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Τουρισμός για όλους!
Προωθώντας την Παγκόσμια Προσβασιμότητα
Δήλωση του Προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων
Χάρη Λοϊζίδη με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας Τουρισμού
«Η φετινή Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού είναι αφιερωμένη στον καταλυτικό
ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τουριστική βιομηχανία, στην προώθηση
της προσβασιμότητας στο φυσικό περιβάλλον, στα συστήματα μεταφορών, τις
δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες και στα κανάλια πληροφοριών και
επικοινωνιών, για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες.
Οι φετινοί εορτασμοί, με κεντρικό σύνθημα “Τουρισμός για όλους”,
στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας στη μεγάλη
σημασία του προσβάσιμου τουρισμού και στην ανάδειξή του στο επίκεντρο
των πολιτικών και των στρατηγικών σχεδιασμών που άπτονται της
τουριστικής βιομηχανίας.
Υπολογίζεται ότι περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει με κάποιας
μορφής αναπηρία. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 1 δισεκατομμύριο
ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι πάντα σε θέση να απολαύσουν όσα προσφέρει
η εμπειρία του τουρισμού: την ευκαιρία της επαφής με άλλους πολιτισμούς,
την εμπειρία της φύσης και της εξερεύνησης νέων αξιοθέατων.
Όλοι οι πολίτες του κόσμου έχουν το δικαίωμα να ζήσουν την απίστευτη
ποικιλομορφία που προσφέρει ο πλανήτης μας. Τα οφέλη από την παγκόσμια
προσβασιμότητα όλων ανεξαιρέτως των πολιτών, θα είναι τεράστια σε όλα τα
επίπεδα: οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά.
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Στην Κύπρο, παρόλο που έχουν γίνει άλματα τα τελευταία χρόνια σε αυτόν
τον τομέα, επιβάλλεται όπως συνεχιστεί η βελτίωση μέσω μιας
ολοκληρωμένης στρατηγικής με μακροπρόσθεσμο ορίζοντα, μια και πολλή
δουλειά χρειάζεται ακόμη να γίνει για την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών
της εξειδικευμένης αυτής ομάδας τουριστών.
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, θα ήθελα να επισημάνω
ότι ο τουρισμός αποτέλεσε διαχρονικά την ατμομηχανή της κυπριακής
οικονομίας. Συνεχίζει, σήμερα, να αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη πηγή
εσόδων, στηρίζοντας πολλούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας και
προσφέροντας χιλιάδες θέσεις εργασίας. Η συνεισφορά του τομέα στο ΑΕΠ
ανέρχεται στο 12% με τάση αυξητική.
Τίποτα όμως δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Αντίθετα, δημιουργούνται
πρόσθετες ευθύνες για καλύτερα αποτελέσματα και για επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου, δεδομένων των τεράστιων προοπτικών που υπάρχουν
για ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις».
***
Φέτος συμπληρώνονται 37 χρόνια από την καθιέρωση της Παγκόσμιας
Ημέρας Τουρισμού. Κύριος στόχος της Ημέρας, η οποία γιορτάζεται κάθε
χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, είναι η ανάδειξη της κοινωνικής, πολιτιστικής,
πολιτικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής συμβολής του τουρισμού
διεθνώς. Η Μπαγκόνγκ της Ταϊλάνδης θα φιλοξενήσει τις φετινές εορταστικές
εκδηλώσεις.
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WORLD TOURISM DAY 2016

Tourism for all!
Promoting Universal Accessibility
Statement by the President of the Cyprus Hotel Association Haris
Loizides to mark World Tourism Day
“This year’s World Tourism Day is dedicated to the catalytic role the tourism
industry can play in promoting accessibility to the natural environment,
transportation systems, public facilities and services, and to information and
communication channels, for all citizens alike.
This year’s celebrations, with the central message “Tourism for all”, aim to
raise awareness within the international community about the great
importance of accessible tourism and to highlight it as a focal point of
political and strategic planning relating to the tourism industry.
It is estimated that around 15% of the world’s population lives with some
form of disability. This corresponds to around 1 billion people, who are not
always in a position to enjoy all that the tourism experience has to offer: the
chance to come into contact with other cultures, experience nature and
explore new attractions.
All citizens throughout the world have the right to experience the incredible
diversity our planet has to offer. The benefits from ensuring universal
accessibility for all citizens without exception will be massive on every level:
economic, social and cultural.
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In Cyprus, despite significant progress in this field over recent years, it is
imperative that this improvement continues through a comprehensive, longterm strategy, as a lot of work still needs to be done to fully satisfy the
needs of this specialised group of tourists.
On the occasion of World Tourism Day, I would like to stress that tourism
has always been the steam engine of the Cyprus economy. It continues
today to be perhaps the biggest source of revenue, supporting many sectors
of economic activity and offering thousands of jobs. The sector’s contribution
to GDP is in the range of 12% and is rising .
But nothing should be taken for granted. To the contrary, given the huge
potential, the sector’s strong performance creates additional responsibilities
to deliver better results and to extend the tourist season.”
***
This year marks 37 years since World Tourism Day was established. The
main aim of the Day, which is celebrated every year on 27 September, is to
highlight the social, cultural, political, environmental and financial
contribution of tourism internationally. This year’s celebratory events will
be hosted by Bangkok in Thailand.
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