
 1 

Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων  
Cyprus Hotel Association  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Οδός Ανδρέα Αραούζου 12, Μέγαρο ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ, Ταχ. Θυρ. 24772, 1303 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
Τηλ: 22452820, Τέλεφαξ: 22375460 
12, Αndreas Araouzos Street, HESPERIDES Building, P.O. Box 24772, 1303 NICOSIA   
Tel: 22452820, Telefax: 22375460  
E-mail: cha@cyprushotelassociation.org         Web-Site: www.cyprushotelassociation.org   

 
Αρ. α. 12/2/164                                       19 Ιουνίου 2012 
 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 

ΧΑΡΗΣ ΛΟΪΖΙΔΗΣ: 
 

«Η γενικευμένη κρίση που τώρα βιώνουμε είναι η ευκαιρία 
για να κάνουμε όλα εκείνα που τόσα χρόνια δεν κάναμε» 

 

 «Η τουριστική μας βιομηχανία, παρά τα προβλήματα, παραμένει 
ατμομηχανή της οικονομίας και βαρόμετρο για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση» 

 

 «Ως ξενοδοχειακή βιομηχανία απορροφήσαμε τεράστιες αυξήσεις 
εξόδων, όπως στο ηλεκτρικό ρεύμα, για να συγκρατήσουμε τις τιμές» 

 
«Η τουριστική βιομηχανία της Κύπρου ζει υπό συνθήκες κρίσης εδώ και μια δεκαετία», 
τόνισε από το βήμα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Ξενοδόχων, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Χάρης Λοϊζίδης. «Ωστόσο», σημείωσε, «η 
γενικευμένη κρίση που τώρα βιώνουμε, παρά τις αρνητικές της επιπτώσεις σε 
επιχειρήσεις και εργαζομένους, μπορεί να είναι η ευκαιρία για να κάνουμε όλα εκείνα 
που τόσα χρόνια δεν κάναμε, ακριβώς επειδή οι συνθήκες σε άλλους τομείς ήταν 
ρόδινες και αντιστάθμιζαν τις απώλειες από τον τουρισμό στα κρατικά έσοδα».  
 
Η τουριστική βιομηχανία, σημείωσε ο κ. Λοϊζίδης, παρά τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει, απέδειξε ότι παραμένει ατμομηχανή της οικονομίας και βαρόμετρο για 
τις οικονομικές προοπτικές του τόπου και την απασχόληση. «Όμως η υφιστάμενη 
κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Σήμερα, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις και πρέπει 
να τις υλοποιήσουμε, με τους ταχύτατους ρυθμούς που επιβάλλει ο διεθνής 
ανταγωνισμός. Δεν νοείται κάθε χρόνο να εξαντλούμε τις ενέργειές μας σε 
βραχυπρόθεσμα μέτρα και κινήσεις της τελευταίας στιγμής, απλώς για να περιορίσουμε 
τις απώλειες ή να αυξήσουμε ελαφρώς τις αφίξεις». 
 
Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, ενώ ο παγκόσμιος 
τουρισμός από το επίπεδο των 700 εκατομμυρίων αφίξεων το 2000 προβλέπεται ότι 
φέτος θα ξεπεράσει για πρώτη φορά το ένα δισεκατομμύριο, στην Κύπρο, ακόμη και τις 
θεωρητικά καλές χρονιές της δεκαετίας –όπως η περσινή– οι αφίξεις ήταν μειωμένες 
κατά 300 χιλιάδες (-11,3%) και τα έσοδα κατά 400 εκατομμύρια ευρώ (-19,5%) σε 
σχέση με το 2001.  
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Η Κύπρος, είπε ο κ. Λοϊζίδης, εξακολουθεί να θεωρείται ακριβός προορισμός, χωρίς να 
έχει πείσει ότι διαθέτει τα χαρακτηριστικά που θα την κατέτασσαν στους ποιοτικούς 
προορισμούς. Κι αυτό, παρά τις προσπάθειες της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, να 
διατηρήσει τις ίδιες τιμές, απορροφώντας τεράστιες αυξήσεις εξόδων, όπως για 
παράδειγμα αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος. «Όταν ένα νοικοκυριό το οποίο πέρσι 
πλήρωνε ηλεκτρικό ρεύμα 100 ευρώ σήμερα διαμαρτύρεται, δικαίως, γιατί καλείται να 
πληρώσει 180 ή και 200 ευρώ, φανταστείτε τι γίνεται με μια ξενοδοχειακή μονάδα που 
πλήρωνε για ηλεκτρικό ρεύμα 60, 80 ή και 100 χιλιάδες ευρώ», τόνισε ο Πρόεδρος του 
ΠΑΣΥΞΕ.   
 
Στην προσπάθειά τους ν’ αναβαθμίσουν και να εμπλουτίσουν το προϊόν και τις 
υποδομές τους οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατέφυγαν στο δανεισμό με αποτέλεσμα 
σήμερα να είναι υπερχρεωμένες. Επικαλούμενος στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, ο κ. 
Λοϊζίδης ανέφερε ότι ο συνολικός δανεισμός των ξενοδοχειακών και επισιτιστικών 
επιχειρήσεων προς τις τράπεζες ανέρχεται στα €2,6 δισεκατομμύρια και είναι περίπου 
διπλάσιος απ’ ότι πριν 10 χρόνια.  
 
Παρά τις δύσκολες συνθήκες, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ, υπάρχει 
διέξοδος και το κλειδί βρίσκεται στην επανάκτηση της χαμένης μας 
ανταγωνιστικότητας. «Το μήνυμά μας δεν είναι απαισιόδοξο. Εμείς πιστεύουμε ότι η 
κρίση μπορεί να είναι η ευκαιρία να ξυπνήσουμε, να αλλάξουμε νοοτροπίες, να δούμε 
με άλλη διάθεση τις οικονομικές προοπτικές του τόπου μας και της τουριστικής μας 
βιομηχανίας». Είναι η ώρα να περάσουμε από τα λόγια στα έργα», δήλωσε εμφαντικά, 
σημειώνοντας ότι «δεν πρέπει να διστάσουμε να αντιγράψουμε καλές πρακτικές, όπως 
άλλοι έκαναν με εμάς πριν από πολλά χρόνια και σήμερα μας έχουν προσπεράσει.  
 
Ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε ως παράδειγμα τις μικτές τουριστικές αναπτύξεις και το θεσμό 
των condo hotels, καθώς και την προώθηση διαδικασιών ταχείας έκδοσης θεωρήσεων 
διαβατηρίων και για άλλες χώρες, κατά το επιτυχημένο πρότυπο που εφαρμόστηκε στη 
ρωσική αγορά.  
 
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ αναφέρθηκε τέλος στην Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 
από την Κύπρο, χαρακτηρίζοντάς την ως μοναδική ευκαιρία και πρόσκληση. «Να 
προβάλουμε την Κύπρο ως τουριστικό και επενδυτικό προορισμό, να αναδείξουμε το 
μορφωτικό επίπεδο και την εργατικότητα του λαού μας, να πείσουμε για τη φιλοξενία 
και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας». 

 

*** 
Κατά το επίσημο μέρος της Συνέλευσης, απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας και ο Πρόεδρος του Κυπριακού 
Οργανισμού Τουρισμού κ. Αλέκος Ορουντιώτης. 
 

Τη Συνέλευση τίμησαν με την παρουσία τους Υπουργοί, Αρχηγοί Κομμάτων, Πρέσβεις 
και Μέλη του Διπλωματικού Σώματος, Βουλευτές, Δήμαρχοι, πρώην Υπουργοί, Γενικοί 
Διευθυντές Υπουργείων, Πρόεδροι και Διευθυντικά Στελέχη Ημικρατικών Οργανισμών, 
Ομοσπονδιών, Επιμελητηρίων, Συνδέσμων, Τραπεζών, Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 
και άλλοι επίσημοι. 
 

*** 
 

Επισυνάπτονται επίσης σχετικά φωτογραφικά στιγμιότυπα από την Ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΥΞΕ. 
  

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας. 
 

*** 


