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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ,
κ. ΧΑΡΗ ΛΟΪΖΙΔΗ,
ΣΤΟ 40ο ΕΤΗΣΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ &
ΤΗΝ 26η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK - ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Your Excellency,
Κύριοι Βουλευτές,
Κύριοι Δήμαρχοι,
Θεοφιλέστατε,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, ομιλητές και εκθέτες,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Κυρίες και Κύριοι,

Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο σημερινό, 40ο Ξενοδοχειακό
Συνέδριο και στην 26η Έκθεση Προϊόντων & Υπηρεσιών, που διοργανώνει ο
Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων. Είναι, πιστεύω, κοινή πεποίθηση ότι οι δύο
αυτές σημαντικές πρωτοβουλίες του Συνδέσμου μας, έχουν σταδιακά καταστεί ένας
ιδιαίτερα χρήσιμος θεσμός για την τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία της
χώρας μας.

Συζητούμε σήμερα το μέλλον και τις προοπτικές του κυπριακού τουρισμού, μετά τη
νέα σημαντική αύξηση των αφίξεων και των εσόδων που καταγράφηκε το 2017. Οι
αφίξεις ξεπέρασαν τα 3,6 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 14,6% -σε
συνέχεια της αύξησης σχεδόν 20% του 2016- ενώ γύρω στο 12% φαίνεται ότι θα
κυμανθεί τελικά η αύξηση των εσόδων.

Στις επιδόσεις του 2017 έδωσαν ώθηση και κάποιοι χειμερινοί μήνες,
αποδεικνύοντας τις σημαντικές δυνατότητες που υπάρχουν για αντιμετώπιση του
προβλήματος της εποχικότητας. Αναφέρω ενδεικτικά ότι ο Ιανουάριος είχε αύξηση
αφίξεων 28%, ο Φεβρουάριος πέραν του 24% και ο Νοέμβριος 16,5%.

Είμαστε, ασφαλώς ικανοποιημένοι με αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες υπήρξαν
αποτέλεσμα δράσεων σε πολλά επίπεδα, τόσο από το κράτος όσο και από τον
ιδιωτικό τομέα. Πρωτίστως, όμως, ήταν αποτέλεσμα μιας δημιουργικής και
παραγωγικής συνεργασίας των δύο.

Κύριε Υπουργέ,
Κυρίες και κύριοι,

Σε άλλες εποχές, όταν κυρίαρχο μοντέλο –όχι μόνο στη χώρα μας– ήταν ο μαζικός
τουρισμός, ενδεχομένως και να κλείναμε εδώ αυτή τη συζήτηση, εφόσον θα
θεωρούσαμε ότι οι αριθμητικοί μας στόχοι επιτεύχθηκαν ή επιτυγχάνονται.

Όμως, έκτοτε, πολλά έχουν αλλάξει στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Πέραν των
τεράστιων αλλαγών που έχουν σημειωθεί σε οικονομικό επίπεδο, τόσο στην
Ευρώπη όσο και παγκοσμίως, καταγράφονται σημαντικές αλλαγές στις νοοτροπίες
και στην καταναλωτική συμπεριφορά των τουριστών, εμφανίζονται νέοι
προορισμοί, αναπτύσσονται νέες μορφές τουρισμού, σημειώνεται μια πρωτόγνωρη
εξάπλωση των νέων τεχνολογιών και τόσα άλλα.
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Γι’ αυτό, επιλέξαμε να θέσουμε στο επίκεντρο του σημερινού μας Συνεδρίου, τη
συνολική εμπειρία του πελάτη-επισκέπτη και τη συνεχή προσπάθεια για διεύρυνση
και εμπλουτισμό της.

Γιατί η εμπειρία των διακοπών διαμορφώνεται από ένα πλήθος εντυπώσεων και
βιωματικών εμπειριών. Είναι οι υπηρεσίες που ξεκινούν από τα αεροδρόμια, το
κατάλυμα, την εστίαση, τη διασκέδαση, τις συγκοινωνίες, τα τουριστικά και
ταξιδιωτικά γραφεία, μέχρι την ποιότητα και τον επαγγελματισμό του προσωπικού
σε όλα τα πιο πάνω και πολλά άλλα.

Το στοίχημα, λοιπόν, είναι η ποιότητα. Κι εκεί πρέπει να επενδύσουμε. Η ψηλού
επιπέδου ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών συμβάλλει στη δημιουργία αφοσιωμένων
πελατών. Συμβάλλει στην απόκτηση πιστής, επαναλαμβανόμενης πελατείας και στη
μεγιστοποίηση του κέρδους του προορισμού ως σύνολο.

Διαμορφώνει, ασφαλώς, και τις προωθητικές μας προσπάθειες, αφού ο κάθε
επισκέπτης –με τη δύναμη επιρροής που έχει αποκτήσει μέσα από τη χρήση του
ίντερνετ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης– μπορεί να συμβάλει θετικά ή και
αρνητικά στην εικόνα ενός προορισμού.

Κυρίες και κύριοι,

Στην προσπάθειά μας να σχεδιάσουμε τα επόμενά μας βήματα, πιστεύουμε ότι είναι
σημαντικό να αξιολογήσουμε τους παράγοντες που οδήγησαν στις επιτυχίες των
τελευταίων χρόνων.

Ως ΠΑΣΥΞΕ αξιολογούμε τους εξής ως τους πιο σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας:

1. Τη γρήγορη αντίδρασή μας στα νέα δεδομένα και τη γόνιμη και παραγωγική
συνεργασία κράτους, επιχειρήσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και
εργαζομένων, που οδήγησαν σε αντιστροφή του αρνητικού κλίματος.

2. Τις συντονισμένες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας του τουριστικού μας προϊόντος, της επέκτασης σε νέες
αγορές και της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.

3. Την προώθηση σημαντικών πολεοδομικών και άλλων κινήτρων από το
κράτος, την εξαγγελία ή και ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής όπως οι
μαρίνες και το καζίνο, τις σημαντικές επενδύσεις εμπλουτισμού και
αναβάθμισης ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων τουριστικών υποδομών Τα
τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν περίπου 15.000 νέες κλίνες, ενώ οι
συνολικές επενδύσεις στην ξενοδοχειακή βιομηχανία ξεπερνούν τα 500
εκατομμύρια ευρώ.

4. Τις μειώσεις σε φορολογίες και άλλες δαπάνες, που συνέβαλαν στον
περιορισμό του λειτουργικού κόστους και στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας.

5. Την ελευθεροποίηση των πτήσεων η οποία οδήγησε πλέον στο να μην
εξαρτάται ο τουρισμός μας από μία ή δύο συγκεκριμένες αγορές, αλλά να
προσελκύει τουρίστες από πολλές χώρες του κόσμου.



3

Η οικονομία της χώρας μας –με την καταλυτική συμβολή και του τουρισμού– έχει
επανέλθει σε ρυθμούς δυναμικής ανάπτυξης. Οι πολιτικές που οδήγησαν σ’ αυτή τη
δυναμική ανάπτυξη πρέπει να συνεχιστούν. Ωστόσο, παρά τη σημαντική βελτίωση
των οικονομικών συνθηκών, η ανεργία παραμένει ακόμη σε ψηλά επίπεδα.

Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί μια δυναμική και σταθερή «δεξαμενή» θέσεων
εργασίας και ηγείται της προσπάθειας αύξησης της απασχόλησης. Σύμφωνα με
επίσημες στατιστικές, ενώ στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας, η
απασχόληση –μεταξύ 2013 και 2017– αυξήθηκε κατά 5,6%, στην τουριστική
βιομηχανία η αντίστοιχη αύξηση υπερβαίνει το 17%.

Κύριε Υπουργέ,

Απευθύνομαι και σε εσάς αλλά και στο σύνολο της πολιτικής ηγεσίας. Οι
προεκλογικές περίοδοι δεν προσφέρονταν για δραστικές αλλαγές και
μεταρρυθμίσεις.

Ελπίζουμε ότι τώρα, που η εκλογική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, θα επανέλθει το
κλίμα συναίνεσης και συνεργασίας και προσβλέπουμε στη συνέχιση της
μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, για να καταστήσουμε το κράτος μας σε όλα τα
επίπεδα λειτουργίας του, περισσότερο αποτελεσματικό και ευέλικτο, μακριά από
γραφειοκρατικές και άλλες στρεβλώσεις.

Αυτό αποτελεί μιαν προσπάθεια η οποία δεν σταματά ποτέ.

Γιατί οι επιδόσεις, ιδιαίτερα της τελευταίας διετίας, μάς καλούν να διαχειριστούμε
συνετά και αποτελεσματικά τις αυξανόμενες απαιτήσεις της τουριστικής ζήτησης
για το 2018, η οποία επίσης αναμένεται να κινηθεί με θετικό πρόσημο.

Νέες προκλήσεις επιβάλλουν τη βέλτιστη δυνατή ανταπόκριση των αρμόδιων
φορέων σε μια σειρά θεμάτων. Θα αναφερθώ σε τρεις, κατά τη γνώμη μας,
σημαντικές προκλήσεις:

 Η σύσταση Υφυπουργείου Τουρισμού αποτελεί πλέον επείγον ζήτημα,
προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση της νέας εθνικής στρατηγικής για
τον τουρισμό.

 Πρόκληση αποτελεί επίσης η έλλειψη καταρτισμένου έμψυχου δυναμικού, η
οποία θα μπορούσε σε μεγάλο βαθμό να αντιμετωπιστεί μέσω της
αξιοποίησης κατάλληλων ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης, με
έμφαση στους νέους ανέργους. Στα πλαίσια αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συνδέσμου σε πρόσφατη απόφαση του κατάρτισε Ειδική Επιτροπή για το
θέμα αυτό. Παράλληλα, συνεχής πρέπει να είναι η προσπάθεια για
περαιτέρω επέκταση της τουριστικής περιόδου και απάμβλυνση της
εποχικότητας.

 Τέλος, είναι πλέον αναγκαία η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει
η τεχνολογία, προκειμένου να προωθηθεί πιο στοχευμένα το τουριστικό
προϊόν, να καταστεί πιο αποτελεσματική η λειτουργία των επιχειρήσεων και
να βελτιστοποιηθεί η συνεργασία ανάμεσα στις τοπικές Αρχές, τους φορείς
και τις επιχειρήσεις, προσφέροντας μια πιο ποιοτική και ολιστική εμπειρία
στους τουρίστες.
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Ως Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε
εποικοδομητικά, με τεκμηριωμένες προτάσεις και εισηγήσεις, αποτελώντας πυλώνα
αξιοπιστίας και σταθερότητας της τουριστικής μας βιομηχανίας.

Κυρίες και Κύριοι,

Κλείνοντας, θα ήθελα 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 προς όλους
εσάς που με την αρθρόα συμμετοχή σας έχετε επίσης συμβάλει στην επιτυχία
αυτών των εκδηλώσεων. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, ότι η προσπάθειά μας για
αναβάθμιση των δύο αυτών πρωτοβουλιών του ΠΑΣΥΞΕ θα είναι συνεχής.

Ευχαριστώ επίσης τους επίσημους χορηγούς μας, χωρίς τη στήριξη των οποίων δεν
θα ήταν εφικτή η επιτυχής σημερινή διπλή διοργάνωση. Τον Οίκο PwC CYPRUS,
την ALUMIL CY LTD, την EUROBANK CYPRUS LTD, το THE RADISSON BLU HOTEL
LARNACA, την AEGEAN AIRLINES, τον ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, τη
HERMES AIRPORTS LTD, τη CYTA, την Εταιρεία THEOVA UHS ENTERPRISE
SOLUTIONS LTD, τη LOUIS HOTELS, την TRAVEL TRADE CYPRUS, τη CYPRINTERS
LTD και το Ξενοδοχείο HILTON PARK.

Ευχαριστίες και συγχαρητήρια θα ήθελα να εκφράσω και προς τη Διεύθυνση και το
Προσωπικό του ΠΑΣΥΞΕ για τη διοργάνωση τόσο του Συνεδρίου όσο και της
Έκθεσης.

Σας ευχαριστώ.


