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ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ –
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλωσορίζει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Λευκάδας, για να
σας παρουσιάσει τον απολογισμό της διοίκησης για το 2012.Από το Ιανουάριο του 2012 έως και τον Δεκέμβριο του 2012 είχαμε για
άλλη μια χρονιά κυρίως δυσάρεστα και επιζήμια γεγονότα σε συνέχεια ενός δύσκολου 2011 . Θυμίζουμε τις πολλές διαμαρτυρίες,
διαδηλώσεις και ταραχές αλλά και την γενικότερη δυσμενή ελληνική οικονομική κατάσταση . Είδαμε να διασύρεται η εικόνα της
Ελλάδας διεθνώς , να μειώνεται η κίνηση , να περιορίζεται η δραστηριότητα μας αλλά και τα έσοδα όλων μας. Η ΕΞΛ ήταν αναγκαίο
να δραστηριοποιηθεί ακόμη περισσότερο και ύψωσε τη φωνή της προς την Πολιτεία και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ,
προς όφελος των επιχειρήσεων της περιοχής μας.
Θα σας παρουσιάσουμε τα αναλυτικά στοιχεία των πεπραγμένων του Δ.Σ. για την διετία 2011-2012. Για να έχουμε μια καλή
εικόνα καταγράψαμε ότι έχουμε κάνει σε αυτόν τον απολογισμό έργου με αναλυτικά στοιχεία. Μπορούμε να πούμε ότι τα
σημαντικότερα είναι:
1) Βελτιώσαμε την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της Ένωσης και όλων των μελών της με συνεχή ενημέρωση από τις
δραστηριότητες της Ένωσης Ξενοδόχων Λευκάδας , της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων - ΠΟΞ, και άλλων φορέων του
τουρισμού .
2) Η Ένωση διασφάλισε την δωρεάν διαμονή σε όλες τις διοργανώσεις που ζητήθηκε η συνδρομή της ( ALL STAR VOLLEY ,
ημιμαραθώνιος κλπ..)
3) Γίνεται συνεργασία με την Μητρόπολη της Λευκάδας για την προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού , συνεργασία με Δήμο
και τοπική πρωτοβουλία για το φεστιβάλ θαλασσίων αθλημάτων στην Βασιλική .
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4 )Συμμετοχή της Ένωσης σε 11 τουριστικές εκθέσεις με θετικά αποτελέσματα σε αρκετές από αυτές.
5) Αναβάθμιση
του επικοινωνιακού προφίλ της Ένωσης με την δημιουργία ενός νέου πιο ολοκληρωμένου portal
(ιστοσελίδας ) με δυνατότητα on line κρατήσεων καθώς επίσης και με την εκτύπωση ενός νέου έντυπου φυλλαδίου.
6) Μεγάλη διαφημιστική καμπάνια και μέσω περιφερειακών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών ( με κληρώσεις και
τριήμερων φιλοξενία , όπως Αθήνα 9.84 –ΝΕΤ –ΕΡΤ 3- Αρτα TV –ραδιόφωνα Θεσσαλονίκης και Σερρών κλπ.) , φιλοξενία
δημοσιογράφων από ξένες χώρες για την καλύτερη προβολή της Λευκάδας κλπ.
7) Παρεμβάσεις μαζί με την Πανελλήνια Ομοσπονδία για το θέμα του ειδικού τέλους ( χαράτσι ) μέσω της ΔΕΗ καθώς και
των θεμάτων που αφορούν τις απαιτήσεις για τα πνευματικά και τηλεοπτικά δικαιώματα τρίτων.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν μια παρακαταθήκη για το μέλλον της ΕΞΛ και είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλείας που
έγινε από τα μέλη του Δ.Σ.
Ελπίζουμε να υπάρχει συνέχεια σε αυτό το έργο , μιας και μέσα σε αυτούς τους καιρούς καταλάβαμε με τον δύσκολο τρόπο πως
μόνοι μας δεν μπορούμε να καταφέρουμε σημαντικές αλλαγές αλλά μόνο με την συνεργασία όλων μπορούμε να βελτιώσουμε τις
συνθήκες εργασίας τους κλάδου μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς ,
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Λιβιτσάνος Ιωάννης

Μίγκος Θεόδωρος
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Θέματα Γενικής Συνέλευσης
(Λευκάδα – Ιανουάριος 2013)

1. Οικονομικός Απολογισμός
2. Απολογισμός Δράσεων
3. Δράσεις που δεν ολοκληρώθηκαν
4. Επίλογος
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1.1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 (ΕΞΟΔΑ)

ΤΑΜΕΙΟ 31/12/2011ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 31/12/2011 -

525,87€
3436,04€
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (2012)
-ΜΙΣΘΟΣ
-IKA
-ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

7117,23€
2525,23€
816,66€

Β.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (2012)
-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
-ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΟΞ
-ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΞΕΕ
-ΔΙΑΦΟΡΑ

5065€
907€
322,80€
1106,74€

ΣΥΝΟΛΟ

17.860,66€
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 (ΕΣΟΔΑ)
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Α.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (2012)
-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
-ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΟ
Β.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (2012)
-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΟΡΤΑΣ
-ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΣΤΕΡ ΚΕΚ
ΣΥΝΟΛΟ

6350€
3872,16€

4800€
1408€
1000€

17.956,03€

ΤΑΜΕΙΟ 31/12/2012 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 31/12/2012 ΤΑΜΕΙΟ 18/01/2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 18/01/2013
(ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ)

95€
365,25€
82.4€
30.142,25€

6

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
2.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Η ΕΞΛ πιστεύοντας ακράδαντα ότι το μέλλον του προορισμού εξαρτάται από τη συστράτευση όλων των υγειών δυνάμεων που
δρουν με αποκλειστικό γνώμονα την ανάδειξη της Λευκάδας ως ενός σημαντικού διεθνούς τουριστικού προορισμού, το 2011-12
συμμετείχε σημαντικές τουριστικές εκθέσεις .Τα βασικά συμπεράσματα απ’ τη συμμετοχή μας, είναι τα εξής:-Αν και παρατηρείται
μειωμένη επισκεψιμότητα στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις και είναι σαφής η μεταστροφή των προτιμήσεων του καταναλωτικού
κοινού προς τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής (last minute booking) και προς τις επιλογές διακοπών τύπου all inclusive, η
συνεπής παρουσία της ΕΞΛ στις μεγάλες τουριστικές εκθέσεις συμβάλλει στην προβολή του προϊόντος της Λευκάδας αλλά και στις
κοινές προσπάθειες μαζί με την ΠΙΝ, για ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος προς το νησί μας. Κατά την διάρκεια των εκθέσεων,
δίνεται η ευκαιρία στα μέλη της Ένωσης να προβληθούν είτε μέσα απ’ το δικό τους διαφημιστικό κι ενημερωτικό υλικό, είτε μέσα απ’
τα έντυπα της Ένωσης. Ο χώρος του περιπτέρου, αποτελεί σημείο συνάντησης κι επαγγελματικών επαφών.
Η ΕΞΛ συμμετείχε στις παρακάτω εκθέσεις ( όλα τα δελτία τύπου έχουν αποσταλεί στα μέλη της Ένωσης είτε με mail είτε με φαξ και
σε λίγο θα είναι αναρτημένα και στο δικό μας site )
- ΚΥΠΡΟΣ
- ΑΘΗΝΑ - ΝEXOUS
- ΑΥΣΤΡΙΑ -ΒΙΕΝΝΗ
- ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΗ
- ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ
- ΙΤΑΛΙΑ - ΜΙΛΑΝΟ
- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΣΟΦΙΑ
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - PHILOXENIA
- ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΟΥΤΡΕΧΤΗ (Στην έκθεση της Ολλανδίας μισθώσαμε άτομο για την κάλυψη του περιπτέρου).
Θέλουμε να σημειώσουμε ότι η συμμετοχή στις εκθέσεις από τα μέλη του Δ.Σ γινότανε εθελοντικά και η Ένωση δεν κάλυπτε
όλα τα έξοδα του συμμετέχοντα πάρα μόνο 400€.
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2.2 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
- Συνεργασία με τον Μητροπολίτη της Λευκάδας για την προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού.
-Συνέντευξη του προέδρου και δώρα στους ακροατές σε μορφή διανυκτερεύσεων στο ραδιοφωνικό σταθμό 98,4fm και προβολή
Λευκάδας στο site του ραδιοφώνου.
- Καλύψαμε όλες τις απαιτήσεις για την διανυκτέρευση των συμμετεχόντων στο αγώνα βόλεϊ ALL STAR VOLLEY GAME.
-Εκτυπώσαμε το καινούργιο έντυπο της ένωσης , το οποίο θα μοιράζεται σε όλες τις τουριστικές εκθέσεις εξωτερικού και εσωτερικού
που θα συμμετέχει η Π.Ι.Ν.
-Συνεργαστήκαμε με της εκδόσεις FAGOTTO στο καινούργιο έντυπο προβολής του νησιού μας DESTINATION LEFKADA 2013.
- Συνεργασία με το TRIVAGO για την καλοκαιρινή περίοδο του 2013
- ARTA TV – προβολή και διαφήμιση της Λευκάδας και εμείς από την πλευρά μας δώσαμε δωρεάν διανυκτερεύσεις .
-Φιλοξενία των δημοσιογράφων της Ρουμανίας με σκοπό την προβολή της Λευκάδας , μετά από την πρόσκληση του πρόεδρου στην
έκθεση της Ρουμανίας .
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2.3 ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Η ΕΞΛ προχώρησε στην απόλυτη αναβάθμιση της Ιστοσελίδας της (WWW.LEFKASHOTELS.GR) και την εμπλούτισε με θέματα
που ενδιαφέρουν τα μέλη τους , τον Τύπο αλλά βασικότερα είναι ευκολόχριστο για τον χρήστη που θέλει να μάθει για το νησί μας
και να βρει προσφορά και πληροφορίες για τα ξενοδοχεία μας.
Σημειώνουμε ενδεικτικά : βασικές χρηστικές πληροφορίες για τους ταξιδιώτες της Λευκάδας , καιρό, τα νέα της Ένωσης και το
σημαντικότερο , η on line κρατήσεις.
Συνδέεται με τους συγχρόνους διαδικτυακούς τόπους συνάντησης και ανταλλαγής πληροφορίας ( π.χ FACEBOOK ) .
Τα ξενοδοχεία / μέλη μπορούν να βρίσκουν εντός του site υλικό που αφορά τις δράσεις της Ένωσης αλλά και ανακοινώσεις ( π.χ
ΦΕΚ, εγκυκλίους ,χρήσιμες θεματικές και κλαδικές πληροφορίες )

2.4 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Ξ.Ε.Ε., Σ.Ε.Τ.Ε., Π.Ο.Ξ
Η συνεργασία με το ΞΕΕ, τον ΣΕΤΕ και την ΠΟΞ εξελίσσεται πάντοτε θετικά και σε κλίμα αρμονικό, καθώς υπάρχει συνεχής επαφή
(αλλά και συνεχής επικοινωνία) για κλαδικά και άλλα θέματα, που αφορούν στον Τουρισμό και στο σύνολο των ξενοδόχων -και των
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
Σχετικές ανακοινώσεις από πλευράς ΞΕΕ, ΣΕΤΕ και ΠΟΞ, γνωστοποιούνται στα μέλη μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ
όταν υπάρξει ανάγκη προωθούνται και κοινές ανακοινώσεις στον Τύπο. (σας επισυνάπτουμε τις πιο σημαντικές ανακοινώσεις κατά
την γνώμη μας).
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3 . ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ
-

Work shop (συνεργασία με τουριστικά γραφεία) τους που θέλουμε να κάνουμε, προσκαλώντας τους τουριστικούς πράκτορες
από την Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο.

-

Fam trip (επίσκεψη γνωριμίας) σε συνεργασία με το ΕΟΤ της Βουλγαρίας, με συμμετοχή 20 τουλάχιστον δημοσιογράφους
από την χώρα αυτή.

-

Φάκελο με όλες τις πληροφορίες για την ξενοδοχειακή μονάδα του καθενός. ( σας έχουμε παράδειγμα από το φάκελο που
φτιάξαμε από τα μέλη του Δ.Σ.)

-

Θέλουμε να παρατείνουμε το ωράριο της Ένωσης 9.00 με 17.00.

-

H Ένωση Ξενοδόχων Λευκάδας θα υλοποιήσει Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε επιχειρήσεις
που απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους στα πλαίσια του Προγράμματος του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2012.
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4) ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Όπως αναφέραμε και στο πρόλογο , για ακόμα μια φορά το βασικό θέμα που τίθεται είναι η συνέχιση του έργου της ΕΞΛ.
Η εμπειρία μας δείχνει πως για να καταφέρουμε να αλλάξουμε σημαντικά την εικόνα του επαγγέλματός μας , θα πρέπει να
ασχοληθούμε όλοι μας πολύ σοβαρά με τον κλαδικό φορέα.
Ας ευχηθούμε το 2013 να είναι η χρονιά που η πατρίδα μας γύρισε σελίδα, αφήνοντας πίσω τα συντρίμμια της διαπλοκής, της
διαφθοράς, του κριτικισμού, του εύκολου, του γρήγορου, του άκοπου. Ας ευχηθούμε το 2013 να είναι η αρχή μίας πορείας προς
μία νέα, σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, μία Νέα Ελλάδα. Μιας πορείας μακράς και δύσκολης αλλά ενάρετης, με όραμα και σχέδιο.
Μιας πορείας με στόχους, ιεράρχηση , χρονοδιάγραμμα και κατανομή ευθυνών. Μιας πορείας που θα μας πείσει όλους να την
ακολουθήσουμε, ο καθένας με τις δυνάμεις του. Είμαι βέβαιος ότι ο τουριστικός κόσμος, οι 750.000 συμπολίτες μας θα είναι
πρωταγωνιστές σε μία τέτοια πορεία.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Λιβιτσάνος Ιωάννης

11

