Χαιρετισμός του Προέδρου ΚΟΤ κου Άγγελου Λοΐζου
στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΑΣΥΞΕ
Εορτασμός των 80 χρόνων Ιστορίας του
Τρίτη 7 Ιουνίου 2016, ώρα 12.15, Ξενοδοχείο Χίλτον
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε
της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Έντιμοι κύριοι Αρχηγοί και
Εκπρόσωποι Κομμάτων
Έντιμοι κύριοι Υπουργοί,
Your Excellencies,
Έντιμοι κύριοι Βουλευτές,
Θεοφιλέστατε,
Αγαπητέ Πρόεδρε του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
Φίλε Πρόεδρε και Μέλη του ΠΑΣΥΞΕ
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες και Κύριοι,
Ευχαριστώ κατ’ αρχήν τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων για την
πρόσκληση να χαιρετίσω τη σημερινή Γενική Συνέλευση που σημαδεύει
επίσης τα 80 χρόνια ζωής και δράσης του.
Ο ΚΟΤ στα 46 και πλέον χρόνια της λειτουργίας του έχει ήδη μια
θεμελιωμένη μακρόχρονη συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο
Ξενοδόχων με τον οποίο μας συνδέουν κοινοί στόχοι και κοινές πορείες.
Μαζί εργαστήκαμε μεθοδικά όταν μετά τον Αύγουστο του 1974, η
τουριστική Κύπρος έχασε πέραν του 70% της δυναμικότητας των κλινών
της και το μεγαλύτερο μέρος των τουριστικών περιοχών της.
1

Μαζί επίσης το 2014 θέσαμε τις βάσεις για την ανάκαμψη του
τουρισμού και της Οικονομίας και πήραμε από κοινού αποφάσεις με τις
οποίες συμμορφωθήκαμε και στις οποίες πειθαρχήσαμε για να
μπορούμε να μιλούμε σήμερα για επιτεύγματα στον Τουρισμό με
πολλαπλά οφέλη για τον τόπο.
Ήταν επίπονη και επίμονη η κοινή μας προσπάθεια για ανάκαμψη της
τουριστικής μας βιομηχανίας με αποκορύφωμα την οικονομική κρίση
του 2013. Το 2014 με συντονισμένες ενέργειες και κοινές δράσεις
προβολής, καταφέραμε να κερδίσουμε την αξιοπιστία μας με τους
ξένους εταίρους μας και να αναχαιτίσουμε τη 13ετή πτώση
καταφέρνοντας μια μικρή αύξηση της τάξης του 1.5% με 2.440.000
(2.441.000) αφίξεις.
Το 2015

γίνεται η ανατροπή με 2.660.000 (2.659.000) αφίξεις και

αύξηση 9% (8.9%) που μας έδωσε επίσης το μήνυμα αισιοδοξίας και
για το 2016 αφού κατά το πρώτο τετράμηνο έχουμε μια θεαματική
αύξηση 22% (21.9%).
Σ’ αυτή την προσπάθεια που ήταν συλλογική και καθολική, συνέβαλαν
όλοι οι εταίροι μας, πάντα με προσήλωση στον κοινό στόχο της
ανάκαμψης.
Προσδοκούμε στην ενδυνάμωση των ιστορικών δεσμών μας και στη
συνέχιση της κοινής πορείας για ακόμα μεγαλύτερα επιτεύγματα που
θα επιφέρουν ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες προόδου σε όλα τα
επίπεδα, οικονομική σταθερότητα, προσέλκυση επενδύσεων και
διάνοιξη ευκαιριών για όλο τον κόσμο της Κύπρου.
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Διαφαίνεται σήμερα και προδιαγράφεται πως το 2016, εκτός
απρόβλεπτων εξωγενών καταστάσεων, θα είναι ιστορικά η πιο
πετυχημένη τουριστική χρονιά με ρεκόρ αφίξεων και εσόδων σε μια
χρονιά όπου τα ταξίδια των Ευρωπαίων τουριστών υπολογίζονται να
είναι μειωμένα κατά περίπου 25%. Ο ΚΟΤ δεν εφησυχάζεται.
Αναδιαμορφώνει τις πολιτικές του και το ρόλο του μέσα από τη νέα
Στρατηγική τουρισμού για να είναι πιο αποτελεσματικός στο έργο του.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι ακολουθούμε τη σωστή πορεία και ότι θα
έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη με γνώμονα πάντα το καλό του
τόπου και του κόσμου του.
Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας.
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