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14 Οθησβξίνπ 2013 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η ενιζτσμένη αλλά και επιηστημένη παροσζία ηης Κύπροσ ζηο εηήζιο 

ζσνέδριο «Routes  World 2013» δημιοσργεί νέες προοπηικές για ηην 

ηοσριζηική βιομητανία ηης τώρας.  

 
Γηα άιιε κηα ρξνληά, πςειόβαζκε αληηπξνζσπία ηεο Hermes Airports ζπκκεηείρε 

ζηηο εξγαζίεο ηνπ εηήζηνπ ζπλεδξίνπ δηθηύσζεο εθπξνζώπσλ αεξνπνξηθώλ 

εηαηξεηώλ, αεξνδξνκίσλ θαη θξαηηθώλ αμησκαηνύρσλ, «Routes World». Σν ζπλέδξην, 

ην νπνίν νινθιήξσζε ηηο εξγαζίεο ηνπ ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα, έιαβε ρώξα ζην 

Λαο Βέγθαο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ.  

 

Απηή ηε θνξά, ε εθπξνζώπεζε ηεο Κύπξνπ ήηαλ ηδηαίηεξα εληζρπκέλε αιιά θαη 

επηηπρεκέλε. Πέξαλ ηεο παξνπζίαο αληηπξνζώπσλ ηεο Hermes, ην παξόλ ηνπο ζην 

ζπλέδξην, έδσζαλ επίζεο ν Τθππνπξγόο παξά ησ Πξνέδξσ, θ. Κσλζηαληίλνο 

Πεηξίδεο, ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο 

θαη Σνπξηζκνύ Γξ. ηέιηνο Υεηκώλαο, θαζώο θαη ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ, θ. Αιέθνο Οξνπληηώηεο. Η 

παξνπζία πςειόβαζκσλ αμησκαηνύρσλ ηεο θπβέξλεζεο ζην ζπλέδξην, παξήγαγε 

ζεηηθά ζρόιηα από  ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο εμέιαβαλ ηελ θίλεζε απηή, σο 

κηα ζαθή έλδεημε ηεο βνύιεζεο θαη απνθαζηζηηθόηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο 

ηεο Κύπξνπ λα πξνρσξήζεη ζε πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

πξντόληνο ηεο ρώξαο καο.   

 

ην πιαίζην ηνπ ζπλεδξίνπ, ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, 

Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ, ζπκκεηείρε ζε αλνηθηή ζπδήηεζε γηα ην 

κέιινλ ηνπ ηνπξηζκνύ ζε ζρέζε κε ηελ επξύηεξε παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη 

παξνπζίαζε ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο επξύηεξεο ζηξαηεγηθήο αλαπηύμεο ηνπ 

ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο ηεο Κύπξνπ. Η  Κππξηαθή αληηπξνζσπία πξαγκαηνπνίεζε 

πεξίπνπ είθνζη ζπλαληήζεηο κε αεξνπνξηθέο εηαηξείεο δεκηνπξγώληαο έηζη αμηόινγεο 

πξννπηηθέο γηα ηε λέα ρξνληά θαη ην κέιινλ γεληθόηεξα.   

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηέζζεξηο αεξνγξακκέο βξίζθνληαη πιένλ ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην 

δηαβνπιεύζεσλ κε ηηο αξκόδηεο αξρέο, γηα έλαξμε δξνκνινγίσλ από θαη πξνο ηελ 
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Κύπξν, γεγνλόο ην νπνίν κπνξεί λα επηθέξεη άιιεο 100.000 επηπξόζζεηνπο επηβάηεο 

γηα ην 2014. Δπίζεο, δηεμήρζεζαλ πξνθαηαξθηηθέο ζπδεηήζεηο κε αεξνπνξηθέο 

εηαηξείεο νη νπνίεο ζήκεξα δελ εθηεινύλ πηήζεηο πξνο ηελ Κύπξν θαη ζα κπνξνύζαλ  

λα νδεγήζνπλ ζε αμηνπνίεζε ζεκαληηθώλ αγνξώλ όπσο είλαη απηέο ηνπ Καδαθζηάλ, 

ηεο Κίλαο, ηεο Ρσζίαο, θ.ιπ. 

 

ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ηνπ εηήζηνπ ζπλεδξίνπ «Routes World», ε Hermes 

γηόξηαζε ηε ζύλδεζε ηνπ Αεξνδξνκίνπ Λάξλαθαο κε ην Αεξνδξόκην ηνπ Λίβεξπνπι, 

ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ν όκηινο Vantage θαη είλαη έλαο εθ ησλ κεηόρσλ ηεο Hermes. 

Οη πηήζεηο από θαη πξνο ην Λίβεξπνπι αξρίδνπλ ην Ννέκβξην ηνπ 2013. 

 

Όια ηα ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα θαζώο θαη νη πξννπηηθέο πνπ δηαλνίγνληαη σο 

απνηέιεζκα ηεο επηηπρεκέλεο εθπξνζώπεζεο ηεο Κύπξνπ ζην ζπλέδξην «Routes», 

ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν πεξαηηέξσ κειέηεο θαη αμηνιόγεζεο, ζην πιαίζην ησλ 

ζπλαληήζεσλ πνπ έρνπλ νξηζζεί ζην ακέζσο επόκελν δηάζηεκα, κε ηε ζπκκεηνρή  

όισλ ησλ αξκόδησλ θνξέσλ, όπσο ηεο Hermes, ηνπ Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ 

Σνπξηζκνύ θαη ηνπ αξκόδηνπ Τπνπξγείνπ.  
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