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Ο υφυπουργός Τουρισμού μιλά για όλα τα ανοικτά θέματα

Η οικοδομή αλλάζει

Ηχομονωτικό & θερμομονωτικό δάπεδο

KNAUF F 231
SILENT FLOOR SYSTEM
Το σύστημα Knauf F 231 Silent Floor System είναι πλωτό δάπεδο
στο οποίο το αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα KΝAUF FE 60 Magic
εφαρμόζεται πάνω σε μονωτικές πλάκες πετροβάμβακα
NaturBoard POD EXTRA της Knauf Insulation
και παρέχει μοναδικά πλεονεκτήματα:
■
■
■
■

Ηχομόνωση, θερμομόνωση, πυροπροστασία
Υψηλή πιστοποιημένη αντοχή
Εξάλειψη των αρμών διαστολής
Όλα τα πλεονεκτήματα του κορυφαίου
αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος KNAUF FE 60 Magic

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

EDITORIAL
Αγαπητοί συνάδελφοι, εκλεκτοί αναγνώστες,
Σανίδα σωτηρίας ήταν η απόφαση της γερμανική αεροπορικής εταιρείας Condor να αυξήσει, κατά 100.000
περίπου επιβατικές θέσεις, το πρόγραμμά της για την
Κύπρο για το 2020.
H εξέλιξη αυτή ήρθε έναν μόλις μήνα μετά την πτώχευση της Thomas Cook, η οποία έχει ως αποτέλεσμα
η Κύπρος να χάσει τους 250 χιλιάδες επισκέπτες που
είχε μέσω της καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με έσοδα €188 εκ., ενώ οι ξενοδόχοι για τους μήνες Ιούλιο,
Αύγουστο και Σεπτέμβριο, χάνουν τα εισοδήματά τους
που ανέρχονται στα €35 εκ. (δεδομένου ότι θα επιβιώσει η σκανδιναβική θυγατρική). Μέχρι και το τέλος
της σεζόν, αναμένονταν στην Κύπρο άλλοι 45 χιλιάδες
επισκέπτες, οι οποίοι τώρα δεν θα έρθουν. Είναι ένα
αρκετά σοβαρό πλήγμα για τον τουρισμό στην Κύπρο.
Η Thomas Cook έφερνε 6-7% των αφίξεων στη χώρα.
Σε αυτή, όμως, την κρίση είδαμε, όπως και το 2013,
κάτι εξαιρετικά θετικό. Αμέσως διευθετήθηκε ευρεία
σύσκεψη στο Υφυπουργείο Τουρισμού, υπό την προεδρία του υφυπουργού Σάββα Περδίου, και με τη συμμετοχή του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), της Hermes Airports, του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), του Συνδέσμου
Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) και εκπροσώπων από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο
Μεταφορών και την Αστυνομία. Στη σύσκεψη συζητήθηκε το θέμα και οι επιπτώσεις που έχει η Κύπρος. Η
συλλογική προσπάθεια για αντιμετώπιση της κρίσης

είχε αποτέλεσμα. Μπορεί να μην σωθεί όλη η παρτίδα, όμως δουλέψαμε μαζί για το καλύτερο δυνατό. Και
αυτό ίσως να είναι μεγαλύτερο κέρδος.
Με αυτή την ευκαιρία θέλω να συγχαρώ τον υφυπουργό Τουρισμού, την Hermes Airports και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς για την επιτυχία με την
Condor και είμαι σίγουρος ότι αυτή η συνεργασία προς
το καλό της Κύπρου θα έχει πάντοτε κέρδη.
Θετική εξέλιξη σε αυτό τον τομέα είναι και η εγρήγορση που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρατώ τη δήλωση της Ευρωπαίας επιτρόπου Marianne
Thyssen, αρμόδιας για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την Κινητικότητα
του Εργατικού Δυναμικού, η οποία τόνισε ότι «η ατυχής χρεοκοπία της Thomas Cook δείχνει ανάγλυφα
ότι ο τουρισμός και όλες οι σχετικές δραστηριότητες
απαιτούν ενιαία αντιμετώπιση που να διέπει όλες τις
ευρωπαϊκές πολιτικές».
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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»

ΧΑΡΗΣ ΛΟΪΖΙΔΗΣ

«Τουρισμός και Εργασία:
Ένα καλύτερο μέλλον για όλους»
Σελ. 8

O ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΡΔΙΟΣ ΣΤΟΝ «ΞΕΝΟΔΟΧΟ»

Ο υφυπουργός Τουρισμού μιλά
για όλα τα ανοικτά θέματα
Σελ. 10

Hermes Airports: Νέα δροµολόγια
και 300.000 επιπλέον θέσεις
στο χειμερινό πτητικό πρόγραµµα
Σελ. 15

Ο «Ξενοδόχος» είναι το επίσημο περιοδικό του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων. Διανέμεται δωρεάν
ταχυδρομικώς, τρεις φορές τον χρόνο (Φεβρουάριο,
Αύγουστο, Νοέμβριο) σε όλα τα μέλη του ΠΑΣΥΞΕ, διευθυντές ξενοδοχείων, ιδιοκτήτες εστιατορίων, εταιρείες εφοδιασμού του ξενοδοχειακού τομέα, ταξιδιωτικά 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 συνεργασίες αρθρογραφίας. Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί
να συμβάλει σε κάποιες από τις εκδόσεις του περιοδικού, αποστέλλοντας άρθρο που εντάσσεται στη θεματική 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 πρέπει να συνοδεύονται από τη φωτογραφία του συγγραφέα. Τα άρθρα εκπροσωπούν την άποψη του συγγραφέα και όχι του ΠΑΣΥΞΕ.

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

Διαφήμιση στον «Ξενοδόχο»

Ανεβάζει στροφές η αιγυπτιακή
οικονομία λόγω τουρισμού
Σελ. 28
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Το περιοδικό του ΠΑΣΥΞΕ παρέχει τη δυνατότητα διαφημιστικών 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.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τουρισμός και Εργασία:
Ένα καλύτερο μέλλον για όλους
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΣΥΞΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019

Η

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, η οποία
έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται κάθε
χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, επικεντρώθηκε φέτος στη μοναδική ικανότητα του
τουριστικού τομέα να δημιουργεί περισσότερες και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση ενός καλύτερου
μέλλοντος για εκατομμύρια ανθρώπους σε
ολόκληρο τον κόσμο.
Φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από την
καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού. Κύριος στόχος της Ημέρας είναι η ανάδειξη της κοινωνικής, πολιτιστικής, πολιτικής,
περιβαλλοντικής και οικονομικής συμβολής
του τουρισμού διεθνώς.
Οι εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού 2019, υπό τον τίτλο “Τουρισμός και
Εργασία: Ένα καλύτερο μέλλον για όλους”,
έδωσαν έμφαση στη διερεύνηση των ευκαιριών και των προκλήσεων που θα φέρουν το
επόμενο διάστημα οι αλλαγές στην αγορά εργασίας και στον τομέα της τεχνολογίας.
Ο τουρισμός είναι βασικός πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης για τις περισσότερες χώρες,
αποτελώντας, όπως έχει αποδειχθεί, ανθεκτική οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα,
συνεισφέρει έμμεσα ή άμεσα στη δημιουργία
θέσεων εργασίας σε μια σειρά από παρεμφερείς τομείς. Υπολογίζεται ότι ο τουρισμός
συμβάλλει στη δημιουργία του 10% των θέσεων εργασίας παγκοσμίως. Την ίδια στιγμή,
δεν πρέπει να παραγνωρίζει κανείς ότι αποτελεί αποτελεσματικό μέσο αντιμετώπισης της
φτώχειας, αφού επιτρέπει τη γρήγορη είσοδο
στην αγορά εργασίας σε νέους και γυναίκες
ανεξαρτήτως του βαθμού δεξιοτήτων. Στις σημερινές συνθήκες, ζητούμενο είναι η διαμόρφωση νέων πολιτικών που θα ενσωματώσουν
τις συνεχείς εξελίξεις στην τεχνολογία και τις
αλλαγές στην αγορά εργασίας, με στόχο πάντοτε τη δημιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων εργασίας.
Η προσπάθεια του UNWTO εστιάζει ακριβώς στην ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας
κοινότητας για την αξία του τουρισμού και
τον βαθμό συμβολής του στην επίτευξη των
στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. Σε αυτό το
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Χ. Λοϊζίδης: Άμεσο πλήγμα στον τουρισμό της Κύπρου
η πτώχευση της Thomas Cook
πλαίσιο, ο UNWTO δίνει για το 2019 προτεραιότητα στις δεξιότητες, την εκπαίδευση και την
απασχόληση. Οι φετινοί εορτασμοί για την
Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού φιλοξενήθηκαν στο Νέο Δελχί. Στον επίσημο εορτασμό
ανακοινώθηκαν οι φιναλίστ του 2ου διαγωνισμού UNWTO Tourism Startup, διαγωνισμού
που ξεκίνησε πέρυσι από τον UNWTO και την
Globalia με στόχο την προώθηση καινοτόμων
λύσεων για έναν πιο έξυπνο, ανταγωνιστικό
και υπεύθυνο τουρισμό.

Στην Κύπρο
Αναμφίβολα η τουριστική βιομηχανία αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της κυπριακής
οικονομίας, συμβάλλοντας και στην προσπάθεια για μείωση της ανεργίας και δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας. Αναφέρω ενδεικτικά
ότι, ενώ την πενταετία 2013-2018 η συνολική απασχόληση στην Κύπρο αυξήθηκε κατά
9,6%, η απασχόληση στην τουριστική βιομηχανία αυξήθηκε κατά 20,7%.
Μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου 2019 που πτώχευσε ο διοργανωτής ταξιδίων Thomas Cook,
η φετινή τουριστική χρονιά παρουσίαζε σημάδια σταθεροποίησης και αναμενόταν να
κλείσει με μικρή μείωση αφίξεων και εσόδων. Εντούτοις το άμεσο πλήγμα από την πτώχευση είναι ήδη τεράστιο για την ξενοδοχει-

ακή βιομηχανία τόσο σε οικονομικό επίπεδο,
όσο και σε επίπεδο αφίξεων τουριστών, αφού
έχουν απωλεσθεί οι μήνες Οκτώβριος και
Νοέμβριος και περίπου 45.000 θέσεις, ενώ
οι αρνητικές του επιπτώσεις θα προστεθούν
στις υφιστάμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κυπριακός τουρισμός, στα αμέσως
επόμενα χρόνια. Ανεξάρτητα των πιο πάνω,
καλούμαστε να επενδύσουμε στην ποιότητα,
να διερευνήσουμε νέες αγορές για να πετύχουμε την περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και να αναδείξουμε την Κύπρο ως ολόχρονο τουριστικό προορισμό.
Προς αυτήν την κατεύθυνση θα συμβάλουν
καθοριστικά ενέργειες όπως η επίσπευση της
διαδικασίας διαμόρφωσης του νέου branding
της Κύπρου, η ενδυνάμωση του πτητικού
προγράμματος προς την Κύπρο, η προώθηση
μεταρρυθμίσεων και η αξιοποίηση της τεχνολογίας. Απαιτείται συστηματική μελέτη των
νέων τάσεων και συλλογική προσπάθεια, για
να αποκομίσουμε ως κράτος και ως κοινωνία
ακόμη περισσότερα οφέλη.
Πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν να διαδραματίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς: το Υφυπουργείο Τουρισμού, ο ιδιωτικός τομέας, το
κράτος και η τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να
είμαστε πάντοτε πρωτοπόροι και διαμορφωτές των εξελίξεων.

Μαζί στην ανάπτυξη
της επιχείρησής σας
· Επιχειρηματικά Δάνεια · Χρηματοδότηση Έργων
· Χρηματοδότηση Εμπορίου · Ψηφιακή Τραπεζική
· Υπηρεσίες Αποδοχής Καρτών · Καταθέσεις

RCB Bank Ltd. Ιδιωτική Εταιρεία.
Αριθμός εγγραφής: 72376. Εγγεγραμμένη έδρα:
Αμαθούντος 2, 3105 Λεμεσός, Κύπρος.

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

800 00 722

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΡΔΙΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ «ΞΕΝΟΔΟΧΟ»

Ραχοκοκαλιά του τουριστικού
μας προϊόντος ο ξενοδοχειακός τομέας
Πλησιάζοντας στη συμπλήρωση ενός έτους από
την ίδρυση του Υφυπουργείου Τουρισμού και την
ανάληψη των καθηκόντων του, ο υφυπουργός κ.
Σάββας Περδίος παραχώρησε συνέντευξη στον
«Ξενοδόχο». Ο κ. Περδίος μίλησε για τις προσπά-

-Ποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας
έγιναν κατά τη μετάβαση από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού στην ιστορική
για την τουριστική βιομηχανία μεταρρύθμιση της δημιουργίας Υφυπουργείου
Τουρισμού;
Η μετάβαση από τον ΚΟΤ στο Υφυπουργείο
Τουρισμού έγινε με το σκεπτικό της δημιουργίας ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου διακυβέρνησης στο κομμάτι
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θειες προσέλκυσης επισκεπτών που είναι σε θέση
να ταξιδεύουν όλο τον χρόνο, για τις προσπάθειες
αύξησης της αεροπορικής συνδεσιμότητας του νησιού καθώς και για τις δράσεις αντιμετώπισης του
κενού που άφησε το κλείσιμο της Thomas Cook.

του τουρισμού, με στόχο την κατάργηση
πληθώρας προηγούμενων επιτροπών και
υποεπιτροπών για θέματα τουρισμού υπό
τον ΚΟΤ και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και τον διορισμό ενός
μόνο πολιτικού προϊστάμενου με συντονιστικές και οριζόντιες αρμοδιότητες και
εξουσίες. Οι αλλαγές που συντελέστηκαν
μέχρι στιγμής με τη δημιουργία του υφυπουργείου ήταν πολλές και θα συνεχι-

στούν. Η μια αλλαγή που έγινε, σε σχέση
με τη δομή που είχε ο ΚΟΤ, ήταν η δημιουργία εξειδικευμένου τομέα επενδύσεων
και μεγάλων έργων, με σκοπό τη διαχείριση
μεγάλων έργων, όπως είναι οι μαρίνες Αγ.
Νάπας, Παραλιμνίου και Πάφου, το καζίνο-θέρετρο και τα δορυφορικά καζίνα και
τα γήπεδα γκολφ. Δημιουργήθηκε, επίσης,
Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και
Συντονισμού, ώστε να γίνεται σωστή αξιο-

λόγηση των ευκαιριών άντλησης χορηγιών
και κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράμματα, στα οποία θέλουμε να στοχεύσουμε
ακόμη περισσότερο. Η τρίτη μεγάλη αλλαγή που έχει επέλθει είναι η συγχώνευση του τμήματος στρατηγικής με το τμήμα
μάρκετινγκ, για καλύτερο συντονισμό του
μάρκετινγκ με τη στρατηγική, που θεωρούμε ότι είναι αλληλένδετοι τομείς.
- Ποιους στόχους θέσατε με την ανάληψη
των καθηκόντων σας;
Οι στόχοι που θέσαμε ήταν πολλοί και μεγαλόπνοοι. Κατ’ αρχάς η προώθηση ενός νέου
brand για το κυπριακό προϊόν, το οποίο θα
επικεντρώνεται στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας,
τη γεωγραφική της θέση που παρέχει τη
δυνατότητα στον τουρίστα να επισκεφθεί
γειτονικούς προορισμούς, το μέγεθος του
νησιού που επιτρέπει στον επισκέπτη στη
διάρκεια μίας ώρας να απολαύσει δραστηριότητες σε βουνό ή και θάλασσα και γενικά αυτή την εναλλαγή εικόνων και εμπειριών η οποία είναι πλεονέκτημα που δεν
διαθέτουν άλλοι ανταγωνιστές μας.
Ένας άλλος στόχος είναι η αύξηση της
επισκεψιμότητας της Κύπρου με στόχο
να φτάσουμε τα 5 εκατομμύρια αφίξεις
μέχρι το 2030, εκ των οποίων το 40% να
επισκέπτεται την Κύπρο κατά τους χειμερινούς μήνες με παράλληλη στόχευση σε
εθνικότητες ή κατηγορίες τουριστών που
μπορούν να ανεβάσουν την κατά κεφαλήν
δαπάνη και να δαπανήσουν περισσότερα.
Την ίδια στιγμή, στόχος παραμένει και η αύξηση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της
Κύπρου με όσο το δυνατόν περισσότερες
χώρες και αεροπορικές εταιρείες.
Αλλά δεν μένουμε μόνο στα αριθμητικά
δεδομένα. Ένας άλλος στόχος που έχουμε
θέσει είναι η προσέλκυση επισκεπτών που
είναι σε θέση να ταξιδεύουν όλο τον χρόνο,
π.χ. τουρίστες άνω των 50 ετών αλλά και
η προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού,
π.χ. αθλητικός, συνεδριακός, γκολφ κ.λπ.
με την ταυτόχρονη ανάπτυξη του τουρισμού ορεινών περιοχών και της υπαίθρου.
Τέλος, σημαντική για μας είναι η συνεχής
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
στη χώρα μας. Μάλιστα στο πνεύμα αυτό,
μεταξύ άλλων, εστιάζουμε και στην προώθηση κινήτρων για την αισθητική αναβάθμι-

ση χώρων αναψυχής, ούτως ώστε να αναδεικνύουν με τη σειρά τους τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα του τόπου μας.

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
- Ποια στοιχεία, πέραν του ήλιου και της
θάλασσας, θα μπορούσαν να προταχθούν
από την Κύπρο, ώστε να ελκύσει περισσότερους ξένους επισκέπτες;

Οι αφίξεις του χειμώνα
(Νοέμβριος-Απρίλιος) των
τελευταίων τριών χρόνων
παρουσιάζουν σταθερή
αύξηση

Το Υφυπουργείο Τουρισμού, στο πλαίσιο
της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού, προωθεί εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως
ο συνεδριακός, ο αθλητικός, ο ποδηλατικός, ο οινογαστρονομικός κ.λπ., με στόχο
την προσφορά ποιοτικών δραστηριοτήτων
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται πλέον στις
συμμετοχικές δραστηριότητες, με τις οποίες ο επισκέπτης, μέσα από την τριβή με τα
ειδικά ενδιαφέροντα της Κύπρου, βιώνει
εμπειρικά την ιστορία, την κουλτούρα και
τις τοπικές παραδόσεις με έναν σύγχρονο
τρόπο που του κρατά το ενδιαφέρον αμείωτο. Είναι γεγονός ότι οι αφίξεις του χειμώνα (Νοέμβριος-Απρίλιος) των τελευταίων
τριών χρόνων παρουσιάζουν σταθερή αύξηση, γεγονός που αποδεικνύει έμπρακτα
ότι οι συλλογικές προσπάθειες της τουριστικής βιομηχανίας και του υφυπουργείου
για περιορισμό της εποχικότητας και την
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αποδίδουν.
Πόσο σημαντική είναι η αεροπορική σύνδεση της Κύπρου για την ανάπτυξη του

τουριστικού ρεύματος προς το νησί μας;
Η συνδεσιμότητα της Κύπρου με όσο το
δυνατόν περισσότερες αεροπορικές εταιρείες και με χώρες, από τις οποίες μπορεί
να υπάρχουν δυνατότητες για προσέλκυση
τουριστών αποτελεί προτεραιότητα για το
Υφυπουργείο Τουρισμού. Κατ’ επέκταση,
κράτος και ιδιωτικοί φορείς διεξάγουν
επαφές με αεροπορικές εταιρείες προκειμένου να καθοριστούν δρομολόγια που να
συνδέουν τη χώρα μας με όσο το δυνατόν
περισσότερες αγορές. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο, ενθαρρύνονται διεθνείς αεροπορικές εταιρείες να πραγματοποιήσουν
πτήσεις προς την Κύπρο, ενώ εξετάζονται
αιτήσεις από αεροπορικές εταιρείες που
θέλουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές
τους στην Κύπρο, με τη δημιουργία νέων
εταιρειών που να είναι εγγεγραμμένες
στην Κύπρο. Περαιτέρω για διάφορες χώρες, των οποίων οι πολίτες χρειάζονται ταξιδιωτικές διατυπώσεις για να έρθουν στην
Κύπρο, η κυβέρνηση προβαίνει στην παραχώρηση σχετικών διευκολύνσεων και στην
απλοποίηση της διαδικασίας εξασφάλισης
θεώρησης εισόδου στην Κύπρο, ειδικά από
χώρες που θεωρούνται διεθνώς καθαροί
εξαγωγείς τουριστών.

Κατηγοριοποίηση ξενοδοχείων
-Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία
ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου
κατηγοριοποίησης ξενοδοχείων, ώστε
να ενισχυθεί η προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των ξενοδοχειακών μονάδων;
Για την εφαρμογή του νέου κανονιστικού
πλαισίου που ρυθμίζει τα θέματα ίδρυσης
και λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έχουν υλοποιηθεί, υλοποιούνται
αλλά και προωθούνται και νέες δράσεις,
ώστε να πετύχουμε τους στόχους που
έχουμε ως πολιτεία θέσει για να διασφαλίσουμε τη συνεχή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κλάδου των ξενοδοχείων
ο οποίος, όπως είναι αντιληπτό, αποτελεί
τη ραχοκοκαλιά του τουριστικού μας προϊόντος. Προς τον σκοπό αυτό:
Έχουν ετοιμαστεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού, και υποβλήθηκαν στη Νομική Υπηρεσία, τρία διατάγματα τα οποία προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί
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της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας
Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου 34(Ι)2019, τα οποία αφορούν
τη βαρύτητα και τη συνολική βαθμολογία
των κριτηρίων κατάταξης των ξενοδοχείων,
το ύψος των τελών της άδειας λειτουργίας
και της κατάταξής τους, καθώς και σχετικό
διάταγμα που αφορά τις κατηγορίες για διαμόρφωση του πλαισίου αξιολόγησης των
μυστικών επισκέψεων που θα πραγματοποιούνται στα ξενοδοχεία και το οποίο θα
χρησιμοποιείται ως ένα από τα εργαλεία
για σκοπούς ελέγχου και αξιολόγησης της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
τους. Σημειώνεται ότι, για την ετοιμασία
των υπό αναφορά διαταγμάτων, πραγματοποιήθηκαν και σχετικές διαβουλεύσεις
με τους εμπλεκόμενους ξενοδοχειακούς
φορείς.
Σήμερα βρίσκονται υπό διαμόρφωση, εκσυγχρονισμένα μηχανογραφημένα εργαλεία τα οποία θα υποστηρίζουν τις διαδικασίες εφαρμογής του νέου κανονιστικού
πλαισίου όπως είναι η νέα βάση δεδομένων
“ERP- Navision” που καλύπτει τα ηλεκτρονικά αρχεία των ξενοδοχείων καθώς και
ανάπτυξη νέων διαδικτυακών πλατφορμών
που θα υποστηρίζουν τις διαδικασίες των
μυστικών επισκέψεων στις ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις και την εγγραφή των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων.
Βρίσκονται υπό διαμόρφωση προδιαγραφές για εξασφάλιση διαδικτυακών εργαλείων/υπηρεσιών που θα παρέχουν την
δυνατότητα στο Υφυπουργείο Τουρισμού
να παρακολουθεί και να αξιολογεί την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
σε ολόκληρη τη διάσταση του τουριστικού
προϊόντος και παράλληλα να είναι σε θέση
να αξιολογεί και την κατάσταση των ανταγωνιστικών προορισμών, ώστε έχοντας όλα
τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα να
χαράσσει πολιτικές και να προβαίνει στη
λήψη διορθωτικών μέτρων όταν και όπου
απαιτείται, με σκοπό να διασφαλίζεται η
ανταγωνιστικότητα της χώρας.
Αξιολογούνται από το Υφυπουργείο Τουρισμού αιτήσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για σκοπούς παραχώρησης προκαταρκτικών κατατάξεων, σύμφωνα με τα νέα
δεδομένα που διαμορφώνονται κυρίως για
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στις οποίες
πραγματοποιήθηκαν εργασίες αναβάθμι-
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σης και εκσυγχρονισμού, ώστε οι εν λόγω
μονάδες να είναι σε θέση να προωθούν
ανάλογες ενέργειες με σκοπό την προσέλκυση νέων στοχευόμενων αγορών, σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς
τους.

Ενδιαφέρον για επενδύσεις
στην ξενοδοχειακή
βιομηχανία από γνωστές
εταιρείες ξενοδοχείων

- Ποια έργα υποδομής θα βοηθήσουν την
τουριστική βιομηχανία και σε ποιο στάδιο
υλοποίησης βρίσκονται;
Το Υφυπουργείο Τουρισμού καταβάλλει
συνεχείς προσπάθειες για ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμό του τουριστικού
προϊόντος της χώρας μας.
Ενδεικτικά αναφέρεται το Casino Resort
‘City of Dreams Mediterranean’, το οποίο
αναμένεται να λειτουργήσει το 2022.
Όσον αφορά τις μαρίνες, πέραν της μαρίνας Λεμεσού η οποία έχει ολοκληρωθεί,
προχωρεί με γρήγορους ρυθμούς και η μαρίνα Αγίας Νάπας, που θα εμπλουτίσει το
προϊόν της περιοχής και θα ενδυναμώσει
τη θέση της Κύπρου ως προορισμού για
ναυτικό τουρισμό.
Σε σχέση με τα γήπεδα γκολφ, ήδη η χώρα
μας διαθέτει τέσσερα ποιοτικά γήπεδα,
όλα στην επαρχία Πάφου, ενώ προχωρούν
οι διαδικασίες για τη δημιουργία και άλλων,
σε διάφορα μέρη της Κύπρου.
Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει επίσης για
επενδύσεις στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, από γνωστές εταιρείες ξενοδοχείων,
πέραν των σημαντικών επενδύσεων που
έγιναν πρόσφατα στον συγκεκριμένο τομέα.
Παράλληλα, με την αρωγή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων,
είμαστε στο τελικό στάδιο για προκήρυξη
διαγωνιστικής διαδικασίας για αγορά υπηρεσιών εξειδικευμένων συμβούλων/μελετητών οι οποίοι θα ετοιμάσουν τις προδιαγραφές και τους όρους του διαγωνισμού
για τη συνδυαστική ανάπτυξη μαρίνας και
υποδομής υποδοχής κρουαζιερόπλοιων
στην Πάφο.
Στο πλαίσιο ανάπτυξης του ναυτικού τουρισμού και της δημιουργίας μιας ασφαλούς ζώνης ναυσιπλοΐας σκαφών κατά
μήκος της ακτογραμμής των ελεύθερων
περιοχών, έχουν, επίσης, παραχωρηθεί έξι
άδειες, υπό όρους, για δημιουργία χώρων
ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής. Στόχος
μας τα επόμενα χρόνια είναι να προσελκύ-

σουμε και άλλες στρατηγικές επενδύσεις
στη χώρα, οι οποίες να συνάδουν με την
προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι μονάδες αποκατάστασης / υγείας / ευεξίας,
οινοποιεία, ποδηλατικά κέντρα, θεματικά
πάρκα κ.λπ.

Thomas Cook
• Πώς αντιμετωπίζετε τις άμεσες παρενέργειες (για το 2019) που προκαλεί η
πτώχευση της Thomas Cook, στις ξενοδοχειακές κρατήσεις στην Κύπρο; Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για να σωθεί
το 2020, ή έστω να μετριαστούν οι αρνητικές επιπτώσεις;
Όπως ήδη έχει αναφερθεί, το Υφυπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με όλους
τους φορείς του ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα την Hermes Airports, εργάζεται από
την αρχή του χρόνου εντατικά και μεθοδικά
προκειμένου να διευρύνει τις ροές τουριστών προς την Κύπρο από όσο το δυνατόν
περισσότερες χώρες. Προς αυτή την κατεύθυνση διεξάγει επαφές με κυβερνήσεις

άλλων χωρών, τουριστικούς πράκτορες και
οργανωτές ταξιδίων διαφόρων χωρών,
ανώτατα στελέχη αεροπορικών εταιρειών
και πολλά άλλα.
Ένα μόνο δείγμα των αποτελεσμάτων των
πιο πάνω προσπαθειών θεωρείται η ολοκλήρωση της συμφωνίας, στην οποία έχει
καταλήξει το Υφυπουργείο Τουρισμού και

Προκήρυξη διαγωνισμού
για ανάπτυξη μαρίνας
και υποδομής υποδοχής
κρουαζιερόπλοιων
στην Πάφο

η Hermes Airports, με τη γερμανική αεροπορική εταιρεία Condor, για την έναρξη
οκτώ εβδομαδιαίων πτήσεων από τέσσερα
γερμανικά αεροδρόμια προς το Διεθνές
Αεροδρόμιο Πάφου, από το επόμενο έτος.
Τα δρομολόγια θα αφορούν, συγκεκριμένα,

τη χρονική περίοδο Απριλίου-Νοεμβρίου
2020. Το υφυπουργείο θεωρεί ότι τέτοιου
είδους ενέργειες αυξάνουν τις εισροές
τουριστών και, ταυτόχρονα, περιορίζουν
την εξάρτηση της χώρας μας από συγκεκριμένες αγορές και μικρό αριθμό οργανωτών
ταξιδίων. Επίσης, δύνανται να συνδράμουν
προς την κατεύθυνση της μείωσης της εποχικότητας και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αφού καλύπτουν και μήνες
μη αιχμής.
Το υφυπουργείο σε συνεργασία με τους
Κύπριους τουριστικούς πράκτορες προχωρούν επίσης σε κοινή ανάπτυξη τουριστικών πακέτων με γειτονικές χώρες,
όπως το Ισραήλ, ο Λίβανος, η Αίγυπτος και
η Ιορδανία, με στόχο και την προσέλκυση
νέων αγορών, με τις οποίες δεν υπάρχει
απευθείας αεροπορική σύνδεση. Τα κοινά
πακέτα αποτελούν λύση για ανάπτυξη του
τουρισμού της Κύπρου σε μακρινές αγορές, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ,
αλλά και σε αγορές με τις οποίες δεν υπάρχει απευθείας πτήση όπως η Γαλλία. Ήδη
κάποια πακέτα που περιλαμβάνουν Κύπρο,
Ελλάδα και Ισραήλ πωλούνται στην Κίνα.

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ 13

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στις 17 Νοεμβρίου ο 3ος Radisson Blu
Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας
Στην παραλία των Φοινικούδων θα πραγματοποιηθεί και φέτος ο Radisson Blu Διεθνής
Μαραθώνιος Λάρνακας, με τη συμμετοχή χιλιάδων δρομέων από 75 χώρες.
Σε δημοσιογραφική διάσκεψη η Οργανωτική
Επιτροπή του Μαραθωνίου παρουσίασε τις
λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης που στόχο έχει «να αποκτήσει ακόμη
ευρύτερο κοινό και συμμετέχοντες, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους δεκάδες
χιλιάδες δρομείς και θεατές που αναμένεται
να λάβουν μέρος, προωθώντας σε όλο τον
κόσμο την αθλητική, πολιτιστική, περιβαλλοντική και τουριστική σημασία της Λάρνακας».
Σε χαιρετισμό του, ο δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας εξέφρασε ικανοποίηση για τη
διεξαγωγή στη πόλη του 3ου Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου την οποία χαρακτήρισε
«μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις όχι
μόνο στην πόλη μας αλλά και σε όλη την Κύπρο. Είναι μια διοργάνωση που είναι μια μεγάλη γιορτή για την Κύπρο με χιλιάδες πολίτες
από τη Λάρνακα, από τη Λευκωσία, από όλη
την Κύπρο και από το εξωτερικό, γιορτάζουμε
όλοι μαζί και προωθούμε τον αθλητισμό».
Ο εκτελεστικός διευθυντής του Radisson Blu
Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας Κώστας
Ντάλτας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε για τρίτη συνεχή χρονιά στη Λάρνακα, χιλιάδες δρομείς και
δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλη την
Κύπρο και από πάνω από 75 χώρες σε μια
διοργάνωση που εξελίσσεται πλέον στο μεγαλύτερο αθλητικό, και όχι μόνο, γεγονός στη
Λάρνακα και στην Κύπρο, εξασφαλίζοντας την
προώθηση της Λάρνακας σε όλο τον κόσμο».
Πρόσθεσε ότι ο Μαραθώνιος είναι μία «από
τις μαζικότερες εκδηλώσεις στην Κύπρο με
περισσότερα από 15 βραβεία στην Κύπρο και
το εξωτερικό» ενώ σημείωσε ότι «αποτελεί
τιμή» για τους διοργανωτές «η στρατηγική
συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ και τον Αυθεντικό
Μαραθώνιο της Αθήνας με την παρουσία του
Βαγγέλη Παπαποστόλου και της ομάδας του.
Την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου θα μεταφερθεί
στην Κύπρο, όπως έγινε πέρσι, η φλόγα του
Αυθεντικού Μαραθωνίου» είπε και κάλεσε
τον κόσμο να λάβει μαζικά μέρος στη μεγάλη
γιορτή της 17ης Νοεμβρίου που θα διεξαχθεί

14 ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ

στην παραλία των Φοινικούδων.
Ο Μάριος Πολυβίου, CEO της Sunny Seeker
Hotels, είπε πως «είμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία για τον Μαραθώνιο από την πρώτη
στιγμή, έχοντας δώσει το όνομα του Radisson
Blu στον Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας»,
πρόσθεσε ότι «ο όμιλος της Quality και το
Radisson Blu θα είναι σταθερά δίπλα στη
διοργάνωση», ενώ ευχαρίστησε τους διοργανωτές και τον Δήμο Λάρνακας για τη διεξαγωγή του αθλητικού αυτού γεγονότος που
«έχει εξελιχθεί σε θεσμό για τη Λάρνακα και
την Κύπρο».
Ο Σωτήρης Μαύρος, αγωνιστικός διευθυντής
του Μαραθωνίου, έδωσε τις λεπτομέρειες για
τις διαδρομές του Μαραθωνίου με πρώτη και
βασική τη διαδρομή του Μαραθώνιου Δρόμου
(42,195 χλμ).
Σύμφωνα με τους διοργανωτές ο Radisson

Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας στήριξε
και στηρίζει πάνω από 10 κοινωφελή ιδρύματα και οργανισμούς μεταξύ των οποίων το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και τους Special Olympics.
Ο 3ος Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος
Λάρνακας τελεί υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Τάξης, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, του Υπουργείου
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του
Υπουργείου Υγείας, του επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και
της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, της Αστυνομίας Κύπρου, της Πολιτικής Άμυνας και του Οργανισμού Νεολαίας.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν
την επίσημη ιστοσελίδα του Μαραθωνίου
http://larnakamarathon.com/

Ο ΠΑΣΥΞΕ xαιρετίζει την κίνηση της Condor
O ΠΑΣΥΞΕ επιθυμεί και δημόσια να χαιρετίσει την πρόσφατη απόφαση της CONDOR
να αυξήσει κατά 100.000 περίπου επιβατικές θέσεις το πρόγραμμά της για την
Κύπρο για την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο, που θα επεκτείνεται μέχρι και τα
τέλη Νοεμβρίου, συμβάλλοντας έτσι και στον στόχο για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Συναφώς ευχαριστούμε και δημόσια, για τις άοκνες προσπάθειες
που έχουν καταβληθεί προς αυτή τη θετική εξέλιξη από τον υφυπουργό Τουρισμού
καθώς και την HERMES AIRPORTS, και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

EIΔΗΣΕΙΣ

Hermes Airports

Νέα δρομολόγια
και 300.000
επιπλέον θέσεις
στο πτητικό
πρόγραμμα της
χειμερινής περιόδου
Αύξηση πέραν των 300.000 θέσεων, ή 9% στις
διαθέσιμες επιβατικές θέσεις των δρομολογίων
που έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη
χειμερινή πτητική περίοδο, σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο 2018-2019, ανακοίνωσε η
Hermes Airports. Η χειμερινή πτητική περίοδος
ξεκινά στις 27 Οκτωβρίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 28 Μαρτίου 2020.
Η αύξηση προκύπτει τόσο μέσα από την
προσθήκη νέων δρομολογίων από τα διεθνή
αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, όσο και από
την προσθήκη επιπλέον πτήσεων και θέσεων σε
δρομολόγια που ήδη εκτελούνται. Στο αεροδρόμιο Λάρνακας ξεκινούν νέα δρομολόγια από το
Λβιβ, το Κισινάου, την Κρακοβία και τα Σκόπια
από την αερογραμμή Wizz Air και από τη Βηρυτό
από την Aegean Airlines, ενώ η Ryanair ξεκινά
νέες πτήσεις από Βηρυτό, Κατοβίτσε και Μάλτα
προς το αεροδρόμιο Πάφου, εντάσσοντας
παράλληλα και στη χειμερινή περίοδο το δρομολόγιο του Κιέβου. Επιπλέον, αυξάνονται οι
πτήσεις σε υφιστάμενα δρομολόγια προς Αθήνα
(Cyprus Airways), Τελ Αβίβ (El Al), Φρανκφούρτη (Lufthansa), Μάντσεστερ, Μπέρμιγχαμ (Jet2)
και άλλους προορισμούς. Συνολικά, 70 αεροπορικές εταιρείες δραστηριοποιούνται σήμερα στα
διεθνή αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου συνδέοντας την Κύπρο με 120 προορισμούς σε 40
χώρες. Σε δήλωσή της, η Ανώτερη Διευθύντρια
Αεροπορικής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας της
Hermes Airports, Μαρία Κουρούπη, ανέφερε
πως με την εισαγωγή νέων δρομολογίων και τον
εμπλουτισμό των υφιστάμενων σε κάθε πτητική
περίοδο, επιτυγχάνεται σταδιακά ο διαχρονικός
στόχος για αντιμετώπιση της εποχικότητας του
κυπριακού τουριστικού προϊόντος. «Ως Hermes
Airports διατηρούμε συνεργασία με όλους τους
φορείς του τουρισμού, ώστε συντονισμένα και
στοχευμένα και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες
τάσεις στον παγκόσμιο τουρισμό να ανοίγουμε σταθερό δίαυλο με νέες αγορές προς την
Κύπρο. Ήδη, τα τελευταία χρόνια οι αυξημένες
πτήσεις κατά τους χειμερινούς μήνες έχουν
συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της συνολικής
ετήσιας επιβατικής κίνησης», κατέληξε.

ΣΤΕΚ

Ο τουρισμός παραμένει ρυθμιστικός
παράγοντας στην ευημερία της Κύπρου
Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ) θεωρεί ότι σε μια περίοδο
κατά την οποία η παγκόσμια οικονομία αλλά και η Κύπρος αντιμετωπίζουν ραγδαίες
προκλήσεις, όπως η πρόσφατη πτώχευση του μακροβιότερου οργανισμού ταξιδιών
Thomas Cook, ο τουρισμός συνεχίζει, παρά τα προβλήματα που αναφύονται, να
αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα στην ευημερία του τόπου.
Σε ανακοίνωσή του, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, ο ΣΤΕΚ υπογραμμίζει τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο τουρισμός στο πεδίο της
κοινωνίας, του πολιτισμού, της πολιτικής και της οικονομίας, αλλά και στην ανάδειξη
της συμβολής του στην επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, σημειώνοντας πως για δεκαετίες ο τουρισμός στην Κύπρο αποτελεί σημαντικό πυλώνα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, πολυεπίπεδης ανάδειξης των τοπικών κοινοτήτων και κοινωνικής συνοχής συμβάλλοντας
στη διαμόρφωση ευκαιριών για ένα καλύτερο μέλλον.
Όπως προσθέτει, από τη δεκαετία του ‘80 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού
των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO) έχει συμβάλει τα μέγιστα για την ευαισθητοποίηση
σχετικά με τον ρόλο του τουρισμού στην παγκόσμια κοινότητα και τον τρόπο με τον
οποίο επηρεάζει τις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές αξίες παγκοσμίως.
Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, αναφέρει ο ΣΤΕΚ, οι τουρίστες από όλο τον κόσμο
έχουν αυξηθεί από 25 εκατομμύρια στη δεκαετία του 1950 σε σχεδόν 1,3 δισεκατομμύρια σήμερα.
Επίσης, σημειώνεται ότι τα έσοδα από τουριστικούς προορισμούς από όλο τον κόσμο αυξήθηκαν από 2 δισεκατομμύρια δολάρια στη δεκαετία του ‘50 σε 1,260 τρισεκατομμύρια το 2015, με τον κλάδο να συνεισφέρει επίσης περίπου το 10% του
παγκόσμιου ΑΕΠ και 1 στις 10 θέσεις εργασίας παγκοσμίως.
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Με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού της Κύπρου,
η Melco γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Η

Melco γιορτάζει την Παγκόσμια
Ημέρα Τουρισμού και, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, έχει στόχο
να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση του
τουριστικού τομέα της Κύπρου, λειτουργώντας ως ένας από τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης της οικονομίας.
Οι στόχοι της Melco, όπως αναφέρεται,
ευθυγραμμίζονται πλήρως με το φετινό
θέμα της Παγκόσμιας Μέρας Τουρισμού,
«Τουρισμός και Εργασία: Ένα Καλύτερο
Μέλλον για Όλους». Από την έναρξη των
δραστηριοτήτων της στην Κύπρο, η Melco
έχει προσφέρει ευκαιρίες ποιοτικής απασχόλησης και σταδιοδρομίας σε Κύπριους
και άλλους Ευρωπαίους πολίτες μέσω των
Cyprus Casinos (C2) και του πολυθεματικού καζίνου-θέρετρου City of Dreams
Mediterranean (ICR). «Η Melco πιστεύει
ακράδαντα ότι ο τουρισμός όχι μόνο δημιουργεί νέες ευκαιρίες εργοδότησης, αλλά
αποτελεί και την κινητήρια δύναμη για την
ανάπτυξη της οικονομίας τόσο σε τοπικό
όσο και παγκόσμιο επίπεδο. Στην Κύπρο,
η Melco διαθέτει σε λειτουργία με επιτυχία τρία δορυφορικά καζίνα σε Λευκωσία,
Λάρνακα και Αγία Νάπα καθώς και το προσωρινό καζίνο C2 Limassol, εργοδοτώντας
περισσότερα από 700 άτομα σε διάφορες
θέσεις», αναφέρεται.
Μαζί με τους συνεργάτες της για τη λειτουργία των εστιατορίων και την παροχή
άλλων υπηρεσιών, απασχολεί περισσότερα από 950 άτομα ενώ με την επικείμενη έναρξη λειτουργίας του C2 Paphos
ο αριθμός των εργαζομένων θα αυξηθεί
ακόμη περισσότερο. Σημειώνεται ότι επιπλέον 2.400 μόνιμες θέσεις εργασίας θα
δημιουργηθούν με την έναρξη λειτουργίας του City of Dreams Mediterranean περί
τα τέλη του 2021, καθιστώντας τη Melco
έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες
του νησιού. «Γιορτάζουμε την Παγκόσμια
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Αυτό το πρωτοποριακό
έργο αναµένεται να
προσελκύσει 300.000
επιπλέον τουρίστες σε
ετήσια βάση
Ημέρα Τουρισμού, αφού ο τουρισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των εργασιών
μας. Στόχος μας, με τη λειτουργία του ICR,
είναι η προσέλκυση επισκεπτών υψηλών
εισοδημάτων από όλο τον κόσμο. Αυτό το
πρωτοποριακό έργο αναμένεται να προσελκύσει 300.000 επιπλέον τουρίστες σε
ετήσια βάση, γεγονός που θα έχει πολλαπλασιαστική αξία στην τοπική οικονομία»,
ανέφερε ο ανώτερος εκτελεστικός διευθυντής του City of Dreams Mediterranean
και Cyprus Casinos (C2), Craig Ballantyne.
Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι το καζίνο, ως εναλλακτική μορφή τουρισμού, θα

βοηθήσει στην επέκταση της τουριστικής
περιόδου στο νησί, αντιμετωπίζοντας την
εποχικότητα και καθιστώντας την Κύπρο
προορισμό για ολόκληρο τον χρόνο. «Επιπρόσθετα, εστιάζουμε στην παροχή ποιοτικών θέσεων εργασίας και εκπαιδεύουμε
το προσωπικό μέσω της ακαδημίας μας,
δημιουργώντας ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη εντός της Melco αλλά και στην
παγκόσμια βιομηχανία ψυχαγωγίας», είπε.
Ο κ. Ballantyne δήλωσε επίσης ότι η Melco
επέλεξε να κατασκευάσει στην Κύπρο το
πρώτο πολυθεματικό καζίνο-θέρετρο της
Ευρώπης, λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής της θέσης και της προοπτικής της να
καταστεί σημείο αναφοράς για τον τουρισμό και την ψυχαγωγία. Καταλήγοντας, σημείωσε πως τα δορυφορικά καζίνα καθώς
και το προσωρινό επιλέγηκαν να βρίσκονται στρατηγικά εντός τουριστικών περιοχών και σε κοντινή απόσταση από εγκαταστάσεις όπως λιμάνια και μαρίνες, ώστε
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες
των ταξιδιωτών.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συνάντηση ΥΠΕΞ με τους
εκτοπισμένους ξενοδόχους
της Αμμοχώστου

Νέο έργο ανάπλασης της κοίτης
του ποταμού «Καμάρα» στην Τόχνη
Κατατέθηκε το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019 ο θεμέλιος λίθος για τον εξωραϊσμό
της κοίτης του ποταμού «Καμάρα» στην Τόχνη. Πρόκειται για ένα από τα
μεγαλύτερα έργα που θα πραγματοποιηθούν στην επαρχία Λάρνακας, με κόστος
περίπου €2 εκ. Η κατάθεση του θεμέλιου λίθου έγινε από τον υπουργό Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Καδή, εκ μέρους του Προέδρου
της Δημοκρατίας.
Το έργο θα περιλαμβάνει αμφιθέατρο, χώρο εκδηλώσεων, παιδότοπο, μεγάλης
έκτασης πεζόδρομο, χώρους πρασίνου, φύτευση πέραν των 200 δέντρων, ένα
γεφύρι για αυτοκίνητα και τρία γεφύρια για πεζούς και πλακόστρωση όλης της
κοίτης του ποταμού, ενώ στο κέντρο της κοίτης θα υπάρχει τρεχούμενο νερό όλο
τον χρόνο. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν περί το τέλος του 2021. Ο
πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Τόχνης κ. Παντελής Χαραλάμπους ανέφερε
ότι πρόκειται για ένα έργο που θα βελτιώσει σημαντικά την εικόνα της Τόχνης και
θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην περαιτέρω εξέλιξή της ως αγροτουριστικού
προορισμού. Ο κ. Χαραλάμπους πρόσθεσε ότι «η Τόχνη έχει απαράμιλλη ομορφιά
και στόχος μας είναι να την απολαμβάνουν ακόμη περισσότεροι ντόπιοι και ξένοι».
Η Τόχνη, ως μέλος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας,
στοχεύει στην ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος στο χωριό μέσω ποικίλων
δράσεων. Είναι ένα από τα γραφικότερα χωριά του νησιού και κατέχει την πρώτη
θέση παγκυπρίως σε αριθμό αγροτουριστικών καταλυμάτων προσελκύοντας
τουρίστες κυρίως από την κεντρική Ευρώπη. Πρόκειται για ένα πετρόκτιστο χωριό
που ταυτίστηκε με την παρουσία της Αγίας Ελένης στην Κύπρο. Διαθέτει εξαιρετική
παραδοσιακή αρχιτεκτονική με πετρόκτιστα σπίτια και στενά δρομάκια. Έχει να
επιδείξει ένα πολύ ενδιαφέρον εκκλησιαστικό μουσείο ενώ η εκκλησία των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης είναι η μοναδική εκκλησία, ενδεχομένως και ανά το
παγκόσμιο, που είναι κτισμένη πάνω σε γεφύρι. Στο χωριό δραστηριοποιείται και
ποδηλατικό κέντρο, προσφέροντας έτσι την ευκαιρία για ποδηλατικές περιηγήσεις
στην ορεινή Λάρνακα. Όλα αυτά, σε συνάρτηση με την κεντρική τοποθεσία του
χωριού που προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε όλο το νησί, αποτελούν ευνοϊκούς
παράγοντες για την περαιτέρω ανάπτυξη της Τόχνης.
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Ενόψει των προκλητικών ενεργειών
του ψευδοκράτους για το άνοιγμα της
περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου, ο ΠΑΣΥΞΕ
πραγματοποίησε συνάντηση των εκτοπισμένων
ξενοδόχων της Αμμοχώστου, στις 3 Οκτωβρίου
2019, στα γραφεία του. Στη συνάντηση
παρέστη και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Χριστοδουλίδης, ο οποίος ενημέρωσε για τις
τελευταίες εξελίξεις επί του θέματος, μετά
και την πρόσφατη συνάντηση του Προέδρου
της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών, καθώς και με τα πέντε μόνιμα
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το όλο θέμα
παρακολουθείται από τον Σύνδεσμο ο οποίος
και ενημερώνει ανάλογα τους εκτοπισμένους
ξενοδόχους της Αμμοχώστου.
Εξάλλου, με αφορμή την ημέρα τουρισμού
ο ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου διαβεβαιώνει ότι
θα εργαστεί με αποφασιστικότητα και
συνέπεια ώστε ο τουρισμός να καταστεί
τομέας απασχόλησης με ευοίωνο μέλλον για
επιχειρηματίες και για επαγγελματίες προς
όφελος όλου του φάσματος της κοινωνίας. «Οι
επιλογές απασχόλησης καλύπτουν πραγματικά
όλο το κοινωνικό φάσμα, γεγονός που
αναδεικνύει την κοινωνική αξία του τουρισμού.
Υπάρχουν ευκαιρίες για επαγγελματική καριέρα
υψηλού επιπέδου, όπως υπάρχουν και θέσεις
εργασίας για τους λιγότερο ευνοούμενους της
κοινωνίας», αναφέρεται.

Σύστηµα
Επαγγελµατικών
Προσόντων
Ταυτότητα Αριστείας!

Επικοινωνήστε µε ένα από τα εγκεκριµένα Κέντρα Αξιολόγησης Επαγγελµατικών Προσόντων (ΚΑΕΠ)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ THOMAS COOK ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ

Πάφος: 12 χιλιάδες περίπου αδειούχες
κλίνες σε πλήρη λειτουργία τον χειμώνα

Π

αρά την αναστολή εργασιών αριθμού τουριστικών καταλυμάτων, η
επαρχία Πάφου θα έχει αρκετές
χιλιάδες κλίνες σε πλήρη λειτουργία και
θα προσφέρει ευρεία γκάμα καταλυμάτων
με δυναμικότητα να φιλοξενήσει δεκάδες
χιλιάδες επισκέπτες τη χειμερινή περίοδο
από τον Δεκέμβριο 2019 μέχρι τον Μάρτιο
2020, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΑΠ.
Φέτος, σε προκαταρκτική καταγραφή που
ολοκλήρωσε η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου
σε συνεργασία με τα μέλη του ΠΑΣΥΞΕ
Πάφου, τον ΣΤΕΚ και άλλους μεμονωμένους ξενοδόχους διαφαίνεται ότι περίπου
12.000 κλίνες θα είναι σε πλήρη λειτουργία για τους χειμερινούς μήνες κυρίως μεταξύ Δεκεμβρίου και Μαρτίου.
Όπως αναφέρεται οι 12.000 κλίνες καλύπτουν όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων
ενώ οι πλείστες μονάδες που αναστέλλουν τη λειτουργία τους προχωρούν σε
αναβαθμίσεις και ανακαινίσεις. Οι περισσότερες αναστολές εργασιών περιορίζονται στους μήνες Δεκέμβριο μέχρι
Φεβρουάριο. Η Πάφος κατά την περσινή
αντίστοιχη περίοδο 2018-2019 υπολογίζε-

ται ότι έχει προσελκύσει περίπου 180.000
επισκέπτες ενώ οι κλίνες αυτές παρέχουν
τη δυναμικότητα για προσέλκυση πέραν
των 250.000.
Γενικότερα βάσει των επίσημων στοιχείων
του 2018 η Πάφος υπολογίζεται ότι προσελκύει το 39% των ολικών αφίξεων, περίπου 1.500.000 επισκέπτες, εκ των οποίων
οι 1.300.000 αφίξεις πραγματοποιήθηκαν
τους μήνες Απρίλιο-Νοέμβριο, με εμφανή
την προοπτική που υπάρχει για επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν για τους μήνες
Νοέμβριο-Μάρτιο. Παρά τις προσπάθειες
όλων, βάσει των δεδομένων που υπάρχουν, αναμένεται η επικείμενη χειμερινή
περίοδος να είναι σχετικά δύσκολη.

Μεταξύ άλλων η αεροπορική σύνδεση
της Πάφου με αγορές προτεραιότητας
είναι ακόμη περιορισμένη, αρκετοί διοργανωτές ταξιδιών δεν περιλαμβάνουν
την Πάφο στα προγράμματά τους ενώ το
αρνητικό σκηνικό ενισχύεται με την πρόσφατη κατάρρευση της Thomas Cook, την
αβεβαιότητα του Brexit και την εικόνα που
εκπέμπει ακόμη η Κύπρος κυρίως ως προορισμός για καλοκαιρινές διακοπές.
Υπάρχουν όμως για την Πάφο, συνεχίζει η
ανακοίνωση, αρκετές εξελίξεις στον ορίζοντα τόσο με την αεροπορική σύνδεσή
της, όσο και με την προσέλκυση ειδικών
τμημάτων αγοράς, κάτι που βοηθά ακόμη
περισσότερο στην επέκταση της σεζόν
και τη λειτουργία όλο και περισσότερων
μονάδων σε ολόχρονη βάση τα επόμενα
χρόνια.
Τα τμήματα του εξειδικευμένου τουρισμού, όπως λάτρεις της φύσης και του πολιτισμού, αθλητές, golfers, συνεδριακός
τουρισμός, τουρισμός τρίτης ηλικίας κ.ά.,
κινούνται ανοδικά και δίδουν περαιτέρω
αισιοδοξία για υλοποίηση του στόχου που
είναι να επανέλθει η επαρχία σε πλήρη,
ολόχρονη λειτουργία.

Επιχορήγηση βελτίωσης υποδομών σε παραλίες για άτομα με αναπηρία
Την προκήρυξη του Σχεδίου Επιχορήγησης, για Έργα
Οργάνωσης και Ασφάλειας Παραλιών, με έμφαση
στη βελτίωση υποδομών για άτομα με αναπηρίες
(2019-2020), ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Τουρισμού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου
Τουρισμού, δικαιούχοι του Σχεδίου είναι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Κοινοτικά Συμβούλια). Με βάση το Σχέδιο, ενδέχεται να καλυφθεί
μέρος της δαπάνης για έργα που αφορούν ενίσχυση
της οργάνωσης και της ασφάλειας των παραλιών με
τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. κάδοι καθαριότητας
/ ανακύκλωσης, ναυαγοσωστικοί πύργοι) και βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών στις παραλίες, για άτομα με αναπηρίες, που
αφορούν κινητικές δυσκολίες και δημιουργία υποδομών για άλλες
ομάδες ατόμων με αναπηρίες (π.χ. ράμπες / διάδρομοι παραλίας,
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αμφίβια τροχοκαθίσματα, προσθήκες σε υφιστάμενους χώρους υγιεινής για εξυπηρέτηση ατόμων με
αναπηρίες, πινακίδες για άτομα με περιορισμένη
όραση σε γραφή Braille).
Οι ενισχύσεις του παρόντος Σχεδίου χορηγούνται
με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Υφυπουργείου Τουρισμού για το 2019 και το 2020. Το
ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται μέχρι 70% της
καθαρής προβλεπόμενης δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) για
κάθε επιλέξιμο αντικείμενο, έργο υποδομής και με
ανώτατο ποσό €15.000 ανά Τοπική Αρχή.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 28η Φεβρουαρίου 2020 για έργα που αφορούν το 2020. Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους του Σχεδίου και έντυπο αίτησης στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.visitcyprus.biz.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ

«Η κοινωνία πρέπει να αλλάξει συνήθειες»

Η

κοινωνία πρέπει να αλλάξει συνήθειες, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος
του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού Φίλιππος Δρουσιώτης, σημειώνοντας ότι ο Σύνδεσμος πραγματοποιεί
παρουσιάσεις σε σχολεία αλλά και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για θέματα αειφορίας,
όπως είναι η ανακύκλωση και η μείωση των
αποβλήτων.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΚΥΠΕ,
ο κ. Δρουσιώτης απάντησε σε ερωτήσεις
που αφορούν την ανακύκλωση και τη μείωση
αποβλήτων σε σχέση με τις δραστηριότητες
που αναπτύσσει ο Σύνδεσμος, την κατάσταση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, αλλά και
τι πρέπει να γίνει περαιτέρω. Σε ερώτηση
για το πόσο σημαντική είναι η ανακύκλωση
και η εξεύρεση τρόπων μείωσης των αποβλήτων για τη βιωσιμότητα του τουριστικού
τομέα της Κύπρου είπε ότι ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού (CSTI-Cyprus
Sustainable Tourism Initiative) «πρωτοπορεί
από το 2006 σε θέματα ανακύκλωσης και
μείωσης των αποβλήτων».
Εξέφρασε τη θέση ότι «είναι υποχρέωση
όλων στην τουριστική βιομηχανία να μειώσουν την παραγωγή αποβλήτων και είναι
απαραίτητος ο διαχωρισμός και η ανακύκλωση των αποβλήτων». Απαντώντας σε ερώτηση για το πόσο ευαισθητοποιημένοι είναι οι
επαγγελματίες του χώρου, ο κ. Δρουσιώτης
αναφέρει ότι ο Σύνδεσμος «πιστεύει ότι η
τουριστική βιομηχανία είναι ευαισθητοποιημένη, αλλά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης».
«Ο Οργανισμός», πρόσθεσε, «συνέβαλε τα
μέγιστα με προγράμματα αλλά και εκστρα-

Eίναι υποχρέωση όλων
στην τουριστική βιομηχανία
η μείωση της παραγωγής
αποβλήτων, τονίζει ο
Πρόεδρος του Κυπριακού
Συνδέσμου Αειφόρου
Τουρισμού (CSTI)
τείες ενημέρωσης στην ξενοδοχειακή και
τουριστική βιομηχανία». Κληθείς να δώσει
ορισμένα παραδείγματα έργων ή προγραμμάτων που έχει προωθήσει ο Σύνδεσμος τα
τελευταία χρόνια ανέφερε ότι «σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού
(ΚΟΤ) και το Travel Foundation UK δημιουργήσαμε ένα εγχειρίδιο ‘‘Χαρτογράφησης
Αποβλήτων’’ για τα ξενοδοχεία με απώτερο

σκοπό τη μείωση παραγωγής αποβλήτων».
Ανέφερε, επίσης, ότι ο Σύνδεσμος συμμετέχει στο πρόγραμμα BeMed του Prince Albert
Foundation of Monaco για τη μείωση των
πλαστικών αποβλήτων που καταλήγουν στη
Μεσόγειο και στο πρόγραμμα «Παραλία και
Θάλασσα χωρίς πλαστικά» (Sand and Sea
Plastic Free) σε συνεργασία με την TUI Care
Foundation & Travel Foundation «σε μια
προσπάθεια μείωσης της χρήσης πλαστικών
μίας χρήσης στην τουριστική βιομηχανία και
όχι μόνο».
Σε ερώτηση τι περισσότερο μπορεί να γίνει
στον τομέα εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η
κοινωνία πρέπει να αλλάξει συνήθειες και
για να γίνει αυτό πρέπει να επενδύσουμε
στην εκπαίδευση και στα μικρά παιδιά». Ο
Σύνδεσμος, σημείωσε, «δίνει μεγάλη σημασία σε αυτό τον τομέα και για τον λόγο αυτό
κάνουμε παρουσιάσεις σε σχολεία σε θέματα αειφορίας όπως είναι η ανακύκλωση και
η αποφυγή χρήσης πλαστικών μίας χρήσης».
Επίσης, αναφέρει ο κ. Δρουσιώτης, πραγματοποιούμε εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία
απευθύνονται σε επαγγελματίες όπως σε
διευθυντές ξενοδοχείων, μάγειρες, υπαλλήλους υποδοχής και σε άλλους.
Η συνέντευξη εντάσσεται στο πλαίσιο του
έργου Rethink Reduce-Reuse-Recycle, το
οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
LIFE+ της ΕΕ (Κωδικός έργου: LIFE13 INF/
CY/000910). Ανάδοχος Φορέας: ΡΙΚ. Εταίροι: GreenDot Κύπρου, Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΚΥΠΕ και Fost Plus Βελγίου.

Γκόλφερς από 18 χώρες στο Aphrodite Hills
Εκατόν τριάντα άτομα από 18 χώρες βρέθηκαν στην Πάφο για τον 13ο
Seniors Open for Men και Ladies στο γκολφ που οργάνωσε η Κυπριακή
Ομοσπονδία Γκολφ. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στο Aphrodite Hills
Golf Club. Στον περσινό αγώνα συμμετείχαν 100 αθλητές ενώ οι συμμετοχές φέτος ξεπέρασαν τις 130 σύμφωνα με τον γραμματέα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γκολφ, Νίκο Ρωσσίδη, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αναγνώριση του αθλήματος αλλά και της δουλειάς
που γίνεται, όπως είπε, από την Ομοσπονδία. «Οι θέσεις έχουν υπερ-

καλυφθεί, με τους παίκτες που ήρθαν στην Κύπρο ειδικά για τον αγώνα
να έχουν αυξηθεί φέτος κατά 50% στους άνδρες και κατά 40% στις
γυναίκες», συμπλήρωσε. Ο Νίκος Ρωσσίδης ανέφερε ότι κάθε χρόνο οι
συμμετοχές στο συγκεκριμένο τουρνουά αυξάνονται. Πέρσι συμμετείχαν 100 αθλητές και την προηγούμενη χρονιά 80. Στον αγώνα έλαβαν
μέρος γκόλφερς από 18 χώρες, όπως Λίβανο, Ισραήλ, Ρωσία, Γερμανία,
Αυστρία και Ηνωμένο Βασίλειο. Τον αγώνα οργάνωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Γκολφ, με κύριο χορηγό το Υφυπουργείο Τουρισμού.
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ΜΕΛΕΤΗ

Οι καθοριστικοί
παράγοντες των αφίξεων
τουριστών στην Κύπρο
Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τους παράγοντες
που επηρεάζουν τις αφίξεις τουριστών στην Κύπρο,
δεδομένης της σημασίας του συγκεκριμένου τομέα
για την ευρύτερη οικονομία. Η εμπειρική ανάλυση
στηρίζεται σε δυναμικό, panel μοντέλο με εξέταση
ενός αριθμού χωρών που καλύπτει πέραν του 90%
των τουριστικών αφίξεων στην Κύπρο.
Η εκτίμηση του μοντέλου έγινε με τη γενικευμένη
μέθοδο των ροπών (GMM) Arellano and Bond.
Ως πρώτο στάδιο, οι παράγοντες που αναλύονται
συμπεριλαμβάνουν το κατά κεφαλήν εισόδημα
και το πολίτευμα της χώρας προέλευσης των
τουριστών, καθώς επίσης, τον εμπορικό όγκο και τις
σχετικές τιμές μεταξύ της Κύπρου και της χώρας
προέλευσης των τουριστών. Όλα τα εκτιμημένα
μοντέλα καταλήγουν στη στατιστική σημαντικότητα
των τουριστικών αφίξεων με υστέρηση και του κατά
κεφαλήν ΑΕΠ, ενώ αμφιλεγόμενη είναι η σημασία
του εμπορίου και των σχετικών τιμών. Μέσω της
περιγραφικής στατιστικής που συμπεριλαμβάνεται
στην έρευνα, διακρίνεται έντονα η διαφορά στην
απόδοση προσέλκυσης τουριστικών αφίξεων μεταξύ
της Κύπρου και παρόμοιων τουριστικών προορισμών,
όπως είναι η Κροατία, η Ελλάδα, η Μάλτα και η
Πορτογαλία. Εν συνεπεία, ως δεύτερο στάδιο η
έρευνα αναλύει την επίδραση των ανταγωνιστικών
τιμών μεταξύ των τεσσάρων χωρών και της Κύπρου.
Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η Κύπρος απευθύνεται
σε παρόμοιου τύπου τουρισμό με την Κροατία,
παρά με την Ελλάδα ή τη Μάλτα. Συνοψίζοντας, η
αναγνώριση των παραγόντων που επηρεάζουν τον
τουρισμό και η ορθή διοχέτευση των πόρων στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού
τουριστικού προϊόντος, αποτελεί κύριο συστατικό στην
προσπάθεια ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας και
διόρθωσης των στρεβλώσεών της.
Ανδρέας Αντωνόπουλος
Κέντρο Οικονομικών Ερευνών,
Πανεπιστήμιο Κύπρου
www.ucy.ac.cy/erc/documents/Empirical_
examination_of_the_determinants_of_Cyprus_tourist_
arrivals.pdf
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DP World Limassol:

Μοχλός ανάπτυξης
ο τουρισμός κρουαζιέρας
Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους βασικότερους μοχλούς ανάπτυξης
της κυπριακής οικονομίας και, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, η DP World Limassol, διαχειρίστρια εταιρεία του Νέου Επιβατικού
Τερματικού στο λιμάνι Λεμεσού, επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της να ενισχύσει τον κλάδο της κρουαζιέρας στην Κύπρο, αλλά και τον τουριστικό
τομέα ευρύτερα.
Κάθε χρόνο η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, μια πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών, γιορτάζεται στις 27
Σεπτεμβρίου στοχεύοντας στην ενημέρωση της διεθνούς κοινότητας για
τη σημασία του τουρισμού και την ανάδειξη της κοινωνικής, πολιτιστικής,
πολιτικής και οικονομικής του συμβολής. Το θέμα της φετινής χρονιάς,
«Τουρισμός και Θέσεις Εργασίας: Ένα καλύτερο μέλλον για όλους», ευθυγραμμίζεται πλήρως με το όραμα της DP World Limassol να καταστήσει το
λιμάνι Λεμεσού περιφερειακό κέντρο κρουαζιέρας μέσω της προώθησης
του βιώσιμου τουρισμού που δημιουργεί ευκαιρίες εργοδότησης και πολλαπλά οφέλη για την εγχώρια οικονομία.
Ο τουρισμός αποτελεί μία από τις κυριότερες πηγές απασχόλησης, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών, όχι μόνο για τους ανθρώπους που
εργοδοτούνται στο λιμάνι αλλά και για όσους απασχολούνται σε συναφείς
κλάδους. Ο γενικός διευθυντής της DP World Limassol, Charles Meaby,
σχολίασε ότι «ο τουρισμός κρουαζιέρας αποτελεί μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη βιομηχανία, η οποία μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας, αυξάνοντας τις προοπτικές εργοδότησης στον τουριστικό
τομέα. Η Λεμεσός διαθέτει όλες τις προδιαγραφές για να καταστεί βασικό κέντρο κρουαζιέρας στη Μεσόγειο Θάλασσα και βρισκόμαστε εδώ για
να συμβάλουμε προς αυτή την κατεύθυνση». Ο κ. Meaby πρόσθεσε πως
«Το 2019 αναμένουμε περισσότερες από 90 αφίξεις κρουαζιεροπλοίων,
αριθμό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με την περσινή χρονιά, την ίδια ώρα
που η αυξητική τάση προβλέπεται πως θα συνεχιστεί και το 2020». «Σε
κάθε περίπτωση», συμπλήρωσε, «πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια, η επιτυχία της οποίας προϋποθέτει τη συνεργασία και την υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε το
μακροπρόθεσμο μέλλον του λιμανιού, καθιστώντας το μοχλό ανάπτυξης
για την οικονομία της Κύπρου, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και
παρέχοντας καλύτερες και βελτιωμένες υπηρεσίες στην τοπική και την
ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δυνατή σχέση μεταξύ αγροτικού κόσμου
και τουριστικής βιομηχανίας

Η

συμβολή των κυπριακών αγροτικών προϊόντων στην προσπάθεια
εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου ήταν το βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ του υπουργού Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
Κώστα Καδή, και του υφυπουργού Τουρισμού, Σάββα Περδίου, κατά την οποία διαπιστώθηκε και από τις δύο πλευρές ότι οι
συνέργειες που μπορεί να αναπτυχθούν
μεταξύ τους είναι πάρα πολλές.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, σε δηλώσεις του ο κ. Καδής ανέφερε ότι οι τομείς δραστηριότητας του Υπουργείου του
και του Υφυπουργείου Τουρισμού περιλαμβάνουν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος,
κυρίως ως προς τη στρατηγική αξιοποίησης
και προώθησης των αγροτικών προϊόντων
και γενικότερα της κυπριακής υπαίθρου.
«Μας ενδιαφέρει τα αγροτικά μας προϊόντα να έχουν ταυτότητα και ποιότητα και να
προωθούνται προς την τουριστική βιομηχανία του τόπου μας, γι’ αυτό και αποφασίσαμε πολύ συγκεκριμένες συνέργειες προς
την κατεύθυνση αυτή: Θα συνεργαστούμε
για την ανάδειξη, την πιστοποίηση και την
κατοχύρωση μιας σειράς από τοπικά προϊόντα, τα οποία μπορούν πιο εύκολα να αξιοποιηθούν και στην τουριστική βιομηχανία.
Θα συνεργαστούμε, επίσης, για την ανάπτυξη της στρατηγικής της γαστρονομίας στον
τόπο μας», τόνισε ο υπουργός Γεωργίας.
Αναφερόμενος ειδικότερα στον τομέα του
αγροτουρισμού, ο υπουργός Γεωργίας υπογράμμισε ότι διαπιστώνονται σημαντικές

Συμβολή των κυπριακών
αγροτικών προϊόντων στην
προσπάθεια εμπλουτισμού
του τουριστικού προϊόντος
ευκαιρίες συνεργασίας και αναβάθμισης
και ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες σκέψεις προς την κατεύθυνση αυτή, οι οποίες θα αρχίσουν να υλοποιούνται. « Έχουμε
ήδη αποφασίσει τη σύσταση κοινής επιτροπής ειδικά για το θέμα του αγροτουρισμού
για να δούμε πώς θα εμβολιάσουμε τα νέα
χρηματοδοτικά προγράμματα και τις χρηματοδοτήσεις που θα κατευθυνθούν προς τον
αγροτουρισμό με νέες ιδέες, οι οποίες θα
καταστήσουν πιο δυνατή τη σχέση ανάμεσα
στον αγροτικό κόσμο, τα αγροτικά προϊόντα
και την τουριστική βιομηχανία του τόπου
μας», συμπλήρωσε ο κ. Καδής.
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Τουρισμού ανέφερε ότι η γαστρονομία εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής
Τουρισμού 2020-2030 ως μία από τις δέκα
ειδικές μορφές τουρισμού. «Η πρόθεση
του Υφυπουργείου Τουρισμού είναι να βοηθήσει τον αγροτικό κόσμο να προωθήσει
τα προϊόντα του σε εστιατόρια και ξενοδοχεία του τόπου μας, αρχής γενομένης από
το Πρόγραμμα Κυπριακού Προγεύματος, το
οποίο θα προωθηθεί με πολύ δυναμισμό
από το υφυπουργείο την επόμενη διετία»,

συμπλήρωσε ο κ. Περδίος. «Πιστεύουμε
ότι η πιστοποίηση προϊόντων, για την οποία
εργάζεται το Υπουργείο Γεωργίας, είναι
πολύ σημαντική για την Κύπρο γενικότερα
αλλά και για τη γεωργία. Μας ενδιαφέρει,
στο πλαίσιο αυτής της πιστοποίησης, όχι
μόνο να εντάξουμε τα κυπριακά προϊόντα
στο πρόγευμα και γενικότερα στο μενού
των καταλυμάτων που επισκέπτονται οι
τουρίστες μας, αλλά να δούμε επίσης πώς
μπορούμε μέσω του αγροτουρισμού να
προσφέρουμε μια αυθεντική τουριστική
εμπειρία στις ορεινές και στις ακριτικές
μας περιοχές», πρόσθεσε.
Καταλήγοντας, ο κ. Περδίος ανέφερε ότι
«αποφασίσαμε με τον υπουργό Γεωργίας, να δούμε πώς μπορούμε, μέσα από
τα επόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα
2021-2027, να βοηθήσουμε τον τουρισμό
και τη γεωργία να αναπτυχθούν μέσω του
αγροτουρισμού, ώστε όχι μόνο να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο και να αναπτύξουμε την ποιότητα του τουρισμού στην
Κύπρο, αλλά και να μπορέσουμε να προσελκύσουμε εκείνες τις εθνικότητες που
πραγματικά χρειάζεται η χώρα μας, για να
αναπτυχθεί περαιτέρω ο τουρισμός της».
Ο κ. Περδίος διευκρίνισε στο πλαίσιο αυτό
ότι τουρίστες όπως οι Γάλλοι, οι Γερμανοί,
οι Ολλανδοί, οι Αυστριακοί και οι Βέλγοι
επιδιώκουν να επισκέπτονται τη χώρα μας
για εξειδικευμένα προϊόντα, εξειδικευμένη γαστρονομία και ειδικά τους χειμερινούς μήνες που έχει ανάγκη η Κύπρος,
καταλήγει η ανακοίνωση.

ΕΤΑΠ: Φιλοξενία 20 αθλητικών παραγόντων στην Πάφο
Η ΕΤΑΠ Πάφου σε συνεργασία με διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων, και με τη στήριξη συγκεκριμένων ξενοδοχειακών μονάδων
της Πάφου και του Υφυπουργείου Τουρισμού, φιλοξένησε από τις
15 μέχρι 18 Οκτωβρίου, 20 περίπου διακεκριμένους επαγγελματίες
για γνωριμία με τον προορισμό. Μεταξύ των φιλοξενουμένων περιλαμβάνονταν προπονητές, πρόεδροι και διευθυντές σωματείων και
συλλόγων, τουριστικά γραφεία, και άλλοι. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε
στο άθλημα του τριάθλου αλλά και μεμονωμένα στην ποδηλασία, το

τρέξιμο και την κολύμβηση που αποτελούν τη “ναυαρχίδα” των αθλημάτων που προωθούνται μέσα από αυτή την προσπάθεια. Οι επαγγελματίες προέρχονται από χώρες όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία,
Ρωσία, Λίβανο, Σλοβενία, Ολλανδία και Ιορδανία. Κατά τη διάρκεια
της παραμονής τους είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την αθλητική
υποδομή και την εμπειρία που προσφέρει η επαρχία Πάφου, να ξεναγηθούν και να γνωρίσουν τις διαδρομές ποδηλασίας, μαραθωνίου και
τριάθλου, την ύπαιθρο αλλά και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.
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Η διαστημική τεχνολογία πηγή για προώθηση
της μπλε ανάπτυξης στην Κύπρο

Η

διαστημική τεχνολογία είναι μια μοναδική πηγή για την προώθηση της
μπλε ανάπτυξης στην Κύπρο, δήλωσε η υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων Βασιλική Αναστασιάδου.
Η κ. Αναστασιάδου μιλούσε στο Διεθνές
Φόρουμ Διαστήματος, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στην Ιταλία. Οι
τομείς της μπλε οικονομίας στην Κύπρο,
ανέφερε η υπουργός Μεταφορών, απασχολούν πάνω από 20.000 άτομα και παράγουν περίπου 623 εκατομμύρια ευρώ,
αντιπροσωπεύοντας το 3,2% της εθνικής
οικονομίας και το 5,4% των θέσεων εργασίας, ενώ ο παράκτιος τουρισμός αντιπροσωπεύει το 74% των θέσεων απασχόλησης της μπλε οικονομίας. Πρόσθεσε ότι
οι τομείς του θαλάσσιου και του παράκτιου
τουρισμού παρουσιάζουν σημαντική ανοδική τάση, που αντιστοιχεί στο 85% της
συνολικής απασχόλησης των διαφόρων
τομέων της μπλε οικονομίας. Σύμφωνα με
τη Βασιλική Αναστασιάδου ο δεύτερος μεγαλύτερος τομέας της μπλε οικονομίας, ο
οποίος παρουσιάζει επίσης σημαντική ανοδική τάση, είναι οι θαλάσσιες μεταφορές,
που αντιστοιχούν στο 13% της συνολικής
απασχόλησης της μπλε οικονομίας.
Οι τάσεις αυτές, σημείωσε, «σχετίζονται
με τον στρατηγικό στόχο της Κύπρου για
περαιτέρω προώθηση της εμπορικής ναυτιλίας καθώς και την επιδίωξη εκμετάλλευσης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας». Συνέχισε λέγοντας ότι
η Κύπρος δραστηριοποιείται ενεργά στις
υπηρεσίες διαστημικής τεχνολογίας. Μέχρι
σήμερα, είπε, «η Κύπρος έχει χορηγήσει 10
άδειες σε οργανισμούς για την εκτόξευση
τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων χρησιμοποιώντας τα δικαιώματα χρήσης που έχει
εξασφαλίσει μέσω της ITU». Η κυβέρνηση
της Κύπρου, ανέφερε, έχει επικεντρωθεί
στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού
τοπίου τηλεπικοινωνιών μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών υποδομών και πολιτικών.
Η διαστημική τεχνολογία είναι μια μοναδική πηγή για την προώθηση της μπλε
ανάπτυξης στην Κύπρο και τη Μεσόγειο. Η
διαστημική τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω δορυφορικών εικόνων, δεδομένων και επικοινωνιών για εφαρμογές

όπως η διαχείριση καταστροφών, η ποιότητα των υδάτων, η γεωργική παρακολούθηση, η παρακολούθηση του περιβάλλοντος,
η διαχείριση των φυσικών πόρων, η βιώσιμη χρήση της γης, η αστική ανάπτυξη, η
εποπτεία της μετανάστευσης προσφύγων.
Ενημέρωσε επίσης ότι η Κύπρος έχει κάνει
πρόσφατα βήματα για την ίδρυση δύο Κέντρων Αριστείας που θα συμβάλλουν στην
έρευνα και ανάπτυξη δραστηριοτήτων που
θα αφορούν την μπλε ανάπτυξη, τα οποία
θα συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κύπρο.
Πρόκειται για το Eratosthenes Center of
Excellence (EXCELSIOR) που εστιάζει στη
δημιουργία κατάλληλου κέντρου για τη
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης
έρευνας και καινοτομίας στους τομείς της
διαστημικής τεχνολογίας και της τηλεπισκόπησης για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος. Το κέντρο, είπε, αναμένεται
να δημιουργήσει 200 νέες θέσεις εργασίας και να καταστήσει την Κύπρο βασικό
παράγοντα όσον αφορά την έρευνα και την
καινοτομία στη διαστημική τεχνολογία. Το
δεύτερο κέντρο, πρόσθεσε η κ. Αναστασιάδου, είναι το Κέντρο Αριστείας Έρευνας,
Καινοτομίας και Τεχνολογίας Θαλάσσης και
Ναυτιλίας, το οποίο επικεντρώνεται στην
προώθηση της επιστημονικής και επιχειρηματικής καινοτομίας στη ναυσιπλοΐα και
τη θαλάσσια ζωή στην ευρύτερη ανατολική
Μεσόγειο.

Ετήσιες Βραβεύσεις «Κύπριας Φιλοξενίας»
Ο ετήσιος θεσμός βραβεύσεων βέλτιστων πρακτικών του φορέα
«Κύπριας Φιλοξενίας» έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για αναβάθμιση
της ποιότητας υπηρεσιών στον τουρισμό, της αυθεντικής φιλοξενίας και του επαγγελματισμού στην τουριστική βιομηχανία.
Οι βραβεύσεις αφορούν όλο το φάσμα της τουριστικής βιομηχανίας και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι απασχολούμενοι. Στις κατηγορίες βραβεύσεων περιλαμβάνονται οι βέλτιστες πρακτικές εξυπηρέτησης, φιλοξενίας και επαγγελματικής
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κουλτούρας. Στόχος της προσπάθειας είναι η ανάδειξη και η επιβράβευση των άριστων πρακτικών, ως παραδείγματα προς μίμηση,
αλλά και η απόδοση της οφειλόμενης τιμής στους αρίστους του
τουρισμού.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του φορέα «Κύπρια Φιλοξενία» www.cypriafiloxenia.com. Η υποβολή
υποψηφιοτήτων για το 2019 είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται
τέλος Δεκεμβρίου 2019. Πληροφορίες στο 99597596 ή info@
cypriafiloxenia.com.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Προτύπων
CΥStandarDΑΥ 2019 από τον CYS

Π

ραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στις
14 Οκτωβρίου 2019, στη Λευκωσία
το “CYStandarDay 2019”, ημερίδα
την οποία διοργανώνει σε ετήσια βάση ο
Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS),
με σκοπό τον εορτασμό της Διεθνούς
Ημέρας Προτύπων. Την ημέρα αυτή αποδίδονται τα εύσημα στις χιλιάδες εθελοντές-εμπειρογνώμονες που προφέρουν τις
υπηρεσίες και την εμπειρογνωμοσύνη τους
στην εκπόνηση διεθνών, περιφερειακών
και εθνικών προτύπων υπέρ μιας καλύτερης ζωής, παραγωγής και προσφοράς ποιοτικότερων προϊόντων και υπηρεσιών, για
την ασφάλεια και υγεία των καταναλωτών
και την ευημερία των πολιτών.
Στο καλωσόρισμά της η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Κικούλα Κότσαπα,
αναφερόμενη στον διαφορετικό χαρακτήρα που είχε ο φετινός εορτασμός, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του CYS για το έργο
και τη συμβολή τους στην εκπόνηση των
προτύπων καθώς επίσης και στην επάξια
εκπροσώπηση του οργανισμού στο εξω-

τερικό. Τόνισε, επίσης, ότι η συμβολή των
προτύπων στην “Τεχνολογία των Βίντεο”,
που ήταν και το φετινό θέμα των εορτασμών, είναι πολύ σημαντική. Οι εξελίξεις
στην τεχνολογία έχουν αλλάξει τον τρόπο
με τον οποίο επικοινωνούμε με τους γύρω
μας. Τα οφέλη από την ποιότητα, την προηγμένη τεχνολογία και την προσβασιμότητα των βίντεο βασίζονται στα πρότυπα.
Όπως κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αναγνώστηκε το Παγκόσμιο Μήνυμα των Διεθνών Οργανισμών Τυποποίη-

σης ISO, IEC και ITU, για τους εορτασμούς
της ημέρας, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να στηρίξουν τις προσπάθειες για ομαλή μετάβαση σε μια νέα τεχνολογικά, πιο προηγμένη
εποχή, προωθώντας την εκπόνηση των καταλλήλων προτύπων σχετικά με τα βίντεο.
Ακολούθησε παρουσίαση του τυποποιητικού έργου και των δραστηριοτήτων του
οργανισμού κατά τη χρονική περίοδο 20182019, με γνώμονα πάντοτε την εκπλήρωση
της αποστολής του CYS για ένα αποτελεσματικό εθνικό σύστημα τυποποίησης και
τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων
της Κύπρου στα θέματα ποιότητας.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τέσσερα θέματα καίριας σημασίας για όσους συμμετέχουν στις δραστηριότητες τυποποίησης. Οι
παρουσιάσεις αφορούσαν τις υποχρεώσεις
του CYS στην ευρωπαϊκή και διεθνή τυποποίηση, την προσβασιμότητα στα πρότυπα,
τις καλές πρακτικές για ορθολογική χρήση
των προτύπων στις δημόσιες συμβάσεις και
τέλος τους νέους τομείς δραστηριοποίησης
στην τυποποίηση.

Συνάντηση ΠΑΣΥΞΕ με αντιπροσωπεία της Grand Skylight Hotels Management
O γενικός διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, κ.
Ζαχαρίας Ιωαννίδης, είχε συνάντηση τον
Οκτώβριο με αντιπροσωπεία της Grand
Skylight Hotels Management Co., Ltd
(GSHM), στα γραφεία του Υφυπουργείου
Τουρισμού στη Λευκωσία. Η GSHM ανήκει
στον όμιλο Aviation Industry Corporation
της Κίνας, ο οποίος με τη σειρά του συμμετέχει στην AVIC International, η οποία
διαθέτει 148 γραφεία σε 65 χώρες. Η
GSHM είναι κρατική εταιρεία η οποία δι-

αχειρίζεται ξενοδοχειακές μονάδες από
το 1985 και μία από τις δέκα μεγαλύτερες
τουριστικές εταιρείες στην Κίνα. Από το
2017 άρχισε να επενδύει στον ξενοδοχειακό τομέα και διεθνώς και για αυτό
τον λόγο πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη
αντιπροσωπείας στην Κύπρο.
Προηγήθηκε συνάντηση κυπριακής αντιπροσωπείας στο Χονγκ Κονγκ με αντιπροσώπους της GSHM, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού.
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Mέτρα προστασίας εργαζομένων και τουριστών
στον απόηχο της χρεοκοπίας Τhomas Cook

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε επαφή με τα κράτη μέλη για να
υπολογίσει τον αντίκτυπο της χρεοκοπίας της Thomas Cook
στις επιχειρήσεις, στις θέσεις εργασίας και στους τουρίστες
που επλήγησαν, ανέφερε στα τέλη Οκτωβρίου η Ευρωπαία επίτροπος
Marianne Thyssen, αρμόδια για την Aπασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την Κινητικότητα του Εργατικού Δυναμικού.
Σε παρέμβασή της κατά την έναρξη της συζήτησης, στο πλαίσιο της
Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η κ.
Thyssen είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί σοβαρά από την
πρόσφατη δήλωση χρεοκοπίας της Thomas Cook. Επεξηγώντας τον
αντίκτυπο, η κ. Thyssen είπε ότι ο τουρισμός είναι σημαντικός για
την ΕΕ καθώς συμβάλλει στο 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ αμέσως και
απευθείας, ενώ απασχολεί πάνω από 25 εκ. ανθρώπους, που ισοδυναμεί με το 11% της συνολικής απασχόλησης της ΕΕ. Για ορισμένες
περιοχές της ΕΕ ο τουρισμός είναι η κύρια πηγή εισοδήματος, συνέχισε η επίτροπος.
Η ατυχής χρεοκοπία της Thomas Cook δείχνει ανάγλυφα ότι ο τουρισμός και όλες οι σχετικές δραστηριότητες απαιτούν ενιαία αντιμετώπιση που να διέπει όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές, συνέχισε. Ανέφερε εξάλλου ότι η Κομισιόν θα ενεργοποιήσει μια σειρά από μέσα
σε διαφορετικούς πολιτικούς τομείς που κινητοποιούνται για τη βοήθεια των κρατών μελών. Συγκεκριμένα, είπε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση παρέχει αρωγή σε αυτούς που
έχασαν τη δουλειά τους και θα τους βοηθήσει να βρουν νέα εργασία.
Επίσης, είπε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να βοηθήσει
για την επανεκπαίδευση, επανακατάρτιση και αναζήτηση εργασίας,
ενώ στη διάθεση των κρατών μελών τίθενται και τα εργαλεία της ευρωπαϊκής συνοχής.
Μεταξύ άλλων, η επίτροπος αναφέρθηκε και στα δικαιώματα των ταξιδιωτών, λέγοντας ότι η Οδηγία για τα ταξίδια-πακέτα υποχρεώνει
τους διοργανωτές ταξιδιών να φροντίσουν για την επιστροφή των

ταξιδιωτών στη χώρα τους και για την αποζημίωσή τους «κάτι που
δεν έχει γίνει ακόμα». Είπε ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι εθνικές
αρχές δραστηριοποιήθηκαν για να εξασφαλίσουν τον επαναπατρισμό
επιβατών. «Υπό το φως των πρόσφατων εμπειριών μας και των μηχανισμών που διαθέτουμε κοιτάζουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη
ποιες επιλογές υπάρχουν για να δοθεί συνέχεια στην ανακοίνωση της
Κομισιόν για την προστασία των επιβατών σε περίπτωση χρεοκοπίας
αεροπορικής εταιρείας» είπε.
Ακολούθησαν τοποθετήσεις των ευρωβουλευτών διαφόρων πολιτικών ομάδων. Η ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
και της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη ανέφερε ότι η Ελλάδα
ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Thomas Cook μετά την Ισπανία, με 3 εκ. τουρίστες. Είπε ότι η απώλεια εσόδων το 2020 υπολογίζεται σε 2,5 δις ευρώ, λέγοντας ότι «κάποιοι μιλάνε για τη Lehman
Brothers του ελληνικού τουρισμού».

Ο τουρισμός ανεβάζει τους ρυθμούς ανάπτυξης 5,7% στην Αίγυπτο
Ευοίωνες είναι οι προβλέψεις για την αιγυπτιακή οικονομία, καθώς, σύμφωνα με το
Reuters, οι ρυθμοί ανάπτυξης για το τρέχον
φορολογικό έτος θα φτάσουν το 5,5%, ενώ
για το επόμενο φορολογικό έτος θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο, φτάνοντας στο
5,7%. Με αφορμή το θέμα αυτό, δημοσιεύματα του αιγυπτιακού Τύπου υποστηρίζουν
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ότι «η ανάπτυξη της αιγυπτιακής οικονομίας
υποστηρίζεται από τον βελτιωμένο τουρισμό, τα μεγάλα εμβάσματα από τους Αιγύπτιους εργαζόμενους στο εξωτερικό και την
έναρξη της παραγωγής από πεδία αερίου
που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα». Πάντως,
ο Αιγύπτιος πρωθυπουργός Μουστάφα Μαντμπούλι δήλωσε ότι αναμένει πως μέχρι το

έτος 2022 η ανάπτυξη της αιγυπτιακής οικονομίας θα φτάσει το 8%. Τον Νοέμβριο η Αίγυπτος ολοκληρώνει ένα πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης που συνδέεται με
τη συμφωνία δανειοδότησης του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, με στόχο τη μείωση
του δημοσιονομικού ελλείμματος και του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

KΟΣΜΟΣ

ΚΟΥΒΑ

Αναστολή
αεροπορικών
συνδέσεων λόγω
κυρώσεων
Αλλαγή ηγεσίας στην Boeing υπό το
βάρος της κρίσης στα 737 ΜΑΧ
Η αμερικανική Boeing Co απομάκρυνε τον Οκτώβριο από τα καθήκοντά του τον εκτελεστικό
διευθυντή στο τμήμα εμπορικών αεροσκαφών Κέβιν ΜακΆλιστερ.
Πρόκειται για την πρώτη αποχώρηση υψηλόβαθμου στελέχους της εταιρείας μετά από
τα δύο δυστυχήματα με τα αεροσκάφη 737 MAX. Τη θέση του ΜακΆλιστερ ανέλαβε ο
βετεράνος εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας Σταν Ντιλ, στο τμήμα των εμπορικών
αεροσκαφών της εταιρείας (Boeing Commercial Airplanes -BCA).
Η αμερικανική εταιρεία, που κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή αεροσκαφών σε
διεθνές επίπεδο, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κλιμακούμενη κρίση, καθώς εδώ και οκτώ
μήνες έχουν απαγορευτεί οι πτήσεις των 737 MAX για λόγους ασφαλείας, μετά τα δύο
δυστυχήματα στην Ινδονησία και στην Αιθιοπία, με συνέπεια τον θάνατο 346 ανθρώπων.
Η δυναμική πωλήσεων της Boeing μειώθηκε δραματικά από την καθήλωση των
αεροσκαφών MAX. Πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες κρίσεις με τις οποίες βρίσκεται
αντιμέτωπη η Boeing σε διαχειριστικό επίπεδο. Παράλληλα, ο Ντιλ θα κληθεί να λάβει
αποφάσεις και για την τύχη του νέου αεροσκάφους μεσαίων αποστάσεων (NMA) το οποίο
επισκιάστηκε από την κρίση των 737 ΜΑΧ.

Lonely Planet

Τρίτη καλύτερη τουριστική πόλη το Κάιρο
Ο παγκοσμίου εμβέλειας τουριστικός εκδοτικός οίκος Lonely Planet ανέδειξε το Κάιρο ως
την τρίτη πόλη στον κόσμο που αξίζει να επισκεφτεί κάποιος τουριστικά για την επόμενη
χρονιά 2020. Βασική αιτία για τη διάκριση αυτή αποτελεί το πολυαναμενόμενο άνοιγμα
του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, που θα ανοίξει τις πύλες του το 2020, και θα είναι
εξολοκλήρου αφιερωμένο σε έναν πολιτισμό. Σύμφωνα με τον εν λόγω ταξιδιωτικό
οίκο, η σημασία της πόλης του Καΐρου ως τουριστικού προορισμού θα αναδειχθεί ακόμη
περισσότερο με τη λειτουργία και του νέου αεροδρομίου Sphinx της Γκίζας που θα
λειτουργήσει για εσωτερικές πτήσεις, τονίζουν ρεπορτάζ στον αιγυπτιακό Τύπο.

Οι νέες κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ
στην Κούβα, με τις οποίες εμποδίζονται
οι αεροπορικές εταιρείες της νήσου να
μισθώνουν αμερικανικά αεροσκάφη,
ανάγκασαν τον δημόσιο αερομεταφορέα,
την εταιρεία Cubana de Aviacion,
να αναστείλει στα τέλη Οκτωβρίου
δρομολόγια προς και από προορισμούς
στο Μεξικό, στη Βενεζουέλα και
περιοχές της Καραϊβικής.
Η μίσθωση αεροσκαφών αποτελεί
διαδεδομένη πρακτική των αεροπορικών
εταιρειών της Κούβας, καθώς δεν
διαθέτουν πολλά ιδιόκτητα αεροπλάνα,
με δεδομένο πως είναι αδύνατον να
αποκτήσουν αμερικανικής κατασκευής
επιβατικά αεροσκάφη εξαιτίας του
εμπάργκο που επιβάλλει η Ουάσινγκτον
στην Αβάνα από το 1962.
Αφότου ανέλαβε την εξουσία το 2017,
ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος των ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τον
αποκλεισμό, παίρνοντας μέτρα που
πλήττουν τον τουρισμό, τις επενδύσεις,
τα εμβάσματα και τις εισαγωγές
καυσίμων, μεταξύ άλλων. Η Ουάσινγκτον
επιδιώκει με αυτά τα μέτρα να αλλάξει
το σοσιαλιστικό σύστημα της νήσου,
το οποίο κατ’ αυτήν ευθύνεται για την
«καταπίεση του λαού» της Κούβας και
«τη συνεχιζόμενη υποστήριξη» στην
κυβέρνηση του Προέδρου Νικολάς
Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Η Αβάνα
καταγγέλλει τα νέα αμερικανικά μέτρα,
στα οποία βλέπει μια απόπειρα ανάμειξης
στα εσωτερικά της ζητήματα και μια
επίθεση εναντίον των δικαιωμάτων των
πολιτών της.
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ΑΠΟΨΗ

Καλύτερος Σχεδιασμός για Ευήμερους
Χώρους Εργασίας με Διεθνή Πρότυπα ISO

Η

κατάθλιψη και γενικότερα τα προβλήματα ψυχικής υγείας αυξάνονται σε
παγκόσμιο επίπεδο ολοένα και περισσότερο. Όπως αναδεικνύεται μέσα από
διεθνείς στατιστικές, πλήττουν περισσότερα
από 300 εκατομμύρια άτομα όλων των ηλικιών σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας τεράστια
δεινά στους ανθρώπους και τις οικογένειές
τους και κατ’ επέκταση σημαντικό οικονομικό κόστος για την κοινωνία.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα προβλήματα ψυχικής υγείας και οι διαταραχές που σχετίζονται με το στρες αποτελούν μείζον πρόβλημα για την υγεία και
αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη αιτία πρόωρου θανάτου! Λόγω της πολύπλοκης αλληλεπίδρασης κοινωνικών, ψυχολογικών και
βιολογικών παραγόντων, η κατάθλιψη συχνά
προκαλείται από αντίξοες συνθήκες ζωής
ή δυσμενή περιστατικά όπως η ανεργία, το
πένθος ή το ψυχολογικό τραύμα. Μπορεί
να αποδυναμώσει αρκετά το επηρεαζόμενο
άτομο, με αποτέλεσμα να συμπεριφέρεται
και να λειτουργεί ανεπαρκώς είτε βρίσκεται
στον χώρο εργασίας, είτε στο σχολείο, αλλά
είτε και εντός της ίδιας της οικογένειάς του.
Ορισμένες από τις βασικές αιτίες της κατάθλιψης συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες
διαβίωσης και εργασίας. Για παράδειγμα,
το εργασιακό περιβάλλον είναι ένας ισχυρός καθοριστικός παράγοντας για την υγεία
και έχει σημαντικό αντίκτυπο στη διάθεση
του προσωπικού. Στο σημερινό πλαίσιο της
οικονομικής παγκοσμιοποίησης, το εργασιακό περιβάλλον έχει ως αποτέλεσμα την
αύξηση της ψυχικής πίεσης, η οποία πολλές
φορές μπορεί να οδηγήσει σε δυσαρέσκεια
και απογοήτευση όσον αφορά την εργασία,
με συνεπακόλουθη μείωση των επιδόσεων,
προβλήματα υγείας και κατάθλιψη.
Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO),
σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους εμπειρογνώμονες να σχεδιάζουν τους χώρους εργασίας με τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνουν την ικανοποίηση
των εργαζομένων και να διασφαλίζουν γενικότερα την ευημερία τους, έχει αναπτύξει
διάφορα διεθνή πρότυπα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της εργονομίας κατά τον
σχεδιασμό των συστημάτων εργασίας.
Για παράδειγμα, το πρότυπο ISO 6385
“Ergonomic Principles in the Design of Work
Systems” (Εργονομικές Αρχές κατά τον Σχεδιασμό των Συστημάτων Εργασίας), παρέχει
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Γιάννης Βασιάδης
Μηχανολόγος Μηχανικός
Λειτουργός Τυποποίησης
στον Κυπριακό Οργανισμό
Τυποποίησης (CYS)

τις βασικές εργονομικές αρχές για τη βελτίωση, τον σχεδιασμό/επανασχεδιασμό και
την τροποποίηση των συνθηκών εργασίας
ώστε να καταστεί ο χώρος εργασίας ασφαλέστερος, πιο άνετος και παραγωγικότερος.
Το πρότυπο αυτό καλύπτει ευρύ φάσμα
επαγγελμάτων, όπως οι χειριστές μηχανών,
οι εργάτες συναρμολόγησης σε μια γραμμή
παραγωγής, οι οδηγοί οχημάτων/φορτηγών,
το προσωπικό των αερολιμένων, οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας, το διδακτικό
προσωπικό καθώς και οι υπάλληλοι γραφείου. Ένα ακόμα παράδειγμα αποτελεί η
σειρά των προτύπων ISO 10075 “Ergonomic
Principles related to Mental Workload” (Eργονομικές Aρχές σχετικά με τον Ψυχικό Φόρτο Εργασίας), η οποία παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού του συστήματος
εργασίας ειδικά για την πρόληψη της ψυχικής υπερφόρτωσης. Η ψυχική πίεση μπορεί
να είναι αποτέλεσμα πολλών διαφορετικών
και αλληλοεπιδρώντων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του
καθήκοντος, των φυσικών συνθηκών των
θέσεων εργασίας, των οργανωτικών και των
κοινωνικών παραγόντων. Η ιδέα που κρύβεται πίσω από τη σειρά των προτύπων αυτών
είναι να συμβάλει με ουσιαστικό τρόπο στον
σχεδιασμό συστημάτων τα οποία να παρεμποδίζουν τη δημιουργία ψυχικών διαταραχών στους εργαζόμενους. Ένα άλλο διεθνές
πρότυπο, το ISO 27500 “The Ηuman-centred
Οrganization - Rationale and General
Principles” (Ο Ανθρωποκεντρικός Οργανι-

σμός - Σκεπτικό και Γενικές Αρχές), εστιάζει
στην περιγραφή των αξιών και των πεποιθήσεων που καθιστούν έναν οργανισμό ανθρωποκεντρικό, αναλύει τα σημαντικά επιχειρηματικά οφέλη που μπορούν να επιτευχθούν
και εξηγεί τους κινδύνους που ελλοχεύουν
για κάποιο οργανισμό που δεν έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Το πρότυπο παρέχει
συστάσεις για τις πολιτικές που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν τα εκτελεστικά μέλη
του διοικητικού συμβουλίου για την επίτευξη του στόχου αυτού. Επιπρόσθετα, καθορίζει αρχές υψηλού επιπέδου με επίκεντρο
τον άνθρωπο για υιοθέτηση και στήριξη από
τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να πετύχουν βελτιστοποίηση στις επιδόσεις, να μειώσουν στο
ελάχιστο τους κινδύνους για τον οργανισμό
και το προσωπικό, να μεγιστοποιήσουν την
ευημερία στον οργανισμό και να ενισχύσουν
τις σχέσεις τους με τους πελάτες τους. Tα πιο
πάνω πρότυπα εκπονήθηκαν από τη Διεθνή
Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO/TC 159
“Ergonomics” (Εργονομία), με απώτερο στόχο να βοηθήσουν τους σχεδιαστές να εφαρμόζουν τις τελευταίες γνώσεις στα συστήματα και τον εξοπλισμό εργασίας δίδοντας
ιδιαίτερη έμφαση στον άνθρωπο ως επίκεντρο, για έναν πιο παραγωγικό χώρο εργασίας. Η εφαρμογή ενός ισχυρού συστήματος
διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και
ασφάλειας είναι επίσης ένας άλλος τρόπος
με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να
μειώσουν τα ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες στους χώρους εργασίας. Ο
ISO έχει αναπτύξει σχετικά το πρότυπο ISO
45001 “Occupational Health and Safety
Management Systems - Requirements with
guidance for use” (Συστήματα Διαχείρισης
για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
- Απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής). Το
πρότυπο αυτό έχει σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται
αποτελεσματικά τους κινδύνους και ταυτόχρονα να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους
που σχετίζονται με την υγεία και ασφάλεια
στην εργασία. Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος διαχείρισης αποτελεί στρατηγική
απόφαση για μια επιχείρηση, η οποία μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για να υποστηριχθούν οι
πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, εξασφαλίζοντας ότι οι άνθρωποι θα είναι πλέον ασφαλέστεροι και υγιέστεροι, αυξάνοντας παράλληλα και την κερδοφορία της επιχείρησης.
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κ. X. Λοϊζίδης

κα Χρ. Ιακωβίδου

κ. Ν. Κατσουνωτός

κ. Γ. Πανταζής

Πρόεδρος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
Τηλ. 22442344

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

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

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
LEPTOS CALYPSO HOTELS
Tηλ. 26813777

κα Ι. Φλωρεντιάδου

κ. Μ. Πολυβίου

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

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

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
CORFU HOTEL
Tηλ. 23722700

κ. Δ. Τάκκας

κ. Ευρ. Λοϊζίδης

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

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

κ. Θ. Μιχαηλίδης

κ. Μ. Κουννάς

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

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
GRECIAN HOTELS
Tηλ. 23721301

κα Α. Μιχαηλίδου
Αναπληρώτρια Πρόεδρος
ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
THANOS HOTELS LTD
Tηλ. 26888700

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. Θ. Φιλιππίδης
κ. Α. Μαντάλας

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

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

κ. Στ. Μανδρίδης
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Εκπρόσωπος
Εκτοπισμένων Ξενοδόχων
Tηλ. 22779750

Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
ALIATHON TOURIST VILLAGE
Τηλ. 26964400

κ. Αλ. Χρυσαφίνης
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
AMC HOTELS
Τηλ. 23831501

κ. Στ. Παναγιώτου

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

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ / ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
www.unwto.org

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΦΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
www.hotrec.eu

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
www.ih-ra.com

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
www.uftaa.org

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
www.ccci.org.cy

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
www.oeb.org.cy
www.acta.org.cy

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

