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Συμφωνία για στήριξη ξενοδοχείων
Αντιπροσωπία του ΕΥΡΩΚΟ συναντήθηκε την Παρασκευή με την ηγεσία του ΣΤΈΚκαι συζήτησαν
τρόπους αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και στήριξης της ξενοδοχειακής βιομηχανίας

ΕΥΡΩΚΟ

και ΣΤΕΚ συμφωνούν στους
τρόπους αντιμετώπισης της κρίσης
που αναμένεται να περάσει η

ξενοδοχειακή

βιομηχανία συνεπεία της ρωσικής

κρίσης Αντιπροσωπία του ΕΥΡΩΚΟ
συναντήθηκε την Παρασκευή με την ηγεσία

του ΣΤΕΚ και συζήτησαν τρόπους αναβάθμισης

του τουριστικού προϊόντος και
στήριξης της ξενοδοχειακής βιομηχανίας
Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος

του ΕΥΡΩΚΟ Δημήτρης Συλλούρης
ανέφερε ότι οι οργανώσεις και οι άνθρωποι

που ζουν τα προβλήματα είναι οι
καταλληλότεροι να υποβάλουν σωστές
εισηγήσεις για τους τρόπους επανεκκίνησης

της οικονομίας της επανόδου της
ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας

ΚΑΛΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 0 κ Συλλούρης πρόσθεσε

ότι η αντιπροσωπία του ΣΤΕΚ υπέβαλε

πολύ καλές εισηγήσεις για τον τουριστικό

τομέα τις οποίες το Ευρωπαϊκό
Κόμμα θα στηρίξει Ο τουριστικός τομέας
είναι νευραλγικός μας κράτησε μέσα στην
κρίση και πολύ πιθανόν φέτος να δεχθεί
κτυπήματα γι αυτό και αυτές οι εισηγήσεις
πρέπει να μετατραπούν σε πράξεις το
συντομότερο δυνατό πρόσθεσε Ανέφερε
επίσης ότι στη στήριξη του τουριστικού
τομέα το ΕΥΡΩΚΟ θα συμβάλει και με
δικές του εισηγήσεις προς την κυβέρνηση
και τους αρμόδιους υπουργούς

ΔΥΣΚΟΛΗ ΧΡΟΝΙΑ Ο πρόεδρος του ΣΤΕΚ

Άκης Βαβλίτης είπε ότι η χρονιά που έρχεται

θα είναι δύσκολη για τον τουρισμό

λόγω της ρωσικού προβλήματος και της
υποτίμησης του ρουβλιού Πρόσθεσε ότι
όλοι οι φορείς του τομέα προσπαθούν να
αντιμετωπίσουν την κρίση που επέρχεται
στον τουρισμό Πρόσθεσε ότι πέραν των
προφορικών εισηγήσεων θα διαβιβαστεί
στον πρόεδρο του ΕΥΡΩΚΟ και υπόμνημα
με τις θέσεις του ΣΤΕΚ μεταξύ των οποίων
είναι η προτεραιότητα των ξενοδοχείων
χρήση των παραλιών που βρίσκονται μπροστά

από αυτά ήπιες αναπτύξεις μέσα
στην παραλία που θα εμπλουτίσουν το
προϊόν των ξενοδοχείων και αύξηση των
συντελεστών δόμησης για τη ξενοδοχειακή
βιομηχανία ώστε να καταστεί πιο ανταγωνιστική

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν και
άλλες εισηγήσεις οι οποίες θα συζητηθούν
και με την κυβέρνηση
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