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ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Hermes Airports και ο Κσπριακός Οργανισμός Τοσρισμού
σπέγραψαν πρωτόκολλο σσνεργασίας
Πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Τεηάξηε 15/6/2011 ζε μελνδνρείν ηεο Λεπθσζίαο, ηειεηή
ππνγξαθήο πξσηνθφιινπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ

ηνπ Κππξηαθνχ

Οξγαληζκνχ

Τνπξηζκνχ (ΚΟΤ) θαη ηεο Hermes Airports. Τν πξσηφθνιιν ζηνρεχεη ζηελ πεξαηηέξσ
αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ
ζηελ Κχπξν. Πξνβιέπεη επίζεο ην ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ δχν νξγαληζκψλ γηα ην
θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ φζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε ησλ αεξνπνξηθψλ
ζπλδέζεσλ ηεο Κχπξνπ κε άιιεο ρψξεο.
Με βάζε ην πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο, ε Hermes Airports θαη ν ΚΟΤ πξνσζνχλ ηελ
θνηλή ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλαληήζεηο, εθδειψζεηο, εθζέζεηο θαη επαγγεικαηηθά
forums πνπ ζηνρεχνπλ ζηε πξνψζεζε ηεο Κχπξνπ σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ,
θαζψο επίζεο ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο ζε ζέκαηα θνηλνχ
ελδηαθέξνληνο θαη ζπλεξγαζία ζε ελέξγεηεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ηνπ
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο ρψξαο καο. Παξάιιεια, ην πξσηφθνιιν πξνβιέπεη ηε
ζχζηαζε επηηξνπήο, ε νπνία ζα ζπλέξρεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα
αλαζθφπεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ εμειίμεσλ.
Εθ κέξνπο ηνπ ΚΟΤ ην πξσηφθνιιν ππέγξαςε ν Πξφεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ, θ. Αιέθνο Οξνπληηψηεο θαη εθ κέξνπο ηεο Hermes
Airports, ν Πξψηνο Εθηειεζηηθφο Δηεπζπληήο, θνο Alfred van der Meer.
Σε νκηιία ηνπ ν θ. Οξνπληηψηεο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά φηη ζηνλ ΚΟΤ «ζεσξνχκε
ηελ αεξνπνξηθή πξνζβαζηκφηεηα σο έλα δσηηθφηαην

θξίθν

ηεο ηνπξηζηηθήο

αιπζίδαο, ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη, πξαγκαηηθά, ε βησζηκφηεηα ηεο Κχπξνπ σο
πξννξηζκνχ». Τν πφζε ζεκαζία δίλνπκε ζην ζέκα ηεο αεξνπνξηθήο ζχλδεζεο ηνπ
ηφπνπ καο, θαηέιεμε, ην απνδεηθλχνπκε εκπξάθησο θαη ζπλερψο.
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Απφ πιεπξάο ηνπ, ν θχξηνο Van der Meer, επεζήκαλε ζηελ νκηιία ηνπ φηη νη ζρέζεηο
ησλ δχν νξγαληζκψλ, εηζέξρνληαη απφ ζήκεξα ζε κηα λέα θάζε. Η εμέιημε απηή,
ζεκείσζε, κφλν φθεινο κπνξεί λα απνθέξεη γηα ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο
Κχπξνπ, θαζψο δεκηνπξγεί ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ χπαξμε κηαο
ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο πνπ ζηνρεχεη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Ο θαζνξηζκφο
ελφο εληαίνπ ζρεδηαζκνχ θαη πξνηεξαηνηήησλ, θαηέιεμε, απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν γηα
ηελ εθαξκνγή κηαο επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθήο πνπ απνβιέπεη ζηελ πεξαηηέξσ
αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο Κχπξνπ.
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