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ΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Εκ μέρους των μελών του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, σας
καλωσορίζω στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου
μας.
Μια Συνέλευση η οποία διεξάγεται εν μέσω μίας πρωτοφανούς
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, άγνωστης προς το παρόν διάρκειας,
βάθους και διαστάσεων.
Η παρουσία σας μας τιμά ιδιαίτερα, γιατί αφενός αποδεικνύει έμπρακτα
τη σημασία που αποδίδετε στην τουριστική βιομηχανία του τόπου και
αφετέρου επιβεβαιώνει την αναγνώριση της Πολιτείας για τον
πρωταγωνιστικό και δημιουργικό ρόλο που διαδραματίζει ο ΠΑΣΥΞΕ.
Κύριε Πρόεδρε,
Είμαι βέβαιος ότι ερχόμενος σήμερα εδώ, προετοιμαστήκατε
ψυχολογικά να ακούσετε παράπονα, μεμψιμοιρίες και κριτική. Θα
προσπαθήσω να μη σας επιβεβαιώσω.
Δεν προτίθεμαι να αναλώσω αυτή την παρέμβαση για να περιγράψω με
μελανά χρώματα την υφιστάμενη κατάσταση, όσο δυσχερής κι αν είναι.
Ούτε σκοπεύω να χρησιμοποιήσω, ή να αξιοποιήσω τη διεθνή
οικονομική κρίση και τις αρνητικές επιπτώσεις που ήδη καταγράφονται
στην τουριστική μας βιομηχανία, για να καταθέσω μια σειρά από
διεκδικήσεις των μελών μας, όσο δεινή κι αν είναι η θέση στην οποία
βρίσκονται.
Η σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία απαιτεί σοβαρότητα
και υπευθυνότητα. Απαιτεί, πάνω απ’ όλα, διάλογο και κοινή
δράση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Απαιτεί αυτοσυγκράτηση
και κοινωνική συναίνεση, ψυχραιμία και ρεαλισμό. Προσεγγίσεις
και συμπεριφορές που αναμένουμε να επιδειχθούν και από μέρους των
κοινωνικών μας εταίρων.
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Κύριε Πρόεδρε,
Στο ορατό μέλλον, η κρίση θα ξεπεραστεί. Και τότε η οικονομία
διεθνώς και στην Κύπρο θα είναι πολύ διαφορετική. Το οικονομικό
τοπίο, λίγο θα θυμίζει αυτό που γνωρίζαμε. Το νέο περιβάλλον θα
κρύβει νέες προοπτικές και νέες ευκαιρίες.
•

Γι’ αυτούς που θα είναι προετοιμασμένοι.

•

Γι' αυτούς που θα αντιμετωπίσουν την κρίση επιθετικά και όχι με
αντιλήψεις παθητικού παρατηρητή ή με πολιτικές που απλώς θα
στοχεύουν σε πρόσκαιρα μπαλώματα.

•

Γι’ αυτούς που θα έχουν κάνει έγκαιρα τις σωστές κινήσεις και
τομές.

Ας σκεφτούμε, λοιπόν, και ας λειτουργήσουμε με το βλέμμα στο
αύριο και όχι στο σήμερα ή στο χθες.
Ας μετατρέψουμε τη διεθνή κρίση σε ευκαιρία.
Σε ευκαιρία να αξιολογήσουμε ξανά τη σημασία του ευρύτερου
τουριστικού τομέα στην οικονομία του τόπου,
•

τώρα που βλέπουμε τα έσοδα του Κράτους και των τοπικών
Αρχών να συρρικνώνονται και τους δείκτες της ανεργίας να
ανεβαίνουν.

•

τώρα που συνειδητοποιούμε όλοι ξανά ότι ο τουρισμός δεν είναι
υπόθεση μόνο των ξενοδόχων και των άλλων εμπλεκόμενων
στον κλάδο, αλλά κεφάλαιο για την οικονομία της Κύπρου,

Να προσεγγίσουμε την κρίση ως ευκαιρία να κοιτάξουμε όσα
συμβαίνουν γύρω μας, με ανοικτό πνεύμα και διάθεση αλλαγής,
αλλαγής προς το καλύτερο, αλλαγής που θα θέτει τις στέρεες βάσεις
για την τουριστική Κύπρο του αύριο.
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Ως ευκαιρία να αναβαθμίσουμε το τουριστικό μας προϊόν, να
υλοποιήσουμε όλα εκείνα που εδώ και μια δεκαετία προγραμματίζουμε
και τα περισσότερα μένουν στα συρτάρια λόγω πολύπλοκων και
δυσλειτουργικών διαδικασιών και γραφειοκρατικών αγκυλώσεων.
Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι,
Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης κινητοποίησαν όλες
τις τουριστικές αγορές, αφού όλοι αντιλήφθηκαν από νωρίς, ότι σε
περιόδους
•
•

•

που η ανάπτυξη μετατρέπεται σε ύφεση,
που μεγάλοι τραπεζικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί του
εξωτερικού καταρρέουν συμπαρασύροντας τα εκατομμύρια των
πελατών τους,
που δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας
χάνονται,

τα σχέδια για ταξίδια αναψυχής και θερινές διακοπές, αν και δεν
εγκαταλείπονται, αρχίζουν να αντικρίζονται μέσα από ένα διαφορετικό
πρίσμα.
Κυβερνήσεις αναζήτησαν και βρήκαν τρόπους στήριξης της
βιομηχανίας. Έδωσαν κίνητρα για αναβάθμιση του τουριστικού τους
προϊόντος, πολλαπλασίασαν τα κονδύλια για προβολή και επέκταση σε
νέες αγορές, μείωσαν φορολογίες και άλλες επιβαρύνσεις για να
καταστήσουν το τουριστικό τους πακέτο ακόμη πιο ελκυστικό.
Μόλις προχθές η Γαλλία ανακοίνωσε μείωση του ΦΠΑ σε εστιατόρια και
υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τουρισμό, από το 17,5% στο 5%.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προώθησε σειρά μέτρων στήριξης της οικονομίας,
ενώ εντός των ημερών συνέρχεται το Συμβούλιο των Υπουργών
Ανταγωνισμού για να συζητήσει το θέμα, «ο ρόλος του τουρισμού στην
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης», με στόχο τη χάραξη μιας
ενιαίας πολιτικής στήριξης του ευρωπαϊκού τουρισμού.
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Όλα τα μέτρα είχαν ως επίκεντρο την οικονομική αδυναμία του
τουρίστα, συνεπεία της κρίσης, να χρηματοδοτήσει τις διακοπές του.
Όσοι δεν ανέβαλαν τους όποιους σχεδιασμούς τους για διακοπές,
άρχισαν να σκέφτονται πιο κοντινούς προορισμούς και διακοπές
μικρότερης διάρκειας, ή διακοπές στην ίδιά τους τη χώρα.
Μέσα σ’ αυτό το αρνητικό κλίμα, κινητοποιήθηκαν και οι δημιουργικές
δυνάμεις της τουριστικής βιομηχανίας του τόπου μας. Έγκαιρα,
συλλογικά, υπεύθυνα και αποφασιστικά.
Θέλω με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους φίλους και
συνεργάτες μας του ΣΤΕΚ και του ACTA για την πολύ καλή συνεργασία
που είχαμε τον περασμένο Οκτώβριο και Νοέμβριο, όταν εργαστήκαμε
από κοινού για να διαμορφώσουμε και προωθήσουμε προς το κράτος
ένα κοινό πακέτο προτάσεων και μέτρων.
Με κάποια καθυστέρηση, οφείλω να πω, και παρά τις προειδοποιήσεις
μας, κινητοποιήθηκε και η δική μας κυβέρνηση, προωθώντας μια σειρά
από μέτρα, τα σημαντικότερα των οποίων ήταν:
•
•
•
•

Η κατάργηση των τελών διανυκτέρευσης προς τις Αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης
Η μείωση των τελών προσγείωσης αεροσκαφών
Η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 8% σε 5%
Η εφαρμογή σχεδίου ενίσχυσης του εσωτερικού κοινωνικού
τουρισμού.

Τα μέτρα κινούνται στην ορθή κατεύθυνση. Γι’ αυτό τα χαιρετίσαμε και
θέλω και με αυτή την ευκαιρία να εκφράσω την ικανοποίησή μας για
την στάση που τήρησε η κυβέρνηση και τον εποικοδομητικό ρόλο που
διαδραμάτισε σ’ αυτή τη διαδικασία ο Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού.
Ήταν μέτρα άμεσης αντίδρασης και στοχευμένα, όπως συνηθίζει να λέει
ο Υπουργός των Οικονομικών, αφού αποσκοπούσαν στο να μειώσουν
την τιμή του τουριστικού μας πακέτου, καθιστώντας το πιο
ανταγωνιστικό. Διότι μέσα στις συνθήκες κρίσης που βιώνουμε,
αντιλαμβάνεστε ότι ο παράγοντας «τιμή» θα είναι ένα από τα κορυφαία
κριτήρια στην επιλογή προορισμού.
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Ως ΠΑΣΥΞΕ καλέσαμε τους ξενοδόχους να συμβάλουν σ’ αυτή την
προσπάθεια προχωρώντας και οι ίδιοι σε ανάλογες, με εκείνες των πιο
πάνω μέτρων, μειώσεις τιμών. Θέλω να πω ότι η ανταπόκριση υπήρξε
σχεδόν καθολική, ενώ πολλοί ξενοδόχοι, διαισθανόμενοι τα δεδομένα
που είχαν αρχίσει να διαμορφώνονται, είχαν ήδη προχωρήσει σε
δραστικές μειώσεις τιμών, πολύ πριν εξαγγελθούν τα μέτρα της
κυβέρνησης.
Είναι, όμως μέτρα βραχυπρόθεσμα, που στοχεύουν να αντιμετωπίσουν
την παρούσα δύσκολη στιγμή.
Σε ένα παράλληλο άξονα άμεσης κινητοποίησης και με στόχο τη
συγκράτηση της ανεργίας και την αναβάθμιση των παρεχομένων
υπηρεσιών,
έχουμε
αποδιθεί
σε
εκστρατεία
διοργάνωσης
επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης για το έμψυχο δυναμικό της
βιομηχανίας μας. Εδώ οφείλω να εξάρω την τεράστια συμβολή και
καθοδήγηση που μας προσφέρθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού και τα στελέχη της.
Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Κυρίες και κύριοι,
Ενώπιόν μας, έχουμε δύο άλλες προκλήσεις.
Η μία αφορά την επόμενη τουριστική περίοδο. Όπως όλα δείχνουν, το
διεθνές οικονομικό περιβάλλον θα συνεχίσει να βιώνει συνθήκες
αβεβαιότητας και ανασφάλειας τουλάχιστον και κατά το 2010. Η
ανάλυση του περιβάλλοντος αυτού καθώς και η αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας των μέτρων που προωθήσαμε φέτος, έναντι και
των επιλογών άλλων αγορών και κυρίως ανταγωνιστικών μας, πρέπει
να αρχίσει από τώρα.
Να μην περιμένουμε πάλι προς το τέλος του χρόνου, όταν τα
πράγματα θα έχουν αρχίσει να παίρνουν το δρόμο τους, για να
προωθήσουμε μέτρα διορθωτικά και ενδεχομένως μειωμένης
αποτελεσματικότητας.
Θέλω να επισημάνω ότι η φετινή καθυστέρηση, στην προώθηση
και εφαρμογή των μέτρων, δημιούργησε προβλήματα και
αχρείαστες αντιπαραθέσεις με ξένους διοργανωτές ταξιδίων. Γι’
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αυτό, προς αποτροπή επανάληψης των ίδιων φαινομένων, εμείς
έχουμε ήδη απευθυνθεί στον Πρόεδρο του Κυπριακού
Οργανισμού Τουρισμού ζητώντας του να ενεργήσει άμεσα, ώστε
από τώρα να εξαγγελθεί από την Κυβέρνηση η παράταση της
ισχύος των μέτρων στήριξης του τουρισμού και για το 2010.
Μια τέτοια απόφαση της Κυβέρνησης, θα βοηθούσε η
τουριστική Κύπρος να παρουσιαστεί έγκαιρα πιο ανταγωνιστική
με την πρώτη έκδοση των προγραμμάτων στις κύριες αγορές
μας και θα έδινε ώθηση και δυναμική στον καθοριστικής
σημασίας τομέα των προκρατήσεων. Θα έδινε επίσης ένα
σαφέστατο μήνυμα εμπιστοσύνης και στήριξης προς τους
συνεργάτες μας, διοργανωτές ταξιδίων και αεροπορικές
εταιρείες.
Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση αφορά την μετά την κρίση εποχή για την
οποία πρέπει να αρχίσουμε από σήμερα να προετοιμαζόμαστε και να
προγραμματιζόμαστε.
Να μην περιμένουμε να ξεπερασθεί η κρίση.
Μόνο με αυτή την προσέγγιση μπορούμε να μετατρέψουμε την
κρίση σε ευκαιρία.
Αφορά ένα πιο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.
Ένα σχεδιασμό ο οποίος θα αντιμετωπίζει το σημαντικότερο πρόβλημα
της τουριστικής μας βιομηχανίας που δεν είναι άλλο από τη διάβρωση
της ανταγωνιστικότητάς μας και την απώλεια του value for money.
Ένα σχεδιασμό ο οποίος θα πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί. Στα
χαρτιά έχουμε μέχρι σήμερα καταστρώσει αμέτρητα επιχειρησιακά
πλάνα. Τώρα είναι η ώρα να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη.
Ένα σχεδιασμό που θα περιλαμβάνει όλες τις πτυχές αυτού που
ονομάζουμε τουριστικό προϊόν:
•

Από τα σύγχρονά μας αεροδρόμια, τα οποία σύντομα θα
αποτελούν ένα ισχυρό εφόδιο στην προσπάθεια προσέλκυσης
ποιοτικού τουρισμού, μέχρι τα λιμάνια και τις μαρίνες μας.
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•

•

•

•
•

Από την πολιτική προβολής στο εξωτερικό και την επέκταση σε
νέες αγορές, μέχρι τα έργα υποδομής του κράτους και των
τοπικών αρχών.
Από την τιμολογιακή μας πολιτική και τις κάθε λογής
επιβαρύνσεις που φορτώνονται στο τουριστικό πακέτο, μέχρι το
πολυσυζητημένο πρόβλημα της εποχικότητας.
Από το υδατικό πρόβλημα και την προστασία του περιβάλλοντος,
μέχρι την επιμόρφωση και ποιοτική αναβάθμιση των ανθρώπων
που αναλαμβάνουν το έργο της εξυπηρέτησης των ξένων
περιηγητών.
Από την στάση μας έναντι των διοργανωτών ταξιδίων μέχρι την
πολιτική μας έναντι των μεγάλων αερομεταφορέων.
Από το θεσμικό πλαίσιο προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, μέχρι
την παροχή κινήτρων στην εγχώρια βιομηχανία για προώθηση
έργων αναβάθμισης και ανακαίνισης μονάδων.

Δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Νομίζω ότι όλοι όσοι βρισκόμαστε
σήμερα σ’ αυτή την αίθουσα γνωρίζουμε ποια είναι τα συστατικά
στοιχεία που δίνουν σε ένα προορισμό το πιστοποιητικό της ποιότητας.
Θέλω να σταθώ
προηγουμένως.

σε

τρία

μόνο

από

τα

θέματα

που

ανέφερα

Το πρώτο αφορά τα έργα υποδομής, εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού
των τουριστικών μας μονάδων και εγκαταστάσεων.
Οι δύο κλάδοι της οικονομίας μας που βιώνουν περισσότερο τις
συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, είναι ο τουριστικός και ο
κατασκευαστικός. Φτάνει μόνο να σας πω ότι από τον αριθμό των
πέντε και πλέον χιλιάδων νέων ανέργων του Απριλίου, δύο στους
πέντε προέρχονται από τον ευρύτερο κατασκευαστικό τομέα και ένας
στους πέντε από τον τομέα των ξενοδοχείων και των εστιατορίων.
Φτάνει μόνο να σας πω, ότι μια υποχώρηση του τουρισμού μας της
τάξης του 10%, θα αφαιρέσει έσοδα από το σύνολο της οικονομίας
κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ.
Μια ευφάνταστη πολιτική κινήτρων, οικονομικών, φορολογικών,
αλλά
κυρίως
χωροταξικών
πολεοδομικών,
για
έργα
εμπλουτιστικά και εκσυγχρονιστικά, θα μπορούσε:
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•
•
•

να αναθερμάνει τον κατασκευαστικό τομέα,
να συμβάλει στην τόνωση της οικονομίας,
να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας,

και παράλληλα να αναβαθμίσει ποιοτικά τις τουριστικές μας
εγκαταστάσεις, πολλές από τις οποίες ενδέχεται να υπολειτουργήσουν
και τη φετινή σεζόν ή να διευρύνουν την περίοδο αναστολής της
λειτουργίας τους κατά το χειμώνα.
Επενδύοντας στην ποιότητα, στηρίζουμε παράλληλα δύο τομείς
που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας.
Ρόλο σ’ αυτή τη διαδικασία έχουν να διαδραματίσουν και οι τράπεζες.
Χρειαζόμαστε τη συμβολή τους. Οι περισσότεροι ξενοδόχοι
αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα ρευστότητας και υπερδανεισμού. Και
αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους με τα σημερινά
επίπεδα των επιτοκίων, τα οποία σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, είναι μέχρι και 3,5 μονάδες πιο ψηλά από το μέσο
όρο της ευρωζώνης.
Νομίζω ότι είναι η ώρα, Κυβέρνηση, Κεντρική και εμπορικές τράπεζες,
να βρουν τρόπους εξασφάλισης φθηνότερου χρήματος και αξιοποίησης
του προς όφελος του συνόλου της οικονομίας του τόπου.
Είναι η ώρα να μελετηθεί η ιδέα της δημιουργίας ενός ειδικού
ταμείου με χρήματα τα οποία το ίδιο το κράτος θα μπορούσε να
εξασφαλίσει χαμηλότοκα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
και στη συνέχεια να διοχετευθούν μέσω των εμπορικών
τραπεζών, στοχευμένα στην τουριστική βιομηχανία, για έργα
αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των ξενοδοχειακών μονάδων,
με τη μορφή χαμηλότοκων, μακροπρόθεσμων δανείων.
Το δεύτερο θέμα αφορά την πολιτική μας έναντι των αεροπορικών
εταιρειών. Φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι ότι οι δικοί μας
αερομεταφορείς έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην
προώθηση του κυπριακού τουρισμού. Γνωρίζω τους χίλιους δυό
περιορισμούς που υπάρχουν για επιχορηγήσεις και δημόσιες ενισχύσεις.
Όμως, με τον ίδιο τρόπο που ευρωπαϊκές κυβερνήσεις -με
αφορμή την χρηματοπιστωτική κρίση- άνοιξαν τα ταμεία τους
για να στηρίξουν τραπεζικούς και ασφαλιστικούς οργανισμούς
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και αυτοκινητοβιομηχανίες, να βρούμε κι εμείς τις διαδικασίες
μέσα από τις οποίες θα στηρίξουμε τις Κυπριακές Αερογραμμές
και τη Eurocypria. Για να διαδραματίσουν το ρόλο που πιστεύουμε ότι
έχουν στην υπόθεση στήριξης του κυπριακού τουρισμού. Για να έχουν
τη δυνατότητα να πετάξουν προς προορισμούς που άλλοι αρνούνται
γιατί δεν έχουν συμφέρον να το πράξουν.
Τρόποι στήριξης υπάρχουν, εκείνο που χρειάζεται είναι πολιτική
βούληση.
Το τρίτο θέμα αφορά το δικό μας χώρο.
Κι εμείς οι ξενοδόχοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η ώρα να
κοιτάξουμε μπροστά με ανοικτό πνεύμα. Κι εμείς πρέπει να
εντοπίσουμε και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που κρύβει η επόμενη
μέρα αυτής της κρίσης.
Για να το επιτύχουμε, πρέπει να ακολουθήσουμε τις νέες τάσεις, να
δημιουργήσουμε νέες δομές, να αποκτήσουμε πιο δυναμική
εκπροσώπηση και να γίνουμε πιο αξιόπιστοι συνομιλητές, τόσο εντός
όσο και εκτός Κύπρου.
Τώρα είναι η στιγμή να δημιουργήσουμε ως Κύπρος το δικό μας
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο.
•

Να θεσμοθετήσουμε ένα σύμβουλο της Πολιτείας σε θέματα
τουρισμού, ο οποίος θα έχει εκ του νόμου ως μέλη του όλα τα
ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα της χώρας.

•

Ένα υπεύθυνο συλλογικό φορέα, ο οποίος θα μελετά και θα
υποδεικνύει την πρόωθηση και εφαρμογή κάθε μέτρου που
συντελεί στην ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας της
Κύπρου.
• Που θα παρέχει συμβουλευτική στήριξη σε όλα τα μέλη του
σε θέματα οικονομικά, νομικά και εργασιακά.
• Που θα συμμετέχει και θα διοργανώνει σημαντικά διεθνή
συνέδρια και τουριστικές εκθέσεις.
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Η ολοκληρωμένη πρότασή μας για τη δημιουργία του Ξενοδοχειακού
Επιμελητηρίου είναι έτοιμη και ήδη έχουμε εγκαινιάσει κύκλο επαφών,
για ένα ανοικτό διάλογο γύρω από το θέμα. Με την κυβέρνηση, τα
κοινοβουλευτικά κόμματα, τους άλλους φορείς του ευρύτερου χώρου
μας, αλλά και το ΚΕΒΕ και την ΟΕΒ, στην στήριξη των οποίων
προσβλέπουμε για υλοποίηση αυτού του στόχου.
Κύριε Πρόεδρε,
Θέλω, πριν κλείσω, να σας διαβεβαιώσω για μια ακόμη φορά ότι η
στάση μας θα παραμείνει εποικοδομητική και δημιουργική. Χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι δεν θα ασκούμε την καλοπροαίρετη κριτική μας
εκεί και όπου χρειάζεται. Είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να εμπλακούμε
σε ένα ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον της τουριστικής μας
βιομηχανίας, ο οποίος θα έχει ως αντικείμενο ένα χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης έργων και σχεδιασμών και ένα μηχανισμό συνεχούς
παρακολούθησης και ελέγχου.
Σας ευχαριστώ για μιαν ακόμη φορά για την παρουσία σας στη Γενική
μας Συνέλευση και για το προσωπικό ενδιαφέρον που επιδεικνύετε για
τα θέματα τουρισμού.
Ευχαριστώ επίσης τον αρμόδιο Υπουργό κ. Αντώνη Πασχαλίδη, την
Κυβέρνηση ως σύνολο, τις Επιτροπές της Βουλής και ιδιαίτερα την
αρμόδια Επιτροπή Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τον Πρόεδρο
και τα στελέχη του ΚΟΤ, το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ, τις ηγεσίες του Συνδέσμου
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων και του ΣΤΕΚ, τις Αεροπορικές Εταιρείες και
την Hermes Airports, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις Συντεχνίες
ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, τους Συνδέσμους Διευθυντών Ξενοδοχείων
ΠΑΣΥΔΙΞΕ και HCIMA, για τη συνεργασία που επιδεικνύουν για
αντιμετώπιση των προβλημάτων της τουριστικής μας βιομηχανίας.
Θερμές ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω και προς τους φίλους
δημοσιογράφους και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, για τη δική τους
συνεισφορά στην προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης και προώθησης
του τουριστικού μας προϊόντος και για την καλοπροαίρετη και
δημιουργική κριτική τους.
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Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τα Μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, το Γενικό Διευθυντή, τη Γραμματεία και
τα Μέλη του Συνδέσμου για τη συμπαράστασή τους στο δύσκολο έργο
και αποστολή που έχουμε αναλάβει.
Πρώτα και πάνω απ’ όλους όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους
συμπατριώτες μας για τη μεγάλη ανταπόκριση τους στη συλλογική μας
προσπάθεια ανάπτυξης του εσωτερικού τουρισμού. Τους διαβεβαιώνω
ότι ως ΠΑΣΥΞΕ θα εντείνουμε τις προσπάθειες μας για ακόμη
περισσότερες και ακόμη καλύτερες προσφορές και για ποιοτικότερη
εξυπηρέτηση.
Προτού εγκαταλείψω το βήμα, θα ήθελα να ανακοινώσω με ιδιαίτερη
χαρά, μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τον Σύνδεσμό μας αλλά και για
το σύνολο της τουριστικής βιομηχανίας του τόπου. ΠΑΣΥΞΕ και BBC
World News ανανεώνουμε για ένα ακόμη χρόνο τη μεταξύ μας
συνεργασία, με την οποία το έγκριτο ειδησεογραφικό κανάλι BBC
World News, καθίσταται και πάλι, από σήμερα, επίσημος χορηγός
επικοινωνίας του ΠΑΣΥΞΕ.
Ας δούμε μαζί ένα συνοπτικό απόσπασμα από το αφιέρωμα για την
τουριστική Κύπρο που πρόβαλε το πρόγραμμα Fast Track του BBC
World News στα πλαίσια της μεταξύ μας συνεργασίας.
Σας ευχαριστώ.
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