∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
"Με το βλέµµα στραµµένο στο τουριστικό µέλλον"
το µήνυµα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΤΕΚ
Τη σηµασία του τουρισµού ως καταλυτικού παράγοντα οικονοµικής ανάπτυξης, κοινωνικής
ευηµερίας και συνοχής της Κύπρου υπογράµµισε ο πρόεδρος του ΣΤΕΚ (Σύνδεσµος
Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου), κ. Άκης Βαβλίτης στην οµιλία του στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση του Συνδέσµου που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 19 Απριλίου, στη Λευκωσία.
Ο κ. Βαβλίτης ανέφερε ότι ο τουρισµός πρέπει να προστατευθεί αφού αποτελεί µια φυσική
δραστηριότητα των Κυπρίων που κατάφεραν να προβάλουν γρήγορα και µε επιτυχία τη χώρα
µας στο διεθνή τουριστικό χάρτη και ταυτόχρονα να διεθνοποιήσουν την κυπριακή οικονοµία.
Από την ίδρυση του ΣΤΕΚ, ανέφερε ο κ. Βαβλίτης, ο Σύνδεσµος στηρίζει ότι ο ποιοτικός
τουρισµός είναι η µόνη επιλογή και "µονόδροµος" για την Κύπρο και σηµαίνει ποιότητα ζωής
τόσο για τους τουρίστες όσο και για τους κατοίκους της Κύπρου.
Ο τουρισµός στην Κύπρο, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΤΕΚ, αποτελεί το 7% (άµεσα) και το
21,3% (έµµεσα) του ΑΕΠ ενώ το 7,7% του εργατικού δυναµικού στην Κύπρο, γύρω στα
28.000 άτοµα δηλαδή, απασχολείται άµεσα σε τουριστικά επαγγέλµατα. Πέρσι, τα έσοδα µας
από τον τουρισµό ανήλθαν στα €2.112,1 εκατοµµύρια και οι αφίξεις στα 2.7 εκατοµµύρια εκ
των οποίων το 86% επισκέπτεται την Κύπρο κατά τους καλοκαιρινούς µήνες (ΑπρίλιοςΟκτώβριος). Η πληρότητα των αδειούχων καταλυµάτων µας ανέρχεται ετήσια γύρω στο 60%
και κατά τον κ. Βαβλίτη 880.000 περίπου επισκέπτες δεν καταλήγουν σε αδειούχα
καταλύµατα, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει µεγάλη παραξενοδοχία µε όλα τα αρνητικά
συνεπακόλουθά της.
Ο πρόεδρος του ΣΤΕΚ αναφέρθηκε επίσης στο υπό εκκόλαψη "Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο" για
τον τουρισµό το οποίο "πρέπει να είναι ευφάνταστο, να περιέχει “φρέσκιες ιδέες”, χωρίς να
εγκαταλείπει την παραδοσιακή φιλοσοφία του τουριστικού προϊόντος" όπως επίσης θα πρέπει
να υιοθετηθεί από τα κοινοβουλευτικά κόµµατα για να µην υπάρχει ο κίνδυνος ριζικής αλλαγής
του κάθε φορά που αλλάζει η εξουσία. Όσον αφορά την πιθανή σύσταση Υφυπουργείου
Τουρισµού ο κ. Βαβλίτης τόνισε ότι Υφυπουργείο ή ΚΟΤ δεν έχει σηµασία το όνοµα, αλλά το
περιεχόµενο και ο τρόπος λειτουργίας τους προς όφελος του τουρισµού. Επιγραµµατικά,
εισήγηση του ΣΤΕΚ είναι ότι το νέο σχήµα θα πρέπει να είναι ευέλικτο και να ακολουθεί
απλοποιηµένες διαδικασίες, να αξιοποιεί την εµπειρογνωµοσύνη τόσο των τουριστικών
φορέων όσο και του προσωπικού του ΚΟΤ, να έχει τη δυνατότητα να αντιδρά γρήγορα χωρίς
χρονοβόρες διαδικασίες και οι αρµοδιότητές του να επεκτείνονται σε όλο το φάσµα της
τουριστικής βιοµηχανίας διατηρώντας υψηλά επίπεδα ποιότητας και βελτιώνοντας την
τουριστική εµπειρία ώστε να διαφοροποιηθεί ο προορισµός της Κύπρου από άλλους
ανταγωνιστικούς προορισµούς.
Ο κ. Βαβλίτης στην οµιλία του αναφέρθηκε επίσης στις θέσεις του ΣΤΕΚ υπέρ του
εκσυγχρονισµού των συλλογικών συµβάσεων µε βάση την παρακίνηση του προσωπικού της
ξενοδοχειακής βιοµηχανίας, την ανάγκη για τουριστική εκπαίδευση στα σχολεία και για
καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης, καθώς και τις προτάσεις του Συνδέσµου για επιµήκυνση
τουριστικής περιόδου µε στόχο τη σταδιακή απάµβλυνση της εποχικότητας.

Αναφερόµενος στο θέµα των παραλιών, ο κ. Βαβλίτης σηµείωσε ότι είναι επιτακτική ανάγκη
να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών µέσω της εισαγωγής ποιοτικών κριτηρίων για τις
παραλίες µας. Επίσης είναι σηµαντικό να επισπευτεί η ετοιµασία ολοκληρωµένου σχεδιασµού
κατάλληλων έργων για όλες τις τουριστικές παραλίες ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσµατική
προστασία τους, ενώ παράλληλα υπάρχει ανάγκη για διόρθωση της ζώνης προστασίας της
παραλίας και ακτογραµµής. Τέλος, διαχρονική θέση του ΣΤΕΚ είναι ότι θα µπορούσαν να
επιτρέπονται ορισµένες «ήπιου» χαρακτήρα χρήσεις και κατασκευές (π.χ. κολυµβητικές
δεξαµενές, µπαράκια παραλίας, κ.α.) οι οποίες είναι απαραίτητες και εµπλουτίζουν την
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών στις ακτές της Κύπρου.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την ανυπαρξία σχεδίων ανάπλασης και εξωραϊσµού τουριστικών
περιοχών, ενώ υπογραµµίστηκε η ανάγκη για αναβάθµιση της εικόνας και της αισθητικής των
σηµαντικών αστικών περιοχών. Ο πρόεδρος του ΣΤΕΚ επίσης εισηγήθηκε την παροχή
διευκολύνσεων κατά µήκος του εθνικού οδικού δικτύου, την ανάδειξη και προβολή
αρχαιολογικών χώρων και την αυστηρή επιβολή της νοµοθεσίας για θέµατα καθαριότητας. Στη
συνέχεια αναφέρθηκε στις πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες που διέπουν τη χορήγηση
αδειών για την τουριστική βιοµηχανία, χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία της Προεδρίας
αναφορικά µε τη διαµόρφωση ενός ορθολογιστικού πλαισίου κατάταξης και αδειοδότησης
τουριστικών καταλυµάτων.
Για την καλύτερη διαχείριση των τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ο κ. Βαβλίτης
εισηγήθηκε την εισαγωγή φορολογικών και άλλων κινήτρων για αναδιοργάνωση των
επιχειρήσεων µε στόχο τη δηµιουργία µεγαλύτερων Οργανισµών. Επίσης, ο πρόεδρος του
ΣΤΕΚ επανέλαβε τη θέση ότι τα δηµοτικά τέλη διανυκτέρευσης θα πρέπει να είναι
«ανταποδοτικά» και τα αρκετά εκατοµµύρια που εισπράττει η τοπική αυτοδιοίκηση από αυτά
θα πρέπει να διατίθενται σε έργα για τον τουρισµό.
" Το τουριστικό προϊόν σε αντίθεση µε το βιοµηχανικό είναι ένα άθροισµα υπηρεσιών που
παρέχεται από πολλές επί µέρους συνιστώσες, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου
τοµέα, σε όλες τις βαθµίδες του. Η επάρκεια της κάθε συνιστώσας επηρεάζει την ποιότητα του
τουριστικού προϊόντος. Εµείς ως επιχειρηµατίες του κλάδου έχουµε µια δύναµη για πολύ
περισσότερα και είµαστε έτοιµοι να ανταποκριθούµε στο κάλεσµα των καιρών. Το ίδιο
αναµένουµε και από όλους τους άλλους", ανάφερε κλείνοντας ο πρόεδρος του ΣΤΕΚ.
Τη Γενική Συνέλευση του ΣΤΕΚ χαιρέτισε ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης, ο Πρόεδρος του ΚΟΤ κ. Άγγελος Λοϊζου, καθώς και ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ
(Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) κ. Ανδρέας Ανδρεάδης.
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