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ΤΑ ΜΕΛΑΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΣΤΕΚ

Λάθη και παραλείψεις
πλήγμα στον τουρισμό

Σωρεία παραλείψεων και λαθών
των αρμοδίων αρχών και δυσλειτουργιών 

της Πάφου φαίνεται να οδηγούν σε

αρνητική προβολή της ως τουριστικού
προορισμού και ως εκ τούτου σε μείωση 

του τουριστικού ρεύματος προς την
επαρχία.

Ο εκπρόσωπος του ΣΤΕΚ (Σύνδεσμος 

Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου) 

Δημήτρης Σμυρλής αναφέρθηκε
στο κακό οδικό δίκτυο σε πολλά σημεία
της πόλης, τονίζοντας ότι ούτε η σήμανση 

είναι επαρκής, αλλά ούτε και ο. φωτισμός.

Η υφιστάμενη κατάσταση, όπως
είπε, δημιουργεί κακή εντύπωση στους
επισκέπτες, δεδομένου και του γεγονότος 

ότι η Πάφος έχει επιλεγεί ως η Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης για
το 2017. Για το θέμα αυτό, είπε, δεν έχει
γίνει η σωστή προετοιμασία από πλευράς 

αρχών.
Στους ανασταλτικούς παράγοντες

για την επιλογή της Πάφου από μεγάλο
αριθμό τουριστών για τις διακοπές του

αποτελεί, όπως είπε, και η απουσία αμμωδών 

και ποιοτικών παραλιών, για τις
οποίες τονίζει την ανάγκη δημιουργίας
ειδικών ραμπών σε βραχώδη σημεία
για διευκόλυνση των λουομένων.

Ταυτόχρονα, στα μαύρα οι ξενοδό¬

χοι καταγράφουν και το γεγονός ότι οι

κρατικοί φορείς επιχειρούν να αναλάβουν 

τον έλεγχο των παραλιών, στις
οποίες οι ξενοδόχοι έχουν δημιουργήσει
υποδομή.

Αυξημένη αναμένεται, στο μεταξύ,
η τουριστική κίνηση στην Πάφο τον

Αύγουστο, γεγονός που γεμίζει με αισιοδοξία 

τους ενασχολούμενους με τον

κλάδο, αφού και οι πληρότητες των

τουριστικών καταλυμάτων, σύμφωνα
με στοιχεία του ΣΤΕΚ πλησιάζουν το
100%.

Η φετινή τουριστική σεζόν με την
ανάκαμψη της αγοράς κυρίως του Ηνωμένου 

Βασιλείου και ελαφρώς της Ελλάδας, 

σύμφωνα με τον κ. Σμυρλή, κινείται
σε καλύτερα επίπεδα από την περσινή,
ωστόσο, άγνωστο παραμένει το σκηνικό 

του Σεπτέμβρη.
Η φετινή αύξηση του τουριστικού

ρεύματος, όπως είπε, οφείλεται στην
τιμή της αγγλικής λίρας, η οποία είναι

αυξημένη σε σχέση με το ευρώ. Κράχτης

ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
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