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Καλωσορίσατε
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων



Χαιρετισμός από τον Εξοχότατο Πρόεδρο

της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Δημήτρη Χριστόφια



Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Κυπριακού

Οργανισμού Τουρισμού, κ. Αλέκο Ορουντιώτη



Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ξενοδοχειακού

Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Γιώργο Τσακίρη



Ομιλία του Προέδρου του Παγκύπριου

Συνδέσμου Ξενοδόχων, κ. Χάρη Λοϊζίδη
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ΠΟΡΕΙΑΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣΑΝΑΚΑΜΨΗΣ





Η αποστολή του HOTREC είναι να προωθεί τα

συμφέροντα των μελών του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

43 μέλη από 26 χώρες. 

Στόχος του ένα ασφαλές περιβάλλον όπου τα

ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα καφέ θα αναπτύσσονται

προσφέροντας θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στην

οικονομία.



ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακής

υποδομής

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών

και διευκολύνσεων

Υποδειγματική φιλοξενία



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ 2001 - 2010



ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΕΠ
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ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Ποιο είναι το συλλογικό μας όραμα για τον τουρισμό; 

Κάναμε όσα διακηρύξαμε; 

Αυτά που κάναμε είναι αυτά που χρειάζεται ο

τουρισμός σήμερα;

Μήπως οι εξελίξεις μας προσπέρασαν αλλά εμείς

επιμένουμε να εφαρμόζουμε -με ρυθμούς χελώνας-

σχεδιασμούς που έγιναν κάτω από διαφορετικές

συνθήκες;



ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Να πάρουμε το τιμόνι του τουρισμού στα χέρια μας, 

να χαράξουμε τον οδικό χάρτη και να οδηγήσουμε

το όχημα της τουριστικής Κύπρου εκεί που όλοι μαζί

έχουμε συμφωνήσει ότι πρέπει να πάει.

Να πορευθούμε μπροστά, να βρούμε τους τρόπους

να γίνουμε ξανά ανταγωνιστικοί. 



ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ

Να εξετάσουμε τα έργα τουριστικής υποδομής και

ανάπτυξης που απαιτούνται. 

Να αναπτύξουμε προϊόντα και υπηρεσίες που θα

παρατείνουν τη διάρκεια των διακοπών των ξένων

επισκεπτών στο νησί μας και θα επιμηκύνουν την

τουριστική περίοδο.  

Να προωθήσουμε τα κίνητρα για να προσελκύσουμε

επενδύσεις.



Να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους, να καθορίσουμε

ρόλους κι αρμοδιότητες για να μπορούν οι ευθύνες, 

αλλά και οι έπαινοι να έχουν ταυτότητα. 

Να γίνουμε επιτέλους ουσιαστικοί. 



ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Διαμόρφωση φιλικού κλίματος για επενδύσεις

Εργατική ειρήνη

Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξήσει

τον ανταγωνισμό στις επιχειρήσεις, αλλά θα πρέπει

να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι έχει αυξήσει

και τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας.



ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ

Γιατί ως χώρα και ως λαός έχουμε αποδείξει ότι

διαθέτουμε τα συστατικά της επιτυχίας. 

Γιατί η σημασία του τουρισμού τόσο στον τομέα των

δημοσίων οικονομικών όσο και στον τομέα της

απασχόλησης παραμένει μεγάλη κι αφορά όλους μας.



Η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

αποτελεί κορυφαία προϋπόθεση επιτυχίας, γιατί

μπορεί να φέρει σημαντικά και χειροπιαστά

αποτελέσματα. 
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