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Χαιρετισμός του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στο 41ο Ετήσιο Ξενοδοχειακό Συνέδριο και 

την 27η Έκθεση Προϊόντων και Υπηρεσιών του ΠΑΣΥΞΕ, στο 

ξενοδοχείο Χίλτον Παρκ, στη Λευκωσία, την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 

2019 και ώρα 1 μ.μ. 

Κυρίες και Κύριοι, 

Με μεγάλη ικανοποίηση χαιρετίζω και φέτος, πλέον βέβαια χωρίς τον 

τουρισμό στο χαρτοφυλάκιό μου, το 41ο Ετήσιο Ξενοδοχειακό Συνέδριο 

και την 27η Έκθεση Προϊόντων και Υπηρεσιών του Παγκύπριου 

Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ). Πρόκειται, θεωρώ, για δύο 

εξαιρετικούς ετήσιους θεσμούς που καθώς διοργανώνονται στην αρχή 

της κάθε νέας χρόνιας, δίνουν εν πολλοίς και το στίγμα της τουριστικής 

μας στρατηγικής. 

Το 2018 επιτελέστηκε ένας πραγματικός άθλος στην τουριστική 

βιομηχανία της χώρας μας, επιβεβαιώνοντας, ακριβώς, ότι η ανάπτυξή 

της αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την κυπριακή οικονομία. Με τη 

συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, πετύχαμε η περσινή χρονιά 

να είναι για τον τουρισμό μας ιστορικά η καλύτερη από την ίδρυση της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, με αυξημένες αφίξεις και έσοδα, διεύρυνση της 

τουριστικής περιόδου και περιορισμό, κατά το δυνατόν, των όποιων 

προβλημάτων. 

Βεβαίως, οι επιτυχίες των προηγούμενων ετών σε καμία περίπτωση δεν 

αναιρούν τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο 

κυπριακός τουρισμός. Προκλήσεις που αφορούν, για παράδειγμα, στον 

εντεινόμενο ανταγωνισμό και στη διαχείριση των επιπτώσεων του 

BREXIT, απαιτούν αναμφίβολα σκληρή δουλειά και συνεχή συντονισμό 

όλων των εμπλεκομένων. 
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Όπως γνωρίζετε, από την αρχή του έτους η ευθύνη για τα τουριστικά 

ζητήματα βρίσκεται στα ικανά χέρια του συναδέλφου μου, Υφυπουργού 

Τουρισμού, ο οποίος προέβη προηγουμένως σε εμπεριστατωμένη 

παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης. Επιτρέψτε μου, 

λοιπόν, μια μικρή παρένθεση στο σημείο αυτό για να ευχηθώ στον κ. 

Περδίο, γι’ ακόμα μια φορά, κάθε καλό στο δύσκολο έργο που έχει 

αναλάβει. 

Ο ρόλος του Υφυπουργείου, το οποίο θα λειτουργεί ως  ένας ενιαίος 

φορέας για τον τουρισμό, στα πλαίσια πάντα ενός ολοκληρωμένου 

μεταρρυθμιστικού πλαισίου, θα είναι καταλυτικός στους σχεδιασμούς και 

την υλοποίηση της τουριστικής μας πολιτικής. Εντατικοποιούνται έτσι 

περαιτέρω οι προσπάθειες που η Κυβέρνηση καταβάλλει τα τελευταία 

χρόνια για αναβάθμιση του τομέα, μεταξύ άλλων προχωρώντας στην 

εκπόνηση της νέας μας Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030. 

Υπενθυμίζω, επιγραμματικά, ότι με τις πολιτικές που εφαρμόζουμε ως 

Κυβέρνηση εμπλουτίζεται σημαντικά το προϊόν μας με μεγάλα έργα 

υποδομής όπως μαρίνες, γήπεδα γκολφ και το πολυθεματικό καζίνο 

θέρετρο, ενώ δώσαμε και σειρά πολεοδομικών κινήτρων, τα οποία 

οδήγησαν σε αύξηση κλινών μέσω της δημιουργίας νέων ξενοδοχειακών 

μονάδων, αλλά και την αναβάθμιση υφιστάμενων. Παράλληλα, 

συνήψαμε συμφωνίες για μακροχρόνιες συνεργασίες με μεγάλους 

οργανωτές ταξιδιών του εξωτερικού, απλοποιήσαμε στοχευμένα τη 

διαδικασία παραχώρησης θεωρήσεων εισόδου και εφαρμόσαμε με 

επιτυχία πολιτική ανοικτών αιθέρων. 

Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι, 

Θα ήθελα να κλείσω τον σύντομο χαιρετισμό μου με τα εξής: Ο ΠΑΣΥΞΕ 

και τα μέλη του έχουν συμβάλει τα μέγιστα στις κοινές προσπάθειές μας 
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και γι’ αυτό, εκ μέρους της Πολιτείας, σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω 

θερμά. Να είστε σίγουροι ότι ο τομέας του τουρισμού βρίσκεται πάντα 

ψηλά στις προτεραιότητές μας και προς αυτήν την κατεύθυνση 

ευελπιστούμε σε ακόμη πιο στενή, δημιουργική και παραγωγική 

συνεργασία, τόσο μαζί σας όσο και με όλους τους αρμόδιους φορείς. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και εύχομαι κάθε επιτυχία στο 

σημερινό σας Συνέδριο και Έκθεση Προϊόντων και Υπηρεσιών. 


