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Κύριο Μάριο Χαννίδη
Γενικό Διευθυντή ΚΟΤ
Λευκωσία
Αγ. κ. Χαννίδη,
Αναφέρομαι στη συνάντηση μας που πραγματοποιήθηκε στις 4/9/2013 αναφορικά με
το θέμα της λειτουργίας του ΚΟΤ και κυρίως της απόφασης του Οργανισμού για
κλείσιμο γραφείων του στο εξωτερικό.
Κατά αρχάς πιστεύουμε ότι οι επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου μέσω των
οργανώσεων τους όπως είναι το ΚΕΒΕ, ο ΠΑΣΥΞΕ, ο ACTA και άλλοι θα πρέπει να
ενημερώνονται εκ των προτέρων για τις σοβαρές αποφάσεις που λαμβάνονται από τον
Οργανισμό όχι μόνο γιατί πλείστες εκ των αποφάσεων επηρεάζουν τις εργασίες τους
αλλά γιατί ο ιδιωτικός τουριστικός τομέας μπορεί να βοηθήσει με την παροχή
εμπειρογνωμοσύνης.
Θεωρώ ότι μόνο με τη στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα μπορέσει ο
τουρισμός να ανακάμψει, γι’ αυτό και ζητούμε όπως έχουμε τακτική και έγκαιρη
ενημέρωση για τυχόν σημαντικές αποφάσεις καθώς επίσης για μελέτες και έρευνες
ώστε να δίδεται η ευκαιρία για προβληματισμό και λήψη καλύτερων και πιο
αποτελεσματικών αποφάσεων.
Συμφωνούμε ότι η αναδιάρθρωση του ΚΟΤ είναι εκ των ων ουκ άνευ. Το ίδιο ισχύει και
για αποφάσεις που αφορούν το κλείσιμο γραφείων του οργανισμού που πλέον δεν
έχουν κάποιο ρόλο να επιτελέσουν ή να γίνει συμπλεγματοποίηση γραφείων για
εξοικονόμηση κόστους. Λόγω της εμπειρίας του ιδιωτικού τομέα και της συνεργασίας
των Μελών μας με τα γραφεία εξωτερικού, θεωρούμε ότι οι απόψεις μας είναι
ουσιώδεις για τη λήψη της σωστής απόφασης. Σαν παράδειγμα αναφέρουμε την
λανθασμένη κατά την άποψη μας απόφαση για το κλείσιμο του γραφείου της Βιέννης
που θεωρείται ιδιαίτερα κομβικό και που συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της
Κύπρου στην εν λόγω αγορά.
Παρακαλούμε όπως πριν την λήψη της τελικής απόφασης για το πιο πάνω γραφείο,
όσο και για άλλα γραφεία του Οργανισμού γίνει ανάλογη ενημέρωση με βάση και τη
σχετική μελέτη που έχει γίνει.
Αναμένουμε την άμεση ανταπόκριση σας και είμαστε στη διάθεση σας.
Με εκτίμηση

Ντίνος Λευκαρίτης
Πρόεδρος
Μόνιμης Επιτροπής Τουρισμού ΚΕΒΕ
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455,1509 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.+357-22660066, Φαξ.+357- 22669048,
Email:chamber@ccci.org.cy

