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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
Παγκόσμια Ημέρα Τοσρισμού 2019 

"Τοσρισμός και Εργασία: Ένα καλύτερο μέλλον για όλοσς" 

 
Ο ΣΤΕΚ (Σύλδεζκνο Τνπξηζηηθώλ Επηρεηξήζεσλ Κύπξνπ) κε ηελ επθαηξία ηεο παγθόζκηαο εκέξαο 
ηνπξηζκνύ, ππνγξακκίδεη ηνλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ξόιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν ηνπξηζκόο ζην πεδίν 
ηεο θνηλσλίαο, ηνπ πνιηηηζκνύ, ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο νηθνλνκίαο, αιιά θαη ζηελ αλάδεημε ηεο 
ζπκβνιήο ηνπ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο. 
 
Γηα δεθαεηίεο ν ηνπξηζκόο ζηελ Κύπξν, απνηειεί ζεκαληηθό ππιώλα ελίζρπζεο ηεο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο, δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ απαζρόιεζεο, πνιπεπίπεδεο αλάδεημεο ησλ 
ηνπηθώλ θνηλνηήησλ θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο ζπκβάιινληαο ζηε δηακόξθσζε επθαηξηώλ γηα έλα 
θαιύηεξν κέιινλ. 
 
Σε κηα πεξίνδν όπνπ ε παγθόζκηα νηθνλνκία αιιά θαη ε ρώξα καο αληηκεησπίδεη ξαγδαίεο 
πξνθιήζεηο, όπσο ε πξόζθαηε πηώρεπζε ηνπ καθξνβηόηεξνπ νξγαληζκνύ ηαμηδίσλ Thomas Cook, 
ν ηνπξηζκόο ζπλερίδεη, παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθύνληαη, λα απνηειεί ξπζκηζηηθό παξάγνληα 
ζηελ επεκεξία ηνπ ηόπνπ. 
 
Η θεηηλή παγθόζκηα κέξα ηνπξηζκνύ ε νπνία ενξηάδεηαη θάζε ρξόλν ζηηο 27 Σεπηεκβξίνπ, 
εκεξνκελία ε νπνία θαζνξίζηεθε από ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τνπξηζκνύ ην 1980, είλαη 
αθηεξσκέλε ζηε ζύλδεζε ηεο εξγαζίαο κε ηνλ ηνπξηζηηθό θιάδν, ππνγξακκίδνληαο έηζη ηνλ 
θαηαιπηηθό ξόιν ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. Τν θύξην ζύλζεκα ην νπνίν θαη 
ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ζπλεδξίσλ θαη εξγαζηώλ ζε όιν ηνλ θόζκν, είλαη: "Τοσρισμός και 
Εργασία: Ένα καλύτερο μέλλον για όλοσς", κε ζηόρν λα αλαδεηρηεί θαη ην γεγνλόο όηη, ν ηνκέαο 
ηνπ ηνπξηζκνύ δελ απνηειεί κόλν θηλεηήξην κνριό γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αιιά θαη έλα 
απνηειεζκαηηθό εξγαιείν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο κεηαμύ ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ 
ηκεκάησλ ηεο θνηλσλίαο. 
 

Από ηε δεθαεηία ηνπ '80, ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τνπξηζκνύ ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ (UNWTO) 
έρεη ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηνλ ξόιν ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ 
παγθόζκηα θνηλόηεηα θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν επεξεάδεη ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη 
πνιηηηζηηθέο αμίεο παγθνζκίσο.  Σύκθσλα κε ηα Ηλσκέλα Έζλε, νη ηνπξίζηεο από όιν ηνλ θόζκν 
έρνπλ απμεζεί από 25 εθαηνκκύξηα ζηε δεθαεηία ηνπ 1950 ζε ζρεδόλ 1,3 δηζεθαηνκκύξηα ζήκεξα. 
Οκνίσο, ηα έζνδα από ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο από όιν ηνλ θόζκν απμήζεθαλ από 2 
δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ζηε δεθαεηία ηνπ '50 ζε 1260 ηξηζεθαηνκκύξηα ην 2015.  Ο θιάδνο 
ζπλεηζθέξεη επίζεο πεξίπνπ ην 10% ηνπ παγθόζκηνπ ΑΕΠ θαη 1 ζηηο 10 ζέζεηο εξγαζίαο 
παγθνζκίσο. 
 
Ο ΣΤΕΚ, ελζηεξλίδεηαη ην κήλπκα ηεο θεηηλήο Παγθόζκηαο Ηκέξαο Τνπξηζκνύ δηαθεξύηηνληαο όηη ν 
ηνπξηζκόο σο αλζξσπνθεληξηθόο θιάδνο βαζίδεηαη θπξίσο ζην αλζξώπηλν δπλακηθό γηα ηελ 
παξνρή πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ ζηνπο επηζθέπηεο ηεο ρώξαο καο. 
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Οη αλάγθεο ζε αλζξώπηλν δπλακηθό ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία απμάλνληαη θάζε ρξόλν. 
Δπζηπρώο, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο όιν θαη ιηγόηεξνη λένη επηιέγνπλ λα αθνινπζήζνπλ κηα 
επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ζην ρώξν ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ηεο θηινμελίαο. Η έιιεηςε ζσζηνύ 
επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ πνπ μεθηλά από ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαζώο θαη ε 
εζθαικέλε λννηξνπία ε νπνία βαζίδεηαη ζηε δηακόξθσζε κηαο εηθόλαο «επνρηαθνύ ή θαηώηεξνπ 
επαγγέικαηνο» ρσξίο ηδηαίηεξε επαγγεικαηηθή εμέιημε έρεη νδεγήζεη ζε απηή ηελ επηινγή. Ο ΣΤΕΚ 
θαη νη μελνδόρνη-κέιε ηνπ, έρνληαο σο γλώκνλα ην θαηαιπηηθό ξόιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν 
αλζξώπηλνο παξάγνληαο ζηελ παξνρή θαη πξνώζεζε ηεο Κππξηαθήο Φηινμελίαο, δεκηνπξγνύλ 
ζπλερώο ηηο θαηάιιειεο πξνϋπνζέζεηο ώζηε λα κπνξνύλ λα επελδύζνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο 
ηνπο, λα ηνπο θαηαξηίζνπλ θαη λα ηνπο πξνζθέξνπλ επαγγεικαηηθή εμέιημε κέζα ζηνπο 
νξγαληζκνύο ηνπο. 

 
Κιείλνληαο, ηνλίδνπκε όηη ν ηνπξηζκόο είλαη ππόζεζε όισλ, καο αθνξά θαη καο ελώλεη θαη γηα απηό 
ηνλ ιόγν ζα ζέιακε εηδηθά ζήκεξα λα επραξηζηήζνπκε όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο, επαγγεικαηίεο 
θαη επηρεηξεκαηίεο ηεο κεγάιεο νηθνγέλεηαο ηνπ ηνπξηζκνύ πνπ ζπκβάιινπλ θαζεκεξηλά κε ηηο 
ηδέεο, ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηελ ζπλέπεηα ηνπο ζηελ δηαξθή αλάπηπμε ηνπ ηόπνπ καο. 
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