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ΕΤΗΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΣΥΞΕ 
 

Χάρης Λοϊζίδης: Στην τουριστική και ξενοδοχειακή 
βιομηχανία μετατρέψαμε την κρίση σε ευκαιρία 

 
«Το 2016 ήταν χρονιά-σταθμός. Ενώ ο παγκόσμιος τουρισμός 
αυξήθηκε κατά 4%, η αύξηση των περιηγητών στη χώρα μας 
προσέγγισε το 20%». 
 
«Προϋπόθεση περαιτέρω επιτυχίας η εντατικοποίηση της 
μεταρρυθμιστικής προσπάθειας στον δημόσιο, ημιδημόσιο, αλλά και 
στον ιδιωτικό τομέα». 
 
Σε μια ιδιαίτερα θετική συγκυρία για την τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία της 
Κύπρου πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Ξενοδόχων. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Χάρης Λοϊζίδης, αν και υπέδειξε ότι έχουμε 
ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε –τονίζοντας πρωτίστως την ανάγκη συνέχισης και 
εντατικοποίησης της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που έχει ξεκινήσει– χαρακτήρισε 
το 2016 χρονιά-σταθμό για την τουριστική βιομηχανία της χώρας μας.   
 
Σε συνέχεια των επιδόσεων του 2016, ανέφερε ο κ. Λοϊζίδης, με αφίξεις που 
ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 3 εκατομμύρια, το πρώτο τετράμηνο φέτος 
καταγράφουμε πρόσθετη αύξηση της τάξης του 20%. Τα έσοδα καταγράφουν, 
μικρότερη αλλά ικανοποιητική αύξηση 12% και η απασχόληση στη βιομηχανία μας 
αυξάνεται με σαφώς πιο γρήγορους ρυθμούς από το σύνολο της οικονομίας, σε σημείο 
που να παρουσιάζονται και ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο μας».   
 
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ ανέφερε ότι πριν από τρία χρόνια, «όταν ακόμα ως χώρα 
παλεύαμε για να εξέλθουμε από την ύφεση και η οικονομία μας βρισκόταν σε 
πρόγραμμα προσαρμογής», κράτος και βιομηχανία θέταμε δύο πολύ συγκεκριμένους 
στόχους: Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος και την 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. «Σήμερα, προσγειωμένα και ρεαλιστικά, 
μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι με συντονισμένες και κοινές προσπάθειες, όλων 
ανεξαιρέτως των εμπλεκόμενων μερών, πετύχαμε αρκετά και στις δύο αυτές 
κατευθύνσεις». 
 
Μέσα σε τέσσερα χρόνια, ανέφερε ο κ. Λοϊζίδης, πετύχαμε περισσότερα απ’ όσα την 
τελευταία 20ετία, σε συνθήκες μάλιστα που ήταν σαφώς δυσμενέστερες. «Με μια σειρά 
σημαντικών πολεοδομικών και άλλων κινήτρων που προώθησε το κράτος αμέσως μετά 
την κορύφωση της οικονομικής κρίσης στον τόπο μας, κατορθώσαμε να γίνουν στη 
βιομηχανία σημαντικές επενδύσεις εμπλουτισμού και αναβάθμισης ξενοδοχειακών 
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μονάδων και άλλων τουριστικών υποδομών. Ως απόρροια των πολεοδομικών κινήτρων 
καταφέραμε να προσθέσουμε, ύστερα από πολλά χρόνια συνεχούς συρρίκνωσης, 
σημαντικό αριθμό νέων, ποιοτικά αναβαθμισμένων κλινών. Υπολογίζουμε ότι η 
τουριστική βιομηχανία ενισχύθηκε με περίπου 10.000 νέες κλίνες, γεγονός που 
δημιουργεί νέες δυνατότητες και προοπτικές». 
 
Η δεύτερη κατεύθυνση, ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, αφορούσε την επιμήκυνση 
της τουριστικής περιόδου. «Τη χειμερινή περίοδο 2015-16 σημειώθηκε σημαντική 
αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς το νησί μας της τάξης του 30%, ενώ η αύξηση 
όλης της χρονιάς ήταν 20%. Κατά τους χειμερινούς μήνες του 2016, δηλαδή την 
τριμηνία Ιανουαρίου-Μαρτίου και τη διμηνία Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, επισκέφθηκαν την 
Κύπρο 464.000 τουρίστες, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 23% σε σύγκριση με το 
2015 και 54% σε σύγκριση με το 2014».  
 
Ο κ. Λοϊζίδης σημείωσε ότι ως οικονομία και ως τουριστική βιομηχανία έχουμε ακόμη 
πολύ δρόμο να διανύσουμε. «Η προσπάθεια για βελτίωση της ανταγωνιστικής μας 
θέσης δεν είναι μια διαδικασία που ολοκληρώνεται, ούτε ασφαλώς έχουμε την 
πολυτέλεια να την αφήσουμε να ατονήσει. Αναγκαία προϋπόθεση επιτυχίας αποτελεί η 
συνέχιση και εντατικοποίηση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που έχει ξεκινήσει, 
στον δημόσιο, τον ημιδημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Ο στόχος για σταθερή και 
υγιή ανάπτυξη θα επιτευχθεί μόνο με την υλοποίηση  μεταρρυθμίσεων, που θα 
οδηγήσουν στη θεμελίωση μιας σύγχρονης, ευέλικτης και ανταγωνιστικής οικονομίας». 
 
Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, η επιμήκυνση της τουριστικής 
περίοδου είναι ζωτικής σημασίας και για έναν ακόμη πολύ σημαντικό στόχο που πρέπει 
να θέσουμε και να πετύχουμε. «Να προσελκύσουμε στη βιομηχανία ξανά τους νέους 
μας. Να επενδύσουμε στην εκπαίδευσή τους, αλλά να το κάνουμε για μια βιομηχανία 
που θα τους προσφέρει εργασία 10, 11 ή και 12 ακόμη μήνες τον χρόνο, όχι έξι ή επτά 
μήνες, όπως συμβαίνει σήμερα. Εμείς πιστεύουμε στη δυνατότητα της τουριστικής 
βιομηχανίας να δημιουργήσει και να διατηρήσει θέσεις εργασίας με προοπτική. Και είναι 
με ιδιαίτερη χαρά που διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς 
των νέων  μας». 
 
Ο κ. Λοϊζίδης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την παρουσία του στη 
Συνέλευση και για το ζωηρό ενδιαφέρον που επιδεικνύει για την τουριστική βιομηχανία 
και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη νέα προσπάθεια που θα καταβάλει τις επόμενες 
μέρες για το Κυπριακό. «Προσβλέπουμε σε θετικές εξελίξεις, για να βρεθούμε 
επιτέλους πιο κοντά στον στόχο της επανένωσης της πατρίδας μας».  
 
Ευχαριστίες εξέφρασε επίσης στον Οίκο PwC CYPRUS ως ο Επίσημος Χορηγός-
Στρατηγικός Συνεργάτης του ΠΑΣΥΞΕ. 
 

*** 
 
Τη Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΥΞΕ, πέραν του Προέδου της Δημοκρατίας ο οποίος 
απηύθυνε και χαιρετισμό, τίμησαν με την παρουσία τους υπουργοί, αρχηγοί ή 
εκπρόσωποι κομμάτων, βουλευτές, μέλη του Διπλωματικού Σώματος, Πρέσβεις ξένων 
χωρών και παράγοντες από όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας του τόπου.  
 
Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού κ. 
Άγγελος Λοϊζου, ενώ το επίσημο μέρος της Συνέλευσης ολοκληρώθηκε με την επίδοση 
τιμητικής πλακέτας στον τέως Υπουργό Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο, τον οποίο ο 
ΠΑΣΥΞΕ ευχαρίστησε για το έργο και τη συνολική συνεισφορά του στην ξενοδοχειακή 
και τουριστική βιομηχανία του τόπου. 
 

*** 
 
Επισυνάπτονται επίσης σχετικά φωτογραφικά στιγμιότυπα από την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση του ΠΑΣΥΞΕ. 
  
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.  


