δυνητικούς πελάτες την ευκαιρία να αποκτήσουν 
εύκολη πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών που σχετίζονται με τον 
τουρισμό στην Κύπρο». Ανάμεσα σε άλλα, οι χρήστες μπορούν να εντοπίσουν 
χρήσιμες πληροφορίες για την DP World Limassol, το νέο επιβατικό τερματικό 
και τις εγκαταστάσεις του καθώς και εισηγήσεις για εκδρομές και τοπικά 
αξιοθέατα. Ο γενικός διευθυντής της DP World Limassol, Charles Meaby, 
σημείωσε πως «με τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης πλατφόρμας αποκλειστικά 
αφιερωμένης στις κρουαζιέρες και το νέο επιβατικό κρουαζιέρας, επιδιώκουμε 
να συμβάλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας στην 
Κύπρο, παρέχοντας μια ευχάριστη ψηφιακή εμπειρία σε επιβάτες και εταιρείες 
κρουαζιέρας».

Ιστοσελίδα για τον τουρισμό κρουαζιέρας 

www.limassolcruise.com από την DP World Limassol
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Αθέμιτος ανταγωνισμός από το φαινόμενο 
του «οικονομικού διαμοιρασμού» 

Υπέρ της θέσπισης νομοθεσίας και 
της δημιουργίας μητρώου για την 
αποτροπή του φαινομένου του 

«οικονομικού διαμοιρασμού» τάσσεται ο 
τοπικός ΠΑΣΥΞΕ, σύμφωνα με τον πρόεδρο 
του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου, Θάνο 
Μιχαηλίδη. Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο 
κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως παρατηρείται 
αύξηση στην επαρχία Πάφου της ζήτησης από 
τους τουρίστες για τουριστικά καταλύματα 
που είναι διαμερίσματα είτε σπίτια και που 
διαθέτουν οι ιδιοκτήτες τους χωρίς αυτοί να 
έχουν πάρει τις κατάλληλες άδειες και χωρίς 
τις πλείστες φορές, σημείωσε, να πληρούν 
τους κανονισμούς ασφάλειας και υγείας. Με 
το φαινόμενο αυτό, συνέχισε, δημιουργείται 
θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού αφού μερίδα 
ιδιοκτητών διαμερισμάτων και κατοικιών 
νοικιάζουν στους επισκέπτες τα εν λόγω 
υποστατικά χωρίς να τηρούν τους σχετικούς 
κανονισμούς και κατά συνέπεια το κόστος 
τους είναι χαμηλότερο από οποιονδήποτε 
άλλο νόμιμο πάροχο. Όπως εξήγησε, επειδή 
δεν τηρούνται οι κανονισμοί ασφάλειας 
και υγείας, σε περίπτωση οποιουδήποτε 
ατυχήματος θα πληγεί η Κυπριακή 
Δημοκρατία. «Στόχος μας ως ΠΑΣΥΞΕ δεν 
είναι να σταματήσει κανείς τις υπηρεσίες 

του αλλά να τις προσφέρει σε σωστή βάση», 
κατέληξε.  Από την πλευρά του το μέλος του 
Δ.Σ. του ΠΑΣΥΞΕ Πάφου Μάριος Βασιλείου 
είπε ότι, με την υφιστάμενη κατάσταση, 
δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός με τους 
νόμιμους επαγγελματίες του κλάδου οι οποίοι 
καταβάλλουν τις απαραίτητες φορολογίες στο 
κράτος. Έθεσε επίσης και θέμα της τήρησης 
των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής. Η 
ρύθμιση, συνέχισε, πρέπει να γίνει για 
διάφορους λόγους και όχι για να παταχθεί το 
φαινόμενο, όπως εξήγησε, αφού δημιουργεί 
αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των νόμιμων και 
των παράνομων καταλυμάτων. Ο κ. Βασιλείου 
είπε πως κάποιες χώρες έχουν εφαρμόσει 
περιορισμούς όπως είναι η Γαλλία, οι 
Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα όπου έχουν 
εγκριθεί προτάσεις ρύθμισης νομοθεσίας, 
όπως ο μέγιστος αριθμός ημερών που μπορεί 

να θέσει κάποιος σε διαθεσιμότητα αυτού του 
είδους τα καταλύματα και όχι για 365 μέρες, 
κατέληξε.
Ρύθμιση στο θέμα της ανεξέλεγκτης 
ενοικίασης επαύλεων, οικιών αλλά και 
διαμερισμάτων για τουριστικούς σκοπούς 
επιχειρεί να εισαγάγει η Επιτροπή Εμπορίου 
της Βουλής μετά από πρόταση νόμου που 
κατέθεσαν από κοινού ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ 
Αβέρωφ Νεοφύτου και ο βουλευτής της ΕΔΕΚ 
Ηλίας Μυριάνθους. 
Βασικές πρόνοιες της πρότασης είναι η 
εγγραφή των υποστατικών σε ειδικό μητρώο 
και η πληρωμή φόρων, με βάση τη νομοθεσία. 
Η επιτροπή συζήτησε επίσης το νομοσχέδιο 
και τους Κανονισμούς για τη Ρύθμιση, Ίδρυση 
και Λειτουργία Ξενοδοχείων και Τουριστικών 
Καταλυμάτων.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου 
Άγγελος Βότσης στις δηλώσεις του μετά τη 
συνεδρία είπε πως η επιτροπή είναι πολύ 
κοντά στην ολοκλήρωση της συζήτησης και 
τη συμπερίληψη όλων των απόψεων και των 
προβληματισμών στο νομοσχέδιο. Πρόσθεσε 
πως αναμένεται να ολοκληρωθεί η συζήτηση 
και να οδηγηθούν στην Ολομέλεια και το 
νομοσχέδιο αλλά και οι κανονισμοί που 
αφορούν τα τουριστικά καταλύματα.

Αυξημένο κατά 60%, σε σχέση με την 

αντίστοιχη περσινή χειμερινή περίοδο, 

παρουσιάζεται το ενδιαφέρον από ξέ-

νους αθλητές για το Κολυμβητήριο Γε-

ροσκήπου, μετά την απόφαση να παρα-

μείνει ανοικτό και τον Φεβρουάριο 2019. 

Σύμφωνα με την Εταιρεία Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας 

Πάφου, πέραν των 850 αθλητών έχουν 

επιβεβαιώσει την κάθοδό τους στην 

περιοχή για τη χειμερινή περίοδο, κα-

ταγράφοντας αύξηση 60% σε σχέση 

με την αντίστοιχη περσινή. Οι αθλητές, 

όπως αναφέρεται, προέρχονται από δι-

άφορες χώρες όπως Αυστρία, Γαλλία, 

Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία 

κ.ά., ενώ ζωηρό παραμένει το ενδιαφέ-

ρον για τους μήνες Φεβρουάριο μέχρι 

και Απρίλιο τόσο από διεθνείς ομάδες 

όσο και μεμονωμένους κολυμβητές. Το 

Κολυμβητήριο Γεροσκήπου μπορεί να 

αποφέρει εκατοντάδες διανυκτερεύσεις 

στην ευρύτερη περιοχή και να συμβάλει 

τα μέγιστα στην προσπάθεια αναχαί-

τισης της εποχικότητας και περαιτέρω 

εδραίωσης της Πάφου ως προορισμού 

για αθλητές.

Ο στόχος για λειτουργία του Κολυμβη-

τηρίου Γεροσκήπου σε ολόχρονη βάση 

παραμένει ψηλά στην ατζέντα της ΕΤΑΠ, 

του Δήμου Γεροσκήπου και των ξενοδό-

χων και υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι 

αυτό μπορεί να επιτευχθεί εάν υπάρξει 

και η ανάλογη στήριξη από την πολιτεία 

προς αυτή την κατεύθυνση, καταλήγει η 

ανακοίνωση.

Ενδιαφέρον ξένων αθλητών για το Κολυμβητήριο Γεροσκήπου 
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Προβληματισμός για τις 
ιστοσελίδες υπηρεσιών 
τύπου Airbnb
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Ο ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου 
τίμησε τον Υπουργό 
Εσωτερικών 
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων 
Αμμοχώστου τίμησε τον υπουργό 
Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη με 
το ειδικό βραβείο αναγνώρισης (Special 
Recognition Award) για την προσφορά 
του στην τουριστική βιομηχανία και την 
ουσιαστική συμβολή του στη σύσταση 
του Υφυπουργείου Τουρισμού, στον 
καταρτισμό της Εθνικής Στρατηγικής 
Τουρισμού και το νέο πλαίσιο κατάταξης 
ξενοδοχείων. Σε δηλώσεις του ο κ. 
Πετρίδης ανέφερε μεταξύ άλλων 
«ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. 
Η βράβευση και το ευχαριστώ είναι 
εκ μέρους της Πολιτείας στην ίδια την 
ξενοδοχειακή βιομηχανία, η οποία 
συνέτεινε τα μέγιστα με το επιχειρηματικό 
της ρίσκο, τα ρίσκα τα οποία πήρε ο 
κάθε επιχειρηματίας ούτως ώστε με 
πολύ σκληρή δουλειά και πάρα πολλές 
στρεβλώσεις, είτε αυτές αφορούν το 
κανονιστικό πλαίσιο, είτε το πλαίσιο 
διακυβέρνησης, είτε τις προκλήσεις στον 
ανταγωνισμό, να καταφέρει να είναι 
ο πρώτος πυλώνας που ανέστησε την 
κυπριακή οικονομία». 

Λάρνακα - Βιέννη 
από τη Laudamotion
Νέες πτήσεις, δύο φορές την εβδομάδα, 
άρχισε από την Κυριακή 28 Οκτωβρίου από 
το αεροδρόμιο Λάρνακας προς τη Βιέννη η 
αεροπορική εταιρεία Laudamotion.
Σε δελτίο Τύπου της εταιρείας που 
προωθεί η Hermes Airports αναφέρεται 
ότι «η Laudamotion, η πρώτη αυστριακή 
αερογραμμή χαμηλού κόστους, προσφέρει 
νέο δρομολόγιο από Λάρνακα προς Βιέννη 
δύο φορές την εβδομάδα» αρχίζοντας 
από την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018 με 
εισιτήρια που αρχίζουν από 19,99 ευρώ.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Laudamotion 
Andreas Gruber ανέφερε ότι «τα 
δρομολόγιά μας είναι ελκυστικά διότι 
έχουμε τις κατάλληλες προσφορές για 
πελάτες που ενδιαφέρονται για οικονομικά 
αεροπορικά εισιτήρια» εκφράζοντας 
ταυτόχρονα τη βεβαιότητα ότι η επιβατική 
κίνηση της εταιρείας θα αυξηθεί.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η βρετανική εφημερίδα «Mirror» παρουσίασε την Αγία Νάπα ως τον ιδανικό προορισμό για 
οικογενειακές διακοπές. Σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Γιάννης Καρούσος αναφέρει ότι 
«τα εγκωμιαστικά σχόλια για την Αγία Νάπα από διεθνή μέσα ενημέρωσης συνεχίζονται, με 
τη βρετανική εφημερίδα Mirror να παρουσιάζει σε σχετικό της άρθρο τον τόπο μας ως τον 
ιδανικό προορισμό για οικογενειακές διακοπές». Με τίτλο «Πώς μπορείς να κάνεις πολυτελείς 
διακοπές στην Αγία Νάπα της Κύπρου μακριά από πάρτι» η αρθρογράφος της εφημερίδας 
σημειώνει πως «στην Αγία Νάπα μπορεί κανείς να βρει αυτό που ψάχνει, ανεξαρτήτως 
ηλικίας». Προσθέτει ότι «πέρα από τη νυχτερινή ζωή, η Αγία Νάπα αποτελεί ιδανική επιλογή 
για οικογένειες που θέλουν να περάσουν ξέγνοιαστες στιγμές διασκέδασης και χαλάρωσης. 
Από τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων που παρέχουν υπηρεσίες για όλη την οικογένεια, τους 
γονείς και τα παιδιά κάθε ηλικίας, μέχρι τα αμέτρητα εστιατόρια που προσφέρουν πολλές 
και ποιοτικές επιλογές, μετατρέποντας ένα απλό γεύμα σε γαστρονομική εμπειρία». 
Παράλληλα γίνεται αναφορά «στις καταγάλανες παραλίες στις οποίες υπάρχουν υποδομές 
και εγκαταστάσεις για κάθε ηλικιακό γκρουπ, ενώ η κάθε οικογένεια μπορεί να αποκτήσει 
διάφορες εμπειρίες μπαίνοντας στα καραβάκια που μεταφέρουν κόσμο στα μαγευτικά τοπία 
της Αγίας Νάπας μεταξύ των οποίων και τις Θαλασσινές Σπηλιές». Σύμφωνα με ανακοίνωση 
του Γιάννη Καρούσου «η βρετανική εφημερίδα Mirror αναφέρει ακόμα ότι η Αγία Νάπα 
μπορεί να καλύψει σχεδόν όλα τα ενδιαφέροντα και τις απαιτήσεις σε ένα υψηλό επίπεδο 
τουριστικής εμπειρίας». Στο άρθρο της εφημερίδας γίνεται ακόμα αναφορά και στην 
Αμμόχωστο «την πόλη φάντασμα», αφού, όπως σημειώνεται, τον Αύγουστο του 1974 η 
Τουρκία εισέβαλε και την κατέλαβε με τους κατοίκους της να φεύγουν παίρνοντας μαζί τους 
μόνο τα ρούχα που φορούσαν και μέχρι και σήμερα κανένας δεν κατάφερε να επιστρέψει, 
αφήνοντας πίσω μια πόλη παγωμένη στον χρόνο. 

H Αγία Νάπα ιδανικός προορισμός 
για οικογενειακές διακοπές 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ MIRROR
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Δρομείς από 40 
χώρες στον  2ο 
Radisson Blu 
Διεθνή Μαραθώνιο 
Λάρνακας 
Στις 18 Νοεμβρίου 2018 θα 
πραγματοποιηθεί ο 2ος Radisson Blu 
Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας με τη 
συμμετοχή άνω των 10 χιλιάδων ατόμων 
από 40 χώρες του κόσμου.
 Ο Μαραθώνιος τελεί υπό την αιγίδα 
και τη στήριξη των Υπουργείων 
Δικαιοσύνης, Παιδείας, Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
Υγείας, του επιτρόπου Εθελοντισμού 
και της επιτρόπου Περιβάλλοντος, της 
Αστυνομίας, της Πολιτικής Άμυνας, του 
Οργανισμού Νεολαίας και του Κυπριακού 
Οργανισμού Αθλητισμού.
Σε δημοσιογραφική διάσκεψη, ο 
δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας 
ανέφερε ότι «ο Μαραθώνιος έχει 
προσελκύσει αθλητές από πολλές χώρες 
με αποτέλεσμα η πόλη να αναδεικνύεται 
πλέον σε κέντρο αθλητισμού παγκόσμιας 
ακτινοβολίας και κύρους. Για μας αυτή 
η ανοδική πορεία προς τον αθλητισμό 
σημαίνει πολλά και σημαντικά πράγματα 
που είναι τόσο ισχυρά ώστε να 
μετατρέψουν την πόλη μας σε παγκόσμιο 
σημείο αναφοράς».
Ο εκτελεστικός διευθυντής του 2ου 
Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου 
Λάρνακας, Κώστας Ντάλτας, αναφέρθηκε 
στις ξεχωριστές παρουσίες «όπως της 
κορυφαίας Ελληνίδας μαραθωνοδρόμου 
Μαρίας Πολύζου, της Βρετανίδας 
Κάρολαϊν Τζάκσον και της 12χρονης 
Γλυκερίας Σκάρκου». Ο φετινός Radisson 
Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας είναι 
αφιερωμένος στη μνήμη του Γιώργου 
Μεσημερτσή, ο οποίος απεβίωσε το 
καλοκαίρι και σύμφωνα με τον κ. Ντάλτα 
«το λιγότερο που θα μπορούσαμε να 
κάνουμε είναι να διοργανώσουμε 
τον αγώνα εις μνήμην του». Η Χρύσα 
Αποστολούμη εκ μέρους της Τεχνικής 
Επιτροπής αναφέρθηκε στην άφιξη της 
Φλόγας του Αυθεντικού Μαραθωνίου 
της Αθήνας στις 15 Νοεμβρίου, στην 
τελετή υποδοχής στο αεροδρόμιο της 
Λάρνακας και στη λαμπαδηδρομία 
από το αεροδρόμιο στην παραλία 
των Φοινικούδων, όπου θα γίνει 
ξεχωριστή εκδήλωση. Για περισσότερες 
πληροφορίες larnakamarathon.com

Υλοποιείται και φέτος για 27η χρονιά το πρόγραμμα δραστηριοτήτων «Endless Sun» της 
Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Αμμοχώστου (ΕΤΑΠ).
Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο διευθυντής της ΕΤΑΠ Αμμοχώστου Λάκης Αβρααμίδης, «στόχος 
του προγράμματος είναι αφενός η απασχόληση των επισκεπτών κατά τους χειμερινούς 
μήνες που οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ιδανικές για παραλία και κολύμπι και αφετέρου να 
οδηγήσουν τους ξένους στην ενδοχώρα για να γνωρίσουν τα ήθη, τα έθιμα, την κουλτούρα 
του τόπου και γενικά να έλθουν σε επαφή με τους ντόπιους».
Το πρόγραμμα «περιλαμβάνει τρεις εκδρομές την εβδομάδα για περίοδο δύο εβδομάδων, 
συνολικά δηλαδή έξι εκδρομές σε δύο εβδομάδες και μετά οι εκδρομές επαναλαμβάνονται. 
Οι εκδρομές πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία επίσημου ξεναγού εγκεκριμένου από τον 
Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού». Ανέφερε ότι η κάθε εκδρομή «στοιχίζει €5 και έχει τη 
δική της ταυτότητα», προσθέτοντας πως οι ξένοι επισκέπτες «μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων 
ζυμώνουν και φουρνίζουν το δικό τους ψωμί σε παραδοσιακό κυπριακό φούρνο, μαζεύουν 
φράουλες και πορτοκάλια ενώ, εάν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, μαζεύουν και 
πατάτες. Ακόμα μαθαίνουν τον τρόπο παρασκευής του παραδοσιακού κυπριακού τυριού 
και χαλλουμιού, επισκέπτονται αρχαιολογικούς χώρους, ανοικτά θεματικά πάρκα και 
συμμετέχουν σε άλλες δραστηριότητες και εμπειρίες». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων, είπε, «ξεκίνησε το 1992 με πρωτοβουλία των ξενοδόχων της Επαρχίας 
Αμμοχώστου οι οποίοι ήθελαν να προσφέρουν κάτι περισσότερο από ήλιο και θάλασσα 
στους επισκέπτες της περιοχής, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες». Από τον πρώτο 
χρόνο λειτουργίας του, είπε, το «πρόγραμμα αγκαλιάστηκε από τους ξένους επισκέπτες με 
αποτέλεσμα να συνεχιστεί για μία περίπου δεκαετία, δίνοντας διέξοδο στους τουρίστες, που 
ήταν κυρίως τρίτης ηλικίας, να αναμειχθούν και να συμμετάσχουν σε διάφορες εκδηλώσεις 
και δραστηριότητες, δίνοντας έναν ξεχωριστό τόνο και χρώμα στις διακοπές τους». Ανέφερε 
ακόμα ότι μετά τα δέκα χρόνια «την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέλαβε 
η ΕΤΑΠ Αμμοχώστου η οποία συνεχίζει και φέτος για 27η χρονιά τις δραστηριότητες. Το 
πρόγραμμα σημειώνει μεγάλη επιτυχία, χάρη στην πρωτοτυπία και την ποικιλομορφία του, 
κάτι που αφήνει απόλυτα ικανοποιημένους τους επισκέπτες της περιοχής, όπως φαίνεται 
από τα σχόλια και τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Kαι φέτος το «Endless Sun» 
από την ΕΤΑΠ Αμμοχώστου
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ

Το καταστατικό για την ίδρυση του Δικτύου Κοινωνίας των 
Πολιτών των Ιστορικών Πόλεων της Ανατολικής Μεσογείου 
υπογράφτηκε πρόσφατα στο κτήριο του Ιονίου Κοινοβουλίου 

στην πόλη της Κέρκυρας από τους εταίρους των Συλλόγων «San 
Giacomo» από την Κέρκυρα, «Associazione 25 Aprile» από τη 
Βενετία, «Udruga Grad» από το Ντουμπρόβνικ, «RICHes» από τη 
Ρόδο, «Regno di Candia» από την Κρήτη και την Πολιτιστική Κίνηση 
«ex-Artis» από την Πάφο.
Η υπογραφή του καταστατικού σφράγισε, σύμφωνα με ανακοίνωση 
της κίνησης ex-Artis, την πολύμηνη προετοιμασία και τις διμερείς 
συναντήσεις, μεταξύ των οποίων εργαστήρια και μια ανοικτή στο 
κοινό εκδήλωση, όπου έγιναν παρουσιάσεις από μέλη του δικτύου 
και ειδικούς εμπειρογνώμονες που προσκλήθηκαν από την ένωση 
«San Giacomo». Από την πλευρά της Πάφου, η πρόεδρος της 
Πολιτιστικής Κίνησης «ex-Artis», Ντανιέλλα Πιστέντη Μούγιαννου, 
παρουσίασε το θέμα «Τέχνες και Πολιτισμός για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη. Το Δυναμικό του Δικτύου μας». Οι στόχοι του δικτύου, 
όπως ορίζονται στο καταστατικό του, δίνουν έμφαση στη διατήρηση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην προστασία και προβολή της 
πολιτιστικής τους ταυτότητας, στη συνεργασία για τη βιωσιμότητά 
τους, καθώς και στην πρόληψη και αντιμετώπιση, όπου απαιτείται, 
απειλητικών φαινομένων, όπως ο υπερτουρισμός ή η ανάπτυξη 
φτηνού μαζικού τουρισμού, παρέχοντας τα θεμέλια για πιο βιώσιμες 
πόλεις.
Προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους, οι συμμετέχοντες 
οργανισμοί θα προχωρήσουν στην ανταλλαγή εμπειριών και 
καλών πρακτικών, θα συνεργαστούν με ευρωπαϊκούς και διεθνείς 
οργανισμούς, όπως η UNESCO, θα επιδιώξουν τη συνεργασία 
στρατηγικών εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων καθώς 

και άλλων μελών προερχόμενων από την κοινωνία των πολιτών. Όλα 
τα μέλη του Δικτύου συνεργαζόμενα, θα προσφέρουν τη συμβολή 
τους μέσα από διάφορα θεματικά πεδία για την υλοποίηση των 
στόχων και των προτεραιοτήτων του Δικτύου.
Μία από τις πρώτες προτεραιότητες του δικτύου είναι η δημιουργία 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεργασίας, η οποία θα αποτελέσει 
ένα ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας και συνεργασίας για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και θα ενθαρρύνει άλλους φορείς και 
οργανώσεις που επικεντρώνονται στις ίδιες αρχές και αξίες να 
ενταχθούν στο Δίκτυο.
Σύμφωνα με το καταστατικό, η ετήσια Προεδρία του Δικτύου 
θα αναλαμβάνεται εκ περιτροπής, με πρώτη τη Βενετία, ενώ θα 
ακολουθήσει η Κέρκυρα, το Ντουμπρόβνικ και οι άλλες πόλεις. Οι 
ετήσιες συναντήσεις των μελών θα πραγματοποιούνται κάθε φορά 
στην πόλη που ασκεί την Προεδρία.

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) ανακοίνωσε ότι δέχεται 
αιτήσεις για αδειοδότηση μικρών ιδιωτικών μονάδων αφαλά-
τωσης, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Στό-
χος του μέτρου είναι η διευκόλυνση εγκατάστασης μικρών 
ιδιωτικών μονάδων αφαλάτωσης παραγωγής μη πόσιμου νε-
ρού για την εξυπηρέτηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ξε-
νοδοχείων, γηπέδων γκολφ, υδροπάρκων ή άλλων συναφών 

εγκαταστάσεων για παραγωγή μέχρι και 1500 κυβικών μέτρων 
ημερησίως. Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων στην 
υποβολή της σχετικής αίτησης αναρτήθηκαν, στην ιστοσελί-
δα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Οδηγός Αδειοδότησης 
και Διάγραμμα Διαδικασίας Αδειοδότησης: www.moa.gov.cy/
moa/wdd/wdd.nsf/All/9AA132ECB83A524CC22583220018
C26B?OpenDocument

Aιτήσεις για μικρές αφαλατώσεις

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Η Πάφος με την «ex-Artis» στο Δίκτυο Κοινωνίας 
των Πολιτών Ιστορικών Πόλεων Ανατολικής Μεσογείου 



Έργο «Επέκταση και Λειτουργία Συστήµατος Επαγγελµατικών Προσόντων (ΣΕΠ)» 
Προγραµµατική Περίοδος 2014-2020

Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) της ΕΕ 
και την ΑνΑ∆ ως εθνική συµµετοχή.

Σύστηµα
Επαγγελµατικών
Προσόντων 

Ενισχύστε την επιχείρησή σας µε την πιστοποίηση των 
επαγγελµατικών προσόντων του προσωπικού σας

Σύστηµα
Επαγγελµατικών
Προσόντων 

Ταυτότητα Αριστείας! 

Απευθυνθείτε τώρα σε ένα από τα εγκεκριµένα Κέντρα Αξιολόγησης Επαγγελµατικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) (www.anad.org.cy)
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Δεύτερο διαγωνισμό (DiscoverEU) 
δωρεάν εισιτηρίων για την Ευρώπη 
ξεκινά η Κομισιόν στις 29 Νοεμβρί-

ου, με προθεσμία έως τις 11 Δεκεμβρίου 
2018, δίνοντας ξανά την ευκαιρία στους 
18χρονους Ευρωπαίους να υποβάλουν αί-
τηση για δωρεάν εισιτήριο, για να ταξιδέ-
ψουν σε όλη την Ευρώπη μεταξύ 15 Απρι-
λίου και 31 Οκτωβρίου 2019. Οι υποψήφιοι 
πρέπει να είναι 18 ετών στις 31 Δεκεμβρί-
ου 2018 και να είναι έτοιμοι να ταξιδέψουν 
μεταξύ 15 Απριλίου και 31 Οκτωβρίου 2019 
για μέγιστη περίοδο 30 ημερών. Όσοι εν-
διαφέρονται να λάβουν μέρος πρέπει να 
υποβάλουν αίτηση μέσω της Ευρωπαϊκής 
Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας.  Μια επι-
τροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει τις 

εφαρμογές και θα επιλέξει τους νικητές. 
Οι αιτούντες θα ενημερωθούν σχετικά με 
τα αποτελέσματα των επιλογών στα μέσα 
Ιανουαρίου του 2019.
Μάλιστα με βάση το συντριπτικό ενδιαφέ-
ρον για το DiscoverEU η Κομισιόν πρότει-
νε €700 εκατ. για την πρωτοβουλία στο 
πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματος 
Erasmus στον επόμενο μακροπρόθεσμο 
προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020. Εάν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβού-
λιο συμφωνήσουν με την πρόταση, επι-
πλέον 1,5 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 18 
ετών θα μπορούν να ταξιδεύουν μεταξύ 
2021 και 2027. Σύμφωνα με την Κομισιόν 
οι επιτυχείς υποψήφιοι θα μπορούν να 
ταξιδεύουν μεμονωμένα ή σε μια ομάδα 

έως πέντε ατόμων. Κατά γενικό κανόνα, 
θα ταξιδεύουν σιδηροδρομικώς. Ωστόσο, 
για να εξασφαλιστεί ευρεία πρόσβαση σε 
όλη την ήπειρο, οι συμμετέχοντες μπορούν 
επίσης να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικούς 
τρόπους μεταφοράς, όπως λεωφορεία ή 
πορθμεία, ή, κατ’ εξαίρεση, αεροπλάνα. Το 
DiscoverEU ξεκίνησε τον Ιούνιο, με προϋ-
πολογισμό €12 εκατομμυρίων. Μέχρι στιγ-
μής έχει δώσει την ευκαιρία σε περισσότε-
ρους από 15.000 νέους να ταξιδέψουν σε 
όλη την Ευρώπη. Αυτό το έτος, το Ευρωπα-
ϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, οι ταξι-
διώτες είχαν επίσης την ευκαιρία να συμ-
μετάσχουν στις πολυάριθμες εκδηλώσεις 
που λαμβάνουν χώρα για τον εορτασμό της 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης.

Διαγωνισμό δωρεάν εισιτηρίων 
για την Ευρώπη ξεκινά η Κομισιόν 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένα ανανεωμένο μενού γαστρονομικών απολαύσεων, ποτών και 
διασκέδασης προσφέρουν το νέο Ouranos Lounge και το εστιατόριο 
Mediterraneo στο πολυτελές ξενοδοχείο Annabelle στην Πάφο. To 

Ouranos Lounge εξυπηρετεί το κοινό σχεδόν όλη τη μέρα σερβίροντας 
ποτά από τις 8:00 μέχρι τη 01:00. Το μεσημεριανό σερβίρεται από τις 
12:30 μέχρι τις 17:00 ενώ το βραδινό από τις 18:00 μέχρι και τα μεσάνυχτα. 
Οι λάτρεις του τσαγιού από τις 15:00 μέχρι τις 18:00 θα μπορούν να 
απολαύσουν μεγάλη ποικιλία βοτάνων και γεύσεων.  Τον εσωτερικό 
σχεδιασμό του Lounge είχε αναλάβει η Γαλλίδα αρχιτέκτονας Joelle Pléot 
και η ομάδα της, που δημιούργησαν έναν άνετο χώρο ο οποίος οδηγεί τους 
θαμώνες σε ένα ταξίδι χαλάρωσης με πανοραμική θέα προς τη Μεσόγειο 
Θάλασσα και το ιστορικό κέντρο της Πάφου. Το άνετο και σύγχρονο 
περιβάλλον συμπληρώνει μια ποικιλία μουσικών επιλογών. Τις Τετάρτες 
από τις 8:00 το βράδυ μπορεί κανείς να διασκεδάζει στη μουσική γνωστών 
DJs ενώ τις Παρασκευές από τις 9:30 το βράδυ θα ακούγονται ελληνικά και 
διεθνή pop jazz covers. 
Τον χώρο όπου βρίσκεται τo Ouranos Lounge συμπληρώνει το Ouranos 
Wellbeing Spa, όπου οι θαμώνες του Annabelle αλλά και το ευρύ κοινό 
έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν εξειδικευμένες θεραπείες χαλάρωσης 
και ομορφιάς. Ακόμη, περιλαμβάνει πισίνα, σάουνα και γυμναστήριο 
ενώ προσφέρει personal training και μαθήματα fitness. Στηρίζοντας 
την κυπριακή παραγωγή και παράδοση το παραθαλάσσιο εστιατόριο 
Mediterraneo του ξενοδοχείου Annabelle εξοπλίστηκε με νέα έπιπλα 
δημιουργώντας ατμόσφαιρα μιας αυθεντικής παραδοσιακής ταβέρνας. 
Ο κλασικός μεζές μεταμορφώνεται σε μια δημιουργική και καινοτόμο 
εμπειρία απόλαυσης τόσο για τον ουρανίσκο όσο και για τα μάτια.

Γευστικές απολαύσεις κάτω από τον Ουρανό με θέα τη Μεσόγειο

Εκλεκτός προορισμός 
και τη χειμερινή σεζόν 
το πεντάστερο ξενοδοχείο 
Annabelle
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ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

Θα επιμείνουμε στις μεταρρυθμίσεις 
δηλώνει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 

Η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις πολιτικές δυνάμεις, τους 
κοινωνικούς εταίρους και επαγγελματικούς φορείς, θα επι-
μείνει στην ολοκλήρωση των μεταρρυθμιστικών δράσεων 

δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ψέγο-
ντας τη γραφειοκρατία. Σε χαιρετισμό του στην 4η ετήσια γενική 
συνέλευση του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων στο συνεδρια-
κό κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
αναφέρθηκε στις μεταρρυθμιστικές δράσεις κάνοντας λόγο για 
την ενίσχυση του δικαστικού συστήματος, την εφαρμογή του ΓεΣΥ, 
τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας και της τοπικής αυτο-
διοίκησης, την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, την 
ανάπτυξη του τομέα της διαχείρισης Επενδυτικών Ταμείων. Έκανε 
ιδιαίτερη μνεία στην εύρυθμη μετατροπή του ΚΟΤ σε Υφυπουργείο 
Τουρισμού, «το οποίο θα ενισχύσει την εξαιρετικά θετική δυναμική 
του τουριστικού μας προϊόντος, μέσω εφαρμογής της ολοκληρω-
μένης ενιαίας στρατηγικής για τον τομέα της εστίασης».
Θα πρέπει, πρόσθεσε, κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε όλοι 
ότι δεν είναι δυνατόν να απαιτούνται κάθε χρόνο οι ίδιες άδειες, 
να υπάρχει μια χρονοβόρα διαδικασία, να υπάρχουν δυστυχώς και 
οι τάσεις διαφθοράς, διότι δημιουργούνται κατ’ αυτό τον τρόπο. 
«Να είναι δυνατόν να λέμε ότι η άδεια ισχύει απλά μόλις για έναν 
χρόνο. Είναι αδιανόητα αυτά τα φαινόμενα, και είμαστε ενδεχο-
μένως η πρώτη χώρα που εφαρμόζει ανάλογα γραφειοκρατικά, 
αγκυλωτικά, αντι-ανταγωνιστικά και αντιεπιχειρηματικά φαινόμενα 
όπως αυτά που καταγράφονται». Σημαντικό άξονα του μεταρρυθ-
μιστικού προγράμματος, συνέχισε, αποτελεί και η ταχύτερη αδειο-
δότηση επενδυτικών έργων –ένα άλλο από τα σοβαρά προβλήματα 
που βιώνουμε– και η περαιτέρω διευκόλυνση επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων είτε Κύπριων είτε ξένων υπηκόων. 

«Τα έργα, που εκπροσωπούν τα μέλη του Συνδέσμου Μεγάλων 
Αναπτύξεων, αποτελούν κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη της κυ-
πριακής οικονομίας αλλά και πόλο έλξης ξένων επενδυτών», ανέ-
φερε στην ομιλία του ενώπιον της ετήσιας γενικής συνέλευσης 
του συνδέσμου ο πρόεδρος του συνδέσμου Ανδρέας Δημητριάδης. 
Τα έργα, είπε, αφορούν αναπτύξεις πέραν των €50 εκατομμυρίων 
η καθεμία, άπτονται πολλών τομέων της οικονομίας, όπως ο τουρι-
σμός, η υγεία και η ευεξία, ο αθλητισμός, τα εμπορικές κέντρα, οι 
μαρίνες, οι οικιστικές αναπτύξεις, η εκπαίδευση και άλλα.
Στον δικό του χαιρετισμό ο πρόεδρος του Κυπριακoύ Οργανισμού 
Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus), Μιχάλης Μιχαήλ, ανα-
φέρθηκε σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα λέγοντας ότι το πλέον με-
γαλεπήβολο είναι το καζίνο - θέρετρο στο Ζακάκι και πως τέτοια 
έργα είναι καταλυτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας και αποτελούν πόλο έλξης για τους ξένους επενδυτές.
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Οι επισκέπτες στη Λάρνακα έφτασαν 
το 2017 στις 440 χιλιάδες δήλωσε 
ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού Γιώργος Λακ-
κοτρύπης, προσθέτοντας ότι ο αριθμός αυ-
τός είναι διπλάσιος από τους τουρίστες που 
επισκέφθηκαν την πόλη το 2013.
Σε χαιρετισμό του στη γενική συνέλευση 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-
λητηρίου (ΕΒΕ) Λάρνακας, ο υπουργός 
εξέφρασε την εκτίμηση ότι «η Λάρνακα 
γύρισε σελίδα τα τελευταία χρόνια» και 
σημείωσε πως «παρά τα όποια προβλήμα-
τα και προκλήσεις δημιούργησε η κρίση 
που κορυφώθηκε τον Μάρτη του 2013, οι 
πρωτοβουλίες και το πείσμα του εμποροβι-
ομηχανικού κόσμου της επαρχίας επιτρέ-
πουν σήμερα στην πόλη αποδεδειγμένα να 
αναπτύσσεται, να εκσυγχρονίζεται και να 
προχωρά μπροστά».
Αφού ανέφερε ότι «το αξιόλογο έργο που 
επιτελείται από τις τοπικές αρχές και την 
Περιφερειακή Εταιρεία Τουριστικής Ανά-
πτυξης και Προβολής Λάρνακας αναβαθ-
μίζουν σημαντικά το τουριστικό προϊόν της 
επαρχίας» είπε πως «η έμπρακτη στήριξη 

και ο συντονισμός από το κράτος και τον 
ΚΟΤ» οδήγησαν στο σημείο οι αφίξεις των 
επισκεπτών στην πόλη να έχουν διπλασια-
στεί κατά την πενταετία 2013-2017 από 220 
χιλιάδες το 2013 σε 440 χιλιάδες το 2017.
O υπουργός αναφέρθηκε στην απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου το 2014 για 
μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαι-

οειδών και υγραερίου από το παραλιακό 
μέτωπο της Λάρνακας στην περιοχή Βα-
σιλικού, στην απομάκρυνση των κρατικών 
αποθεμάτων πετρελαιοειδών και στην απο-
ξήλωση των δεξαμενών υγρών καυσίμων 
της Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης 
Πετρελαιοειδών και της μεγαλύτερης ιδιω-
τικής δεξαμενής.

Οι επισκέπτες στη Λάρνακα έφτασαν 
το 2017 στις 440 χιλιάδες 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εταιρεία Cyprus Limni Resorts and Golf Courses Plc ανακοίνωσε 

ότι εξασφάλισε την πολεοδομική αδειοδότηση του έργου Limni 

Bay resort, στη Λίμνη, Πόλης Χρυσοχούς, αφού ικανοποίησε 

πλήρως την εθνική νομοθεσία για το περιβάλλον, καθώς και όλες 

τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό την πλήρη 

διασφάλιση της ακεραιότητας του οικοτόπου των χελωνών. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο Limni Bay resort 

περιλαμβάνει κυρίως δύο Signature Golf Courses 18 οπών, με 

μία λέσχη για κάθε γήπεδο, ξενοδοχείο υψηλών προδιαγραφών, 

επαύλεις σε αυτόνομα οικόπεδα και οργανωμένες οικιστικές 

μονάδες, leisure facilities, ιστορικό μουσείο Λίμνης και ένα 

εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων, με 

ευρεία τοπιοτέχνηση. Το όλο έργο, όπως αναφέρεται, θα είναι 

εξαιρετικά υψηλής ποιότητας, θα περιλαμβάνει και πολλά άλλα 

περιβαλλοντικά στοιχεία και θα εναρμονίζεται πλήρως με το 

φυσικό περιβάλλον της περιοχής, το οποίο και θα αναδεικνύει. 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι πιο πάνω στόχοι, η εταιρεία είχε 

προσλάβει για το Master plan και την τοπιοτέχνηση τον διεθνή 

αναγνωρισμένο αμερικανικό Οίκο EDSA, για τον αρχιτεκτονικό 

σχεδιασμό των επαύλεων, του ξενοδοχείου, των λεσχών 

των γηπέδων γκολφ και των άλλων κτηρίων του έργου τους 

παγκοσμίως γνωστούς αρχιτέκτονες Foster+Partners, και για τον 

σχεδιασμό των δύο γηπέδων γκολφ τους Jack Nicklaus και Gary 

Player.

Αδειοδοτήθηκε το έργο Limni Bay 

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ
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Ως ζωντανοί οργανισμοί που βρίσκονται σε διαρκή κίνηση, 
εστιάζοντας σε συνεχείς αλλαγές και προσαρμογές, 
οργανώνονται μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, πολλές 

από τις οποίες ξεφεύγουν σταδιακά από επαναλαμβανόμενες 
στρατηγικές περί τουριστικού προορισμού, εφαρμόζοντας νέα 
«μοτίβα» με κεντρικό στόχο η πόλη να είναι φιλόξενη όχι μόνο για 
τον τουρίστα, αλλά και για τον μόνιμο κάτοικο. Τα παραδείγματα 
από το εξωτερικό δείχνουν πιθανούς νέους δρόμους ώστε η πόλη 
να πάρει τα χαρακτηριστικά που έχει ανάγκη για να είναι ευχάριστη 
για τους κατοίκους και φιλόξενη για τους επισκέπτες. «Κλειδί» 
για την επιτυχία σε όλες τις περιπτώσεις αποτελεί η ενεργή και 
συνεπής με τους στόχους που τίθενται συνεργασία ανάμεσα σε 
όλους τους φορείς, ώστε να επιτυγχάνεται η ολιστική προσέγγιση. 

Ορθοπεταλιές
Ένα πολύ καλό παράδειγμα αποτέλεσε η παρουσίαση του 
«μοντέλου» της Κοπεγχάγης. Μια πόλη που τώρα αναπτύσσεται 
τουριστικά, αφού μέχρι το 2022 θα έχει αυξήσει τον αριθμό των 
καταλυμάτων της κατά 46% (8.200 περισσότερα). Μια πόλη όμως 
που ήδη έχει ξεπεράσει πολλά από τα προβλήματα, όπως το 
κυκλοφοριακό, αφού περίπου το 62% των κατοίκων χρησιμοποιεί 
τα ποδήλατα για τις καθημερινές μετακινήσεις του.
H Signe Jungersted, διευθύντρια ανάπτυξης του Wonderful 
Copenhagen, του επίσημου οργανισμού διαχείρισης και 
προώθησης προορισμού στη μητροπολιτική ζώνη της πρωτεύουσας 
της Δανίας ανέπτυξε τη στρατηγική που ακολούθησε η Κοπεγχάγη 
προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που προέκυψαν από την 
αύξηση της τουριστικής κίνησης. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά για 
την καμπάνια που τρέχει μόλις τον τελευταίο 1,5 χρόνο, με τίτλο το 
τέλος του τουρισμού όπως τον ξέραμε, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση 
στο να γίνει αντιληπτό ότι κάτοικοι και τουρίστες δεν διαφέρουν 
και τόσο πολύ. Όλοι πηγαίνουν στα ίδια μέρη και χρησιμοποιούν 
τα ίδια μέσα. Απλά, όπως ανέφερε στην παρουσίαση, ο κάτοικος 
χρησιμοποιεί το ποδήλατο για να πάει στη δουλειά του, ενώ ο 
επισκέπτης το κάνει για την εμπειρία. Επίσης δίνουν, όπως τόνισε, 
μεγάλη σημασία στη γνώμη των κατοίκων, προκειμένου να μην 
ληφθούν αποφάσεις που θα προκαλέσουν δυσφορία στους 
κατοίκους. «Ο τουρισμός δεν αλλάζει. Άλλαξε. Είμαστε στην 
εποχή της ψηφιοποίησης» και οι εξελίξεις αυτές δείχνουν και νέα 
πράγματα, όπως ότι οι επισκέπτες δεν είναι ένας συγκεκριμένος 
τύπος ανθρώπων. Είναι όλων των ειδών, όπως είναι και οι κάτοικοι.

Διαχείριση φήμης
Διαφορετική είναι η πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν 
στο Άμστερνταμ. Η πόλη που αναπτυσσόταν αδιάλειπτα για 
περισσότερο από 10 χρόνια, το 2013 «τράβηξε φρένο». Το 
πρώτο που κοιτάζουν να πετύχουν σήμερα είναι να κάνουν τους 

κατοίκους περήφανους για την πόλη τους. Να ανακαλύψουν 
την πόλη τους. Όσον αφορά τους επισκέπτες, δίνουν έμφαση 
στην πόλη ως επιχειρηματικό και οικονομικό κέντρο, ακόμα και 
ως κέντρο σπουδών. Η φήμη που κτίζεις είναι από τα βασικά 
εργαλεία, σύμφωνα με τη διευθύντρια στρατηγικής μάρκετινγκ 
της Amsterdam Partners, Geerte Udo. Όπως είπε, πριν από 5 
χρόνια, όταν πλέον η πόλη είχε φθάσει σε υψηλούς αριθμούς 

αφίξεων τουριστών, η προσπάθεια επικεντρώθηκε στη διαχείριση 
του προορισμού, αλλά και σε στοχευμένες ενέργειες, όπως η 
προσέλκυση επιχειρήσεων που θα ήθελαν να κάνουν έδρα τους 
το Άμστερνταμ. Η καμπάνια στοχεύει ακόμα σε καλύτερη ποιότητα 
επισκεπτών και στη σωστή κατανομή τους στον χώρο και στον 
χρόνο, ενώ σε επίπεδο επαγγελματικών συναντήσεων προωθείται 
η ενίσχυση της εικόνας της πόλης, η προσέλκυση και η διατήρηση 
επαγγελματιών. 

Μαζικός τουρισμός
Σε αλλαγές προβαίνει ακόμα ένας τουριστικός προορισμός με 
μεγάλη ζήτηση. Η Βαρκελώνη αντιμετωπίζει προβλήματα μαζικού 
τουρισμού τα τελευταία χρόνια. Πλέον βρίσκεται στη μέση της 
δημιουργίας μιας νέας εκστρατείας μάρκετινγκ που επικεντρώνεται 
στη βιωσιμότητα και στη μεγιστοποίηση της κοινωνικής απόδοσης 
της ταξιδιωτικής βιομηχανίας. Σχεδιασμένη να κυκλοφορήσει το 
2019, η νέα εκστρατεία θα εκπονηθεί στη βάση της συνεργασίας 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των εξειδικευμένων 
στην ψηφιοποίηση, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, αλλά και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης.                                 Πηγή: naftemporiki.gr

Πεθαίνει το μοντέλο «τουριστικός προορισμός»

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΞΕΡΑΜΕ

ΚΟΣΜΟΣ
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ΚΟΣΜΟΣ

Χρυσές γόβες 
στο… επτάστερο 
ξενοδοχείο του 
Ντουμπάι
Ένα ζευγάρι δερμάτινες γόβες στιλέτο 
επενδυμένες με αληθινό χρυσό, 
στολισμένες με διαμάντια 15 καρατίων, 
πωλήθηκαν σε 
δημοπρασία 
στο Ντουμπάι 
σε τιμή ρεκόρ, 
17 εκατομμύρια 
δολάρια. Τα 
παπούτσια, 
τα οποία 
ονομάστηκαν 
Passion 
Diamond shoes 
(Τα διαμαντένια παπούτσια του πάθους), 
εκτέθηκαν στο Μπουρτζ αλ Άραμπ, το 
επτάστερο ξενοδοχείο του Ντουμπάι 
γνωστό ως «Πύργος των Αράβων». 
Κατασκευάστηκαν στην Ιταλία και είναι 
διακοσμημένα με 236 διαμάντια.

Μισό εκατομμύριο 
δολάρια για 
το Ντάμπο το 
Ελεφαντάκι!
Για το ποσό των 483 χιλιάδων δολαρίων 
πωλήθηκε το γνήσιο όχημα από το 
τρενάκι «Nτάμπο 
το Ελεφαντάκι» 
σε δημοπρασία 
που έγινε στο 
Λος Άντζελες. 
Η δημοπρασία 
περιλάμβανε 
οχήματα και 
άλλα είδη του 
πιο διάσημου 
θεματικού 
πάρκου στον κόσμο και απέφερε 
συνολικό ποσό 8,3 εκατομμυρίων.
Η δημοπρασία οργανώθηκε από τις 
γκαλερί Van Eaton και περιλάμβανε, 
μεταξύ άλλων, και πινακίδες του πρώτου 
ξενοδοχείου στο θεματικό πάρκο.

Μια ξενοδοχειακή επένδυση από τη Λατινική Αμερική είναι στα σκαριά στη Θεσσαλονίκη. 
Η διεθνής αλυσίδα ξενοδοχείων Selina, με έδρα τον Παναμά, ανοίγει νέο ξενοδοχείο σε 
κτήριο που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Βαλαωρίτου και Ορφανίδου, στο κέντρο 
της πόλης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνθρωποι της εταιρείας βρίσκονται σε τελικές συζητήσεις με τον 
ιδιοκτήτη του ακινήτου, ώστε να υπογράψουν σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης, με στόχο το 
ξενοδοχείο να λειτουργήσει μέσα στους επόμενους μήνες. Το εν λόγω ακίνητο, κατασκευής 
του ‘70, φιλοξενούσε βιοτεχνίες, ωστόσο για αρκετά χρόνια είναι εγκαταλελειμμένο. Ήδη 
η Selina έχει σχηματίσει ομάδα με Θεσσαλονικείς καλλιτέχνες, σχεδιαστές και διακοσμητές 
για να προχωρήσει στην ανακαίνισή του, που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 3-4 μήνες.
Η παραπάνω κίνηση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά συμφωνιών –είτε αγοραπωλησιών 
είτε μισθώσεων– για τη δημιουργία ξενοδοχείων στη Θεσσαλονίκη, κατά κύριο λόγο στο 
ιστορικό κέντρο, αλλά και δυτικά. Άλλωστε, σύμφωνα με μεσίτες της πόλης, το διεθνές 
ενδιαφέρον για τη δημιουργία μικρών boutique hotels –και όχι μόνο– στη Θεσσαλονίκη είναι 
ιδιαίτερα αυξημένο και το επόμενο διάστημα εκτιμάται πως θα συναφθούν νέες συμβάσεις.
Σύμφωνα με πηγές της Selina, εκτός από τη Θεσσαλονίκη, η εταιρεία βρίσκεται σε 
προχωρημένες συζητήσεις για τη μίσθωση κτηρίου στην Αθήνα (στην Πλατεία Θεάτρου) 
και στην Κρήτη, ενώ πραγματοποιεί διερευνητικές επαφές για ακόμη 13-14 ακίνητα σε όλη 
τη χώρα, κατά κύριο λόγο σε νησιά. Ο στόχος της αλυσίδας είναι να διαχειρίζεται και να 
διαθέτει μέσα στους επόμενους μήνες 2.000 κλίνες στην Ελλάδα, που αντιστοιχούν σε 10-
12 ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ εντός πενταετίας επιθυμεί να διαθέτει 10.000 κλίνες στη 
χώρα.  Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα αποτελεί μόλις τον δεύτερο σταθμό της Selina 
στην Ευρώπη, μετά το Πόρτο στην Πορτογαλία. Από το 2014, όταν ιδρύθηκε, μέχρι σήμερα η 
εταιρεία διαθέτει 28 ξενοδοχεία σε εννέα χώρες (Παναμάς, Κόστα Ρίκα, Μεξικό, Κολομβία, 
Εκουαδόρ, Νικαράγουα, Γουατεμάλα, Περού και Πορτογαλία). Έχει φιλόδοξα σχέδια 
επέκτασης σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σχεδιάζει να ανοίξει ξενοδοχειακές μονάδες στο 
Ισραήλ (Τελ Αβίβ), στην Πολωνία (Βαρσοβία και Κρακοβία), στη Βρετανία (Λονδίνο), στην 
Ουγγαρία (Βουδαπέστη) και στις ΗΠΑ (Μαϊάμι, Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφεια και Ουάσινγκτον). 
Στόχος της Selina είναι να έχει παρουσία σε 40 χώρες έως το 2023.
Η Selina δημιουργήθηκε από τους  Daniel Rudasevski και Rafael Museri, Ισραηλινούς 
ταξιδιώτες που δραστηριοποιούνταν μέχρι τότε στο real estate, οι οποίοι έχουν ως όραμα να 
δημιουργήσουν μια παγκόσμια κοινότητα boutique προορισμών.

Η διεθνής αλυσίδα ξενοδοχείων 
Selina πάει Θεσσαλονίκη - Αθήνα
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Ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια 
οι τουρίστες στο οκτάμηνο

Κατά 11,6% αυξήθηκε η εισερχόμενη 
ταξιδιωτική κίνηση στην Ελλάδα την 
περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 

2018 και διαμορφώθηκε στα 21,1 εκατ. τα-
ξιδιώτες, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία 
της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ). 
Κατά τα ίδια στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύ-
γιο παρουσίασε τον Αύγουστο πλεόνασμα 
3.436 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 
3.388 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 
2017. Ειδικότερα, αύξηση κατά 1,4% κατέ-
γραψαν τον Αύγουστο του 2018 οι ταξιδι-
ωτικές εισπράξεις, φθάνοντας τα 3.604 
εκατ. ευρώ, έναντι 3.553 εκατ. ευρώ τον 
αντίστοιχο μήνα του 2017, ενώ αύξηση 
κατά 1,6% παρατηρήθηκε και στις ταξιδι-
ωτικές πληρωμές (Αύγουστος 2018: 167 
εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2017: 165 εκατ. 
ευρώ). H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπρά-
ξεων οφείλεται σύμφωνα με την ΤτΕ στην 
άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνη-
σης κατά 4,8%, καθώς η μέση δαπάνη ανά 
ταξίδι μειώθηκε κατά 19 ευρώ ή 3,2%. Οι 
καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδι-
ωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 
90,5% στο σύνολο των καθαρών εισπράξε-
ων από υπηρεσίες και υπεραντιστάθμισαν 
(202,6%) το έλλειμμα του ισοζυγίου αγα-
θών.
Την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2018, 
το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεό-
νασμα 10.347 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονά-
σματος 9.312 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη 
περίοδο του 2017. Η εξέλιξη αυτή οφείλε-
ται σύμφωνα με την ΤτΕ στην αύξηση των 
ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1.177 εκατ. 
ευρώ ή 11,1%, οι οποίες μόνο εν μέρει αντι-
σταθμίστηκαν από την αύξηση των ταξιδι-
ωτικών πληρωμών κατά 142 εκατ. ευρώ ή 
11,1%. H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπρά-
ξεων ήταν αποτέλεσμα της ανόδου της 
εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 
11,6%, καθώς η δαπάνη ανά ταξίδι παρου-
σίασε οριακή μείωση κατά 1 ευρώ ή 0,2%. 
Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή τα-
ξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 

77,6% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών 
και συνέβαλαν κατά 78,9% στο σύνολο των 
καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις
Τον Αύγουστο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις 
αυξήθηκαν κατά 1,4% σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2017. Αναλυτικότερα, 
αύξηση κατά 2,2% εμφάνισαν οι εισπρά-
ξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, 
οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.605 εκατ. 
ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους 
των χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν 
κατά 0,4% (Αύγουστος 2018: 937 εκατ. 
ευρώ, Αύγουστος 2017: 941 εκατ. ευρώ).
Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους 
των χωρών της ΕΕ-28 ήταν αποτέλεσμα της 
ανόδου των εισπράξεων από κατοίκους των 
χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 5,0%, οι 
οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.775 εκατ. 
ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους 
των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του 
ευρώ μειώθηκαν κατά 3,3% (Αύγουστος 
2018: 830 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2017: 

858 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, όσον αφο-
ρά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης 
ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία 
μειώθηκαν κατά 5,0% και διαμορφώθηκαν 
στα 578 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλ-
λία μειώθηκαν κατά 21,5% και διαμορφώ-
θηκαν στα 272 εκατ. ευρώ. Μείωση κατά 
15,1% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από 
το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώ-
θηκαν στα 404 εκατ. ευρώ. 
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Αύ-
γουστο του 2018 διαμορφώθηκε στις 6.093 
χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 4,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
μήνα του 2017. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική 
κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 
10,7%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών 
μειώθηκε κατά 4,1%. 
Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής 
κίνησης ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της 
ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ 
κατά 8,7%, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση 
από τις χώρες εκτός της ΕΕ μειώθηκε κατά 
4,2%.
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Η παράκτια διάβρωση στον χώρο της 
Μεσογείου είναι ένα φαινόμενο που 
αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία χρό-

νια προκαλώντας σωρεία οικονομικών, κοι-
νωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. 
Εξαίρεση δεν αποτελεί η Κύπρος, καθώς το 
ποσοστό διάβρωσης των ακτών της είναι ένα 
από τα μεγαλύτερα μεταξύ των χωρών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. 
Κατά την περίοδο 1963-2008, οι ακτές της 
Κύπρου υπέστησαν διάβρωση συνολικής 
έκτασης 2,2 τετραγωνικών χιλιομέτρων, λόγω 
ανθρωπογενών επεμβάσεων και φυσικών 
φαινομένων. Παραδείγματα υπάρχουν πολ-
λά στον κυπριακό χώρο, με τελευταίο και πιο 
γνωστό τη διάβρωση της παραλίας Fig Tree 
στον Πρωταρά, λίγο πριν την έναρξη της του-
ριστικής περιόδου. 
Με τον όρο παράκτια διάβρωση εννοείται η 
αφαίρεση υλικού από το παραλιακό μέτωπο, η 
οποία συντελείται κυρίως με φυσικό τρόπο. Η 
διάβρωση προκαλείται από τη δράση των κυ-
μάτων, ενισχύεται από την άνοδο της στάθμης 
της θάλασσας και επιδεινώνεται από ακραία 
φυσικά φαινόμενα όπως οι καταιγίδες. Ευαί-
σθητες παράκτιες ζώνες αποτελούν κυρίως οι 
αμμώδεις περιοχές με χαμηλό υψόμετρο και 
μικρή κλίση. Παρά το γεγονός πως η διάβρω-
ση αποτελεί ένα φυσικό φαινόμενο, όλες οι 
μελέτες που έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες 
στην Κύπρο οδηγούν στο συμπέρασμα πως το 
πρόβλημα οφείλεται κυρίως σε ανθρωπογε-
νείς παράγοντες.
Ο πρώτος παράγοντας είναι η εξόρυξη άμμου 
και χαλικιού από τις παράκτιες ζώνες, η οποία 
έφτασε σε μεγάλα επίπεδα την περίοδο 1955-
1970, πριν απαγορευτεί στις αρχές της δεκα-
ετίας του ‘70. Από την Υπηρεσία Μεταλλείων 
εκτιμάται ότι, κατά την περίοδο 1955-1970, 
εξορύχθηκε υλικό συνολικού όγκου 300.000 
κυβικών μέτρων, γεγονός το οποίο συνέβαλε 
σε μεγάλο βαθμό στη διάβρωση των παραλι-
ών. Επίσης, η κατασκευή μεγάλου αριθμού 
φραγμάτων, σε όλη την έκταση του νησιού, 
εγκλώβισε μεγάλες ποσότητες ποτάμιου υλι-
κού στα φράγματα και η κατάσταση δυναμικής 
ισορροπίας μεταξύ τροφοδοσίας των ακτών 
με ποτάμιο ίζημα και κυματικής δράσης ανα-
τράπηκε. Η κυματική δράση έγινε πλέον ο 
κυρίαρχος μηχανισμός με αποτέλεσμα την 
παράκτια διάβρωση στις περιοχές ποτάμιων 

εκβολών. Τέλος, σημαντικότερο ίσως παρά-
γοντα, αποτελεί η ραγδαία και μη ελεγχόμενη 
οικοδομική ανάπτυξη πάνω στην ενεργή ζώνη 
της παραλίας, ιδίως μετά το 1974. Τα διάφο-
ρα τουριστικά καταλύματα και χώροι αναψυ-
χής, που κατασκευάστηκαν μέσα στην ενεργή 
ζώνη του κύματος, εμποδίζουν τις φυσικές 
διεργασίες της κυματικής ενέργειας, προκα-
λώντας αναταραχή στη δυναμική συμπεριφο-
ρά της ακτής, και ως εκ τούτου διάβρωση. Τα 
έργα στην παράκτια ζώνη αποτελούν εμπόδιο 
στη φυσική εκτόνωση των παράκτιων μηχανι-
σμών επί της ακτής και μεταβάλλουν την πα-
ράκτια κίνηση των ιζημάτων. Με τη διατάραξη 
αυτής της ισορροπίας σε κάποιες παράκτιες 
περιοχές παρατηρούνται προσχώσεις και αλ-
λού διαβρώσεις.
Οι επιπτώσεις που προκύπτουν από την πα-
ράκτια διάβρωση είναι περιβαλλοντικές 
(εξαφάνιση βιοτόπων, χώρων αναπαραγωγής 
χελωνών κ.ά.) και κοινωνικές/οικονομικές. 
Παράκτια κτίσματα πιθανόν να καταστραφούν 
από τη διάβρωση και μειώνεται το πλάτος της 
παραλίας, με αρνητικές επιπτώσεις στον του-
ρισμό.
Τα μέτρα αντιμετώπισης που πάρθηκαν στην 
Κύπρο ήταν κυρίως η κατασκευή παράλληλων 
κυματοθραυστών, σε περιοχές με ευαισθησία 
στη διάβρωση. Οι κυματοθραύστες διαλύουν 
την ενέργεια των κυμάτων δημιουργώντας 
ήρεμες λεκάνες νερού και αποτρέπουν τη δι-
άβρωση. Στον αντίποδα όμως, μεταβάλλεται 
η αρχική βαθυμετρία της περιοχής, και δημι-
ουργείται μια πρόσχωση στη σκιά του κυμα-
τοθραύστη, και μια διάβρωση στα άκρα ή στο 
ενδιάμεσό τους. Η πρόσχωση μπορεί να συ-

νεχιστεί μέχρι να ενωθεί με την ακτή, αν βρί-
σκεται πλησίον της, και δημιουργείται ανώμα-
λος πυθμένας ο οποίος είναι επικίνδυνος για 
τους λουόμενους. Επίσης, πέραν της οπτικής 
όχλησης που προκαλείται, η παρεμπόδιση 
της ελεύθερης κυκλοφορίας του θαλάσσι-
ου νερού προκαλεί θολότητα, συγκέντρωση 
σκουπιδιών και φυκιών και δίνει την αίσθηση 
πισίνας αντί ανοικτής θάλασσας στους λουό-
μενους.
Οι κάθετοι κυματοθραύστες (βραχίονες ή 
πρόβολοι) οι οποίοι κατασκευάστηκαν κατά 
κόρον τις προηγούμενες δεκαετίες, κυρίως 
από παραλιακά ξενοδοχεία, δεν προσφέρουν 
ουσιαστική προστασία, απλώς μεταφέρουν το 
πρόβλημα αλλού. Oι κατασκευές αυτές σταθε-
ροποιούν την ακτή ανάμεσα στους προβόλους 
εφόσον εμποδίζουν τη στερεομεταφορά πα-
ράλληλα στην ακτή. Κατάντη όμως των κατα-
σκευών η διάβρωση της ακτής συνεχίζεται, 
ενώ τα ρεύματα επαναφοράς που δημιουρ-
γούνται μεταφέρουν σημαντικές ποσότητες 
άμμου προς τα ανοιχτά. Έτσι τελικά προκαλεί-
ται μεταβολή της μορφολογίας της ακτογραμ-
μής.
Κάθε ακτή αποτελεί ένα αυτόνομο δυναμικό 
περιβάλλον με δικό της τρόπο λειτουργίας. 
Οποιαδήποτε ανθρώπινη επέμβαση στην πα-
ράκτια ζώνη επηρεάζει την ισορροπία του 
δυναμικού αυτού περιβάλλοντος, μεταβάλ-
λοντας την εξέλιξή του είτε σε μικρή είτε 
σε μεγάλη κλίμακα. Γι’ αυτό κάθε έργο που 
υλοποιείται σε παράκτια ζώνη θα πρέπει να 
ακολουθεί μια στρατηγική κατάλληλου σχεδι-
ασμού και επιστημονικά τεκμηριωμένου. Θα 
πρέπει να γίνει αναζήτηση ηπιότερων μορ-
φών έργων προστασίας της ακτής (από άποψη 
λειτουργίας και κατασκευής) με γνώμονα τον 
περιορισμό των αρνητικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Οι κυριότερες «ήπιες» μέθοδοι 
είναι: η τεχνητή ανάπλαση της ακτής, οι βυ-
θισμένοι και οι πλωτοί κυματοθραύστες σε 
θάλασσες με μικρό πλάτος παλίρροιας και η 
αποστράγγιση της ακτής. Σε πολλές περιπτώ-
σεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυασμός 
μέτρων προστασίας (π.χ. τεχνητή ανάπλαση 
και βυθισμένοι κυματοθραύστες). Πριν την 
κατασκευή οποιουδήποτε έργου προστασίας, 
θα πρέπει να εξετάζονται τα χαρακτηριστικά 
της ακτής, η κυματική δράση και οι περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις του έργου.

ΑΡΘΡΟ

Η παράκτια διάβρωση στην Κύπρο
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ΑΡΘΡΟ

Πρότυπα Τουρισμού και Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Σε μια χώρα όπως η Κύπρος η οποία 
αποτελεί προσφιλή τουριστικό προο-
ρισμό, ο τομέας του τουρισμού απο-

τελεί αναμφίβολα πρώτης προτεραιότητας 
δραστηριότητα η οποία χρήζει διαρκούς 
ανάπτυξης και βελτίωσης. Ιδιαίτερα στη 
χώρα μας, όπου ο τουρισμός κατέχει κε-
ντρική θέση για την οικονομική ανάπτυξή 
της, είναι σημαντικό να διατηρούμε σε 
εξαιρετική ποιότητα το τουριστικό προϊόν 
μας.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Του-
ρισμού η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο 
στις 27 Σεπτεμβρίου, γίνεται αναφορά στο 
εντυπωσιακό τυποποιητικό έργο που επιτε-
λείται τα τελευταία χρόνια τόσο σε ευρω-
παϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο Τυποποί-
ησης στον εν λόγω τομέα. 
Ο τουρισμός βρίσκεται σε άνθηση, με απο-
τέλεσμα να παρουσιάζονται σημαντικές 
ευκαιρίες ώστε να συμβάλει σημαντικά 
στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η 27η Σεπτεμβρίου 
είναι η ημέρα που πρέπει να επιστήσουμε 
την προσοχή στον τρόπο με τον οποίο ο 
τουρισμός μέσω των προτύπων μπορεί να 
βελτιώσει τον κόσμο μας. 
Πέρυσι, 1,2 δισεκατομμύρια ταξιδιώτες τα-
ξίδεψαν, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών, 
και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί 
σε 1,8 δισεκατομμύρια έως το 2030. Ο δι-
εθνής τουρισμός αποφέρει επίσης σημα-
ντικά οικονομικά οφέλη σε πολλές χώρες, 
πολλές μάλιστα εξαρτώνται από αυτόν. 
Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού σκοπό έχει 
την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συμ-
βολή που δύναται να έχει ο τουρισμός στη 
βιώσιμη ανάπτυξη. Το θέμα του τρέχοντος 
έτους, ο «Τουρισμός και η ψηφιακή μετε-
ξέλιξή του», υπογραμμίζει τη σημασία των 
ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα του 
τουρισμού και του τρόπου με τον οποίο οι 
χώρες και οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν 
να αναβαθμίσουν το τουριστικό τους προϊ-
όν για να είναι πιο ελκυστικό και να συνάδει 
ταυτόχρονα με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. 
Τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα στηρί-

ζουν την καινοτομία και την τεχνολογία, 
παρέχοντας μια κοινή γλώσσα και συμ-
φωνημένες βέλτιστες πρακτικές ώστε να 
αποφεύγεται η «ανακάλυψη» του τροχού, 
απελευθερώνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο 
και πόρους για δημιουργικότητα και εφευ-
ρετική εργασία. 
Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο του Διεθνούς 
Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) καλύπτει 
μια σειρά προτύπων που χρησιμεύουν ως 
σημαντικά εργαλεία για να βοηθήσουν 
τους βασικούς συντελεστές της τουριστι-
κής βιομηχανίας να αυξήσουν τη συμβολή 
τους στην αειφόρο ανάπτυξη. Πρόκειται 
για πρότυπα της τεχνικής επιτροπής ISO/
TC 228, του τουρισμού και των συναφών 
υπηρεσιών. Ένα παράδειγμα είναι η τεχνι-
κή προδιαγραφή ISO/TS 13811, Τουρισμός 

και συναφείς υπηρεσίες – Κατευθυντήριες 
γραμμές για την ανάπτυξη περιβαλλοντι-
κών προδιαγραφών για τις εγκαταστάσεις 
καταλυμάτων, που βοηθά στη μείωση των 
αρνητικών επιπτώσεων των τουριστικών 
καταλυμάτων στο φυσικό περιβάλλον. 
Τα πρότυπα συμβάλλουν σε ένα καλύτερο 
αύριο και προσφέρουν ποιότητα, ασφά-
λεια και αξιοπιστία. Η εν λόγω Διεθνής Τε-
χνική Επιτροπή συμβάλλει με 18 πρότυπά 
της στην εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών. Συγκεκριμένα, τα 18 αυτά πρότυπα 
τα οποία εκπονήθηκαν από την ISO/TC 228, 
συμβάλλουν στους πιο κάτω στόχους βιώ-
σιμης ανάπτυξης: 
• Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανά-
πτυξη 
• Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές
• Λιγότερες Ανισότητες
 • Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες
• Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή
• Ζωή στο Νερό
• Ζωή στη Στεριά 
Η Επιτροπή ασχολείται επί του παρόντος 
και με άλλα σημαντικά πρότυπα που συμ-
βάλλουν άμεσα στην αειφόρο ανάπτυξη 
στον τομέα του τουρισμού. Σ’ αυτά συγκα-
ταλέγονται: 
• ISO 21902 – Προσβάσιμος Τουρισμός για 
όλους – Απαιτήσεις και Εισηγήσεις
• ISO 21401 – Τουρισμός και συναφείς υπη-
ρεσίες – Σύστημα διαχείρισης της βιωσι-
μότητας για τις εγκαταστάσεις στέγασης 
– Απαιτήσεις
• ISO 20611 – Τουρισμός Περιπέτειας – Ορ-
θές πρακτικές για τη βιωσιμότητα – Απαιτή-
σεις και συστάσεις
• ISO 21416, Υπηρεσίες καταδύσεων ανα-
ψυχής – Απαιτήσεις και κατευθύνσεις σχε-
τικά με βιώσιμες πρακτικές σε ερασιτεχνι-
κές καταδύσεις
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πρότυ-
πα ISO για τον τουρισμό, με τη βοήθεια του 
πιο κάτω βίντεο: Https://www.youtube.
com/watch?time_continue=1&v=zDkaM4-
foQg                                                Πηγή: ΙSO

Μαριλένα Νικολάου
Λειτουργός Τυποποίησης
στον Κυπριακό Οργανισμό 

Τυποποίησης

Παρουσιάζονται 
σημαντικές ευκαιρίες 

ώστε ο τουρισμός 
να συμβάλει σημαντικά 
στη βιώσιμη ανάπτυξη
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΣΥΞΕ 2017-2020

κ. X. Λοϊζίδης

Πρόεδρος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ 
Τηλ. 22442344

κ. Α. Τσόκκος

Α’ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ 
& Γραμματέας Επαρχιακής Επιτροπής 
Αμμοχώστου 
TSOKKOS HOTELS   
Tηλ. 23848130

κ. A. Καπετάνιος 

Β’ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ 
KAPETANIOS HOTELS  
Tηλ. 25586206

κ. Ι. Περδίος

Γραμματέας ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ 
LOUIS HOTELS
Tηλ. 22588234

κ. Χ. Θεοχάρους

Οικονομικός Διαχειριστής ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ  
& Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής 
Λεμεσού 
GRANDRESORT
Τηλ. 25634333

κα Χρ. Ιακωβίδου  

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Πρόεδρος 
Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας 
CLEOPATRA HOTEL
Τηλ. 22844000

κα Ι. Φλωρεντιάδου  

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ  & Πρόεδρος 
Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας
SENTIDO SANDY BEACH HOTEL
Tηλ. 24646333

κ. Δ. Τάκκας 

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Πρόεδρος 
Επαρχιακής  Επιτροπής Αμμοχώστου 
TASIA MARIS HOTELS
Τηλ. 23722770

 κ. Θ. Μιχαηλίδης

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Πρόεδρος 
Επαρχιακής  Επιτροπής Πάφου 
THANOS HOTELS 
Τηλ. 26888714

κ. Α. Μαντάλας 

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Πρόεδρος 
Επαρχιακής Επ. Ορεινών Θερέτρων 
EKALI HOTEL
Tηλ. 22922501

κ. Στ. Μανδρίδης 

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Εκπρόσωπος 
Εκτοπισμένων Ξενοδόχων 
Tηλ. 22779750
 
κ. Ν. Κατσουνωτός

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Γραμματέας 
Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού
ATLANTICA HOTELS & RESORTS
Τηλ. 25883508

κ. Μ. Πολυβίου 

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Γραμματέας 
Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας
SUNNYSEEKER HOTELS LTD
Tηλ. 24629925

κ. Ευρ. Λοϊζίδης

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Γραμματέας 
Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου
MAYFAIR HOTEL
Tηλ. 26948000

κ. Μ. Κουννάς 

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
GRECIAN HOTELS
Tηλ. 23721301

κα Α. Μιχαηλίδου 

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
THANOS HOTELS LTD 
Tηλ. 26888700,

κ. Θ. Φιλιππίδης 

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ 
ALIATHON TOURIST VILLAGE
Τηλ. 26964400,

κ. Αλ. Χρυσαφίνης 

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
AMC HOTELS
Τηλ. 23831501

κ. Γ. Πανταζής
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
LEPTOS CALYPSO HOTELS
Tηλ. 26813777

κ. Στ. Παναγιώτου 

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
CORFU HOTEL
Tηλ. 23722700

κ. Γ. Τσόκκος

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
TSOKKOS HOTELS  
Τηλ. 23848130

κ. Π. Κωνσταντίνου 

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
PERNERA BEACH HOTEL 
Τηλ. 23831011   

κ. Α. Κωνσταντίνου 

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
CONSTANTINOU BROS HOTELS
Tηλ. 26964500

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 / ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 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

mailto:chaniccy@cylink.com.cy




Για την υλοποίηση ενός πετυχημένου ξενοδοχειακού έργου Η οικοδομή αλλάζει

5***** Εξυπηρέτηση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ολοκληρωμένες λύσεις 
δόμησης,ανακαίνισης και θερμομόνωσης,
για όλους τους χώρους του ξενοδοχείου. 

Αναζητήστε το εγχειρίδιο 
“Εφαρμογές συστημάτων Knauf στα ξενοδοχεία” στο www.knauf.gr.

Knauf: Χρήστου Ζεϊπέκκη 1, 4504 Βάσα Κελλακίου, 

P.O. Box 54579 3275 Λεμεσός. 

Τηλ.: 00357 25343371 & 00357 25821040

Fax: 00357 25343346 & 00357 25821043 

knauf@knauf.com.cy  www.knauf.com.cy 


