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ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
KAI ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων ανακοινώνει ότι η φετεινή Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μελών του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Ιουνίου
2017, ώρα 12.15 στο Ξενοδοχείο HILTON CYPRUS στη Λευκωσία.
Το Τελετουργικό Μέρος της Συνέλευσης του ΠΑΣΥΞΕ θα χαιρετίσουν ο Εξοχότατος
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Ν. Αναστασιάδης, και ο Πρόεδρος του
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, κ. Αγγ. Λοϊζου. Στη συνέχεια θ’ ακολουθήσει η
ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΥΞΕ, κ. Χ. Λοϊζίδη.
Ενόψει της Συνέλευσης κυκλοφόρησε η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συνδέσμου, για την περίοδο Μαϊου 2016-Μαϊου 2017, η οποία μπορεί να
αναγνωσθεί από την ιστοσελίδα του ΠΑΣΥΞΕ, πατώντας την ακόλουθη σύνδεση:
www.cyprushotelassociation.org/publications
Για εύκολη αξιοποίηση, επισυνάπτονται τα περιεχόμενα και το κείμενο της Ετήσιας
Έκθεσης του ΠΑΣΥΞΕ σε word document. Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να παραλάβει
και τυχόν παραρτήματα της Έκθεσης με e-mail, παρακαλούμε μη διστάσετε να
επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας αποσταλούν.
Η Έκθεση Πεπραγμένων, μεταξύ άλλων, αναφέρεται στις εξελίξεις της τουριστικής
κίνησης τόσο διεθνώς, όσο και στην Κύπρο, στη δυναμικότητα και συνεισφορά της
ξενοδοχειακής βιομηχανίας στην οικονομία του τόπου, καθώς και στην εργοδότηση.
Επίσης αναφέρεται σε διάφορα προβλήματα που απασχολούν την τουριστική
βιομηχανία, καθώς και στις απόψεις και στις ανάλογες ενέργειες του Συνδέσμου για
επίλυση τους.
Τα κυριότερα θέματα τα οποία απασχόλησαν την ολομέλεια του Συμβουλίου ήταν η
ανάγκη περαιτέρω επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου για αντιμετώπιση της
εποχικότητας και της ανεργίας, η ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού, η εφαρμογή
της πολιτικής "ανοικτών αιθέρων" και η πλήρης φιλελευθεροποίηση των αεροπορικών
πτήσεων από πληθώρα υφιστάμενων και νέων αγορών, η εξαγγελία έκτακτων
Σχεδίων Κατάρτισης Εργαζομένων στα ξενοδοχεία, καθώς και Προγραμμάτων
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για νεοπροσλαμβανόμενους ανέργους
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, με στόχο την εργοδότηση περισσότερων ανέργων
Κυπρίων στα ξενοδοχεία μας, καθώς και η παράταση της παροχής πολεοδομικών
κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο.
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Μεταξύ των σημαντικότερων θεμάτων που απασχόλησαν επίσης τον ΠΑΣΥΞΕ, ήταν η
αυξητική τάση των εικονικών απαιτήσεων από Άγγλους τουρίστες, οι οποίοι διέμειναν
κυρίως σε all inclusive ξενοδοχεία, επικαλούμενοι ασθένεια λόγω φαγητού, το θέμα
των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για την χρήση μουσικής στα
ξενοδοχεία,
τα
τέλη
ηλεκτρικού
ρεύματος/ενέργειας/υδατοπρομήθειας/
αποχευτευτικό, κ.α., η δημιουργία μεγάλων αναπτύξεων, περιλαμβανομένης και της
δημιουργίας Καζίνο/ων, καθώς και η ανάγκη δημιουργίας ως Κύπρος του δικού μας
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου.
Με στόχο την εξέταση όλου του φάσματος της σοβαρής αυτής κατάστασης, ο
Πρόεδρος και Αξιωματούχοι του Συμβουλίου, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής, είχαν
κύκλο συναντήσεων με τους Αρχηγούς των Κομμάτων, τους Υπουργούς Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, Οικονομικών, Εργασίας, Πρόνοιας & Κοιν.
Ασφαλίσεων, Εσωτερικών, Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων, Δικαιοσύνης &
Δημοσίας Τάξεως, τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Ενέργειας, Εμπορίου &
Βιομηχανίας, Οικονομικών, Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων, Εσωτερικών και Γεωργίας
& Φυσικών Πόρων, τον ΚΟΤ, τις Συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ,
το ΣΤΕΚ, τον ACTA και άλλους αρμόδιους φορείς για τον τουρισμό.
Επιπρόσθετα, ο Σύνδεσμος διεξήγαγε και κατ’ιδίαν κύκλο συναντήσεων με Αρχηγούς
Κομμάτων προς συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΥΞΕ για τη θεσμοθέτηση του
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Κύπρου, αλλά και για τη δημιουργία του Υφυπουργείου
Τουρισμού. Επί τούτων έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με τους Αρχηγούς των
ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΙΝΗΜΑ
ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ και ΕΛΑΜ, καθώς και με τον Πρόεδρο του ΚΟΤ.
Έντονη υπήρξε η δραστηριότητα που ανέπτυξε ο Σύνδεσμος στον τομέα της
προβολής και της εμπορίας του ξενοδοχειακού μας προϊόντος. Μέσα στα πλαίσια των
διαφόρων διεθνών τουριστικών εκθέσεων, εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου
και των Επαρχιακών Επιτροπών του ΠΑΣΥΞΕ είχαν συναντήσεις με Διοργανωτές
Ταξιδίων και τουριστικούς παράγοντες στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Ρωσία, καθώς
και με επίσημους τουριστικούς παράγοντες από χώρες που αποτελούν υποσχόμενες
πηγές τουρισμού για το νησί μας, κατά τις οποίες εξετάστηκαν τα προβλήματα και οι
προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη των τουριστικών μας σχέσεων με τις χώρες
αυτές.
Γενικά στην Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου
Συνδέσμου Ξενοδόχων, γίνεται εκτενής ανασκόπηση των δραστηριοτήτων που
ανέπτυξε ο Σύνδεσμος για την προώθηση και επίλυση διαφόρων θεμάτων και
προβλημάτων που απασχολούν την τουριστική βιομηχανία και παρέχονται λεπτομερή
στοιχεία και πληροφορίες για τα Μέλη και την οργάνωση του Συνδέσμου.
***
Διαβιβάζουμε έκκληση όπως το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης αξιοποιηθεί
αποσπασματικά σε αριθμό εκδόσεων σας, κατά την κρίση σας, καθώς και στις
οικονομικές σας στήλες της Κυριακής 11 Ιουνίου 2017 ή/και της μεθεπόμενης
18 Ιουνίου 2017.
***
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