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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΣΥΞΕ ΧΑΡΗ ΛΟΪΖΙΔΗ  

ΣΤΟ 44ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΣΥΞΕ 

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 

 

 

 
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, 

Έντιμοι κύριοι υπουργοί, 
Κυρίες και κύριοι, 

Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 
Φίλες και Φίλοι, 
 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε στο 44ο ετήσιο συνέδριο του ΠΑΣΥΞΕ, 
που πραγματοποιείται σε μια σημαντική συγκυρία τόσο για την οικονομία της χώρας 

γενικότερα, όσο και για την τουριστική βιομηχανία ειδικότερα.  
 
Είναι μεγάλη η χαρά μας γιατί το 44ο συνέδριο του ΠΑΣΥΞΕ τιμά με την παρουσία 

του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, τον οποίο ευχαριστούμε 
από καρδιάς, αφού γνωρίζουμε πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος του. Αν και θα πούμε 

περισσότερα στα συνέχεια, επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι χωρίς την καθοριστική 
συμβολή του Προέδρου της Δημοκρατίας και των συνεργατών του στην 
κυβέρνηση, θα ήταν αδύνατον  να διέλθει η τουριστική βιομηχανία από τις 

συμπληγάδες των τελευταίων χρόνων με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.  
 

Όπως όλοι γνωρίζετε, η τουριστική βιομηχανία βρέθηκε τα τελευταία χρόνια μεταξύ 
σφύρας και άκμονος, βιώνοντας διαδοχικές κρίσεις, με την πανδημία και τον 
πόλεμο στην Ουκρανία. Ο πόλεμος πυροδότησε έντονες πληθωριστικές τάσεις, 

αύξηση τιμών και μία πρωτοφανή ενεργειακή κρίση. Κατά γενική ομολογία, τόσο η 
πανδημική κρίση, όσο και ο πόλεμος στην Ουκρανία περιόρισαν τη δυνατότητα των 

πολιτών να ταξιδεύουν, στην πρώτη περίπτωση για υγειονομικούς λόγους και στη 
δεύτερη λόγω της αύξησης των τιμών, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα δύσκολο 
περιβάλλον.  

 
Όταν δεν μπορείς να αποφύγεις μια κρίση, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι 

να φροντίσεις τουλάχιστον να βγεις πιο δυνατός και σίγουρα σοφότερος από αυτήν. 
Κατά γενική ομολογία, η τουριστική βιομηχανία της Κύπρου προσαρμόστηκε 

αμέσως στα δεδομένα που δημιούργησε η κρίση. Ήδη, τα αποτελέσματα κατά τη 
φετινή χρονιά, παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες, εξέπεμψαν μηνύματα αισιοδοξίας 
για το μέλλον και σε εμάς εναπόκειται να βάλουμε ξανά τον τουρισμό σε θέση 

οδηγού για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.  
 

Ειδικότερα, κατά το 2021 οι αφίξεις κινήθηκαν γύρω  στο 50% του 2019, ενώ τα 
έσοδα γύρω στο 57% του 2019. Σε ό,τι αφορά τη φετινή χρονιά, κατά την οποία 
απωλέσαμε την Ρωσική και Ουκρανική αγορά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 

της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα έσοδα για τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 
βρίσκονται στο 87% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ οι αφίξεις 

τουριστών κινήθηκαν στο 78% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.   
Είναι φανερό και τεκμηριώνεται από τους αριθμούς ότι είμαστε στον σωστό δρόμο, 
στο πλαίσιο της προσπάθειας εκπλήρωσης του στρατηγικού μας στόχου για αύξηση 

των εσόδων πέραν των αφίξεων.  
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Παράλληλα, σημαντικό εργαλείο για τη στρατηγική μας αποτελεί το νέο Σχέδιο 
Κινήτρων για τις αεροπορικές εταιρείες με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της 

αεροπορικής συνδεσιμότητας της Κύπρου, μέσα από τη δημιουργία νέων 
δρομολογίων και τη διατήρηση και εμβάθυνση των υφιστάμενων, ενώ αναμένεται 

ότι θα συμβάλει καθοριστικά στην προσπάθεια επέκτασης της τουριστικής 
περιόδου.  
 

Κυρίες και κύριοι, 
Φίλες και φίλοι 

 
Με τη νέα χρονιά, ο ξενοδοχειακός τομέας καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από 
προκλήσεις, όπως οι συνεχιζόμενες πληθωριστικές τάσεις, τα αυξημένα επιτόκια, 

το αυξημένο κόστος της ενέργειας και των πρώτων υλών, αλλά και η συνεχιζόμενη 
έλλειψη εργατικού δυναμικού.   

 
Σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας που διαμορφώνεται, θα πρέπει να συνεχιστεί και 
εντός του 2023 η προσπάθεια που ξεκίνησε φέτος με τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές 

αγορές που παλαιότερα ενδεχομένως να μην ήταν ψηλά στις προτεραιότητες μας. 
Οι εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει, μας διδάσκουν ότι πρέπει να αποφεύγουμε 

την υπερβολική εξάρτηση από συγκεκριμένες αγορές και να διευρύνουμε συνεχώς 
τον κύκλο των αγορών από τις οποίες αντλούμε τουρίστες.  

 
Από την πλευρά μας θα εντείνουμε την προσπάθεια για αύξηση των αφίξεων, 
διερευνώντας συνεχώς νέες, αλλά και μικρότερες αγορές. Παράλληλα, θα 

συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για αύξηση των εσόδων, μέσα από την συνεχή 
ποιοτική αναβάθμιση του ξενοδοχειακού προϊόντος.  

 
Με δεδομένη την αβεβαιότητα που προδιαγράφεται και για το 2023, προχωρήσαμε 
στην επέκταση της Συλλογικής Σύμβασης για ένα ακόμη χρόνο, μέχρι τον 

Δεκέμβριο του 2023. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στους ξενοδόχους να επικεντρωθούν 
σε συνθήκες εργατικής ειρήνης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που μας 

επιφυλάσσει η νέα χρονιά.  
 
Δεν θα κουραστούμε να αναδεικνύουμε ότι η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα παραμένει κομβικής σημασίας για τη δημιουργία συνθηκών 
μακροχρόνιας οικονομικής ευημερίας και ανάπτυξης, κάτι που αποδείχθηκε 

εμπράκτως κατά την τελευταία 10ετία. 
 
Με αυτή την ευκαιρία, επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι ο ΠΑΣΥΞΕ, εκπροσωπώντας 

την Κύπρο, έχει επανέλθει, από πέρυσι, δυναμικά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, 
επαναδραστηριοποιούμενος στη HOTREC (Hotels, Restaurants & Cafes in Europe) 

που εδρεύει στις Βρυξέλλες και δραστηριοποιείται επί πολλών θεμάτων της 
βιομηχανίας της φιλοξενίας, συνεισφέροντας εποικοδομητικά στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.  
 

Είναι σημαντικό να καταγραφεί ότι στο πλαίσιο της πρόσφατης γενικής συνέλευσης 
του HOTREC στη Στοκχόλμη, η αντιπροσωπεία του ΠΑΣΥΞΕ έκανε σημαντικές 
παρεμβάσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τουριστική βιομηχανία, για το 

νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ "Fit for 55" που επηρεάζει τα νησιώτικα Κράτη, ενώ 
επεκτάθηκε και στις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία που επηρέασαν 

ιδιαίτερα την Κύπρο με την απώλεια σχεδόν 800.000 Ρώσων και Ουκρανών 
τουριστών. 
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Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον απερχόμενο Πρόεδρο 
της HOTREC, φίλο Jens Zimmer Christensen, και τον νέο Πρόεδρο της, φίλο 

Αλέξανδρο Βασιλικό, Πρόεδρο του αδελφοποιημένου με τον ΠΑΣΥΞΕ, 
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, για την άψογη συνεργασία. 

 
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ομιλητές από την Κύπρο 
και το εξωτερικό που συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίηση του σημερινού 

Συνεδρίου. Ιδιαίτερη μνεία θα ήθελα να κάνω στη φίλη Σοφία Ζαχαράκη, 
Υφυπουργό Τουρισμού της Ελλάδος,  η οποία πάντοτε ανταποκρίνεται θετικά στις 

προσκλήσεις του ΠΑΣΥΞΕ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω επίσης 
στους χορηγούς και συνεργάτες μας, η συμβολή των οποίων ήταν καθοριστική για 
τη διεξαγωγή του σημερινού συνεδρίου και της έκθεσης. 

 
Φίλες και φίλες, 

Κυρίες και κύριοι, 
 
Ο τουρισμός λειτούργησε επί σειρά ετών ως η ατμομηχανή της κυπριακής 

οικονομίας. Είμαστε αισιόδοξοι ότι παρά τη δύσκολη σημερινή συγκυρία, αυτό θα 
συνεχιστεί και στο μέλλον. Εύχομαι, το 44ο ετήσιο συνέδριο του ΠΑΣΥΞΕ να 

συμβάλει στον προβληματισμό για όλα όσα πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα, 
έχοντας πάντοτε ως ασφαλή οδηγό την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2030.  

 
Σας ευχαριστώ! 


