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Σας καλωσορίζω στη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΥΞΕ και σας 
ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ επίσης για την παρουσία του τον 
Πρόεδρο του International Society of Hospitality Consultants κ. Άγγελο Λοΐζου,  
o οποίος έχει ετοιμάσει για εμάς μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση για τις νέες 
τάσεις του τουρισμού διεθνώς. 
 
Η σημερινή εκδήλωση μας δίνει την ευκαιρία για μια συνοπτική αποτίμηση της 
φετινής τουριστικής χρονιάς, μιας χρονιάς η οποία χαρακτηρίζεται από δύο 
όψεις: ξεκίνησε με δυσοίωνες προοπτικές, καταγράφοντας ζημιές κατά το πρώτο 
εξάμηνο, αλλά τελικά θα καταφέρει να κλείσει με θετικό πρόσημο τόσο στις 
αφίξεις όσο και στα έσοδα, επιτυγχάνοντας την ανατροπή και αποδεικνύοντας 
ότι όταν υπάρχει  συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων και έγκαιρη λήψη 
μέτρων στήριξης προς την τουριστική βιομηχανία, το αρνητικό κλίμα μπορεί να 
αναχαιτιστεί. 
 
Βρισκόμαστε όμως ακόμα σ’ ένα μεταβατικό στάδιο. Η συλλογική δράση 
κατάφερε να μετατρέψει το πλην 11% στις αφίξεις το 2009, στο οριακό συν 
1,7% για το 2010 και το πλην 17% στα έσοδα πέρσι, σε συν 4% μέχρι σήμερα 
φέτος. Βρισκόμαστε λοιπόν σ’ ένα σημείο στο οποίο οι δικές μας ενέργειες θα 
καθορίσουν κατά πόσον θα αποκτήσουμε ανοδική δυναμική ή θα επιστρέψουμε 
στο ζοφερό τοπίο του προηγούμενου χρόνου, 2009.  
 
Το 2010 ξεκίνησε με δεδομένο τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης να 
επηρεάζει αρνητικά τον τουρισμό μας, ενώ η τέφρα από το ηφαίστειο της 
Ισλανδίας, που καθήλωσε τις αερομεταφορές, ήρθε να συμπληρώσει την 
αρνητική εικόνα. 
 
Παρόλα αυτά, το τρίτο τρίμηνο η κατάσταση άρχισε να παρουσιάζει σημεία 
ανάκαμψης, αφενός ως αποτέλεσμα των μέτρων που προωθήθηκαν για στήριξη 
του τουρισμού και αφετέρου των κοινών προσπαθειών του αρμόδιου 
Υπουργείου, του ΚΟΤ, του ΠΑΣΥΞΕ και των άλλων τουριστικών φορέων. Μαζί, 
καταφέραμε να ανατρέψουμε τα αρνητικά δεδομένα δημιουργώντας 
προϋποθέσεις που μας επιτρέπουν να αντικρίζουμε το 2011 με μια πιο αισιόδοξη 
προοπτική. 
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Θα παρομοιάσω τη συλλογική μας προσπάθεια τους τελευταίους μήνες με την 
κούρσα των εκατών μέτρων. Τώρα όμως είναι η ώρα να δούμε με πιο μακρινό 
ορίζοντα, να μετατρέψουμε το εκατοστάρι σε μαραθώνιο. Και βασική 
προϋπόθεση γι’ αυτή την προοπτική, αποτελεί η συνέχιση των μέτρων στήριξης 
του τουρισμού, η εφαρμογή των οποίων εκπνέει στο τέλος του 2010. Ως 
Σύνδεσμος δεν μπορούμε λοιπόν παρά να εκφράσουμε την ανησυχία μας και να 
καταθέσουμε τον σοβαρό προβληματισμό μας γιατί είναι ισχυρή πεποίθησή μας 
ότι, τώρα είναι που πρέπει να ενταθούν οι συντονισμένες προσπάθειες για να 
συντηρηθεί η θετική πορεία και να αντιμετωπιστεί η κρίση.  
 
Η εκπνοή των μέτρων, σε συνδυασμό με το κλείσιμο της Eurocypria, αλλά και το 
φαινόμενο της εποχικότητας - που οδηγεί ολοένα και περισσότερες 
ξενοδοχειακές μονάδες να βάζουν λουκέτο το χειμώνα - πρέπει να 
προβληματίσουν τους αρμόδιους φορείς. Γιατί, παρά τα προβλήματα και τα 
σκαμπανεβάσματα που παρουσιάζει ο τουρισμός, πιστεύουμε ότι είναι πλέον 
συνείδηση όλων ότι δεν θα πάψει ποτέ να αποτελεί αιμοδότη της κυπριακής 
οικονομίας. Εξάλλου αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τη βελτίωση των δεικτών της 
εθνικής οικονομίας το τρίτο τρίμηνο του έτους.  
 
Θέλω με αυτή την ευκαιρία να πω ότι ως Σύνδεσμος προχωρήσαμε από το 2009 
- σε στενή συνεργασία με την Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, το Κέντρο Παραγωγικότητας και 
το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο - στη διαμόρφωση επιχορηγημένων 
επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης ξενοδοχοϋπαλλήλων, στοχεύοντας 
στη συγκράτηση, στο μέτρο του δυνατού, της ανεργίας στον κλάδο. Όμως, 
παρά τις προσπάθειές μας,  δεν καταφέραμε ακόμα να πείσουμε την φίλτατη 
Υπουργό Εργασίας για την εκ περιτροπής καταβολή ανεργιακού επιδόματος σε 
ξενοδοχεία που επιλέγουν να μην αναστείλουν τη λειτουργία τους, παρά τις 
ιδιαίτερα χαμηλές πληρότητες. Δυστυχώς, αυτό είχε ως αποτέλεσμα περισσότερα 
ξενοδοχεία να επιλέξουν την ολική αναστολή εργασιών, συμβάλλοντας στην 
περεταίρω επιδείνωση του δείκτη της ανεργίας. 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Η πτωτική πορεία του τουρισμού μας δεν άρχισε τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά 
από τις αρχές της δεκαετίας. Για το λόγο αυτό, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας 
οφείλουμε να συμβάλουμε στη δημιουργία ελπιδοφόρων προοπτικών.  
 
Μας ενδιαφέρει το σύνολο της οικονομίας του τόπου. Η σημασία της τουριστικής 
βιομηχανίας τόσο στον τομέα των δημοσίων οικονομικών όσο και στον τομέα 
της απασχόλησης παραμένει πολύ μεγάλη. Για αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να 
ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να βρούμε τις λύσεις προκειμένου να 
υλοποιηθούν οι επενδύσεις και οι υποδομές που απαιτούνται. 
 
Ας κοιτάξουμε τι συμβαίνει γύρω μας: Θα διαπιστώσουμε ότι οι κύριοι 
ανταγωνιστικοί μας προορισμοί κάνουν άλματα: Η Αίγυπτος από το μείον 3% 
στις αφίξεις πέρσι κατάφερε να φτάσει στο συν 19%. Η Μάλτα από το μείον 8% 
στο συν 12,5%, ενώ η Τουρκία σημειώνει άνοδο τα τελευταία δύο χρόνια και 
συγκεκριμένα 2% το 2009 και 5,4% φέτος. Κράτος και ιδιώτες πρέπει να 
προχωρήσουμε μπροστά. Χρειάζεται συλλογική δράση ώστε να βγούμε από την 
γκρίζα ζώνη. Πρέπει να κάνουμε σίγουρα βήματα, μέσα από ρεαλιστικούς 
σχεδιασμούς οι οποίοι δεν θα μένουν στα συρτάρια, αλλά θα υλοποιούνται. 
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Οι ξενοδοχειακές μονάδες αποτελούν την καρδιά του τουριστικού μας προϊόντος 
και η στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας πρέπει να γίνει έμπρακτα, με 
απλοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών, με εξασφάλιση φθηνού δανεισμού 
και με ευκολίες στην αποπληρωμή δανείων που γίνονται για ανακαίνιση και 
εκσυγχρονισμό  μονάδων. Η εξαγγελία των πολεοδομικών κινήτρων για τις 
επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου πρέπει να επεκταθεί και στις άλλες 
επαρχίες. Οι σχετικές ρυθμίσεις για τη διεκπεραίωση των συναφών αιτήσεων 
πρέπει να γίνουν σύντομα ώστε κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο να 
προχωρήσουν οι αναγκαίες αναβαθμίσεις των μονάδων αξιοποιώντας τα 
πολεοδομικά κίνητρα.  
 
Καταλήγοντας, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, 
 
Θέλω να τονίσω με έμφαση ότι ευελπιστούμε πως έστω και την υστάτη θα 
αναθεωρηθεί η απόφαση για διακοπή των μέτρων στήριξης της βιομηχανίας.Ο 
τουρισμός είναι υπόθεση που αφορά όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής 
δραστηριότητας του τόπου μας.   
 
Η κρίση κυρίες και κύριοι, τώρα κτυπά το πορτοφόλι του απλού Κύπριου, τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για να παραφράσω μια γνωστή ρήση: Η κρίση για την 
Κύπρο, κυρίες και κύριοι, δεν βρίσκεται στην αρχή του τέλους της. Μάλλον στο 
τέλος της αρχής της βρίσκεται. 
 
Γι αυτό τώρα είναι η στιγμή να δοθεί εκείνη η ώθηση που χρειάζεται η 
τουριστική βιομηχανία. 
 
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 


