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Σάββας Περδίος: Ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι η
ραχοκοκαλιά του τουριστικού μας προϊόντος
Συνέντευξη Υφ. Τουρισμού στο τεύχος Νοεμβρίου του «Ξενοδόχου»
«Για την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου που ρυθμίζει τα θέματα
ίδρυσης και λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έχουν υλοποιηθεί,
υλοποιούνται αλλά και προωθούνται και νέες δράσεις, ώστε να πετύχουμε τους
στόχους που έχουμε ως πολιτεία θέσει για να διασφαλίσουμε την συνεχή
αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του κλάδου των ξενοδοχείων, ο οποίος όπως είναι
αντιληπτό, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του τουριστικού μας προϊόντος», τονίζει σε
συνέντευξή του στον «Ξενοδόχο», ο Υφυπουργός Τουρισμού, Σάββας Περδίος.
Πλησιάζοντας στη συμπλήρωση ενός έτους από την ίδρυση του υφυπουργείου
Τουρισμού και την ανάληψη των καθηκόντων του, ο κ. Περδίος, παραχώρησε
συνέντευξη στον «Ξενοδόχο» Νοεμβρίου 2019, όπου αναφέρθηκε στις
προσπάθειες προσέλκυσης επισκεπτών που είναι σε θέση να ταξιδεύουν όλο το
χρόνο, για τις προσπάθειες αύξησης της αεροπορικής συνδεσιμότητας του νησιού
καθώς και για τις δράσεις αντιμετώπισης του κενού που άφησε το κλείσιμο της
Thomas Cook.
Στο τεύχος υπάρχει, επίσης, δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΥΞΕ, Χάρη Λοϊζίδη,
που έγινε με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού και η οποία
επικεντρώθηκε φέτος στη μοναδική ικανότητα του τουριστικού τομέα να
δημιουργεί περισσότερες και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην
οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο
τον κόσμο. Φιλοξενούνται ακόμα, τουριστικά, ξενοδοχειακά και οικονομικά θέματα
από όλες τις πόλεις της Κύπρου, δράσεις του ΠΑΣΥΞΕ, διεθνείς ειδήσεις καθώς και
αρθρογραφία.
Ο «Ξενοδόχος» είναι το επίσημο περιοδικό του Παγκύπριου Συνδέσμου
Ξενοδόχων. Εκδίδεται τρεις φορές τον χρόνο, και διανέμεται σε αξιωματούχους του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ηγετικά στελέχη του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε
όλα τα μέλη του ΠΑΣΥΞΕ, διευθυντές ξενοδοχείων, ιδιοκτήτες εστιατορίων,
εταιρείες εφοδιασμού του ξενοδοχειακού τομέα, ταξιδιωτικά γραφεία, αεροπορικές
εταιρείες και άλλους. Αναρτάται, επίσης, στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΥΞΕ.
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