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Χαιρετισμός Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων 

Βράβευση τέως Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο 
 
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχτηκα την πρόσκλησή σας να απευθύνω χαιρετισμό 
στη Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων. 
 
Θεωρώ τον σύνδεσμό σας και εν γένει τους ανθρώπους που στήριξαν και στηρίζουν 
τον τουρισμό στην Κύπρο, ως παράγοντες που κατ’ εξοχήν συμβάλουν τα μέγιστα στην 
ευημερία και την ανάπτυξη στον τόπο μας. 
 
Ταυτόχρονα έχω πλήρη επίγνωση πως η συμβολή σας υπήρξε καθοριστική στην 
σταθεροποίηση της οικονομίας μας, την έξοδο από τη μεγάλη οικονομική κρίση που 
βιώσαμε και συναφώς την απαλλαγή από το μνημόνιο. 
 
Του λόγου το αληθές επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, στα οποία 
καταγράφονται αφίξεις ρεκόρ τόσο για το 2016 όσο και για τους πρώτους μήνες του 
2017, όπου καταγράφεται αύξηση αφίξεων κατά 19,7%. Σημαντική είναι και η αύξηση 
στα έσοδα από τον τουρισμό, ενώ μας γεμίζει ικανοποίηση το γεγονός πως ήδη για τον 
μήνα Ιούλιο, η πληρότητα των ξενοδοχείων μας πλησιάζει το 100%. 
 
Η επιτυχία αυτή οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, χωρίς σαφώς να αγνοούμε τις 
ιδιαίτερες συνθήκες σε χώρες της περιοχής μας, παραδοσιακά ανταγωνιστικές. 
 
Δεν ήταν όμως μόνο οι εξωτερικοί παράγοντες. Ήταν πρώτα από όλα η δική σας 
ευρηματικότητα και επιχειρηματική πρωτοβουλία, η δυναμική σας κινητοποίηση και η 
εξωστρέφεια την οποία επιδείξατε. Οφείλω να σας συγχαρώ για όσα έχετε πετύχει. 
 
Και ήταν παράλληλα σειρά μέτρων που πήραμε, τα οποία βελτίωσαν την κατάσταση και 
έδωσαν σε εσάς τα εχέγγυα να μπορείτε σε δύσκολες συνθήκες να απευθυνθείτε με 
αξιοπιστία στους ξένους συνεργάτες σας. 
 
Μέτρα, όπως, μεταξύ άλλων, η φιλελευθεροποίηση των πτήσεων και η δραστική 
βελτίωση της προσβασιμότητας την οποία πετύχαμε, η οποία επιτρέπει στη χώρα μας 
να αξιοποιήσει την πλεονεκτική γεωγραφική της θέση, η οποία μας καθιστά κόμβο 
μεταξύ τριών ηπείρων. 
 
Μια θέση που ερχόμαστε να ενισχύσουμε σημαντικά μέσα από στρατηγικές 
συνεργασίες που συνομολογούμε με τις γείτονες χώρες μας σε πάρα πολλά επίπεδα. 
Εσείς γνωρίζετε καλά την θετική επίπτωση που αυτού του είδους οι αναβαθμισμένες 
σχέσεις και η αξιοπιστία επιφέρουν και στην οικονομία και τον τουρισμό. 
 
Η βελτίωση των υποδομών αποτελεί επίσης ένα ακόμη κρίσιμο παράγοντα. 
 
Κρίσιμο ρόλο –και όλοι το αναγνωρίζουμε αυτό- έπαιξε η αποτελεσματική αξιοποίηση 
των πολεοδομικών κινήτρων, τα οποία παραχώρησε η Κυβέρνησή μας από την πρώτη 
στιγμή το 2013. 
 
Πρόκειται για κίνητρα, τα οποία προσέδωσαν ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία, για το 
σύνολο των παραγωγικών τομέων και αξιοποιήθηκαν ιδιαίτερα στην ξενοδοχειακή 
βιομηχανία, η οποία απορρόφησε επενδύσεις ύψους 450 εκ. ευρώ. 
 
Επιθυμώ ακόμα να αναφερθώ ιδιαίτερα και στην κατάργηση του φόρου ακίνητης 
ιδιοκτησίας, που αποτελούσε ένα βασικό αίτημά σας τα τελευταία χρόνια και με την 
κατάργηση του προσφέρεται –έχω την πεποίθηση- σημαντική ανάσα και ευχέρεια στις 
επιχειρήσεις σας. 
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Το τουριστικό μας προϊόν και η τουριστική μας πολιτική μπορούν να γίνουν πολύ 
καλύτερα, περισσότερο παραγωγικά και δημιουργικά. 
 
Η σημερινή δομή, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, έχει φτάσει στα όριά της και έχει 
ξεπεραστεί από την πραγματικότητα. 
 
Για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις, να διατηρήσουμε την 
ελκυστικότητά μας και –κυρίως- να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, απαιτείται 
μέσω ενός νέου στρατηγικού σχεδιασμού να αναδιοργανώσουμε το τουριστικό μας 
πλαίσιο. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι η δημιουργία του Υφυπουργείου Τουρισμού, το 
οποίο γνωρίζω πως και ο Σύνδεσμός σας θεωρεί ως εκ των ων ουκ άνευ για την 
επιτυχία των στόχων μας. 
 
Αποτελεί κοινή μας διαπίστωση ότι σήμερα υπάρχουν διάσπαρτες ή 
αλληλοκαλυπτόμενες αρμοδιότητες που δεν επιτρέπουν επίλυση των προβλημάτων 
ανταγωνιστικότητας που αντιμετωπίζει ο τομέας του Τουρισμού. 
 
Υπάρχει αδυναμία στην επιβολή οριζόντων πολιτικών που είναι απολύτως αναγκαίες για 
την εφαρμογή ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό, ενώ διάσπαρτες 
ή αλληλοκαλυπτόμενες αρμοδιότητες δεν επιτρέπουν την επίλυση των προβλημάτων 
ανταγωνιστικότητας, κάτι που αναδεικνύεται και μέσα από έρευνα που έχει 
πραγματοποιήσει ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού. 
 
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του στο μέλλον, το Υφυπουργείο Τουρισμού θα είναι 
δυνατόν να εξετάσει και να προωθήσει και την υλοποίηση του αιτήματός σας για 
δημιουργία Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου. 
 
Επιπλέον, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας αναφέρω πως έχει ολοκληρωθεί από την 
πλευρά της Κυβέρνησης το νέο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των ξενοδοχείων, το 
οποίο ευρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Νομική Υπηρεσία για την απαραίτητη νομική 
επεξεργασία. 
 
Πρόκειται για ένα σύγχρονο πλαίσιο, στηριγμένο σε αναγνωρισμένες καλές πρακτικές, 
που υλοποιούμενο θα συμβάλει τα μέγιστα στην απαλλαγή σας από ξεπερασμένες 
γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις. 
 
Διαπιστώνοντας την αδήριτη ανάγκη χάραξης μιας ολοκληρωμένης Εθνικής 
Στρατηγικής για τον Τουρισμό έχουμε προωθήσει για πρώτη φορά την κατάρτιση μιας 
ολοκληρωμένης Στρατηγικής σε αυτόν τον τόσο νευραλγικό τομέα με ποσοτικούς και 
ποιοτικούς στόχους, αλλά και συγκεκριμένο πλάνο με προτεινόμενες δράσεις, 
προϋπολογισμούς και χρονοδιαγράμματα, με χρονικό ορίζοντα τα επόμενα 13 χρόνια 
μέχρι το 2030. 
 
Η Εθνική Στρατηγική για τον Τουρισμό είναι αδιαμφισβήτητα η πιο κύρια έκφραση της 
νέας και ουσιαστικής μακροπρόθεσμης προσέγγισης, με την οποία αντιμετωπίζουμε την 
τουριστική βιομηχανία. 
 
Όραμά μας είναι να καταστεί η Κύπρος μέχρι το 2030, ένας αειφόρος ολόχρονος 
τουριστικός προορισμός, που θα προσελκύει ετήσια πέραν των 6 εκατομμυρίων ξένων 
συνολικά με έμφαση στον στόχο 4.8 εκατομμυρίων ποιοτικού τουρισμού, που θα 
προκαλούν σημαντική προστιθέμενη αξία για την Κύπρο, την τοπική κοινωνία, τις 
επιχειρήσεις, το περιβάλλον και την οικονομία.  
 
Αποβλέπουμε σε ένα ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό με μικτής χρήσης θέρετρα, 
την αναβάθμιση των υφιστάμενων τουριστικών συμπλεγμάτων με καλύτερες 
υπηρεσίες, την απάμβλυνση της οπτικής ρύπανσης, τη δημιουργία νέων προϊόντων και 
διαφοροποιημένων εμπειριών για τους επισκέπτες, θέτοντας στο επίκεντρο την τοπική 
κληρονομιά, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον, συμβάλλοντας 
παράλληλα και στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των Κυπρίων πολιτών. 
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Είμαι σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι αρχές Ιουλίου ξεκινούμε την 
ανοικτή διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική, με ξεκάθαρο στόχο την κατάθεση το 
συντομότερο δυνατό στο Υπουργικό Συμβούλιο Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση της 
Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού για την περίοδο 2017-2030. 
 
Τα νέα δεδομένα που δημιουργήσαμε στο επιχειρηματικό περιβάλλον επέτρεψαν την 
προσέλκυση επενδύσεων, οι οποίες συμβάλλουν ή θα συμβάλουν σημαντικά στην 
βελτίωση του τουριστικού μας προϊόντος. 
 
Αναφέρομαι ενδεικτικά στη δημιουργία νέας Μαρίνας στην Αγία Νάπα και το Παραλίμνι, 
την ενιαία ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας, το καζίνο στη Λεμεσό και 
σωρεία άλλων έργων μεγάλης και μικρής εμβέλειας που αναγεννούν σταδιακά τη χώρα 
μας. 
 
Συνεχίζοντας να υλοποιούμε με επιμονή και συνέπεια τους προγραμματισμούς και τα 
μέτρα που έχουμε λάβει, ενισχύοντας τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας μας, καθιστώντας 
την έναν κορυφαίο προορισμό στον τομέα των επιχειρήσεων και των επενδύσεων τόσο 
για την τοπική όσο και για την ξένη επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και 
αναβαθμίζοντας τις υφιστάμενες υποδομές και δημιουργώντας νέες, συνεχίζουμε να 
δημιουργούμε επιχειρηματικές ευκαιρίες, θέσεις εργασίας και ευημερία για τον λαό μας. 
 
Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη συνθηκών 
σταθερότητας, σιγουριάς και προοπτικής για το μέλλον. Είναι τα συστατικά της νέας και 
καλύτερης Κύπρου που σήμερα δημιουργούμε. 
 
Θα ήθελα να επιβεβαιώσω έναντί σας την βούλησή μας να ολοκληρώσουμε το έργο 
που έχουμε αναλάβει. Να στηρίξουμε τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, και να 
στηρίξουμε με την ανάπτυξη τις κοινωνικές δομές του κράτους. 
 
Αναφερθήκαμε προηγουμένως στην επιτυχή διαχείριση της Κυβέρνησης, σε σχέση με 
την κρίση του 2013. Τονίσαμε τα επιτεύγματα όλων τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα, 
ωστόσο, να τονίσω πως πολλές από αυτές τις μεγάλες επιτυχίες, δεν είναι απρόσωπες. 
Υπήρξαν άνθρωποι που τις εμπνεύστηκαν, τις σχεδίασαν και τις υλοποίησαν. 
 
Ο Σωκράτης Χάσικος, ο μέχρι πρότινος Υπουργός Εσωτερικών της Κυβέρνησης, είναι 
ένας από τους ανθρώπους που σήκωσε πολύ μεγάλο βάρος αυτό τον τεράστια 
προσπάθεια. Το θεωρώ τιμή μου που τον είχα μέλος στην Κυβέρνησή μου και χαίρομαι 
ιδιαίτερα που και εσείς αναγνωρίζετε την σημαντική συμβολή του τιμώντας τον 
σήμερα. 
 
Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας. 
 
 
_________ 
 
ΡΜ/ΜΚΥ/ΣΧ 
 
Σημ.: Τον χαιρετισμό εκφώνησε, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο 
Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης.  
 


