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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το 2011 χαρακτηρίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Τουρισμού (UNWTO), ως μια χρονιά που ο παγκόσμιος τουρισμός
ανέκαμψε πέραν των προσδοκιών του, παρά το γεγονός ότι είχε
υποστεί μεγάλες προκλήσεις από την επιβράδυνση στην παγκόσμια
οικονομική ανάκαμψη, τις πολιτικές αναταραχές και αλλαγές στη
Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, καθώς και από τις φυσικές
καταστροφές κυρίως στην Ιαπωνία.
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά και ο Γενικός Γραμματέας του
UNWTO: "Ο τουρισμός που είναι άμεσα υπεύθυνος για το 5% του
παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), για το 6%
των συνολικών εξαγωγών, αντιστοιχεί στο 30% του παγκόσμιου
κλάδου υπηρεσιών και εργοδοτεί 1 για κάθε 12 άτομα παγκοσμίως
σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες. Αυτά τα
αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και έρχονται σε μια εποχή που
επιζητούμε άμεσα μοχλούς για να τονώσουμε την ανάπτυξη και τη
δημιουργία θέσεων εργασίας".
Αναφορικά με τη διεθνή πορεία του τουρισμού κατά το 2012, ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού προβλέπει τη συνέχιση αυτής
της ανάπτυξης αλλά με βραδύτερο ρυθμό, αναμένοντας μια
αύξηση της τάξης του 3-4% στις διεθνείς τουριστικές αφίξεις,
φθάνοντας, για πρώτη φορά, στο ιστορικό 1 δισεκατομμύριο
αφίξεις μέχρι το τέλος του χρόνου.
Η πρόβλεψη αυτή βασίστηκε πάνω στη διεθνή ανάκαμψη από την
παγκόσμια οικονομική κρίση και στην πορεία ανάπτυξης που
παρουσίασε ο παγκόσμιος τουρισμός κατά το 2011. Με βάση τα
τελευταία στατιστικά στοιχεία του UNWTO (Μάϊος 2012), οι
διεθνείς τουριστικές αφίξεις τους πρώτους μήνες του 2012, παρά
τις συνεχιζόμενες οικονομικές προκλήσεις, ήταν ενθαρρυντικές. Η
Μέση Ανατολή έδειξε δυναμικά σημεία ανάκαμψης με κυριότερη
την Αίγυπτο που το πρώτο τρίμηνο είχε αύξηση της τάξης του
32%. Επίσης η Βόρεια Αφρική ανακάμπτει σημαντικά με την
Τυνησία να επιτυγχάνει 53% αύξηση στις αφίξεις της το πρώτο
τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
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Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι δικαιώνονται οι εκτιμήσεις του ΠΑΣΥΞΕ
που δήλωνε ότι η ανάκαμψη στις αφίξεις και τα έσοδα του 2011
ήταν αποτέλεσμα ευνοϊκών συγκυριών, ως αποτέλεσμα της
διοχέτευσης τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο από τους
ξένους Διοργανωτές Ταξιδίων, ένεκα των πολιτικών αναταραχών
της "Αραβικής Άνοιξης" σε γειτονικές ανταγωνιστικές μας χώρες.
Ως γνωστό, έχουν παρέλθει οκτώ χρόνια από το σημαντικότερο
γεγονός στη σύγχρονη ιστορία της μικρής μας πατρίδας. Η ένταξη
της Κύπρου την 1η Μαϊου 2004 ως πλήρες Μέλος της Ευρωπαϊκής
Οικογένειας των 27 Κρατών-Μελών, αλλά και η ένταξη στην
Ευρωζώνη από την 1η Ιανουαρίου 2008, αποτελούν πλέον μια
πραγματικότητα. Παρά τις δύο αυτές πολύ θετικές συγκυρίες για
το νησί μας, εντούτοις η ελπιδοφόρα προοπτική για κατοχύρωση,
ενδυνάμωση και ενίσχυση της μεσογειακής διάστασης της
"Τουριστικής Κύπρου", συνεχίζει να παρουσιάζει αδυναμία, αφού η
επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης δεν την έχει
αφήσει ανεπηρέαστη, παρά τα θετικά αποτελέσματα του 2011.
Ιδιαίτερη όμως απογοήτευση για την Κύπρο προκαλούν τα στοιχεία
για τα τελευταία 11 χρόνια (2001-2011), με τις τουριστικές μας
αφίξεις να έχουν μειωθεί σημαντικά με αποτέλεσμα τα 2,392.228
τουρίστες που είχαμε το 2011, να έχουν καταποντισθεί κατά
304,000 περίπου λιγότερους από όσους προσελκύσαμε τη χρονιά
ρεκόρ του 2001 (2.696 εκατομμύρια τουρίστες). Σε ποσοστό η
μείωση του 2011 έναντι του 2001 είναι της τάξης του 11.2%,
παρά την αξιοσημείωτη αύξηση το 2011 κατά 10.1% έναντι του
2010.
Μεγάλου βαθμού αρνητικός αντίκτυπος υπήρξε κατά τη ενδεκαετία
2001-2011 και στην οικονομική συνεισφορά του τομέα, με
ανάλογες επιπτώσεις και στους ρυθμούς της οικονομικής
ανάπτυξης του τόπου μας. Δυστυχώς τα έσοδα του 2011 (€1.767
δις) παραμένουν αισθητά πιο κάτω από τα έσοδα που είχαμε το
2001 (€2.182 δις) που ήταν χρονιά ρεκόρ. Η μείωση των εσόδων
του 2011 έναντι του 2001 είναι της τάξης του 19.5% και κατά
περίπου €415 εκατομμύρια λιγότερα για την Εθνική Οικονομία.
Και τούτο, παρά το γεγονός ότι τα έσοδα σε ξένο συνάλλαγμα από
τον τουρισμό το 2011 αυξήθηκαν κατά 13% σε σύγκριση με το
2010, χωρίς όμως να αναπληρώσουν την κατρακύλα των εσόδων
του 2009 που σημείωσαν μείωση της τάξης του 17% έναντι του
2008.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας, οι πρώτοι μήνες του 2012, δηλαδή ο
Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος και ο Απρίλιος (δεν υπάρχουν στοιχεία
από τη Στατιστική Υπηρεσία για το Μάρτιο 2012), με 292.678
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τουριστικές αφίξεις, κατέδειξαν συνολική μείωση της τάξης του
4.5% έναντι των αντίστοιχων τριών ίδιων μηνών του 2011
(306.498 αφίξεις).
Πιο απογοητευτικά όμως ήταν, σύμφωνα με τα τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία, τα έσοδα των τριών πρώτων μηνών του 2012,
δηλαδή του Ιανουαρίου, του Φεβρουαρίου και του Απριλίου (δεν
υπάρχουν στοιχεία από τη Στατιστική Υπηρεσία για το Μάρτιο
2012) όπου, βάση της Στατιστικής Υπηρεσίας, κατέδειξαν συνολική
μείωση της τάξης του 13% (€176.900.000) έναντι των
αντίστοιχων τριών ίδιων μηνών του 2011 (€203.400.000).
Αναφορικά με τις πρώτες εκτιμήσεις για το 2012 για τον Κυπριακό
τουρισμό, σε σύγκριση με το 2011 και με βάση τη σημερινή
εικόνα, ο ΠΑΣΥΞΕ εκτιμά ότι, υπό τις καλύτερες των περιστάσεων
συνθήκες, ο τουρισμός μας θα διατηρηθεί πάνω στα περσινά
επίπεδα. Και λέμε - με πολύ αισιόδοξο τρόπο - "υπό τις καλύτερες
των περιστάσεων συνθήκες" διότι σύμφωνα με την καταγραφή
των
τελευταίων
στατιστικών
στοιχείων
του
Παγκόσμιου
Οργανισμού Τουρισμού, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012
παρατηρήθηκε
δυναμική
ανάκαμψη
σε
γειτονικούς
ανταγωνιστικούς μας προορισμούς, όπως η Αίγυπτος (+32%) και η
Τυνησία (+53%).
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου σε πρόσφατη ομιλία του δήλωσε: "Το
2011 υπήρξε έτος μεγάλων μεταβολών τόσο παγκόσμια όσο και
στην περιοχή μας. Η διεθνής οικονομική κρίση που ξεκίνησε πριν
από τρία χρόνια και ακόμη συνεχίζεται καθιστά την περίοδο που
διανύουμε μακροπρόθεσμα μεταβατική. Αυτό δεν είναι πάντα και
μεταβατικές
περιόδους,
όταν
απολύτως
κακό.
Στις
επαναξιολογούνται τα δεδομένα, μπορούν να προκύψουν και
σημαντικές ευκαιρίες. Αρκεί οι οργανισμοί, οι κυβερνήσεις και τα
κράτη να έχουν τη δυνατότητα πρόβλεψης και αξιοποίησης των
αλλαγών. Όμως, ας μην μας παρασύρει κι αυτή η μεμονωμένη
αύξηση επισκεπτών και εσόδων το 2011. Γιατί είναι σταγόνα στον
ωκεανό μπροστά στα συσσωρευμένα προβλήματα της τουριστικής
μας βιομηχανίας. Ούτε τα χρόνια προβλήματα της εποχικότητας
μπορεί να αντιμετωπίσει, ούτε ασφαλώς τον εντεινόμενο
ανταγωνισμό και τα προβλήματα της απασχόλησης, της
βιωσιμότητας
και
επικερδότητας
των
ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων".
Ανεξάρτητα όμως των πιο πάνω εξελίξεων, συνεχίζει να υπάρχει
βάσιμη ανησυχία και προβληματισμός κατά πόσο ο πολύ
σημαντικός αλλά και τόσο ευαίσθητος αυτός τομέας της
οικονομίας, θα επανακτήσει την πάλαι ποτέ ανοδική πορεία και
κατεπέκταση την υγιή απόδοσή του. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, με
βάση προκαταρκτικών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας, κατά το
2011, το σύνολο των οικονομικών υποχρεώσεων των τουριστικών
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επιχειρήσεων μόνο στις εμπορικές τράπεζες της Κύπρου,
περιλαμβανομένων των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων,
ανέρχεται στο αστρονομικό ποσό των €2.653 δισεκατομμυρίων.
Ο ΠΑΣΥΞΕ αξιολογεί ότι οι βασικοί ενδογενείς παράγοντες οι οποίοι
αιτιολογούν τη μη ανάκτηση της υγιούς απόδοσης της
ξενοδοχειακής βιομηχανίας παραμένουν οι ακόλουθοι πέντε:
Πρώτος, είναι το γεγονός ότι η Κύπρος συνεχίζει ν’ αντιμετωπίζει
έντονο ανταγωνιστικό πρόβλημα με τις τιμές για διακοπές στην
Κύπρο να είναι αισθητά ακριβότερες έναντι των αντίστοιχων τιμών
για διακοπές σε ανταγωνιστικούς της προορισμούς, πρόβλημα που
οξύνθηκε με τις αλματώδεις αυξήσεις που επήλθαν, μεταξύ άλλων
και στο ενεργειακό κόστος.
Δεύτερος, είναι το πρόβλημα της παραγωγικότητας στην
ξενοδοχειακή βιομηχανία που έχει ακόμα πολύ σημαντικά
περιθώρια βελτίωσης, με την πιο ευέλικτη αξιοποίηση του
προσωπικού και την υιοθέτηση πιο αποτελεσματικών διαδικασιών
στη διεξαγωγή των εργασιών, αξιοποιώντας καλύτερα και τις νέες
τεχνολογίες.
Τρίτος παράγοντας είναι το συνεχώς εντεινόμενο πρόβλημα της
εποχικότητας του τουρισμού, ένεκα και των συνεχιζόμενων
σοβαρών ελλείψεων του τουριστικού μας προϊόντος, σε σύγκριση
με τους κύριους ανταγωνιστικούς προς εμάς προορισμούς, όπου
και πάλι το θέμα των περιορισμών ή/και απαγορεύσεων αιτήσεων
από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει την αρνητική
συμβολή του.
Τέταρτος σημαντικός παράγοντας είναι τα ψηλά λειτουργικά κόστη
που αντιμετωπίζει η ξενοδοχειακή βιομηχανία, ιδιαίτερα η πτυχή
του ψηλού εργατικού κόστους το οποίο κατά μέσο όρο
αντιπροσωπεύει πέραν του 40% του συνόλου των εσόδων μιας
ξενοδοχειακής μονάδας, ιδιαίτερα κατά την χειμερινή περίοδο, ενώ
οι ανταγωνιστές της έχουν αντίστοιχο ποσοστό εργατικού κόστους
της τάξης του 25% περίπου των εσόδων τους, σε ορισμένες δε
περιπτώσεις αυτό βρίσκεται σε επίπεδα χαμηλότερα και του 20%.
Σημαντική επίσης επιδείνωση επιφέρουν και οι αλματώδεις
αυξήσεις που επήλθαν στα κόστη ενέργειας και τροφοδοσίας των
μονάδων μας, χωρίς να αγνοείται και το σχεδόν διπλάσιο κόστος
χρηματοδότησης έναντι του αντίστοιχου μέσου όρου στην
Ευρώπη.
Ο πέμπτος παράγοντας άπτεται του φάσματος φορολογιών και
τελών που άδικα επιβάλλονται και μάλιστα σε αυξημένα επίπεδα σε
βάρος της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, θέτοντας την υπό δυσμενή
διάκριση.
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Αξιοσημείωτο φαινόμενο στην Κύπρο είναι επίσης η τάση ότι παρά
τη μείωση του τουρισμού, οι ξενοδόχοι συνεχίζουν να
υπερχρεώνονται, είτε μέσω αυξημένων τελών από πλευράς
ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου θέρμανσης, είτε τελών
υδατοπρομήθειας, είτε τελών αποχετευτικών συστημάτων έναντι
των αντίστοιχων χρεώσεων που επιβάλλονται στις άλλες
κατηγορίες χρηστών. Δεν πρέπει να αγνοείται ότι η ξενοδοχειακή
και τουριστική βιομηχανία είναι ο υπ’ αριθμό ένα εξαγωγικός
τομέας της οικονομίας με το τεράστιο έσοδο σε ξένο συνάλλαγμα
από τον τουρισμό. Συνεπώς είναι ακατανόητο πως οι εξαγωγικές
βιομηχανίες, ενώ απολαμβάνουν του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ
να επιβάλλεται στην ξενοδοχειακή βιομηχανία έστω και ο
μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ για τις τιμές που δίδονται στους
ξένους Οργανωτές Εκδρομών για την ετοιμασία του τουριστικού
πακέττου, διαβρώνοντας και με αυτό τον τρόπο την
ανταγωνιστικότητα του τουριστικού μας προϊόντος.
Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου,
περιλαμβάνει εκτενή ανασκόπηση των δραστηριοτήτων που
ανέπτυξε ο Σύνδεσμος μέσα στο χρόνο που πέρασε καλύπτοντας
και την περίοδο μέχρι τον Μάϊο 2012. Στην αρχή της Έκθεσης
παρουσιάζεται μια γενική αναφορά στις εξελίξεις της τουριστικής
κίνησης και στη δυναμικότητα και συνεισφορά της ξενοδοχειακής
βιομηχανίας στην οικονομία του τόπου, στο τέλος δε της Έκθεσης
παρατίθενται αριθμός παραρτημάτων με συναφή λεπτομερή
στατιστικά στοιχεία, καθώς και πληροφορίες για τα μέλη και την
οργάνωση του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων.

2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κατά τη διάρκεια δεκατριών πολύωρων συνεδριάσεων της
ολομέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής του, το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΠΑΣΥΞΕ εξέτασε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που
αφορούν την ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία, καθώς και
την οικονομία του τόπου γενικότερα.
Τα κυριότερα θέματα τα οποία απασχόλησαν την ολομέλεια του
Συμβουλίου ήταν η συνεχιζόμενη δύσκολη πορεία του τουρισμού
στην Κύπρο κατά την ενδεκαετία 2001-2011 και η σύγκριση της με
ανταγωνιστικούς προορισμούς, οι επιπτώσεις της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης στην κυπριακή οικονομία γενικά και στον
τουρισμό της ειδικότερα και η ανάγκη της εξαγγελίας για
περαιτέρω παράταση των μέτρων στήριξης του τουρισμού από την
Κυβέρνηση ώστε έγκαιρα οι ξενοδόχοι να προσάρμοζαν την
τιμολογιακή τους πολιτική στα συμβόλαια συνεργασίας με τους
Διοργανωτές Ταξιδίων.
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Με στόχο την εξέταση όλου του φάσματος της σοβαρής αυτής
κατάστασης, ο Πρόεδρος και Αξιωματούχοι του Συμβουλίου, καθώς
και ο Γενικός Διευθυντής, σε μια πρωτοφανή κινητικότητα, είχαν
κύκλο συναντήσεων με το ΑΚΕΛ, το ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ, την ΕΔΕΚ, το
ΕΥΡΩΚΟ, τους Υπουργούς Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού,
Οικονομικών, Εσωτερικών, Συγκοινωνιών & Εργων, Εργασίας &
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων,
τις
Κοινοβουλευτικές
Επιτροπές
Εμπορίου & Βιομηχανίας, Οικονομικών, Εργασίας & Κοιν.
Ασφαλίσεων και Εσωτερικών, τον ΚΟΤ, την Κεντρική Τράπεζα, το
Σύνδεσμο Εμπορικών Τραπεζών, την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου,
τις Συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ, το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ, το ΣΤΕΚ, τον
ACTA και άλλους αρμόδιους φορείς για τον τουρισμό, κατά τις
οποίες επισημάνθηκαν οι αρνητικές προδιαγραφές της πορείας του
τουρισμού κατά την τελευταία 11ετία που δεν άφηναν περιθώρια
για περαιτέρω καθυστέρηση στη λήψη των επιβαλλόμενων
αντισταθμιστικών μέτρων από την Κυβέρνηση για ανακοπή και,
σημαντικότερο, αναστροφή της αρνητικής αυτής πορείας, παρά το
γεγονός ότι το 2011, λόγω συγκυριών, έκλεισε με θετικό πρόσημο
τόσο στις αφίξεις, όσο και στα έσοδα έναντι του 2010.
Στις προαναφερόμενες συναντήσεις του υπέβαλε υπόμνημα με τις
εισηγήσεις και προτεινόμενα μέτρα για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση των νέων δεδομένων που παρουσιάστηκαν και
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στην ξενοδοχειακή και
τουριστική βιομηχανία της Κύπρου από την παγκόσμια οικονομική
κρίση.
Συγκεκριμένα, μεταξύ των σημαντικότερων θεμάτων που έθεσε
ενώπιον τους ο ΠΑΣΥΞΕ, ήταν το συνεχιζόμενο πρόβλημα της
ανταγωνιστικότητας της τουριστικής μας βιομηχανίας, η
εποχικότητα του τουρισμού και τα συναφή κίνητρα, ο
εκσυγχρονισμός του Νομοθετικού Πλαισίου του ΚΟΤ και η ανάγκη
δημιουργίας ως Κύπρος του δικού μας Ξενοδοχειακού
Επιμελητηρίου.
Σε σχέση με την ανταγωνικότητα της τουριστικής βιομηχανίας τα
κύρια στοιχεία εντοπίζονται στα εξής:
» Απαγορευτικά υψηλό κόστος δανειοδοτήσεων (περίπου στο
διπλάσιο που ισχύει στην Ευρώπη) αποτρέποντας στην ουσία
σημαντικές και αναγκαίες επενδύσεις για την αναβάθμιση και
τον εκσυγχρονισμό των ξενοδοχειακών μας μονάδων αλλά και
την εξυπηρέτηση υφιστάμενων τοκοχρεωλυσίων.
» Υψηλό ενεργειακό κόστος το οποίο βρίσκεται σε τριπλάσια
περίπου επίπεδα από το αντίστοιχο των ξενοδοχείων της
Ελλάδας.
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» Κόστος προμηθειών/τροφοδοσίας
Ευρώπη.

από

τα

υψηλότερα

στην

» Κόστος αποχετευτικών και τελών υδατοπρομήθειας που θέτει τα
ξενοδοχεία σε άνιση μεταχείριση έναντι των άλλων χρηστών.
Σε σχέση με την εποχικότητα του τουρισμού και τα συναφή
κίνητρα, επιβάλλονται τα ακόλουθα:
» Ανάγκη άμεσης και ευρείας γνωστοποίησης των ουσιαστικών
κινήτρων που πρόσφατα εξαγγέλθηκαν για προσέλκυση νέων
Αεροπορικών Εταιρειών και ενίσχυση των προγραμμάτων
υφιστάμενων.
» Εξαγγελία πολιτικής "ανοιχτών αιθέρων" (open skies policy) για
αξιοποίηση των πολλά υποσχόμενων νέων αγορών - γειτονικών
προς την Κύπρο και άλλων πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως της Ρωσίας - καθιστώντας την Κύπρο πιο προσβάσιμη και
με πιο ανταγωνιστικά ναύλα, πάνω σε ολόχρονη βάση,
αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και το πρόβλημα της
εποχικότητας του τουρισμού, αλλά και της καλπάζουσας
ανεργίας.
» Συναφές και με το πιο πάνω, η εγκαθίδρυση μηχανισμού για
ταχεία έκδοση βίζας, ως και το επιτυχημένο εγχείρημα με τη
Ρωσία.
» Μη επιβολή τελών διανυκτέρευσης κατά τη χειμερινή περίοδο
από όλες τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
» Εγκαθίδρυση ευέλικτου μηχανισμού αναφορικά με τη λειτουργία
των ξενοδοχείων κατά τη χειμερινή περίοδο, ώστε ο ξενοδόχος
να δικαιούται να απασχολεί μόνο το προσωπικό που χρειάζεται ανάλογα με τη διακύμανση της ζήτησης - είτε λειτουργεί με
συνθήκες μερικής είτε ολικής αναστολής.
» Δημιουργία καζίνων, ένα σε κάθε μια από τις κύριες
παραθαλάσσιες τουριστικές μας περιοχές, ένα στη Λευκωσία και
ένα στα Ορεινά Θέρετρα.
Αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου Νομοθετικού
Πλαισίου λειτουργίας του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, ο
ΠΑΣΥΞΕ ετοίμασε ειδική μελέτη την οποία έχει ήδη υποβάλει τόσο
προς τον Οργανισμό, όσο και στους Αρχηγούς των Κομμάτων και
αρμόδιους Υπουργούς, με την οποία εισηγείται την ουσιαστική
επαναξιολόγηση της δομής του ΚΟΤ καταστώντας τον πιο ευέλικτο
και χωρίς γραφειοκρατία, έχοντας ως κύριο στόχο το καλώς
νοούμενο συμφέρον της τουριστικής βιομηχανίας, που αποτελεί
τον κυριότερο τομέα της οικονομίας του τόπου.
7

Ο ΠΑΣΥΞΕ υπέβαλε και επίσημα το αίτημα του για προώθηση της
δημιουργίας ως Κύπρος του δικού μας Ξενοδοχειακού
Επιμελητηρίου,
τόσο
στον
αρμόδιο
Υπουργό
Εμπορίου,
Βιομηχανίας & Τουρισμού, όσο και στους Αρχηγούς των
Κομμάτων. Συγκεκριμένα υπέβαλε σημείωμα με τις σημαντικότερες
πρόνοιες του Νομοσχεδίου, καθώς επίσης και το πλήρες κείμενο
του προσχεδίου του Νόμου που προνοεί για την ίδρυση και
λειτουργία Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Κύπρου. Η θεσμοθέτηση
του προτεινόμενου Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου και στην Κύπρο
επιβάλλεται να προωθηθεί, αφού θα αποτελεί ως τον κατεξοχήν
σύμβουλο του Κράτους επί συναφών θεμάτων τουρισμού, όπως
και η επιτυχημένη λειτουργία του σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες,
περιλαμβανομένης και της Ελλάδας.
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.
Τα
σοβαρά
προβλήματα
της
ξενοδοχειακής
βιομηχανίας
συζητήθηκαν επίσης σε συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με
τους
Προέδρους,
Γενικούς
Διευθυντές
και
Ανώτερους
Αξιωματούχους του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, των
Κυπριακών
Αερογραμμών,
του
Συνδέσμου
Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων Κύπρου (ACTA), του Συνδέσμου Τουριστικών
Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), του Κυπριακού Εμπορικού &
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) και της Ομοσπονδίας
Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ).
Επίσης εκπρόσωποι του ΠΑΣΥΞΕ συμμετείχαν ενεργά σε διάφορες
Κυβερνητικές και άλλες Επιτροπές στις οποίες εξετάστηκαν
τουριστικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά και άλλα θέματα και
κλήθηκαν ενώπιον αρμόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών προς
τις οποίες εξέφρασαν τις απόψεις του Συνδέσμου αναφορικά με
διάφορα Νομοσχέδια και θέματα που τις απασχόλησαν.
Σε μια προσπάθεια ευρύτερης κατανόησης των σοβαρών
προβλημάτων και προοπτικών του τουρισμού στον τόπο μας από
την κοινή γνώμη, δημοσιοποιήθηκαν στα Μέσα Μαζικής
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Ενημέρωσης, άρθρα και συνεντεύξεις τόσο του Προέδρου του
Συνδέσμου, όσο και του Γενικού Διευθυντή, καθώς και άλλων
Αξιωματούχων του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και των
Επαρχιακών του Επιτροπών.
Νέα μεγάλη επιτυχία σημείωσε η διοργάνωση του 34ου Ετήσιου
Ξενοδοχειακού Συνεδρίου του ΠΑΣΥΞΕ στη Λευκωσία, στις
εργασίες του οποίου συμμετείχαν πέραν των 180 συνέδρων,
καθώς επίσης και η 20η Εκθεση Προϊόντων & Υπηρεσιών που
διοργανώνεται μέσα στα πλαίσια του Συνεδρίου από το Σύνδεσμο.
Τεράστιας σημασίας και όφελος ήταν και η εγγραφή του ΠΑΣΥΞΕ
ως μέλος της HOTREC τον Απρίλιο του 2011. Η HOTREC είναι ο
Σύνδεσμος Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και Καφές στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, εδρεύει στις Βρυξέλλες και πρόκειται για ένα πολύ
δυναμικό και με κύρος Οργανισμό στον οποίο είναι μέλη όλοι οι
συναφείς Οργανισμοί και Σύνδεσμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
δραστηριοποιείται επί των τουριστικών θεμάτων με όλα τα όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ενόψει και της ανάληψης της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
από τη χώρα μας το 2ο εξάμηνο του 2012, η Κύπρος - μέσω του
ΠΑΣΥΞΕ - φιλοξένησε με μεγάλη επιτυχία την 64η Εαρινή Γενική
Συνέλευση της HOTREC από τις 25 μέχρι τις 28 Απριλίου 2012,
στη Λεμεσό.

3. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
3.1.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

3.1.1. Διεθνής Τουριστική Κίνηση
Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού
Τουρισμού, ο αριθμός τουριστικών αφίξεων διεθνώς για το
2011 παρουσίασε αύξηση της τάξης του 4.4%, φθάνοντας
τα 980 εκατομμύρια σε σύγκριση με τα 939 εκατομμύρια
του 2010 και τα 881 εκατομμύρια του 2009 που ήταν
χρονιά κατά την οποία υπέστη τη μεγαλύτερη ετήσια
μείωση
στις
διεθνείς
τουριστικές
αφίξεις
που
παρουσιάστηκε ποτέ (-4% το 2009/08), σε σύγκριση με τα
913 εκατομμύρια του 2008 (+2% το 2008/07), με τα 894
εκατομμύρια του 2007 (+5% το 2007/06), τα 853
εκατομμύρια του 2006 (+6.1% το 2006/05), τα 804
εκατομμύρια του 2005 (+4.9% το 2005/04) και με τα 766
εκατομμύρια του 2004 (που ήταν χρονιά θεαματικής
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αύξησης ύψους 10% έναντι του 2003 και ρεκόρ σε
ποσοστό αύξησης από το 1980) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Οι
προβλέψεις των τουριστικών αφίξεων για την περίοδο
2020-2030 διαφαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.
Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τα έσοδα από τον
τουρισμό παγκοσμίως, σύμφωνα με στοιχεία του ίδιου
Οργανισμού, έφθασαν το 2010 τα US$919 δισεκατομμύρια
παρουσιάζοντας αύξηση 4.7% σε σύγκριση με το 2009
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΙΙ).
Σύμφωνα
με
τα
εντελώς
προκαταρκτικά στοιχεία του UNWTO τα έσοδα του 2011
αναμένεται να έχουν ξεπεράσει το US$1 τρισεκατομμύριο.
3.1.2. Τουριστική Κίνηση στην Κύπρο
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της
Δημοκρατίας, το 2011 ο αριθμός των τουριστών
πολυήμερης διαμονής αυξήθηκε κατά 10.1% και έφθασε τα
2,392.228 εκατομμύρια σε σύγκριση με 2,172.998
εκατομμύρια το 2010.
Παρά την ανάκαμψη των αφίξεων, εντούτοις το 2011 σε
σύγκριση με το 2001 που ήταν χρονιά ρεκόρ στις αφίξεις
(2.696 εκατομμύρια), το ποσοστό μείωσης είναι της τάξης
του 11.2%.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την Έρευνα Ταξιδιωτών
που διεξάγεται πάνω σε συστηματική βάση από τη
Στατιστική Υπηρεσία.
Οσον
αφορά
τη
συμπεριφορά
των
τουριστών
αναλυτικότερα, αυτή διαφαίνεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ IV,
V και VI.
3.1.3. Έσοδα από τον Τουρισμό
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας για τη Δαπάνη
των Περιηγητών που διεξάγεται πάνω σε συστηματική βάση
από τη Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, τα έσοδα σε
ξένο συνάλλαγμα από τον τουρισμό το 2011 αυξήθηκαν
κατά 13% σε σύγκριση με το 2010 που αυξήθηκαν κατά
4% σε σύγκριση με το 2009 που είχαν μειωθεί κατά 17%
σε σύγκριση με το 2008 που είχαν επίσης μειωθεί κατά
3.5% σε σύγκριση με το 2007 που είχαν αύξηση κατά 6%
σε σύγκριση με το 2006 που είχαν οριακή αύξηση κατά
2.1% σε σύγκριση με το 2005 που είχαν επίσης οριακή
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αύξηση κατά 2.3% έναντι του 2004 που είχαν μείωση κατά
3.2% σε σύγκριση με το 2003 που είχαν επίσης μείωση
κατά 10.4% σε σύγκριση με το 2002 που είχαν επίσης
μείωση κατά 11% σε σύγκριση με το 2001.
Δηλαδή σε απόλυτους αριθμούς, η απόδοση των εσόδων
είχε ως ακολούθως: από €2,182 δις το 2001 μειώθηκαν
στα €1.941 δις το 2002, στα €1.743 δις το 2003, στα
€1.688 δις το 2004, ανέκαμψαν οριακά στα €1,733 δις το
2005, στα €1,772 δις το 2006, στα €1,878 δις το 2007,
ξαναμειώθηκαν στα €1,810 δις το 2008, κατρακύλησαν στα
€1.510 δις το 2009, αυξήθηκαν στα €1.570 το 2010 και
αυξήθηκαν στα €1.767 το 2011.
Δυστυχώς και τα έσοδα του 2011 (€1.767 δις) παραμένουν
αισθητά πιο κάτω από τα έσοδα που είχαμε το 2001
(€2.182 δις) που ήταν χρονιά ρεκόρ. Η μείωση των εσόδων
του 2011 έναντι του 2001 είναι της τάξης του 19.5% και
κατά περίπου €415 εκατομμύρια λιγότερα για την Εθνική
Οικονομία.
3.1.4. Συνεισφορά στο Α.Ε.Π.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, η
συνεισφορά του ξενοδοχειακού και επισιτιστικού τομέα στο
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) για το έτος 2011
ήταν 6,5% και για το 2010 ήταν 6.2%. Το ολικό
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τρέχουσες τιμές αγοράς
υπολογίζεται για το έτος 2011 στα €17,76 δισεκατομμύρια,
σε σύγκριση με €17,33 δισεκατομμύρια το 2010,
σημειώθηκε δηλαδή αύξηση 2,5%.
3.1.5. Ανταγωνιστικότητα της Κύπρου
σαν Τουριστικός Προορισμός
Παρά το γεγονός ότι οι τιμές των ξενοδοχείων
διατηρήθηκαν και το 2011 σε μή αμειπτικά επίπεδα,
εντούτοις, λόγω της απρόσκοπτης ανοδικής πορείας των
λειτουργικών κόστων, η τιμή του εκδρομικού μας πακέτου
εξακολούθησε να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση έναντι των
εκδρομικών
πακέτων
άλλων
ανταγωνιστικών
μας
προορισμών, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η
δυνατότητα παροχής ψηλού επιπέδου υπηρεσιών, μάλιστα
σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από πολύ έντονο
ανταγωνισμό αλλά και ιδιαίτερα αυξημένων απαιτήσεων
από μέρους των τουριστών.
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Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η αξιοσημείωτη αύξηση της
τάξης του 10% στις αφίξεις και του 13% στα έσοδα της
Κύπρου το 2011, επήλθε μετά από σειρά ετήσιων μειώσεων
σε σχέση με την καλύτερη μας χρονιά ρεκόρ που ήταν το
2001 και επετεύχθη ένεκα των δυσάρεστων συγκυριών
στην ευρύτερη περιοχή μας, όπως οι πολιτικές ταραχές στις
χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, που
ουσιαστικά καθοδήγησαν τουριστικό ρεύμα προς την
Κύπρο. Όμως δεν πρέπει να μας παρασύρει αυτή η
μεμονωμένη αύξηση τουριστών και εσόδων γιατί
ανταγωνιστικές μας αγορές σε αυτές τις περιοχές όπως η
Τυνησία και η Αίγυπτος αναμένεται να ανακάμψουν
δυναμικά προσφέροντας πολύ χαμηλές και ανταγωνιστικές
τιμές.
Επίσης δεν πρέπει να ξεχνούμε τη δυναμική αγορά της
Τουρκίας η οποία επιδεικνύει συνεχόμενες ετήσιες αυξήσεις
στις αφίξεις της, ένεκα κυρίως της value-for-money
ανταγωνιστικότητας της στις αγορές της Ευρωζώνης, αλλά
και αυτής του Ηνωμένου Βασιλείου.
Επιπρόσθετα η Κύπρος που θεωρείται από τους
κυριότερους προορισμούς ήλιου και θάλασσας στην
περιοχή, ήταν μεταξύ των χωρών που ανήκουν στην
Ευρωζώνη και με εξάρτηση από την αγορά του Ηνωμένου
Βασιλείου, που επηρεάστηκαν περισσότερο αρνητικά από
την εξασθένηση της ιστορικά αδύναμης στερλίνας, αλλά
επωφελήθηκε κυρίως αφίξεων από τη Ρωσία.
Ενόψει όλων των πιο πάνω αλλά και λόγω του ότι η
οικονομική κρίση εξακολουθεί να μαστίζει ολόκληρη την
Ευρώπη, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου επεσήμανε σε
δηλώσεις του ότι "οι περικοπές των κονδυλίων του ΚΟΤ
από τον κρατικό προϋπολογισμό, οι οποίες αποφασίζονται
πλέον σταθερά σε ετήσια βάση, δεν βοηθούν την
κατάσταση. Το ποσό που διαθέτουμε ως Κύπρος για
προβολή και προώθηση του τουρισμού μας έχει φτάσει σε
πολύ χαμηλά επίπεδα και κανείς από τους τουριστικούς μας
εταίρους, είτε είναι ξενοδόχος, είτε τουριστικός πράκτορας
ή ακόμα και ο ΚΟΤ, είναι ικανοποιημένος από αυτή την
εξέλιξη. Ιδιαίτερα το κονδύλι για προβολή της Κύπρου
πρέπει να ενισχύεται γιατί είναι μια επένδυση που αποδίδει
αμέσως".
Αξιοσημείωτη είναι επίσης η παλαιότερη επισήμανση του
ΚΟΤ ότι το κατεχόμενο μέρος της Κύπρου αποτελεί ένα
"υπό εκκόλαψη" προορισμό και κατεπέκταση ένα νέο
ανταγωνιστή μας, γεγονός το οποίο ο ΠΑΣΥΞΕ επεσήμανε
ήδη από καιρό. Η δυναμική και η θέληση του κατεχόμενου
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μέρους της Κύπρου στην περαιτέρω προβολή και
προώθηση του, διαφαίνεται και από την ολοένα και πιο
έντονη παρουσία του σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις.
Συναφώς, διαχρονική παραμένει η επισήμανση του κ. Μ.
Brackenbury, Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Οργανωτών Εκδρομών, ο οποίος κατά την επίσκεψη του
στην Κύπρο το 2005, ως προσκεκλημένος του ΠΑΣΥΞΕ,
έκρουσε από τότε τον κώδωνα του κινδύνου ότι "η Κύπρος
διέρχεται κρίση ανταγωνιστικότητας μια και χάνει ολοένα
και περισσότερο έδαφος έναντι ανταγωνιστικών της
προορισμών".
Ένεκα των πιο πάνω, δυστυχώς παρατηρείται ολοένα και
μεγαλύτερη απώλεια από τα ξενοδοχεία μας των
παραδοσιακών και επαναλαμβανόμενων καλών τουριστών
της Κύπρου, οι οποίοι ανακαλύπτοντας ότι το διαθέσιμο
εισόδημα τους για διακοπές στην Κύπρο δεν τους αρκεί
πλέον, ένεκα και του συνεχώς αυξανόμενου κόστους ζωής,
επιλέγουν
τώρα
τους
κατά
πολύ
φθηνότερους
ανταγωνιστικούς μας προορισμούς. Αντ’ αυτών βλέπουμε
την αντικατάσταση τους από ολοένα και μεγαλύτερο
ποσοστό τουριστών των ειδικών προσφορών και της
τελευταίας στιγμής, αισθητά χαμηλότερης αγοραστικής
δύναμης και εκτοπίσματος, με όλα τα αρνητικά
συνεπακόλουθα που αυτό εξυπακούει για τα έσοδα μας από
τον τουρισμό.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι ενώ, πριν κάποια
χρόνια, η Κύπρος κατείχε την πρώτη θέση στις
δημοσκοπήσεις όσον αφορά το value for money, σήμερα
βρίσκεται στην τελευταία θέση στο σύνολο των δώδεκα
δημοφιλέστερων τουριστικών προορισμών. Τούτο είναι
ενδεικτικό του ότι η Κύπρος δεν έχει αναβαθμίσει όσο
πρέπει το τουριστικό της προϊόν τα τελευταία χρόνια, ενώ
οι ανταγωνιστικές της χώρες οι οποίες έχουν προβεί σε
σημαντικές
επενδύσεις
για
την
αναβάθμιση
τους
διατηρώντας παράλληλα χαμηλές τις τιμές τους, είχαν
σημαντικές επιδόσεις τόσο στις αφίξεις, όσο και στα έσοδα
τους. Παραστατικά, η διακύμανση των αφίξεων για την
Κύπρο και τους κύριους ανταγωνιστικούς της προορισμούς
(Year to Date, 2011 και 2010), σκιαγραφείται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII, με βάση τα επίσημα στοιχεία του
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού.
Πέραν
αυτών,
με
τα
αυξανόμενα
κρούσματα
αισχροκέρδειας και οχληρίας σε βάρος των τουριστών,
αμαυρώνεται το καλό όνομα της παραδοσιακής Κυπριακής
φιλοξενίας για την οποία είχαμε γίνει παγκόσμια γνωστοί.
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Επίσης παρά το ότι αποκτήσαμε και επίσημα την
"ευρωπαϊκή ταυτότητα" από 1η Μαϊου 2004, εντούτοις
πόρρω απέχουμε από την ευρωπαϊκή νοοτροπία, αφού
εξακολουθεί
να
υφίσταται
το
πρόβλημα
της
μεσανατολίτικης ακόμη νοοτροπίας του εφησυχασμού και
ατολμίας στη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων και τομών.
Εκτός του γεγονότος ότι η Κύπρος παρουσιάζεται
ακριβότερη από τις ανταγωνιστικές της χώρες, συγκριτικά
έχει και, ποιοτικά, ελλειπές τουριστικό προϊόν όσον αφορά
ιδιαίτερα τα έργα εμπλουτισμού του προϊόντος της.
Όπως επανειλημμένα τονίσθηκε σε αριθμό συσκέψεων και
συνεδρίων, η Κύπρος κατά κάποιο τρόπο έχει απωλέσει την
ταυτότητα της υποβαθμίζοντας την ποιότητα της και
χρειάζεται η επανατοποθέτηση της με στόχο την
αναβάθμιση της ως ποιοτικού προορισμού. Αν δεν
υλοποιηθεί και το νέο αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχέδιο
(2011-2015), τότε ανταγωνιστικοί της προορισμοί θα
συνεχίσουν να καρπούνται ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο
της αγοράς που επέλεγε την Κύπρο.
Ένεκα και των επιπτώσεων από την παγκόσμια οικονομική
κρίση, ο ΠΑΣΥΞΕ σε κύκλο συναντήσεων που είχε με
Εκπροσώπους των Κομμάτων ΑΚΕΛ, ΔΗΣΥ, ΕΔΕΚ και
ΕΥΡΩΚΟ, τους Υπουργούς Εμπορίου, Βιομηχανίας &
Τουρισμού, Οικονομικών, Εσωτερικών, Συγκοινωνιών &
Εργων, Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων, τον ΚΟΤ, την
Κεντρική Τράπεζα, το Σύνδεσμο Εμπορικών Τραπεζών
Κύπρου και άλλους αρμόδιους φορείς για τον τουρισμό,
επεσήμανε την ανάγκη για νέα παράταση των μέτρων
στήριξης
του
τουρισμού
για
βελτίωση
της
ανταγωνιστικότητας του τουριστικού μας προϊόντος, τόσο
από την άποψη των τιμών και των κόστων, όσο και της
ποιότητας του, προσβλέποντας έτσι στην αναγκαία
ανάκαμψη της τουριστικής μας βιομηχανίας, από την υγιή
απόδοση της οποίας εξαρτάται, όπως όλοι αναγνωρίζουν, η
παραπέρα οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας.
Ο Σύνδεσμος επανέλαβε επίσης πάγια αιτήματα του, όπως
είναι η επίσπευση της υλοποίησης των έργων για
εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος, με τη
δημιουργία έργων τόσο βασικής υποδομής, όσο και
παρεμφερούς τουριστικής υποδομής ψηλών προδιαγραφών
και συγκεκριμένα, η δημιουργία περισσότερων γηπέδων
γκόλφ,
θεματικών
πάρκων,
μαρίνων,
αθλητικών
εγκαταστάσεων, συνεδριακών κέντρων και η ίδρυση
καζίνων, η ανάγκη για συντονισμό των διαφόρων
υπηρεσιών και Αρχών που εμπλέκονται για την
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ολοκλήρωση των έργων βασικής υποδομής εντός των
τεθέντων χρονοδιαγραμμάτων, όπως δρόμοι, πεζόδρομοι,
ποδηλατόδρομοι, αποχετευτικά, καθώς και η μείωση των
διαφόρων φορολογιών και τελών που επιβάλλονται κατά
ετεροβαρή και άδικο τρόπο στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Επισημαίνεται επίσης ότι στην Έκθεση του για το 2011, το
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ κατέταξε την Κύπρο στην
24η θέση (μεταξύ 139 χωρών) στο Δείκτη Ταξιδιωτικής και
Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας. Η κατάταξη γίνεται στη
βάση αξιολόγησης του τουριστικού προϊόντος με βάση 14
πυλώνες και 75 συνολικά επιμέρους δείκτες, εκ των
οποίων σημειώνεται ότι η Κύπρος βρίσκεται στην 77η θέση
σε σχέση με το ψηλό κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων
και τα ψηλά τέλη των αεροδρομίων, στη 94η θέση σε
σχέση με την ανταγωνιστικότητα των ξενοδοχειακών τιμών
της
και
στην
122η
θέση
σε
σχέση
με
το
φιλελευθεροποιημένο
σύστημα
των
διακρατικών
συμφωνιών για τις αεροσυγκοινωνίες της.

3.2.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

3.2.1. Προσφορά Κλινών και Απασχόληση
στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία
Πιο κάτω δίνεται αναλυτικά η όλη κατάσταση αναφορικά με
τις πληρότητες και τη δυναμικότητα της ξενοδοχειακής
βιομηχανίας, την απασχόληση και τις τιμές των
ξενοδοχείων.
3.2.2. Πληρότητες
Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του Κυπριακού
Οργανισμού Τουρισμού, η ακαθάριστη ετήσια πληρότητα
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία για το 2011 ανέκαμψε
οριακά σε σχέση με το 2010 (44.3% επί του συνόλου των
κλινών ετήσια το 2011 σε σχέση με 42.3% το 2010).
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), στο σύνολο
των 27 Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος
είχε το 2011 αύξηση στις συνολικές διανυκτερεύσεις,
ντόπιων και ξένων, στα ξενοδοχεία της. Συγκεκριμένα οι
διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 4.7% σε σχέση με το
2010. Συνολικά, το 2011 διανυκτέρευσαν στα Κυπριακά
ξενοδοχεία 14.3 εκ. άτομα έναντι 13.2 εκ. το 2010. Οι
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διανυκτερεύσεις των ξένων αυξήθηκαν κατά 7%
φθάνοντας τα 13.1 εκ., ενώ των Κυπρίων μειώθηκαν κατά
15% στο 1.1 εκ. Η μείωση αυτή επήλθε κυρίως λόγω της
πλήρους κατάργησης του κονδυλίου για στήριξη του
εσωτερικού/κοινωνικού
τουρισμού
το
2011
που
περιλαμβάνετο στα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας και το
οποίο κονδύλι του 2010 μειώθηκε δραστικά σε €4 εκ. από
τα €10 εκ. που παρασχέθηκαν το 2009.
Κύριοι
λόγοι
για
τις
πενιχρές
πληρότητες
των
ξενοδοχειακών μονάδων, πέραν της σημαντικής μείωσης
των τουριστικών αφίξεων σε σχέση με τη χρονιά ρεκόρ του
2001 και παρά την μερική ανάκαμψη του 2011, είναι το
έντονο πλέον φαινόμενο πολλοί τουρίστες να μη διαμένουν
σε νόμιμα τουριστικά καταλύματα. Επίσης υπάρχει η
πληθώρα τουριστικών επαύλεων, ως δεύτερης κατοικίας
πολλών Ευρωπαίων, κάτι στο οποίο δεν μπορούμε να
σταθούμε εμπόδιο μια και πρόκειται για μια νέα μορφή
τουρισμού που αναπτύσσεται σε όλη την Ευρώπη και τη
Μεσόγειο. Το δυσάρεστο όμως είναι ότι οι επαύλεις αυτές
τυγχάνουν εμπορικής εκμετάλλευσης/ενοικίασης από τους
ίδιους τους ιδιοκτήτες σε συμπατριώτες τους, την επικαρπία
των οποίων επωφελούνται στη χώρα τους με αποτέλεσμα
την απώλεια των συναφών εσόδων/εισροών για την
Κυπριακή οικονομία.
Βάση επίσημων στοιχείων του Κράτους, πέραν του 30%
των αφικνούμενων τουριστών, δηλαδή 1 στους 3
τουρίστες,
δεν
διαμένει
σε
αδειούχα
τουριστικά
καταλύματα. Ανησυχητικό είναι επίσης το γεγονός ότι
μέρος των υπό αναφορά διαμονών και εσόδων, πιθανό να
έγιναν και πέραν των ελεύθερων περιοχών μας, κάτι το
οποίο το Κράτος θα πρέπει να διερευνήσει και μελετήσει
περαιτέρω.
3.2.3. Δυναμικότητα Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας
Στις 31/12/2011 λειτουργούσαν στις ελεύθερες περιοχές
της Κύπρου 824 αδειούχες από τον ΚΟΤ μονάδες από τις
οποίες 223 ήταν ξενοδοχεία 1-5 αστέρων, 180
Οργανωμένα διαμερίσματα De Luxe, Α, Β και Γ κατηγορίας,
21 Τουριστικά Χωριά, 131 Τουριστικές Επαύλεις, 5
ξενοδοχεία χωρίς αστέρα, 5 ξενώνες, 95 τουριστικά
διαμερίσματα,
7
επιπλωμένα
διαμερίσματα,
154
παραδοσιακές οικοδομές και 3 κατασκηνωτικοί χώροι.
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Η δυναμικότητα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας σε αριθμό
κλινών το 2011 ανήλθε σε 87,082 σε σύγκριση με 88,234
κλίνες που λειτουργούσαν κατά το 2010. Σημειώθηκε
δηλαδή μείωση κατά 1.152 κλίνες σε σχέση με το 2010,
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1.3% (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII).
Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια του 2011 λειτουργούσαν
223 ξενοδοχεία 5*-1* δυναμικότητας 52,486 κλινών
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX):
25 ξενοδοχεία 5 αστέρων
58
"
4
"
75
"
3
"
42
"
2
"
23
"
1
"

11,464
21,091
15,254
3,592
1,085

κλίνες
κλίνες
κλίνες
κλίνες
κλίνες

Το 2011 βρίσκονταν επίσης σε λειτουργία 180 μονάδες
οργανωμένων διαμερισμάτων De luxe, A, B και Γ
κατηγορίας και 21 τουριστικά χωριά Α κατηγορίας,
δυναμικότητας
24,906
κλινών.
Πιο
αναλυτικά
λειτουργούσαν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ):
1 μονάδα De Luxe
59 μονάδες Α κατηγορίας
97
"
Β
"
23
"
Γ
"
21 Τουριστικά Χωριά Α & Β κατηγ.

114
9,274
7,430
1,288
6,800

κλίνες
κλίνες
κλίνες
κλίνες
κλίνες

Επιπρόσθετα λειτουργούσαν 131 τουριστικές επαύλεις (με
1,338 κλίνες), 154 παραδοσιακές οικοδομές (με 1,367
κλίνες), 95 τουριστικά διαμερίσματα (με 4,228 κλίνες), 7
επιπλωμένα διαμερίσματα (με 88 κλίνες), 5 ξενοδοχεία
χωρίς αστέρα (με 120 κλίνες), 5 ξενώνες (με 121 κλίνες),
3 κατασκηνωτικοί χώροι (με 2,428 κλίνες), συνολικής
δυναμικότητας 9,690 κλινών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI).
3.2.4. Απασχόληση
Με βάση τις εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, το
ανθρώπινο
δυναμικό
που
απασχολήθηκε
στην
ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία το 2011, έφτασε
στις 35,900 ενώ το 2010 ήταν στις 34,600.
Το σύνολο του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού της
Κύπρου κατά το 2011 έφθασε, σύμφωνα με προκαταρκτικά
στοιχεία, στις 378,000 σε σχέση με 376,000 το 2010.
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3.2.5. Τιμές Ξενοδοχείων, Πολιτική Τιμών και
Οικονομικές Υποχρεώσεις στο Τραπεζικό Σύστημα
Ένεκα των αρνητικών επιπτώσεων στον τουρισμό μας τα
τελευταία ένδεκα χρόνια ως επακόλουθο των τραγικών
συμβάντων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 αλλά και του
πολέμου στο Ιράκ το 2003, της επιδείνωσης της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2009 και των
εντεινόμενων ανταγωνιστικών πιέσεων, οι ξενοδοχειακές
μας τιμές παρέμειναν καθηλωμένες σε πολύ χαμηλά
επίπεδα, τιμές που δεν διαφέρουν κατά πολύ αυτών των
προηγούμενων 20 χρόνων, όταν οι ξενοδόχοι είχαν
αναγκαστεί να τις μειώσουν αισθητά ένεκα της κρίσης του
Κόλπου το 1991. Σαν επακόλουθο, τα έσοδα των
ξενοδοχείων κατά το 2011 συνέχισαν να βρίσκονται σε μη
αμειπτικά επίπεδα, ενώ αντίθετα τα συνολικά λειτουργικά
κόστη των ξενοδοχείων συνέχισαν την ανοδική τους
πορεία, κειμενόμενα κατά μέσο όρο στο 80% περίπου επί
των συνολικών εσόδων μιας μονάδας.
Φυσιολογική προέκταση των πιο πάνω είναι, βάση
προκαταρκτικών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας, οι
τουριστικές επιχειρήσεις να οφείλουν κατά το 2011, μόνο
στις εμπορικές τράπεζες της Κύπρου, περιλαμβανομένων
των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, το αστρονομικό
ποσό των €2.653 δισεκατομμυρίων, με αποτέλεσμα τον
εξανεμισμό της επικερδότητας τους, ενώ για σημαντικό
αριθμό μονάδων η παρατεταμένη ζημιογόνα πορεία τους
και η αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις οικονομικές
τους υποχρεώσεις, τις ανάγκασε ν’ αλλάξουν χρήση σε
γηροκομεία, γραφεία και σε οικιστικά συγκροτήματα.
Τούτο αναντίλεκτα δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως υγιής
επίδοση του τομέα του τουρισμού ο οποίος, όπως είναι
καθολικά αποδεκτό, αποτελεί τον κύριο αιμοδότη της
οικονομίας της Κύπρου. Τουναντίον καταδεικνύει ότι η
ξενοδοχειακή βιομηχανία στην ουσία επιχορηγεί την
οικονομική ανάπτυξη του τόπου, σε βάρος της δικής της
υγιούς απόδοσης.
Κατόπιν αριθμού συναντήσεων του ΠΑΣΥΞΕ με τον
Πρόεδρο του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου,
Εκπροσώπους της Κεντρικής Τράπεζας και τις Εμπορικές
Τράπεζες για τα δάνεια των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,
μετά και την επιδείνωση του τουριστικού τομέα από την
παγκόσμια οικονομική κρίση, ζητήθηκε όπως επιδειχθεί η
δέουσα υπό τις περιστάσεις κατανόηση από μέρους του
τραπεζικού συστήματος με την αναστολή καταβολής για
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ένα έτος των τοκοχρεολυσίων των οφειλομένων από την
ξενοδοχειακή βιομηχανία δανείων, καθώς επίσης και η
μείωση των υψηλών δανειστικών επιτοκίων.
Επιπρόσθετα αναγνωρίσθηκε η αναγκαιότητα να δοθούν
κάποιες διευκολύνσεις στην αποπληρωμή δανείων της
ξενοδοχειακής βιομηχανίας προς εμπορικές τράπεζες, για
να βοηθηθούν τα ξενοδοχεία να αντεπεξέλθουν τη
δύσκολη περίοδο που περνούν. Συγκεκριμένα το αίτημα
του ΠΑΣΥΞΕ ήταν η βελτίωση των όρων αποπληρωμής των
υφιστάμενων δανείων, με στόχο να βελτιωθεί η
ρευστότητα των ξενοδοχείων, με την επιμήκυνση του
χρόνου αποπληρωμής υφιστάμενων δανείων.

3.3.

ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟ 2011

3.3.1. Απολογισμός Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού
για το 2011
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) έχει
χαρακτηρίσει το 2011 ως μια χρονιά που σημείωσε πέραν
του αναμενόμενου θετικό πρόσημο, παρά το γεγονός ότι
ήταν μια χρονιά που είχε υποστεί μεγάλες προκλήσεις από
την οικονομική πίεση, την πολιτική αναταραχή αλλά και τις
φυσικές καταστροφές, συνεχίζοντας έτσι τη δυναμική
ανάκαμψη του τουρισμού του 2010 - μετά τις πολύ
δύσκολες χρονιές 2009 και 2008 ένεκα της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης και ύφεσης. Βάση των τελευταίων
στοιχείων του UNWTO, το 2011 ο παγκόσμιος τουρισμός
παρουσίασε
αύξηση
της
τάξης
του
4.6%
(982
εκατομμύρια) σε σχέση με την επίσης δυναμική αύξηση του
6.4% του 2010 (939 εκατομμύρια) σε σχέση με το 2009,
χρονιά κατά την οποία υπέστη τη μεγαλύτερη ετήσια
μείωση
στις
διεθνείς
τουριστικές
αφίξεις
που
παρουσιάστηκε ποτέ (-4%) σε σχέση με το 2008 (η
προηγούμενη μείωση του διεθνούς τουρισμού ήταν το
2003 κατά -1.7% και η αμέσως προηγούμενη ήταν το 2001
με -0.1% λόγω των τραγικών γεγονότων της 11ης
Σεπτεμβρίου).
Χαρακτηριστικά το UNWTO ανάφερε ότι το 2011 ο
παγκόσμιος τουρισμός κτύπησε νέο ρεκόρ αφίξεων παρά
τις προκλητικές καταστάσεις που αντιμετώπισε, αφού
επηρεάστηκε έντονα από την επιβράδυνση στην παγκόσμια
οικονομική ανάκαμψη, τις πολιτικές αναταραχές και
αλλαγές στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, καθώς
και από τις φυσικές καταστροφές κυρίως στην Ιαπωνία.
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Όπως προαναφέρθηκε, το 2011 ο παγκόσμιος τουρισμός
ανέκαμψε πέραν των προσδοκιών του UNWTO. Η αύξηση
της τάξης του 4.6% ακολούθησε την επίσης σημαντική
αύξηση της τάξης του 6.4% του 2010 που - μετά τα
απογοητευτικά αποτελέσματα του 2009 (-4%) και του
2008 (μόνο +2%) - πλησίασε τα θετικά αποτελέσματα του
2007 (που αποτελούσε την τέταρτη κατά συνέχεια χρονιά
δυναμικής ανάπτυξης αφού είχε 7% αύξηση ρεκόρ σε
σχέση με το 2006, που είχε 5.5% αύξηση σε σχέση με το
2005, που είχε επίσης 5.5% αύξηση σε σχέση με το 2004 χρονιά θεαματικής αύξησης ύψους 10% και ρεκόρ σε
ποσοστό αύξησης από το 1980).
Συγκεκριμένα, το 2011 οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις
έφθασαν τα 982 εκατομμύρια σε σχέση με τα 939
εκατομμύρια του 2010. Σημειώνεται δε ότι από τα 43
επιπρόσθετα εκατομμύρια αφίξεων του 2011, τη μερίδα του
λέοντος με 29 εκατομμύρια έχει αποκομίσει η Ευρώπη,
ακολούθησε η Ασία και ο Ειρηνικός με 12 επιπλέον
εκατομμύρια, η Αμερική με 6 εκατομμύρια, η Αφρική με ½
εκατομμύριο, ενώ η Μέση Ανατολή απώλεσε 5 εκατομμύρια
αφίξεις.
Με βάση στοιχείων του UNWTO για το διεθνή τουριστικό
χάρτη, το 2011 κατέδειξε ότι σε όλες τις ηπείρους
κατεγράφησαν θετικά αποτελέσματα εκτός από τη Μέση
Ανατολή. Η Ευρώπη με 6% αύξηση στις αφίξεις της (503.7
εκατομμύρια) είχε την καλύτερη επίδοση από όλες τις
ηπείρους και παρέμεινε σταθερά στην πρώτη θέση, η Ασία
και ο Ειρηνικός με επίσης 6% αύξηση (217 εκατομμύρια)
ήταν στη δεύτερη θέση, η Αμερική με 4.2% αύξηση (156
εκατομμύρια) στην τρίτη θέση, η Μέση Ανατολή με μείωση
8.4% στις αφίξεις (55.4 εκατομμύρια) στην τέταρτη θέση
ακολουθούμενη από την Αφρική με αύξηση 1% (50
εκατομμύρια αφίξεις) στην πέμπτη θέση.
Σε αντίθεση με άλλες χρονιές, η ανάπτυξη του τουρισμού
ήταν ψηλότερη στις ανεπτυγμένες οικονομίες παρά στις
αναδυόμενες εξαιτίας κυρίως των θετικών αποτελεσμάτων
της Ευρώπης και της οπισθοδρόμησης της Μέσης Ανατολής
και της Βόρειας Αφρικής.
Με βάση τα προκαταρκτικά διαθέσιμα στοιχεία του UNWTO,
τα έσοδα του παγκόσμιου τουρισμού το 2011 έχουν
αυξηθεί κατά 3.8% σε σχέση με το 2010 και έχουν
ξεπεράσει, για πρώτη φορά, το US$1.030 τρισεκατομμύριο.
Οι κυριότεροι προορισμοί που είχαν αύξηση στα έσοδα τους
ήταν οι ΗΠΑ, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ταϋλάνδη και το Χογκ
Κογκ.
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Ευρώπη
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Ευρώπη - ο μεγαλύτερος
τουριστικός προορισμός με μερίδιο πέραν του 50% στις
διεθνείς τουριστικές αφίξεις - το 2011 (με 503.7
εκατομμύρια αφίξεις) κατέγραψε αύξηση της τάξης του 6%
στις αφίξεις της.
Στην επικράτεια της Ευρώπης και με βάση στοιχείων του
UNWTO για το 2011, οι προορισμοί που κατέδειξαν τα
καλύτερα αποτελέσματα ήταν η Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη, καθώς και η Νότια Μεσόγειος που είχαν αύξηση
της τάξης του 8% έκαστος στις αφίξεις τους, η Βόρεια
Ευρώπη είχε 5.6% αύξηση, ενώ η Δυτική Ευρώπη μόνο
3.4%.
Από τους κυριότερους προορισμούς της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης, τις καλύτερες επιδόσεις πέτυχαν η
Εσθονία (+16%), η Ρουμανία (+13%), η Ρωσία (+12%), η
Σλοβακία (+10%), η Πολωνία (+8%) και η Ουγγαρία
(+8%).
Το UNWTO επεσήμανε ότι παρόλο που η δυναμική
ανάπτυξη των προορισμών της Νότιας Μεσογείου ήταν
αποτέλεσμα του γεγονότος ότι επωφελήθηκαν των
τουριστών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής,
εντούτοις έχουν επωφεληθεί και από το βελτιωμένο
εξερχόμενο τουρισμό των αγορών της Σκανδιναυίας, της
Γερμανίας και της Ρωσίας.
Από τους κυριότερους προορισμούς της Νότιας Μεσογείου,
τις καλύτερες επιδόσεις πέτυχαν η Κύπρος (+10%), η
Ελλάδα (+9.5), η Τουρκία (+9%), η Κροατία (+9%), η
Ισπανία (+8%), η Πορτογαλία (+7), η Ιταλία (+6%) και η
Μάλτα (+6%).
Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι στον κατάλογο του UNWTO για
τους 10 δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς ανά
το παγκόσμιο (Top Ten Tourism Destinations), η Τουρκία
ανήλθε στην 6η θέση, ενώ τα σκήπτρα εξακολουθεί να
κρατάει η Γαλλία (1η), η Ισπανία έρχεται 3η, η Ιταλία 5η, η
Βρετανία 7η και η Γερμανία 8η.
Οι κυριότεροι προορισμοί της Βόρειας Ευρώπης με θετικό
πρόσημα ήταν η Ισλανδία (+16%), η Φιλλανδία (+14%)
και η Νορβηγία (+9%), ενώ από τους προορισμούς της
Δυτικής Ευρώπης τις καλύτερες επιδόσεις είχαν η Γερμανία
(+6%), το Μονακό (+6%) και η Αυστρία (+5%).
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Ασία και Ειρηνικός Ωκεανός
"Οι προορισμοί του μέλλοντος" ή "αναδυόμενοι", όπως
θεωρούνται η Ασία και ο Ειρηνικός, κατέγραψαν 6%
αύξηση στις αφίξεις τους το 2011 (217 εκατομμύρια). Οι
προορισμοί της με τα καλύτερα αποτελέσματα σε αφίξεις
ήταν στη Νοτιο-Ανατολική Ασία (+10.4%) και στη Νότια
Ασία (+8%) και με κυριότερους το Μπουτάν (+39%), τη
Σρι-Λάνκα (+31%), την Ταϊλάνδη (+29%), το Βιετνάμ
(+20%), τις Μαλδίβες (+18%) και τη Σιγκαπούρη (+13%).
Η Βορειο-Ανατολική Ασία είχε αδύναμη ανάπτυξη και παρά
την αύξηση στις αφίξεις στο Χογκ Κογκ (+11%) και στη
Δημοκρατία της Κορέας (+11%), εντούτοις επηρεάστηκε
από τις φυσικές καταστροφές στην Ιαπωνία η οποία είχε
μείωση της τάξης του 28% στις αφίξεις της.
Η Ωκεανία είχε μόνο 0.8% αύξηση στις αφίξεις της, ενώ η
αδυναμία των κυριότερων προορισμών της όπως η
Αυστραλία (-0.2%) και η Νέα Ζηλανδία (+3%), οφείλετο
κυρίως στη μείωση του εξερχόμενου τουρισμού από την
Ιαπωνία. Τα νησιά όμως της Ωκεανίας είχαν καλύτερη
επίδοση όπως η Νέα Καληδονία (+13.5%), η Παπούα Νέα
Γουϊνέα (+11%), τα νησιά Κούκ (+8%), τα νησιά Φίτζι
(+7%) και η Γαλλική Πολυνησία (+6%).
Αμερική
Η Αμερική κατέγραψε 4.2% αύξηση στις αφίξεις της το
2011 (156 εκατομμύρια), ενώ από τους προορισμούς της,
η Βόρεια Αμερική παρόλο που παρέμεινε ο πιο δυνατός
"παίκτης" της ηπείρου όπως ήταν και το 2010, εντούτοις
κατέγραψε τη χαμηλότερη επίδοση με μόλις 3% αύξηση
στις αφίξεις της. Από τους κυριότερους προορισμούς της
Βόρειας Αμερικής, οι ΗΠΑ (που απορροφούν το 40% των
αφίξεων όλης της ηπείρου) κατέγραψαν 4% αύξηση, ενώ ο
Καναδάς είχε μείωση της τάξης του 0.8%.
Η Νότια Αμερική συνέχισε να ηγείται σε επίδοση για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αφού είχε 10% αύξηση στις
αφίξεις της, ενώ οι προορισμοί της που ξεχώρισαν ήταν η
Ουραγουάη που είχε αύξηση 22% στις αφίξεις της, η
Παραγουάη (+12%) και η Χιλή (+11%).
Ακολούθησε η Κεντρική Αμερική που κατέγραψε 5%
αύξηση στις αφίξεις της και με κυριότερο προορισμό τον
Παναμά με 11% αύξηση στις αφίξεις του.
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Η Καραϊβική κατέγραψε 4% αύξηση στις αφίξεις της και
συγκεκριμένα, από τα νησιά της η Κούβα, τα Νησιά Κέϊμαν
και η Γρενάδα είχαν 7% αύξηση έκαστη, η Ανγκουίλα 6%,
ενώ η δημοφιλής Τζαμάϊκα είχε μόλις 2% αύξηση.
Μέση Ανατολή
Η Μέση Ανατολή, μετά την εξαίρετη επίδοση του 2010 που
κατέγραψε 14% στις αφίξεις της, το 2011 παρουσίασε
οπισθοδρόμηση ένεκα των πολιτικών εξεγέρσεων και
αλλαγών στην περιοχή αφού κατέγραψε μείωση της τάξης
του 8.4% (55.4 εκατομμύρια αφίξεις), ενώ υπολογίζεται
από το UNWTO να απώλεσε 5 εκατομμύρια αφίξεις.
Παρά το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία πέτυχε θεαματική
αύξηση της τάξης του 60% στις αφίξεις της και το
Ντουμπάϊ 9.4% αύξηση, εντούτοις η πλειοψηφία των
χωρών της είχε μείωση.
Συγκεκριμένα, το "αστέρι" της Μέσης Ανατολής, όπως
χαρακτηρίζετο η Αίγυπτος, υπέστη μεγάλες απώλειες αφού
είχε μείωση της τάξης του 32.4%, η Συρία - η οποία το
2010 είχε αύξηση της τάξης τους 40% αφού είχε επενδύσει
σημαντικά στην ανάπτυξη της τουριστικής της βιομηχανίας
- το 2011 κατέγραψε μείωση της τάξης του 41% στις
αφίξεις της, ενώ ο Λίβανος είχε μείωση 24%.
Αφρική
Η Αφρική, μετά τις θετικές επιδόσεις της το 2009 (+5%)
και το 2010 (+6%), διατήρησε τις αφίξεις της (50
εκατομμύρια αφίξεις) αφού κατέγραψε 1% αύξηση το
2011. Και τούτο ένεκα του συνδυασμού της αύξησης αφ’
ενός, της τάξης του 7% σε χώρες νοτίως της Σαχάρας και
της μείωσης αφ’ ετέρου, λόγω των απωλειών της Βορείου
Αφρικής (-10%).
Ένεκα της έκρυθμης πολιτικής κατάστασης, ο δημοφιλής
προορισμός της Τυνησίας κατέγραψε μεγάλες απώλειες
αφού παρουσίασε μείωση της τάξης του 31%.
Το Μαρόκο - μετά τις δύο συνεχόμενες αυξήσεις που είχε
το 2009 (+7%) και το 2010 (+11%) - το 2011 παρουσίασε
επίσης στασιμότητα παρά την οριακή αύξηση της τάξης του
0.6% στις αφίξεις του.
Οι προορισμοί της Αφρικής που είχαν ιδιαίτερα θετικά
αποτελέσματα το 2011 ήταν η Αλγερία (+16%), η
Μαγαδασκάρη (+15%) και οι Σεϋχέλλες (+11%).
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3.3.2. Δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του Παγκόσμιου
Οργανισμού Τουρισμού και Εκτιμήσεις για την Πορεία
του Τουρισμού το 2012
Ενόψει του ότι το 2011 χαρακτηρίστηκε από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO) ως μια χρονιά
που ο παγκόσμιος τουρισμός ανέκαμψε πέραν των
προσδοκιών του, παρά τις προκλήσεις που είχε διεθνώς, ο
Γενικός Γραμματέας του UNWTO, κ. T. Rifai, δήλωσε
χαρακτηριστικά: "Ο τουρισμός που είναι άμεσα υπεύθυνος
για το 5% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος (ΑΕΠ), για το 6% των συνολικών εξαγωγών,
αντιστοιχεί στο 30% του παγκόσμιου κλάδου υπηρεσιών
και εργοδοτεί 1 για κάθε 12 άτομα παγκοσμίως σε
ανεπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες, αυτά τα
αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και έρχονται σε μια
εποχή που επιζητούμε άμεσα μοχλούς για να τονώσουμε
την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας".
Αναφορικά με τη διεθνή πορεία του τουρισμού κατά το
2012, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού προβλέπει τη
συνέχιση αυτής της ανάπτυξης αλλά με βραδύτερο ρυθμό,
αναμένοντας μια αύξηση της τάξης του 3-4%, φθάνοντας,
για πρώτη φορά, στο ιστορικό 1 δισεκατομμύριο αφίξεις
μέχρι το τέλος του χρόνου. Αναδυόμενες οικονομίες
αναμένεται να επανακτήσουν την υπεροχή τους με
δυναμικότερη ανάπτυξη στην Ασία και τον Ειρηνικό και την
Αφρική (+4-6%), ακολουθούμενες από την Αμερική και
την Ευρώπη (+2-4%) και τη Μέση Ανατολή (+0-5%) που
προβλέπεται ότι θα αρχίσει να ανακάμπτει από τις απώλειες
του 2011.
Με βάση τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του UNWTO
(Μάϊος 2012), οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις τους πρώτους
μήνες του 2012, παρά τις συνεχιζόμενες οικονομικές
προκλήσεις, ήταν ενθαρρυντικές σε όλες τις χώρες, εκτός
από τη Μέση Ανατολή όπου ωστόσο έδειξε σημεία
ανάκαμψης με κυριότερη την Αίγυπτο που το πρώτο
τρίμηνο είχε αύξηση της τάξης του 32%. Επίσης η Βόρεια
Αφρική επανακάμπτει σημαντικά με την Τυνησία να
επιτυγχάνει 53% αύξηση στις αφίξεις της το πρώτο τρίμηνο
του τρέχοντος έτους.
Αξιοσημείωτες είναι επίσης οι πρόσφατες δηλώσεις του
Γενικού Γραμματέα του UNWTO, κ. T. Rifai, κατά τη
διάρκεια των εγκαινίων της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης
ΙΤΒ Βερολίνου, ο οποίος δήλωσε: "Η δεκαετία 2010-2020
θα μείνει στη θύμηση μας ως η δεκαετία κατά την οποία τα
ταξίδια και ο τουρισμός αναδύθηκαν ως οι πιο υποσχόμενοι
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και σημαντικοί τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας,
συμβάλλοντας σε ένα βιώσιμο πλανήτη, μια αυξημένη
οικονομία και μια καλύτερη ζωή. Το 2012 θα εορτασθεί ένα
σημαντικό επίτευγμα αυτού του ταξιδιού. Μέχρι το τέλος
του τρέχοντος έτους, οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις θα
φθάσουν το 1 δισεκατομμύριο, το οποίο είναι ένα
εξαιρετικό επίτευγμα για την παγκόσμια οικονομία αλλά
ταυτόχρονα είναι και μια σοβαρή ευθύνη για την περαιτέρω
ανάπτυξη. Ταυτόχρονα με την οικονομική ανάπτυξη και τη
δημιουργία θέσεων εργασίας που φέρνει ο τουρισμός,
έρχεται και η εξής πρόκληση: να ικανοποιηθούν οι ανάγκες
των σημερινών τουριστών και των φιλοξενουσών χωρών
δημιουργώντας τους όρους για να κτίσουμε το μέλλον που
θέλουμε - ένα μέλλον οικονομικής, περιβαλλοντικής και
κοινωνικής βιωσιμότητας, που να αξίζει για τα παιδιά και τα
εγγόνια μας".
Κάνοντας μια αναδρομή στην ιστορία του τουρισμού, ο κ.
Rifai ανάφερε: "Το 1950, τα ταξίδια σε ξένες χώρες ήταν
περιορισμένα και αφορούσαν ένα μικρό αριθμό πλουσίων
και ανθρώπων της περιπέτειας, αριθμούμενοι μόλις 25
εκατομμύρια ανά το παγκόσμιο. Σήμερα, μόλις μια γενιά
αργότερα, διακινούνται 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι. Μέχρι
το τέλος του 2012, 1/7 του παγκόσμιου πληθυσμού θα
περάσουν τα διεθνή σύνορα, σε μια μόνο χρονιά, ενώ άλλα
4 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα κάνουν εσωτερικά ταξίδια
εντός των εθνικών τους συνόρων".
Συνεχίζοντας ανάφερε: "Από τη μελέτη του UNWTO
προβλέποντας τον 'Τουρισμό μέχρι το 2030', διεφάνη ότι
το 2030, ο παγκόσμιος τουρισμός θα φθάσει το 1.8
δισεκατομμύριο αφίξεις το χρόνο (5 εκατομμύρια την
ημέρα). Πίσω από αυτούς τους εντυπωσιακούς αριθμούς
υπάρχει η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων
εργασίας. Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO),
ο κόσμος χρειάζεται τη δημιουργία 600 εκατομμυρίων νέων
θέσεων εργασίας για την επόμενη δεκαετία για να
διατηρηθεί η οικονομική ανάπτυξη, ενώ για κάθε μια θέση
εργασίας που δημιουργείται στον τουρισμό, δημιουργείται
ακόμη 1½ επιπρόσθετη θέση εργασίας στη συναφή
τουριστική οικονομία. Είναι μια απλή φόρμουλα: 1
δισεκατομμύριο τουρίστες ισοδυναμεί με 1 δισεκατομμύριο
ευκαιρίες, εκατοντάδες εκατομμύρια θέσεις εργασίας,
δυνατότητες
ψηλότερου
εισοδήματος,
αυξημένης
επένδυσης σε υποδομή και αμέτρητες διαδρομές για
ανάπτυξη".
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Ο κ. Rifai κατέληξε όμως ταυτόχρονα σε ένα σημαντικό
μήνυμα: "Η διευκόλυνση για ταξίδια είναι το θέμα που
πρέπει να επικεντρωθούμε από τώρα και στο εξής και θα
πρέπει να αποτελεί το κύριο θέμα συζήτησης. Και αυτό που
πρέπει να γίνει είναι η αφαίρεση των ταξιδιωτικών
περιορισμών/εμποδίων όπως η κατάργηση των περίπλοκων
διατυπώσεων για έκδοση θεώρησης διαβατηρίων (βίζας)
και των διαδικασιών διασυνοριακών ελέγχων σε μια
προσπάθεια να διευκολυνθεί η τουριστική ροή. Η
διαδικασία έκδοσης βίζας, τα ψηλά τέλη, η περίπλοκη
γραφειοκρατία και η μεγάλη αναμονή, αποτελούν εμπόδιο
στην ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και το
ελεύθερο εμπόριο".
Στο σημείο αυτό ο Γενικός Γραμματέας του UNWTO έφερε
ως ένα ενθαρρυντικό παράδειγμα την απόφαση του
Προέδρου των ΗΠΑ, κ. Μπ. Ομπάμα, να υπογράψει, αρχές
του 2012, μια οδηγία για διευκόλυνση της διαδικασίας
έκδοσης βίζας, για να αυξήσει τον τουρισμό στις ΗΠΑ, να
τονώσει την οικονομία και να δημιουργήσει θέσεις
εργασίας, αναφέροντας απλά: "όσο περισσότεροι άνθρωποι
επισκέπτονται
την
Αμερική,
τόσο
περισσότερους
Αμερικανούς θα επιστρέψουμε στην αγορά εργασίας".

3.4.

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

3.4.1. Πορεία του Τουρισμού στην Κύπρο
κατά την 11-ετία 2001-2011
Έχοντας υπόψη τα προαναφερόμενα επίσημα στοιχεία του
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO), αλλά και
της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυβέρνησης μας, εξάγονται
πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα που επιβεβαιώνουν την
απρόσκοπτη ανοδική πορεία των κύριων ανταγωνιστικών
μας προορισμών, ενώ τουναντίον, καταμαρτυρούν και την
κατρακύλα, αποκλειστικά και κύρια που ακολουθεί η
Κυπριακή τουριστική βιομηχανία την τελευταία 11-ετία.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας
κατά τα τελευταία 11 χρόνια (2001-2011), οι τουριστικές
αφίξεις έχουν μειωθεί σημαντικά με αποτέλεσμα τα
2,392.228 τουρίστες που είχαμε το 2011, να έχουν
καταποντισθεί κατά 304,000 περίπου λιγότερους από
όσους προσελκύσαμε τη χρονιά ρεκόρ του 2001 (2.696
εκατομμύρια τουρίστες). Σε ποσοστό η μείωση του 2011
έναντι του 2001 είναι της τάξης του 11.2%.
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Η αξιοσημείωτη αύξηση στις αφίξεις το 2011 κατά 10.1%
έναντι του 2010, δεν διαγράφει την επίδοση του 2009 που
χαρακτηρίστηκε ως μια από τις χειρότερες χρονιές
κατρακύλας του τουρισμού μας με 11% μείωση στις αφίξεις
έναντι του 2008, αφού καταδεικνύεται από το γεγονός ότι
συγκρίνεται με τη μείωση της τάξης του επίσης 11% που
καταγράφηκε το 2002 που επηρεάστηκε από τα γεγονότα
της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και με τη μείωση του 11.3%
που καταγράφηκε το 1991 εξαιτίας των επιπτώσεων του
Πολέμου στον Κόλπο.
Ακόμη πιο αρνητική εικόνα παρουσιάζουν τα έσοδα μας
από τον τουρισμό κατά τα τελευταία 11 χρόνια (20012011). Δυστυχώς τα έσοδα του 2011 (€1.767 δις)
παραμένουν αισθητά πιο κάτω από τα έσοδα που είχαμε το
2001 (€2.182 δις) που ήταν χρονιά ρεκόρ. Η μείωση των
εσόδων του 2011 έναντι του 2001 είναι της τάξης του
19.5% και κατά περίπου €415 εκατομμύρια λιγότερα για
την Εθνική Οικονομία.
Παρά το γεγονός ότι τα έσοδα σε ξένο συνάλλαγμα από τον
τουρισμό το 2011 αυξήθηκαν κατά 13% σε σύγκριση με το
2010, εντούτοις δεν αναπληρώνουν την κατρακύλα των
εσόδων του 2009 που σημείωσαν μείωση της τάξης του
17% έναντι του 2008.
Ενδεικτικό της όλης πορείας του Κυπριακού τουρισμού από
το 1973-2011 σε σχέση με τις αφίξεις και τα έσοδα είναι το
γράφημα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII.
3.4.2. Στοιχεία Τουριστικών Αφίξεων (Ιαν.-Φεβρ.-Απρ.
2012) και Εσόδων (Ιαν.-Φεβρ.- Απρ. 2012) και
Εκτιμήσεις για όλο το 2012
Με βάση τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας, οι πρώτοι μήνες του 2012, δηλαδή
ο Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος και ο Απρίλιος (δεν υπάρχουν
στοιχεία από τη Στατιστική Υπηρεσία για το Μάρτιο 2012)
κατέδειξαν μείωση στις τουριστικές αφίξεις. Συγκεκριμένα
ο Ιανουάριος είχε αύξηση 7.1%, ο Φεβρουάριος μείωση
11% και ο Απρίλιος επίσης μείωση 5% έναντι των
αντίστοιχων ίδιων μηνών του 2011. Σε απόλυτους
αριθμούς το σύνολο αφίξεων των τριών αυτών μηνών
(Ιαν., Φεβρ. Απρ.) του 2012 ήταν 292.678 έναντι 306.498
των αντίστοιχων τριών ίδιων μηνών του 2011 με συνολική
μείωση της τάξης του 4.5%.
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Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τα έσοδα των
τριών πρώτων μηνών του 2012, δηλαδή του Ιανουαρίου,
του Φεβρουαρίου και του Απριλίου (δεν υπάρχουν στοιχεία
από τη Στατιστική Υπηρεσία για το Μάρτιο 2012), ήταν
ιδιαίτερα απογοητευτικά. Με βάση τα μέχρι σήμερα επίσημα
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Ιανουάριος είχε
οριακή αύξηση 0.6%, ο Φεβρουάριος είχε μείωση 12.4%
και ο Απρίλιος επίσης μείωση 16% έναντι των αντίστοιχων
ίδιων μηνών του 2011. Σε απόλυτους αριθμούς το σύνολο
εσόδων των τριών αυτών μηνών (Ιαν., Φεβρ. Απρ.) του
2012 ήταν €176.900.000 έναντι €203.400.000 των
αντίστοιχων τριών ίδιων μηνών του 2011 με συνολική
μείωση της τάξης του 13%.
Αναφορικά με τις πρώτες εκτιμήσεις για το 2012 για τον
Κυπριακό τουρισμό, σε σύγκριση με το 2011 και με βάση
τη σημερινή εικόνα, ο ΠΑΣΥΞΕ εκτιμά ότι, υπό τις
καλύτερες των περιστάσεων συνθήκες, ο τουρισμός μας θα
διατηρηθεί πάνω στα περσινά επίπεδα. Και λέμε - με πολύ
αισιόδοξο τρόπο - "υπό τις καλύτερες των περιστάσεων
συνθήκες" διότι, με βάση τελευταίων στατιστικών
στοιχείων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, κατά το
πρώτο τρίμηνο του 2012 παρατηρήθηκε δυναμική
ανάκαμψη
σε
γειτονικούς
ανταγωνιστικούς
μας
προορισμούς, όπως η Αίγυπτος (+32%) και η Τυνησία
(+53%).
Οι αγορές οι οποίες δίνουν αισιόδοξα, υπό προϋποθέσεις,
μηνύματα που σχετίζονται και με την αύξηση πτήσεων τους
προς την Κύπρο κατά την τρέχουσα χρονιά, είναι η Ρωσία
και οι Σκανδιναυϊκές χώρες. Έχοντας αυτό υπόψη και την
παρατεταμένη
υποτονικότητα
που
παρουσιάζει
η
καθοριστικής σημασίας για μας αγορά του Ηνωμένου
Βασιλείου, αλλά και το υστέρημα των αφίξεων από άλλες
σημαντικές αγορές όπως της Γερμανίας και Ολλανδίας,
συμπεραίνεται ότι πόρρω απέχουμε από μια κατάσταση
πραγματικής ανάκαμψης του τουρισμού.
Χωρίς να δίδονται αποτελεσματικές λύσεις στους κύριους
παράγοντες και προβλήματα που συνέβαλαν σ’ αυτή την
κατάληξη (διαβρωμένη ανταγωνιστικότητα, καταπονημένο
τουριστικό προϊόν και υποβαθμισμένο value for money)
δυστυχώς δεν παρέχεται η δυνατότητα να μιλούμε για
ανοδική πορεία των κύριων τουριστικών μας δεικτών και
κατά το 2012.
Εντούτοις συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση για την Κύπρο
το γεγονός ότι, με βάση τη μηνιαία κατανομή των
τουριστικών μας αφίξεων την τελευταία 11-ετία (200128

2011) και χωρίς την ανάγκη ανέγερσης πρόσθετων
τουριστικών κλινών, είναι εφικτή η εξυπηρέτηση μέχρι και
4 εκατομμυρίων τουριστών κατ’ έτος, νοουμένου ότι η
επικέντρωση της προσπάθειας μας είναι στην προσέλκυση
πρόσθετου τουριστικού ρεύματος εκτός των κατεξοχήν
μηνών αιχμής του Ιουλίου και Αυγούστου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
XIII).
3.4.3. Οι Επιπτώσεις της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης
στον Κυπριακό Τουρισμό και Μέτρα Στήριξης του
από την Κυβέρνηση
Η ανησυχητική κατάσταση του τουρισμού κατά την
προηγούμενη 11-ετία εξακολουθεί να ταλανίζει και φέτος
την ξενοδοχειακή και τουριστική μας βιομηχανία, που
επηρεάζεται περαιτέρω και από την παγκόσμια οικονομική
κρίση.
Υπενθυμίζεται ότι με την απαρχή της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης και προβλέποντας τον συνεπακόλουθο
αντίκτυπο και στον Κυπριακό τουρισμό, ο ΠΑΣΥΞΕ σε μια
προσπάθεια να τονίσει αυτή την πτωτική πορεία με ήδη
οφθαλμοφανείς τις αρνητικές επιπτώσεις για το σύνολο της
οικονομίας του τόπου, έκαμε από νωρίς σειρά διαβημάτων
και υπέβαλε εκτενές υπόμνημα σε αριθμό συναντήσεων
που είχε με τα Κόμματα και τα αρμόδια Υπουργεία, τη
Βουλή, τον ΚΟΤ και άλλους αρμόδιους φορείς, με τις
εισηγήσεις του σε σχέση με την εξαγγελία Έκτακτου
Σχεδίου Στήριξης με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική
αντιμετώπιση των νέων δεδομένων και ελαχιστοποίηση των
αρνητικών επιπτώσεων στην ξενοδοχειακή και τουριστική
βιομηχανία της Κύπρου από την παγκόσμια οικονομική
κρίση.
Όπως είναι γνωστό, το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης που
περιλάμβανε και τα έκτακτα μέτρα για τον τουρισμό,
εξαγγέλθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 3
Φεβρουαρίου 2009 και θα ίσχυαν για την περίοδο 1/5/0930/4/10. Κατόπιν νέου κύκλου συναντήσεων του ΠΑΣΥΞΕ
με όλους τους πιο πάνω αρμόδιους φορείς, για επίτευξη
παράτασης των μέτρων, τελικά εξαγγέλθηκε στις 5
Νοεμβρίου 2009 η παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010,
των μέτρων στήριξης της τουριστικής βιομηχανίας από την
Κυβέρνηση, απόφαση την οποία ο Σύνδεσμος χαιρέτησε με
ανακοινωθέν του που εκδόθηκε αυθημερόν, εκφράζοντας
την ευαρέσκεια του για τη σημασία που αποδίδεται στην
ανάκαμψη της ανταγωνιστικότητας της "Τουριστικής
Κύπρου".
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Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα στήριξης του τουρισμού ήταν:
» Η κατάργηση των τελών διανυκτέρευσης που επιβάλλουν
οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα ξενοδοχεία και
καταβολή τους από το Κράτος.
» Η μείωση των τελών προσγείωσης και άλλων τελών που
καταβάλλουν οι Αεροπορικές Εταιρείες, με την αποποίηση
του μεριδίου που εισπράττει η Κυβέρνηση από την
Εταιρεία Διαχείρισης των Αερολιμένων.
» Η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 8% σε 5% που
εισπράττεται
από
τα
ξενοδοχεία
για
σκοπούς
διανυκτέρευσης (on the terms of stay). Σημειώνεται εδώ
ότι κατόπιν έντονης κινητικότητας του ΠΑΣΥΞΕ, η μείωση
του ΦΠΑ από 8% σε 5%, εγκρίθηκε τελικά από την
ολομέλεια της Βουλής στις 2 Απριλίου 2009,
περιλαμβάνοντας και τους όρους
διαμονής
των
πελατών, δηλαδή ότι θα είναι πέραν της διαμονής και με
πρόγευμα ή/και με ημιδιατροφή ή/και με πλήρη διατροφή
ή/και όλων περιλαμβανομένων (all inclusive).
» Η εφαρμογή σχεδίου ενίσχυσης εσωτερικού κοινωνικού
τουρισμού (επιχορήγηση διακοπών στην Κύπρο σε
χαμηλά αμοιβόμενους).
Επίσης κατόπιν της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου
το Νοέμβριο 2009, να επιτρέπεται στη Βουλή να περιορίζει
τα έσοδα του Κράτους, εφαρμόστηκε ο μειωμένος
συντελεστής ΦΠΑ από 8% σε 5% και στις υπηρεσίες
επισιτισμού στα εστιατόρια (εκτός των οινοπνευματωδών
ποτών) και κατεπέκταση στα εστιατόρια των ξενοδοχείων,
το οποίο όμως έληξε στις 30 Απριλίου 2010 χωρίς
παράταση.
Ενόψει της λήξης της παράτασης των μέτρων στις 31
Δεκεμβρίου 2010, ο ΠΑΣΥΞΕ διεξήγαγε νέο κύκλο
συναντήσεων με τους Αρχηγούς του ΑΚΕΛ, του ΔΗΣΥ και
της ΕΔΕΚ για την ανάγκη παράτασης των μέτρων στήριξης
και για το 2011. Παρά του ότι υπήρξε θετική συναντίληψη
διεφάνη ότι δεν ήταν εφικτό να συνεχισθούν ο μειωμένος
συντελεστής του ΦΠΑ και η αναστολή της καταβολής των
τελών διανυκτέρευσης. Δόθηκαν όμως διαβεβαιώσεις ότι
εκείνο που θα μπορούσαν να στηρίξουν είναι η παροχή των
€4 ανά επιβάτη στους Διοργανωτές Ταξιδίων.
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Δυστυχώς λόγω της ανάγκης εξυγίανσης των οικονομικών
και του διευρυνόμενου δημοσιονομικού ελλείμματος, η
Κυβέρνηση δεν προχώρησε σε νέα παράταση των μέτρων
στήριξης του τουρισμού.
Επιπρόσθετα, ο ΠΑΣΥΞΕ σε συναντήσεις τόσο με
Αξιωματούχους της Κεντρικής Τράπεζας, όσο και με τον
Πρόεδρο του Συνδέσμου Τραπεζών και άλλους αρμόδιους
του τραπεζικού τομέα, επεσήμανε τη βασική επιδίωξη του
Συνδέσμου να εξευρεθούν οι τρόποι ώστε να επιτευχθεί
στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η αποκλιμάκωση των
επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και η
βελτίωση της διαβρωμένης ανταγωνιστικότητας του
τουριστικού μας προϊόντος. Συναφώς συζητήθηκε η
γενικότερη κατάσταση της οικονομίας του τόπου, ενώ
παράλληλα έγινε ανάλυση των αρνητικών δεδομένων που
χαρακτηρίζουν την τουριστική μας βιομηχανία εδώ και μια
δεκαετία.
Ειδικότερα ο ΠΑΣΥΞΕ ανέπτυξε την ανάγκη μείωσης των
υψηλών δανειστικών επιτοκίων που πλήττουν τον
υπερδανεισμό των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αλλά και
διαβρώνουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα μας,
στραγγαλίζοντας ταυτόχρονα την κάθε προσπάθεια για
επενδύσεις στα πλαίσια της επιβεβλημένης αναβάθμισης και
εμπλουτισμού του ξενοδοχειακού μας προϊόντος. Επίσης
υπερτονίσθηκε η ανάγκη για άμεση υλοποίηση της
εξαγγελίας της Κυβέρνησης, με τη γνωστή απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου του Νοεμβρίου 2009 για παροχή
πολεοδομικών κινήτρων για ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις
των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθώς επίσης για
παροχή κυβερνητικών εγγυήσεων για την εξασφάλιση
χαμηλότοκου μακροπρόθεσμου δανεισμού για τις συναφείς
επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Η όλη πορεία του τουρισμού βρίσκεται υπό την στενή
παρακολούθηση του ΠΑΣΥΞΕ.
3.4.4. "Να Γίνουμε Επιτέλους Ουσιαστικοί" Εισηγείται ο
ΠΑΣΥΞΕ - Ομιλία Προέδρου ΠΑΣΥΞΕ κατά την Ετήσια
Γενική Συνέλευση (Ιούνιος 2011)
Κατά την ομιλία του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του
ΠΑΣΥΞΕ που έγινε στις 7 Ιουνίου 2011, ο Πρόεδρος του
Συνδέσμου κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, όχι μόνο
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για αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων της διεθνούς
οικονομικής κρίσης, αλλά και για μετατροπή της σε μια
ευκαιρία να αξιολογηθεί ξανά η σημασία του ευρύτερου
τουριστικού τομέα στην οικονομία του τόπου.
Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ υπέδειξε ότι θα
πρέπει "Να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους, να
καθορίσουμε ρόλους κι αρμοδιότητες για να μπορούν οι
ευθύνες, αλλά και οι έπαινοι να έχουν ταυτότητα", καθώς
και "Να προβληματιστούμε παραγωγικά, να πάψουμε να
βλέπουμε
βραχυπρόθεσμα
τον
τουρισμό
και
να
αναλωνόμαστε σε αντιπαραθέσεις".
Υπογράμμισε επίσης ότι "Το στοίχημα για όλους μας είναι
κατά πόσον έχουμε όραμα και αν μπορούμε να δούμε
μπροστά. Συντονισμένα, με σύνεση, συνέπεια και το
βλέμμα στο αύριο θα πρέπει να εξεταστούν τα έργα
τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης που απαιτούνται για
να προσελκύσουμε τους επισκέπτες που στοχεύουμε. Να
αναπτύξουμε προϊόντα και υπηρεσίες που θα παρατείνουν
τη διάρκεια των διακοπών των ξένων επισκεπτών στο νησί
μας και θα επιμηκύνουν, αντί να σμικρύνουν την
τουριστική περίοδο. Να προωθήσουμε τα κίνητρα που
απαιτούνται για να προσελκύσουμε τις επενδύσεις που
χρειάζονται καθώς και τους οργανωτές ταξιδίων".
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, αφού έκανε
απολογισμό της δεκαετίας που πέρασε, συνοψίζοντας την
πτωτική πορεία της συνεισφοράς της τουριστικής
βιομηχανίας στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και την
υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου έναντι
ανταγωνιστικών χωρών, υπέδειξε με νόημα ότι στην Κύπρο
σε αντίθεση με άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς η
κυβέρνηση ανακάλεσε το πακέτο στήριξης της τουριστικής
βιομηχανίας.
Ο Πρόεδρος υποδεικνύοντας ότι βρισκόμαστε στην κρίσιμη
στιγμή για να προβληματιστούμε, ανάφερε: "Πρέπει να
πάψουμε να βλέπουμε βραχυπρόθεσμα τον τουρισμό και να
αναλωνόμαστε σε αντιπαραθέσεις αν υπήρξε και πόση
αύξηση ή μείωση σε σχέση με πέρσι. Πρέπει να πάρουμε το
τιμόνι του τουρισμού στα χέρια μας, να χαράξουμε τον
οδικό χάρτη και να οδηγήσουμε το όχημα της τουριστικής
Κύπρου εκεί που όλοι μαζί έχουμε συμφωνήσει ότι πρέπει
να πάει".
▪ Κράτος και ιδιωτικός τομέας χρειάζεται να συμπράξουμε.
▪ Να προωθήσουμε έργα τουριστικής υποδομής.
▪ Να ενθαρρύνουμε επενδύσεις φιλικές για τους Κυπρίους.
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▪ Να επικρατήσει εργασιακή ειρήνη μέσα σε πνεύμα
σύνεσης και αυτοσυγκράτησης μεταξύ των κοινωνικών
εταίρων.
Αναφερόμενος ειδικά στα εργασιακά θέματα, ο κ. Λοϊζίδης
κάλεσε την Υπουργό Εργασίας "να αναδειχθεί σε
θεματοφύλακα
της
εργατικής
ειρήνης
αντί,
με
απροβλημάτιστες δηλώσεις της να πυροδοτεί την ένταση".
Η ένταξη στην ΕΕ, σημείωσε, έχει αυξήσει τον ανταγωνισμό
στις επιχειρήσεις, αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε
όλοι ότι έχει αυξήσει και τον ανταγωνισμό στην αγορά
εργασίας. "Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι δεν αποτελεί
αυτοσκοπό η πρόσληψη κοινοτικών. Αποτελεί όμως μια
νόμιμη επιλογή, την οποία οι επιχειρηματίες δεν μπορούν
μονίμως να αγνοούν. Ας μην ξεχνάμε ότι η πρόσφατη
αύξηση του ορίου κατώτατου μισθού έχει μετατρέψει την
Κύπρο σε πόλο έλξης για εργαζόμενους προερχόμενους
από άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
περιλαμβανομένης και της Ελλάδας".
Καταλήγοντας ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ τόνισε ότι "Το
2011, η αρχή της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα,
μπορεί να είναι η απαρχή της νέας εποχής για την
τουριστική Κύπρο, μια και όλα δείχνουν ότι θα είναι μια
καλή χρονιά. Για το λόγο αυτό, πρέπει μαζί, ιδιωτικός και
δημόσιος τομέας, να σχεδιάσουμε μια στρατηγική πορεία
και όλοι οι ενδιαφερόμενοι να δουλέψουμε προς μια κοινή
κατεύθυνση. Να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους, να
καθορίσουμε ρόλους κι αρμοδιότητες για να μπορούν οι
ευθύνες, αλλά και οι έπαινοι να έχουν ταυτότητα. Να
γίνουμε επιτέλους ουσιαστικοί".

3.5.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΣΥΞΕ ΩΣ ΜΕΛΟΣ
ΤΗΣ HOTREC (HOTELS, RESTAURANTS &
CAFES IN EUROPE)
Ο ΠΑΣΥΞΕ από τον Απρίλιο του 2011 έχει εγγραφεί ως
Μέλος της HOTREC ο οποίος είναι ο Σύνδεσμος
Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και Καφές στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, εδρεύει στις Βρυξέλλες και πρόκειται για ένα πολύ
δυναμικό και με κύρος Οργανισμό όπου είναι μέλη όλοι οι
Εθνικοί Οργανισμοί και Σύνδεσμοι της Ξενοδοχειακής και
Επισιτιστικής Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
δραστηριοποιείται επί των τουριστικών θεμάτων με όλα τα
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

33

Επίσης ο Οργανισμός αυτός αποτείνεται απευθείας στα
διάφορα Σώματα και Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις Βρυξέλλες, ενώ σημειώνεται ότι όποτε συζητούνται
ξενοδοχειακά και τουριστικά θέματα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, πάντα προσκαλείται η HOTREC για να
υποβάλει τις απόψεις και θέσεις της. Περισσότερες
πληροφορίες για τη σπουδαιότητα του ρόλου και αποστολή
της HOTREC, μπορούν να αναγνωστούν στην ιστοσελίδα
της www.hotrec.eu.
Η εγγραφή του ΠΑΣΥΞΕ κατέστη επίσης επιτακτική, μια και
σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από το Ξενοδοχειακό
Επιμελητήριο της Ελλάδας - που είναι Μέλος της HOTREC η τελευταία δεχόταν επίμονες πιέσεις και παραστάσεις να
κάνει
αποδεκτή
την
αίτηση
από
πλευράς
των
Τουρκοκυπρίων για να καταστούν Μέλη της.
3.5.1. 64η Εαρινή Γενική Συνέλευση της HOTREC
που Έγινε στη Λεμεσό μεταξύ 25-28 Απριλίου 2012
Είναι με ιδιαίτερη ευχαρίστηση που η Κύπρος - μέσω του
ΠΑΣΥΞΕ - φιλοξένησε με μεγάλη επιτυχία την 64η Εαρινή
Γενική Συνέλευση της HOTREC από τις 25 μέχρι τις 28
Απριλίου 2012, στο Ξενοδοχείο GrandResort στη Λεμεσό,
ενόψει και της ανάληψης της προεδρίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης από τη χώρα μας το 2ο εξάμηνο του 2012.
Οι Συνελεύσεις της συνέρχονται δύο φορές το χρόνο και
κατά κανόνα φιλοξενούνται στις πόλεις χωρών που το
αμέσως επόμενο εξάμηνο αναλαμβάνουν την προεδρία της
Ε.Ε.
Στην υπό αναφορά Συνέλευση συμμετείχαν οι Προέδροι και
άλλα Ανώτατα Στελέχη των Εθνικών Συνδέσμων
Ξενοδοχείων και Εστιατορίων από όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Τελετή Έναρξης πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου
2012 και τους Συνέδρους καλωσόρισε με χαιρετισμό του ο
Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, ενώ ακολούθησε και χαιρετισμός
από τον Πρόεδρο της HOTREC.
Στη συνέχεια ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού
Οργανισμού
Τουρισμού
παρουσίασε
το
θέμα
"Οι
προτεραιότητες της Κυπριακής Κυβέρνησης σε σχέση με
τον Τουρισμό - The priorities of the Cypriot Government in
relation to Tourism".
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Κατά τη διάρκεια του Gala Dinner που έγινε επίσης στις 26
Απριλίου 2012, η HOTREC, μέσω του European Hospitality
Foundation Board (EHF) της, βράβευσε την προσωπικότητα
που έχει συμβάλει, για σειρά ετών, στην τουριστική
ανάπτυξη της χώρας που φιλοξενεί τη Συνέλευση και επί
τούτου βραβεύθηκε ο κ. Κωστάκης Λοϊζου, Εκτελεστικός
Πρόεδρος του LOUIS GROUP.
Χορηγοί της Συνέλευσης της HOTREC ήταν η CYTA για τη
δωρεάν προσφορά Υπηρεσίας Πρόσβασης στο Internet WiFi
στις Αίθουσες της Συνέλευσης, καθώς επίσης ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΛΕΜΕΣΟΥ,
ο
ΟΜΙΛΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ,
το
ΤΜΗΜΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ και η Εταιρεία ΦΩΤΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΤΔ.
Aπό τη διοργάνωση της Εαρινής Γενικής της Συνέλευσης
στην Κύπρο και από τη φιλοξενία της οποίας έτυχαν τα
μέλη της από τον ΠΑΣΥΞΕ, τα μέλη της HOTREC
αποκόμισαν εξαιρετικές εντυπώσεις.
Αποτέλεσμα τούτου ήταν ο ΠΑΣΥΞΕ να λάβει τα εύσημα για
την άψογη διοργάνωση της Συνέλευσης, μέσω μεγάλου
αριθμού επιστολών και συγχαρητήριων μηνυμάτων, με τις
οποίες μέλη της HOTREC αλλά και η ίδια η ηγεσία του
Οργανισμού, εξέφρασαν τον ενθουσιασμό και τη μεγάλη
ικανοποίησή τους για την εγκάρδια υποδοχή, τον
επαγγελματισμό, την άρτια διοργάνωση και τη θερμή
φιλοξενία της οποίας έτυχαν από τα στελέχη του
Συνδέσμου και γενικά από τους συμπατριώτες μας. "Εκ
μέρους των μελών και του Εκτελεστικού Συμβουλίου της
ΗΟTREC, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την
εξαιρετική οργάνωση της 64ης Γενικής Συνέλευσης",
αναφέρει, μεταξύ άλλων εγκωμιαστικών σχολίων, σε
επιστολή του προς τον ΠΑΣΥΞΕ, ο Πρόεδρος της HOTREC.
Μέλη της HOTREC χαρακτήρισαν την εμπειρία που έζησαν
στην Κύπρο αξέχαστη και μοναδική, ενώ άλλοι εξέφρασαν
τη βεβαιότητα ότι όλοι οι συμμετέχοντες επέστρεψαν στις
χώρες τους με τις καλύτερες εντυπώσεις και εμπειρίες.
Ο ΠΑΣΥΞΕ αισθάνεται μεγάλη χαρά και ικανοποίηση για τις
άριστες εντυπώσεις που αποκόμισαν οι φιλοξενούμενοί του.
Εκφράζει, παράλληλα, την ευχή όπως οι εκατοντάδες
αξιωματούχοι και λειτουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
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δημοσιογράφοι οι οποίοι θα επισκεφθούν τη χώρα μας και
θα συμμετέχουν σε συνέδρια και άλλες διοργανώσεις
υψηλών απαιτήσεων, στο πλαίσιο της Προεδρίας της Ε.Ε.
το 2ο εξάμηνο του 2012, θα αποκομίσουν ανάλογες
εντυπώσεις.
Η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τη χώρα μας να αναδείξει
τον
επαγγελματισμό
και
τα
ψηλά
επίπεδα
των
παρεχομένων υπηρεσιών, αλλά και τις ομορφιές της
πατρίδας μας σε συνδυασμό με την πατροπαράδοτη θερμή
κυπριακή φιλοξενία.
Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις εργασίες και τις
διάφορες εκδηλώσεις στα πλαίσια της Συνέλευσης της
HOTREC στην Κύπρο, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του ΠΑΣΥΞΕ www.cyprushotelassociation.org στο μενού
Events (δεξιά της οθόνης).
Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΥΞΕ που
έγινε στις 30 Απριλίου 2012 στα Γραφεία του ΠΑΣΥΞΕ, ο
Πρόεδρος διαβίβασε στο Γενικό Διευθυντή και τη
Γραμματεία του Συνδέσμου τις ευχαριστίες και τα
συγχαρητήρια του για τη σκληρή εργασία με αποτέλεσμα
να επιτευχθεί αυτή η υψηλού επιπέδου Συνέλευση,
γεγονός που δέχθηκε θερμά συγχαρητήρια από τον
Πρόεδρο και άλλους Ευρωπαίους Συνέδρους της HOTREC,
ανεβάζοντας ταυτόχρονα, όπως δήλωσαν, τον πήχυ σε
ακόμη ψηλότερο επίπεδο για τις χώρες που θα
διοργανώσουν τις επόμενες Συνελεύσεις της HOTREC.
3.5.2. 62η Γενική Συνέλευση της HOTREC
που Έγινε στη Ζυρίχη, Ελβετία
Ο ΠΑΣΥΞΕ συμμετείχε στην 62η Γενική Συνέλευση της
HOTREC δια του Γενικού του Διευθυντή, η οποία
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 11-14 Μαϊου 2011 στη Ζυρίχη.
Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης αυτής ο Γενικός
Διευθυντής έκανε παρουσίαση εκ μέρους του ΠΑΣΥΞΕ
προβάλλοντας το ιστορικό, τους σκοπούς και τις
δραστηριότητες του Συνδέσμου, ενόψει και της ανάληψης
της Γενικής Συνέλευσης της HOTREC στην Κύπρο τον
Απρίλιο του 2012.

36

3.5.3. 63η Γενική Συνέλευση της HOTREC
που Έγινε στην Κοπενχάγη, Δανία
Ο ΠΑΣΥΞΕ συμμετείχε στην 63η Γενική Συνέλευση της
HOTREC δια του Μέλους του Διοικητικού του Συμβουλίου,
κ. Θ. Φιλιππίδη και του Γενικού του Διευθυντή, η οποία
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 26-29 Οκτωβρίου 2011 στην
Κοπενχάγη.
Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης αυτής ο Γενικός
Διευθυντής
έκανε
παρουσίαση
του
εκπονηθέντος
προκαταρκτικού προγράμματος φιλοξενίας της Συνέλευσης
της HOTREC στην Κύπρο τον Απρίλιο του 2012,
αποκομίζοντας τα ευμενή σχόλια και την προσμονή των
Συνέδρων για την αθρόα συμμετοχή τους, αλλά και για την
επιθυμία αρκετών να την συνδυάσουν με πρόωρες
καλοκαιρινές
διακοπές,
παρατείνοντας
τη
διάρκεια
παραμονής τους στο νησί μας.

3.6.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑΣ)

3.6.1. Εκτιμήσεις/Διαπιστώσεις από την Αγορά
του Ηνωμένου Βασιλείου
Στα πλαίσια της συμμετοχής του στην Έκθεση World Travel
Market που έγινε στο Λονδίνο το Νοέμβριο 2011, ο
ΠΑΣΥΞΕ που εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και το
Γενικό
Διευθυντή
του,
πραγματοποίησε,
κατόπιν
πρωτοβουλίας του, κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους
κυριότερους
Διοργανωτές
Ταξιδίων
του
Ηνωμένου
Βασιλείου - THOMSOΝ-TUI (UK), THOMAS COOK και το
Σύνδεσμο AGTA (UK), με στόχο την ενημέρωση σε σχέση
με την πορεία της αγγλικής αγοράς για Κύπρο, η οποία
είναι η σημαντικότερη και μεγαλύτερη σε μέγεθος αγορά
πηγή τουρισμού για το νησί μας. Στην Έκθεση συμμετείχε
αντιπροσωπεία με επικεφαλή την τέως Υπουργό Εμπορίου,
Βιομηχανίας & Τουρισμού και την ηγεσία του ΚΟΤ.
Η Βρετανική αγορά εξακολουθεί να παραμένει η πρώτη
αγορά πηγή τουρισμού για την Κύπρο. Οι κύριες
διαπιστώσεις ήταν ότι η τουριστική Κύπρος το 2011
σταθεροποίησε κάπως το μερίδιο της αγοράς, χωρίς αυτό
να σημαίνει ανάκαμψη. Η Βρετανική αγορά εξακολουθεί να
βρίσκεται πολύ πίσω λόγω κυρίως των αυξημένων τελών
αεροδρομίων, της διαβρωμένης ανταγωνιστικότητας και μη
προσφοράς value for money και της εξασθένησης της
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συναλλαγματικής αξίας της στερλίνας έναντι του ευρώ με
άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην προσελκυστικότητα της
Κύπρου αλλά και των άλλων τουριστικών προορισμών της
Ευρωζώνης.
Ένεκα των πιο πάνω αρνητικών παραγόντων, ο κύριος
"πρωταγωνιστής/κερδισμένος" της αγοράς, ήταν και πάλι η
Τουρκία
(από
τους
Μεσογειακούς
προορισμούς),
προορισμοί της Βόρειας ακτογραμμής της Αφρικανικής
Ηπείρου
(Μαρόκκο)
και
οι
long-haul
προορισμοί
(Καραϊβική), οι οποίοι μάλιστα προσφέρουν ικανοποιητική
επικερδότητα στους Διοργανωτές Ταξιδίων, μια και σχεδόν
το 100% του προγράμματος τους πωλείται χωρίς την
ανάγκη ειδικών προσφορών (at brochure prices) on all
inclusive packages, καθιερώνοντας τους έτσι ως κατά πολύ
"better value for money" προορισμούς τόσο για τον
τουρίστα, όσο και για την επικερδότητα του Διοργανωτή
Ταξιδίων.
Αντίθετα
σε
αρκετούς
Μεσογειακούς
προορισμούς,
περιλαμβανομένης και της Κύπρου, μέχρι και το 50% των
αντίστοιχων προγραμμάτων τους αναγκαστικά πωλείται με
τη μέθοδο των ειδικών προσφορών (special offers), με
αποτέλεσμα τη μειωμένη επικερδότητα των Διοργανωτών
Ταξιδίων.
Οι σημαντικότεροι λόγοι που δόθηκαν για την επιτυχία των
προαναφερόμενων προορισμών ήταν η προσφορά/"εικόνα"
value for money που εκπέμπουν, σε πολύ ανταγωνιστικές
τιμές, η ουσιαστική στήριξη μέσω εντατικών και
δελεαστικών
διαφημιστικών
εκστρατειών
και
η
ελαχιστοποίηση του επιχειρηματικού κινδύνου για τους
Διοργανωτές Ταξιδίων - πχ επιδότηση για κάθε αδιάθετη
θέση σε ναυλωμένες πτήσεις - που επενεργεί ενθαρρυντικά
για αύξηση των αντίστοιχων προγραμμάτων τους.
Αποτέλεσμα ήταν η χειμερινή περίοδος 2011/12 να
καταστεί από τις χειρότερες σε τουριστικές αφίξεις για την
Κύπρο των τελευταίων χρόνων, συνεχίζοντας την πτωτική
πορεία των προηγούμενων χειμερινών περιόδων, εξέλιξη
που δικαιολογεί γιατί ακόμη μεγαλύτερος αριθμός
ξενοδοχείων προγραμμάτισαν και ανέστειλαν τη λειτουργία
τους κατά την τελευταία χειμερινή περίοδο.
Όσον αφορά το ξενοδοχειακό προϊόν της Κύπρου έγιναν εκ
νέου οι ακόλουθες επισημάνσεις από τους Διοργανωτές
Ταξιδίων:
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» Επιβάλλεται ο εμπλουτισμός και αναβάθμιση του για
πρόσθετη αξία - ως και του γενικότερου τουριστικού
προϊόντος - λαμβανομένων υπόψη των τεράστιων
επενδύσεων υψηλών προδιαγραφών που γίνονται τα
τελευταία
χρόνια
στους
ανταγωνιστικούς
μας
προορισμούς όπως της Ελλάδας, Τουρκίας, Αιγύπτου,
Τυνησίας, Μαρόκου, κ.α.
» Επιτακτική
ανάγκη
η
ενίσχυση/αναβάθμιση
των
ξενοδοχείων 3* ιδιαίτερα.
» Για υλοποίηση των πιο πάνω επιβάλλεται να υιοθετηθούν
νέες προσεγγίσεις και στήριξη από μέρους της
Κυβέρνησης για μείωση των φορολογιών για ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας και για καταπολέμηση της
γραφειοκρατίας, ώστε αισίως να υλοποιηθούν τα από
πολλού εκκρεμούντα έργα εμπλουτισμού του τουριστικού
προϊόντος.
Κατά τις προαναφερόμενες κατ’ ιδίαν συναντήσεις το
Νοέμβριο του 2011, οι Διοργανωτές Ταξιδίων ήταν πιο
επιφυλακτικοί στις προβλέψεις τους για τη νέα καλοκαιρινή
περίοδο, ενώ κάποιοι εξεδήλωσαν την ανησυχία τους
ενόψει της συνεχιζόμενης δεινής οικονομικής κατάστασης
στο Ηνωμένο Βασίλειο που επηρεάζει τα ταξίδια σε
ακριβούς τουριστικούς προορισμούς όπως θεωρείται η
Κύπρος. Ορισμένοι ανάφεραν ότι θα διατηρούσαν τις ίδιες
αεροπορικές θέσεις με πιθανή αύξηση που θα εξαρτιόταν
από τις προκρατήσεις των πρώτων μηνών του 2012,
ευελπιστώντας ότι η μικρή βελτίωση του 2011 έναντι του
2010 τους επιτρέπει να έχουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία
για το τρέχον έτος, αφού διεφάνη κάποια βελτίωση για την
Κύπρο, μετά από αρκετά χρόνια καθοδικής πορείας των
τουριστικών αφίξεων μας από το Ηνωμένο Βασίλειο
(απώλεια περίπου 500.000 τουριστών).
Πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία για βελτίωση των αφίξεων
από την Αγγλική αγορά εξεδηλώθη στην περίπτωση που η
κατάσταση ανασφάλειας θα συνεχίσει να επικρατεί σε
προορισμούς της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής,
όπως η Τυνησία και η Αίγυπτος. Δεν πρέπει όμως να
ξεχνούμε επίσης ότι αρκετοί Βρετανοί θα επιλέξουν να
κάνουν τις διακοπές τους στη χώρα τους λόγω και της
διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο εντός
του καλοκαιριού και της συμμετοχής της Εθνικής τους
ομάδας στους τελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
Ποδοσφαίρου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατόπιν πρόσφατης έρευνας στη
Βρετανία, οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για τους
Βρετανούς τουρίστες το 2012 είναι και πάλι η Ισπανία, η
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Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ιρλανδία, χώρες οι
οποίες παρά του ότι ταλανίζονται από τις δύσκολες
οικονομίες τους και το Ευρώ, εντούτοις προσφέρουν πολύ
καλές τιμές σε πολλά πράγματα που ενδιαφέρουν τους
τουρίστες, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια και αγορές.
Σύμφωνα με την έρευνα πάντα, ενδιαφέρουσα αποτελεί η
πρόθεση των Βρετανών να επαναλάβουν τις διακοπές τους
στους προαναφερόμενους προορισμούς τους οποίους
γνωρίζουν καλά ότι προσφέρουν value for money
διακοπές. Από τις επικρατέστερες υπαλλακτικές επιλογές
των Βρετανών τουριστών παραμένει επίσης η Τουρκία η
οποία προσφέρει ελκυστικές all inclusive διακοπές.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και
του ΚΟΤ, οι τουριστικές αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο
κατά το 2011 αυξήθηκαν κατά 2.5% (1.020.709 τουρίστες)
σε σχέση με το 2010 (996.046 τουρίστες), ενώ
συγκρινόμενο το 2011 με το 2009 (1,069.196 τουρίστες)
υπήρξε μείωση της τάξης του 4.5% και με την χρονιά
ρεκόρ του 2001 (1.500.000) καταγράφεται η θεαματική
μείωση της τάξης του 30%!!
3.6.2. Εκτιμήσεις/Διαπιστώσεις από τις Αγορές της Ρωσίας
και των Δημοκρατιών της Κοινοπολιτείας
Ανεξαρτήτων Κρατών
Στα πλαίσια της συμμετοχής του στην Έκθεση ΜΙΤΤ που
έγινε στη Μόσχα το Μάρτιο 2011, ο ΠΑΣΥΞΕ που
εκπροσωπήθηκε
από
το
Γενικό
Διευθυντή
του,
πραγματοποίησε πολύ χρήσιμες συναντήσεις με τους
κυριότερους Ρώσους Διοργανωτές Ταξιδίων. Στην Έκθεση
συμμετείχε αντιπροσωπεία με επικεφαλή την ηγεσία του
ΚΟΤ.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι και το 2011 η Ρωσία
αναδείχθηκε και πάλι η δεύτερη σημαντικότερη αγορά για
τον Κυπριακό τουρισμό, ξεπερνώντας σε αφίξεις άλλες
σημαντικές αγορές όπως η γερμανική, η ελληνική και η
σουηδική και σύμφωνα και με τη Στρατηγική Τουρισμού
του ΚΟΤ, αποτελεί αγορά υψηλής προτεραιότητας.
Σημαντικό είναι επίσης το ρεύμα καθόδου μεγάλου αριθμού
Ρώσων τουριστών κατά την περίοδο του Πάσχα που
ενισχύεται ένεκα και της ομοθρησκείας μας που είναι και
κυρίαρχο στοιχείο.
Σύμφωνα με τους Διοργανωτές Ταξιδίων, τα μηνύματα για
την επερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο εξακολουθούν να
παρουσιάζονται θετικά, μια και ενδεκτικά αναμένεται ότι το
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τουριστικό ρεύμα από τη Ρωσία προς την Κύπρο θα
καταγράψει υπό κανονικές συνθήκες, περαιτέρω αύξηση
της τάξης του 20-25% το 2012, ένεκα και των
επιπρόσθετων πτήσεων κατά τη θερινή περίοδο, από νέους
μεγάλους Διοργανωτές Ταξιδίων.
Η αισιοδοξία που επικρατεί για την υψηλή επίδοση καθόδου
Ρώσων τουριστών που αναμένεται φέτος να ξεπεράσει τις
400.000 αφίξεις, οφείλεται στην πραγματοποίηση πτήσεων
προς την Κύπρο από εφτά επιπλέον αεροδρόμια, ενώ
συνολικά θα πραγματοποιούνται πτήσεις από 16 πόλεις της
Ρωσικής Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα από Μόσχα, Αγία
Πετρούπολη,
Αικατερινμπούργκ,
Ούφα,
Ροστόφ,
Νοβοσιμπίρσκ, Καζάν, Κρασνογιάσρκ, Σαμάρα, Νίζνι
Νοβγκορόντ, Ομσκ, Τσελιαμπίνσκ, Τιουμέν, Κεμέροβο,
Αρκαντζέλσκ και Περμ, γεγονός που καταδεικνύει τις
ακόμη μεγαλύτερες προοπτικές για τον τουρισμό μας στις
αναπτυσσόμενες αγορές της Ρωσίας και της περιφέρειας
της. Εξίσου σημαντικές είναι οι προοπτικές για τον
τουρισμό και από τη λειτουργία τριών νέων Προξενείων της
Κυπριακής Δημοκρατίας στις πόλεις Αικατερινμπούργκ,
Σαμάρα και Κρασνοντάρ.
Μεγάλο ρόλο στη θεαματική επίδοση από την αγορά της
Ρωσίας, συνέβαλε και η πολύ πετυχημένη εφαρμογή του
νέου συστήματος έκδοσης θεώρησης διαβατηρίων από την
Κυπριακή Δημοκρατία σε Ρώσους πολίτες (ηλεκτρονική
αίτηση, προέγκριση και έκδοση τελικής θεώρησης
διαβατηρίων κατά την άφιξη τους στα Κυπριακά
Αεροδρόμια). Επί τούτου ο ΠΑΣΥΞΕ ζήτησε με διάφορα
διαβήματα του προς το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως η
εφαρμογή του προαναφερόμενου πετυχημένου συστήματος
προωθηθεί και στην Ουκρανία, τη Γεωργία (Τμπίλισι), την
Αρμενία (Ερεβάν) και το Αζερμπαϊτζάν (Μπακού) που είναι
κοντινοί μας προορισμοί (1.5-2.5 ώρες περίπου πτήση),
καθώς και στους πιο απομακρυσμένους προορισμούς του
Ουζμπεκιστάν και του Καζακστάν.
Οι θεαματικές αυξήσεις Ρώσων τουριστών προς όλους τους
προορισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, είναι
απόρροια της οικονομικής κατάστασης της Ρωσίας, η οποία
επωφελήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, λόγω και της
ραγδαίας αύξησης της τιμής του πετρελαίου, ως μιας από
τις κύριες εξαγωγικές χώρες. Είναι σημαντικό να αναφερθεί
ότι σύμφωνα με τον κατάλογο του Παγκόσμιου
Οργανισμού Τουρισμού, των δέκα κυριότερων χωρών ανά
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το παγκόσμιο που ξοδεύουν περισσότερο για τουρισμό (Top
Ten of Tourism Spenders), οι Ρώσοι τουρίστες
συγκαταλέγονται στην 7η θέση, ενώ στην 1η θέση
παραμένουν οι Γερμανοί τουρίστες, οι Βρετανοί στην 4η και
οι Γάλλοι στην 5η θέση.
Για να μπορέσει όμως η Κύπρος να επωφεληθεί πρόσθετου
μεριδίου από τη Ρωσική αγορά πέραν της καλοκαιρινής
περιόδου αιχμής και κατ’ επέκταση να ενισχυθεί ο
χειμερινός τουρισμός, θα πρέπει να επιδιωχθεί η άρση των
περιορισμών και οι απαγορεύσεις αναφορικά με τις πτήσεις
από τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, με την επέκταση
της περιόδου καθόδου τουριστών, πάνω σε ολόχρονη
βάση. Επί τούτου είχε προβεί σε έντονο διάβημα και ο
Ρώσος Διοργανωτής Ταξιδίων TRANSAERO προς τους
Υπουργούς Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας &
Τουρισμού, εκφράζοντας έντονα παράπονα για τον
περιορισμό των δρομολογημένων πτήσεων και διαδικασία
εγκρίσεων και συντονισμού των ναυλωμένων πτήσεων, οι
οποίοι ανατρέπουν τη δυνατότητα για αυξητική πορεία του
τουρισμού από τη Ρωσία με συνεπακόλουθες απώλειες και
για την Κυπριακή οικονομία.
Ενόψει του ότι η φετινή ευκαιρία για πρόσθετο τουριστικό
ρεύμα για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 'χάθηκε' και
κατόπιν παραστάσεων του Συνδέσμου, ο Υπουργός
Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, ανάφερε ότι θα
επιδιωχθεί να δοθούν επιπρόσθετες άδειες για διεξαγωγή
πτήσεων από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά, όχι μόνο από
τη Ρωσία, αλλά και από την Ουκρανία, το Ντουμπάϊ και τα
Αραβικά Εμιράτα, ενώ γίνονται διαβήματα και με το
Υπουργείο Εξωτερικών για επίσπευση των διαδικασιών για
παραχώρηση βίζας από τις χώρες αυτές.
Ο Σύνδεσμος στις συναντήσεις που είχε με τους Αρχηγούς
των Κομμάτων και τους Υπουργούς Συγκοινωνιών & Έργων
και Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, υπέβαλε
υπόμνημα επισημαίνοντας τα ακόλουθα:
• Ανάγκη άμεσης και ευρείας γνωστοποίησης των
ουσιαστικών κινήτρων που πρόσφατα εξαγγέλθηκαν για
προσέλκυση νέων Αεροπορικών Εταιρειών και ενίσχυση
των προγραμμάτων υφιστάμενων.
• Εξαγγελία πολιτικής "ανοιχτών αιθέρων" (open skies
policy) για αξιοποίηση των πολλά υποσχόμενων νέων
αγορών - γειτονικών προς την Κύπρο και άλλων πέραν
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως της Ρωσίας καθιστώντας την Κύπρο πιο προσβάσιμη και με πιο
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ανταγωνιστικά ναύλα, πάνω σε ολόχρονη βάση,
αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και το πρόβλημα της
εποχικότητας του τουρισμού, αλλά και της καλπάζουσας
ανεργίας.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και
του ΚΟΤ οι τουριστικές αφίξεις από τη Ρωσία κατά το 2011
κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 49.2% (334.083
τουρίστες) σε σχέση με το 2010 που είχαν και πάλι αύξηση
50.5% (223.861 τουρίστες) σε σχέση με το 2009 (148.740
τουρίστες), ενώ συγκρινόμενο το 2011 με το 2009
κατεγράφη η θεαματική αύξηση της τάξης του 124.6%.
3.6.3. Εκτιμήσεις/Διαπιστώσεις από την Αγορά
της Γερμανίας
Στα πλαίσια της συμμετοχής του στην Έκθεση ΙΤΒ που
έγινε στο Βερολίνο το Μάρτιο 2012, ο ΠΑΣΥΞΕ που
εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και το Γενικό Διευθυντή
του, πραγματοποίησε χρήσιμες συναντήσεις με τους
κυριότερους Γερμανούς Διοργανωτές Ταξιδίων. Στην
Έκθεση συμμετείχε αντιπροσωπεία με επικεφαλή την
ηγεσία του ΚΟΤ.
Η Γερμανία έπεσε στην τρίτη θέση ως αγορά πηγή
τουρισμού για την Κύπρο, από τη δεύτερη θέση που
κατείχε παλαιότερα.
Σύμφωνα με τους Διοργανωτές Ταξιδίων, παρά τα
ενθαρρυντικά αποτελέσματα που είχαμε το 2011, εντούτοις
τα μηνύματα για την φετινή καλοκαιρινή περίοδο
παρουσιάζονται ιδιαίτερα απογοητευτικά, αφού η Γερμανική
αγορά παρουσιάζει μείωση για την Κύπρο και οι κρατήσεις
κυμαίνονται μεταξύ -10% με -36%, επισημαίνοντας ότι η
Κύπρος παρασύρεται από το αρνητικό κλίμα που επικρατεί
για την Ελλάδα (-40%), αφού μας θεωρούν ως άλλο ένα
ελληνικό νησί, λόγω και των κοινών καταλόγων προβολής
Ελλάδας και Κύπρου από τους Γερμανούς Διοργανωτές
Ταξιδίων.
Σύμφωνα με τους Διοργανωτές Ταξιδίων, οι πιο δημοφιλείς
προορισμοί για τους Γερμανούς τουρίστες το 2012 είναι και
φέτος η Ισπανία, η Τουρκία, η Κροατία, το Μαρόκο, ενώ
αναμένουν να ανακάμψει δυναμικά η Τυνησία. Σε σχέση δε
με την επόμενη χειμερινή περίοδο 2012-13, ανάφεραν ότι
είναι ακόμα πιο αμφίβολο αν θα προχωρήσουν με χειμερινό
πρόγραμμα για Κύπρο.
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Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και
του ΚΟΤ, οι τουριστικές αφίξεις από τη Γερμανία κατά το
2011 αυξήθηκαν κατά 13.4% (157.890 τουρίστες) σε
σχέση με το 2010 (139.190 τουρίστες), ενώ συγκρινόμενο
το 2011 με το 2009 (131.161 τουρίστες) υπήρξε αύξηση
της τάξης του 20% περίπου.

3.7.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ (ΒΙΖΑΣ)
Από τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν επανειλημμένα
το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν η ανάγκη μείωσης των μη
ανταγωνιστικών τελών προσγείωσης και επιβατών στα
Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και η παροχή κινήτρων
στις Αεροπορικές Εταιρείες, η φιλελευθεροποίηση των
αερομεταφορών πάνω σε ολόχρονη βάση, καθώς και η
επέκταση της εφαρμογής του νέου συστήματος θεώρησης
διαβατηρίων για την ταχεία έκδοσή της.
Το ζωτικό θέμα των Αεροδρομίων - Αεροπορικών Εταιρειών
- Διοργανωτών Ταξιδίων - Φιλελευθεροποίηση των
Πτήσεων - Ταχεία Έκδοση Βίζας, προβάλλετο επί
συστηματικής βάσης τόσο στις διάφορες συσκέψεις με τα
αρμόδια Υπουργεία, τα Κόμματα και τις Επιτροπές της
Βουλής, όσο και με δηλώσεις και συνεντεύξεις των
Αξιωματούχων
του
ΠΑΣΥΞΕ
στα
Μέσα
Μαζικής
Επικοινωνίας.

3.7.1. Σχέδια Κινήτρων σε Αεροπορικές Εταιρείες
Μεταξύ των μέτρων στήριξης του τουρισμού που έλαβε η
Κυβέρνηση και τα οποία έληξαν στις 31/12/10, ήταν και η
μείωση των τελών προσγείωσης και άλλων τελών που
καταβάλλουν οι Αεροπορικές Εταιρείες, με την αποποίηση
του εκ 1/3 μεριδίου που εισέπραττε η Κυβέρνηση από την
Εταιρεία Διαχείρισης των Αερολιμένων.
Επί τούτου οι μεγάλοι Διοργανωτές Ταξιδίων κυρίως από το
Ηνωμένο Βασίλειο εξέφρασαν την πεποίθηση ότι τα μέτρα
που λήφθηκαν από την Κυβέρνηση για στήριξη της
τουριστικής βιομηχανίας είχαν βοηθήσει σημαντικά στο
μετριασμό των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο
τουρισμό, σε συνάρτηση πάντοτε και με τις γενναιόδωρες
εκπτώσεις ή/και ειδικές προσφορές που παραχωρήθηκαν
από τους Ξενοδόχους προς τους Διοργανωτές Ταξιδίων.
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Συναφώς ενόψει της έντονης ανησυχίας που εξέφρασαν
Διοργανωτές Ταξιδίων για την επαναφορά των ψηλών
τελών στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου από την
Hermes Airports και λόγω της παρατεταμένης παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης και του έντονου ανταγωνισμού στα
αεροπορικά ταξίδια, ο Σύνδεσμος με διαβήματα του
διαβίβασε εκ νέου και δημόσια έκκληση στην Κυβέρνηση
όπως προχωρήσει στην άμεση εξαγγελία σχεδίων κινήτρων
για όλες τις Αεροπορικές Εταιρείες και τις Ναυλωμένες
Πτήσεις που μεταφέρουν τουρίστες στην Κύπρο, ώστε να
αποτραπεί το ενδεχόμενο δραστικών περικοπών στα
προγράμματα των πτήσεων των Διοργανωτών Ταξιδίων
προς την Κύπρο.
Το Μάϊο 2011 ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση και την
Hermes Airports ότι θα προχωρούσαν στην εξαγγελία
σχεδίων κινήτρων προς Αεροπορικές Εταιρείες για την
προσέλκυση πτήσεων από νέους προορισμούς στα
Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.
Εντούτοις μέχρι και τον Οκτώβριο 2011, όχι μόνο δεν
εφαρμόστηκαν τα κίνητρα, αλλά ούτε καν δόθηκαν
διευκρινίσεις με αποτέλεσμα τη διαμαρτυρία ξένων
Διοργανωτών Ταξιδίων. Επί τούτου ο Σύνδεσμος εξέδωσε
ανακοίνωση στις 13 Οκτωβρίου 2011, επισημαίνοντας ότι οι
εξαγγελίες κινήτρων έπεσαν στο κενό γιατί οι συνεργάτες
μας στο εξωτερικό, αυτοί που μας τροφοδοτούν με
τουρίστες,
βρίσκονται
αντιμέτωποι
με
φαινόμενα
γραφειοκρατίας,
ανακολουθίας,
ασυνεννοησίας
και
σύγχυσης μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών και των
συναρμόδιων υπουργείων στην υλοποίηση πολιτικών
αποφάσεων. Δυστυχώς, σχεδόν πέντε μήνες μετά την
εξαγγελία του κυβερνητικού σχεδίου για παροχή κινήτρων,
κανένας αρμόδιος δεν είχε την καλοσύνη να ενημερώσει
επισήμως τους ενδιαφερόμενους ποια είναι επιτέλους αυτά
τα κίνητρα και πώς μπορούν να τα αξιοποιήσουν γιατί οι
αρμόδιες Υπηρεσίες διαφωνούσαν μεταξύ τους ως προς την
ερμηνεία για το ποια ακριβώς είναι τα κίνητρα, με
αποτέλεσμα να γινόμαστε ρεζίλι διεθνώς.
Για το υπό αναφορά θέμα, ο ΠΑΣΥΞΕ είχε επίσης
συνάντηση στις 30 Νοεμβρίου 2011 με τον Υπουργό
Συγκοινωνιών & Έργων, κατά την οποία έθεσε επιτακτικά
την ανάγκη άμεσης και ευρείας γνωστοποίησης των
ουσιαστικών
κινήτρων
που
είχαν
εξαγγελθεί
για
προσέλκυση νέων Αεροπορικών Εταιρειών και ενίσχυση
των προγραμμάτων υφιστάμενων.
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Τελικά εξαγγέλθηκαν τρία σχέδια κινήτρων από το
Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων και την Hermes Airports
στις 28 Δεκεμβρίου 2011, ενώ η συμφωνία υπογράφηκε
στις 4 Ιανουαρίου 2012.
Το πρώτο σχέδιο κινήτρων αφορά την εισαγωγή νέων
προορισμών και απευθύνεται σε Αεροπορικές Εταιρείες που
θα αυξήσουν την χωριτικότητα και θα εισαγάγουν νέους
προορισμούς στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και σ’
αυτές που θα συμμετέχουν επιτυχώς στο σχέδιο αυτό θα
προσφέρεται μείωση τιμών ανά αναχωρούντα επιβάτη.
Το δεύτερο είναι το σχέδιο κινήτρων χειμερινής περιόδου
(Νοέμβριος-Μάρτιος) και απευθύνεται σε Αεροπορικές
Εταιρείες που θα αυξήσουν προορισμούς, με εξαίρεση τα
Αεροδρόμια Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας και Χήθροου
του Λονδίνου, από και προς την Κύπρο κατά τη χειμερινή
περίοδο, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο της κάθε
περσινής περιόδου. Για να συμμετέχει μια Αεροπορική
Εταιρεία σε αυτό το σχέδιο θα πρέπει να μεταφέρει, με
βάση την Εμπορική Συμφωνία, τουλάχιστο 5.000 επιβάτες
κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Στις Εταιρείες
που θα συμμετέχουν στο σχέδιο αυτό θα προσφέρεται
μείωση €10 ανά αναχωρούντα επιβάτη, εκ των οποίων τα
€6 θα αποτελούν τη συνεισφορά της Hermes Airports και
τα €4 τη συνεισφορά της Δημοκρατίας.
Το τρίτο σχέδιο κινήτρων απευθύνεται σε Εταιρείες που θα
χρησιμοποιήσουν ως βάση τους είτε το Αεροδρόμιο
Λάρνακας, είτε αυτό της Πάφου, αναλαμβάνοντας
δέσμευση συμμετοχής σε πενταετές σχέδιο ανάπτυξης για
σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης στο νησί,
εισάγοντας νέους προορισμούς. Για τη συμμετοχή στο
σχέδιο αυτό, οι Εταιρείες θα πρέπει να ικανοποιούν τα
προκαθορισμένα κριτήρια, καθώς και τον έλεγχο
ελαχιστοποίησης του κινδύνου δυσμενούς επηρεασμού των
δραστηριοτήτων των υφιστάμενων Αερογραμμών που
χρησιμοποιούν τα Κυπριακά Αεροδρόμια. Στις Εταιρείες που
θα συμμετέχουν στο σχέδιο προσφέρεται μείωση τιμών που
κυμαίνεται από €10-€25 ανά αναχωρούντα επιβάτη,
ανάλογα με τον αριθμό των επιβατών που θα μεταφέρει
στην Κύπρο.
Εκτίμηση τόσο της Κυβέρνησης, όσο και
της Hermes
Airports είναι ότι η εισαγωγή αυτών των τριών σχεδίων
παροχής κινήτρων προς
Αεροπορικές Εταιρείες, θα
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επιφέρουν μέχρι και 400.000 επιπλέον τουρίστες κάθε
χρόνο, ενώ είναι και η ανταπόκριση προς Αεροπορικές
Εταιρείες χαμηλού κόστους, οι οποίες θεώρησαν υψηλά τα
αεροπορικά τέλη που επιβάλλονταν μέχρι σήμερα.
Επισημαίνεται εδώ ότι σύμφωνα με το εν ισχύ Σχέδιο
Κινήτρων του ΚΟΤ προβλέπεται δαπάνη €18 εκατομμυρίων
μέχρι και το 2012, με στόχο τη δρομολόγηση νέων
πτήσεων, αφού αποτελεί κεντρικό στόχο της τουριστικής
στρατηγικής του Οργανισμού για την εμβάθυνση των
υφιστάμενων αγορών και την ανάπτυξη νέων.
3.7.2. Φιλελευθεροποίηση Αερομεταφορών
Η ανάγκη προσέλκυσης περισσότερων αερογραμμών
χαμηλού κόστους και η άμεση φιλελευθεροποίηση των
πτήσεων γενικά προς και από την Κύπρο, ώστε να
διασφαλιστούν τα ευρύτερα συμφέροντα του τουρισμού
μας αλλά και της οικονομίας του τόπου αποτελούν την
πάγια θέση του Συνδέσμου, πράγμα που έθεσε και στο
υπόμνημα του που υπέβαλε κατά τις συναντήσεις του με
τους Αρχηγούς των Κομμάτων και τους Υπουργούς
Συγκοινωνιών & Έργων και Εμπορίου, Βιομηχανίας &
Τουρισμού.
Συγκεκριμένα τονίζεται η ανάγκη για άμεση λήψη των
ακόλουθων μέτρων:
1. Εξαγγελία πολιτικής "ανοιχτών αιθέρων" (open skies
policy) για αξιοποίηση των πολλά υποσχόμενων νέων
αγορών - γειτονικών προς την Κύπρο και άλλων πέραν
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως της Ρωσίας καθιστώντας την Κύπρο πιο προσβάσιμη και με πιο
ανταγωνιστικά ναύλα, πάνω σε ολόχρονη βάση,
αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και το πρόβλημα της
εποχικότητας του τουρισμού, αλλά και της καλπάζουσας
ανεργίας.
2. Προσέλκυση Αεροπορικών Εταιρειών χαμηλών κόστων
που πρωταγωνιστούν στον Ευρωπαϊκό χώρο με στόχο
την
αυξημένη
συχνότητα
τόσο
υφιστάμενων
Αεροπορικών Εταιρειών, όσο και η προσέλκυση νέων,
ιδιαίτερα χαμηλών κόστων με προσιτά ναύλα, από όλες
τις χώρες πέραν των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, πχ Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής,
Αραβικού Κόλπου και Βόρειας Αφρικής.
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3. Φιλελευθεροποίηση των ναυλωμένων πτήσεων, πάνω σε
ολόχρονη βάση από τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη,
οι οποίες τώρα επιτρέπονται μόνο για Ιούνιο, Ιούλιο,
Αύγουστο και μέχρι 20 Σεπτεμβρίου.
Παρόλο που οι ναυλωμένες πτήσεις από τη Ρωσική
Επαρχία επιτρέπονται ολόχρονα, εντούτοις είναι πολύ
σημαντικό να αρθεί το βέτο του Υπουργείου
&
Έργων
και
των
Κυπριακών
Συγκοινωνιών
Αερογραμμών ώστε να φιλευθεροποιηθούν ολόχρονα οι
ναυλωμένες πτήσεις και από τη Μόσχα και την Αγία
Πετρούπολη, υποβοηθώντας έτσι και την εποχικότητα
του τουρισμού μας, αλλά και την προοπτική η Ρωσική
αγορά να καλύψει τις απώλειες από τη Βρετανική
αγορά.
Επί του θέματος της προσέλκυσης Αεροπορικών Εταιρειών
χαμηλών κόστων, ο ΠΑΣΥΞΕ χαιρέτησε τη συμφωνία με
την Αεροπορική Εταιρεία Ryanair, με την οποία το
Αεροδρόμιο Πάφου καθίσταται η 50η της βάση και ο
πρώτος σταθμός δύο αεροσκαφών της από τον Απρίλιο
2012. Όπως ανακοίνωσε η Ryanair τον Ιανουάριο 2012, θα
διεξάγει 14 δρομολόγια από όλη την Ευρώπη, μεταξύ
άλλων από τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Σουηδία, με 80
εβδομαδιαίες πτήσεις και στοχεύοντας σε πέραν των
600.000 επιβατών κατ’ έτος.
Επίσης, μέσα στα πλαίσια της ανάγκης για προσέλκυση
νέων Αεροπορικών Εταιρειών, ο Σύνδεσμος με επιστολή
του στον Υπουργό Συγκοινωνιών & Έργων στις 9
Δεκεμβρίου 2011, έθεσε ενώπιον του συγκεκριμένο
ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από Διοργανωτές Ταξιδίων
για προσέλκυση τουριστών στην Κύπρο από τη Σερβία.
Ενόψει της μη ύπαρξης ναυλωμένων πτήσεων από τη χώρα
αυτή και της άρνησης του Εθνικού Αερομεταφορέα JAT της
Σερβίας προς τούτο, ο ΠΑΣΥΞΕ έκρινε χρήσιμο να το θέσει
ενώπιον του σε μια προσπάθεια να εξευρεθεί ο μηχανισμός
για επίλυση του θέματος.
3.7.3. Διαδικασία Ταχείας Έκδοσης Θεωρήσεων
Διαβατηρίων (Βίζα)
Σε συνάρτιση με τα προαναφερόμενα, ο ΠΑΣΥΞΕ έθεσε εκ
νέου κατά τις συναντήσεις του με τους Αρχηγούς των
Κομμάτων και τους αρμόδιους Υπουργούς, το θέμα της
εγκαθίδρυσης μηχανισμού για ταχεία έκδοση βίζας, ως και
το επιτυχημένο εγχείρημα με τη Ρωσία.
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Επίσης, με επιστολή του στην Υπουργό Εξωτερικών στις 7
Μαρτίου 2012 και κοινοποίηση της στο Υπουργείο
Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και τον ΚΟΤ, ο
Σύνδεσμος επεσήμανε την πολύ πετυχημένη εφαρμογή του
νέου συστήματος έκδοσης θεώρησης διαβατηρίων από την
Κυπριακή Δημοκρατία σε Ρώσους πολίτες (ηλεκτρονική
αίτηση, προέγκριση και έκδοση τελικής θεώρησης
διαβατηρίων κατά την άφιξη τους στα Κυπριακά
Αεροδρόμια) που είχε ως αποτέλεσμα και την θεαματική
αύξηση (+50%) του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο
κατά το 2011. Συναφώς ζήτησε να ενημερωθεί για το που
βρίσκεται το όλο θέμα της επέκτασης της χορήγησης
προθεώρησης και σε υπηκόους άλλων χωρών πέραν της
Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφού με επιστολή του στις 14
Σεπτεμβρίου 2009, ο τέως Υπουργός Εξωτερικών ανάφερε
ότι το θέμα θα μελετάτο μετά την αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και συμβολής του στην αύξηση του
τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο.
Ο Σύνδεσμος ζήτησε επίσης όπως η εφαρμογή του
προαναφερόμενου πετυχημένου συστήματος προωθηθεί
και στην Ουκρανία, τη Γεωργία (Τμπίλισι), την Αρμενία
(Ερεβάν) και το Αζερμπαϊτζάν (Μπακού) που είναι κοντινοί
μας προορισμοί (1.5-2.5 ώρες περίπου πτήση), καθώς και
στους
πιο
απομακρυσμένους
προορισμούς
του
Ουζμπεκιστάν και του Καζακστάν. Κατά ανάλογο τρόπο
κρίνει επωφελή την επέκταση της εγκαθίδρυσης αυτού του
μηχανισμού
για
ταχύρρυθμη
έκδοση
θεώρησης
διαβατηρίων σε δυνητικούς επισκέπτες της Κύπρου και από
άλλες Δημοκρατίες Ανεξαρτήτων Κρατών, καθώς και από
τρίτες χώρες πχ Μέσης Ανατολής και Αραβικού Κόλπου, με
τις οποίες, ως γνωστό, ήδη υπάρχει συχνή απευθείας
αεροπορική σύνδεση, ώστε και με αυτό τον τρόπο να
συμβάλουμε στην επιτυχή συνέχιση των πολύ σημαντικών
αυτών αεροπορικών συνδέσεων προς και από την Κύπρο,
με οφθαλμοφανή τα οφέλη για την οικονομία του τόπου,
απαμβλύνοντας και το σοβαρό πρόβλημα της εποχικότητας
της τουριστικής μας βιομηχανίας.
Ο Σύνδεσμος πιστεύει ότι η επέκταση του πετυχημένου
αυτού μέτρου έκδοσης θεώρησης διαβατηρίων και στις υπό
αναφορά χώρες, μόνο οφέλη μπορεί να επιφέρει μια και
επιδιώκουμε στην προσέλκυση τουριστών και από νέους
προορισμούς, ιδιαίτερα από αυτούς των οποίων η οικονομία
ανθεί αλλά και γίνονται προσπάθειες από διάφορους
Κυπριακούς φορείς για αύξηση των επενδύσεων τους προς
την Κύπρο.
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Με νέα επιστολή του στην Υπουργό Εξωτερικών στις 14
Μαρτίου 2012, ο Σύνδεσμος έθεσε ενώπιον της την
περίπτωση της πολλά υποσχόμενης αγοράς του Βορείου
Ιράκ, η οποία έδειξε πολύ θετικά στοιχεία κατά την πρώτη
προγραμματισμένη εκτέλεση πτήσεων προς την Κύπρο
κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 2011.
Συναφώς ο ΠΑΣΥΞΕ ζήτησε όπως δοθούν οι σχετικές
οδηγίες για την επαναφορά της διαδικασίας που θα
επιτρέπει την ταχεία έκδοση βίζας, όπως και αρχικά τους
είχε διαμηνυθεί/διαβεβαιωθεί από την επίσημη θέση του
Υπουργείου Εξωτερικών στις αρχές του έτους, μια και το
πρόγραμμα των πτήσεων είχε ήδη αρχίσει. Η συμφωνία του
Ταξειδιωτικού Πράκτορα του Ιράκ με τις Κυπριακές
Αερογραμμές ήταν για την κάθοδο και το 2012 πέραν των
6000 τουριστών στο νησί μας, με τη διαδικασία της ταχείας
διεκπεραίωσης της έκδοσης βίζας.
Αξιοσημείωτο να αναφερθεί εδώ το μήνυμα του Γενικού
Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού
(UNWTO), κ. T. Rifai, τον Ιανουάριο 2012: "Η διευκόλυνση
για ταξίδια είναι το θέμα που πρέπει να επικεντρωθούμε
από τώρα και στο εξής και θα πρέπει να αποτελεί το κύριο
θέμα συζήτησης. Και αυτό που πρέπει να γίνει είναι η
αφαίρεση των ταξιδιωτικών περιορισμών/εμποδίων όπως η
κατάργηση των περίπλοκων διατυπώσεων για έκδοση βίζας
και των διαδικασιών διασυνοριακών ελέγχων σε μια
προσπάθεια να διευκολυνθεί η τουριστική ροή. Η
διαδικασία έκδοσης βίζας, τα ψηλά τέλη, η περίπλοκη
γραφειοκρατία και η μεγάλη αναμονή, αποτελούν εμπόδιο
στην ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και το
ελεύθερο εμπόριο".
Βάση πρόσφατης έρευνας του World Travel & Tourism
Council (WTTC) και του UNWTO που παρουσιάστηκε στη
Σύνοδο των Τ20 χωρών (Υπουργοί Τουρισμού των 20
μεγαλύτερων οικονομιών ανά το παγκόσμιο) που
διεξήχθη στις 16 Μαϊου 2012, στο Μεξικό, διεφάνη ότι
από τα 656 εκατομμύρια τουριστών που επισκέφθηκαν
τις G20 χώρες το 2011, τα 110 εκατομμύρια χρειάστηκαν
έκδοση βίζας, ενώ αρκετά άλλα εκατομμύρια τουριστών
αποθαρρύνθηκαν να ταξιδέψουν λόγω κόστους, χάσιμου
χρόνου και δισκολιών στην απόκτηση βίζας.
Η έρευνα κατέδειξε ότι η διευκόλυνση παροχής βίζας σ’
αυτούς τους τουρίστες, θα εκτόξευε τις διεθνείς αφίξεις
με
επιπρόσθετα
122 εκατομμύρια
τουρίστες,
θα
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δημιουργούσε πάνω από 5 εκατομμύρια επιπρόσθετες
θέσεις εργασίας στις G20 χώρες μέχρι και το 2015 και θα
επέφερε επιπρόσθετα US$206 δισεκατομμύρια στα
διεθνή τουριστικά έσοδα.

3.8.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

3.8.1. Στρατηγικό Σχέδιο για τον Τουρισμό 2011
και Σχέδιο Υλοποίησης 2011-2015
Μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης ποιοτικής αναβάθμισης και
εμπλουτισμού του τουριστικού μας προϊόντος, ο Σύνδεσμος
στις εκάστοτε συναντήσεις του τόσο με τον Υπουργό
Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, όσο και με τον ΚΟΤ
και άλλους αρμόδιους φορείς, αλλά και με δημόσιες
δηλώσεις στα ΜΜΕ, τόνιζε την ανάγκη για συντονισμένη
προσπάθεια από όλους τους αρμόδιους φορείς και αρχές,
για επίσπευση της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου για
Ανάπτυξη του Τουρισμού, ώστε να προσδοθεί η πρόσθετη
αξία στο τουριστικό μας προϊόν, συμβάλλοντας ταυτόχρονα
στην
απάμβλυνση
του
προβλήματος
της
ανταγωνιστικότητας της τουριστικής Κύπρου.
Δυστυχώς όμως η πορεία που ακολουθεί ο Κυπριακός
τουρισμός κατά την τελευταία 11καετία, αποκλίνει και από
τους τεθέντες στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου για τους
σημαντικούς δείκτες - τουριστικών αφίξεων, εσόδων από
τον τουρισμό, εποχικότητας και συνεισφοράς του
τουρισμού στο Α.Ε.Π. - που αντί να ακολουθούν συνεχή
ανοδική πορεία, τουναντίον εξασθενούν ακολουθώντας μια
πτωτική πορεία, ενώ ο βαθμός υλοποίησης του Σχεδίου
γενικά κρίνεται ως πενιχρός.
Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι, στις εκάστοτε δηλώσεις του
στα ΜΜΕ, ο ΠΑΣΥΞΕ επισημαίνει με λύπη του ότι η
"αχίλλειος πτέρνα" του κυπριακού τουρισμού δεν είναι
άλλη από τη γραφειοκρατία και τις δαιδαλώδεις διαδικασίες
μεταξύ των διαφόρων κρατικών υπηρεσιών που αποτελούν
τροχοπέδη στην υλοποίηση των διαφόρων έργων που
διαλαμβάνονται στα σχέδια δράσης του Στρατηγικού
Σχεδίου για την παραπέρα τουριστική ανάπτυξη στον τόπο
μας. Η διαπίστωση αυτή θα πρέπει να αποτελέσει το
επίκεντρο του μηχανισμού παρακολούθησης του ελέγχου
προόδου του νέου Στρατηγικού Σχεδίου ώστε να έχει
πιθανότητες επιτυχίας στην υλοποίηση του.
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3.8.2. Αναθεώρηση του Θεσμικού Πλαισίου
για την Ξενοδοχειακή Βιομηχανία
Τον ΠΑΣΥΞΕ απασχόλησαν και το 2011 οι προτεινόμενες
από τον Οργανισμό τροποποιήσεις της Περί Ξενοδοχείων &
Τουριστικών Καταλυμάτων Νομοθεσίας.
Πάγια θέση του ΠΑΣΥΞΕ είναι ότι για να επιτευχθεί μια
πραγματική ανάκαμψη της ξενοδοχειακής μας βιομηχανίας
λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που διέρχεται
κατά την τελευταία 11καετία, θα πρέπει η αναθεώρηση του
νέου Θεσμικού Πλαισίου του ΚΟΤ, η παροχή κινήτρων για
την απόσυρση μονάδων, η παροχή κινήτρων για
αναβάθμιση/ανακαίνιση των υφιστάμενων μονάδων και η
εισαγωγή των ποιοτικών κριτηρίων στην ξενοδοχειακή
βιομηχανία, να αποτελούν πακέττο δέσμης κινήτρων, η
εξαγγελία των οποίων να γίνει ταυτόχρονα, συμβάλλοντας
έμπρακτα στον κοινό και επιβαλλόμενο στόχο της
αναβάθμισης και εμπλουτισμού του ξενοδοχειακού και
τουριστικού μας προϊόντος.
Παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΣΥΞΕ με το ΣΤΕΚ υπέβαλαν από
τον Ιούνιο 2008, τις τελικές κοινές τους εισηγήσεις για την
αναθεώρηση/εκσυγχρονισμό του Θεσμικού Πλαισίου που
θα διέπει τη δημιουργία και λειτουργία των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων,
εντούτοις
η
εξαγγελία
του
ακόμη
αναμένεται.…
Μέσα στα πλαίσια της αναθεώρησης του Θεσμικού Πλαισίου
και της διεύρυνσης του φάσματος της προσφοράς
υπηρεσιών διαμονής στους επισκέπτες της Κύπρου και
κατόπιν προγενέστερων προτάσεων του ΠΑΣΥΞΕ και του
ΣΤΕΚ, ο ΚΟΤ συνέστησε Ειδική Τεχνική Επιτροπή για
αναθεώρηση της νομοθεσίας που διέπει τη δημιουργία και
λειτουργία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα
ετοίμασε περίγραμμα/πλαίσιο εισαγωγής των Μικτών
Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) και των Condo Hotels στο
θεσμικό πλαίσιο της Κύπρου.
Ο όρος "Μικτή Ανάπτυξη" περιγράφει τη συνύπαρξη και
παράλληλη λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας, με άλλης
μορφής
επιχειρηματική
δραστηριότητα,
εμπορική,
οικιστική, βιομηχανική ή άλλης φύσης, την οποία δεν
επιτρέπει η υφιστάμενη Περί Ξενοδοχείων & Τουριστικών
Καταλυμάτων Νομοθεσία. Η εν λόγω επιχειρηματική
δραστηριότητα ενδεχομένως να προσφέρεται σε ενιαίο
κτίριο ή στο ίδιο γήπεδο, από ένα ή περισσότερους
επιχειρηματίες και να εφαρμόζεται αποκλειστικά για νέες ή
και για υφιστάμενες μονάδες.
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Κατόπιν επισταμένης μελέτης του θέματος, ο ΠΑΣΥΞΕ και ο
ΣΤΕΚ υπέβαλαν στις 23 Μαϊου 2012 στον ΚΟΤ εκτενές
σημείωμα με τις κοινές απόψεις και εισηγήσεις τους που
στοχεύουν στην ολοκληρωμένη και αποτελεσματική
προώθηση των Μικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) και
των Condo Hotels.
3.8.3. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απόσυρση
Τουριστικών Κλινών Χαμηλών Κατηγοριών από την
Ξενοδοχειακή Βιομηχανία και για την Αναβάθμιση/
Εμπλουτισμό των Υφιστάμενων Μονάδων
Η
σοβαρή
καθυστέρηση
που
παρατηρείτο
στην
παραχώρηση ουσιαστικών κινήτρων, τόσο για την
απόσυρση μονάδων, όσο και για την αναβάθμιση
υφιστάμενων που θα παραμείνουν στη βιομηχανία, σε
αντιδιαστολή με την εισαγωγή των ποιοτικών κριτηρίων
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, απασχόλησε το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΠΑΣΥΞΕ.
Όπως είναι γνωστό η εξαγγελία του Σχεδίου Κινήτρων για
την απόσυρση κλινών και για την αναβάθμιση των
υφιστάμενων μονάδων έγινε μέσα στα πλαίσια του
Στρατηγικού Σχεδίου το οποίο έληγε το 2010. Ο ΠΑΣΥΞΕ
και ο ΣΤΕΚ υπέβαλαν από τον Ιανουάριο 2006 τις κοινές
θέσεις τους όσον αφορά τις προτάσεις του ΚΟΤ για την
απόσυρση/αναβάθμιση τουριστικών κλινών και το Σχέδιο
Κινήτρων για Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, για
επενδύσεις σε έργα εμπλουτισμού του τουριστικού
προϊόντος, ενώ με δεύτερο υπόμνημα τους, υπέβαλαν τις
θέσεις και προτάσεις τους για τα κριτήρια μελέτης σχεδίων
Ξενοδοχείων,
Ξενοδοχειακών
Διαμερισμάτων
και
Τουριστικών
Χωριών,
που
θα
εφαρμόζονται
στις
περιπτώσεις νέων ξενοδοχειακών μονάδων.
Τον Ιανουάριο 2008 στάληκε από τον ΚΟΤ το Σχέδιο
Παροχής Κινήτρων για την Απόσυρση Τουριστικών Κλινών,
όπως διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε με την απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 66.426, ημερ. 20/11/07, με
τη διευκρίνιση ότι η εφαρμογή του Σχεδίου θα τίθετο σε
ισχύ αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών
τροποποίησης αριθμού υφιστάμενων Νομοθετημάτων που
ήδη προωθούσε το Υπουργείο Εσωτερικών.
Τελικά το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απόσυρση
Τουριστικών Κλινών Χαμηλών Κατηγοριών εξαγγέλθηκε το
Φεβρουάριο 2011 και επαναλήφθηκε εκ νέου το
Φεβρουάριο
2012
για
υποβολή
αιτήσεων
από
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ενδιαφερόμενους. Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αναμόρφωση
του αποθέματος των διατιθέμενων τουριστικών κλινών
στην Κύπρο, στην ενίσχυση του ρόλου και της σημασίας
των τουριστικών κλινών των υψηλότερων κατηγοριών και
στην αναβάθμιση της εικόνας περιοχών σημαντικής
τουριστικής ανάπτυξης, μέσω της αφαίρεσης ή/και
αντικατάστασης οικοδομών που παρουσιάζουν έντονα
συμπτώματα εγκατάλειψης ή κακής συντήρησης.
Το Σχέδιο στοχεύει στην απόσυρση μέχρι και 20.000
τουριστικών κλινών, που βρίσκονται σε ξενοδοχεία δύο
αστέρων, ενός αστέρα και χωρίς αστέρα, σε ξενώνες, σε
οργανωμένα διαμερίσματα δεύτερης και τρίτης τάξης και σε
τουριστικά διαμερίσματα.
3.8.4. Παροχή Πολεοδομικών Κινήτρων για Εμπλουτισμό
και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος
Από τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το Διοικητικό
Συμβούλιο και κατά το 2011, ενόψει των σοβαρών
προβλημάτων της ξενοδοχειακής βιομηχανίας αναφορικά
με
την
εξεύρεση
πόρων
για
αναβαθμίσεις
και
εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μονάδων, ήταν η
προώθηση
των
ακόλουθων
πάγιων
στόχων
του
Συνδέσμου:
» Η εξαγγελία πακέττου πολεοδομικών κινήτρων για την
ποιοτική αναβάθμιση/εμπλουτισμό και ανακαίνιση των
υφιστάμενων μονάδων μέσω χωροταξικών-πολεοδομικών
κινήτρων ώστε να καταστεί το ξενοδοχειακό μας προϊόν
πιο ανταγωνιστικό.
» Η ενθάρρυνση δημιουργίας μεικτών αναπτύξεων και να
επιτραπεί η δημιουργία Condo Hotels για να παρέχεται
δυνατότητα έκδοσης τμηματικών/μεμονωμένων τίτλων
ιδιοκτησίας με σκοπό την πώληση δωματίων, ως η
πρακτική που εφαρμόζεται διεθνώς.
» Η υλοποίηση του εγκριθέντος από το Υπουργικό
Συμβούλιο το Φεβρουάριο του 2006 καθώς και το
Νοέμβριο του 2007 (αρ. απόφασης 66.426) Σχεδίου
Απόσυρσης Κλινών που επίσης συνίστατο πρώτιστα από
πολεοδομικά/χωροταξικά κίνητρα και το οποίο, ως
προαναφέρθηκε, τέθηκε, έστω και μερικώς, σε εφαρμογή
το Φεβρουάριο 2011.
Ως γνωστό, μετά από έντονη κινητοποίηση του ΠΑΣΥΞΕ και
του ΣΤΕΚ με κύκλο συναντήσεων και διαβήματα με τον
Υπουργό Εσωτερικών, το Πολεοδομικό Συμβούλιο, το
Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως και τον ΚΟΤ, το Υπουργικό
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Συμβούλιο ενέκρινε στις 27 Ιουλίου 2010 τα πολεοδομικά
κίνητρα
για
την
αναβάθμιση/εμπλουτισμό
των
υφιστάμενων μονάδων, τα οποία και εξαγγέλθηκαν με
κοινή Διάσκεψη Τύπου από τους Υπουργούς Εσωτερικών
και Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού στις 28 Ιουλίου
2010 και δημοσιεύθηκαν ως Γνωστοποίηση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30 Ιουλίου 2010.
Η εισαγωγή των Πολεοδομικών Κινήτρων για την
Τουριστική Βιομηχανία, εντάσσεται μέσα στα ευρύτερα
πλαίσια
της
αναθεώρησης
των
Τοπικών
Σχεδίων
Ανάπτυξης, όπου επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός μοντέλου
αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης που να διαλαμβάνει την
αναβάθμιση, τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση του
τουριστικού προϊόντος. Τα κίνητρα προβλέπουν την αύξηση
κατά 5% στο δομήσιμο εμβαδόν των υφιστάμενων
τουριστικών μονάδων νοουμένου ότι πρόκειται για
εμπλουτιστικά έργα όπως πχ επιπρόσθετα εξειδικευμένα/
θεματικά εστιατόρια και επέκταση δωματίων για δημιουργία
family rooms ή σουϊτων, έχοντας ως στόχο όπως το
ξενοδοχειακό μας προϊόν καταστεί πιο ανταγωνιστικό.
Σε συνέχεια της εξαγγελίας των προαναφερόμενων
κινήτρων στις 29 Ιουλίου 2011, ο ΠΑΣΥΞΕ και ο ΣΤΕΚ
είχαν ανταλλαγή αλληλογραφίας με τον Υπουργό
Εσωτερικών, υποβάλλοντας την ένσταση τους επί των
αναθεωρημένων Τοπικών Σχεδίων Λεμεσού, Λάρνακας,
Πάφου, Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου γιατί αρκετές
ξενοδοχειακές μονάδες του τόπου αποκλείονταν από τις
πρόνοιες της αναπτυξιακής πολιτικής για τον τουρισμό και
συνεπώς αδυνατούν να συμμετάσχουν στις προσπάθειες
του Υπουργείου Εσωτερικών προς μια βιωσιμη και
μακροπρόθεσμη τουριστική ανάπτυξη. Συναφώς ζήτησαν,
για σκοπούς ισονομίας και ίσης μεταχείρισης, την άμεση
τροποποίηση και της σχετικής δήλωσης πολιτικής για την
ύπαιθρο ώστε να εναρμονίζεται και να συμβαδίζει με όλες
τις πρόνοιες των νέων Τοπικών Σχεδίων που αφορούν την
τουριστική ανάπτυξη ώστε όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες
να
δυνηθούν
να
αξιοποιήσουν
τα
εξαγγελθέντα
πολεοδομικά κίνητρα.
Στις 3 Απριλίου 2012 έγινε σύσκεψη του ΠΑΣΥΞΕ και του
ΣΤΕΚ με την Υπουργό Εσωτερικών στο Γραφείο της, στην
παρουσία και εκπροσώπων του Πολεοδομικού Συμβουλίου
και του ΚΟΤ και ακολούθησαν τα πρακτικά της σύσκεψης,
όπου γινόταν αναφορά ότι συμφωνήθηκε ότι θα
ενθαρρύνονταν τα ξενοδοχεία που εμπίπτουν στη Δήλωση
Πολιτικής, να προχωρήσουν με τους σχεδιασμούς τους και
να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για ανακαινίσεις/
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εκσυγχρονισμών των μονάδων τους κατά την ερχόμενη
χειμερινή περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τα πολεοδομικά
κίνητρα που ισχύουν στα Τοπικά Σχέδια, με ταυτόχρονη
ενημέρωση και οδηγίες προς τα Επαρχιακά Γραφεία ώστε
να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις, κατά το πρότυπο και
διαδικασία που επιτυχώς εφαρμόστηκε στην περίπτωση της
Αγίας Νάπας και Πρωταρά και που είχε ως αποτέλεσμα την
ολοκλήρωση ανακαινίσεων/αναβαθμίσεων 18 ξενοδοχείων
κατά τη χειμερινή περίοδο 2011-12.
Σε συνέχεια της ένστασης τους, ο ΠΑΣΥΞΕ και ο ΣΤΕΚ
υπέβαλαν στις 23 Μαϊου 2012 στην Υπουργό Εσωτερικών
συμπληρωματικό σημείωμα που στόχευε στη διευκρίνηση
ορισμένων πτυχών της νέας αναπτυξιακής τουριστικής
πολιτικής προς αποφυγή τυχόν αμφισβητήσεων και/ή
παρερμηνειών που δυνατό να υπάρξουν στην ερμηνεία της
διατύπωσης
των
Τοπικών
Σχεδίων
για
προσθηκομετατροπές σε τουριστικά καταλύματα.
3.8.5. Σχέδιο Κινήτρων για Επενδύσεις Αειφόρου
Εμπλουτισμού και Αναβάθμισης του Τουριστικού
Προϊόντος
Ο ΚΟΤ, στα πλαίσια των ενεργειών του για τη προσαρμογή
της τουριστικής βιομηχανίας τόσο στις κατευθύνσεις της
Στρατηγικής Τουριστικής Ανάπτυξης 2007-2013, όσο και
στο Εθνικό Πρόγραμμα για την εφαρμογή της Στρατηγικής
της Λυσσαβόνας, έχει διαμορφώσει Σχέδιο Κινήτρων για
επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του
τουριστικού προϊόντος. Το Σχέδιο που εξαγγέλθηκε στις 6
Νοεμβρίου 2010, αποτελούσε τη 2η πρόσκληση για
υποβολή αιτήσεων ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο
"Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού
και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος" από
ενδιαφερόμενους επενδυτές.
Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
Ανταγωνιστικότητα
2007-2013"
και
αποσκοπεί στην ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδυτικών
πρωτοβουλιών για:
» τον εμπλουτισμό και διαφοροποίηση του τουριστικού
προϊόντος με την ανάπτυξη ειδικών προϊόντων, και
» την ουσιαστική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των
υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων.
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3.8.6. Δημιουργία Γηπέδων Γκολφ και Ενίσχυση της
Ανταγωνιστικότητας της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας
Ο ΠΑΣΥΞΕ, ως θέμα αρχής, τάσσεται υπέρ της δημιουργίας
γηπέδων γκολφ ως απαραίτητο εργαλείο για εμπλουτισμό
του τουριστικού προϊόντος κατά ένα γεωγραφικά
ισορροπημένο τρόπο. Ακόμη, αναμένεται ότι η δημιουργία
γηπέδων γκολφ θα προσφέρει πρόσβαση στους ξένους που
διαμένουν στα ξενοδοχεία και άλλα αδειούχα τουριστικά
καταλύματα συμβάλοντας έτσι στην απάβλυνση της
ζημιογόνου εποχικής λειτουργίας τους, θέτοντας έτσι γερά
θεμέλια για μια νέα ελπιδοφόρα και ανοδική πορεία της
τουριστικής βιομηχανίας προς το γενικότερο όφελος της
Εθνικής μας Οικονομίας. Η καθυστέρηση όμως που
παρατηρείται στη δημιουργία των επιπρόσθετων γηπέδων
γκολφ, δικαιολογημένα προξενεί ανησυχίες, ένεκα και των
αντιξοοτήτων που φέρνει μαζί της η παγκόσμια οικονομική
κρίση.
3.8.7. Προο πτική Νέων Επενδύσεων στην Κυπριακή
Τουριστική Βιομηχανία
Πάγια θέση του ΠΑΣΥΞΕ είναι η θετική προσέγγιση και
ενθάρρυνση της προοπτικής να υπάρξουν ξένες επενδύσεις
στην τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία της Κύπρου
λόγω και του ενδιαφέροντος που επέδειξαν επενδυτές από
τη Ρωσία, Ισραήλ, Ελλάδα και Αμερική και πιο πρόσφατα
από το Κατάρ, την Κίνα και τον Καναδά, για αναπτύξεις
που καλύπτουν όλο το φάσμα της τουριστικής βιομηχανίας
του τόπου, υπερτονίζοντας ταυτόχρονα τη διασφάλιση της
αρχής της ίσης μεταχείρισης έναντι των υφιστάμενων
ντόπιων τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

3.9.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

3.9.1. Εσωτερικός Τουρισμός
Μέσα στα πλαίσια της πάγιας πολιτικής του ΠΑΣΥΞΕ για
προώθηση του εσωτερικού τουρισμού, ως η πρακτική των
τελευταίων 15 χρόνων και αναγνωρίζοντας τη μεγάλη
ανταπόκριση που έχει το υπό αναφορά πρόγραμμα, ο
Σύνδεσμος συνέχισε τη στρατηγικής σημασίας συνεργασία
του με τις πιστωτικές Kάρτες American Express της
Τράπεζας Κύπρου που άρχισε το 2004, μέσω της οποίας
αναβαθμίστηκε ο κατάλογος ξενοδοχειακών μονάδων,
μελών του Συνδέσμου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
προσφέροντας ειδικές προσφορές. Επιπρόσθετα, οι
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καταλόγοι του ΠΑΣΥΞΕ υποστηρίχθηκαν και από τον
Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, μέσα στα πλαίσια της
κοινής στρατηγικής για την ανάπτυξη του εσωτερικού
τουρισμού.
Η στενή συνεργασία του ΚΟΤ με τον ΠΑΣΥΞΕ και η στήριξη
από την πιστωτική κάρτα American Express της Τράπεζας
Κύπρου έχουν συντελέσει ώστε ο θεσμός του εσωτερικού
τουρισμού να στεφθεί από επιτυχία.
Για τη μεγάλη επιτυχία που έχουν οι καταλόγοι του
ΠΑΣΥΞΕ συνέβαλε και το γεγονός ότι έχει καταστεί
ευκολότερη η εξασφάλιση τους από τον Κύπριο πολίτη, μια
και διατίθενται σ’ όλα τα υποκαταστήματα της Τράπεζας
Κύπρου σε κάθε γειτονιά, στα Κεντρικά Γραφεία του
ΠΑΣΥΞΕ, καθώς επίσης και στα κατά τόπους Γραφεία
Πληροφοριών του ΚΟΤ και του ΠΑΣΥΞΕ σε όλες τις πόλεις.
Πέραν όμως αυτών των παραδοσιακών πλέον σημείων
εξασφάλισης του καταλόγου, οι καταλόγοι προσφέρονται
πλέον και στο διαδίκτυο για αμεσότερη και ευκολότερη
πρόσβαση,
στις
ιστοσελίδες
του
ΠΑΣΥΞΕ
(www.cyprushotelassociation.org) της Τράπεζας Κύπρου
(www.bankofcyprus.com.cy)
και
του
ΚΟΤ
(www.visitcyprus.com και www.visitcyprus.biz).
Ο ΠΑΣΥΞΕ δηλώνει συνεπής στην πολιτική που χάραξε για
αρκετά χρόνια τώρα για την ανάπτυξη του εσωτερικού
τουρισμού και σκοπός του είναι όπως οι συμπατριώτες μας
να μπορούν και να τη ζουν, αλλά και να την χαίρονται την
Κύπρο 12 μήνες το χρόνο, σε τιμές ελκυστικές και προσιτές
για όσο το δυνατόν περισσότερους.
Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί δεκαοκτώ καταλόγοι, επί
συστηματικής βάσης, ένας για την καλοκαιρινή και ένας για
την χειμερινή περίοδο του κάθε 12μήνου.
Ιδιαίτερα αναβαθμισμένος είναι ο τελευταίος καλοκαιρινός
κατάλογος της επταμηνίας Απριλίου-Οκτωβρίου 2012 που
εξέδωσε ο ΠΑΣΥΞΕ, με τον οποίο τα μέλη του ΠΑΣΥΞΕ
προσφέρουν ελκυστικότατες επιλογές για όλα τα γούστα
και όλα τα πορτοφόλια, αφού ο Κύπριος τουρίστας μπορεί
να διαλέξει από ένα μακρύ κατάλογο που περιλαμβάνει 139
ξενοδοχεία, συγκροτήματα οργανωμένων διαμερισμάτων
και τουριστικών χωριών σ’ ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο
και να προγραμματίσει έγκαιρα τις διακοπές του
καλοκαιριού, τόσο για τις 2ήμερες, 3ήμερες, όσο και για τις
εβδομαδιαίες αποδράσεις του.
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Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η τεράστια και συνεχής
προσπάθεια του ΠΑΣΥΞΕ στα πλαίσια της στρατηγικής για
ανάπτυξη του εσωτερικού τουρισμού, επιβραβεύτηκε από
την επίδοση ρεκόρ που παρουσίασαν οι διανυκτερεύσεις
των Κυπρίων στα ξενοδοχεία μας, που ξεπέρασαν τις
1,300.000 το 2009 σημειώνοντας υπερδιπλασιασμό των
διανυκτερεύσεων κατά την τελευταία δεκαετία.
Όμως η λήξη των μέτρων στήριξης του τουρισμού από την
Κυβέρνηση το Δεκέμβριο 2010 και κατ’ επέκταση η
περικοπή της διάθεσης του κονδυλίου ύψους €6
εκατομμυρίων
για
την
ενίσχυση
του
εσωτερικού
κοινωνικού τουρισμού, αλλά και των περικοπών του
συναφούς κονδυλίου που επωφελούνται συμπατριώτες μας
μέσω του Σχεδίου Επιχορηγημένων Διακοπών των
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είχαν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο
στον αριθμό των διανυκτερεύσεων των Κυπρίων στα
ξενοδοχεία μας κατά το 2011, αφού βάση προκαταρκτικών
στοιχείων του ΚΟΤ, αυτές έχουν μειωθεί στις 1.172.000
διανυκτερεύσεις.
Επιπρόσθετα των πιο πάνω λειτουργεί και το Σχέδιο που
εξαγγέλθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, υπό
τον τίτλο "Κύπρος: Μικρές Αποδράσεις, Μεγάλες Εμπειρίες"
και το οποίο απευθύνεται σε κατοίκους Κύπρου (κύπριους
και ξένους) για διαμονή σε ξενοδοχεία με ημιδιατροφή και
μια εκδρομή.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της δημόσιας
εικόνας του ΠΑΣΥΞΕ και της συνεχιζόμενης προσπάθειας
ενθάρρυνσης του εσωτερικού τουρισμού, ο Σύνδεσμος
εξέδωσε ένα σύντομο και καλαίσθητο ευχαριστήριο
σημείωμα προς τον Κύπριο καταναλωτή με το οποίο του
εκφράζεται η εκτίμηση των ξενοδόχων για την επιλογή
του.
3.9.2. Χειμερινός Τουρισμός
Όπως είναι γνωστό, ο ΠΑΣΥΞΕ για χρόνια τώρα τόνιζε την
επιβαλλόμενη αναγκαιότητα για συλλογική αντιμετώπιση
της πρόκλησης για απάμβλυνση του προβλήματος της
εποχικότητας του τουρισμού, με τη δραστική αύξηση του
τουριστικού ρεύματος κατά τις χειμερινές περιόδους. Επί
του θέματος αυτού ο Σύνδεσμος συμμετείχε σε αρκετές
συσκέψεις με τους Υπουργούς Εμπορίου, Βιομηχανίας &
Τουρισμού και Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων, την
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου & Βιομηχανίας, καθώς
και τον ΚΟΤ.
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Σημειώνεται ότι ο ΠΑΣΥΞΕ, σε μια προσπάθεια να
παραμείνουν σε λειτουργία περισσότερα ξενοδοχεία κατά
τη χειμερινή περίοδο 2011-12, είχε υποβάλει εκ νέου στην
Υπουργό Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων, το αίτημα του για
επέκταση του μέτρου της εκ περιτροπής καταβολής
ανεργιακού επιδόματος στο προσωπικό των ξενοδοχείων
που επιλέγουν να παραμείνουν ανοικτά και το οποίο
εφαρμόζεται την χειμερινή περίοδο.
Η Υπουργός Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων σε μια
προσπάθεια να απαμβλύνει την εποχικότητα, επέδειξε
θετική πρόθεση να βοηθήσει εξαγγέλλοντας μέσω των
επιχορηγημένων επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων
κατάρτισης ξενοδοχοϋπαλλήλων, σε συνεργασία με την
ΑνΑΔ, το ΚΕΠΑ και το ΑΞΙΚ, με στόχο τη συγκράτηση κατά
το δυνατό της ανεργίας και των απολύσεων στον κλάδο.
Όμως παρέμεινε εκ νέου αρνητική στην πρόταση του
ΠΑΣΥΞΕ όπως οι έξι βδομάδες μερικής αναστολής/
απασχόλησης παραταθούν σε δέκα εβδομάδες ανά
ξενοδοχοϋπάλληλο. Επί τούτου ο ΠΑΣΥΞΕ επανέλαβε την
ανάγκη επίδειξης ευελιξίας επί του θέματος, ανάλογα
προσαρμοσμένης με τις ιδιαιτερότητες της κάθε μονάδας,
ώστε να μπορέσει να παραμένει ανοικτή το χειμώνα.
Η χειμερινή περίοδος 2011-12 η οποία χαρακτηρίστηκε από
τις χειρότερες των τελευταίων χρόνων λόγω και της
αφαίρεσης της Κύπρου από
χειμερινά
προγράμματα
Διοργανωτών Ταξιδίων, σε συνδυασμό και με την απώλεια
της Eurocypria, την απόρριψη του προαναφερόμενου
αιτήματος του Συνδέσμου από την Υπουργό, αλλά και τη
λήξη των μέτρων στήριξης του τουρισμού, δικαιολογούν
και την κατάληξη γιατί ένας μεγαλύτερος αριθμός
ξενοδοχείων επέλεξαν τελικά την ολική αναστολή
εργασιών/κλείσιμο κατά την περασμένη χειμερινή περίοδο.
Οι χαμηλές πληρότητες έγιναν ιδιαίτερα αισθητές και φέτος
στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου, αλλά και στην Πάφο
η οποία παλαιότερα είχε τα σκήπτρα τον χειμώνα, με
αποτέλεσμα την περαιτέρω συρρίκνωση του χειμερινού
τουρισμού. Σύμφωνα με στοιχεία, μόνο στην Επαρχία
Πάφου, ο αριθμός κλινών που ανέστειλαν τη λειτουργία
τους την περίοδο αυτή, είτε μερικώς είτε ολικώς,
εκτοξεύθηκε γύρω στις 9.000 κλίνες. Στην ελεύθερη
Επαρχία Αμμοχώστου που αντιμετωπίζει και το μεγαλύτερο
πρόβλημα εποχικότητας, υπολογίζεται ότι πέραν του 80%
των κλινών έχουν προχωρήσει σε ολική αναστολή
λειτουργίας κατά την περίοδο αυτή.
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Στο νέο κύκλο συναντήσεων που είχε ο ΠΑΣΥΞΕ με τους
Αρχηγούς των Κομμάτων και αρμόδιους Υπουργούς, έθεσε
επιτακτικά την ανάγκη διατήρησης του χειμερινού
τουρισμού και απάμβλυνσης της εποχικότητας, με στόχο να
αποφύγουμε να καταστεί η Κύπρος ως καλοκαιρινός
προορισμός μόνο όπως τα Ελληνικά νησιά. Επί τούτου
υπέβαλε υπόμνημα θέτοντας τα κίνητρα για την
απάμβλυνση της εποχικότητας του τουρισμού, ως
ακολούθως:
• Ανάγκη άμεσης και ευρείας γνωστοποίησης των
ουσιαστικών κινήτρων που πρόσφατα εξαγγέλθηκαν για
προσέλκυση νέων Αεροπορικών Εταιρειών και ενίσχυση
των προγραμμάτων υφιστάμενων.
• Εξαγγελία πολιτικής "ανοιχτών αιθέρων" (open skies
policy) για αξιοποίηση των πολλά υποσχόμενων νέων
αγορών - γειτονικών προς την Κύπρο και άλλων πέραν
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως της Ρωσίας καθιστώντας την Κύπρο πιο προσβάσιμη και με πιο
ανταγωνιστικά ναύλα, πάνω σε ολόχρονη βάση,
αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και το πρόβλημα της
εποχικότητας του τουρισμού, αλλά και της καλπάζουσας
ανεργίας.
• Εγκαθίδρυση μηχανισμού για ταχεία έκδοση βίζας, ως και
το επιτυχημένο εγχείρημα με τη Ρωσία.
• Μη επιβολή τελών διανυκτέρευσης κατά τη χειμερινή
περίοδο από όλες τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Εγκαθίδρυση ευέλικτου μηχανισμού αναφορικά με τη
λειτουργία των ξενοδοχείων κατά τη χειμερινή περίοδο,
ώστε ο ξενοδόχος να δικαιούται να απασχολεί μόνο το
προσωπικό που χρειάζεται - ανάλογα με τη διακύμανση
της ζήτησης - είτε λειτουργεί με συνθήκες μερικής είτε
ολικής αναστολής.
• Δημιουργία καζίνων, ένα σε κάθε μια από τις κύριες
παραθαλάσσιες τουριστικές μας περιοχές, ένα στη
Λευκωσία και ένα στα Ορεινά Θέρετρα.
Όσα ξενοδοχεία επέλεξαν να μείνουν σε λειτουργία κατά
την τελευταία χειμερινή περίοδο είχαν πληρότητες γύρω
στο 20%, ενώ αρκετές μονάδες που παραδοσιακά έμεναν
ανοιχτές, εξεδήλωσαν την πρόθεση τους να κλείσουν κατά
την επόμενη χειμερινή περίοδο 2012-13. Ενόψει τούτου, ο
Σύνδεσμος θα θέσει εκ νέου τα προαναφερόμενα μέτρα
ενώπιον των αρμόδιων Υπουργών και του ΚΟΤ.
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Ένα άλλο θέμα το οποίο επιλήφθηκε ο Σύνδεσμος μας,
κατόπιν παραπόνων από μέλη του, ήταν να φέρει, με
επιστολή του ημερ. 13/2/12, ενώπιον της CYTA προς
εξέταση, την έκκληση είτε για αναστολή της πάγιας
χρέωσης στις υπηρεσίες της CYTA, είτε απαλλαγής του
κόστους
αποσύνδεσης/σύνδεσης
για
τα
εποχιακά
ξενοδοχεία μέλη του που παραμένουν κλειστά κατά τη
χειμερινή περίοδο. Ενόψει του ότι οι μονάδες αυτές
αναστέλλουν προσωρινά τη λειτουργία τους κατά το
χειμώνα και συναφώς δεν απολαμβάνουν των υπηρεσιών
της CYTA κατά την περίοδο της αναστολής της λειτουργίας
τους, ζητήθηκε η θετική ανταπόκριση τους για διευκόλυνση
των μελών αυτών, ενόψει και των οικονομικών δυσκολιών
που αντιμετωπίζουν.
Με απαντητική επιστολή ημερ. 19/3/12, η CYTA μας
διαβεβαίωσε ότι αντικρίζει με κατανόηση το αίτημα των
μελών του Συνδέσμου και επεξεργάζεται προτάσεις οι
οποίες, αφού τύχουν της έγκρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού, θα ανακοινωθούν στα μέλη
μας πριν την επόμενη χειμερινή περίοδο.
3.9.3. Επιχορηγημένες Άδειες
Το Σχέδιο Επιχορήγησης των Αδειών των Εργοδοτουμένων,
λειτούργησε και το 2011 και σ’ αυτό συμμετείχαν
ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων και παραλιακών
περιοχών. Για τη λειτουργία του Σχεδίου το Υπουργικό
Συμβούλιο ενέκρινε τη διάθεση ποσού €1.200.000 (κατά
πολύ μειωμένο σε σχέση με τα €2.200,000 το 2010) για τις
επταήμερες διακοπές των δικαιούχων σε ξενοδοχεία των
ορεινών θερέτρων και παραλιακών περιοχών. Από το υπό
αναφορά ποσό, το 65% (€780.000) κατανεμήθηκε για τα
ορεινά θέρετρα και το 35% (€420.000) για τα παραλιακά.
Δικαίωμα συμμετοχής είχαν οι εργοδοτούμενοι που
δικαιούνταν σε απολαβές άδειας από το Κεντρικό Ταμείο
Αδειών και νοουμένου ότι το κατά κεφαλή εισόδημα της
οικογένειας τους δεν υπερέβαινε τα €270 τη βδομάδα ή τα
€1.170 το μήνα.
Το ποσό της επιχορήγησης ήταν 90% ή 100% ανάλογα με
το κατά κεφαλή εισόδημα της οικογένειας των δικαιούχων,
με ανώτατο ποσό επιχορήγησης κατ’άτομο, για διαμονή με
πλήρη διατροφή, στην μεν πρώτη περίπτωση €40.50 την
ημέρα και στη δεύτερη περίπτωση €45, τόσο για παραλιακά
ξενοδοχεία όσο και για ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων.
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Για την περίοδο 18/7-26/9/11 φιλοξενήθηκαν σε 21
ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων 2.865 άτομα (δικαιούχοι
και εξαρτώμενα) και δαπανήθηκε ποσό €675.753.58
(86.64% του συνολικού εγκεκριμένου ποσού των
€780.000 για τα Ορεινά Θέρετρα). Για την ίδια περίοδο,
σε 47 παραλιακά ξενοδοχεία φιλοξενήθηκαν 1.576 άτομα
(δικαιούχοι και εξαρτώμενα) και δαπανήθηκε ποσό
€388.354.03 (92.47% του συνολικού εγκεκριμένου ποσού
των €420.000 για τα παραλιακά ξενοδοχεία).
Ο ΠΑΣΥΞΕ πρωτοστάτησε για την εξασφάλιση αυξημένου
ποσού για τους σκοπούς του Σχεδίου για το 2012, όσο και
για τη διατήρηση των πιο ευέλικτων όρων συμμετοχής
ώστε να επωφεληθούν και φέτος από αυτό μεγαλύτερος
αριθμός δικαιούχων.
Σε σχέση με τη λειτουργία του Σχεδίου το 2012, ο ΠΑΣΥΞΕ
δεν κλήθηκε για σύσκεψη της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής
από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην οποία ως
συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια παρίσταντο οι
Εκπρόσωποι του των ορεινών θερέτρων για συζήτηση του
ύψους του κονδυλίου για το Σχέδιο Επιχορηγημένων
Αδειών και των συναφών όρων που θα διέπουν τη
λειτουργία του.
Όλως αιφνιδίως παρελήφθη επιστολή από το Διευθυντή
των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ημερ. 10/5/12 με
την οποία ενημέρωνε ότι θα προωθείτο στο Υπουργικό
Συμβούλιο για απόφαση, η πρόταση για λειτουργία του
Σχεδίου και για το 2012 για την περίοδο 22/7-23/9/12
τόσο για τα ορεινά θέρετρα, όσο και για τα παραθαλάσσια
με τους ίδιους όρους συμμετοχής όπως του 2010. Το
ποσοστό επιχορήγησης θα ανέρχεται στα €45 το άτομο
ημερησίως, με τη διαφορά ότι η διάρκεια επιχορήγησης από
επταήμερη θα γίνει πενθήμερη (5 διανυκτερεύσεις) από
Κυριακή μέχρι Παρασκευή.
Ο ΠΑΣΥΞΕ διαβίβασε με επιστολή του στις 15/5/12 προς το
Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοιν. Ασφαλίσεων, τη
διαμαρτυρία και διαφωνία του για τις προθέσεις
περιορισμού από επταήμερη σε πενθήμερη της διάρκειας
επιχορήγησης και μάλιστα χωρίς την εκ των προτέρων
διαβούλευση με τους άμεσα επηρεαζόμενους κοινωνικούς
τους εταίρους, μια και αυτό θα προξενήσει τεράστιο
πλήγμα στις ξενοδοχειακές μονάδες των ορεινών
θερέτρων, οι οποίες στηρίζουν την επιβίωση τους για
χρόνια τώρα, στη λειτουργία του Σχεδίου Επιχορηγημένων
Αδειών.
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Καταλήγοντας στην επιστολή του, ο ΠΑΣΥΞΕ ζήτησε την
επαναφορά της διάρκειας επιχορήγησης στην επταήμερη
βάση και όπως εξαγγελθεί άμεσα η λειτουργία του Σχεδίου
για την καλοκαιρινή περίοδο του 2012, με τη μεγαλύτερη
δυνατή διάρκεια ισχύος του.
Μετά από επανειλημμένες κρούσεις προς τις Υπηρεσίες
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη μεγάλη καθυστέρηση στην
εξαγγελία του Σχεδίου για το 2012, οι πληροφορίες τελικά
στάληκαν στο Σύνδεσμο στις 28 Μαϊου 2012 και
προωθήθηκαν άμεσα στα μέλη του. Στο υπό αναφορά
Σχέδιο, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με €1.200.000
σημειώθηκαν
οι
ακόλουθες
δύο
σημαντικές
διαφοροποιήσεις που μας επεβλήθησαν από το Υπουργείο
Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων αναφορικά με τη λειτουργία
του Σχεδίου το 2012:
» Η διάρκεια του Σχεδίου περιορίζεται χρονικά για την
περίοδο 22/7-23/9, και
» Η διάρκεια των επιχορηγημένων αδειών επίσης
συρρικνώνεται από επταήμερης που ήταν μέχρι και το
2011 σε πενθήμερης διάρκειας (από Κυριακή μέχρι
Παρασκευή).
3.9.4. Αθλητικός Τουρισμός
Ο Σύνδεσμος στις διάφορες συσκέψεις που συμμετείχε,
επανατόνιζε την ένθερμη υποστήριξη του ΠΑΣΥΞΕ για την
αναγκαιότητα ανάπτυξης του Αθλητικού Τουρισμού ως μια
εξειδικευμένη μορφή τουρισμού με πολλαπλά κοινωνικοοικονομικά οφέλη για την πατρίδα μας. Η επίτευξη του πιο
πάνω στόχου στηρίζεται στην κατάρτιση από την
Κυβέρνηση, ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού
για ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού στην Κύπρο.
Κατά την πρώτη τριμηνία έκαστου έτους και ένεκα των
συνήθως κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην
Ευρώπη, η Κύπρος φιλοξενεί ομάδες από διάφορες χώρες
της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης και κυρίως από το
Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία και τη Γερμανία, οι οποίες
έρχονται για προετοιμασία και ξεκούραση, μια και η χώρα
μας έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ενός ήπιου χειμώνα με
αρκετή ηλιοφάνεια. Τη μερίδα του λέοντος του αθλητικού
τουρισμού λαμβάνει κυρίως η Ελεύθερη Επαρχία
Αμμοχώστου και η Λάρνακα ένεκα και των αναγκαίων
υποδομών που διαθέτουν. Οι ομάδες είναι κυρίως
ποδοσφαιρικές, αλλά και άλλων αθλημάτων όπως
κολύμβησης, τέννις και πετόσφαιρας.
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Παρά τη μεγάλη ανάγκη να προσελκυσθούν ακόμη
περισσότερες ομάδες για προετοιμασία στην Κύπρο,
εντούτοις οι περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό του
ΚΟΤ το 2012, ανησύχησαν ιδιαίτερα το Σύνδεσμο.
Συγκεκριμένα, αν μειωθούν οι επιχορηγήσεις των ξένων
ομάδων, τότε θα καταποντιστεί ο χειμερινός τουρισμός,
ιδιαίτερα δε με το μεγάλο ανταγωνισμό που δέχεται η
Κύπρος από τη νότια Τουρκία λόγω του χαμηλού κόστους
λειτουργίας που έχουν τα ξενοδοχεία της προσφέροντας
σαφώς πιο προσιτά πακέτα τιμών, ενώ υπερτερούν και σε
αθλητικές υποδομές.
Ιδιαίτερη δυναμική απέκτησε τα τελευταία χρόνια το
άθλημα του γκολφ, ενώ σημαντική είναι η διοργάνωση και
φέτος τριών διεθνών πρωταθλημάτων γκολφ, όπως
ανακοίνωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Γκολφ. Οι τρεις αυτοί
διεθνείς αγώνες ερασιτεχνών που χορηγούνται από τον
ΚΟΑ και τον ΚΟΤ, αναμένεται να προσελκύσουν πέραν των
180 αθλητών από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την
Κύπρο.
Η Κύπρος έχει ήδη αρχίσει να αναγνωρίζεται ως ένας
ανερχόμενος προορισμός γκολφ με ιδανικές κλιματολογικές
συνθήκες, ποιοτική υποδομή διαμονής και ψηλό επίπεδο
υπηρεσιών, ενώ η ανάπτυξη του τουρισμού γκολφ
συμβάλλει ιδιαίτερα στη βελτίωση της εποχικότητας
(περίοδος αιχμής για γκολφ θεωρείται η περίοδος
Οκτωβρίου-Απριλίου).
Εξίσου ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει αναπτύξει και ο
ποδηλατικός τουρισμός, ενώ η Κύπρος περιλαμβάνεται ήδη
σε αρκετά προγράμματα μεγάλων Διοργανωτών Ταξιδίων
και προβάλλεται σαν ελκυστικός ποδηλατικός προορισμός.
Έχουν επίσης θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια και
αξιόλογες διεθνείς ποδηλατικές διοργανώσεις, με πιο
γνωστή τη σειρά αγώνων Cyprus Sunshine Cup.
Η περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού είναι
ιδιαίτερα σημαντική για την Κύπρο, μια και αποτελεί
τονωτική ένεση για τον τουρισμό μας κατά τη χειμερινή
περίοδο. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια ο ΠΑΣΥΞΕ επεσήμανε την
ανάγκη παροχής ουσιαστικών κινήτρων τόσο προς την
ιδιωτική πρωτοβουλία, όσο και προς τις Τοπικές Αρχές
Αυτοδιοίκησης, για την περαιτέρω ανάπτυξη των
αναγκαίων υποδομών, καθώς και της διάθεσης των
αναγκαίων
συναφών
κονδυλίων
στους
ετήσιους
προϋπολογισμούς του Κράτους για δημιουργία των
αναγκαίων υποδομών αλλά και για την αποτελεσματική
προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό ως ελκυστικού χώρου
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για προσέλκυση αθλητικών ομάδων για σκοπούς
προετοιμασίας τους και για τη διοργάνωση περιφερειακών
και διεθνών αθλητικών συναντήσεων στην Κύπρο.
3.9.5. Θρησκευτικός Τουρισμός
Η περαιτέρω ανάπτυξη του Θρησκευτικού Τουρισμού
αποτελεί ακόμα μια εξειδικευμένη μορφή τουρισμού με
επίσης πολλαπλά κοινωνικο-οικονομικά οφέλη για την
πατρίδα μας. Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει τις προσπάθειες του
ΚΟΤ στην περαιτέρω ανάπτυξη του και προώθηση της
Κύπρου ως προορισμού για θρησκευτικές περιηγήσεις.
Στις πρόνοιες του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Τουρισμού
του ΚΟΤ για την περίοδο 2011-2015, τόσο ο θρησκευτικός
τουρισμός, όσο και ο προσκυνηματικός τουρισμός έτυχαν
μελέτης στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για τον
Πολιτιστικό Τουρισμό.
Ο
θρησκευτικός
τουρισμός
περιλαμβάνει
ομάδες
επισκεπτών οι οποίοι ταξιδεύουν για να επισκεφθούν, να
μελετήσουν και να βιώσουν την θρησκευτική παράδοση
ενός προορισμού όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από τα
μοναστήρια, τις εκκλησίες, τα βυζαντινά μουσεία, τα
σκευοφυλάκια,τις
θρησκευτικές
παραδόσεις,
εκκλησιαστικές εορτές, θρησκευτικά κειμήλια και τα ήθη
και έθιμα που σχετίζονται
με την εκκλησιαστική
κληρονομιά. Το συγκεκριμένο target group μπορεί να
εντοπιστεί σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες (Ηνωμένο
Βασίλειο, Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία) και δεν συσχετίζεται
απαραίτητα με τo θρήσκευμα των περιηγητών.
Επί τούτου έγιναν σχεδιασμοί έχοντας ως αναφορά τα
βήματα του Αποστόλου Παύλου, μέσα στα πλαίσια της
ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού, κυρίως για την
Πάφο που έχει συνδέσει το όνομα της με τον Απόστολο
των Εθνών Παύλο.
Μεγάλη σημασία δόθηκε επίσης στην επίσημη επίσκεψη του
Προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Πάπα
Βενέδικτου, στην Κύπρο που έγινε τον Ιούνιο 2010, η
οποία αξιοποιήθηκε αρκετά τότε για προσέλκυση
τουριστών, κυρίως καθολικών από την Ιταλία και το
Λίβανο, τόσο από παραδοσιακές αγορές μας της Ευρώπης,
όσο και από τις γειτονικές μας χώρες, χωρίς όμως να έχει
την προσδοκούμενη συνέχεια κατά το 2011.
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3.9.6. Γαμήλιος Τουρισμός
Οι επενδύσεις αρκετών εκατομμυρίων από ξενοδόχους
στην ανέγερση ναών εντός των γηπέδων των μονάδων
τους,
στη
δημιουργία
σουϊτών
νεονύμφων,
κλπ,
ενέγραψαν την Κύπρο στους καταλόγους γαμήλιου
τουρισμού των διεθνών Τουριστικών Πρακτορείων,
καταστώντας την ως ένα εκ των καλύτερων προορισμών
για τέλεση γάμων.
Για την προώθηση της Κύπρου ως γαμήλιου προορισμού,
αρκετοί ξενοδόχοι και άλλοι αρμόδιοι φορείς συμμετέχουν
σε διεθνείς Εκθέσεις Γάμου και εμφανίζονται ιδιαίτερα
ικανοποιημένοι από τις προοπτικές που διανοίγονται.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η τέλεση γάμων και κυρίως
πολιτικών έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια
αφού τα νεόνυμφα ζευγάρια συνοδεύουν οι συγγενείς και
οι φίλοι τους, που συνδυάζουν το ευτυχές γεγονός με τις
διακοπές τους, αποφέροντας έτσι ένα σημαντικό εισόδημα
στον τόπο μας.
3.9.7. Ιατρικός Τουρισμός και Τουρισμός Ευεξίας
Αλλη εξειδικευμένη μορφή τουρισμού είναι ο Ιατρικός
Τουρισμός με επίσης πολλαπλά κοινωνικο-οικονομικά
οφέλη για την πατρίδα μας, η οποία έχει τη δυνατότητα να
αναπτύξει αυτού του είδους το τουριστικό προϊόν, καθώς
διαθέτει πολύ καλό κλίμα, τον ήλιο και τη θάλασσα που
αναζητεί κάποιος τουρίστας του είδους, ενώ σε εξίσου
ψηλά επίπεδα βρίσκεται και η υποδομή με πληθώρα
ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.
Επί τούτου ο ΠΑΣΥΞΕ μετέχει ενεργά στις συναφείς
συσκέψεις και υποστηρίζει τον ΚΟΤ στις προσπάθειες του
για περαιτέρω ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού ο οποίος
προωθεί επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη του στη χώρα
μας.
Ένας τομέας που αναπτύσσεται δραστικά τα τελευταία
χρόνια στον τόπο μας είναι οι χώροι χαλάρωσης και
περιποίησης (spa). Ήδη αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες
έχουν επενδύσει σημαντικά κονδύλια στον τομέα αυτό και
προβαίνουν σε διαφημιστικές εκστρατείες στο εξωτερικό
για τις εξειδικευμένες αυτές υπηρεσίες spa που
προσφέρουν.
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Προσπάθειες για προώθηση του Ιατρικού Τουρισμού
γίνονται κυρίως στην Αγγλία, στην Ολλανδία και τη Ρωσία,
ενώ ένας από τους κλάδους ιατρικής στους οποίους η
Κύπρος δύναται ιδιαίτερα να προσελκύσει τουρίστες είναι ο
κλάδος της πλαστικής χειρουργικής, κυρίως λόγω του ότι
το κόστος στην Κύπρο είναι αισθητά χαμηλότερο σε
σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρώπης, πηγές
παραδοσιακού τουριστικού ρεύματος προς το νησί μας.
3.9.8. Συνεδριακός Τουρισμός
Ο Σύνδεσμος στις διάφορες συσκέψεις που συμμετείχε,
επανατόνιζε την ένθερμη υποστήριξη του ΠΑΣΥΞΕ για την
αναγκαιότητα περαιτέρω ανάπτυξης του Συνεδριακού
Τουρισμού, η ανάπτυξη του οποίου είναι σε προτεραιότητα
βάση και της Στρατηγικής Τουρισμού 2011-2015 του ΚΟΤ.
Μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης του ΚΟΤ
περιλαμβάνεται και σχέδιο υποστήριξης της διεκδίκησης
διεθνών συνεδρίων που αποσκοπεί στο να βοηθηθούν οι
Κύπριοι φορείς να προσελκύσουν περισσότερα διεθνή
συνέδρια στη χώρα μας, γεγονός για το οποίο ο Σύνδεσμος
ενημέρωσε τα μέλη του.
Προς την κατεύθυνση αυτή, ο ΚΟΤ υλοποιεί σχέδιο δράσης
για (α) Λειτουργία σχεδίου ενίσχυσης για τη διεκδίκηση
συνεδρίων στην Κύπρο, (β) Λειτουργία προγράμματος
παροχής
φιλοξενίας
για
διοργάνωση
συνεδρίων/
συναντήσεων
στην
Κύπρο
και
(γ)
Λειτουργία
προγράμματος
φιλοξενίας
στελεχών
εταιρειών
για
εξοικείωση με την Κύπρο.
Βάση όμως στοιχείων της Διεθνούς Ένωσης Συνεδρίων
(ICCA), φαίνεται ότι η Κύπρος έχει ακόμη αρκετά
περιθώρια βελτίωσης μια και βρίσκεται στην 30η θέση στη
φιλοξενία συνεδρίων ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες.
Ενόψει δε και της ανάληψης της προεδρίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης από την Κύπρο το δεύτερο εξάμηνο του 2012 και
του συνεπαγόμενου αυξημένου συνεδριακού τουρισμού,
αλλά και των αναγκών σε συνεδριακές υποδομές που
απαιτούνται, ο ΠΑΣΥΞΕ ανέλαβε έντονες πρωτοβουλίες και
είχε κύκλο συναντήσεων με αρμόδιους Υπουργούς και
άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες και φορείς με στόχο τον
έγκαιρο προγραμματισμό και υλοποίηση των αναγκαίων
έργων - περιλαμβανομένης της αναβάθμισης του Διεθνούς
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Συνεδριακού Κέντρου στη Λευκωσία - ώστε να
διασφαλιστεί η επιτυχία του δύσκολου αυτού εγχειρήματος
και ταυτόχρονα η εδραίωση της Κύπρου ως ενός αξιόλογου
προορισμού για σκοπούς Συνεδριακού Τουρισμού.

3.10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ - ΤΕΛΗ
Τα θέματα της φορολογικής πολιτικής του Κράτους επί της
ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας, απασχόλησαν
επισταμένα και σε βάθος το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ιδιαίτερα το Σύνδεσμο απασχόλησε η επιβεβλημένη μείωση
του συντελεστή του ΦΠΑ στα Ξενοδοχεία από το 8% σε
5% (εφαρμόστηκε μέσα στα πλαίσια της παροχής μέτρων
στήριξης του τουρισμού και ίσχυε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2010), καθώς και η ανάγκη μετατροπής του εκ 8% ΦΠΑ σε
μηδενικό συντελεστή για τις ξενοδοχειακές τιμές που
δίδονται στους ξένους Οργανωτές Εκδρομών για την
ετοιμασία του τουριστικού πακέττου για την Κύπρο.
Αξιοσημείωτη είναι η επίσημη θέση του Διεθνούς
Συνδέσμου Ξενοδοχείων & Εστιατορίων (IH&RA) πάνω στο
θέμα της επιβολής φορολογιών στην τουριστική και
ξενοδοχειακή βιομηχανία. Συγκεκριμένα πιστεύει ότι η
εξαιρετικά ψηλή φορολογία εμποδίζει την ανάπτυξη της
βιομηχανίας και την απασχόληση και συστείνει την επιβολή
της χαμηλότερης δυνατής φορολογίας στα ξενοδοχεία και
εστιατόρια
σε
μια
προσπάθεια
βελτίωσης
της
ανταγωνιστικότητας τους και της δημιουργίας νέων θέσεων
εργασίας. Βάση στατιστικών του Διεθνούς Συνδέσμου
διαφαίνεται ότι η επιβολή πολύ ψηλών φορολογιών στην
τουριστική βιομηχανία μειώνει στην ουσία το σύνολο των
εσόδων μιας χώρας, ανατρέποντας έτσι το σκοπό της
φορολογίας, ενώ η επιβολή χαμηλών συντελεστών θα
επιφέρει αυξανόμενη επικερδότητα και απασχόληση.
3.10.1. Φορολογική Μεταρρύθμιση σε Σχέση με το ΦΠΑ
Πάγια επίσης θέση του ΠΑΣΥΞΕ είναι η μετατροπή του εκ
8% ΦΠΑ σε μηδενικό συντελεστή για τις ξενοδοχειακές
τιμές που δίδονται στους ξένους Οργανωτές Εκδρομών για
την ετοιμασία του τουριστικού πακέττου για την Κύπρο,
ώστε να τύχει ίσης μεταχείρισης έναντι των άλλων
εξαγωγικών βιομηχανιών του τόπου, συμβάλλοντας
ουσιαστικά στην έστω και μερικώς ανάκτηση της
διαβρωμένης ανταγωνιστικότητας της τουριστικής Κύπρου.
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Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε το παράδειγμα της Γαλλίας
που αποτελεί τον υπ’αριθμό ένα Ευρωπαϊκό τουριστικό
προορισμό, προσελκύοντας 77 εκατομμύρια τουρίστες
ετήσια, η οποία με ξεκάθαρο στόχο την περαιτέρω
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της, μείωσε δραστικά το
συντελεστή ΦΠΑ για τα εστιατόρια από 19.6% στο 5.5%,
και τούτο σε μια χώρα όπου η συμβολή του τουριστικού
τομέα στην εθνική οικονομία είναι σε πολύ μικρότερο
βαθμό από ότι στην περίπτωση της τουριστικής Κύπρου.
Η πρόταση/θέση μας αυτή συνεχίζει να βρίσκει την κάθετα
αρνητική στάση του Υπουργείου Οικονομικών.
3.10.2. Κόστος της Τιμής του Ηλεκτρικού Ρεύματος, του
Νερού και των Αποχετεύσεων στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία
Τα υπέρογκα τέλη που υφίσταται η ξενοδοχειακή
βιομηχανία και η ανάγκη υιοθέτησης ειδικών μειωμένων
τελών ηλεκτρισμού, νερού και αποχετεύσεων για τις
ξενοδοχειακές μονάδες, ήταν από τα κύρια θέματα που
απασχόλησαν το Συμβούλιο.
Κατόπιν έρευνας μεταξύ των μελών του, διαπιστώθηκε ότι
το κόστος του ηλεκτρισμού στα ξενοδοχεία της Κύπρου
είναι σχεδόν τριπλάσιο του αντίστοιχου των ξενοδοχείων
της Ελλάδας. Ιδιαίτερα οξύ δε έγινε το πρόβλημα για την
ξενοδοχειακή βιομηχανία μετά την καταστροφή του
Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού Βασιλικού τον Ιούλιο 2011
και την επιβαλλόμενη επιπρόσθετη επιβάρυνση στους
λογαριασμούς της ΑΗΚ που συνεχίζει να υπάρχει.
Το υπό αναφορά θέμα έθεσε εκ νέου ο Σύνδεσμος και κατά
τις πρόσφατες συσκέψεις που είχε με Αρχηγούς Κομμάτων,
Υπουργούς και άλλους αρμόδιους φορείς, ενώ συμμετείχε
δια του Γενικού του Διευθυντή, στη συνεδρία της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου & Βιομηχανίας στις
5 Ιουνίου 2012.
Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο Σύνδεσμος προέβη σε
καταγγελία εναντίον της ΑΗΚ ενώπιον της Επιτροπής
Προστασίας του Ανταγωνισμού και του Εφόρου Κρατικών
Ενισχύσεων το Μάϊο 2009, μέσω του Νομικού του
Συμβούλου, λόγω και των νομικών προεκτάσεων από την
άδικη τιμολόγηση της οποίας τυγχάνει η ξενοδοχειακή
βιομηχανία από την ΑΗΚ γιατί εγείρονται θέματα διάκρισης
και βασιζόμενος στο διαχωρισμό σε δύο τάξεις χρηστών,
εμπορικών και βιομηχανικών. Δυστυχώς η καταγγελία
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απορρίφθηκε γιατί εκ πρώτης όψεως δεν στοιχειοθετείτο
παράβαση των νομοθετικών διατάξεων του Νόμου από την
ΑΗΚ και κατ’ επέκταση δεν υπήρχαν πλέον λόγοι που να
συνηγορούν υπέρ της συνέχισης της καταγγελίας.
Όπως ενημέρωσε παλαιότερα, ο Νομικός Σύμβουλος του
Συνδέσμου, καθοριστικό στοιχείο στην απόφαση της
Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ήταν ότι τα
πληρωτέα τέλη καθορίζονται μέσα από Κανονισμούς που
εγκρίνονται από τη Βουλή και πως νομική αμφισβήτηση της
γίνεται μόνο με καταχώρηση προσφυγής ενώπιον του
Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο Νομικός Σύμβουλος του
Συνδέσμου είχε επισημάνει την ανάγκη και τη δυνατότητα
προσφυγής από ενδιαφερόμενους ξενοδόχους στο Ανώτατο
Δικαστήριο εναντίον των χρεώσεων της ΑΗΚ. Δυστυχώς
τέτοια προσφυγή θα πρέπει να γίνεται από τον κάθε
ξενοδόχο ξεχωριστά και για κάθε χρέωση, αφού κάθε
χρέωση αποτελεί ξεχωριστική διοικητική πράξη.
Ενόψει του πιο πάνω,
υπαλλακτικές διαδικασίες.

ο

Σύνδεσμος

εξετάζει

άλλες

Επιπρόσθετα, τον ΠΑΣΥΞΕ απασχόλησε και το θέμα των
υπέρμετρων τελών υδατοπρομήθειας που επιβαρύνουν την
ξενοδοχειακή βιομηχανία, θέτοντας ταυτόχρονα και θέμα
διάκρισης σε βάρος της. Επί τούτου ο Σύνδεσμος ανάθεσε
στο Νομικό του Σύμβουλο την εξέταση του θέματος των
κλιμακωτών χρεώσεων που επιβάλλονται στα ξενοδοχεία
από τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, καθώς και για τυχόν
περιθώρια που υπάρχουν για πιο δίκαιη τιμολόγηση των
ξενοδοχείων, ώστε ανάλογα ο Σύνδεσμος να ενεργήσει
προς το αρμόδιο Υπουργείο.
Το θέμα των αποχετευτικών τελών κατά επαρχία
απασχόλησε επίσης τον ΠΑΣΥΞΕ και Εκπρόσωποι των
Επαρχιακών του Επιτροπών συμμετείχαν αντίστοιχα σε
συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών. Οι
θέσεις και εισηγήσεις που παρέθεσε ο ΠΑΣΥΞΕ ήταν ως
ακολούθως:
Η εφαρμογή τελών αποχετεύσεως και ομβρίων στο
ανώτατο όριο για την ξενοδοχειακή βιομηχανία με 10‰ σε
αντίθεση με τα νοικοκυριά και άλλες αναπτύξεις με 2.75‰
στην εκτιμημένη αξία του 1980, οδηγεί αβίαστα στο
συμπέρασμα της άνισης και άδικης αντιμετώπισης της
ξενοδοχειακής
βιομηχανίας.
Η
ετεροβαρής
αυτή
αντιμετώπιση καθίσταται ακόμα μεγαλύτερη αν ληφθεί
υπόψη το γεγονός ότι η εκτιμημένη αξία για τα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα έχει επανεκτιμηθεί πρόσφατα
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σε αντίθεση με τα πλείστα νοικοκυριά και άλλες αναπτύξεις
που η εκτιμημένη αξία αφορά μόνο οικόπεδα. Συνεπώς η
επιβάρυνση των ξενοδοχείων δεν είναι τετραπλάσια αλλά
πολύ μεγαλύτερη και το αίτημα του Συμβουλίου
Αποχετεύσεως Πάφου για αύξηση του ανωτάτου ορίου
ετήσιου τέλους στόχευε ξεκάθαρα στην ξενοδοχειακή
βιομηχανία αφού με βάση το υφιστάμενο ανώτατο όριο
υπάρχει δυνατότητα αύξησης για άλλες αναπτύξεις.
Η άποψη του ΠΑΣΥΞΕ είναι ότι αυτή η αντιμετώπιση που
τυγχάνουμε
σαν
ξενοδοχειακή
βιομηχανία
είναι
αντισυνταγματική, άδικη και αντιτίθεται στην ίση κατανομή
βαρών, ιδιαίτερα σε μια εποχή εξαιρετικά δύσκολη. Στα πιο
πάνω θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η υποχρεωτική
κατάργηση βιολογικών σταθμών επεξεργασίας λυμάτων
που επιβλήθηκε στις ξενοδοχειακές μονάδες χωρίς καμία
αποζημίωση και χωρίς να ληφθεί υπόψη στις χρεώσεις
τελών, με στέρηση μάλιστα του επεξεργασμένου νερού για
σκοπούς άρδευσης.
Συναφώς ο Σύνδεσμος εισηγήθηκε αντί για αύξηση των
τελών, τα ακόλουθα:
▪ Γίνει καλύτερη διαχείριση στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων,
▪ Άμεση επανεκτίμηση της αξίας των κατοικιών και άλλων
αναπτύξεων
όπως
έγινε
στην
περίπτωση
των
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, και
▪ Δικαιότερη κατανομή του συντελεστή τελών με βάση την
εκτιμούμενη αξία που να συνάδει με την ίση κατανομή
βαρών.
Σημειώνεται εδώ ότι οι ξενοδόχοι της Πάφου έχουν
προσφύγει στο Δικαστήριο και έχουν κερδίσει την αγωγή
εναντίον του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου για τις
υπερβολικές χρεώσεις τελών που τους είχαν επιβληθεί.
3.10.3. Πρόθεση της Κυβέρνησης για Επανεκτίμηση
της Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Παρά το γεγονός ότι η Κυβέρνηση έκανε δεύτερες σκέψεις
σε σχέση με την πρόθεση της να επανεκτιμήσει την ακίνητη
ιδιοκτησία από τις τιμές του 1980 σε αυτές του 2010,
εντούτοις
ο
ΠΑΣΥΞΕ
παρακολουθεί
το
θέμα,
συστρατευόμενος με τις Εργοδοτικές Οργανώσεις ΚΕΒΕ και
ΟΕΒ.
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Ο Σύνδεσμος είναι κάθετα εναντίον γιατί η ενέργεια αυτή
θα επιφέρει καίριο πλήγμα στην ξενοδοχειακή βιομηχανία
του τόπου μέσα από την κατακόρυφη αύξηση της
φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας που θα κληθούν να
καταβάλουν οι ξενοδοχειακές μονάδες, που αναμένεται να
αυξηθεί μέχρι και 10-15 φορές σε σχέση με το υφιστάμενο
σύστημα.
3.10.4. Συντελεστής Φόρου Κατανάλωσης
για το Πετρέλαιο Θέρμανσης
Πάγιο αίτημα του Συνδέσμου εξακολουθεί να είναι η μόνιμη
εφαρμογή από την Κυβέρνηση του ελάχιστου επιτρεπτού
από την Ευρωπαϊκή Ενωση συντελεστή του ενός (1) σεντ
ανά λίτρο για το φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο
θέρμανσης που χρησιμοποιείται από τις ξενοδοχειακές
μονάδες, ενόψει της καθολικής εκτίμησης του προβλήματος
ανταγωνιστικότητας που αντιμετωπίζει η τουριστική Κύπρος
και της ανάγκης ανάκτησης της μέσα στα περιοριστικά
πλαίσια που μας επιτρέπεται από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.
Επιπρόσθετα
και
λαμβανομένης
υπόψη
της
ανελαστικότητας της μείωσης του πολύ ψηλού εργατικού
κόστους στα ξενοδοχεία, κρίνεται επωφελές όπως
αξιοποιηθεί κατάλληλα από την Κυβέρνηση, η μείωση
τουλάχιστο του δεύτερου υψηλότερου, μετά το εργατικό,
συντελεστή κόστους των μονάδων μας που άπτεται του
ενεργειακού κόστους.
Επίσης ο Σύνδεσμος στις διάφορες επαφές και δηλώσεις
του τόνιζε ότι οι εκάστοτε σημαντικές αυξήσεις στην τιμή
του
πετρελαίου
επιφέρουν
καίριο
πλήγμα
στην
ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία, ένεκα του ότι οι
ξενοδόχοι δεν μπορούν να μετακυλίσουν το αυξημένο
κόστος στους καταναλωτές, δεδομένου ότι οι τιμές
διαμορφώνονται ένα χρόνο προηγουμένως και δεν
μπορούν ν’ αλλάξουν, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο ξενοδόχος
να καλείται να απορροφίσει την αύξηση του σημαντικού
πλέον αυτού κόστους.
Ως
χαρακτηριστικό
παράδειγμα
υιοθέτησης
της
προτεινόμενης πολιτικής αποτελεί και η περίπτωση της
Ελλάδας όπου ο συντελεστής φόρου κατανάλωσης που
επιβάλλεται
για
το
πετρέλαιο
θέρμανσης
που
χρησιμοποιείται στην ξενοδοχειακή της βιομηχανία,
βρίσκεται στην τιμή του 1.04 σεντ ανά λίτρο. Επί τούτου
αναμένεται από την Κυβέρνηση να μελετήσει το σοβαρό
αυτό θέμα/πρόβλημα με στόχο την οριστική επίλυση του.
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3.10.5. Τέλη Διανυκτέρευσης προς τους Δήμους και
τα Συμβούλια Βελτιώσεως
Πάγια θέση του Συνδέσμου είναι η μη επιβολή τελών
διανυκτέρευσης από όλες τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, μέσα στα
πλαίσια της καθολικής προσπάθειας που καταβάλλεται για
ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού και απάμβλυνσης του
προβλήματος της εποχικότητας.
Ως ένα από τα μέτρα στήριξης του τουρισμού που
εξήγγειλε η Κυβέρνηση στις 3 Φεβρουαρίου 2009, κατόπιν
αιτήματος του ΠΑΣΥΞΕ, επετεύχθη η αναστολή καταβολής
για την περίοδο από 1η Μαϊου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου
2010, των τελών διανυκτέρευσης που επιβάλλουν οι Αρχές
Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ξενοδοχειακές μονάδες και η
καταβολή τους από το Κράτος. Δυστυχώς και παρά τις
έγκαιρες και έντονες ενέργειες του ΠΑΣΥΞΕ, δεν επετεύχθη
η παράταση ισχύος πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2010 ούτε
και αυτού του συγκεκριμένου μέτρου στήριξης για τον
τουρισμό από την πλευρά της Κυβέρνησης.

3.11. ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
Συνεχίστηκε καθ’όλη τη διάρκεια της υπό επισκόπηση
περιόδου, το έντονο ενδιαφέρον και η δραστηριοποίηση
του Συνδέσμου αναφορικά με τις διάφορες νομοθεσίες που
αφορούν άμεσα ή έμμεσα ή είναι δυνατό να επηρεάσουν με
οποιονδήποτε τρόπο την τουριστική βιομηχανία του τόπου
μας.
Επί τούτου, τόσο ο Πρόεδρος και άλλοι Αξιωματούχοι του
Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και των Επαρχιακών
Επιτροπών του Συνδέσμου, όσο και ο Γενικός Διευθυντής,
συμμετείχαν σε συνεδρίες Κοινοβουλευτικών Επιτροπών
προς συζήτηση αριθμού σοβαρών θεμάτων.
3.11.1. Οι Περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικοί)
Νόμοι του 2010 και 2011
Πάγια θέση του ΠΑΣΥΞΕ είναι η προκήρυξη προσφορών
ώστε να δύναται να υποβάλλουν και οι ξενοδόχοι αίτηση
για να τους παρέχεται άδεια, έναντι του σχετικού τέλους,
να προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες και διευκολύνσεις
τους επί της παραλίας προς τους πελάτες τους.
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Στις 14 Οκτωβρίου 2011, ο ΠΑΣΥΞΕ υπέβαλε ενώπιον της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, το θέμα της
τροποποίησης των πιο πάνω Νόμων και συγκεκριμένα την
πρόθεση για κατάργηση της ρύθμισης που αναφέρεται σε
υφιστάμενους αδειούχους-νομικά πρόσωπα κατά τη
διαδικασία των προσφορών ή/και κατ’ εξαίρεση της
διαδικασίας αυτής. Συγκεκριμένα, με την προτιθέμενη
τροποποίηση θ’ αφαιρείτο το δικαίωμα των παραλιακών
ξενοδοχείων (νομικά πρόσωπα) να τους παρέχεται άδεια,
έναντι του σχετικού τέλους, για να μπορούν να παρέχουν
τις υπηρεσίες και διευκολύνσεις επί της παραλίας δωρεάν
προς τους πελάτες τους. Σε αντίθετη περίπτωση οι
τουρίστες θα καλούνται να πληρώνουν σε ιδιώτες για να
χρησιμοποιούν υπηρεσίες ή/και διευκολύνσεις επί της
παραλίας του ξενοδοχείου που διαμένουν.
Επί τούτου ο Σύνδεσμος υπέβαλε εκτενές Υπόμνημα που
περιείχε τη σημαντική επιχειρηματολογία του ΠΑΣΥΞΕ για
τη μη κατάργηση των υφιστάμενων νομοθετικών
ρυθμίσεων προς όφελος των υφιστάμενων δικαιούχων
αδειούχων, εκπροσώπων νομικών προσώπων.
Καταλήγοντας στην επιστολή του, ο ΠΑΣΥΞΕ επεσήμανε ότι
η τυχόν τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας δημιουργεί
δυσμενή διάκριση σε βάρος των νομικών προσώπων στα
οποία ουσιαστικά δεν θα επιτρέπεται η άσκηση
δραστηριότητας
στο
συγκεκριμένο
τομέα
παροχής
υπηρεσιών, αφού δεν θα είναι δυνατή η χορήγηση άδειας
παροχής υπηρεσιών ή/και διευκολύνσεων προς τους
πελάτες τους. Επίσης η σκοπούμενη τροποποίηση θα
αποτελούσε το καίριο πλήγμα στον τουρισμό μας, μια και
θα κατέστρεφε την καλή φήμη για το ψηλό επίπεδο των
παρεχομένων υπηρεσιών και διευκολύνσεων από τα
ξενοδοχεία μας. Συναφώς ζήτησε τη θετική ανταπόκριση
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί των θέσεων του
Συνδέσμου, έχοντας υπόψη τις δωρεάν υπηρεσίες που
προσφέρουν στους πελάτες τους παραλιακά ξενοδοχεία σε
άλλες χώρες για προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού που
θεωρεί τη εξυπηρέτηση επί της παραλίας από το ίδιο του το
ξενοδοχείο ως δεδομένη.
3.11.2. Νόμος Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και
Συγγενικών Δικαιωμάτων
Ως γνωστό, το θέμα των συγγενικών δικαιωμάτων για την
χρήση μουσικής στα ξενοδοχεία (αφορούν τα άτομα που
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εκτελούν ένα έργο), απασχόλησε τόσο το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συνδέσμου, όσο και Έκτακτες Γενικές
Συνελεύσεις των Μελών του.
Ο Σύνδεσμος συμμετείχε, δια του Γενικού του Διευθυντή,
στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου &
Βιομηχανίας της 22 Μαϊου 2012 για το υπό αναφορά θέμα
και επανέλαβε την πάγια θέση του, βάση του Καταστατικού
του, ότι ο Σύνδεσμος δεν μπορεί να προβαίνει σε
οποιαδήποτε ομαδική συμφωνία με οποιαδήποτε Εταιρεία,
εκ μέρους των μελών του, σε σχέση με τα συγγενικά
δικαιώματα και συναφώς δεν μπορεί να τους δεσμεύει.
Επίσης υπενθύμισε ότι μετά από προγενέστερη σύσκεψη
που συγκάλεσε ο Έφορος Εταιρειών, διεφάνη ότι το τοπίο
παραμένει νεφελώδες, ενώ ο πρώην Υπουργός Εμπορίου,
Βιομηχανίας & Τουρισμού είχε ζητήσει από τον Έφορο
Εταιρειών περαιτέρω διευκρινήσεις για κάποια κενά που
παρατηρούνται στην κείμενη Νομοθεσία.
Κατόπιν πρόσφατης καταχώρησης αγωγών από την
Εταιρεία ΑΣΤΕΡΑΣ σε βάρος αριθμού μελών του
Συνδέσμου, για τα συγγενικά δικαιώματα που αφορούν την
χρήση μουσικής στα ξενοδοχεία, ο Σύνδεσμος διεξήγαγε
έρευνα για την έκταση του προβλήματος των αγωγών και
το όλο θέμα βρίσκεται υπό εξέλιξη.
3.11.3. Ο Περί Δήμων & Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος
Ο Σύνδεσμος συμμετείχε, δια του Γενικού του Διευθυντή,
στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών
της 24 Μαϊου 2012 που αφορούσε την τροποποίηση του
Νόμου Περί Δήμων και Περί Κοινοτήτων. Σκοπός ήταν η
δυνατότητα των Τοπικών Αρχών να εκγχωρούν σε ιδιώτες
μέσω διαδικασίας προσφορών, την αστυνόμευση/παράνομη
στάθμευση, καθώς επίσης και για τη δυνατότητα ίδρυσης
ή/και συμμετοχής τους σε αναπτυξιακές εταιρείες για
υλοποίηση
έργων
μέσω
Ευρωπαϊκών
και
συγχρηματοδοτούμενων κονδυλίων.
3.11.4. Ο Περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμος
και Κανονισμοί
Κατόπιν έκκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ο
Σύνδεσμος υπέβαλε στις 16 Φεβρουαρίου 2012, εκτενές
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υπόμνημα ενώπιον του Υπουργείου παραθέτοντας τις
θέσεις του σε σχέση με προτεινόμενες τροποποιήσεις του
υπό αναφορά Νόμου και Κανονισμών.
3.11.5. Οι Περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και
Ξεναγών (Τροποποιητικός) Νόμος
Ο Σύνδεσμος συμμετείχε, δια του Γενικού του Διευθυντή,
σε αριθμό συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Εμπορίου & Βιομηχανίας που αφορούσε τη σκοπούμενη
ρύθμιση ζητημάτων που προβλέπονταν στο βασικό Νόμο
και τα οποία έχρηζαν τροποποίησης για να συνάδουν με
τον Περί Ελευθερίας Εγκατάστασης Παροχών Υπηρεσιών
και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμο του
2010.
Συγκεκριμένα
με
το
υπό
αναφορά
Νομοσχέδιο
επανακαθορίζεται το ποσό της εγγύησης και χορήγησης
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Γραφείου και αναγνωρίζεται
η εγγυητική που κατέχει αιτητής που προέρχεται από άλλο
Κράτος μέλος της ΕΕ. Επίσης προβλέπεται ότι για ξεναγό
που είναι εγκατεστημένος σε άλλο Κράτος μέλος και
επιθυμεί να ασκήσει προσωρινά το επάγγελμα αυτό στη
Δημοκρατία, ισχύουν οι πρόνοιες του περί Αναγνώρισης
των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2008. Επίσης
στο προτεινόμενο Νομοσχέδιο εξαλείφονται οι γλωσσικές
απαιτήσεις για το Διευθυντή του Γραφείου, ως
προαπαιτούμενο για την χορήγηση άδειας εξάσκησης του
επαγγέλματος.

3.12. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ KOT
Ενόψει της προώθησης από τον ΚΟΤ του εκσυγχρονισμού
του Νομοθετικού Πλαισίου που διέπει την ίδρυση και
λειτουργία του Οργανισμού, ο ΠΑΣΥΞΕ αφού συνέστησε
ειδική Επιτροπή του Διοικητικού του Συμβουλίου για
εξέταση του θέματος, απέστειλε στον ΚΟΤ στις 5
Δεκεμβρίου 2011, εκτενές Υπόμνημα με τις εισηγήσεις και
θέσεις του Συνδέσμου σε σχέση με το υπό αναφορά θέμα,
με στόχο την ουσιαστική επαναξιολόγηση της δομής του
Οργανισμού καταστώντας τον πιο ευέλικτο και χωρίς
γραφειοκρατία, έχοντας ως κύριο στόχο το καλώς
νοούμενο συμφέρον της τουριστικής βιομηχανίας.
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3.13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΣΥΞΕ ΣΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΤ
Ενόψει της απόφασης της Κυβέρνησης για μη συμμετοχή
από
τον
Ιούλιο
2003,
των
εκπροσώπων
των
Επαγγελματικών Συνδέσμων της τουριστικής βιομηχανίας
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού
Τουρισμού,
ο
ΠΑΣΥΞΕ
επανέλαβε
στις
διάφορες
συναντήσεις του με αρμόδιους φορείς, την ανάγκη για
συμπερίληψη και εκπροσώπων των κύριων τουριστικών
φορέων οι οποίοι με τη γνώση και την πείρα τους θα
εξυπηρετούν και εκπροσωπούν τα γενικότερα συμφέροντα
της τουριστικής βιομηχανίας και κατεπέκταση του τόπου,
υπεράνω προσωπικών συμφερόντων.
Το σοβαρό αυτό αίτημα της ξενοδοχειακής και τουριστικής
βιομηχανίας αποτελεί πάγιο αίτημα του ΠΑΣΥΞΕ και τίθεται
ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και των Κομμάτων
προ της απόφασης της Κυβέρνησης για διορισμό των νέων
Διοικητικών Συμβουλίων των Ημικρατικών Οργανισμών.

3.14. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Όπως είναι γνωστό, με στόχο την αντιμετώπιση της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην ξενοδοχειακή και
τουριστική βιομηχανία, ο ΠΑΣΥΞΕ συμμετείχε, από τον
Ιανουάριο 2009, μαζί με άλλους Επαγγελματικούς
Συνδέσμους και τουριστικούς φορείς, στη συσταθείσα
Επιτροπή Διαχείρισης της Κρίσης η οποία συγκαλείτο υπό
την προεδρία του Προέδρου του ΚΟΤ.
Ο ρόλος και ο στόχος της Επιτροπής ήταν καθοριστικός για
την έγκαιρη λήψη αποφάσεων και μέτρων από μέρους της
Κυβέρνησης για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των
αρνητικών επιπτώσεων στην τουριστική μας βιομηχανία
από την παγκόσμια οικονομική κρίση.
Οι τότε συχνές συναντήσεις του ΚΟΤ με τους
Επαγγελματικούς Συνδέσμους ήταν πολύ χρήσιμες και
απέβησαν καρποφόρες, αδρανοποιήθηκαν όμως κατά τη
διάρκεια του 2011, ενώ φέτος έγινε μόνο μια συνάντηση
στις 23 Μαϊου 2012 για ανασκόπηση της τουριστικής
κατάστασης.
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4. ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ
Η περαιτέρω εντατικοποίηση και ενδυνάμωση των εκστρατειών
μάρκετιγκ και προβολής του τουριστικού μας προϊόντος, ήταν από
τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συνδέσμου, για το οποίο και υπέβαλλε κατά καιρούς τις θέσεις
του προς τους αρμόδιους Υπουργούς και τον ΚΟΤ.
Πάγια θέση του Συνδέσμου είναι η συνεχής διεύρυνση των
παραδοσιακών μας αγορών αλλά ταυτόχρονα και η ανάπτυξη νέων
αγορών που παρουσιάζουν τεράστιες προοπτικές, ώστε να
επιτευχθεί ο στόχος προσέλκυσης τέτοιου αριθμού τουριστών
που
να
εξασφαλίζεται
ικανοποιητική
πληρότητα
των
ξενοδοχειακών μας μονάδων, απολαμβάνοντας έτσι η Κύπρος το
μερίδιο που δικαιούται από την παγκόσμια αγορά του τουρισμού.
Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος επανατόνισε την ανάγκη για αυξημένη
και πιο επιθετική διαφήμιση και προβολή τόσο στις υφιστάμενες,
όσο και στις νέες αγορές, εκφράζοντας την αντίθεση του στην
απόφαση της Κυβέρνησης να περικόψει τα σχετικά κονδύλια του
ΚΟΤ, ενώ υπερτόνισε και την ανάγκη για διασφάλιση επάρκειας
αεροπορικών πτήσεων/θέσεων.

4.1.

ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ
ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΟΤ
Σε αριθμό συσκέψεων τόσο με τους Υπουργούς Εμπορίου,
Βιομηχανίας & Τουρισμού και Οικονομικών, όσο και με την
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου & Βιομηχανίας και τον
ΚΟΤ, αλλά και με δηλώσεις και συνεντεύξεις στα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης, ο ΠΑΣΥΞΕ τόνισε επανειλημμένα ότι
το ύψος της δαπάνης της Κύπρου για διαφήμιση είναι κατά
πολύ χαμηλότερο των διεθνών προτύπων, βάση και των
οποίων μόνο για τις δαπάνες του Οργανισμού Τουρισμού
της κάθε χώρας για διαφήμιση προνοείται μέχρι και το 3%
των αντίστοιχων εσόδων της από τον τουρισμό, ενώ αυτό
φθάνει και ξεπερνά ακόμη το 5% των εσόδων σε περιόδους
τουριστικών κρίσεων.
Ιδιαίτερη απογοήτευση προκάλεσε το γεγονός ότι μετά τη
λήξη των μέτρων στήριξης του τουρισμού στις 31/12/10, η
Κυβέρνηση αφού μείωσε και τον προϋπολογισμό του ΚΟΤ
για το 2011
σε €71.7
εκατομμύρια
(από €89
εκατομμύρια το 2010), μείωσε περαιτέρω κατά 8% και τον
προϋπολογισμό για το 2012 σε €62.3 εκατομμύρια. Από το
2009 μέχρι σήμερα η μείωση του προϋποπολογισμού του
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ΚΟΤ ανήλθε στα €40 εκατομμύρια. Κατ’ επέκταση της
μείωσης αυτής, θα επηρεαστεί πρώτιστα το πιο σημαντικό
κονδύλι για την προβολή και το μάρκετιγκ της τουριστικής
Κύπρου που υπέστη περαιτέρω συρρίκνωση φέτος σε
σχέση με τα €39.6 εκατομμύρια που ήταν το 2011 και τα
€53.6 που ήταν το 2010.
Είναι αξιοσημείωτο εδώ να αναφερθεί ότι η διαφημιστική
εκστρατεία του ΚΟΤ πριν χρόνια περιλάμβανε μέχρι και 1718 χώρες, πηγές τουρισμού, καταλήγοντας το 2010 σε 10
χώρες, το 2011 σε 7 χώρες, ενώ φέτος ο Κυπριακός
τουρισμός θα προβληθεί μόνο σε 4 χώρες, τη Βρετανία, τη
Ρωσία, τη Γερμανία και τη Σουηδία.
Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου σε δηλώσεις
του: "Η γενικότερη αισιοδοξία για αυξημένες αφίξεις
σφραγίστηκε από τον τερματισμό των μέτρων στήριξης, τις
δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό του ΚΟΤ με
αποκορύφωμα την περαιτέρω μείωση στα κονδύλια
διαφήμισης και προβολής αντί της αύξησής τους. Ο
ανταγωνισμός καθίσταται ολοένα και εντονότερος και
σίγουρα δεν βοηθούν οι διαδοχικές μειώσεις του
προϋπολογισμού του ΚΟΤ σε μια εποχή που οι
ανταγωνιστές μας αυξάνουν τις προσπάθειες για προβολή
και προώθηση του τουριστικού τους προϊόντος. Εμείς
αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να αφήσουμε ευχαριστημένο
τον επισκέπτη, αλλά πριν γίνει αυτό πρέπει να
εξασφαλίσουμε την έλευσή του εδώ. Διερωτόμαστε κατά
πόσο μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά και αποδοτικά
ο τομέας της προβολής της χώρας μας στο εξωτερικό με
κουτσουρεμένο τον προϋπολογισμό του ΚΟΤ", κατέληξε.

4.2.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΟΛΗ
Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΥΞΕ συμμετείχαν ενεργά σε
διάφορες Επιτροπές Κυβερνητικών Τμημάτων και του ΚΟΤ.
Παράλληλα με διάφορα άρθρα τόσο του Προέδρου όσο και
του Γενικού Διευθυντή και με τη συχνή συμμετοχή τους σε
συζητήσεις από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, αλλά και
μέσω συνεντεύξεων, προβάλλονταν οι θέσεις και απόψεις
του ΠΑΣΥΞΕ από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Ενόψει της μεγάλης σημασίας που αποδίδει ο Σύνδεσμος
στην αθρόα παρουσία των εκπροσώπων της ξενοδοχειακής
βιομηχανίας στις διάφορες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις,
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για ακόμη μια φορά, φρόντισε και εξασφάλισε από τις
Κυπριακές Αερογραμμές, ειδικά μειωμένα ναύλα για τους
ξενοδόχους, μέλη του ΠΑΣΥΞΕ.
4.2.1. Τουριστικές Εκθέσεις - Προβολή Τουριστικής Κύπρου
World Travel Market (Λονδίνο) - I.T.B. (Bερολίνο) ΜΙΤΤ (Μόσχα)
Αθρόα υπήρξε και κατά το 2011 η συμμετοχή των
ξενοδόχων
που
εκπροσωπούσαν
πέραν
των
100
ξενοδοχειακών μονάδων στη διεθνή Τουριστική Έκθεση
"World Travel Market" (WTM) στο Λονδίνο. Στη σημαντική
αυτή Έκθεση στην οποία μετέχουν μεγάλος αριθμός
κρατικών
και
άλλων
τουριστικών
φορέων
και
επαγγελματίες του τουρισμού απ’ όλο το κόσμο, συμμετείχε
και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, ο Παγκύπριος
Σύνδεσμος Ξενοδόχων, ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων Κύπρου, καθώς και άλλοι τουριστικοί
επαγγελματίες του τόπου.
Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης πραγματοποιήθηκε κύκλος
κατ’
ιδίαν
συναντήσεων
με
τους
μεγαλύτερους
Διοργανωτές Ταξιδίων του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και
κοινή συνάντηση με τους Cyprus Specialists, μελών του
AGTA (UK), με στόχο την ενημέρωση σε σχέση με την
πορεία της αγγλικής αγοράς για Κύπρο.
Της Κυπριακής αντιπροσωπείας ηγείτο ο Υπουργός
Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, ενώ τον ΠΑΣΥΞΕ
εκπροσώπησαν επίσημα στην Έκθεση ο Πρόεδρος και ο
Γενικός Διευθυντής του.
Πολύ επιτυχής ήταν επίσης η παρουσία στη Διεθνή Έκθεση
"ITB" Βερολίνου, στην οποία μεγάλος αριθμός μελών του
Συνδέσμου έκαναν αισθητή την παρουσία της Κύπρου. Της
Κυπριακής αντιπροσωπείας ηγείτο Εκπρόσωπος του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΤ και εκ μέρους του
ΠΑΣΥΞΕ συμμετείχε ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής
του, οι οποίοι είχαν χρήσιμες επαφές με Γερμανούς
Διοργανωτές Ταξιδίων.
Με επιτυχία στέφθηκε και η συμμετοχή της Κύπρου στην
Τουριστική Έκθεση "MITT" της Μόσχας στην αγορά της
οποίας καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες τόσο από τον
ΚΟΤ, όσο και από τους ίδιους τους τουριστικούς
επαγγελματίες, για προσέλκυση τουριστών, ενόψει και της
καθολικά αποδεκτής πολιτικής για διεύρυνση και ανάπτυξη
νέων αγορών που παρουσιάζουν τεράστιες προοπτικές, με
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αποτέλεσμα η Ρωσία να αναδειχθεί και κατά το 2011 η
δεύτερη σημαντικότερη αγορά για τον Κυπριακό τουρισμό.
Της Κυπριακής αντιπροσωπείας ηγείτο Εκπρόσωπος του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΤ και εκ μέρους του
ΠΑΣΥΞΕ συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής του. Επίσης
αρκετοί ξενοδόχοι συμμετείχαν και στη δεύτερη μεγάλη
Τουριστική Έκθεση "ΙΤΜ" της Μόσχας.
Μεγάλος αριθμός Κύπριων ξενοδόχων πήραν επίσης μέρος
σε Τουριστικές Εκθέσεις στην Τσεχία, Πολωνία, Γαλλία,
Ελβετία, Βέλγιο, Ολλανδία, Αυστρία, Ιταλία, καθώς και σε
roadshows σ’ αυτές και άλλες αγορές-πηγές τουρισμού για
την Κύπρο.

4.3.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων εξακολούθησε να
έχει στις προτεραιότητες του τη συνεχή ενημέρωση και
επιμόρφωση των μελών του, γι αυτό και η πολιτική του για
διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, είτε αυτοδύναμα,
είτε σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς, καθώς και η
ενημέρωση των μελών του για διάφορα σεμινάρια που
οργανώνονται στην Κύπρο ή και στο εξωτερικό,
συνεχίστηκε και κατά το χρόνο που πέρασε.
Επιπρόσθετα εκπρόσωποι του Συνδέσμου προσκλήθηκαν
και έλαβαν μέρος ή/και απεύθυναν χαιρετισμούς και ομιλίες
σε διάφορες εκδηλώσεις και σεμινάρια που είχαν σαν θέμα
τον τουρισμό.

4.3.1. 34ο Ετήσιο Ξενοδοχειακό Συνέδριο
20η Εκθεση Προϊόντων και Υπηρεσιών ΠΑΣΥΞΕ
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων διοργάνωσε στις 2
Φεβρουαρίου 2012 στη Λευκωσία, το καθιερωμένο του
Ετήσιο Ξενοδοχειακό Συνέδριο - το 34ο στη σειρά - το
οποίο ήταν και φέτος μονοήμερο και σημείωσε τεράστια
επιτυχία. Στις εργασίες του Συνεδρίου συμμετείχαν πάνω
από 180 Ιδιοκτήτες, Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντικά
Στελέχη Ξενοδοχειακών Μονάδων, Εκπρόσωποι του
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, των Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων και άλλων φορέων από τον ευρύτερο
οικονομικό και εμπορικό τομέα του τόπου.
Το τελετουργικό μέρος των εργασιών του Συνεδρίου
τίμησαν επίσης με την παρουσία τους, εκτός από τους
σύνεδρους, αρκετοί επίσημοι προσκεκλημένοι, τόσο από
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την Κυβέρνηση, τη Βουλή και Ημικρατικούς Οργανισμούς,
όσο και από φορείς οργανωμένων συνόλων του ιδιωτικού
τομέα.
Τους
επίσημους
προσκεκλημένους
και
σύνεδρους
καλωσόρισε με εισαγωγική ομιλία του ο Πρόεδρος του
ΠΑΣΥΞΕ και ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Ανώτερο
Εκτελεστικό Σύμβουλο του Οίκου PwC Cyprus και από τη
Διευθύντρια Εμπορίου εκ μέρους της Υπουργού Εμπορίου,
Βιομηχανίας & Τουρισμού.
Οι ραγδαίες αλλαγές στον τομέα του τουρισμού παγκόσμια,
οι νέες προοπτικές που διανοίγονται για την τουριστική μας
βιομηχανία και το ολοένα και πιο έντονο ανταγωνιστικό
πεδίο που έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε μετά και από την
παρατεταμένη παγκόσμια οικονομική κρίση, αποτέλεσαν
σημείο αναφοράς του Συνεδρίου του οποίου το γενικό θέμα
ήταν:
"YEAR 2012: CRITICAL FOR THE LONG-TERM FUTURE
OF CYPRUS TOURISM
και υποδιαιρείτο στις ακόλουθες τέσσερεις παρουσιάσεις:
1. Hotelstars Union Scheme.
2. The vision of Ryanair in opening a new era
in the evolution of Cyprus Tourism.
3. Our experience from the first year of Pegas Touristik
operation to Cyprus and future prospects.
4. Opening our sky for a wider horizon - How
to ovecome existing obstacles to untap the great
potential around us.
Κey-note Εισηγητής του Συνεδρίου ήταν ο Υπουργός
Οικονομικών, κ. Κ. Καζαμίας, ο οποίος ευγενώς απεδέχθη
την πρόσκληση του ΠΑΣΥΞΕ.
Το ίδιο θέμα τέθηκε επίσης στο μικροσκόπιο του κ. M.
Luthe, CEO του GERMAN HOTEL ASSOCIATION HOTELSTARS UNION και Μέλους της Εκτελεστικής
Επιτροπής της HOTREC Hospitality Europe (HOTELS,
RESTAURANTS & CAFES IN EUROPE), της κας M. Corrigan,
Sales & Marketing Manager for Cyprus της RYANAIR, της
κας Ir. Sadovaya, Deputy Advertising Director του PEGAS
TOURISTIK της Ρωσίας, καθώς και του κ. K. Hassard,
Executive Manager Commercial & Marketing της HERMES
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AIRPORTS. Συντονιστής της συζήτησης/debate με τη
συμμετοχή Ομιλητών ήταν ο κ. Αγγ. Λοϊζου, τέως
Πρόεδρος του INTERNATIONAL SOCIETY OF HOSPITALITY
CONSULTANTS (I.S.H.C.) - Συνεταίρου της PwC Cyprus. Οι
παρουσιάσεις των Εισηγητών, μπορούν να αναγνωστούν
στην
ιστοσελίδα
του
ΠΑΣΥΞΕ
www.cyprushotelassociation.org στο μενού Events (δεξιά
της οθόνης).
Μέσα στα πλαίσια του Συνεδρίου διοργανώθηκε επίσης με
μεγάλη επιτυχία από το Σύνδεσμο, σε διπλανή αίθουσα, για
20η συνεχή χρονιά, η καθιερωμένη Έκθεση Προϊόντων &
Υπηρεσιών για Ξενοδοχεία, με τη συμμετοχή εκλεκτών
εκθετών. Μέσα στα πλαίσια του Συνεδρίου και της
Εκθεσης, ο Σύνδεσμος έχει εκδόσει επίσης "Οδηγό
Προϊόντων & Υπηρεσιών" με προϊόντα και υπηρεσίες που
ενδιαφέρουν τους ξενοδόχους και γενικά όλους τους
τουριστικούς φορείς.
Η μεγάλη επιτυχία που σημειώνουν τα Ετήσια Συνέδρια και
Εκθέσεις του Συνδέσμου έχουν καταστήσει ως θεσμό τη
στήριξη τους από Επίσημους Χορηγούς που περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων, διεθνείς Οίκους και Ημικρατικούς
Οργανισμούς και άλλες πρωτοπόρες Εταιρείες του τόπου,
επιδεικνύοντας κατ’ αυτό τον έμπρακτο τρόπο τη στενή και
εποικοδομητική συνεργασία τους με τον ΠΑΣΥΞΕ και
κατεπέκταση με την ξενοδοχειακή μας βιομηχανία.
Συναφώς, οι Επίσημοι/Θεσμικοί Χορηγοί του ΠΑΣΥΞΕ ήταν
ο Οίκος PwC Cyprus για το Συνέδριο, οι ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ
ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ για την Έκθεση Προϊόντων & Υπηρεσιών, ο
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ για τον Οδηγό
Προϊόντων & Υπηρεσιών, η HERMES AIRPORTS LTD για το
γεύμα, η Εταιρεία THEOVA UHS ENTERPRISE SOLUTIONS
LTD για τα Διαλείμματα του Καφέ, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
για τα Folders των Συνέδρων, η CYTA για τα Βadges των
Συνέδρων και ως ο Τηλεπικοινωνιακός Παροχέας και το
Ξενοδοχείο HILTON PARK για τις υπηρεσίες και φιλοξενία
που προσφέρουν.
Χορηγοί του Συνεδρίου ήταν επίσης οι Εταιρείες (με
αλφαβητική σειρά) A & P (ANDREOU & PARASKEVAIDES)
ENTERPRISES LTD, Α/ΦΟΙ ΛΑΝΙΤΗ ΛΤΔ, COFFEE CARE
LTD, ETKO LTD-OLYMPUS WINERIES LTD, KEO PLC,
ΣΟΔΑΠ ΛΤΔ και ΦΩΤΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΤΔ.

84

4.3.2. Ημερίδα ΠΑΣΥΞΕ και CYTA για την Αξιοποίηση
των Τηλεπικοινωνιών για Καλύτερη Επιχειρηματική
Απόδοση
Πραγματοποιήθηκε επίσης με επιτυχία η Ημερίδα/
Παρουσίαση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος σε συνεργασία
με τη CYTA, στις 7 Δεκεμβρίου 2011, στο Ξενοδοχείο
AMATHUS BEACH στη Λεμεσό, που είχε ως θέμα:
"Αξιοποίηση
των
τηλεπικοινωνιών
για
καλύτερη
επιχειρηματική απόδοση" και ήταν αφιερωμένη στην
προτεραιότητα και επιβεβλημένη ανάγκη από τα ξενοδοχεία
μας για αντιμετώπιση των προκλήσεων που αυξάνονται
γεωμετρικά, δημιουργώντας την ανάγκη τόσο για βελτίωση
της οργάνωσης όσο και της διαχείρισης του κόστους, για
να
μπορέσουν
να
ανταποκριθούν
στις
συνεχώς
αυξανόμενες
ανάγκες
που
επιβάλλονται
από
την
πελατειακή τους βάση.
Την παρουσίαση της Ημερίδας ανέλαβε η CYTA, που
ενημέρωσε
σε
ποιους
τομείς
μίας
ξενοδοχειακής
επιχείρησης μπορούν να συμβάλουν οι τηλεπικοινωνίες,
πως μπορούν να βοηθήσουν την επιχειρηματική της
ανάπτυξη και ποιές ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρονται
σήμερα για αξιοποίηση από την ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Στις εργασίες της Ημερίδας συμμετείχαν πάνω από 50
ιδιοκτήτες, γενικοί διευθυντές και διευθυντικά στελέχη
ξενοδοχείων, που αντιπροσώπευαν συνολικά πέραν των
100 ξενοδοχειακών μονάδων του τόπου. Τους σύνεδρους
καλωσόρισε εκ μέρους του ΠΑΣΥΞΕ με χαιρετισμό του, ο
Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου, ο οποίος τόνισε ότι η
ανάπτυξη της ξενοδοχειακής επιχείρησης εξαρτάται πέραν
από τις εμπειρίες που δύναται να προσφέρει στους πελάτες
της και σε ένα μεγάλο βαθμό στην υποδομή όπου βασίζει
τη διαχείριση της πληροφορίας και της γνώσης.

5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
5.1.

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΡΙ /
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ / ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Στις 11 Ιουλίου 2011, μετά την ανακοίνωση των τραγικών
γεγονότων, ο ΠΑΣΥΞΕ έστειλε αυθημερόν εγκύκλιο στα
μέλη του διαβιβάζοντας έκκληση όπως εκδηλώσουν τη
δυνατότητα να φιλοξενήσουν τις 150 οικογένειες των
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οποίων οι οικίες είχαν καταστραφεί, γνωστοποιώντας στο
Σύνδεσμο τον αριθμό δωματίων που θα μπορούσαν να
διαθέσουν, καθώς και τη διαθέσιμη περίοδο. Επί τούτου
αρκετά μέλη εξεδήλωσαν την ετοιμότητα τους, γεγονός το
οποίο ο Σύνδεσμος διαμήνυσε στους αρμόδιους φορείς.
Ταυτόχρονα ο Σύνδεσμος συγκάλεσε άμεσα έκτακτη
συνεδρία του Διοικητικού του Συμβουλίου στις 12 Ιουλίου
2011 για αξιολόγηση της δύσκολης κατάστασης, για
αλληλοενημέρωση για το πως επηρεάστηκαν οι Επαρχίες
και για το τι μήνυμα θα αποστέλλετο στις αγορές ενόψει
του ότι ήδη το BBC και το CNN ανακοίνωσαν ότι η Κύπρος
είχε δυσκολίες στην ηλεκτροδότηση και την παροχή νερού.
Επίσης λόγω τηλεφωνικών κρούσεων από Διοργανωτές
Ταξιδίων κατά πόσο να επέτρεπαν την επιβίβαση επιβατών
για την Κύπρο την επομένη και κατά πόσο οι πελάτες τους
θα είχαν τις ανέσεις τους αλλοιώς θα τους επαναπάτριζαν,
ζητήθηκε η ξεκάθαρη διαβεβαίωση της Κυβέρνησης ότι οι
τουρίστες δεν θα επηρεάζονταν. Επί τούτου ο Σύνδεσμος
είχε το ίδιο πρωϊ τηλεφωνική επαφή με τον Πρόεδρο και
τον Εκπρόσωπο Τύπου της ΑΗΚ οι οποίοι διαβεβαίωναν ότι
τα αεροδρόμια και τα λιμάνια δεν αντιμετωπίζαν κανένα
πρόβλημα ηλεκτροδότησης, καθώς επίσης ούτε η
ξενοδοχειακή βιομηχανία από την οποία ζητήθηκε η
συνεργασία.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας ακολούθησε σύσκεψη των
Επαγγελματικών Συνδέσμων με τον ΚΟΤ υπό την προεδρία
του Προέδρου του για αξιολόγηση της κατάστασης, κατά
την οποία ο ΠΑΣΥΞΕ ζήτησε την απρόσκοπτη παροχή
ρεύματος στην ξενοδοχειακή βιομηχανία σε όλες τις
Επαρχίες, καθώς και επίσημη ξεκάθαρη διαβεβαίωση από το
Κράτος προς τους Διοργανωτές Ταξιδίων ότι δεν θα
επηρεάζονταν οι πελάτες τους τόσο από τον ηλεκτρισμό
όσο και από το νερό.
Ενόψει των δύσκολων συνθηκών που επικρατούσαν, ο
ΠΑΣΥΞΕ ενεργώντας υπεύθυνα, διοργάνωσε ημερίδα στις
20 Ιουλίου 2011 στη Λευκωσία, απευθυνόμενος στους
ιδιοκτήτες, τα διευθυντικά στελέχη και τους τεχνικούς των
ξενοδοχειακών μονάδων-μελών του, για καθοδήγηση και
επεξήγηση τρόπων εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας,
χωρίς όμως να επηρεάζονται οι υπηρεσίες στους πελάτες
των ξενοδοχείων. Την παρουσίαση ανέλαβαν ο Σύμβουλος
Ενέργειας του Συνδέσμου, κ. Ξ. Χατζηχρίστου, ενώ σχετική
ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατούσε έκανε ο κ.
Γ. Πετούσης, Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος και ο κ. Κ.
Γαβριηλίδης, Εκπρόσωπος Τύπου, της Αρχής Ηλεκτρισμού
Κύπρου.
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Κατά την ημερίδα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ ευχαρίστησε
την ΑΗΚ για τη γρήγορη ανταπόκριση, τη βοήθεια και το
πνεύμα συνεργασίας που επέδειξε για να βοηθήσει κατά
προτεραιότητα την ξενοδοχειακή βιομηχανία, ενόψει και
των
ασφυκτικών
πιέσεων
που
δεχόμασταν
από
Διοργανωτές Ταξιδίων οι οποίοι έλεγαν ότι θα έπαιρναν
αποφάσεις ανάλογα με τις δεσμεύσεις που θα λάμβανε το
Κράτος απέναντί τους. Επίσης πρότεινε όπως τα ξενοδοχεία
χρησιμοποιούν τις δικές τους γεννήτριες από τις 9.00 πμ6.00 μμ, σε μια προσπάθεια συμβολής στην αποφόρτιση
της ζήτησης προς την ΑΗΚ κατά την χρονική περίοδο
ενεργειακής αιχμής.
Ο Σύμβουλος Ενέργειας του Συνδέσμου επικεντρώθηκε σε
τρόπους μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος από
ξενοδοχειακές μονάδες και συγκεκριμένα τόνισε την
ανάγκη να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες μετρήσεις,
για να καταγραφεί το πότε υφίσταται η μέγιστη ζήτηση
(ημέρα, ώρα), με στόχο να μειωθεί το κόστος κάθε
ξενοδοχειακής μονάδας, αλλά και να αποφορτιστεί η πίεση
προς την ΑΗΚ. Πρότεινε επίσης την εγκατάσταση
μηχανισμού που να προειδοποιεί με συναγερμό, όταν η
ζήτηση πλησιάζει τα μέγιστα επίπεδα. Επισήμανε επίσης ότι
έπρεπε να εξεταστούν οι συντελεστές ισχύος, επειδή σε
κάποιες μονάδες ήταν αχρείαστα υψηλοί, με αποτέλεσμα
μεγάλη ποσότητα ενέργειας να πηγαίνει χαμένη.
Με τη σειρά τους, οι Εκπρόσωποι της ΑΗΚ αξιολόγησαν τα
δεδομένα και ενημέρωσαν τους παρευρισκομένους για το
πώς διαμορφώθηκε η όλη κατάσταση, τονίζοντας όπως
όπου υπάρχουν γεννήτριες πρέπει να χρησιμοποιούνται,
ούτως ώστε να βοηθηθεί η ΑΗΚ και να εξοικονομηθεί όσο
το δυνατόν περισσότερη ενέργεια σε ώρες αιχμής. Τόνισαν
επίσης ότι μετά την έκρηξη δόθηκε τεράστια σημασία στην
τουριστική βιομηχανία, κυρίως λόγω της περιόδου που
διανύαμε και για να διατηρηθεί η αξιοπιστία της χώρας μας
στο εξωτερικό.
Ο Σύνδεσμος ήταν σε συνεχή επαφή με τα μέλη του και τα
ενημέρωνε τακτικά με ανακοινώσεις και οδηγίες της ΑΗΚ
και άλλων αρμοδίων.

5.2.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΖΙΝΟΥ/ΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Πάγια θέση του ΠΑΣΥΞΕ είναι η επίσπευση της δημιουργίας
καζίνων στην Κύπρο, σε κάθε μια από τις τουριστικές μας
περιοχές, καθώς επίσης στη Λευκωσία και στα Ορεινά μας
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Θέρετρα. Η δημιουργία καζίνων κρίνεται αναγκαία ιδιαίτερα
ενόψει και της αρνητικής πορείας του τουρισμού των
τελευταίων χρόνων, αλλά και της εναρμόνισης μας με το
Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι στην πράξη, μια και από τις 27 χώρες
Μέλη της Διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ενωσης, μόνο δύο δεν
έχουν καζίνο, εκ των οποίων η μια είναι η Κύπρος. Ο τόπος
μας αποστερείται τη συγκεκριμένη πελατεία και το
συνεπακόλουθο σημαντικό έσοδο δεκάδων εκατομμυρίων
ευρώ για την εθνική μας οικονομία, το οποίο τώρα
διοχετεύεται είτε σε άλλους ανταγωνιστικούς μας
προορισμούς, είτε ακόμη και στα κατεχόμενα εδάφη
μας, αλλά και μέσω της ραγδαίας εξάπλωσης, κατά
ανεξέλεγκτο μάλιστα τρόπο, του ηλεκτρονικού τζόγου.
Στις διάφορες επαφές και συναντήσεις του με τους
Αρχηγούς των Κομμάτων, τους Υπουργούς, τον ΚΟΤ και
άλλους αρμόδιους φορείς ο ΠΑΣΥΞΕ έθεσε εκ νέου το θέμα
της δημιουργίας καζίνου/ων στην Κύπρο, εξέλιξη που θα
συμβάλει
στην
αναβάθμιση
και
εμπλουτισμό
του
τουριστικού προϊόντος και στη βελτίωση της εικόνας της
τουριστικής Κύπρου, απαμβλύνοντας ταυτόχρονα και το
πρόβλημα της εποχικότητας.
Μια άλλη σοβαρή πτυχή του θέματος είναι και το γεγονός,
που
και
τα
επίσημα
στοιχεία
της
Κυβέρνησης
καταμαρτυρούν, της σημαντικής διαρροής εκατομμυρίων
ευρώ από τη μετάβαση στα καζίνα των κατεχομένων,
πολλών Ελληνοκυπρίων, που στην ουσία αιμοδοτούν το
εγκάθετο καθεστώς των κατεχομένων σε βάρος της
οικονομίας μας, αλλά και των γενικότερων εθνικών
συμφερόντων. Συναφώς ο Σύνδεσμος πιστεύει ότι η
δημιουργία καζίνου/ων θα συμβάλει και στην αναχαίτιση
αρκετών τουριστών οι οποίοι μεταβαίνουν στις κατεχόμενες
περιοχές μας όπου υπάρχει πληθώρα καζίνων.
Ο Σύνδεσμος συμμετείχε επίσης στη συνεδρία της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου & Βιομηχανίας που
έγινε στις 11 Οκτωβρίου 2011, με θέμα τη δημιουργία
καζίνου στην Κύπρο και τις οικονομικές και κοινωνικές
επιπτώσεις που θα προκύψουν, χαιρετίζοντας ταυτόχρονα
την τότε ετοιμότητα της Κυβέρνησης, όπως εξεφράσθη
μέσω του τέως Υπουργού Οικονομικών, να προχωρήσει με
πρόταση/νομοσχέδιο για τη δημιουργία καζίνων.
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5.3.

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΕΡΓΙΩΝ ΣΕ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ο ΠΑΣΥΞΕ παρακολουθώντας με ανησυχία τις απεργιακές
κινητοποιήσεις επαγγελματικών ομάδων που σχετίζονται ή
επηρεάζουν
άμεσα
τον
τουρισμό,
εξέδωσε
τρία
ανακοινωθέντα επισημαίνοντας την έντονη ανησυχία του
και καλώντας την Κυβέρνηση να παρέμβει άμεσα για να
αποτρέψει τις αναντίλεκτα καταστροφικές συνέπειές τους.
Καταληκτικά ο ΠΑΣΥΞΕ καλούσε την Κυβέρνηση και τη
Βουλή όπως επισπεύσουν τη νομοθετική ρύθμιση άσκησης
απεργιών σε ουσιώδεις υπηρεσίες, ώστε να διασφαλιστεί η
σοβαρότητα και υπευθυνότητα προ της λήψης δυναμικών
μέτρων τουλάχιστον στους νευραλγικούς τομείς της
οικονομίας.

5.4.

ALL INCLUSIVE ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Ο ΠΑΣΥΞΕ συμμετείχε, δια του Γενικού του Διευθυντή, στη
συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου &
Βιομηχανίας που έγινε στις 14 Φεβρουαρίου 2012, με θέμα
το σύστημα "all inclusive" και τις επιπτώσεις του στον
τουρισμό.
Σημειώνεται ότι στα πακέτα "all inclusive" που είναι μια
πολύ δημοφιλής επιλογή διακοπών ανά το παγκόσμιο,
συμπεριλαμβάνεται
πλήρης
διατροφή
(πρωϊνό,
μεσημεριανό, δείπνο), ελεύθερα ποτά και διάφορα σνακς
σε απεριόριστες ποσότητες όλη την ημέρα, καθώς επίσης
και
διάφορες
υπηρεσίες
όπως
η
συμμετοχή
σε
δραστηριότητες χωρίς χρέωση (πχ σπορτς) ανάλογα με το
προσφερόμενο πακέτο.
Ο Σύνδεσμος τοποθετήθηκε υπέρ του υπό αναφορά
συστήματος που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια λόγω της
οικονομικής ύφεσης, το απαιτούν οι Διοργανωτές Ταξιδίων
και οι πελάτες τους, ενώ οι σχετικές συμφωνίες γίνονται σε
συνθήκες ελεύθερης αγοράς και στα πλαίσια του ελεύθερου
ανταγωνισμού.
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5.5.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Με αφορμή τις ποινικές διώξεις εναντίον ξενοδοχειακών
μονάδων με την κατηγορία ότι λειτουργούν γυμναστήρια
εντός των χώρων τους χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή/και
έγκριση από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ), ο
Σύνδεσμος ενεργώντας άμεσα είχε συνάντηση με την
ηγεσία του ΚΟΑ στις 30 Μαρτίου 2012.
Κατά τη συνάντηση ο ΠΑΣΥΞΕ ανάφερε τα κύρια σημεία
της επιχειρηματολογίας του ως πιο κάτω:
α. Η λειτουργία Γυμναστηρίων εντός των Ξενοδοχείων
αποτελεί καθαρά εμπλουτιστικό προϊόν που προσφέρεται
δωρεάν στους ενοίκους τους, κατά απαίτηση και της
κείμενης Περί Ξενοδοχείων Νομοθεσίας αλλά και του
ΚΟΤ.
β. Αποτελεί κοινή επιδίωξη/στόχο η διασφάλιση της αρχής
της ασφάλειας των χρηστών των Γυμναστηρίων και
προς τούτο η ανάγκη χρήσης εξοπλισμών και
μηχανημάτων
που
να
πληρούν
τις
αποδεκτές
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και σημάνσεις.
γ. Ταυτόχρονα
όμως
επιβάλλεται
ο
διαχωρισμός/
κατηγοριοποίηση των Γυμναστηρίων των Ξενοδοχείων
σε αυτά που:
» λειτουργούν ως δωρεάν πρόσθετη υπηρεσία προς
τους ενοίκους του Ξενοδοχείου - ως και η διεθνής
πρακτική που δεν απαιτεί την εργοδότηση γυμναστή και αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των
αδειούχων από τον ΚΟΤ ξενοδοχειακών μονάδων, για
τα οποία γυμναστήρια δεν χρειάζεται η εξασφάλιση
άδειας λειτουργίας από τον ΚΟΑ, μια και δεν
εμπίπτουν στην κατηγορία των "Επαγγελματικών
Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής" και ούτε έχουν ως
σκοπό
τους
την
"εκμάθηση
αναγνωρισμένων
αθλημάτων" και
» αυτά που λειτουργούν και ως επαγγελματικά ιδιωτικά
γυμναστήρια εντός των ξενοδοχείων στα οποία
αποδέχονται ως μέλη τους και μη ενοίκους των
ξενοδοχείων - που είναι η εξαίρεση του κανόνα μια
και συνιστούν μεμονωμένες τέτοιες περιπτώσεις
ξενοδοχείων ανά το παγκύπριο - για τα οποία ίσως
δικαιολογημένα να απαιτείται η έκδοση άδειας
λειτουργίας από τον ΚΟΑ.
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Η σύσκεψη είχε την ακόλουθη κατάληξη:
1. Το όλο θέμα θα τεθεί ενώπιον προσεχούς συνεδρίας του
Συμβουλίου του ΚΟΑ στην οποία θα κληθεί να παραστεί
διμελής αντιπροσωπεία του ΠΑΣΥΞΕ για να παρουσιάσει
και δια ζώσης τις θέσεις του.
2. Στο μεταξύ θα παγοποιηθούν άμεσα οι υποθέσεις που
Δικαστηρίων
κατά
ήδη
εκκρεμούν
ενώπιον
ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν γυμναστήρια.
3. Υποβληθεί γραπτό υπόμνημα προς τον ΚΟΑ στο οποίο
και
να
επισημαίνονται
τα
κύρια
σημεία
της
επιχειρηματολογίας του ΠΑΣΥΞΕ για να προωθηθούν στη
συνέχεια οι αναγκαίες διαφοροποιήσεις ή/και εισαγωγή
νέων διευκρινιστικών προνοιών στην κείμενη Νομοθεσία
και
Κανονισμούς
της
Περί
Ιδιωτικών
Σχολών
Γυμναστικής.
Με την κατάληξη της συνάντησης ο Σύνδεσμος ενημέρωσε
άμεσα τα μέλη του.

5.6.

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
Μέσα στα πλαίσια της στενής συνεργασίας του ΠΑΣΥΞΕ με
το Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (ACTA), τα δύο
Διοικητικά Συμβούλια είχαν συνάντηση στις 30 Νοεμβρίου
2011 στα Γραφεία του ΠΑΣΥΞΕ.
Κατά τη συνάντηση αφού έγινε μια εποικοδομητική
ανταλλαγή απόψεων για την τουριστική κατάσταση του
τόπου μας όπως διαμορφώθηκε κατά το 2011 αλλά και για
το 2012, συζητήθηκαν τρόποι με στόχο την περαιτέρω
ενδυνάμωση της αμφίδρομης και στενής συνεργασίας
μεταξύ Ξενοδόχων και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων.
Στη συνάντηση ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ ευχαρίστησε
ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του ACTA για την αγαστή και στενή
συνεργασία αλλά και για τη δημόσια υποστήριξη και θετική
τοποθέτηση του στις θέσεις του ΠΑΣΥΞΕ σε συνεδρίες/
συναντήσεις με αρμόδιους Υπουργούς και άλλους
τουριστικούς φορείς.

91

5.7.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2011
Όπως είναι γνωστό, η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία
που καθορίστηκε το 1970 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Τουρισμού (UNWTO), το εξειδικευμένο όργανο των
Ηνωμένων Εθνών. Κύριος στόχος της Ημέρας είναι η
ανάδειξη της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και
πολιτικής συμβολής του τουρισμού διεθνώς. Ο UNWTO
αποτελείται από 154 Κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η
Κύπρος.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2011 που
είχε ως τίτλο "Τουρισμός - Σύνδεση Πολιτισμών", ο
ΠΑΣΥΞΕ με ανακοινωθέν του στα ΜΜΕ, απηύθυνε το
ακόλουθο μήνυμα του Προέδρου του Συνδέσμου:
"Η απόφαση του UNWTO να αφιερώσει την Παγκόσμια
Ημέρα Τουρισμού 2011 στη Σύνδεση Πολιτισμών,
αναδεικνύει το θεμελιώδη ρόλο του τουρισμού στην
προώθηση της συνεργασίας και του αλληλοσεβασμού
μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής κουλτούρας. Καμία άλλη
δραστηριότητα δεν φέρνει τόσο κοντά τους ανθρώπους
όσο ο τουρισμός. Η γνωριμία με άλλους πολιτισμούς είναι
κυρίαρχο στοιχείο της αποστολής του και συμβάλλει στη
αλληλοκατανόηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας.
Αποτελεί παράλληλα, ένα υπερπολύτιμο εργαλείο στην
προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία
θέσεων εργασίας, για βιωσιμότητα και μείωση της
φτώχειας.
Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού 2011
προσφέρει και σε εμάς μια πολύ καλή ευκαιρία να
αναδείξουμε τα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν την
Κύπρο από άλλους προορισμούς. Οι φυσικές ομορφιές του
τόπου μας, όπως οι ακτές, οι παραλίες, η ποικιλία της
πανίδας και της χλωρίδας του νησιού, αλλά και τα μνημεία
παγκόσμιας εμβέλειας και η παραδοσιακή μας φιλοξενία και
ποιοτική εξυπηρέτηση των επισκεπτών μας σε σύγχρονες
εγκαταστάσεις και υποδομές, αποτελούν τους κύριους
λόγους για να επισκεφθούν την Κύπρο άνθρωποι
προερχόμενοι από διαφορετικά εθνοτικά, θρησκευτικά και
γλωσσικά υπόβαθρα. Ο ΠΑΣΥΞΕ συμφωνεί με τη θέση του
UNWTO ότι η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού είναι μια
εξαιρετική ευκαιρία για την ανάδειξη αυτού του ζωτικού
τομέα της οικονομίας και της συμβολής του στην
κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ευημερία ανά το
παγκόσμιο.
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Η τουριστική περίοδος του 2011 βρήκε την Κύπρο να
μετρά τις πληγές της από την ανθρώπινη τραγωδία και την
ενεργειακή κρίση που προκάλεσε η καταστροφή του
ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στο Βασιλικό. Εντούτοις, οι
αφίξεις τουριστών κατά την καλοκαιρινή περίοδο
κατέγραψαν θετικό πρόσημο, ενώ ικανοποιητική ήταν και η
πληρότητα στα περισσότερα ξενοδοχεία. Σε καμιά
περίπτωση, δεν πρέπει η αυξητική τάση στις αφίξεις να
οδηγήσει σε εφησυχασμό. Για να υπάρξει συνέχεια στην
πορεία ανάκαμψης του κυπριακού τουρισμού, χρειάζεται
σκληρή και συλλογική προσπάθεια, έργα υποδομής και
σημαντικές πρωτοβουλίες".

5.8.

ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑ
ΤΟΥ HACCP
Στις διάφορες συναντήσεις του με τον Υπουργό Εμπορίου,
Βιομηχανίας & Τουρισμού, όσο και σε υπομνήματα του, ο
Σύνδεσμος επανέφερε ενώπιον του το θέμα της δυσμενούς
και άνισης μεταχείρισης που τυγχάνει η ξενοδοχειακή
βιομηχανία σε σχέση με την ενισχυμένη χορηγία που
φθάνει τις €85,000 περίπου για τις βιομηχανικές μονάδες
για εφαρμογή του συστήματος HACCP με στόχο ώστε να
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του μεταποιητικού τομέα.
Σημειώνεται ότι η ξενοδοχειακή βιομηχανία επιδοτείται για
το HACCP με περίπου €2,500 μόνο σε σύγκριση με τις
€85,000 που απολαμβάνουν άλλες βιομηχανίες.
Ενόψει και του γεγονότος ότι ο ΚΟΤ δήλωνε ένθερμος
υποστηρικτής της ικανοποίησης του αιτήματος των
ξενοδόχων, ο Σύνδεσμος ακόμη αναμένει να ενημερωθεί
για το ποιό είναι το εμπόδιο για την ικανοποίηση του,
εξέλιξη που θα βοηθήσει στην, έστω και μερικώς, ανάκτηση
της διαβρωθείσας ανταγωνιστικότητας της ξενοδοχειακής
βιομηχανίας και στη βιωσιμότητα της, μια και όπως είναι
καθολικά αποδεκτό, διανύει, για δέκατη κατά συνέχεια
χρονιά, περίοδο κρίσης.

5.9.

ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Πάγια θέση του ΠΑΣΥΞΕ είναι η πάταξη του προβλήματος
της ηχορύπανσης με τη στήριξη και συνεργασία της
Αστυνομίας, μέσα στα πλαίσια μιας ισορροπημένης
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προσέγγισης, για να παταχθεί αποτελεσματικά το
καρκίνωμα της ηχορύπανσης στις τουριστικές μας περιοχές.
Επίσης τα έργα υποδομής θα πρέπει απαραιτήτως να
υλοποιούνται κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών ώστε
να μην επιφορτίζεται με ένα ακόμα πονοκέφαλο η
ευαίσθητη τουριστική μας βιομηχανία.
Η ηχορύπανση στην Κύπρο αποτελεί ένα από τα
προβλήματα του τουρισμού πράγμα που διαπιστώνεται και
μέσα από τις εκάστοτε έρευνες ικανοποίησης των
τουριστών που πραγματοποιεί ο ΚΟΤ.

5.10. 'ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ'
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΤ
Ο ΠΑΣΥΞΕ δια του Προέδρου και του Γενικού του
Διευθυντή αλλά και άλλων Αξιωματούχων του Συμβουλίου,
συμμετέχει στο πρόγραμμα 'Ambassadors in Tourism' το
οποίο στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη του συνεδριακού
τουρισμού και του τουρισμού κινήτρων.
Οι 'Ambassadors in Tourism' προέρχονται τόσο από το
δημόσιο, τον ημικρατικό, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα
καλύπτουν
ένα
ευρύ
επαγγελματικό
φάσμα
και
προέρχονται από τομείς όπως ο ιατρικός, ακαδημαϊκός,
πολιτικός, οικονομικός, τουριστικός, αθλητικός, κλπ.
Πρόκειται για μια επίλεκτη ομάδα διακεκριμένων Κυπρίων
που διαμένουν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, οι οποίοι είτε
συμμετέχουν σε διεθνή σώματα, είτε διατηρούν επαφές με
άτομα, επιχειρήσεις, συνδέσμους ή οργανισμούς και
μπορούν να ασκήσουν επιρροή για την προσέλκυση
συνεδρίων, εταιρικών συναντήσεων ή τη φιλοξενία
ποιοτικών εκδηλώσεων στην Κύπρο.

5.11. ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ /
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
Σε συσκέψεις στον ΚΟΤ και σε συνεντεύξεις Αξιωματούχων
του ΠΑΣΥΞΕ στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο Σύνδεσμος
ήγειρε την πάγια θέση του όπως μη παρέχονται επιδοτήσεις
στους ξένους Διοργανωτές Ταξιδίων που περιλαμβάνουν
στα
προγράμματα
τους
μη
αδειούχα,
παράνομα
καταλύματα και όπως διώκονται από τον ΚΟΤ οι
παρανομούντες διαχειριστές τέτοιων καταλυμάτων.
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Τέτοιες πρακτικές προξενούν σοβαρό πρόβλημα στα
αδειούχα
ξενοδοχειακά
καταλύματα
τα
οποία
ανταγωνίζονται
αθέμιτα
και
αποτελούν
κατάφωρη
παραβίαση
της
Νομοθεσίας
περί
Τουριστικών
Καταλυμάτων, μια και αυτά εμπορεύονται χωρίς να
υπόκεινται σε φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις απέναντι
στο Κράτος όπως πράττει η νόμιμη ξενοδοχειακή
βιομηχανία.

5.12. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Ο ΠΑΣΥΞΕ με επιστολή του ημερ. 20 Δεκεμβρίου 2011
προς τον ΚΟΤ, ζήτησε όπως προβεί στις δέουσες
παραστάσεις προς τις αρμόδιες Επιτροπές με στόχο την
επέκταση του τουριστικού ωραρίου ώστε οι ξένοι
επισκέπτες μας που χρησιμοποιούν λιγότερο τις παραλίες
κατά τη χειμερινή περίοδο, επωφεληθούν για τα ψώνια
τους
στα
καταστήματα,
υποβοηθώντας
έτσι
την
αναζωογόνηση της αγοράς και της οικονομίας μας
γενικότερα.

5.13. ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΜΕ ΞΕΝΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Οι πτωχεύσεις Διοργανωτών Ταξιδίων και Αεροπορικών
Εταιρειών αλλά και τα προβλήματα καθυστέρησης
πληρωμών από ξένους Οργανωτές Εκδρομών απασχόλησαν
το Συμβούλιο και κατά το 2011.

6. ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6.1.

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Παρά το γεγονός ότι, κατά τα τελευταία 20 περίπου χρόνια,
οι ξενοδοχειακές τιμές δεν κατόρθωσαν να επανέλθουν σε
αμειπτικά επίπεδα και η μέση ετήσια πληρότητα των
τελευταίων χρόνων βρίσκεται στα πενιχρά επίπεδα πέριξ
του 40% λόγω και του προβλήματος της εποχικότητας του
τουρισμού, που σημειωτέον επιδεινώθηκε και κατά το
2011, εντούτοις τα λειτουργικά κόστη των ξενοδοχείων, με
κύριο το εργατικό κόστος, κατά την ίδια περίοδο, έχουν
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αυξηθεί σημαντικά, συνεχίζοντας έτσι την απρόσκοπτη
ανοδική τους πορεία. Συγκεκριμένα αναφέρεται η
δυσμενής σύγκριση της Κύπρου έναντι των κύριων
ανταγωνιστικών μας προορισμών, με το ποσοστό του
εργατικού κόστους να ξεπερνά το 40% των συνολικών
εσόδων μιας ξενοδοχειακής μονάδας, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό
κύριων
ανταγωνιστικών
προορισμών
μας
βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, πχ Τυνησία και
Αίγυπτος κάτω του 20%, Τουρκία 23%, Ισραήλ 29%,
Ελλάδα 25-30% και Πορτογαλία 33%.
Σαν επακόλουθο των πιο πάνω, τα συνολικά λειτουργικά
κόστη συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, φθάνοντας
κατά μέσο όρο στο 80% περίπου επί των συνολικών
εσόδων μιας μονάδας.
Άλλα κύρια χαρακτηριστικά της παρούσας κατάστασης στην
ξενοδοχειακή βιομηχανία είναι η επιδείνωση των
επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην
Κύπρο, η χαμηλή παραγωγικότητα που υστερεί κατά πολύ
από τα αντίστοιχα επίπεδα της παραγωγικότητας κύριων
ανταγωνιστικών μας προορισμών και της Ευρώπης, η
παράλληλη όξυνση του προβλήματος της εποχικότητας και
η περαιτέρω επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας, ενόψει
και των ραγδαία αναπτυσσόμενων νέων, φθηνών
προορισμών για τους Ευρωπαίους τουρίστες όπως της
Βουλγαρίας, Σλοβενίας
και Κροατίας, πέραν των
παραδοσιακών ισχυρών ανταγωνιστών μας της Τουρκίας
και της Αιγύπτου, αλλά και αυτών της Βορείου Αφρικής
(Τυνησίας, Μαρόκκο και Αλγερίας), ενόψει μάλιστα και των
ακόμη ελκυστικότερων προσφορών τους ένεκα και των
πρόσφατων κοινωνικών εξεγέρσεων που είχαν να
αντιμετωπίσουν.
Αξιοσημείωτη είναι επίσης η επίσημη θέση του Διεθνούς
Συνδέσμου Ξενοδοχείων & Εστιατορίων (IH&RA) που
υπέβαλε και μέσω του παρατηρητή του στο Διεθνή
Οργανισμό Εργασίας (ILO), σύμφωνα με την οποία
αντιτίθεται στους περιοριστικούς όρους των εργασιακών
συμβάσεων, ευνοώντας ευέλικτους όρους εργασίας στην
τουριστική βιομηχανία. Ο IH&RA υποστηρίζει ότι αν αφεθεί
η τουριστική βιομηχανία ν’ αναπτύξει την ευελιξία και τις
ελεύθερες εργασιακές σχέσεις, τότε θα συνεισφέρει τα
μέγιστα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην
αύξηση της κερδοφορίας και στην ικανοποίηση του πελάτη.
Ταυτόχρονα θα υποβοηθηθούν και αρκετοί υπάλληλοι που
επιζητούν
ευέλικτους
όρους
εργασίας
εντός
της
βιομηχανίας.
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Ο IH&RA πιστεύει επίσης ότι οι Κυβερνήσεις οι οποίες
εφαρμόζουν διεθνείς συμβάσεις και κανονισμούς θα πρέπει
παράλληλα να λαμβάνουν υπόψη τις πρακτικές συνέπειες
και εξειδικευμένες απαιτήσεις της εθνικής ξενοδοχειακής
και επισιτιστικής βιομηχανίας τους.

6.2.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
(1/1/2009-31/12/2012)
Μετά από μαραθώνιες διαβουλεύσεις υπογράφηκε στις 7
Σεπτεμβρίου 2010 το Μνημόνιο Συμφωνίας για την
ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης για την περίοδο
1/1/2009-31/12/2012, από τα συμβαλλόμενα μέρη
ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ και Συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ και με τη
συνυπογραφή και της Υπουργού Εργασίας & Κοιν.
Ασφαλίσεων.
Επιπρόσθετα, βάση πρόνοιας του υπό αναφορά Μνημονίου
Συμφωνίας, σύμφωνα και με την οποία είχε συμφωνηθεί
μεταξύ των Συνδέσμων και των Συντεχνιών να διεξάγουν
ουσιαστικές διαβουλεύσεις υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων, που θα καλύψει
συγκεκριμένα θέματα που εκκρεμούν προ πολλού,
εντούτοις τούτο παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα.
Τον
Ιανουάριο
του
2012,
λόγω
της
ανάληψης
πρωτοβουλίας από την ΟΕΒ για συγκράτηση του εργατικού
κόστους σε δυσπραγούντες κλάδους της οικονομίας, που
κατέληξε στην υψηλού επιπέδου Συμφωνία-Πλαίσιο μεταξύ
ΟΕΒ-Συντεχνιών και του Υπουργείου Εργασίας & Κοιν.
Ασφαλίσεων, και λόγω πληθώρας κρούσεων από μέλη του
για να πράξει ανάλογα και η ξενοδοχειακή βιομηχανία, ο
Σύνδεσμος, μετά από συναντήσεις που είχε με την ΟΕΒ και
το ΚΕΒΕ, κατέληξε στην ακόλουθη απόφαση την οποία
γνωστοποίησε στα μέλη του με εγκύκλιο στις 3
Φεβρουαρίου 2012:
(1)
(2)
(3)

Η ΑΤΑ να παραχωρηθεί με ισχύ από 1/1/12.
Οι αυξήσεις που προνοούνταν για την 1/1/12 να ΜΗΝ
παραχωρηθούν.
Μέσα στο πνεύμα των προαναφερθέντων, ο ΠΑΣΥΞΕ
θα καλέσει τις Συντεχνίες για συζήτηση των υπό
αναφορά θεμάτων καθώς και άλλων εκκρεμούντων
θεμάτων που αφορούν την ξενοδοχειακή βιομηχανία.
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Συναφώς ο ΠΑΣΥΞΕ και οι Συντεχνίες είχαν μια πρώτη
συνάντηση στις 28 Μαρτίου 2012, καταλήγοντας σε αριθμό
θεμάτων τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν εκτενώς. Η εν
λόγω διαδικασία βρίσκεται υπό εξέλιξη.
Επίσης και κατά το 2011, ο Σύνδεσμος με εγκυκλίους του
προέτρεψε τα μέλη του όπως θέσουν σε εφαρμογή την
πρόνοια 6 του τελευταίου Μνημονίου
Συμφωνίας
(1/4/2006-31/12/2008) που αφορά τη Συναδελφική
Αλληλεγγύη,
ενόψει
του
θανάτου
αριθμού
ξενοδοχοϋπαλλήλων.
Σε διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των Συντεχνιών και
μεμονωμένων μελών του Συνδέσμου, ο ΠΑΣΥΞΕ, μέσω του
Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή του, είχε αριθμό
συναντήσεων με τις Συντεχνίες συμβάλλοντας στην
επίλυση τους.

6.3.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ως γνωστό, στις 18/11/03 υπογράφτηκε το Μνημόνιο
Συμφωνίας που διέπει τους όρους της προσωρινής
αναστολής εργασιών της χειμερινής περιόδου (1/11-31/3)
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία (ολικώς ή μερικώς),
γεγονός που ικανοποίησε ιδιαίτερα τον ΠΑΣΥΞΕ, μια και το
υπό αναφορά θέμα αποτελούσε πάγια διεκδίκηση του
Συνδέσμου σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του
προβλήματος της εποχικότητας του τουρισμού και
σταδιακής επέκτασης της περιόδου απασχόλησης στην
ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συμφωνίας της 18/11/03,
προβλέπετο η καταβολή από μέρους του εργοδότη,
ποσοστού μόνο 2.8% επί του βασικού και τιμαρίθμου για
το επηρεαζόμενο προσωπικό των ξενοδοχειακών μονάδων
που θα βρίσκονταν είτε με ολική είτε με μερική αναστολή
εργασιών και κατάργηση από 1/11/03 της αντίστοιχης
εισφοράς του 25%.
Με στόχο να ενθαρρύνονται περισσότερα ξενοδοχεία να
παραμένουν σε λειτουργία, ο Σύνδεσμος, στις συναντήσεις
του με τους Αρχηγούς των Κομμάτων, αρμόδιους
Υπουργούς και άλλους φορείς, υπέβαλλε την πάγια θέση
του για εγκαθίδρυση ευέλικτου μηχανισμού αναφορικά με
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τη λειτουργία των ξενοδοχείων κατά τη χειμερινή περίοδο,
ώστε ο ξενοδόχος να δικαιούται να απασχολεί μόνο το
προσωπικό που χρειάζεται - ανάλογα με τη διακύμανση της
ζήτησης - είτε λειτουργεί με συνθήκες μερικής είτε ολικής
αναστολής.
Σε σχέση με την τελευταία χειμερινή περίοδο 2011-12, ο
Σύνδεσμος είχε εκ νέου αριθμό συναντήσεων με την
Υπουργό Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων και το Τμήμα
Εργασιακών Σχέσεων, όπου εξέφρασε τις ανησυχίες του
για την κλιμάκωση των αρνητικών επιπτώσεων από την
παγκόσμια οικονομική κρίση, με την ολοκλήρωση της
περσινής καλοκαιρινής περιόδου.
Ο Σύνδεσμος έγκαιρα επανέλαβε στο Τμήμα Εργασιακών
Σχέσεων, με επιστολή του στις 22 Ιουνίου 2011, την
εισήγηση του για παροχή περισσότερης ευελιξίας προς τις
μονάδες που θα αποφασίζουν να παραμένουν σε
λειτουργία κατά την χειμερινή περίοδο, ως τον πιο
αποτελεσματικό
τρόπο
ενθάρρυνσης
περισσότερων
μονάδων να παραμείνουν σε λειτουργία, και αυτό πάντοτε
υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει σημαντικά
επιπρόσθετο τουριστικό ρεύμα κατά τις χειμερινές
περιόδους.
Συναφώς επανέθεσε προγενέστερη πρόταση του όπως
παρέχεται η δυνατότητα στις υπό αναφορά μονάδες να
στέλλουν εκ περιτροπής το προσωπικό τους με αναστολή
απασχόλησης για περίοδο μέχρι 10 εβδομάδων κατά τη
διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Το μέτρο αυτό, κατά την
άποψη του Συνδέσμου, μπορεί να λειτουργήσει ως
ουσιαστικό κίνητρο για να επιλέξουν τα ξενοδοχεία τη
μερική αναστολή παρά την προσφυγή στη μέθοδο της
ανεπιθύμητης
για
όλους
μας,
ολικής
αναστολής.
Καταλήγοντας στην επιστολή του, ο Σύνδεσμος έθεσε
ενώπιον του Τμήματος Εργασίας και τις έντονες ανησυχίες
του ότι τυχόν άλλες ρυθμίσεις που μονομερώς το
Υπουργείο θα επιδίωκε να επιβάλει, θα δημιουργούσαν
πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στη βιομηχανία μας, μη
εξαιρουμένων και των επιπτώσεων στην αγορά εργασίας.
Παρά τις επίμονες προσπάθειες του Συνδέσμου και τις
ιδιαίτερα χαμηλές πληρότητες, η Υπουργός Εργασίας &
Κοιν. Ασφαλίσεων δυστυχώς δεν συγκατατέθηκε, με
αποτέλεσμα τόσο αυτή η κατάληξη, όσο και οι πολύ
χαμηλές πληρότητες ιδιαίτερα στην Ελεύθερη Επαρχία
Αμμοχώστου και στην Πάφο, λόγω της επιδείνωσης της
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παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, να εξαναγκάσουν ένα
μεγαλύτερο αριθμό ξενοδοχείων να επιλέξουν την ολική
αναστολή εργασιών κατά τον χειμώνα 2011-12, ο οποίος
και χαρακτηρίστηκε από τους χειρότερους των τελευταίων
χρόνων.
Επιπρόσθετα, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων με
'εκβιαστική' επιστολή του ημερ. 17 Νοεμβρίου 2011, πίεζε
τους ξενοδόχους να υπογράφουν σχετική Υπεύθυνη
Δήλωση ότι τηρούν πλήρως την ισχύουσα Συλλογική
Σύμβαση στα Ξενοδοχεία για το σύνολο του προσωπικού
τους, όταν υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για αναστολή
εργασιών, εκβιάζοντας ταυτόχρονα ότι αν δεν υπέγραφαν
τη Δήλωση, τότε δεν θα αποδέχονταν να εγγράφουν τους
ξενοδοχοϋπαλλήλους στα κατά τόπους Γραφεία των Κοιν.
Ασφαλίσεων ως δικαιούχους για καταβολή ανεργιακού
επιδόματος. Το γεγονός αυτό πρόκειτο για νέο στοιχείο
δυσμενούς διάκρισης ενόψει του ότι δεν περιλαμβάνεται
στη Συμφωνία Αναστολής Εργασιών. Επί τούτου ο
Σύνδεσμος απέστειλε επιστολή την 1/12/11 σε αυστηρή
νομική γλώσσα ζητώντας από το Τμήμα Εργασιακών
Σχέσεων να αποσύρει την επιστολή του της 17/11/11, το
οποίο με απαντητική του επιστολή στις 5 Ιανουαρίου 2012
ουσιαστικά επέμενε στη θέση του.
Ο Σύνδεσμος ζήτησε τότε από το Νομικό του Σύμβουλο την
αποστολή κατεπείγουσας επιστολής εκ μέρους του ΠΑΣΥΞΕ,
προς το Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων,
που απεστάλη στις 24 Ιανουαρίου 2012, επισημαίνοντας
ότι η μονομερής απόφαση του Τμήματος ήταν πρόδηλα
εσφαλμένη τόσο από πολιτικής και πραγματικής άποψης
όσο και από νομικής άποψης και θα έπρεπε προ πολλού να
αποσυρθεί και να ακυρωθεί. Ενόψει όμως του ότι
Λειτουργοί του Υπουργείου Εργασίας εξακολουθούσαν να
απαιτούν επιτακτικά από τους ξενοδόχους την υπογραφή
της "Υπεύθυνης Δήλωσης", διαδικασία που δεν προβλέπεται
από το υφιστάμενο Μνημόνιο Συμφωνίας, ο Νομικός
Σύμβουλος θεώρησε την ετσιθελική στάση του Τμήματος
Εργασίας ως προσπάθεια που αποσκοπούσε στη μη
καταβολή
ανεργιακού
επιδόματος,
προκαλώντας
αναστάτωση και ανησυχία στους ξενοδοχοϋπαλλήλους των
οποίων οι μονάδες είχαν αναστείλει τις εργασίες τους, είτε
ολικώς, είτε μερικώς, για την περασμένη χειμερινή
περίοδο, εφαρμόζοντας το εν ισχύ Μνημόνιο Συμφωνίας
για την αναστολή εργασιών στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Καταλήγοντας στην επιστολή του, ο Νομικός Σύμβουλος
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ζήτησε την απόσυρση και ακύρωση της επιστολής του
Τμήματος Εργασίας, επαναφέροντας την πρακτική η οποία
ίσχυε προηγουμένως, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τους
αρμόδιους Λειτουργούς του.
Με νέα επιστολή του ημερ. 15 Μαρτίου 2012, το Υπουργείο
Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων, αναφερόμενο και στη
συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας &
Κοιν. Ασφαλίσεων που έγινε στις 24 Ιανουαρίου 2012 για
το υπό αναφορά θέμα, ενημέρωσε για την απόφαση του
όπως, σε ένδειξη καλής θέλησης και συνεργασίας,
προχωρήσει στην καταβολή του ανεργιακού επιδόματος
στις περιπτώσεις αναστολών εργασιών για την περίοδο
1/11/2011-31/3/2012. Ταυτόχρονα όμως ανάφερε ότι τα
ξενοδοχεία στα οποία είχε διαπιστωθεί μη τήρηση των
όρων της Συλλογικής Σύμβασης, θα ενημερώνονταν
εγγράφως ότι τυχόν μη συμμόρφωση τους με τους όρους
αυτούς, θα ισοδυναμούσε με μη αναγνώριση του
Μνημονίου που τη συνοδεύει και κατά συνέπεια θα
αυτοεξαιρούντο στο εξής από τις πρόνοιες του.
Και κατά το 2011, ο Σύνδεσμος, σε στενή συνεργασία με
την Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, το Κέντρο
Παραγωγικότητας
και
το
Ανώτερο
Ξενοδοχειακό
Ινστιτούτο, προχώρησε στη διαμόρφωση επιχορηγημένων
επιμορφωτικών
προγραμμάτων
κατάρτισης
ξενοδοχοϋπαλλήλων, στοχεύοντας στη συγκράτηση, στο
μέτρο του δυνατού, της ανεργίας και των απολύσεων στον
κλάδο. Επί τούτου ο Σύνδεσμος ενημέρωσε τα Μέλη του
ανάλογα για το Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία που εξήγγειλε το Υπουργείο Εργασίας & Κοιν.
Ασφαλίσεων και το ΑΞΙΚ, και το οποίο αφορούσε την
παροχή
ενίσχυσης/χορήγησης
για
την
κατάρτιση
εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες θα
ενθαρρύνονταν να παραμείνουν σε λειτουργία, αντί να
προέβαιναν σε αναστολή εργασιών κατά τη χειμερινή
περίοδο 2011-12.
Ταυτόχρονα όμως ο Σύνδεσμος έθεσε εκ νέου ενώπιον του
Υπουργείου Εργασίας τις ακόλουθες εισηγήσεις του ώστε
μελλοντικά να επιτευχθεί μεγαλύτερη συμμετοχή των
ξενοδόχων στα υπό αναφορά προγράμματα του ΑΞΙΚ:
» Να καταβάλλεται άμεσα η πληρωμή των υπαλλήλων που
μετέχουν στα προγράμματα απευθείας, είτε από το
Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων, είτε από το
ΑΞΙΚ, και
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» Η υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων να
γίνεται κατά ευέλικτο τρόπο ώστε οι μετέχοντες
καταρτιζόμενοι να προσφέρουν ταυτόχρονα και τις
υπηρεσίες τους, όπως γίνεται και με τα αντίστοιχα
προγράμματα της ΑνΑΔ.
Έχοντας υπόψη την εμπειρία από τις δύο τελευταίες
χειμερινές περιόδους, διεφάνη ότι τα ξενοδοχεία προτιμούν
την επιλογή των μονοεπιχειρησιακών προγραμμάτων της
ΑνΑΔ ένεκα του ότι είναι πιο ευέλικτα και εφαρμόζονται
ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε μονάδας.

6.4.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2011
Σε σχέση με την πρόθεση της Κυβέρνησης για τροποποίηση
των Περί Εργοδοτουμένων στα Ξενοδοχεία (Όροι
Υπηρεσίας) Κανονισμών του 2011, ο ΠΑΣΥΞΕ ενήργησε
άμεσα και ήταν σε πλήρη και συνεχή συντονισμό με το
ΚΕΒΕ.
Επί τούτου ο ΠΑΣΥΞΕ και το ΚΕΒΕ απέστειλαν στις 2
Σεπτεμβρίου 2011, κοινό εκτενές υπόμνημα προς την
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων,
με το οποίο αφού κατέγραψαν τα κύρια επιχειρήματα κατά
της
έγκρισης
των
υπό
αναφορά
τροποποιητικών
Κανονισμών, ζήτησαν την άμεση απόσυρση τους και όπως
το όλο θέμα τεθεί εκ νέου υπό συζήτηση μεταξύ των
Κοινωνικών
Εταίρων
στα
πλαίσια
της
θεσμικά
καθιερωμένης για δεκαετίες τριμερούς συνεργασίας.
Στη συνέχεια ο ΠΑΣΥΞΕ επανήλθε με νέα επιστολή του
ημερ. 26 Σεπτεμβρίου 2011 προς την Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων, με την οποία
επεσήμανε τις βασικές αρχές τις οποίες, κατά την άποψη
του, έπρεπε ευλαβικά να διαφυλάξουμε προς το γενικότερο
όφελος των εργασιακών σχέσεων στην Κύπρο, όπως είναι
(α) η διαφύλαξη του θεσμικού ουδέτερου ρόλου του
Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων ως του
θεματοφύλακα της εργατικής ειρήνης και του Κώδικα
Βιομηχανικών Σχέσεων και (β) μη εισαγωγή προνοιών
στους τροποποιητικούς Κανονισμούς που έρχονται σε σαφή
αντίθεση με το πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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Καταλήγοντας στην επιστολή του, ο ΠΑΣΥΞΕ επανέλαβε
την έκκληση του όπως οι βασικές αρχές που διέπουν τα
εργατικά θέσμια στην Κύπρο για δεκαετίες τώρα γίνουν
σεβαστές με την ανάλογη προς τούτο απόφαση της
Επιτροπής και κατά συνέπεια παραπομπή του όλου θέματος
πίσω στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων
ώστε να επανατεθεί προς συζήτηση μεταξύ των Κοινωνικών
Εταίρων. Ταυτόχρονα όμως τόνισε ότι ο Σύνδεσμος
διαισθάνετο
μια
προσπάθεια
δαιμονοποίησης
και
στραγγαλισμού της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, μιας
βιομηχανίας που ιδιαίτερα το 2011, ενώ αντιμετώπιζε τις
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο μέγιστο τους βαθμό,
απέδειξε ότι μπορεί να αποτελέσει το σωσίβιο για την
Εθνική Οικονομία.
Με ανακοίνωση του στα ΜΜΕ το Νοέμβριο 2011, το
Υπουργείο
Εργασίας
&
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
ανακοίνωσε
την
απόσυρση
των
υπό
αναφορά
Τροποποιητικών Κανονισμών.

6.5.

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Όταν περιήλθε σε γνώση του ΠΑΣΥΞΕ ότι θα συζητείτο
ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας & Κοιν.
Ασφαλίσεων το θέμα "Η ανάγκη εξεύρεσης τρόπων
θεσμοθέτησης της ελληνικής γλώσσας ως απαραίτητο
προσόν για εργοδότηση προσωπικού στους τομείς των
υπηρεσιών και άλλων συναφών κλάδων", χωρίς να κληθεί
ο Σύνδεσμος για τις απόψεις του, στάληκε άμεσα επιστολή
στους Αρχηγούς των Κομμάτων και το ΚΕΒΕ.
Στην επιστολή τονίστηκε ότι λόγω της ιδιάζουσας φύσης
της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και της ανάγκης παροχής
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών την οποία απαιτούν οι ξένοι
Διοργανωτές Ταξιδίων ιδιαίτερα από τη Ρωσία και τις άλλες
Δημοκρατίες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών, από
τις Σκανδιναυικές χώρες και από τη Γερμανία, η
θεσμοθέτηση της ελληνικής γλώσσας ως απαραίτητο
προσόν για εργοδότηση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, θα
επέφερε πλήγμα στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας. Και
τούτο γιατί οι Διοργανωτές Ταξιδίων απαιτούν την
εργοδότηση αριθμού ξένων επαγγελματιών οι οποίοι να
ομιλούν τις γλώσσες των προαφερόμενων αγορών μας και
συνεπώς με τη θεσμοθέτηση της ελληνικής γλώσσας, αυτή
η μερίδα των επαγγελματιών θα αποκλείετο με αποτέλεσμα
να επιφέρει πλήγμα στη μεταξύ μας συνεργασία.
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Σημειωτέον ότι αρκετοί τουρίστες μας από αυτές τις αγορές
ομιλούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα και συνεπώς ο
αποκλεισμός ως πιο πάνω, θα υποβάθμιζε αισθητά το
επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών μας προς τους
πελάτες μας.
Καταληκτικά, στην επιστολή του ο ΠΑΣΥΞΕ ανέφερε ότι
διαισθάνετο
μια
προσπάθεια
στραγγαλισμού
της
ξενοδοχειακής βιομηχανίας, μιας βιομηχανίας που ιδιαίτερα
το 2011, ενώ αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης στο μέγιστο τους βαθμό, απέδειξε ότι
μπορεί να αποτελέσει το σωσίβιο για την Εθνική Οικονομία
και συναφώς αν θέλουμε να συνεχίσει να είναι ο αιμοδότης
της οικονομίας μας, τότε θα πρέπει επιτέλους να αφεθεί να
αναπνέει.
Επί του παρόντος, το θέμα βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

6.6.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Σε σχέση με την πρόθεση της Κυβέρνησης για τη ψήφιση
Νομοσχεδίου για ρύθμιση της συλλογικής εκπροσώπησης
των εργοδοτουμένων στις επιχειρήσεις όπου δεν
εφαρμόζεται η Συλλογική Σύμβαση του αντίστοιχου
κλάδου, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΞΕ είχε
συνάντηση με τους Προέδρους και Ανώτατα Διευθυντικά
Στελέχη του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ στις 4 Απριλίου 2011, για
μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Επί του θέματος ο
Σύνδεσμος, με επιστολή του στις 4 Μαϊου 2011 προς τους
Προέδρους του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ, διαβίβασε την αρνητική
του θέση ως προς το Νομοσχέδιο για ρύθμιση της
συλλογικής εκπροσώπησης των εργοδοτουμένων στις
επιχειρήσεις όπου δεν εφαρμόζεται η Συλλογική Σύμβαση
του αντίστοιχου κλάδου.
Δυστυχώς παρά την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΥΞΕ, του
ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ, το Νομοσχέδιο εγκρίθηκε στις 10 Μαϊου
2012 από την ολομέλεια της Βουλής.

6.7.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Μετά την πλήρη ένταξη της Κύπρου από 1/5/2004 στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε πλέον καταστεί δυνατή η ελεύθερη
εργοδότηση πολιτών στην Κύπρο, προερχομένων από τις
υπόλοιπες 26 χώρες-μέλη της, σεβόμενοι πάντοτε τις
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Νομοθεσίες περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, φόρων, κ.α., ως
ισχύουν για τους Κύπριους εργαζόμενους και χωρίς
οποιουσδήποτε περιορισμούς και διακρίσεις σε βάρος των
Ευρωπαίων πολιτών.
Ανεξάρτητα των πιο πάνω, παραμένει σε ισχύ η πάγια
θέση του Συνδέσμου όπως παραχωρούνται άδειες για
εισαγωγή αλλοδαπού προσωπικού αφού διαπιστωθεί ότι
δεν υπάρχει εξειδικευμένος Κύπριος άνεργος για τη θέση
και αδυνατεί η Συντεχνία ή το Υπουργείο Εργασίας να
εφοδιάσει την ενδιαφερόμενη μονάδα με κατάλληλα
καταρτισμένο κοινοτικό προσωπικό.
Ο Σύνδεσμος δια του Γενικού Διευθυντή του, συμμετείχε σε
συσκέψεις που έγιναν στο Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου
Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τις οποίες
έθεσε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη χαλαρώσεων όσον
αφορά την πρόσληψη αλλοδαπών και από χώρες εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως πχ κηπουρούς, συντηρητές, chefs
εξειδικευμένης κουζίνας, στα spa, κ.α., ενόψει και της
έλλειψης ή/και απροθυμίας Κυπρίων για τέτοιες θέσεις,
καθώς και για την αναγκαία ελαστικότητα και επίσπευση
στη διαδικασία παραχώρησης ή/και ανανέωσης των
συναφών αδειών των αλλοδαπών για την έγκαιρη
στελέχωση των ξενοδοχειακών μονάδων.
Συναφώς αριθμός μελών του ΠΑΣΥΞΕ εργοδότησε
Ευρωπαίους πολίτες για διάφορα τμήματα των ξενοδοχείων
και για εξειδικευμένες θέσεις τους παραχωρήθηκαν τόσο
κατά την προηγούμενη, όσο και για την επικείμενη
τουριστική περίοδο, περιορισμένος αριθμός αδειών για
εργοδότηση αλλοδαπού προσωπικού, αφού διαπιστώθηκε
ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμοι Κύπριοι άνεργοι για τις
συγκεκριμένες ειδικότητες και θέσεις.
Σημειώνεται εδώ ότι στην ομιλία του κατά την Ετήσια
Γενική Συνέλευση που έγινε στις 7 Ιουνίου 2011, ο
Πρόεδρος του Συνδέσμου, αναφερόμενος ειδικά στα
εργασιακά θέματα, κάλεσε την Υπουργό Εργασίας "να
αναδειχθεί σε θεματοφύλακα της εργατικής ειρήνης αντί,
με απροβλημάτιστες δηλώσεις της να πυροδοτεί την
ένταση". Η ένταξη στην Ε.Ε., σημείωσε, έχει αυξήσει τον
ανταγωνισμό στις επιχειρήσεις, αλλά θα πρέπει να
συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι έχει αυξήσει και τον
ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας. "Θέλουμε να
διευκρινίσουμε ότι δεν αποτελεί αυτοσκοπό η πρόσληψη
κοινοτικών. Αποτελεί όμως μια νόμιμη επιλογή, την οποία
οι επιχειρηματίες δεν μπορούν μονίμως να αγνοούν. Ας
μην ξεχνάμε ότι η πρόσφατη αύξηση του ορίου κατώτατου
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μισθού έχει μετατρέψει την Κύπρο σε πόλο έλξης για
εργαζόμενους προερχόμενους από άλλες χώρες μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης και της Ελλάδας".
Κατόπιν καταγγελίας των Συντεχνιών στην Υπουργό
Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων με επιστολή τους ημερ. 21
Μαϊου 2012, για απολύσεις στην ξενοδοχειακή βιομηχανία,
ζητώντας ταυτόχρονα την παρέμβαση της, η Υπουργός
άρχισε κύκλο συναντήσεων με τον ΠΑΣΥΞΕ, το ΣΤΕΚ και
τις Συντεχνίες, που βρίσκεται υπό εξέλιξη.

6.8.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ/ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Αρκετά μέλη του Συνδέσμου εξακολουθούν να απασχολούν
κατά την καλοκαιρινή περίοδο στις μονάδες τους, τόσο
μαθητές/φοιτητές
του
Κλάδου
Ξενοδοχειακών
των
Τεχνικών Σχολών/Ιδρυμάτων, όσο και φοιτητές ξένων
Σχολών, για την πρακτική τους εξάσκηση, ενώ εκπρόσωποι
του Συνδέσμου μετείχαν σε συσκέψεις που έγιναν για το
θέμα τόσο στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και στο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού, όσο
και στο ΑΞΙΚ.
Επίσης, κατόπιν των προσπαθειών των Συνδέσμων ΠΑΣΥΞΕ
και ΣΤΕΚ και με τη συμβολή του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ, έγινε
κατορθωτό να συμπεριληφθεί και η ξενοδοχειακή
βιομηχανία στο σχέδιο που επιτρέπει την απασχόληση
αλλοδαπών φοιτητών από τρίτες χώρες που φοιτούν σε
εγκεκριμμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου.
Η πρόνοια όμως του διατάγματος που εξέδωσε το
Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων, να επιτρέπεται
στα ξενοδοχεία η απασχόληση μόνο σε φοιτητές που
παρακαλουθούν
πρόγραμμα
πλήρους
φοίτησης
τουριστικών κλάδων σπουδών, καθώς και κάποιες άλλες
νεοφανείς πρόνοιες, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση
του Συνδέσμου και των μελών του, γεγονός που έθετε την
ξενοδοχειακή βιομηχανία υπό δυσμενή διάκριση έναντι των
άλλων τομέων της οικονομίας. Πέραν τούτου της περιορίζει
τις όποιες δυνατότητες αξιοποίησης των αλλοδαπών
φοιτητών από τρίτες χώρες, ανεξαρτήτως κλάδου
σπουδών, όπως αυτό το τελευταίο επιτρέπεται για όλους
τους άλλους τομείς της οικονομίας.
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Παρά την έντονη διαμαρτυρία του ΠΑΣΥΞΕ προς το
Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων, εντούτοις το
θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα.

6.9.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκπρόσωποι του Συνδέσμου συμμετείχαν ενεργά σε
διάφορες μόνιμες ή/και προσωρινές Επιτροπές για
Εκπαιδευτικά Θέματα οι οποίες συστάθηκαν από τον ΚΟΤ,
το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ), την
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), τον
Κλάδο Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Συμμετείχαν
επίσης
σε
διάφορα
επιμορφωτικά προγράμματα που αφορούσαν όλο το φάσμα
της εκπαίδευσης των μελλοντικών ξενοδοχοϋπαλλήλων.

7. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ
7.1.

ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
Ως γνωστό, μετά την πλήρη ένταξη της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση την 1/5/2004 δημιουργήθηκε μια νέα
τάξη πραγμάτων αφού τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχωριστική γραμμή, τη
διακίνηση
προϊόντων,
υπηρεσιών
και
ατόμων,
εξυπακούοντας την άρση των περιορισμών στη διακίνηση
των τουριστών προς τις κατεχόμενες περιοχές, ακόμη και
για να περάσουν τις διακοπές τους διαμένοντας σε
ξενοδοχεία των κατεχομένων, σημαντικός αριθμός των
οποίων παράνομα λειτουργούν μια και ανήκουν σε
Ελληνοκύπριους ξενοδόχους.
Η ολοένα αυξανόμενη διοχέτευση/επίσκεψη τουριστών στα
κατεχόμενα μέσω των νόμιμων Αεροδρομίων Λάρνακας και
Πάφου
απασχόλησε
επανειλημμένα
το
Διοικητικό
Συμβούλιο του Συνδέσμου σε αριθμό συνεδριάσεων του.
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7.2.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
Ο ολοένα αυξανόμενος τουρισμός, η εντεινόμενη προβολή
των κατεχομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία,
στη Σκανδιναυία και άλλες αγορές, ο οικοδομικός
οργασμός και τα υπό λειτουργία νέα-μεγάλα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα, έχουν καταστήσει το κατεχόμενο μέρος του
νησιού μας ως ένα "υπό εκκόλαψη" νέο ανταγωνιστή των
ελεύθερων περιοχών μας, θέμα που απασχόλησε
επανειλημμένα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου
στις διάφορες συνεδρίες και συναντήσεις του με αρμόδιους
φορείς.
Ο ανταγωνισμός από τα κατεχόμενα αναμένεται συνεχώς
να εντείνεται ενόψει και του οικοδομικού οργασμού που
επιτελείται
τόσο
με
την
ανέγερση
εκατοντάδων
παραθεριστικών κατοικιών, όσο και με τον αναμενόμενο
υπερδιπλασιασμό της δυναμικότητας σε ξενοδοχειακές
κλίνες που υπολογίζεται να φτάσουν τις 30,000 στα
επόμενα χρόνια, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου
ανταγωνισμού έναντι των ελεύθερων περιοχών. Οι
υφιστάμενες κλίνες ανέρχονται στις 18.000 περίπου.
Βάση δημοσιευμάτων του τουρκοκυπριακού τύπου, που
αναδημοσίευσε η Εφημερίδα "Πολίτης", ο κατεχόμενος
Καραβάς αναμένεται τα επόμενα 2-5 χρόνια να τεθεί στο
επίκεντρο του τουρκοκυπριακού τουρισμού, καθώς ο
Τουρκικός Όμιλος Εταιρειών Net Holding, που ήδη
δραστηριοποιείται με τρία ξενοδοχεία στα κατεχόμενα,
δρομολογεί νέες αναπτύξεις στην παραλιακή περιοχή που
βρίσκεται το ξενοδοχείο 'Mare Monte' που περιλαμβάνει
την πλήρη αναδιαμόρφωση του υπό αναφορά ξενοδοχείου,
την ανέγερση νέου ξενοδοχείου με την ονομασία 'Merit
Aphrodite', την κατασκευή εμπορικού κέντρου, εστιατορίων
και ζωολογικού κήπου. Στην ίδια ζώνη, ο Όμιλος λειτουργεί
ήδη το ξενοδοχείο 'Merit Crystal', το οποίο θα πλαισιώνεται
με τα δύο πεντάστερα πιο πάνω ξενοδοχεία που θα
λειτουργούν και ως καζίνο, προσθέτοντας 1000 επιπλέον
κλίνες. Όπως ανάφερε ο Πρόεδρος της Εταιρείας 'Merit',
στόχος τους είναι να απευθυνθούν στην αγορά της Κίνας
και της Ιαπωνίας οι οποίοι είναι τουρίστες που
ενδιαφέρονται για παραθαλάσσια μέρη με ιστορία και
τζόγο.
Βάση προγενέστερων δημοσιευμάτων του τουρκοκυπριακού
τύπου, στην κατεχόμενη Βουκολίδα, επρόκειτο να
ολοκληρωθούν στα επόμενα λίγα χρόνια, ξενοδοχεία,
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γήπεδα γκολφ, μαρίνα και μονάδα αφαλάτωσης, ενώ ο
αριθμός κλινών μόνο στην περιοχή αυτή θα φθάσει τις
15.000, αυξάνοντας έτσι τον όγκο των επενδύσεων από
την Τουρκία στον ξενοδοχειακό τομέα στα κατεχόμενα. Η
παραθαλάσσια ακτή της Βουκολίδας απορροφά τεράστιες
επενδύσεις, ενώ αξιοσημείωτη είναι η επισήμανση τους ότι
η συγκεκριμένη κατεχόμενη περιοχή θα μετατραπεί σε ένα
διεθνούς επιπέδου κέντρο τουριστικών επιχειρήσεων και
καζίνων "ισάξιο" με το Ντουμπάϊ και το Λας Βέγκας.
Σύμφωνα πάντα με δημοσιεύματα του τουρκοκυπριακού
τύπου, λόγω των τουριστικών αφίξεων-ρεκόρ που
απολαμβάνει η Τουρκία τα τελευταία χρόνια και της
εκτίμησης ότι θα συνεχίσει η ανοδική της πορεία, με
αποτέλεσμα να σημειωθεί ανεπάρκεια κλινών, έχουν ήδη
επιτευχθεί προ πολλού συμφωνίες μεταξύ Τουρκοκυπρίων
και Τούρκων τουριστικών πρακτόρων για διοχέτευση των
"επιπλέον" τουριστών προς τις κατεχόμενες περιοχές μας,
τις οποίες ευελπιστεί να μετατρέψει σε "Ριβιέρα της
Ανατολικής Μεσογείου". Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η
Τουρκία συνέχισε και το 2011 την ανοδική της πορεία
καταγράφοντας εκ νέου αύξηση της τάξης του 9%, χωρίς
μείωση το 2010 (+6%), το 2009 (+2%) και το 2008
(+13%)
στις
αφίξεις
της,
μένοντας
ουσιαστικά
ανεπηρέαστη από τις
επιπτώσεις της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης. Τα κατεχόμενα είχαν το 2011 αύξηση
της τάξης του 7% στις αφίξεις τους, ο αριθμός τουριστών
(εκτός Τουρκίας και ψευδοκράτους) ανήλθε στις 220.763,
ενώ ο συνολικός αριθμός τουριστών ήταν 570.000 που
απέφεραν έσοδα US$393.5 εκατομμυρίων.
Σύμφωνα
με
πρόσφατα
δημοσιεύματα
του
τουρκοκυπριακού τύπου, που αναδημοσίευσε η Εφημερίδα
"Φιλελεύθερος", η αισιοδοξία των ξενοδοχείων των
κατεχομένων για αύξηση της τουριστικής κίνησης φέτος,
έγκειται και στο γεγονός ότι θα αυξηθούν οι ναυλωμένες
πτήσεις οι οποίες θα προέρχονται από 19 χώρες, ενώ ο
λεγόμενος "Υπουργός Τουρισμού" δήλωσε ότι για φέτος
αναμένουν αύξηση της τάξης του 30%!. Αξιοσημείωτο είναι
επίσης ότι τα ξενοδοχεία που διαθέτουν καζίνο
υπερκαλύπτονται σε πληρότητα.
Παράλληλα
και
ενώ
παρατείνεται
η
περιρρέουσα
ατμόσφαιρα, η ραγδαία ανάπτυξη που συντελείται στα
κατεχόμενα, σε συνυφασμό και με τη λειτουργία αριθμού
καζίνων, καθώς και τη δημιουργία άλλων παρεμφερών
τουριστικών υποδομών (πχ μεγάλη μαρίνα χωρητικότητας
1200 περίπου θέσεων, γήπεδο γκολφ κα), δεν μπορεί παρά
να δημιουργούν βάσιμες ανησυχίες για το ορατό μέλλον
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της τουριστικής βιομηχανίας των ελεύθερων περιοχών μας,
ενόσω εμείς είτε θα παραμένουμε στις εξαγγελίες είτε θα
συνεχίζουν να παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις στην
υλοποίηση τέτοιων εμπλουτιστικών έργων του τουριστικού
μας προϊόντος.
Το "Υπουργείο Τουρισμού, Περιβάλλοντος & Πολιτισμού"
του ψευδοκράτους συνεχίζει να συμμετέχει επίσης στις
μεγαλύτερες Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού με δικό του
περίπτερο, ενώ στην Αγγλία λειτουργεί και "Γραφείο
Τουρισμού". Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της Έκθεσης
World Travel Market 2011, στα μαύρα ταξί του Λονδίνου
διαφημίζονταν τα κατεχόμενα ως τουριστικός προορισμός,
ενώ από τις αρχές του τρέχοντος έτους, η διαφήμιση θα
επεκτείνετο
σε
διάφορους
σταθμούς
τρένων
και
λεωφορείων στη Βρετανία.

7.3.

ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ
Ο ΠΑΣΥΞΕ, εκ μέρους των εκτοπισμένων ξενοδόχων,
συνεχίζει να προβαίνει σε δημόσιες εκκλήσεις προς τους
συμπατριώτες μας όπως αποφεύγουν τη διαμονή σε
ξενοδοχεία που βρίσκονται στα κατεχόμενα και τα οποία,
στη
συντριπτική
πλειοψηφία
τους,
ανήκουν
σε
Ελληνοκύπριους ξενοδόχους. Επιπλέον η τυχόν στήριξη
της παράνομης λειτουργίας Ελληνοκυπριακών ξενοδοχείων
από συμπατριώτες μας, αποτελεί πρόκληση μια και ενισχύει
το σφετερισμό που υφίστανται για 38 τώρα χρόνια από
τους παράνομους διαχειριστές των περιουσιών μας.
Επίσης με τη διαμονή συμπατριωτών μας σε ξενοδοχεία
των κατεχομένων, δεν τους διασφαλίζεται η ασφάλεια αλλά
και οι συνθήκες υγιεινής που θα έπρεπε να διέπουν ένα
νόμιμο αδειούχο τουριστικό κατάλυμα με βάση τη
νενομισμένη άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές της
Κυπριακής Δημοκρατίας, που και φυσικά δεν κατέχουν.
Πάγια θέση του ΠΑΣΥΞΕ είναι να συμβάλλει με όλες του τις
δυνάμεις ώστε κάτω από ασφαλείς συνθήκες, να έλθει η
χρονική στιγμή που θα επιτρέψει σε όλους τους
εκτοπισμένους ξενοδόχους να ανακτήσουν τα ξενοδοχεία
τους που βρίσκονται τώρα υπό κατοχή και ν’ ανοίξουν οι
πόρτες τους τόσο για τους Ελληνοκύπριους, όσο και για
τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, αφού προηγηθεί
η επίτευξη λύσης που θα επανενώνει την πατρίδα μας.
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Η διαφήμιση των κατεχόμενων ξενοδοχείων μας σε
εκθέσεις στο εξωτερικό απασχόλησε επίσης το Σύνδεσμο
κατά το 2011, ο οποίος στις επαφές του με Διοργανωτές
Ταξιδίων, κατηγορηματικά αποτρέπει την προώθηση
ξενοδοχείων που παράνομα λειτουργούν στα κατεχόμενα,
είτε Ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας, είτε που κτίστηκαν επί
τεμαχίου Ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας.
Επιπρόσθετα το Σεπτέμβριο του 2011, ο Σύνδεσμος, σε
συντονισμό με το Υπουργείο Εξωτερικών, ενημέρωσε
διεθνείς Εταιρείες/Ιστοσελίδες οι οποίες προβάλλουν και
παρέχουν
τη
δυνατότητα
άμεσων
κρατήσεων
σε
ξενοδοχειακές μονάδες που παράνομα λειτουργούν στις
κατεχόμενες μας περιοχές, ότι η συντριπτική πλειοψηφία
των ξενοδοχείων που λειτουργούν στα κατεχόμενα
αποτελούν σφεταιρισμό Ελληνοκυπριακών περιουσιών και
παράνομα εμπορεύονται χωρίς την άδεια των νομίμων
ιδιοκτητών τους, ενώ δεν κατέχουν τις νενομισμένες άδειες
λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Ενημέρωσε
επίσης
ότι
πέραν
του
αδιαμφισβήτητου γεγονότος της δημιουργίας αθέμιτου
ανταγωνισμού σε βάρος των νόμιμα λειτουργούντων
αδειούχων ξενοδοχειακών μονάδων στις ελεύθερες
περιοχές μας, η προβολή των προαναφερθέντων μονάδων
από την ιστοσελίδα τους συνιστά την Εταιρεία τους ως
συνεργό της παρανομίας που συντελείται, πλήττοντας και
την εθνική υπόθεση μας για δίκαιη επίλυση του κυπριακού.
Επί τούτου τους στάληκε και κατάλογος του ΚΟΤ όπου
διαφαίνετο το καθεστώς ιδιοκτησίας των Ελληνοκυπριακών
ξενοδοχείων που βρίσκονται στα κατεχόμενα.
Ενόψει των πιο πάνω, αριθμός ιστοσελίδων έχει αποσύρει
την εμπορία των υπό αναφορά ξενοδοχείων που ανήκουν
σε Ελληνοκύπριους ξενοδόχους, προκαλώντας την έντονη
αντίδραση των ξενοδόχων στα κατεχόμενα οι οποίοι με
δηλώσεις τους κατηγόρησαν τον ΠΑΣΥΞΕ για την
παρέμβαση του, ενώ θα προέβαιναν σε συντονισμένες
ενέργειες ανατροπής της κατάστασης σε συνεργασία με
"κρατικούς" αξιωματούχους του ψευδοκράτους.
Το όλο θέμα της προβολής ξενοδοχείων στα κατεχόμενα
μέσω
διεθνών
Ιστοσελίδων
Κρατήσεων
τυγχάνει
παρακολούθησης τόσο από το Υπουργείο Εξωτερικών, όσο
και από τον ΠΑΣΥΞΕ, με στόχο την αποτροπή σφεταιρισμού
των ξενοδοχείων που είναι Ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας
από το ψευδοκράτος.
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8. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
8.1.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 75 ΧΡΟΝΩΝ ΠΑΣΥΞΕ
Την κύρια εκδήλωση του ΠΑΣΥΞΕ απετέλεσε, όπως κάθε
χρόνο,
η
Ετήσια
Γενική
του
Συνέλευση
που
πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, στις 7 Ιουνίου
2011 στη Λευκωσία και η οποία είχε
πανηγυρικό
χαρακτήρα γιατί το 2011 ήταν χρονιά εορτασμού των
75χρονων του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων. Τη
Συνέλευση του ΠΑΣΥΞΕ τίμησαν με την παρουσία τους, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Υπουργοί, Πρόεδροι και
Αρχηγοί Κομμάτων, Πρέσβεις και Μέλη του Διπλωματικού
Σώματος, Βουλευτές, Δήμαρχοι, πρώην Υπουργοί, Γενικοί
Διευθυντές
Υπουργείων,
Πρόεδροι
και
Ανώτατα
Διευθυντικά
Στελέχη
Ημικρατικών
Οργανισμών,
Ομοσπονδιών, Επιμελητηρίων, Συνδέσμων, Τραπεζών και
Οργανώσεων, οι Γενικοί Γραμματείς των Συντεχνιών ΣΕΚ
και ΠΕΟ και άλλοι επίσημοι, καθώς και Μέλη του
Συνδέσμου.
Κατά το επίσημο μέρος της Συνέλευσης, απηύθυναν
χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Δ.
Χριστόφιας, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού
Τουρισμού, κ. Αλ. Ορουντιώτης και ο Πρόεδρος του
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Γ. Τσακίρης, ο
οποίος ήλθε στην Κύπρο ειδικά για τη Συνέλευση του
ΠΑΣΥΞΕ.
Οι εργασίες του επίσημου μέρους της Συνέλευσης
συνέχισαν με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΥΞΕ, της
οποίας ο γενικός τίτλος ήταν "Να γίνουμε επιτέλους
ουσιαστικοί", ενώ τα κύρια μηνύματά της ήταν:
▪ "Να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους, να καθορίσουμε
ρόλους κι αρμοδιότητες για να μπορούν οι ευθύνες, αλλά
και οι έπαινοι να έχουν ταυτότητα"
▪ "Να προβληματιστούμε παραγωγικά. Να πάψουμε να
βλέπουμε βραχυπρόθεσμα τον τουρισμό και να
αναλωνόμαστε σε αντιπαραθέσεις"
Επίσης ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στους σημαντικότερους
σταθμούς της ιστορίας του ΠΑΣΥΞΕ, ο οποίος το 2011
συμπλήρωσε 75 χρόνια ζωής και τόνισε ότι τώρα είναι η
ώρα να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε τον κυπριακό
τουρισμό του 21ου αιώνα.
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Επιπρόσθετα, ανακοίνωσε στη Συνέλευση την εγγραφή του
ΠΑΣΥΞΕ ως πλήρες μέλος του σημαντικού Ευρωπαϊκού
Συνδέσμου HOTREC (Hotels, Restaurants and Cafes in
Europe), ενδυναμώνοντας τη συνεργασία της χώρας μας με
τουριστικούς φορείς στην Ευρώπη και συμμετέχοντας στη
διαμόρφωση των εξελίξεων και πολιτικών που αφορούν
τον τομέα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η ένταξη στο
HOTREC, συνέχισε ο Πρόεδρος, συνοδεύθηκε από μία
ακόμη επιτυχία, τη φιλοξενία, για πρώτη φορά, την Άνοιξη
του 2012, της Γενικής Συνέλευσης του HOTREC,
φέρνοντας στο νησί μας τα κορυφαία στελέχη της
Ευρωπαϊκής
τουριστικής
βιομηχανίας
και
πλήθος
συνέδρων, συμβάλλοντας στην προβολή του νησιού μας,
ακριβώς λίγους μήνες πριν την ανάληψη από την Κύπρο
της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι εργασίες του επίσημου μέρους της Συνέλευσης
ολοκληρώθηκαν με την ανακοίνωση της ανανέωσης της
Συμφωνίας Συνεργασίας του ΠΑΣΥΞΕ με το BBC World
News που αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω
προβολή της τουριστικής Κύπρου ανά το παγκόσμιο, την
οποία ο Πρόεδρος του Συνδέσμου χαρακτήρισε "σημαντική
εξέλιξη τόσο για το Σύνδεσμο όσο και για την τουριστική
Κύπρο γενικότερα".
Παράλληλα, ο Σύνδεσμος τίμησε τους ακόλουθους κύριους
συνεργάτες του για τη μακρόχρονη και ουσιαστική
συνεισφορά τους στο γενικότερο συμφέρον του τόπου και
την εποικοδομητική συνεργασία τους με τον ΠΑΣΥΞΕ:
▪
▪
▪
▪
▪

8.2.

THOMSON & FIRST CHOICE TUI (UK)
THOMAS COOK GROUP PLC
OLYMPIC HOLIDAYS
HERMES AIRPORTS LTD
PwC CYPRUS

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΣΥΞΕ
ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ
Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, ο
ΠΑΣΥΞΕ συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών
του στις 30 Απριλίου 2012 στα Γραφεία του στη Λευκωσία,
κατά την οποία εγκρίθηκε, με διεξαγωγή μυστικής
ψηφοφορίας, η εισήγηση του Συμβουλίου για μερική
τροποποίηση του Καταστατικού του Συνδέσμου.
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Συγκεκριμένα, η τροποποίηση αφορούσε την προσθήκη
νέου εδαφίου αριθμούμενου ως άρθρο 15.08 ώστε να
δίνεται το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από
τριετή θητεία, να την παρατείνει για ένα ακόμη χρόνο,
γεγονός που θα ισχύει και για τις Επαρχιακές Επιτροπές του
Συνδέσμου. Η παράταση του ενός χρόνου θα γίνεται μόνο
μια
φορά
μετά
από
τριετή
θητεία
και
όχι
επαναλαμβανόμενη παράταση.
Η σχετική απόφαση για παράταση της θητείας του
υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου θα τύχει νέας
μυστικής ψηφοφορίας στην επικείμενη Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο 2012. Η υπό
αναφορά εισήγηση για παράταση της θητείας του από
φέτος για ένα χρόνο, κρίθηκε σκόπιμη και αναγκαία από το
Συμβούλιο λόγω του ότι η Γενική Συνέλευση του
Συνδέσμου για το 2012 θα ήταν εκλογική και συνέπεσε με
το βεβαρυμένο φόρτο εργασίας του ΠΑΣΥΞΕ από τη
διεξαγωγή της Συνέλευσης της HOTREC στην Κύπρο, την
ανάληψη της προεδρίας από την Κύπρο το επόμενο
εξάμηνο, αλλά και άλλων συγκυριών που συνέτειναν στην
πρόταση για διεξαγωγή των αρχαιρεσιών το Μάϊο 2013.

8.3.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Οι προσπάθειες του Συνδέσμου για την ίδρυση
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Κύπρου έχουν ενταθεί, μετά
και από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας πρότασης
νόμου για τη δημιουργία Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, το
οποίο θα καταστήσει τη ξενοδοχία, ως τον σύμβουλο του
κράτους για τον κλάδο.
Η πρότασή του ΠΑΣΥΞΕ έχει ήδη κατατεθεί στον αρμόδιο
Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού για τη
θεσμοθέτηση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Κύπρου
και στους Αρχηγούς των Κομμάτων σε συναντήσεις που
είχε ο ΠΑΣΥΞΕ, πρόταση για την οποία έδειξαν τη θετική
τους προσέγγιση και υποστήριξη, καθώς και στον ΚΟΤ και
άλλους αρμόδιους φορείς.

8.4.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΣΥΞΕ
Σε μια προσπάθεια ευρύτερης κατανόησης των σοβαρών
προβλημάτων και προοπτικών του τουρισμού στον τόπο
μας από την κοινή γνώμη, δημοσιοποιήθηκαν στα Μέσα
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Μαζικής Ενημέρωσης, άρθρα, συνεντεύξεις και δηλώσεις
του Προέδρου, του Γενικού Διευθυντή και άλλων
Αξιωματούχων
του
Συνδέσμου,
οι
οποίοι
επίσης
εκπροσώπησαν το Σύνδεσμο σε πληθώρα επαγγελματικών
συνελεύσεων, συναντήσεων, σεμιναρίων, αλλά και
συναφών
κοινωνικών
εκδηλώσεων
Οργανισμών,
Πρεσβειών και άλλων φορέων.
Επιπρόσθετα ο Σύνδεσμος, δια του Προέδρου και του
Γενικού
του
Διευθυντή,
προσκλήθηκαν
από
ραδιοτηλεοπτικούς
σταθμούς
για
παραχώρηση
συνεντεύξεων και δηλώσεων επί ειδικών και γενικών
θεμάτων τουρισμού.
Ο ΠΑΣΥΞΕ έχει επίσης στενή συνεργασία με το Σύμβουλο
Επικοινωνίας του, κ. Α. Χατζήκυριακο, της Εταιρείας
ΓΝΩΡΑ, σε μια προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης της
επικοινωνιακής του πολιτικής προς τα κέντρα αποφάσεων,
τα ΜΜΕ και τα Μέλη του Συνδέσμου.
Ο Σύνδεσμος, συμμετέχει δια του Προέδρου του ως Μέλος
του Συμβουλευτικού Συμβουλίου του FLIGHT SAFETY
FOUNDATION.
Ο Σύνδεσμος έχει αναπτύξει επίσης συνεργασία με το
Κέντρο Ερευνών και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας, μέσα στα πλαίσια της οποίας συμμετέχει δια
του Γενικού Διευθυντή του σε διάφορες Επιτροπές, καθώς
επίσης ως ιδρυτικό μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου
του Euro-Mediterranean Academy of Tourism.
Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής του δραστηριότητας, ο
ΠΑΣΥΞΕ συνέχισε την από πολλά χρόνια τώρα καθιερωμένη
χρηματοδότηση των ετήσιων βραβείων "ΣΚΥΡΙΑΝΙΔΕΙΟ",
"ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ", "ΛΟΥΕΙΟ" και "ΑΡΑΟΥΖΕΙΟ" που απονέμει
το ΑΞΙΚ σε τέσσερεις άριστους σπουδαστές του.

8.5.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΣΥΞΕ ΣΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Στην Κύπρο ο ΠΑΣΥΞΕ είναι εγγεγραμμένος στο Κυπριακό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), είναι
αντεπιστέλλον
μέλος
του
Συνδέσμου
Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων Κύπρου (ACTA), καθώς και μέλος της Εθνικής
Επιτροπής του International Association for the Exchange
of Students for Technical Experience (IAΕSTE) - Cyprus.
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Στο εξωτερικό, ο ΠΑΣΥΞΕ ενεγράφη ως μέλος της HOTREC
(Hotels, Restaurants & Cafes in Europe) τον Απρίλιο 2011,
ενώ από πολλά χρόνια τώρα είναι μέλος του Διεθνούς
Συνδέσμου Ξενοδόχων και Εστιατόρων (International Hotel
& Restaurant Association - IH&RA), της Universal
Federation of Travel Agents Associations (UFTAA), καθώς
επίσης και αντεπιστέλλον μέλος (Affiliate Member) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (United Nations World
Tourism Organization).

8.6.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ" ΤΟΥ ΠΑΣΥΞΕ
Ο ΠΑΣΥΞΕ, με την πρώτη έκδοση του Περιοδικού του
"ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ" τον Οκτώβριο 2005, πραγματοποίησε ένα
μεγάλο και σημαντικό βήμα στον εκσυγχρονισμό της
επικοινωνίας με τα μέλη του, με το σύνολο της τουριστικής
βιομηχανίας του τόπου και βεβαίως τους εκπροσώπους των
μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο "ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ" αποτελεί ένα
φόρουμ ενημέρωσης και εποικοδομητικής ανταλλαγής
απόψεων μεταξύ του συνόλου της τουριστικής οικογένειας.
Το περιοδικό καταπιάνεται με οτιδήποτε απασχολεί τα μέλη
του ΠΑΣΥΞΕ στα οποία κατά κύριο λόγο απευθύνεται. Το
κάθε πρόβλημα, η κάθε νέα ιδέα ή τάση, οι εξελίξεις, ο
ανταγωνισμός, τα λάθη του παρελθόντος ακόμη και οι
επιτυχίες μεταφέρονται πλέον μέσω του "ΞΕΝΟΔΟΧΟΥ".
Ο
"ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ"
φτάνει
σε
χέρια
κυβερνητικών
παραγόντων και σε όλους τους φορείς της τουριστικής
βιομηχανίας. Επίσης παρέχει βήμα στις Επαρχιακές
Επιτροπές του ΠΑΣΥΞΕ, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να
ενημερώνουν τα μέλη όλων των επαρχιών για τη δράση
τους, ενώ παρέχει και βήμα επικοινωνίας σε εταιρείες που
απευθύνονται αποκλειστικά ή εν μέρει σε ξενοδοχειακές
μονάδες.

8.7.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΣΥΞΕ
ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ο ΠΑΣΥΞΕ, μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του,
συμμετέχει σε δύο Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Το πρώτο
Πρόγραμμα
έχει τίτλο
"Ανάπτυξη
Πελατοκεντρικής
Φιλοσοφίας
και
Επιτελικής
Πληροφόρησης
στα
ΜικροΜεσαία Ξενοδοχεία της Κύπρου με Καινοτόμες
Διαδικασίες", στο οποίο συμμετείχε ως ο ανάδοχος φορέας.
Το δεύτερο Πρόγραμμα στο οποίο ο Σύνδεσμος είναι
συμμετέχοντας φορέας, έχει τίτλο "Strategic Planning
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Towards Carbon Neutrality in Tourism Accommodation
Sector ακρωνύμιο CARBONTOUR" και εντάσσεται στην
Κοινοτική Δράση LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και
Διακυβέρνηση.

8.8.

ΜΕΛΗ ΠΑΣΥΞΕ
Τα μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων αριθμούν
317 μονάδες (περιλαμβανομένων και 47 εκτοπισμένων
μελών) μέχρι τις 31/5/2012. Από τα υφιστάμενα μέλη μας
στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου τα 147 είναι
ξενοδοχεία,
τα
110
συγκροτήματα
οργανωμένων
διαμερισμάτων και τα 13 τουριστικά χωριά.
Κατά επαρχία τα μέλη του Συνδέσμου αναλύονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧIV.

9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
9.1.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Κατά τις τακτικές συνεδρίες της Επαρχιακής Επιτροπής
συζητούνται σε βάθος τα διάφορα προβλήματα που
απασχολούν τους ξενοδόχους της Λευκωσίας με απώτερο
σκοπό την επίλυση τους.
Έχουν επίσης πραγματοποιηθεί συναντήσεις με τον
Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, το Δήμαρχο
Λευκωσίας, τον Θεοφιλέστατο Χωρεπίσκοπο Μεσαορίας
Γρηγόριο, τον Πρόεδρο του ΕΒΕ Λευκωσίας, τον Πρόεδρο
του ΚΟΤ, τον Πρόεδρο της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων
Κύπρου καθώς και με Αρχηγούς Πολιτικών Κομμάτων, με
σκοπό την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για τα
ακόλουθα θέματα:
1. Επιπτώσεις που δυνατό να επέλθουν πάνω στις
υφιστάμενες μονάδες από νέες επενδύσεις στη
Λευκωσία. Τα υφιστάμενα ξενοδοχεία έχουν μέσο όρο
πληρότητας (net bed occupancy) 28,3% το χρόνο
(επίσημες στατιστικές του ΚΟΤ για την πόλη της
Λευκωσίας κατά το 2011 – υπάρχει μείωση -4%) και
συνεπώς δεν υπάρχει δυνατότητα για επιπρόσθετες
μονάδες.
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2. Προβληματισμός για τη βιωσιμότητα των ξενοδοχείων
Λευκωσίας σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού, μια και
στην
κατεχόμενη
πλευρά
της
πρωτεύουσας
λειτουργούν ήδη δύο μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες
με καζίνα.
3. Δεν έχουν δοθεί κίνητρα στα ξενοδοχεία της
πρωτεύουσας για αναβάθμιση των υπηρεσιών που
προσφέρουν, ούτε έχουν γίνει έργα υποδομής για να
τονώσουν το τουριστικό ρεύμα προς την πρωτεύουσα.
Συνεπώς κανένα ξενοδοχείο της Λευκωσίας δεν έχει
τύχει βοήθειας από την Κυβέρνηση.
4. Κατανοητή η επιθυμία της Κυβέρνησης να προσελκύσει
ξένες επενδύσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της
Λευκωσίας αλλά πρώτα πρέπει να στηριχθούν και να
ωφεληθούν
τα
υφιστάμενα
ξενοδοχεία
της
πρωτεύουσας, τα οποία έχουν στηρίξει μέχρι τώρα την
οικονομία με δικούς τους οικονομικούς πόρους και
κεφαλαιουχικές δαπάνες και τα οποία αυτήν την στιγμή
λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης καλούνται να
αντεπεξέλθουν μέσα από αντίξοες συνθήκες και πολλά
προβλήματα.
5. Η υιοθέτηση πολιτικής 'ανοικτών αιθέρων'
προσέλκυση νέων αεροπορικών Εταιρειών.

για

6. Την καταπολέμηση του αθεμίτου ανταγωνισμού από την
λειτουργία παράνομων καταλυμάτων στην Επαρχία μας.
7. Τον
τερματισμό
διαφήμισης
καταλυμάτων
που
παράνομα λειτουργούν στα κατεχόμενα ενώ είναι
Ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας. Μέρος του προβλήματος
έχει αποτελεσματικά αντιμετωπισθεί αφού έχουν
αφαιρεθεί από τον κατάλογο πολύ γνωστής διεθνούς
ιστοσελίδας κρατήσεων.
Λόγω της επικείμενης 6μηνης Προεδρίας, ο ΠΑΣΥΞΕ
Λευκωσίας εισηγήθηκε στον ΚΟΤ και διάφορους άλλους
αρμόδιους
φορείς,
τη
δημιουργία
επιπλέον
περιπάτων/ξεναγήσεων στην Πρωτεύουσα, την αλλαγή
ωραρίων των Μουσείων, την επανεκτύπωση χαρτών και
βιβλιαρίων
με
πληροφορίες
για
τη
Λευκωσία.
Επίσης διαβουλεύεται με την Αρχιεπισκοπή για τη
δημιουργία χάρτη τσέπης με ιστορικές εκκλησίες και σημεία
πολιτιστικού ενδιαφέροντος για να δίδονται στους
επισκέπτες.
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Ο ΠΑΣΥΞΕ Λευκωσίας έχει επίσης λάβει μέρος με δικά του
έξοδα στο Σεμινάριο ATTAL στη Βηρυτό και στην Έκθεση
ΙΜΤΜ στο Τελ Αβίβ κάνοντας μια αρχή για προβολή των
ξενοδοχείων μελών του στο εξωτερικό με τον πιο άμεσο
τρόπο.
Έχει διοργανώσει και πάρει μέρος επίσης σε δύο
φιλανθρωπικές διοργανώσεις με σκοπό τη στήριξη των
συνανθρώπων μας.

9.2.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
Δια μέσω της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
της Λεμεσού, ο Εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής
Λεμεσού, κ. Γ. Μακεδόνας, προέβη στις ακόλουθες
ενέργειες :
Εκδηλώσεις / Συνεδριάσεις / Συσκέψεις / Συνεντεύξεις
/ Σεμινάρια
14/12/11
20/12/11
30/11/11
25/11/11
21/11/11

19/11/11
18/11/11
18/11/11
10/10/11
21/9/11
20/7/11
30/6/11
Ιούνιος 11
16/6/11

Συνεδρίαση Επιτροπής Μάρκετιγκ.
Σχέδια Δράσης 2012 (προιόν, ποιότητα,
Μαρκετιγκ).
Γενική Συνέλευση Κυπριακής Εταιρείας
Αγροτουρισμού.
Συνεδρία ΔΣ.
CTO Mainstream Fam Trip workshop.
Γραπτό Υπόμνημα Γ.Μακεδόνα προς την
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου με θέμα:
Παρακολούθηση Σχεδίων Αναπτύξεως και
Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών.
Πρόσκληση Δήμου Λεμεσού στην ημερίδα
"Σχεδιασμός Παράλιων Αστικών Χώρων".
Πρόγραμμα της δημόσιας Παρουσίασης Α’
φάσης μελέτης για την περιοχή μεταξύ
παλιού/νέου λιμανιού Λεμεσού.
Ετήσια Γεν. Συνέλευση Περιφέρειας Πάφου.
Δημοσιογραφική Διάσκεψη με αφορμή την
έναρξη σειράς εκδηλώσεων υποδοχής
κρουαζιερόπλοιων στο Λιμάνι Λεμεσού.
Συνεδρία ΔΣ.
Συνεδρία ΔΣ.
Συνεδρία Επιτροπής Μάρκετιγκ.
Εκδηλώσεις Ιουνίου με τίτλο "Κύπρος - Αγία
Πετρούπολη".
Κοινή συνεδρία ΔΣ της Εταιρείας με τους
Βουλευτές Λεμεσού.
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28/5/11

Εκδήλωση στο Δασούδι - SOS το τσιμέντο
απειλεί το Δασούδι Λεμεσού.
25/5/11
Συνεδρία ΔΣ.
14-15/5/11 Ανθεστήρια Δήμου Γερμασόγειας.
5/5/11
Πρόσκληση Δήμου Λεμεσού σε δείπνο προς
τιμή της αντιπροσωπείας από Αγία
Πετρούπολη στο Ξενοδοχείο Αμαθούς.
3-7/5/11
Επίσκεψη επίσημης αντιπροσωπείας από την
Αγία Πετρούπολη.
3/3/11
Ξενοδοχείο Ηilton Park- Ετήσιο Ξενοδοχειακό
Συνέδριο ΠΑΣΥΞΕ.
21/2/11
Μiramare – Overseas Director TUI.
16/2/11
Συνεδρία ΔΣ.
Διεθνής Μαραθώνιος Λεμεσού.
20/2/11
3/2/11
Σύσκεψη ξενοδόχων με στόχο τη συνεργασία
και το συντονισμό ενεργειών 2011.
25/1/11
Συνεδρία Επιτροπής Μαρκετιγκ.
28/1/11
Τελετή βράβευσης αθλητών της Σκοπευτικής
Οργάνωσης Λεμεσού.

9.3.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΞΕ Λάρνακας προέβη σε
συντονισμένες ενέργειες για την προώθηση των μεγάλων
έργων που προβλέπονται για την Επαρχία Λάρνακας, μέσω
της συμμετοχής στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής της Περιφέρειας Λάρνακας.
Συνάμα το Συμβούλιο του ΠΑΣΥΞΕ Λάρνακας απασχόλησε
η προώθηση και προβολή της περιφέρειας Λάρνακας, ως
τουριστικός προορισμός, μέσω μάρκετινγκ, εκδηλώσεων,
φιλοξενίας τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων
που επισκέφθηκαν την περιοχή και κυρίως με τη
συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε
Τουριστικές Εκθέσεις στο εξωτερικό.
Έγιναν επίσης κατά τους τελευταίους 12 μήνες διαβήματα
για σοβαρά θέματα που απασχολούν την τουριστική
βιομηχανία και την ικανότητα της περιφέρειας Λάρνακας να
ανταποκριθεί σαν ένας ζηλευτός τουριστικός προορισμός σε
θέματα υποδομής ασφάλειας, συγκοινωνιών, καθαριότητας
και ποιότητας των παραλιών.
Κυριότερες δράσεις για προβολή περιφέρειας Λάρνακας
Μάιος 2011-Μάιος 2012 σε συνεργασία με την Εταιρεία
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας
Έχουν πρόσφατα υλοποιηθεί τα εξής νέα έργα:
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1. Σκοπευτήριο Ολυμπιακών Προδιαγραφών στα Κλαυδιά.
Αναμένεται να καταστήσει τη Λάρνακα κέντρο
διοργάνωσης σκοπευτικών αγώνων και να προσελκύσει
αριθμό αθλητών για σκοπούς προπονήσεων.
2. UCLAN University στην Πύλα.
To πρώτο campus Βρετανικού Πανεπιστημίου στην
Κύπρο το οποίο στοχεύει κυρίως σε προσέλκυση
φοιτητών από το εξωτερικό.
3. Περιβαλλοντικό Κέντρο στη Σκαρίνου.
Παρέχει πληροφορίες για το φυσικό περιβάλλον της
ορεινής Λάρνακας καθώς και για την κουλτούρα της
περιοχής.
4. Νέα Μουσεία.
Ιατρικό Μουσείο Κυριαζή στην πόλη της Λάρνακας,
Καλλινίκειο Μουσείο Αθηαίνου και Μουσείο Μέλισσας
στον Κάτω Δρύ.
5. Οινοποιείο Κτήμα Δαφέρμου στα Λεύκαρα.
Εμπλουτίζει το τουριστικό προιόν των Λευκάρων.
Προγραμματιζόμενα νέα έργα:
1. Ενιαία ανάπτυξη Μαρίνας - Λιμανιού Λάρνακας.
Μεγαλεπήβολο έργο που αναμένεται να αλλάξει ριζικά
την εικόνα της Λάρνακας και τις οικονομικές της
παραμέτρους με νέες επενδύσεις και δραστηριότητες
μεταξύ
των
οποίων
πολυτελείς
επαύλεις,
5*
ξενοδοχείο, μουσείο, κ.α. Αναμένεται έναρξη εργασιών
αρχές του 2013.
2. Γήπεδο γκολφ - Τερσεφάνου.
Περιλαμβάνει ανάπτυξη γηπέδου γκολφ 18 οπών,
εστιατόριο, χώρους στάθμευσης, παρεκκλήσι, 12
αίθουσες επισκεπτών, spa, αίθουσα συνεστιάσεων,
λέσχη, εμπορικό κέντρο και γήπεδο προπονήσεων σε
έκταση 1.230.800 τ.μ. Έχουν ήδη εξασφαλιστεί όλες οι
αναγκαίες άδειες για την υλοποίηση του.
3. Ανάπλαση Πιαλέ Πασιά.
Υπογράφτηκε η συμφωνία κατασκευής του έργου και η
έναρξη των εργασιών θα γίνει τον Ιούλιο 2012. Το
έργο θα περιλαμβάνει επίσης ποδηλατόδρομο, λωρίδες
πρασίνου και πεζόδρομους στην πλευρά της θάλασσας.
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4. Απομάκρυνση διυλιστηρίων και ανάπλαση περιοχής.
Δρόμος Λάρνακας Δεκέλειας. Αναμένεται ακόμα η λήψη
της σχετικής απόφασης από το Υπουργείο Εμπορίου.
5. Αποπεράτωση Δρόμου Λάρνακας - Δεκέλειας.
Το κονδύλι κατασκευής των φάσεων γ΄ και δ΄ έχει
αναβληθεί λόγω περικοπών στο φετινό κρατικό
προϋπολογισμό.
6. Ανάδειξη του χώρου του αρχαίου λιμανιού.
Έχει μισθωθεί χώρος μεταστέγασης των γηπέδων τένις
που αυτή τη στιγμή καλύπτουν το αρχαίο λιμάνι και
εμποδίζουν την ανάδειξη του.
7. Προστασία παραλιών και δημιουργία
κυμματοθραυστών.
Ορόκλινη, Ορμήδια, Περβόλια. Ετοιμάζονται μελέτες
από το Υπουργείο Συγκοινωνιών.
8. Κέντρο Πληροφόρησης στην Αλυκή Λάρνακας.
Δημιουργία Περιβαλλοντικού Κέντρου Πληροφόρησης
στην Αλυκή Λάρνακας. Το κονδύλι κατασκευής του θα
μετατεθεί ενδεχομένως για το 2013 λόγω περικοπών
στους φετινούς προυπολογισμούς τους κράτους.

9.4.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Για μια ακόμη χρονιά ο ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου μαζί με τους
Δήμους Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου διαδραμάτισε
πρωταρχικό ρόλο στα τουριστικά δρώμενα της Ελεύθερης
Επαρχίας Αμμοχώστου. Τόσο σαν δραστήριο μέλος της
Εταιρίας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας
Αμμοχώστου, όσο και σαν αυτόνομη δύναμη της
ξενοδοχειακής βιομηχανίας.
Όπως είναι γνωστό, η θητεία του Κεντρικού Διοικητικού
Συμβουλίου αλλά και των Περιφερειακών έχει ανανεωθεί
για ακόμη ένα χρόνο μια και βρισκόμαστε πολύ κοντά στη
σύσταση Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου. Σαν ΠΑΣΥΞΕ
Αμμοχώστου
αισθανόμαστε ικανοποίηση και δικαίωση
γιατί με δική μας πρωτοβουλία αλλά και επισταμένες και
συνεχείς παροτρύνσεις και πιέσεις υλοποιείται επιτέλους μια
σκέψη που επικρατούσε εδώ και πολλά χρόνια, αλλά για
διάφορους λόγους δεν προχωρούσε προς υλοποίηση.
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Για μια ακόμη χρονιά ο ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου είχε στενή και
αγαστή συνεργασία με τους δυο μεγάλους τουριστικούς
Δήμους της Επαρχίας κάτι το οποίο ξεκίνησε προ 20ετίας
και ακόμη συνεχίζεται με τον ίδιο ενθουσιασμό.
Σαν Μέλος της Εταιρίας Τουρισμού της Περιφέρειας
Αμμοχώστου αλλά και της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Εταιρίας, ο ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου πρωτοστάτησε στη μάχη
που δόθηκε αλλά και δίνεται ακόμη για ίση αντιμετώπιση
των δυο αεροδρομίων και στην πολιτική των Ανοικτών
Ουρανών. Επίσης Μέλη του ΠΑΣΥΞΕ συμμετέχουν στην
Επιτροπή Μάρκετινγκ της Εταιρίας και στον καταρτισμό και
την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος
προβολής της Περιφέρειας Αμμοχώστου τόσο στο
εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.
Μέλη
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
του
ΠΑΣΥΞΕ
Αμμοχώστου συμμετείχαν σε διάφορες Επιτροπές που
λειτούργησαν και λειτουργούν στην Ελεύθερη Επαρχία
Αμμοχώστου σε συνεργασία με τα ανάλογα Κυβερνητικά
Τμήματα όπως για την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες,
για εργατικά θέματα, για τα κίνητρα στα δυο αεροδρόμια
Λάρνακας και Πάφου, για τα
πολεοδομικά κίνητρα
απόσυρσης κλινών.
Είχε επίσης συναντήσεις με την Αστυνομία για πάταξη του
κρακτισμού και της ηχορύπανσης, αλλά και άλλων θεμάτων
και προβλημάτων που απασχολούσαν την περιοχή.
Φιλοξενία
Τα
Μέλη
του
ΠΑΣΥΞΕ
Αμμοχώστου
πρόσφεραν
αφιλοκερδώς, τόσο στον ΚΟΤ όσο και στην Εταιρία
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, δωμάτια και γεύματα
για τη φιλοξενία δεκάδων δημοσιογράφων και Τουριστικών
Πρακτόρων για την προβολή της Ελεύθερης Επαρχίας
Αμμοχώστου.
Αναβαθμίσεις
Οι ξενοδόχοι της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου
παίρνοντας τα μηνύματα των καιρών, προχώρησαν κατά
την χειμερινή περίοδο σε αναβαθμίσεις των ξενοδοχείων
τους
ανεβάζοντας
κατακόρυφα
το
επίπεδο
των
προσφερομένων υπηρεσιών. Οι συνολικές επενδύσεις
υπολογίζεται ότι κυμάνθηκαν γύρω στα 100 εκατομμύρια.
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Ρωσική Αγορά
Ο ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου πρωτοστάτησε επίσης στο να
διαφοροποιηθεί προς το καλύτερο η διακρατική συμφωνία
μεταξύ Κύπρου και Ρωσίας, με στόχο όπως το 2013
επιτευχθεί η πολιτική "ανοιχτών αιθέρων" (open skies
policy) όχι μόνο από τη Ρωσία αλλά και από όλες τις
γειτονικές προς την Κύπρο πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υποσχόμενες νέες αγορές.

9.5.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΦΟΥ
Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών της Επαρχιακής
Επιτροπής για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των
προβλημάτων και συνάμα προώθηση και προβολή της
Επαρχίας Πάφου ως τουριστικός προορισμός, ο ΠΑΣΥΞΕ
Πάφου έλαβε ενεργά μέρος στην Εταιρεία Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, στο Pafos
Aphrodite Festival Cyprus, στη Συντονιστική Επιτροπή
Κομμάτων και Οργανώσεων, στο Πάφος Πολιτιστική
Πρωτεύουσα 2017, κτλ. Κατά τη διάρκεια του έτους
ανάπτυξε τις πιο κάτω δραστηριότητες:
Συμμετοχή σε Τουριστικές Εκθέσεις.
Η Επιτροπή κατά την περίοδο του έτους 2011 έλαβε μέρος
στις Εκθέσεις WTM Λονδίνου και ΜΙΤΤ Μόσχας και μέσω
της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής της
Περιφέρειας Πάφου σε αρκετές Εκθέσεις όπως: Utrecht
Ολλανδίας, Ηοliday World Ιρλανδίας, Έκθεση Βιέννης,
Έκθεση Βρυξελλών, Έκθεση Μονάχου, ΙΤΒ Βερολίνου,
Ταξίδι Κύπρου, κ.α.
Δημόσιες σχέσεις - Επαφές.
Δια μέσου των ξενοδοχείων μελών του έχει φιλοξενήσει
Τουριστικούς
Πράκτορες
και
δημοσιογράφους
προσφέροντας τους θερμή φιλοξενία και γεύματα στην
Πάφο.
Η Επιτροπή φιλοξενήθηκε σε διάφορες ραδιοτηλεοπτικές
εκπομπές, εξέδωσε δελτία τύπου και εξέφρασε τις απόψεις
και θέσεις της. Επίσης για καλύτερη γνωστοποίηση των
προβλημάτων των μελών της και του συνόλου της
βιομηχανίας, συνεχίστηκε ο κύκλος επαφών με τους
Δημάρχους,
Βουλευτές
της
Επαρχίας,
Προέδρους
Κομμάτων
και
άλλους
τοπικούς
κυβερνητικούς
αξιωματούχους όπως τον Αστυνομικό Διευθυντή, τον
Έπαρχο Πάφου, κ.α.
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Αεροδρόμιο Πάφου - Αύξηση Πτήσεων.
Ο ΠΑΣΥΞΕ Πάφου θεωρεί ότι η ανάπτυξη του τουρισμού
ακόμη και με το υφιστάμενο τουριστικό προϊόν, θα
μπορούσε να επιτευχθεί με άμεση αύξηση του αριθμού
πτήσεων από/προς την Πάφο.
Γι’ αυτό με πρωτοβουλία του ΠΑΣΥΞΕ Πάφου και της
Εταιρείας
Τουριστικής
Ανάπτυξης
και
Προβολής
Περιφέρειας Πάφου, έγινε σειρά συναντήσεων με
αξιωματούχους της HERMES και με την υποστήριξη όλων
των εμπλεκόμενων φορέων κατάφεραν και προώθησαν τη
συμφωνία με την Ryanair αλλά και την προώθηση άλλων
κινήτρων προσέλκυσης αεροπορικών εταιρειών.
Προτεραιότητα το θέμα της βελτίωσης των παραλιών.
Με βάση τα νέα δεδομένα, όπως διαμορφώνονται σήμερα,
με την προσπάθεια προσέλκυσης τουριστών από Ρωσία και
Βόρεια Ευρώπη, διαπιστώθηκε η ανάγκη αναβάθμισης των
παραλιών της Επαρχίας. Ο ΠΑΣΥΞΕ Πάφου, με εισηγήσεις
του και με σειρά επαφών του με τοπικούς φορείς αλλά και
με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Συγκοινωνιών &
Έργων, κάνει διαβήματα για την τάχιστη επίλυση του
θέματος.
Μείωση των διαφόρων τελών, Διανυκτερεύσεων,
Υδατοπρομήθειας, Σκυβάλων. κτλ.
H Επαρχιακή Επιτροπή έχει ανταλλάξει επιστολές και
παρακάθισε σε αρκετές συσκέψεις με τους αρμόδιους
φορείς διαμαρτυρόμενη επανειλημμένα για τα υψηλά τέλη.
Συνεχίζει την εκστρατεία ενημέρωσης-συζήτησης με τις
δημοτικές
και
κοινοτικές
αρχές
με
σκοπό
την
επαναξιολόγηση της τιμολογιακής πολιτικής των τελών που
επιβάλλονται.
Προβλήματα τουριστικών και άλλων περιοχών.
Ο ΠΑΣΥΞΕ Πάφου έχει επανειλημμένα καταγράψει τα
προβλήματα τουριστικών περιοχών και έχει αποστείλει
επιστολές σε τοπικές αρχές και αρμόδιους υπουργούς όπου
άμεσα ζητά επίλυση των προβλημάτων. Μερικές εισηγήσεις
σε προβλήματα είναι:
• Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος – Δημιουργία
Πάρκων και χώρων Πρασίνου.
• Αποπεράτωση των έργων ανάπλασης παραλιακού
μετώπου-αποφυγή έργων την καλοκαιρινή περίοδο.
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• Δημιουργία master plan παραλιών που να καλύπτει από
τα Κούκλια μέχρι και τον Κόλπο των Κοραλλίων.
• Καθαριότητα και πάταξη της ηχορύπανσης.
• Καλαισθησία της πόλης και ενιαία πολεοδομική πολιτική
με στόχο την ομοιομορφία και τη δημιουργία τουριστικής
ταυτότητας.
• Τοποθέτηση πινακίδων σε περίοπτες θέσεις με τα μηνιαία
πολιτιστικά γεγονότα της Πάφου.
• Δημιουργία χώρων πάρκινγκ στις τουριστικές περιοχές.
• Αναβάθμιση της Λαϊκής Αγοράς και των καταστημάτωνδημιουργία πεζόδρομων.
• Επίσπευση των οδικών έργων - δρόμου αεροδρομίου
Πάφου - Τουριστική περιοχή-Μαρίνα.
Εκπαίδευση - Σεμινάρια - Υποστήριξη Μελών.
Ο ΠΑΣΥΞΕ Πάφου στην προσπάθεια του για αναβάθμιση
των υπηρεσιών του και σε μια προσπάθεια στήριξης των
μελών του, διοργάνωσε σεμινάριο εγκεκριμένο από την
ΑνΑΔ με θέμα: "Γνωρίζοντας την Τουριστική Υποδομή της
Επαρχίας Πάφου σε υπαλλήλους Ξενοδοχείων". Επίσης με
αφορμή και την έλευση της Ryanair στην Πάφο
διοργάνωσε Σεμινάριο με θέμα "Web Travel Marketing Can we take advantage of Ryanair’s new flights?".
Η Επαρχιακή Επιτροπή για την καλύτερη προώθηση προς
επίλυση των προβλημάτων της βιομηχανίας, διεξήγαγε
έρευνα μεταξύ των ξενοδοχείων μελών της Επαρχίας για
την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η
βιομηχανία.

9.6.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΘΕΡΕΤΡΩΝ
Κατά το υπό ανασκόπηση έτος, η Επαρχιακή Επιτροπή των
Ορεινών Θερέτρων δραστηριοποιήθηκε ως εξής:
● Είχε ενεργό συμμετοχή στο Σχέδιο Επιχορηγημένων
Αδειών κατά το Καλοκαίρι 2011, καθώς και στον
προγραμματισμό του Σχεδίου για το Καλοκαίρι του
2012.
● Συμμετείχε σε διάφορες Τουριστικές Εκθέσεις του
εξωτερικού και στην Κύπρο και εκτύπωσε διαφημιστικό
υλικό για τα Ορεινά Θέρετρα.
● Διεξήγαγε συναντήσεις προς συζήτηση διαφόρων
προβλημάτων της περιοχής, όπως το αυξημένο κόστος
καυσίμων και τη δυνατότητα παροχής 'αγροτικού'
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πετρελαίου για τα ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων,
άδειες αλλοδαπών, ως επίσης και θέματα προώθησης και
προβολής. Προς τούτο προωθήθηκε η διεξαγωγή
διαφημιστικής εκστρατείας στον εγχώριο τύπο για
προσέλκυση αυξημένης ροής συμπατριωτών μας προς
τα ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων στα πλαίσια της
διακηρυγμένης πολιτικής του ΠΑΣΥΞΕ για ανάπτυξη του
εσωτερικού τουρισμού.
● Διαβίβασε τη διαφωνία του στις Υπηρεσίες των
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον περιορισμό της
διάρκειας επιχορήγησης προς τους δικαιούχους του
Ταμείου, από επταήμερη σε πενθήμερη (πέντε
διανυκτερεύσεις) από Κυριακή μέχρι Παρασκευή, ενόψει
του ότι θα προξενήσει τεράστιο πλήγμα στις
ξενοδοχειακές
μονάδες,
ιδιαίτερα
των
ορεινών
θερέτρων, οι οποίες ως είναι πολύ καλά γνωστό,
στηρίζουν την επιβίωση τους για χρόνια τώρα στη
λειτουργία του Σχεδίου των Επιχορηγημένων Αδειών.
Συναφώς διαβιβάστηκε έκκληση όπως επανέλθει η
διάρκεια επιχορήγησης στην επταήμερη βάση, ως ίσχυε
για τόσες δεκαετίες και εξαγγελθεί το συντομότερο
δυνατό η λειτουργία του Σχεδίου Επιχορηγημένων
Αδειών και για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο, με τη
μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ισχύος του.
● Η Επιτροπή Ορεινών Θερέτρων δια του Προέδρου της
εκπροσωπείται στο νεοσύστατο Φορέα Τουριστικής
Ανάπτυξης Ορεινών Θερέτρων. Έχει εκπροσωπήσει το
Φορέα σε δυό Τουριστικές Εκθέσεις (WTM και ITB).
Είναι συντονιστής των Ομάδων Προβολής και λαμβάνει
μέρος στις Ομάδες Εκδηλώσεων και Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων.
Ηδη γίνονται διάφορες ενέργειες εκδηλώσεων και
προβολής των Ορεινών Θερέτρων και ετοιμάζεται
μελέτη ανάπτυξης και προβολής των Ορεινών
Θερέτρων.
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I

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΤΟΣ

ΑΦΙΞΕΙΣ
(ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ)
69,3
165,8
222,3
278,2
278,8
277,5
283,2
308,6
322,1
332,8
362,4
388,2
414,0
445,8
449,2
486,7
501,4
526,6
544,9
575,3
597,8
617,4
641,1
689,0
688,0
709,0
697,0
766,0
804,0
853,0
894.0
913.0
881.0
939.0
982.0

1960
1970
1975
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

ΔΕΙΚΤΗΣ
(1960=100)
100.0
239.0
320.0
400.5
401.4
399.5
407.7
444.3
463.8
479.2
521.8
558.9
596.0
641.8
646.7
700.7
721.9
758.2
784.6
828.4
860.8
889.1
923.2
992.2
990.8
1,023.1
1,005.8
1,105.3
1,160.0
1,230.8
1,290.0
1,317.4
1,271.2
1,354.9
1,416.9

ΕΤΗΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗ
%
0.2
- 0.4
2.0
9.0
4.4
3.3
8.9
7.1
6.6
7.7
0.7
8.4
3.0
5.0
3.5
5.6
3.9
3.3
3.8
7.5
- 0.1
3.1
- 1.7
9.9
4.9
6.1
4.8
2.1
- 3.5
6.6
4.6

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΑΦΙΞΕΙΣ
1200
1000
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II

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2030
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

2011
50.2
156.0
217.0
503.7
55.4
982.0

ΑΦΡΙΚΗ
ΑΜΕΡΙΚΗ
ΑΣΙΑ & ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
ΕΥΡΩΠΗ
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

2020 *
85
199
355
620
101
1,360

2030 *
134
248
535
744
149
1,809

* Προβλέψεις
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III

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ / ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΑΦΡΙΚΗ
ΑΜΕΡΙΚΗ
ΑΣΙΑ &
ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
ΕΥΡΩΠΗ
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΚΥΠΡΟΣ

ΑΦΙΞΕΙΣ
2011

ΕΣΟΔΑ
2011

(εκ.)

($δισεκ.)

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΦΙΞΕΙΣ
2011/2010

ΕΣΟΔΑ
2011/2010

982.0
50.2
156.0

1.030.0
32.6
199.5

4.6
0.9
4.2

3.8
2.2
5.7

217.0

289.0

6.1

4.3

503.7
55.4
2.3

463.4
45.9
2.3

6.1
- 8.4
10.1

5.2
-14.4
13.0

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ 2011
ΕΥΡΩΠΗ
54.6%

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
4.6%

ΑΦΡΙΚΗ
4.3%

ΑΣΙΑ &
ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
20.2%

ΑΜΕΡΙΚΗ
16.3%

ΠΗΓΗ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (UNWTO), ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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IV

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ
ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΧΩΡΑ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΡΩΣΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΦΙΛΛΑΝΔΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΔΑΝΙΑ
ΙΣΡΑΗΛ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΗΠΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΛΙΒΑΝΟΣ
ΤΣΕΧΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ
ΕΜΙΡΑΤΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ

2011

2010

2009

%
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2011/10

%
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2011/09

1.020.709
334.083
157.890
138.721
112.212
64.024
45.313
41.631
36.289
34.363
34.064
31.910
30.601
27.346
25.832
24.236
23.341
21.202
20.576
16.828
14.274
12.455

996.046
223.861
139.190
127.667
109.746
63.347
41.647
34.212
32.886
28.749
30.335
37.876
19.980
24.125
22.719
18.439
21.559
20.664
15.458
12.992
11.766
13.282

1.069.196
148.740
131.161
131.875
108.253
60.245
38.662
30.996
32.758
26.187
29.667
31.364
19.931
22.966
17.921
17.186
27.463
15.431
20.477
15.604
7.496
10.523

2.5
49.2
13.4
8.7
2.2
1.1
8.8
21.7
10.3
19.5
12.3
-15.8
53.2
13.4
13.7
31.4
8.3
2.6
33.1
29.5
21.3
-6.2

-4.5
124.6
20.4
5.2
3.7
6.3
17.2
34.3
10.8
31.2
14.8
1.7
53.5
19.1
44.1
41.0
-15.0
37.4
0.5
7.8
90.4
18.4

11.433

11.832

14.197

-3.4

-19.5

11.334
10.247
9.662
5.180
5.030
71.442

10.721
8.905
10.527
6.822
5.061
72.584

9.700
8.922
18.537
4.698
3.719
67.318

5.7
15.1
-8.2
-24.1
-0.6
-1.6

16.8
14.9
-47.9
10.3
35.3
6.1

2.392.228

2.172.998

2.141.193

10.1

11.7
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V

%
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΘΕΜΕΝΟ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
2011
ΤΟΠΟΣ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΚΥΡΙΕΣ
ΧΩΡΕΣ
ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΡΩΣΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΦΙΛΛΑΝΔΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΔΑΝΙΑ
ΙΣΡΑΗΛ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΗΠΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΛΙΒΑΝΟΣ
ΤΣΕΧΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΗΝ. ΑΡΑΒΙΚΑ
ΕΜΙΡΑΤΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΑΛΛΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΑΠΟ
1 ΤΟΠΟ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

ΑΓΙΑ
ΝΑΠΑ

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΑΦΟΣ
&
ΠΟΛΙΣ

16.7

10.1

8.5

7.8

50.3

1.9

3.7

1.1

7.4
8.5
1.7
38.3
37.4
18.0
4.9
22.8
7.8
29.9
2.8
4.2
0.8
2.3
5.3
10.4
1.8
28.2
7.9
6.3
5.0

24.7
27.9
1.0
48.6
43.0
55.3
10.1
24.8
8.4
39.1
11.2
10.3
1.7
4.4
11.2
32.2
18.2
20.6
14.2
20.3
4.5

5.7
18.3
17.7
5.3
8.5
4.9
6.9
4.2
8.1
4.7
28.1
31.2
5.0
19.9
10.5
17.8
30.3
13.8
14.9
13.2
22.2

23.7
10.7
25.5
2.7
3.6
7.2
7.4
5.6
23.8
3.6
21.3
25.1
6.0
23.1
17.5
12.5
25.9
12.8
17.8
36.3
21.8

36.2
25.0
8.6
3.1
5.0
8.4
58.3
38.6
23.9
19.0
20.5
8.9
75.2
9.7
44.9
19.1
5.9
19.2
11.5
13.9
15.6

1.2
2.2
38.8
0.9
0.6
1.5
2.9
1.3
10.4
2.1
11.3
14.1
6.5
25.7
7.4
4.6
13.8
3.3
18.5
7.9
8.8

0.5
3.3
2.5
0.1
0.8
0.7
4.1
0.3
3.0
0.7
3.0
3.4
0.6
5.1
1.4
0.8
0.8
0.5
0.6
0.0
5.0

0.6
4.1
4.1
0.8
1.1
3.9
5.4
2.4
14.6
1.0
1.7
2.8
4.2
9.7
1.8
2.6
3.2
1.6
14.6
2.0
17.1

5.3

4.6

15.7

25.9

18.3

15.2

3.6

11.5

7.3
3.9
16.3
5.2
24.4
4.1

33.2
3.3
35.3
5.3
14.9
8.8

32.6
13.0
8.8
28.6
18.0
19.8

11.6
22.2
11.2
22.3
14.1
26.3

5.7
37.8
17.9
6.1
11.0
16.2

5.9
18.0
3.4
16.8
13.2
15.3

0.7
0.9
5.5
3.2
3.0
2.5

2.9
1.1
1.6
12.5
1.5
6.9

13.9

17.4

10.5

13.0

34.7

5.6

2.5

2.4
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VΙ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:
ΜΕΓΕΘΟΣ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ 2011
ΧΩΡΑ
ΣΥΝΗΘΟΥΣ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΡΩΣΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΦΙΛΛΑΝΔΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΔΑΝΙΑ
ΙΣΡΑΗΛ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΗΠΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΛΙΒΑΝΟΣ
ΤΣΕΧΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΗΝ. ΑΡΑΒΙΚΑ
ΕΜΙΡΑΤΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΦΙΞΕΙΣ
(%)

ΜΕ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΑΚΕΤΤΑ
(%)

ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
(ΜΕΡΕΣ)

ΚΑΤΕΛΥΣΑΝ
ΣΕ Ξ/ΧΕΙΑ &
ΑΛΛΑ ΤΟΥΡ.
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
(%)

ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΝΑ
ΑΤΟΜΟ

(€)

42.7

60.8

10.8

75.9

704

14.0
6.6
5.8
4.7
2.7
1.9
1.7
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.1
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.7
0.6
0.5

77.8
76.5
6.5
86.3
81.5
81.9
80.2
90.2
51.4
86.9
42.7
24.0
71.9
6.5
67.6
79.1
28.5
76.6
31.0
58.2
4.6

9.9
9.8
7.7
9.5
10.3
9.3
8.4
8.0
8.8
7.9
4.5
11.0
7.1
10.6
9.1
8.8
4.8
8.9
7.3
11.1
16.6

87.2
94.5
46.3
93.1
91.7
93.9
93.9
96.4
86.1
96.2
82.7
54.9
92.6
54.9
81.4
93.8
76.5
91.8
84.4
80.4
45.2

928
761
437
650
780
939
674
597
751
585
452
500
712
800
571
824
577
562
683
820
1.097

0.5

9.8

7.7

62.4

711

0.5
0.4
0.4
0.2
0.2
3.0
100

54.1
28.7
66.8
7.3
36.5
29.5
61.0

8.0
11.2
10.3
11.1
10.9
9.4
9.8

79.5
45.4
81.2
57.2
65.9
69.7
79.4

521
452
855
834
549
779
731
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∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ
IAN - ∆ΕΚ 2010 Vs 2009
IAN - ∆ΕΚ 2011 Vs 2010
YEAR TO DATE

%
56

52.8

46

36
32

26
17.9

16

13.8

7.6

6.4

6

4.6

7.6

7.6

5.7
2.8

2.2

-4

1.5

1

7.3
6.6

5.7

3

2.6

9

9

8.7

5.9

1.2 0.9

0

4.9

3.8
2.2

12.7

11.4

10.1

10.1

5.4 4.6

4.8

7.8
5.6

5

4.8

2.5
0.2

0.6

0

-3.5
-5.3

-6.9

-14

-10.9

-24
-30.7

982

181.9

2.4

56.7

29.3

7.3

46.1

1.5

6.3

2.0

9.9

10.2

9.3

4.8

-34

ΙΑΝ-∆ΕΚ `10 Vs `09

εκ. Τουριστικές Αφιξεις 2011

YEAR TO DATE

9.5

1.4

VΙΙ
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ΠΗΓΗ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( WNTO )
TOURISM BAROMETER-Vol.10- May 2012

ΙΑΝ-∆ΕΚ `11 Vs `10

-32.4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

79.5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

VIII

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΛΙΝΩΝ

2011

ΠΕΡΙΟΧΗ
Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα
Αγία Νάπα
Παραλίμνι
Πάφος
Ορεινά Θέρετρα

ΣΥΝΟΛΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
5-1*

2.311
9.962
4.518
9.999
7.134
16.871
1.691
52.486

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ /
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ

130
1.112
1.020
7.274
7.686
7.684
--24.906

ΑΛΛΑ

26
2.119
829
2.706
94
3.282
634
9.690

ΣΥΝΟΛΟ

2.467
13.193
6.367
19.979
14.914
27.837
2.325
87.082

2010

ΠΕΡΙΟΧΗ
Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα
Αγία Νάπα
Παραλίμνι
Πάφος
Ορεινά Θέρετρα

ΣΥΝΟΛΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
5-1*

2.176
9.586
4.588
10.290
7.134
16.813
1.636
52.223

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ /
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ

130
1.152
1.340
7.318
8.108
7.694
--25.742

ΑΛΛΑ

26
2.182
883
2.742
94
3.762
580
10.269

ΣΥΝΟΛΟ

2.332
12.920
6.811
20.350
15.336
28.269
2.216
88.234

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

IX

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5-1 ΑΣΤΕΡΩΝ
2011
ΠΕΡΙΟΧΗ
Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα
Αγία Νάπα
Παραλίμνι
Πάφος
Ορεινά Θέρετρα

ΣΥΝΟΛΟ

5*
588
3.396
386
1.700
788
4.606
--11.464

4*
3*
823
389
3.070
2.829
2.454
753
3.009
4.485
3.552
2.615
7.903
3.369
280
814
21.091 15.254

2*
460
586
906
760
145
385
350
3.592

1*
51
81
19
45
34
608
247
1.085

ΣΥΝΟΛΟ
2.311
9.962
4.518
9.999
7.134
16.871
1.691
52.486

2*
350
586
976
760
145
428
257
3.502

1*
51
81
19
45
34
545
285
1.060

ΣΥΝΟΛΟ
2.176
9.586
4.588
10.290
7.134
16.813
1.636
52.223

2010
ΠΕΡΙΟΧΗ
Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα
Αγία Νάπα
Παραλίμνι
Πάφος
Ορεινά Θέρετρα

ΣΥΝΟΛΟ

5*
596
3.396
386
1.700
788
4.606
--11.472

4*
3*
823
356
2.734
2.789
2.454
753
3.009
4.776
3.552
2.615
7.903
3.331
280
814
20.755 15.434

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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Χ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ
2011
ΠΕΡΙΟΧΗ

DE
LUXE

Α’

Β’

Γ’

ΤΟΥΡ.
ΧΩΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα
Αγία Νάπα

--114
-----

--288
160
2.178

130
330
690
2.474

--252
170
446

--128
--2.176

130
1.112
1.020
7.274

Παραλίμνι
Πάφος
Ορεινά
Θέρετρα

-----

4.186
2.462

3.096
710

60
360

344
4.152

7.686
7.684
---

ΣΥΝΟΛΟ

114

---

---

---

---

---

9.274

7.430

1.288

6.800

24.906

Γ’

ΤΟΥΡ.
ΧΩΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

2010
ΠΕΡΙΟΧΗ

DE
LUXE

Α’

Β’

Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα
Αγία Νάπα

--114
-----

--288
254
2.178

130
370
916
2.558

--252
170
406

--128
--2.176

130
1.152
1.340
7.318

Παραλίμνι
Πάφος
Ορεινά
Θέρετρα

-----

4.186
2.524

3.172
666

60
352

690
4.152

8.108
7.694
---

ΣΥΝΟΛΟ

114

---

---

---

---

---

9.430

7.812

1.240

7.146

25.742

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΧI

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ
ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
2011
ΠΕΡΙΟΧΗ
Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα
Αγία Νάπα
Παραλίμνι
Πάφος
Ορεινά
Θέρετρα
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΔΟΣ.
ΟΙΚΟΔ.

ΤΟΥΡ.
ΔΙΑΜ.

ΕΠΙΠΛ.
ΔΙΑΜ.

ΞΕΝΟΔ.
ΧΩΡΙΣ
ΑΣΤΕΡΑ

ΞΕΝΩΝΕΣ

ΚΑΤΑΣΚ.
ΧΩΡΟΙ

----60
442
--836

26
92
505
--12
271

--494
260
2.264
78
1.132

--46
4
--4
34

-------------

--47
------21

--1.440
------988

---

461

---

---

120

53

---

4.228

88

120

121

2.428

ΤΟΥΡ.
ΕΠΑΥΛ.

1.338

1.367

ΣΥΝΟΛΟ

26
2.119
829
2.706
94
3.282
634
9.690

2010
ΠΕΡΙΟΧΗ
Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα
Αγία Νάπα
Παραλίμνι
Πάφος
Ορεινά
Θέρετρα
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΥΡ.
ΕΠΑΥΛ.

ΞΕΝΟΔ.
ΧΩΡΙΣ
ΑΣΤΕΡΑ

ΞΕΝΩΝΕΣ

ΚΑΤΑΣΚ.
ΧΩΡΟΙ

--46
24
--4
34

-------------

--64
------21

--1.440
------1.368

---

---

120

53

---

4.406

108

120

138

2.808

ΠΑΡΑΔΟΣ.
ΟΙΚΟΔ.

ΤΟΥΡ.
ΔΙΑΜ.

----60
442
--928

26
92
455
--12
267

--540
344
2.300
78
1. 144

---

407

1.430

1.259

ΕΠΙΠΛ.
ΔΙΑΜ.

ΣΥΝΟΛΟ

26
2.182
883
2.742
94
3.762
580
10.269

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ & ΕΣΟ∆Α 1973 - 2011

ΑΦΙΞΕΙΣ

ΕΣΟ∆Α
Euro

3000000

2,500,000,000

2750000

2,250,000,000

2500000
2,000,000,000

2250000
1,750,000,000

2000000
1,500,000,000

1750000
1500000

1,250,000,000

1250000

1,000,000,000

1000000
750,000,000

750000
500,000,000

500000
250,000,000

250000

ΠΗΓΗ: ΚΟΤ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ARRIVALS

RECEIPTS

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

0

ΧΙΙ
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ
2001 - 2002 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012
ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ
Thousands
400
373

372
359

350

343
325

323
307
301

300

337

304306

302

293
279
272

329

328

327

304

307305

292

276

275
267
258

304
289
276
270 268

261

260

247

250

242

237

230

200

200

190
180182181

150

140

138139

111
107
98

108

104
99
90

100

54

51

93
75 78 72

72 70

64

50

90 93

84

57 55

62
55

66

61

65

47 46 44 48

IAN
JAN

ΦΕΒ
FEB

ΜΑΡ
MAR

ΑΠΡ
APR

ΠΗΓΗ/SOURCE: KOT/CTO 2001-2012

total 2002

ΙΟΥΝ
JUN
total 2008

ΙΟΥΛ
JUL

ΑΥΓ
AUG

total 2009

ΣΕΠ
SEP

total 2010

ΟΚΤ
OCT
total 2011

ΝΟΕ
NOV
total 2012

∆ΕΚ
DEC

ΧIΙΙ
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total 2001

ΜΑΙΟ
MAY

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

XIV

ΜΕΛΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
Κλίνες

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Κατηγορία
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
CYPRUS HILTON
5*
CLEOPATRA
4*
HILTON PARK NICOSIA
4*
HOLIDAY INN NICOSIA CITY CENTRE
4*
CENTRUM
3*
CLASSIC
3*
ASTY
2*
CROWN INN
2*
RIMI
2*
ROYIATIKO
2*
ALMOND BUSINESS H/APTS
B

Κατηγορία

Κλίνες

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ΛΕΜΕΣΟΣ
AMATHUS BEACH
GRANDRESORT
ATLANTICA BAY
ATLANTICA MIRAMARE BEACH
CURIUM PALACE
ALASIA
ARSINOE
ATLANTICA OASIS
KAPETANIOS
MONIATIS
AQUARIUS BEACH
SYLVA
LE VILLAGE
METROPOLE
BLUE CRANE H/APTS
JASMINE H/APTS
LORDOS H/APTS
PIGEON BEACH H/APTS
ESTELLA H/APTS

5*
5*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
3*
2*
2*
1*
==
A
A
B
B
C

588
170
388
265
94
109
90
58
50
64
64
1,940

488
510
402
528
106
110
340
530
142
60
63
168
61
29
98
68
62
24
72
3,861

141

Κατηγορία

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ΛΑΡΝΑΚΑ
HOTEL-E CYPRUS
LOUIS PRINCESS BEACH
SANDY BEACH
SUN HALL
FLAMINGO BEACH
SVELTOS
ACHILLEOS
CACTUS
ELYSSO
I.B. SANDBEACH CASTLE
LARCO
LES PALMIERS
LIVADHIOTIS
ONISILLOS
SAN REMO
ATRIUM ZENON H/APTS
BORONIA H/APTS
FRANGIORGIO H/APTS
FRIXOS H/APTS
KLASHIANA H/APTS
STAVROS H/APTS
SUN HALL H/APTS
SUNFLOWER H/APTS
TSIALIS H/APTS
PATSALOS H/APTS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Κατηγορία
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ADAMS BEACH
5*
ATLANTICA AENEAS
5*
GRECIAN BAY
5*
GRECIAN PARK
5*
ANMARIA BEACH
4*
ASTERIAS BEACH
4*
DOME BEACH
4*
GRECIAN SANDS
4*
PAVLONAPA BEACH
4*
ANESIS
3*
ANONYMOUS BEACH
3*
BELLA NAPA BAY
3*
CORFU
3*
LIMANAKI BEACH
3*
MARINA
3*
NAPA MERMAID
3*

4*
4*
4*
4*
3*
3*
2*
2*
2*
2*
2*
2*
2*
2*
2*
A
B
B
B
B
B
B
B
B
C

Κλίνες

104
274
410
224
122
87
53
106
70
48
104
80
104
76
120
160
38
54
42
34
72
78
74
68
60
2,662

Κλίνες

440
516
542
490
200
396
410
328
289
135
112
236
118
133
192
259
142

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ (συνέχεια)
NAPA PLAZA
NAPA TSOKKOS
NESTORAS
NEW FAMAGUSTA
NISSI PARK
OKEANOS BEACH
ATLANTICA SANCTA NAPA
STAMATIA
ATLANTICA SUNGARDEN BEACH
TASIA MARIS
TASIA MARIS SANDS
CHRYSLAND
CORNELIA
L' EROS
EVABELLE NAPA H/APTS
KERMIA BEACH H/APTS
LOUTSIANA H/APTS
MELPO-ANTIA H/APTS
MON REPOS H/APTS
NISSIANA H/APTS
SO WHITE H/APTS
SUNWING SANDY BAY VILLAGE
ANDROTHEA H/APTS
APHELANDRA H/APTS
CHRISTABELLE H/APTS
COSMELENIA H/APTS
DIOMYLOS H/APTS
ELEANA H/APTS
GREEN BUNGALOWS H/APTS
IPHIGENIA H/APTS
KAOS H/APTS
KKARAS H/APTS
KONNOS BAY H/APTS
MACRONISSOS VILLAGE
MASTRONAPA H/APTS
MELISSI H/APTS
NAPA PRINCE H/APTS
NICK’S H/APTS
PAVLINIA H/APTS
PETROSANA H/APTS
PHILIPPIANA H/APTS
SOHO H/APTS
SO NICE BEACH H/APTS
STAVROLIA No 1 H/APTS

Κατηγορία

3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
2*
2*
1*
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Κλίνες

412
76
334
190
152
85
281
160
488
237
91
44
51
45
170
338
76
260
42
52
80
696
64
100
94
68
60
42
202
140
40
52
44
248
30
64
72
40
54
50
42
60
88
60
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Κατηγορία
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ (συνέχεια)
TAKKAS H/APTS
B
TASIA MARIS GARDENS H/APTS
B
TOFINIS H/APTS
B
TSOKKOS HOLIDAY No 1 H/APTS
B
AGRINO H/APTS
C
ELIGONIA H/APTS
C
SALMARY H/APTS
C
TSOKKOS HOLIDAY No 2 H/APTS
C
CALLISTO TOURIST VILLAGE
A
ELECTRA TOURIST VILLAGE
A
PANAS TOURIST VILLAGE
A
PANTHEA TOURIST VILLAGE
A
TSOKKOS PARADISE HOL. VILLAGE
A
Κατηγορία
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
CONSTANTINOS THE GREAT BEACH
5*
ANASTASIA BEACH
4*
CAPO BAY
4*
CRYSTAL SPRINGS BEACH
4*
ILIADA BEACH
4*
ODESSA
4*
POLYCARPIA
4*
SENTIDO KOUZALIS BEACH
4*
SUNRISE BEACH
4*
TSOKKOS GARDENS
4*
TSOKKOS PROTARAS
4*
VRISSIANA BEACH
4*
ADELAIS
3*
ANAIS BAY
3*
ANTIGONI
3*
CAVO MARIS BEACH
3*
HARRY’S
3*
KAPETANIOS BAY
3*
MIMOZA BEACH
3*
PASCHALIA
3*
PERNERA BEACH
3*
SILVER SANDS BEACH
3*
AMORE H/APTS
A
ARTEMIS H/APTS
A
AUSONIA H/APTS
A
BELLA MARE BEACH H/APTS
A
KAMA H/APTS
A
KOKKINOS H/APTS
A
LOUIS ALTHEA BEACH H/APTS
A
LOUIS NAUSICAA BEACH H/APTS
A
MELINI H/APTS
A

Κλίνες

112
88
92
64
46
40
50
78
534
248
216
378
272
Κλίνες

298
382
450
250
210
416
160
300
470
350
244
276
146
114
327
403
72
175
108
247
289
251
128
205
100
196
102
60
316
374
98
144

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Κατηγορία
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ (συνέχεια)
NARCISSOS H/APTS
A
PARAMOUNT H/APTS
A
RISING STAR BEACH H/APTS
A
SEA GULL H/APTS
A
TROPICAL DREAMS H/APTS
A
TSOKKOS GARDENS 2 H/APTS
A
TSOKKOS SUN GARDEN PR. H/APTS
A
VANGELIS H/APTS
A
WINDMILLS H/APTS
A
A.P. MAOURIS H/APTS
B
ANDREOTIS H/APTS
B
ASTREAS H/APTS
B
CREST H/APTS
B
DOMNIKI H/APTS
B
FARKONIA H/APTS
B
FLORA H/APTS
B
ISAAK H/APTS
B
LAWSONIA H/APTS
B
MANTALENA H/APTS
B
MARLITA BEACH H/APTS
B
MEANDROS H/APTS
B
MYRO-ANDROU BEACH H/APTS
B
PAMBERO H/APTS
B
PANALE H/APTS
B
PANTELIA-JACARANDA H/APTS
B
PAPANTONIA H/APTS
B
SANDRA H/APTS
B
THE GOLDEN STAR BEACH H/APTS
B
TRIZAS H/APTS
B
TSIOLAKIS VRYSSI H/APTS
B
LANTIANA GARDENS H/APTS
C
POLA COSTA BEACH H/APTS
C

Κλίνες

Κατηγορία

Κλίνες

ΠΑΦΟΣ
ALMYRA
ANNABELLE
INTERCONTINENTAL
APHRODITE HILLS RESORT
LEPTOS CORAL BEACH
PAPHOS AMATHUS BEACH
VENUS BEACH
ALOE
AQUAMARE BEACH
ASCOS BEACH

134
100
216
118
106
156
136
332
128
32
80
86
44
70
104
64
96
54
84
288
82
176
92
44
252
218
96
200
102
62
48
60
24,465

5*
5*

374
376

5*

580

5*
5*
5*
4*
4*
4*

842
528
432
544
250
406
145

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ΠΑΦΟΣ (συνέχεια)
ATHENA BEACH
ATHENA ROYAL BEACH
ATLANTICA GOLDEN BEACH
AVLIDA
LOUIS IMPERIAL BEACH
LOUIS LEDRA BEACH
ST. GEORGE
THE PIONEER BEACH
AGAPINOR
DIONYSOS
KISSOS
LEPTOS PAPHOS GARDENS
LOUIS PHAETHON BEACH
MAYFAIR
PAPHIESSA
QUEEN'S BAY
VERONICA
KINGS
THALASSA BOUTIQUE HOTEL
ANEMI H/APTS
CAPITAL COAST RESORT & SPA
CORALLIA BEACH H/APTS
DAPHNE H/APTS
HELIOS BAY H/APTS
MAYFAIR H/APTS
SOFIANNA H/APTS
ST. GEORGE GARDENS H/APTS
HILLTOP GARDENS H/APTS
PANDREAM H/APTS
AKTEON TOURIST VILLAGE
AKTI BEACH TOURIST VILLAGE
ALIATHON TOURIST VILLAGE
AQUA SOL TOURIST VILLAGE
ELENI TOURIST VILLAGE
KEFALOS BEACH TOURIST VILLAGE
THEO SUNSET BAY HOL. VILLAGE
ΠΟΛΙΣ / ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ
ANASSA
NATURA BEACH
SOULI
AYIOI ANARGYRI
PYRGOS BAY
ALKIONEST H/APTS
BOUGENVILEA H/APTS

Κατηγορία

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
2*

Κλίνες

A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A
A

835
324
336
356
484
522
490
508
139
188
274
110
802
95
81
380
198
51
116
80
378
170
118
100
168
214
150
100
102
464
330
516
296
274
492
144

5*
3*
2*
1*
1*
A
B

366
152
80
112
88
62
56

146

53
54
55
56

ΠΟΛΙΣ / ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ (συνέχεια)
FOLLOW THE SUN H/APTS
MARIELA H/APTS
STEFANOS H/APTS
ELIA LATCHI HOLIDAY VILLAGE

B
B
B
A

30
128
72
288
16,151

ΟΡΕΙΝΑ ΘΕΡΕΤΡΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ΤΡΟΟΔΟΣ
JUBILEE
TROODOS
ΠΛΑΤΡΕΣ
FOREST PARK
NEW HELVETIA
PENDELI
EDELWEISS
PETIT PALAIS
SPRING
ΠΕΔΟΥΛΑΣ
HEALTH HABITAT
CHRISTY’S PALACE
TWO FLOWERS
CENTRAL
ΑΓΡΟΣ
RODON
VLACHOS
ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ
EKALI
HELLAS
MAKRIS
MILL
MINAIDE’S
ΓΑΛΑΤΑ
RIALTO
ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
HELIOUPOLIS
KASTALIA
LOUTRAKI

Κατηγορία

Κλίνες

2*
2*

70
93

4*
3*
3*
2*
2*
1*

280
61
154
42
61
28

2*
1*
1*
==

56
30
28
34

3*
1*

298
34

3*
3*
3*
3*
1*

110
55
99
27
82

1*

55

==
==
==

23
16
20
1,756
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
Κατηγορία
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ARGO
4*
ASPELIA
4*
ASTERIAS
4*
CYPRIANA
4*
GOLDEN MARIANA
4*
GRECIAN
4*
LOIZIANA
4*
SANDY BEACH
4*
AEGEAN COURT
3*
ARCADIAN
3*
AURORA
3*
CLEO
3*
CONSTANTIA
3*
ESPERIA TOWER
3*
FLORIDA
3*
GALA BEACH
3*
GOLDEN PLAGE
3*
GOLDEN STARDUST
3*
REVECCA
3*
TROIAN
3*
VENUS BEACH
3*
BLUE SEA
2*
CARYATIS
2*
GOLDEN PALMS
2*
KING GEORGE
2*
MARINA
2*
MARKOS
2*
TULIP
2*
HARRY’S
1*
OTHELLO
1*
SAVOY
1*
SHIAMBELLOS
==
ARSINOE
TWIGA

Κλίνες

144
284
278
200
173
155
340
288
74
114
85
105
230
114
92
160
180
114
80
121
133
114
84
150
43
61
75
63
40
27
47
12

148

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ΚΕΡΥΝΕΙΑ
DOME
SEAVIEW
DORANA
ALCYON
ANADEL
BELLAPAIS
EL GRECO
KLEARCHOS
MERMAID
SOCRATES
BRISTOL
HOLIDAY HAVEN
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
LEDRA PALACE (under UN control)

Κατηγορία

3*
3*
3*
2*
2*
2*
2*
2*
2*
2*
1*
1*
Κατηγορία

5*

Κλίνες

305
69
51
38
42
48
30
48
109
34
23
22
Κλίνες

320
5,319

ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ -------------------270
ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ----------47
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ----------------317
ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ --------------- 56,154
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XV

ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΣΥΞΕ
2009 - 2012

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
B’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ

-

Χρ.
Λ.
X.
Ευρ.
Μ.
Γ.

Κωνσταντινίδου
Μαξούτης
Μιχαήλ
Στυλιανού
Αντωνιάδης
Αριστοδήμου

ΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

-

Ν.
Γ.
Β.
Χ.
Χρ.
Α.
Ν.

Νικολαϊδης
Μακεδόνας
Κοιλάνης
Θεοχάρους
Ροτσίδης
Καπετάνιος
Χριστοφή

ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

-

Ι.
Α.
Φρ.
Μ.
Π.

Φλωρεντιάδου
Παπουής
Λουκά
Παναγή
Λειβαδιώτης
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ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

-

Χρ.
Τ.
Δ.
Α.
Α.
Αντ.
Α.
Μ.
Π.
Γ.
Γ.
Π.
Ευγ.
Μ.
Λ.
Στ.
Δ.
Π.
Α.

Κοιτάζος
Αναστασιάδης
Γιαννάκη
Τσόκκος
Καλλένος
Αντωνίου
Γαβριηλίδης
Ηλία
Καλλής
Κοιτάζος
Κουμής
Κωνσταντίνου
Λεοντιάδης
Μαυρουδή
Μισέρης
Παναγιώτου
Τάκκας
Τσόκκος
Φιλίππου

Θ.
Εβ.
Κ.
Φ.
Ν.
Δ.
Α.
Χρ.
Κ.
Ευρ.
Μ.
Ν.
Χρ.

Φιλιππίδης
Κωμοδρόμου
Λούκα
Γεωργίου
Τοουλιάς
Δημητρίου
Ευσταθίου
Ζένιος
Κωνσταντίνου
Λοϊζίδης
Βασιλείου
Νικολάου
Χρυσάνθου

ΠΑΦΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

-

ΟΡΕΙΝΑ ΘΕΡΕΤΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΛΟΣ

-

Ν.
Α.
Γ.

Ματθαίου
Μαντάλας
Σκυριανίδης

-

K.
Ν.

Μάρτιν
Βλάχου

ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ
Εκπρόσωπος στο ΔΣ

-

Στ. Μανδρίδης
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XVΙ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΣ 2009-2012

Ανώτατο Συμβουλευτικό Σώμα
Κυπριακού Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
(ΚΕΒΕ)

Χ.
Λοϊζίδης
Θ.
Φιλιππίδης
Γενικός Διευθυντής

Επιτροπή Εγκρισης Σχεδίων και
Κατάταξης Ξενοδοχείων του ΚΟΤ

Χρ.
Θ.

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο
Κύπρου (ΑΞΙΚ)

Χρ. Κωνσταντινίδου
Γενικός Διευθυντής

Επιτροπή Όρων Υπηρεσίας

Α.

Καπετάνιος

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων
Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας

Α.
Α.
Ευρ.
Π.
Μ.
Ν.
Λ.

Μιχαηλίδου (Πρόεδρος)
Τσόκκος
Λοϊζίδης
Θεοχάρους
Ιωάννου
Μιχαηλίδης - ΠΑΣΥΔΙΞΕ
Παναγιώτου - ΣΤΕΚ

Συμβουλευτική Επιτροπή για
Θέματα Κατάρτισης και Ανάπτυξης
του Ανθρώπινου Δυναμικού στην
Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Αρχή
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Α.
Τσόκκος
Μ. Κουννάς
Γενικός Διευθυντής

Συμβουλευτική Επιτροπή του
Ξενοδοχειακού Κλάδου της
Τεχνικής Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Μ. Κουννάς
Γενικός Διευθυντής

Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και
Επανεγκατάστασης - ΕΤΕΚ και
Τμήμα Πολεοδομίας

Στ.
Ι.

Κοιτάζος
Φιλιππίδης

Μανδρίδης
Φλωρεντιάδου
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Εκτελεστική Επιτροπή του
Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΣ 2009-2012
Χ.
Α.
Ν.
Ι.
Π.

Λοϊζίδης
Τσόκκος
Νικολαϊδης
Περδίος
Λεπτός

Προέδροι Επαρχ. Επιτροπών:
Χρ. Κωνσταντινίδου
Ι.
Φλωρεντιάδου
Χρ. Κοιτάζος
Θ.
Φιλιππίδης
Ν.
Ματθαίου
Εκπρόσ. Εκτοπισμένων Ξ/χων:
Στ. Μανδρίδης
Μ.
Α.

Παναγή
Μιχαηλίδου

Επιτροπή για την Ιδρυση
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου

Χ.
Λοϊζίδης
Ν.
Νικολαϊδης
Ι.
Περδίος
Χρ. Κωνσταντινίδου
Χρ. Κοιτάζος
Θ.
Φιλιππίδης
Χ.
Θεοχάρους
Α.
Μιχαηλίδου
Γενικός Διευθυντής

Επιτροπή για το Νέο Θεσμικό
Πλαίσιο στα Ξενοδοχεία

Π.
Ι.
Χρ.
Θ.
Α.
Μ.
Α.
Στ.

Λεπτός
Φλωρεντιάδου
Κοιτάζος
Φιλιππίδης
Καπετάνιος
Κουννάς
Μιχαηλίδου
Παναγιώτου
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Επιτροπή για Εργατικά Θέματα
και για Εισαγωγή Ξένου
Εργατικού Δυναμικού

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΣ 2009-2012
ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
Χ.
Λοϊζίδης
Α.
Τσόκκος
Ι.
Περδίος
Π.
Λεπτός
Μ. Παναγή
Μ. Κουννάς
Α.
Μιχαηλίδου
Α.
Χρυσαφίνης
Προέδροι Επαρχ. Επιτροπών:
Χρ. Κωνσταντινίδου
Ν.
Νικολαϊδης
Ι.
Φλωρεντιάδου
Χρ. Κοιτάζος
Θ.
Φιλιππίδης
Ν.
Ματθαίου
Αιμ. Μιχαήλ
- ΚΕΒΕ
Λ.
Παναγιώτου - Ομ. ΛΟΥΗΣ
Κ.
Λοϊζου
- Επ. Γρ/τέας

Επιτροπή για Εκπαιδευτικά Θέματα
και Ετήσιου Συνεδρίου

Χ.
Χρ.
Ι.
Στ.
Ευρ.
Κ.
Ελ.
Χρ.
Α.

Θεοχάρους (Πρόεδρος)
Κωνσταντινίδου
Φλωρεντιάδου
Μανδρίδης
Λοϊζίδης
Λοϊζου
- Επ. Γρ/τέας
Δημητρίου - ΠΑΣΥΔΙΞΕ
Βώλος
- INST.OF Η/TY
Χ’Ανδρέου - INST.OF Η/TY

Επιτροπή Αεροσυγκοινωνιών

Χ.
Λοϊζίδης
Θ.
Φιλιππίδης
Ευρ. Λοϊζίδης

Επιτροπή για Θέματα Παραλιών

Ι.
Α.
Μ.

Επιτροπή για την Ιστοσελίδα
του ΠΑΣΥΞΕ

Χ. Θεοχάρους (Συντονιστής)
Γενικός Διευθυντής
Σύμβουλος Επικοινωνίας

Φλωρεντιάδου
Καπετάνιος
Κουννάς
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