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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ,  
κ. ΧΑΡΗ ΛΟΪΖΙΔΗ,  

ΣΤΟ 39ο ΕΤΗΣΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ & ΤΗΝ 25η ΕΚΘΕΣΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί  
Κύριοι Βουλευτές, 
Your Excellency, 
Κύριοι Δήμαρχοι,  
Θεοφιλέστατε 
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, ομιλητές και εκθέτες, 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Κυρίες και Κύριοι,  
 
Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο σημερινό, 39ο Ξενοδοχειακό 
Συνέδριο και στην 25η Έκθεση Προϊόντων & Υπηρεσιών του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Ξενοδόχων. 
 
Η παρουσία σας, επιβεβαιώνει την πεποίθησή μας ότι οι δύο σημερινές 
εκδηλώσεις του Συνδέσμου μας, έχουν σταδιακά καταστεί ένας ιδιαίτερα 
σημαντικός θεσμός για την τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία της 
Κύπρου. Έχοντας υπόψη αυτή την αναγνώριση, έχουμε θέσει ως σταθερό και 
διαχρονικό μας στόχο τη συνεχή αναβάθμιση και εμπλουτισμό τους. 
 
Επιλέξαμε το θέμα του Ξενοδοχειακού μας Συνεδρίου, "Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ", αφού συνυπολογίσαμε, αφενός την ανάπτυξη του τομέα 
παγκοσμίως και τις νέες προοπτικές που διανοίγονται για την τουριστική 
βιομηχανία της χώρας μας και αφετέρου την αυξανόμενη αβεβαιότητα που 
χαρακτηρίζει την ευρύτερη περιοχή μας, συμβάλλοντας, ταυτόχρονα, στην 
επικέντρωση των προσπαθειών μας για μια αειφόρα τουριστική ανάπτυξη, 
ευθυγραμμιζόμενοι με την κατεύθυνση που χάραξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Τουρισμού, για τη φετινή χρονιά. 
 
Έντιμοι κύριοι Υπουργοί, 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
Το 2016, με τις εντυπωσιακές επιδόσεις του, καθίσταται ο νέος πήχης για την 
τουριστική μας βιομηχανία, αφού ξεπέρασε αισθητά την προηγούμενη χρονιά 
ρεκόρ, που ήταν το 2001. Οι συνολικές αφίξεις τουριστών ανήλθαν σχεδόν 
στα 3,2 εκατομμύρια, σε σύγκριση με 2,6 εκατ. το 2015, καταγράφοντας 
αύξηση 19,8%, ενώ τα έσοδα υπολογίζονται να πλησιάσουν τα €2,4 δις, 
καταγράφοντας επίσης αύξηση της τάξης του 12%.  
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Η επιτυχία αυτή καθίσταται ακόμη μεγαλύτερη, αν αναλογιστούμε ότι 
καταγράφηκε τρία μόλις χρόνια μετά την κατάρρευση της κυπριακής 
οικονομίας. Οι θετικές επιδόσεις των τελευταίων χρόνων, με αποκορύφωμα 
αυτές του 2016, είναι το αποτέλεσμα της άμεσης και δυναμικής 
κινητοποίησης και συνεργασίας κράτους και ιδιωτικού τομέα. Η εξαγγελία 
πολιτικών και η προώθηση κινήτρων, έδωσε την αναγκαία ώθηση στη 
βιομηχανία και είχε ως αποτέλεσμα, την τριετία της ύφεσης, να 
πραγματοποιηθούν επενδύσεις πέραν των €450 εκατ. για αναβάθμιση και 
εκσυγχρονισμό της ξενοδοχειακής μας βιομηχανίας.       
 
Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις, βάσει του προγραμματισμού των μεγάλων 
διοργανωτών ταξιδίων και των αεροπορικών εταιρειών, όπως παρατέθηκαν 
και σήμερα τόσο από τον Εκπρόσωπο της TUI, Mr Phillip Iveson, όσο και από 
την Εκπρόσωπο της HERMES AIRPORTS, κα Μαρία Κουρούπη, τους οποίους 
και ευχαριστούμε, μας επιτρέπουν να δηλώνουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι 
και για το 2017.   
 
Χρειάζεται όμως 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. Ευτυχώς έχει πλέον καταστεί κοινή πεποίθηση ότι δεν 
μπορούμε να εξαντλούμαστε στην αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού 
πλούτου του νησιού μας.  
 
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, όπως και ο καθηγητής Δρ. Αλέξανδρος 
Αποστολάκης μας παρουσίασε σήμερα, τον οποίο και ευχαριστούμε, 
δικαιολογημένα να μπορούμε να χαρακτηριζόμαστε ως «smart hotels».  
 
Επιπρόσθετα, υποστηρίζοντας έμπρακτα τα Μέλη μας, και ενισχύοντας 
περαιτέρω την προώθηση τους διαδικτυακά, λανσάραμε και επίσημα σήμερα, 
την νέα πλατφόρμα/portal του Συνδέσμου μας, παρέχοντας τους τη 
δυνατότητα, μεταξύ άλλων και για απευθείας κρατήσεις ανά το παγκόσμιο. 
Για την επίτευξη αυτής της σημαντικής καινοτομίας συγχαίρουμε και 
ευχαριστούμε δημόσια την Εταιρεία UiBS και τον κ. Πόλυ Γιαννούδη, 
προσωπικά, για την όλη συμβολή και υποστήριξη τους.  
  
Επιβάλλεται συναφώς να επενδύσουμε κατάλληλα και στον τομέα της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως και η εισηγήτρια στο Συνέδριο μας, κα 
Elena Christopher, επεσήμανε, την οποία και ευχαριστούμε επίσης, αφού ο 
τουριστικός τομέας αποτελεί βασικό αιμοδότη της οικονομίας και παράγοντα 
οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Ιδιαίτερα 
τώρα που παρατηρούνται ελλείψεις ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.  
 
Η δική μας αντίληψη, όπως διαφαίνεται και από τα προαναφερθέντα, είναι ότι 
ο τουρισμός δεν πρέπει να προσεγγίζεται, απλά και μόνο,  ως «προϊόν» ή ως 
«υπηρεσία», αλλά ως «συνολική εμπειρία» για τον τουρίστα-καταναλωτή. Η 
στήριξη, και ανάλογη προώθηση, ενός οργανωμένου πλέγματος πολλαπλών 
εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων είναι το κλειδί για ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και αναβάθμιση της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού.  
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Γι’ αυτό η στρατηγική τουρισμού θα πρέπει να κινείται ξεκάθαρα προς αυτή 
την κατεύθυνση, όπως ακριβώς μας την έχει σκιαγραφήσει σήμερα, στην 
παρουσίαση του στο Συνέδριο μας ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, κ. 
Κωνσταντίνος Πετρίδης. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε σύντομα να 
τελεσφορήσουν οι άοκνες προσπάθειες του προς αυτή την κατεύθυνση, για το 
καλό του κυπριακού τουρισμού.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε πως η απόφαση της κυβέρνησης για δημιουργία 
Υφυπουργείου Τουρισμού αποτελεί αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη, αφού 
μέσω του θα μπορεί να προωθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τον 
τουρισμό σχεδιάζοντας, προωθώντας, υλοποιώντας και, όπου χρειαστεί, 
επιβάλλοντας οριζόντιες πολιτικές.   
 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
Η σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι συνεχόμενες 
θετικές αξιολογήσεις που λαμβάνει η κυπριακή οικονομία από τους διεθνείς 
οίκους αξιολόγησης και η έξοδος από το πρόγραμμα οικονομικής 
προσαρμογής, τον Μάρτιο του 2016, επιβεβαιώνουν τις θετικές προοπτικές 
της οικονομίας μας και αποτυπώνουν τη σταθερή ενίσχυση της διεθνούς 
εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία. Ο τραπεζικός τομέας όμως θα 
πρέπει τώρα να αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει στο ρυθμό της ανάπτυξής. 
 
Ωστόσο, τα όποια ενθαρρυντικά μηνύματα, δεν πρέπει να μας παρασύρουν 
στον εφησυχασμό και την επανάπαυση, καθώς είναι πολλά ακόμη που πρέπει 
να γίνουν, για να μπορούμε να μιλούμε για αειφόρο και σταθερή ανάπτυξη.  
 
Το ευρύτερο περιβάλλον εξακολουθεί να είναι θετικό αλλά οι προκλήσεις 
παραμένουν και είναι αρκούντως σοβαρές. Τόσο λόγω των αρνητικών 
επιπτώσεων από την απόφαση της Βρετανίας για έξοδο από την Ε.Ε. και της 
συνακόλουθης εξασθένησης της ισοτιμίας της στερλίνας έναντι του Ευρώ, όσο 
και λόγω της δυναμικής επανεισδοχής σημαντικών μεσογειακών τουριστικών 
προορισμών όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Τυνησία.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο η μεταρρυθμιστική προσπάθεια που ξεκινήσαμε 
επιβάλλεται να συνεχισθεί και να ολοκληρωθεί. Η καταψήφιση των 
νομοσχεδίων της μεταρρύθμισης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, για εμάς 
αποτελεί πισωγύρισμα, αλλά μπορεί με μια δεύτερη προσπάθεια από όλους να 
ψηφιστεί.  
 
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. 
 
Εάν δεν δώσουμε το απαιτούμενο βάρος στο σκέλος των μεταρρυθμίσεων, το 
θετικό υπόβαθρο που δημιουργήθηκε ως τώρα είναι πολύ εύκολο να 
καταρρεύσει και οι θυσίες να παραμείνουν χωρίς αντίκρισμα. 
 
Οι δυνατότητες και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της τουριστικής και 
ξενοδοχειακής μας βιομηχανίας υπάρχουν. Μπορούμε να πετύχουμε τους 
στόχους μας εάν τις αξιοποιήσουμε σωστά.  
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Δεν έχουμε την πολυτέλεια ούτε να γυρίσουμε στα παλιά, αλλά ούτε να 
χαλαρώσουμε τους ρυθμούς μας. Είναι η ώρα των πράξεων και της 
συλλογικής διαχείρισης από όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου.  
 
Ως Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε 
εποικοδομητικά, με προτάσεις και τεκμηριωμένα επιχειρήματα, στην κοινή 
προσπάθεια, αποτελώντας πυλώνα αξιοπιστίας, σταθερότητας και αισιοδοξίας. 
 
Τέλος , θα θέλαμε να τονίσουμε και την στήριξη μας στις προσπάθειες που 
καταβάλλονται για λύση του εθνικού μας προβλήματος. 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. 
 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες του ΠΑΣΥΞΕ 
στους ομιλητές του Συνεδρίου, τόσο από το εξωτερικό όσο και από την 
Κύπρο, για τις πολύ εμπεριστατωμένες και τεκμηριωμένες τοποθετήσεις και 
εισηγήσεις τους, στους συμμετέχοντες στην Έκθεση Προϊόντων & Υπηρεσιών, 
καθώς και στους οργανισμούς που συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση αυτών 
των εκδηλώσεων.  
 
Οι Επίσημοι Χορηγοί μας για τις δύο εκδηλώσεις, του οποίους ευχαριστούμε 
ιδιαίτερα για τη συνεχή στήριξη, είναι ο Οίκος PwC CYPRUS, η WORLD TRADE 
CENTER CYPRUS, η RCB BANK LTD, η AEGEAN AIRLINES, ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, η HERMES AIRPORTS LTD, η CYTA, η Εταιρεία 
THEOVA UHS ENTERPRISE SOLUTIONS LTD, η LOUIS HOTELS, η TRAVEL 
TRADE CYPRUS, η CYPRINTERS LTD και το Ξενοδοχείο HILTON PARK. 
 
Τέλος, ευχαριστίες και συγχαρητήρια θα ήθελα να εκφράσω προς τη 
Διεύθυνση και το Προσωπικό του ΠΑΣΥΞΕ για τη διοργάνωση τόσο του 
Συνεδρίου όσο και της Έκθεσης. 
 
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και εύχομαι το σημερινό μας Συνέδριο, 
να συνέβαλε παραγωγικά και δημιουργικά στην προσπάθεια για υλοποίηση 
των κοινών μας στόχων.  
 
Σας ευχαριστώ. 


