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Κυρίες και Κύριοι

Εκ μέρους του ΠΑΣΥΞΕ εκφράζουμε τα συγχαρητήρια μας προς τους
διοργανωτές των επιτυχημένων Ετήσιων Εκθέσεων Savenergy και Envirotec,
καθώς και τις ευχαριστίες μας για την ευγενική πρόσκληση τους να
απευθύνουμε χαιρετισμό και να συμμετέχουμε στις εργασίες της
ενδιαφέρουσας αυτής Ενημερωτικής Ημερίδας με θέμα την «Ενεργειακή
Αναβάθμιση στον Ξενοδοχειακό Τομέα». Κοινός στόχος όλων μας είναι η
εμπαίδωση της αειφορίας και περιβαλλοντικά υπεύθυνης διαχείρισης των
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Ως ΠΑΣΥΞΕ ερχόμαστε πάντοτε αρωγοί στις εκάστοτε προσπάθειες και
εκστρατείες τόσο της ΟΕΒ, όσο και άλλων Φορέων για καλλιέργεια της
επιθυμητής συνείδησης και εμπαίδωση κουλτούρας για συνεχή ποιοτική
αναβάθμιση τόσο στο επίπεδο της ξενοδοχειακής μονάδας, όσο και
γενικότερα, για την αειφορία του τουριστικού μας προϊόντος, ως προορισμός.

Από τη δική μας σκοπιά, αναπτύσσουμε επίσης διάφορες πρωτοβουλίες, με τη
διοργάνωση εξειδικευμένων ημερίδων για τα Μέλη μας, όπως πχ για
εξοικονόμηση ενέργειας, συνετή διαχείριση των απορριμμάτων (waste
management) αλλά και μετέχοντας σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως στο
πλαίσιο του LIFE+ με το έργο CARBONTOUR.

To υπό αναφορά έργο είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός εύχρηστου
λογισμικού εργαλείου, με στόχο τον υπολογισμό και μείωση της
καταναλισκόμενης ενέργειας αλλά και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
κάθε τουριστικού καταλύματος.

Αποτέλεσμα τούτου είναι η εξοικονόμηση πόρων, η υπεύθυνη περιβαλλοντική
διαχείριση και γενικότερα η συμβολή της επιχείρησης στα πλαίσια της
εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, για την αειφόρα τουριστική ανάπτυξη της
τοπικής κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται, πετυχαίνοντας παράλληλα
σημαντικές μειώσεις στα λειτουργικά της κόστη και προσδίδοντας πρόσθετη
αξία στο «προϊόν» και την φήμη της, στα μάτια του έμπειρου και
περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένου τουρίστα-πελάτη της.

Η στρατηγικής σημασίας, προσήλωση  του Συνδέσμου μας για αειφόρα
τουριστική ανάπτυξη καταμαρτυρείται από την ενεργό εμπλοκή μας, στις
διάφορες επιτροπές που επιλαμβάνονται επί μέρους πτυχών του πολύπλευρου
φάσματος που καλύπτει ο διαχρονικός αυτός στόχος, και χρονολογείται από
τη δεκαετία του 1990 και εντεύθεν, όπως για παράδειγμα:

Ταχ. Θυρ. 24772, 1303 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τηλ. 22452820, Τέλεφαξ 22375460

E-mail cha@cyprushotelassociation.org
Web-site: www.cyprushotelassociation.org



2

» Τεχνική Επιτροπή υπό τον ΚΟΤ για την ετοιμασία του πρώτου "Code of
Conduct for Tourism and the Environment" - 1999.

» Μόνιμη Επιτροπή Ξενοδοχείων υπό τον ΚΟΤ για την έγκριση και κατάταξη
των ξενοδοχειακών μονάδων.

» Επιτροπή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για τη μελέτη πρακτικών
μεθόδων εξοικονόμησης νερού σε κτίρια.

» Επιτροπή του Τμήματος Περιβάλλοντος για την εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

» Επιτροπή για την εκπόνηση των εκάστοτε Στρατηγικών Σχεδίων
Τουριστικής Ανάπτυξης.

» Συμμετοχή στο Δημόσιο Διάλογο για την Εθνική Στρατηγική για την
Αειφόρο Ανάπτυξη.

» Εθνική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Green Key, αλλά και
συμβάλλοντας στην εφαρμογή πρόσθετων συστημάτων ποιότητας από
Ξενοδοχεία Μέλη του ΠΑΣΥΞΕ όπως ISO, HACCP, GREEN GLOBE, κ.α.

» Επιτροπή του Τμήματος Γεωργίας για προώθηση των ντόπιων γεωργικών
προϊόντων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

» Συμμετοχή μας ως Μέλη Διεθνών Οργανισμών όπως τον UNWTO, και της
HOTREC, συμβάλλοντας στην έγκαιρη ενημέρωση των Ξενοδοχείων Μελών
μας για τις νέες εξελίξεις και τάσεις του παγκόσμιου τουρισμού, αλλά και
των αναγκών του πιο έμπειρου και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένου
σύγχρονου τουρίστα του 21ου αιώνα.

Όπως καθίσταται πασιφανές από τα πιο πάνω, τόσο η ξενοδοχειακή μας
βιομηχανία στο σύνολο της, ως εκφράζεται μέσω των πολιτικών και της
δράσης του ΠΑΣΥΞΕ, όσο και οι επιχειρήσεις στο επίπεδο της μονάδας είναι
συστρατευμένες στον κοινό στόχο όλων μας, της αειφόρου ανάπτυξης, μια
και αυτή αποτελεί μονόδρομο για την επιβίωση και κερδοφορία τους στο
ολοένα εντεινόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον του τομέα μας.

Επιβεβαίωση δε τούτου, αλλά και επιβράβευση των προσπαθειών μας,
αποτελούν οι πολυάριθμες διακρίσεις και βραβεύσεις που πετυχαίνουν, τόσο
στην Κύπρο όσο και διεθνώς, αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες, Μέλη του
ΠΑΣΥΞΕ, προς τις οποίες εκφράζουμε και δημόσια τα συγχαρητήρια και τις
ευχαριστίες μας, για την σημαντική αυτή συμβολή και συνεισφορά τους στην
περαιτέρω προβολή του καλού ονόματος της Κύπρου ως ενός αξιόλογου και
ποιοτικού τουριστικού προορισμού.

Αναπόσπαστο όμως μέρος αυτής της προσπάθειας, συνιστά και η συνεχής
ενεργειακή αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μας μονάδων, στοχεύοντας στην
βέλτιστη διαχείριση τους, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων τα επιτεύγματα των
νέων τεχνολογιών και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), τα συναφή
κρατικά Σχέδια Στήριξης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας &
Τουρισμού, και τα διάφορα Χρηματοδοτικά Προϊόντα για πράσινη ανάπτυξη
των Τραπεζικών Ιδρυμάτων μας.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της Ενημερωτικής Ημερίδας αλλά και στο
δύσκολο έργο που όλοι μας του τουριστικού τομέα καλούμαστε να
επιτελέσουμε, ως ένας εκ των κυριότερων πυλώνων για την παραπέρα
ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας.

***
ΖΙ/ΕΣ
12/3/2018


