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ΕΤΑΙΡΟΙ

Τα θέλω για
τον τουρισμό
ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ τι προσδοκούν και τι
αναμένουν από τη νέα Βουλή οι
τουριστικοί εταίροι για μιαν από τις
πιο νευραλγικές βιομηχανίες του
τόπου μας Στο ερώτημα αυτό απαντούν

εκπρόσωποι του ΠΑΣΥΞΕ του
ΣΤΕΚ και του ACTA Αίτημα όλων η
καθολική στράτευση όλων των πολιτικών

δυνάμεων για εδραίωση
των κεκτημένων επιδόσεων και
περαιτέρω ανάπτυξη ποιοτική και
ποσοτική της τουριστικής μας βιομηχανίας

Και οι τρεις Σύνδεσμοι
εκτιμούν επίσης ότι οι νομοθεσίες
που διέπουν τη λειτουργία της τουριστικής

βιομηχανίας χρήζουν αναθεώρησης

και εκσυγχρονισμού
Στα ερωτήματα απάντησαν ο

γενικός διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ Ζαχαρίας

Ιωαννίδης η γενική διευθύντρια

του ΣΤΕΚ Χρυσαίμιλη Ψιλογέ
νη Κενεβέζου και ο πρόεδρος του
ACTA Ντίνος Κάκκουρας
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Τα θέλω των εταίρων για τον τουρισμό
Τι ζητούν από τη νέα Βουλή που θα εκλεγεί σήμερα ο ΠΑΣΥΞΕ ο ΣΤΕΚ και ο ACTA

Του Γιώργου Φράγκου
geoTge.frangos@phiMeftheTos.com

Τι ζητούν τι προσδοκούν και τι αναμένουν
από τη νέα Βουλή που θα προκύψει από
τις σημερινές εκλογές οι τουριστικοί
εταίροι για μια από τις πιο νευραλγικές
βιομηχανίες του τόπου μας Στο ερώτημα

αυτό απαντούν εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου

Ξενοδόχων ΠΑΣΥΞΕ του Συνδέσμου Τουριστικών

Επιχειρήσεων Κύπρου ΣΤΕΚ και του Συνδέσμου

Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου ACTA Αίτημα
όλων η καθολική στράτευση
όλων των πολιτικών δυνά με
ωνγια εδραίωση των κεκτημένων

επιδόσεων και περαιτέρω

ανάπτυξη ποιοτική και
ποσοτική της τουριστικής
μας βιομηχανίας Και οιτρεις
Σύνδεσμοι εκτιμούν επίσης
ότι οι νομοθεσίες που διέπουν τη λειτουργία της τουριστικής

βιομηχανίας χρήζουν αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού

Στα ερωτήματα του Φ απάντησαν ο γενικός διευθυντής

του ΠΑΣΥΞΕ Ζαχαρίας Ιωαννίδης η γενική
διευθύντρια του ΣΤΕΚ Χρυσαίμιλη Ψηλογένη Κενεβέ
ζου και ο πρόεδρος του ACTA Ντίνος Κάκκουρας

Ο γ.δ του ΠΑΣΥΞΕ Ζ Ιωαννίδης ξεκαθαρίζει ότι
από τη νέα Βουλή ο Σύνδεσμος αναμένει και ζητά ι
Την απόδοση της δέουσας σημασίας και προτεραιότητας

στην εξέταση των θεμάτων/προβλημάτων του

Αίτημα όλων η καθολική στράτευση
για εδραίωση των κεκτημένων
επιδόσεων και περαιτέρω ανάπτυξη
της τουριστικής βιομηχανίας

τουρισμού από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα 2

Την επικράτηση πνεύματος εποικοδομητικής συζήτησης
των θεμάτων με στόχο την εξεύρεση λύσεων

ψήφιση νομοσχεδίων μέσω σύνθεσης απόψεων και
συναινετικών προσεγγίσεων μια και ο τουρισμός
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως Εθνικό Κεφάλαιο αφήνοντας

τον έξω από θεωρήσεις του τύπου συμπολίτευση
αντιπολίτευση Συνεπώς η απρόσκοπτη τουριστική

μας ανάπτυξη απαιτεί τη συμπολίτευση συστρά
τευση όλων μας δηλ Εκτελεστικής και Νομοθετικής
Εξουσίας στο πλευρό των παραγωγικών δυνάμεων
του ιδιωτικού τομέα 3 Αυτό καθίσταται ιδιαίτερα καίριας

σημασίας τώρα που οι εξωγενείς συγκυρίες συντείνουν

στο να έχουμε φέτος μια χρονιά-ρεκόρ τόσο
στις τουριστικές μας αφίξεις όσο και στα έσοδα από

τοντουρισμό.Ύψιστη προτεραιότητα

όλων μας αυτή η

χρονιά να μετουσιωθεί στο
στέρεο θεμέλιο για μια συνεχή

ανοδική πορεία του τουρισμού

προς ίο γενικότερο
κοινωνικο-οικονομικό όφελος

του τόπου μας
Επί του ίδιου ερωτήματος'η γ.δ του ΣΤΕΚ Χρυσαίμιλη

Ψηλογένη Κενεβέζου σημειώνει ότι ο Σύνδεσμος
αναμένει την καλύτερη και αποδοτικότερη κατά το
δυνατό συνεργασία με τη νέα Βουλή και προσδοκά
περισσότερες πρωτοβουλίες και διαμόρφωση πολιτικών

για την εξυπηρέτηση και υλοποίηση των στόχων
που αφορούν στα θέματα της τουριστικής βιομηχανίας
και όχι απλά διαχείριση των δεδομένων Εκεί λοιπόν
όπου χρειάζεται προσθέτει η ίδια θα πρέπει να διαμορφώνονται

πολιτικές έτσι ώστε να μεθοδεύουμε και
να θεμελιώνουμε την επόμενη μέρα της τουριστικής
βιομηχανίας και ασφαλώς παράλληλα να υπάρχει και

να λειτουργεί και η αναμενόμενη διαχείριση της λεγόμενης

καθημερινότητας που αφορά σειρά ζητημάτων
αρνητικών και θετικών τα οποία ενίοτε προκύπτουν

Τέλος η κ Κενεβέζου τονίζει Προσδοκούμε και
αναμένουμε ότι η νέα Βουλή και κατ επέκταση οι
βουλευτές θα είναι σε θέση και θα λαμβάνουν αποφάσεις

χωρίς να προσμετρούν το οποιοδήποτε πολιτικό

κόστος αυτές θα τους επιφέρουν Κριτήριο για τις
αποφάσεις τους αναμένουμε και πρέπει να είναι τα
συμφέροντα της τουριστικής βιομηχανίας και κατ
επέκταση του τόπου και όχι η προοπτική της διασφάλισης

των κομματικών ή προσωπικών τους στόχων
Στο ερώτημα πώς μπορείτο νομοθετικό σώμα να

συμβάλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του
τουρισμού και στην περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής

μας βιομηχανίας ο κ Ιωαννίδης απαντά πως
το Νομοθετικό Σώμα έχει ουσιαστικό ρόλο να επιτελέσει

προς αυτή την κατεύθυνση και με την προσέγγιση
που έχει προαναφερθεί με την έγκαιρη στήριξη

ή/και όπου τυχόν χρειάζεται τροποποίηση/βελτίωση
σημαντικών Νομοσχεδίων που ήδη εκκρεμούν ενώ
πιόντου π.χ μεταρρύθμιση του ευρύτερου Δημόσιου

Τομέα ή που σύντομα αναμένεται να κατατεθούν
και άπτονται άμεσα της τουριστικής μας
βιομηχανίας

Τέτοια Νομοσχέδια κατά την άποψη του ΠΑΣΥΞΕ
είναι η νέα Εθνική Στρατηγική για τον Τουρισμό η δημιουργία

Υφυπουργείου Τουρισμού το νέο θεσμικό
πλαίσιο για την αδειοδότηση και κατάταξη των ξενοδοχείων

ο Ετήσιος Προϋπολογισμός του KOT καθώς
επίσης και η υλοποίηση της υπόσχεσηςγια εξορθολο
γισμό μείωση του Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας κ.ά

Καταληκτικά σημειώνει ο κ Ιωαννίδης κοινή
μας επιδίωξη πρέπει να είναι η συντονισμένη αξιο¬

ποίηση της ευκαιρίας που παρέχεται στην τουριστική
μος βιομηχανία να θέσει τα θεμέλια για μια αυτοδύναμη

και σταθερή παραπέρα ανάπτυξη συμβάλλοντας
τόσο στην ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας

όσο και στην επίλυση καίριων προβλημάτων όπως
είναι η ανεργία με τη δημιουργία αυξημένης απασχόλησης

σε όλους τους τομείς της οικονομίας ενόψει

και του πολλαπλασιαστικού οφέλους που προσκομίζει

η ανάπτυξη του τουρισμού μας
Από δικής της πλευράς η γ.δ του ΣΤΕΚ τονίζει ότι

στο άμεσο μέλλον θα προκύψουν πολλά θέματα που
άπτονται του τουρισμού στη χώρα μας μεταξύ των

οποίων είναι ο αναγκαίος εξορθολογισμός και αναθεώρηση

της τουριστικής νομοθεσίας η μείωση της
γραφειοκρατίας της κρατικής μηχανής όσον αφορά
θέματα που επηρεάζουν τις τουριστικές επιχειρήσεις
του τόπου μας και η πολυαναμενόμενη εθνική στρατηγική

τουρισμού Και καταλήγει Προσδοκούμε
λοιπόν ότι το νέο σώμα θα είναι σε θέση και έτοιμο
να λάβει αποφάσεις για το μέλλον του τουρισμού της
πιο σημαντικής βιομηχανίας με γνώμονα το κοινό
καλό και δρώντας με γρήγορους και αποτελεσματικούς

ρυθμούς όπως αρμόζει και στο νέο διεθνές
ανταγωνιστικό περιβάλλον που ζούμε
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