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ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΣΥΞΕ ΚΑΙ ΞΕΕ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την 
υπογραφή Μνημονίου Αμοιβαίας Κατανόησης και Συνεργασίας με το Ξενοδοχειακό 
Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΞΕΕ), που υπεγράφη στις 6 Μαϊου 2022 στα Γραφεία του 
ΞΕΕ στην Αθήνα, από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ, κ. Χάρη Λοϊζίδη και τον Πρόεδρο του 
ΞΕΕ, κ. Αλέξανδρο Βασιλικό. 
 
Στην τελετή υπογραφής παρέστησαν επίσης εκ μέρους του ΠΑΣΥΞΕ, η Αναπλ. Πρόεδρος, 
κα Α. Μιχαηλίδου, το Μέλος του ΔΣ, κ. Θ. Φιλιππίδης και ο Γεν. Διευθυντής, κ. Φ. 
Ρουσουνίδης, και εκ μέρους του ΞΕΕ, η Διευθύντρια, Δρ Αγν. Χριστίδου. 
 
Στο πλαίσιο αυτό που ενισχύει τη συνεργασία στους τομείς της αρμοδιότητας τους, 
ΠΑΣΥΞΕ και ΞΕΕ θα ανταλλάσσουν και τεχνογνωσία όσον αφορά στατιστικά στοιχεία 
στον τουρισμό, θέματα τουριστικής πολιτικής και νομοθεσίας, θεματικές μορφές 
τουρισμού, νέα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και έρευνα και εξελίξεις στην 
εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια τουριστική αγορά. 
 
Επιπλέον οι δύο φορείς θα ενθαρρύνουν και θα αναπτύσσουν συνεργασία  σε τομείς 
όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα της τεχνολογίας, η διενέργεια 
επιστημονικών ερευνών και μελετών, καθώς και η τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση 
με τη διοργάνωση κοινών εργαστηρίων και σεμιναρίων.  
 
Σύμφωνα με το Μνημόνιο, τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία τους εντός του 
πλαισίου της ΗOTREC, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ), καθώς και άλλων 
ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών που σχετίζονται με τον τουρισμό.  
 
Για την εφαρμογή του Μνημονίου συστήθηκε  Μικτή Επιτροπή εκπροσώπων των δύο 
οργανισμών.    
 
Σε καιρούς γεμάτους προκλήσεις και αβεβαιότητες,  η συστηματική συνεργασία και οι 
πολυεπίπεδες συνέργειες, είναι ο δρόμος για να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη 
προστιθέμενη αξία στον ξενοδοχειακό κλάδο, σε Ελλάδα και Κύπρο.   
 

*** 
Επισυνάπτεται στιγμιότυπο από την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ 
ΠΑΣΥΞΕ και ΞΕΕ στην Αθήνα. 
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