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39ο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ –Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
 

Χ. Λοϊζίδης: Να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί,  
να κεφαλαιοποιήσουμε τα οφέλη, να βελτιώσουμε  

το τουριστικό και ξενοδοχειακό μας προϊόν 
 
Τις θετικές ενδείξεις που προδιαγράφονται για την τουριστική βιομηχανία το 2017 και 
τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη του κυπριακού τουρισμού, ανέπτυξε από το 
βήμα του 39ου Ξενοδοχειακού Συνεδρίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Χάρης Λοϊζίδης. Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις, βάσει του 
προγραμματισμού των μεγάλων διοργανωτών ταξιδίων και των αεροπορικών 
εταιρειών, σημείωσε, «μας επιτρέπουν να δηλώνουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι για το 
2017».   
 
Αναφερόμενος στο 2016, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ είπε ότι, με τις εντυπωσιακές 
επιδόσεις του, έχει καταστεί ο νέος πήχης για την τουριστική μας βιομηχανία, αφού 
ξεπέρασε αισθητά την προηγούμενη χρονιά ρεκόρ, που ήταν το 2001. Τόνισε, ωστόσο, 
ότι τα όποια ενθαρρυντικά μηνύματα, «δεν πρέπει να μας παρασύρουν σε εφησυχασμό 
και επανάπαυση, καθώς είναι πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν για να μπορούμε να 
μιλούμε για αειφόρο και σταθερή ανάπτυξη».  
 
Για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουμε θέσει, τόνισε ο κ. Λοϊζίδης, χρειάζεται να 
πάρουμε όλα τα μέτρα που θα μας επιτρέψουν να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, να 
κεφαλαιοποιήσουμε τα οφέλη, βελτιώνοντας παράλληλα και το τουριστικό μας προϊόν. 
«Ο συνεχής εμπλουτισμός και η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος είναι 
απαραίτητα στοιχεία περαιτέρω σταθερής ανάπτυξης», σημείωσε. «Αλλά, και από τη 
δική μας σκοπιά, ως ξενοδόχοι, οφείλουμε να αφουγκραστούμε τις ανάγκες και 
απαιτήσεις του έμπειρου ταξιδιώτη/τουρίστα, και ανάλογα να προσαρμόσουμε το 
ξενοδοχειακό μας προϊόν και υπηρεσίες ώστε, δικαιολογημένα να μπορούμε να 
χαρακτηριζόμαστε ως “smart hotels”».  
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Υποστηρίζοντας έμπρακτα τα μέλη μας, και ενισχύοντας περαιτέρω την προώθηση τους 
διαδικτυακά, ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, λανσάραμε και επίσημα σήμερα, την 
νέα πλατφόρμα/portal του Συνδέσμου μας, παρέχοντας τους τη δυνατότητα, μεταξύ 
άλλων, και για απευθείας κρατήσεις ανά το παγκόσμιο. Επιβάλλεται, παράλληλα, είπε ο 
κ. Λοϊζίδης, να επενδύσουμε και στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού ο 
τουριστικός τομέας αποτελεί βασικό αιμοδότη της οικονομίας και παράγοντα 
οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.  
 
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ τόνισε ότι η μεταρρυθμιστική προσπάθεια που ξεκίνησε 
επιβάλλεται να συνεχισθεί και να ολοκληρωθεί και χαιρέτησε την απόφαση της 
κυβέρνησης για δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού. «Ο στόχος για επάνοδο στην 
ανάπτυξη θα επιτευχθεί μόνο με την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων, που θα 
οδηγήσει στη θεμελίωση μιας σύγχρονης, παραγωγικής και ανταγωνιστικής οικονομίας. 
Μιας οικονομίας που θα ευνοεί την υγιή επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση 
επενδύσεων». Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κ. Λοϊζίδης εξέφρασε τη στήριξη του 
Συνδέσμου στις προσπάθειες που καταβάλλονται, τονίζοντας ότι μια σωστή λύση του 
Κυπριακού μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες σταθερότητας στην Κύπρο και την 
ευρύτερη περιοχή και τη δυναμική που χρειάζεται η οικονομία μας για ανάπτυξη, μέσω 
της δημιουργίας νέων επενδυτικών ευκαιριών σε όλους τους τομείς. 
 
Το τελετουργικό μέρος του Συνεδρίου, στο οποίο παρέστησαν υπουργοί, βουλευτές, 
δήμαρχοι, πρέσβεις κ.ά. προσφώνησαν ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
& Τουρισμού, κ. Γιώργος Λακκοτρύπης και ο Ανώτερος Εκτελεστικός Σύμβουλος της 
PwC Cyprus, κ. Ευγένιος Ευγενίου. Ο κ. Λακκοτρύπης τέλεσε επίσης τα εγκαίνια της 
Έκθεσης Προϊόντων & Υπηρεσιών, που διοργανώθηκε από τον ΠΑΣΥΞΕ, παράλληλα με 
το Συνέδριο, για 25η συνεχή χρονιά. 
 
Εισηγητές στο Συνέδριο του ΠΑΣΥΞΕ ήταν, ο κ. Philip Iveson, Purchasing Director TUI 
GROUP-EASTERN MEDITERRANEAN, η κ. Μαρία Κουρούπη, Senior Manager Marketing 
& Communications HERMES AIRPORTS, ο Δρ Αλέξανδρος Αποστολάκης, Επίκουρος 
Καθηγητής Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ Κρήτης, ο κ. Π. Γιαννούδης, Γενικός 
Διευθυντής, UiBS UNITED BUSINESS SOLUTIONS LTD και ο κ. M. Sukkar και η κ. El. 
Christopher, Director και Head of Consultancy & Business Development αντίστοιχα, 
WORLD TRADE CENTER CYPRUS. Συντονιστής της συζήτησης με τη συμμετοχή όλων 
των Ομιλητών ήταν ο κ. Πέτρος Πετράκης, Συνέταιρος-Υπεύθυνος Υπηρεσιών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων της PwC Cyprus.  
 
Επίσημοι Χορηγοί των δύο εκδηλώσεων του ΠΑΣΥΞΕ ήταν, η PwC CYPRUS, η WORLD 
TRADE CENTER CYPRUS, η RCB BANK, η AEGEAN AIRLINES, ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, η HERMES AIRPORTS, η CYTA, η Εταιρεία THEOVA UHS 
ENTERPRISE SOLUTIONS, η LOUIS HOTELS, η TRAVEL TRADE CYPRUS, η 
CYPRINTERS και το Ξενοδοχείο HILTON PARK. 
 
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ ευχαρίστησε όλους τους ομιλητές του Συνεδρίου, τόσο από 
το εξωτερικό όσο και από την Κύπρο, «για τις πολύ εμπεριστατωμένες και 
τεκμηριωμένες τοποθετήσεις και εισηγήσεις τους», τους συμμετέχοντες στην Έκθεση 
Προϊόντων & Υπηρεσιών και τους οργανισμούς που συνέβαλαν στην επιτυχή 
υλοποίηση των δύο αυτών σημαντικών εκδηλώσεων του Συνδέσμου.  
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