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ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 

ΧΑΡΗΣ ΛΟΪΖΙΔΗΣ: 
«Να γίνουμε επιτέλους ουσιαστικοί» 

 
 «Να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους, να καθορίσουμε ρόλους κι 
αρμοδιότητες για να μπορούν οι ευθύνες, αλλά και οι έπαινοι να 
έχουν ταυτότητα» 

 
  «Να προβληματιστούμε παραγωγικά. Να πάψουμε να βλέπουμε 
βραχυπρόθεσμα τον τουρισμό και να αναλωνόμαστε σε 
αντιπαραθέσεις» 

 
«Δεν θέλουμε, και ούτε πρέπει, κάθε χρόνο να συζητούμε τα διορθωτικά μέτρα που 
πρέπει να λάβουμε για να αντιμετωπίσουμε κρίσεις και δυσκολίες. Ούτε θέλουμε να 
αναλύουμε τις στατιστικές του 2011 σε σχέση με εκείνες του 2010 ή εκείνες του 
2009 για να δούμε αν θα πάμε λίγο καλύτερα ή λίγο χειρότερα», τόνισε από το βήμα 
της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Χάρης Λοϊζίδης. Το στοίχημα για όλους μας, είπε ο κ. 
Λοϊζίδης, είναι κατά πόσον έχουμε όραμα και αν μπορούμε να δούμε μπροστά. Αφού 
ανφέρθηκε στους σημαντικότερους σταθμούς της ιστορίας του ΠΑΣΥΞΕ, ο οποίος 
συμπληρώνει φέτος 75 χρόνια ζωής, τόνισε ότι τώρα είναι η ώρα να σχεδιάσουμε 
και να δημιουργήσουμε τον κυπριακό τουρισμό του 21ου αιώνα.  
 
«Συντονισμένα, με σύνεση, συνέπεια και το βλέμμα στο αύριο θα πρέπει να 
εξεταστούν τα έργα τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης που απαιτούνται για 
προσελκύσουμε τους επισκέπτες που στοχεύουμε. Να αναπτύξουμε προϊόντα και 
υπηρεσίες που θα παρατείνουν τη διάρκεια των διακοπών των ξένων επισκεπτών 
στο νησί μας και θα επιμηκύνουν, αντί να σμικρύνουν την τουριστική περίοδο.  Να 
προωθήσουμε τα κίνητρα που απαιτούνται για να προσελκύσουμε τις επενδύσεις που 
χρειάζονται καθώς και τους οργανωτές ταξιδίων» υπογράμμισε ο Πρόεδρος του 
ΠΑΣΥΞΕ. 
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Αφού έκανε απολογισμό της δεκαετίας που πέρασε, συνοψίζοντας την πτωτική 
πορεία της συνεισφοράς της τουριστικής βιομηχανίας στο Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν και την υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου έναντι 
ανταγωνιστικών χωρών, υπέδειξε με νόημα ότι στην Κύπρο σε αντίθεση με άλλους 
ευρωπαϊκούς προορισμούς η κυβέρνηση ανακάλεσε το πακέτο στήριξης της 
τουριστικής βιομηχανίας. 
 
Βρισκόμαστε στην κρίσιμη στιγμή για να προβληματιστούμε, είπε ο κ. 
Λοϊζίδης. «Πρέπει να πάψουμε να βλέπουμε βραχυπρόθεσμα τον τουρισμό 
και να αναλωνόμαστε σε αντιπαραθέσεις αν υπήρξε και πόση αύξηση ή 
μείωση σε σχέση με πέρσι. Πρέπει να πάρουμε το τιμόνι του τουρισμού στα 
χέρια μας, να χαράξουμε τον οδικό χάρτη και να οδηγήσουμε το όχημα της 
τουριστικής Κύπρου εκεί που όλοι μαζί έχουμε συμφωνήσει ότι πρέπει να 
πάει».  
 
• Κράτος και ιδιωτικός τομέας χρειάζεται να συμπράξουμε. 
• Να προωθήσουμε έργα τουριστικής υποδομής. 
• Να ενθαρρύνουμε  επενδύσεις φιλικές για τους Κυπρίους. 
• Να επικρατήσει εργασιακή ειρήνη μέσα σε πνεύμα σύνεσης και αυτοσυγκράτησης 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. 

 
Αναφερόμενος ειδικά στα εργασιακά θέματα, ο κ. Λοϊζίδης κάλεσε την Υπουργό 
Εργασίας «να αναδειχθεί σε θεματοφύλακα της εργατικής ειρήνης αντί, με 
απροβλημάτιστες δηλώσεις της να πυροδοτεί την ένταση». Η ένταξη στην Ε.Ε., 
σημείωσε, έχει αυξήσει τον ανταγωνισμό στις επιχειρήσεις, αλλά θα πρέπει να 
συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι έχει αυξήσει και τον ανταγωνισμό στην αγορά 
εργασίας. «Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι δεν αποτελεί αυτοσκοπό η πρόσληψη 
κοινοτικών. Αποτελεί όμως μια νόμιμη επιλογή, την οποία οι επιχειρηματίες δεν 
μπορούν μονίμως να αγνοούν. Ας μην ξεχνάμε ότι η πρόσφατη αύξηση του ορίου 
κατώτατου μισθού έχει μετατρέψει την Κύπρο σε πόλο έλξης για εργαζόμενους 
προερχόμενους από άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης 
και της Ελλάδας». 
 
Το 2011, η αρχή της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, τόνισε σε άλλο σημείο της 
ομιλίας του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, μπορεί να είναι η απαρχή της νέας εποχής για 
την τουριστική Κύπρο, μια και όλα δείχνουν ότι θα είναι μια καλή χρονιά.  
 
«Για το λόγο αυτό, πρέπει μαζί, ιδιωτικός και δημόσιος τομέας, να 
σχεδιάσουμε μια στρατηγική πορεία και όλοι οι ενδιαφερόμενοι να 
δουλέψουμε προς μια κοινή κατεύθυνση. Να θέσουμε συγκεκριμένους 
στόχους, να καθορίσουμε ρόλους κι αρμοδιότητες για να μπορούν οι 
ευθύνες, αλλά και οι έπαινοι να έχουν ταυτότητα. Να γίνουμε επιτέλους 
ουσιαστικοί».  
 
Ο κ. Λοϊζίδης ανακοίνωσε ότι  από φέτος, ο ΠΑΣΥΞΕ είναι πλήρες μέλος του 
σημαντικού ευρωπαϊκού Συνδέσμου HOTREC (Hotels, Restaurants and Cafes in 
Europe), ενδυναμώνοντας τη συνεργασία της χώρας μας με τουριστικούς φορείς 
στην Ευρώπη και συμμετέχοντας στη διαμόρφωση των εξελίξεων και πολιτικών που 
αφορούν τον τομέα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.  Η ένταξη στο HOTREC συνοδεύθηκε 
από μία ακόμη επιτυχία. «Για πρώτη φορά θα φιλοξενήσουμε, την Άνοιξη του 2012, 
τη Γενική Συνέλευση του HOTREC, φέρνοντας στο νησί μας τα κορυφαία στελέχη 
της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας και πλήθος συνέδρων, συμβάλλοντας στην 
προβολή του νησιού μας, ακριβώς λίγους μήνες πριν την ανάληψη από την Κύπρο 
της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».   
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Επίσης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της επεξεργασίας 
πρότασης νόμου για τη δημιουργία Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, το οποίο θα 
καταστήσει τη ξενοδοχία, ως τον σύμβουλο του κράτους για τον κλάδο. Η πρότασή 
του ΠΑΣΥΞΕ  έχει ήδη επιδοθεί στον αρμόδιο Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας & 
Τουρισμού για θεσμοθέτηση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Κύπρου 
 

*** 
 
Τη Συνέλευση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Υπουργοί, Πρόεδροι και Αρχηγοί Κομμάτων, Πρέσβεις και Μέλη του Διπλωματικού 
Σώματος, Βουλευτές, Δήμαρχοι, πρώην Υπουργοί, Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων, 
Πρόεδροι και Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη Ημικρατικών Οργανισμών, 
Ομοσπονδιών, Επιμελητηρίων, Συνδέσμων, Τραπεζών και Οργανώσεων, οι Γενικοί 
Γραμματείς των Συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ και άλλοι επίσημοι. 
 
Κατά το επίσημο μέρος της Συνέλευσης, απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, κ. Αλ. 
Ορουντιώτης και ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Γ. 
Τσακίρης.  
 
Στη διάρκεια της Συνέλευσης ανακοινώθηκε και επίσημα η ανανέωση της 
σημαντικής Συμφωνίας Συνεργασίας του ΠΑΣΥΞΕ με το BBC WORLD NEWS που 
αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω προβολή της τουριστικής Κύπρου ανά το 
παγκόσμιο. Παράλληλα, τιμήθηκαν συνεργάτες του Συνδέσμου για τη μακρόχρονη 
και ουσιαστική συνεισφορά τους στο γενικότερο συμφέρον του τόπου και την 
εποικοδομητική συνεργασία τους με τον ΠΑΣΥΞΕ. 
 

*** 
 
Για σκοπούς αξιοποίησης από τα ΜΜΕ επισημαίνεται ότι τα κύρια μηνύματα 
της Ομιλίας του Προέδρου του ΠΑΣΥΞΕ έχουν σημειωθεί στο αντίγραφο που 
επισυνάπτεται (με έντονα γράμματα).  
 
Επισυνάπτονται επίσης σχετικά φωτογραφικά στιγμιότυπα από την Ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΥΞΕ. 
  
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας. 
 

*** 
 
 


