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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΣΥΞΕ

Α.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α.1. Διασφάλιση της μακροπρόθεσμης τουριστικής μας ανάπτυξης μέσω και των
μακροχρόνιων συμφωνιών συνεργασίας με τους Διοργανωτές Ταξιδίων και των
Αεροπορικών Εταιρειών.
Α.2. Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και απάμβλυνση της εποχικότητας μέσω
και της ανάπτυξης των εξειδικευμένων μορφών τουρισμού (special interests):
Συνεδριακός, Αθλητικός-Ναυτικός, Γαστρονομικός, Φυσιολατρικός, Πολιτιστικός,
Θρησκευτικός, Γαμήλιος, Υγείας (Ιατρικός, Αποκατάστασης, Ευεξίας).
Α.3. Ενίσχυση της προσβασιμότητας με απευθείας πτήσεις, δίδοντας προτεραιότητα
στην ανάπτυξη των γειτονικών μας αγορών, Μέσης Ανατολής και Βορείου
Αφρικής, με παράλληλη ενίσχυση των απευθείας τουριστικών κρατήσεων
(direct/online bookings).
Α.4. Επίσπευση
των
αναγκαίων
μεταρρυθμίσεων
και
της
ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης για αποτελεσματική αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και
επίσπευση των αναγκαίων αδειοδοτήσεων.
Β.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Β.1. Θεσμοθέτηση του νέου Κανονιστικού Πλαισίου για την αδειοδότηση και
κατηγοριοποίηση των ξενοδοχείων.
Β.2. Εμπλουτισμός του ξενοδοχειακού προϊόντος με την αναβάθμιση των
υφιστάμενων μονάδων με προώθηση της κυπριακής γαστρονομίας στα
ξενοδοχεία.
Β.3. Στρατηγική για αύξηση της προσελκυστικότητας της ξενοδοχειακής βιομηχανίας
για κάλυψη των ήδη υπαρκτών ελλείψεων σε καταρτισμένο έμψυχο δυναμικό.
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Γ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Γ.1. Διασφάλιση της αειφόρου τουριστικής μας ανάπτυξης με έμφαση στην
προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών μας πόρων, καθώς και μέσω της
αξιοποίησης των ΑΠΕ, πχ φωτοβολταϊκά και net-metering.
Γ.2. Εμπλουτισμός, αναβάθμιση και οργάνωση των παραλιών.
Γ.3. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για αναβάθμιση της εικόνας και των
παρεχομένων υπηρεσιών των τουριστικών μας περιοχών (πχ Smart Cities).
Γ.4. Εκστρατείες ευπρεπισμού για την ποιοτική εικόνα και συνθήκες που πρέπει να
χαρακτηρίζουν τις τουριστικές μας περιοχές (πχ θέματα καθαριότητας, ευταξίας,
καταπολέμησης ηχορύπανσης).
Δ.

ΕΚΤΑΚΤΩΣ

Δ.1. Καταρτισμός Σχεδίου Δράσης για αποτελεσματική
ιδιαίτερα αν αυτό προκύψει χωρίς συμφωνία.

διαχείριση

του

Brexit,

The case of Portugal:








Visa exemption (trips up to 90 days)
Dedicated passport control areas/lanes for UK flights
Possibility of mutual recognition of driving licenses
Use of the Portuguese National Health Service
Validity of UK travel insurance policies
Provide simplified requirements for UK nationals´ pets
Similar passenger security taxes

Προειδοποίηση Τμήματος Τελωνείων Κύπρου:
»

Όπου εφικτό, να επιδιωχθεί επίσπευση της παραλαβής προϊόντων/
εξοπλισμών από το Ηνωμένο Βασίλειο προ της 29/3/19 και λήψη
αντισταθμιστικών μέτρων για την τυχόν παραλαβή τους μετά της 29/3/19,
ένεκα της επιβολής των δασμών και τελών που θα τους επιβληθούν ως
εισαγωγές πλέον από τρίτες χώρες.
***

ΖΙ/ΦΟ
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