Newsletter

Newsletter

1

ΕΚΔΟΣΗ 9
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

TουριστικάΝέα
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ASSOCIATION OF CYPRUS TRAVEL AGENTS

ΕΚΔΟΣΗ 9 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Επιτυχής η Γενική Συνέλευση
του ACTA
Πρόεδρος ACTA:
Η υλοποίηση της Εθνικής
Στρατηγικής για τον
τουρισμό θα έχει καταλυτικό
ρόλο στον εκσυγχρονισμό της
τουριστικής βιομηχανίας της
χώρας μας.
σελ. 2

Σύσταση Επιτροπής για
το Γαμήλιο Τουρισμό
Στη σύσταση
Επιτροπής
μελών του
με κύρια
δραστηριότητα
τη διοργάνωση γάμων στην
Κύπρο προχώρησε ο ACTA.
σελ.3

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ACTA
1

Βασίλης Σταματάρης

Πρόεδρος

2

Αντιπρόεδρος –Πρόεδρος
Επ. Εισερχόμενου Τουρισμού

Χρίστος Άσπρου

3

Αντιπρόεδρος –Πρόεδρος
Επ. Εξερχόμενου Τουρισμού

Αλέκος Παπάς

4

Αντιπρόεδρος –Πρόεδρος Επ.
Αεροπορικών Θεμάτων και Αεροδρομίων

Λούης Λοΐζου

5

Μέλος - Ταμίας

Χρύσανθος Γεωργίου

6

Μέλος

Ρούλλα Αγρότου

7

Μέλος

Κορνηλία Γιαννάκη

8

Μέλος

Γιώτα Σκιτίνη

9

Μέλος

Μύρων Χριστοφόρου

10

Μέλος

Πέτρος Καλογήρου

11

Μέλος

Νίκλης Αλεξάντρου

12

Γενικός Διευθυντής

Γιάννης Μιχαηλίδης

13

Νομικός Σύμβουλος

Ξένιος Ξενόπουλος
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Στιγμιότυπα από τη Γενική Συνέλευση

Επιτακτική ανάγκη η προώθηση Εθνικής Στρατηγικής
για τον τουρισμό

Τ

ην άμεση προώθηση της Εθνικής
Στρατηγικής για τον τουρισμό, ζήτησε
από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ο

Πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων
Κύπρου κ. Ντίνος Κάκκουρας, τονίζοντας ότι η φετινή
σημαντική επίδοση στον τουρισμό δεν θα πρέπει να

θα έχει καταλυτικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της

στην επίλυση του προβλήματος της εποχικότητας,

τουριστικής βιομηχανίας της χώρας μας, αφού στόχος

στην ανάδειξη των τουριστικών πλεονεκτημάτων, στην

της είναι να καταστεί η Κύπρος μέχρι το 2030, ένας

προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και

αειφόρος ολόχρονος τουριστικός προορισμός, που

πολλά άλλα, επισήμανε.

θα έχει τη δυνατότητα να προσελκύει πέραν των 5
εκατ. τουριστών ετησίως.

δημιουργεί τάσεις εφησυχασμού και ότι ο τουρισμός
χρειάζεται συνεχή εγρήγορση και νέες πρωτοβουλίες.

Πρόεδρος του ACTA είπε ότι το 2017 θα αποτελέσει
Αναφερόμενος στη δημιουργία του Υφυπουργείου

νέα χρονιά ορόσημο για τον κυπριακό τουρισμό,

Τουρισμού, ο Πρόεδρος του ACTA κάλεσε όλα τα

αφού τα συνολικά έσοδα για το πρώτο εξάμηνο του

Ο ACTA, συνέχισε ο κ. Κάκκουρας θεωρεί ότι η

κοινοβουλευτικά κόμματα να εγκρίνουν το νομοσχέδιο

υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τον τουρισμό

πριν το τέλος του χρόνου, αφού το Υφυπουργείο με
τις νέες του αρμοδιότητες θα μπορεί να συνεχίσει με
εντονότερο τρόπο το σημαντικό έργο της προώθησης
και προβολής του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου.
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Τουριστικά Νέα
Εκδίδεται από το Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων Κύπρου

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του ACTA υποστήριξε
και τη δημιουργία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
Κύπρου, το οποίο θα εκπροσωπεί τον ξενοδοχειακό
κλάδο και θα αποτελεί ένα θεσμικό σύμβουλο του
κράτους επί ξενοδοχειακών θεμάτων.

Διεύθυνση:
 Στασικράτους 24, 1065 Λευκωσία, Κύπρος
P.O.BOX 22369, 1521 Λευκωσία, Κύπρος
 Τηλ.: 22-666435
 Φαξ: 22- 660330
 Email: acta@acta.org.cy
 Website: www.acta.org.cy
Δημοσιογραφική, τεχνική επεξεργασία και
διαφημιστική προβολή:
FMW Financial Media Way
Αρμενίας 23Β, 2003, Γρ.101, Στρόβολος
Τηλ.: 22 342005, Φαξ: 22 342006
email: info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy

Αναφερόμενος στον εισερχόμενο τουρισμό ο

χρόνου, προσεγγίζουν το ένα δισεκατομμύριο Ευρώ
(€996,4 εκ.), καταγράφοντας σημαντική αύξηση
19,9%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
προηγούμενου χρόνου
Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017, οι αφίξεις
των τουριστών ανήλθαν σε 1.994.236, χιλιάδες σε
σύγκριση με 1.737.372 την αντίστοιχη περίοδο του
2016, σημειώνοντας αύξηση 14,8%, ενώ ξεπέρασαν
τις αφίξεις που καταγράφηκαν ποτέ στην Κύπρο κατά
τους πρώτους επτά μήνες του έτους.

Ο κ. Κάκκουρας τόνισε ότι παρατηρήθηκε αναβάθμιση
αρκετών ξενοδοχειακών μονάδων, γεγονός που

Όσον αφορά τον εξερχόμενο τουρισμό, το πρώτο

βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού

επτάμηνο του 2017 τα ταξίδια των κατοίκων Κύπρου

προϊόντος της Κύπρου. Παρόλα αυτά, πρόσθεσε, ο

προς το εξωτερικό ανήλθαν στις 783.796 χιλιάδες από

τουρισμός απαιτεί πολλές άλλες πρωτοβουλίες για

672.505 το πρώτο επτάμηνο του 2016, σημειώνοντας

να αποδώσει καρπούς. Πρέπει να δοθεί έμφαση στην

αύξηση 16%.

ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, στην άμεση
υλοποίηση των έργων υποδομής, στη βελτίωση των

Χορηγοί της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ACTA

υπηρεσιών της τουριστικής βιομηχανίας, στην αύξηση

ήταν οι εταιρείες ICTS French International Security,

της συνδεσιμότητας της Κύπρου με άλλες αγορές,

και ο ελεγκτικός οίκος KPMG.
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Σύσταση Επιτροπής για το Γαμήλιο Τουρισμό

Σ

τη σύσταση Επιτροπής μελών του, με
κύρια δραστηριότητα τη διοργάνωση
γάμων στην Κύπρο, προχώρησε ο ACTA,
αφού η ειδική αυτή μορφή τουρισμού διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στον τουρισμό και στην οικονομία της
χώρας μας.
Η Επιτροπή αυτή έχει τη δική της ταυτότητα και τα
δικά της κριτήρια έτσι ώστε να μπορούν πιο εύκολα
να προβληθούν τα μέλη, αλλά και οι καταναλωτές να
έχουν κάποια ασφάλεια ως προς τις υπηρεσίες που θα
απολαμβάνουν.
Μέσω της Επιτροπής αυτής συζητούνται τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη με σκοπό
την εξεύρεση λύσεων, όπως για παράδειγμα η
ανάγκη αναγνώρισης της δραστηριότητας αυτής ως
επάγγελμα, η οργάνωση τους με ειδικά κριτήρια και η
ορθολογιστική ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής
με επαγγελματικό τρόπο.
Ο ACTA με επιστολή του προς τον ΚΟΤ, τόνισε ότι όσοι
ασχολούνται με το Γαμήλιο Τουρισμό θα πρέπει να

είναι Ταξιδιωτικοί Πράκτορες, καθώς προβαίνουν σε

Πολλοί από τους διοργανωτές γάμων είναι

κρατήσεις δωματίων και εκδηλώσεων σε ξενοδοχεία,

Ταξιδιωτικοί Πράκτορες και μέλη του Συνδέσμου

καταβάλλουν εγγυητική για την άδεια λειτουργίας

Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου και για αυτό τον

τους, παρέχοντας έτσι εγγύηση στους πελάτες τους για

λόγο αποφασίστηκε η ομαδοποίηση τους κάτω από

την ποιότητα των υπηρεσιών τους.

το Σύνδεσμο.
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Το Cyprus Convention Bureau του ΚΟΤ στηρίζει έμπρακτα
τον συνεδριακό τουρισμό

Τ

ο Cyprus Convention Bureau του
ΚΟΤ πρωτοπορεί ανάμεσα στα Convention Bureaus της Ευρώπης με
την προσήλωση που επιδεικνύει στη στήριξη
της βιομηχανίας για την προσέλκυση του
συνεδριακού τουρισμού.
Με μια σειρά ενεργειών που εκπλήσσουν θετικά,
οι συστηματικές προσπάθειες του ιδιωτικού
τομέα ενισχύονται ουσιαστικά. Ενέργειες οι
οποίες αφορούν οικονομικά σχέδια κινήτρων
για τη διεκδίκηση και για τη φιλοξενία συνεδρίων
αλλά και για τις προωθητικές ενέργειες στο
εξωτερικό και όχι μόνο. Η ολιστική προσέγγιση
του Convention Bureau στον συνεδριακό
τουρισμό καλύπτει επίσης την πραγματοποίηση
εκδηλώσεων δημοσίων σχέσεων στο εξωτερικό,
την συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις και
εργαστήρια πωλήσεων, τη φιλοξενία ατόμων
κλειδιά στη συνεδριακή βιομηχανία και
πολλές άλλες ενέργειες προβολής. Η επόμενη
διοργάνωση στην οποία θα εκπροσωπηθεί
το Cyprus Convention Bureau με δικό του
περίπτερο με συνεκθέτες από τον ιδιωτικό τομέα,
αφορά την έκθεση συνεδριακού τουρισμού
IBTM World η οποία θα πραγματοποιηθεί στη
Βαρκελώνη στις 28-30 Νοεμβρίου 2017.

Όλες οι πιο πάνω ενέργειες, υποβοηθούνται
με την κατηγοριοποίηση των εταιρειών –
ξενοδοχείων και επαγγελματιών- σαν μέλη του
Convention Bureau τα οποία πληρούν σειρά
κριτηρίων, προσδίδοντας κύρος και αξιοπιστία
στον προορισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη
δραστηριοποίηση του Cyprus Convention Bureau του ΚΟΤ μπορείτε να επικοινωνείτε στα
τηλέφωνα 22691251/4/305 ή να απευθύνεστε
στην ιστοσελίδα www.visitcyprus.com

Γεύμα με τον Ύπατο Αρμοστή του Ηνωμένου Βασιλείου

Μ

ετά τα προβλήματα που
δημιουργήθηκαν λόγω της
σωρείας των απαιτήσεων προς

ξενοδοχεία και διοργανωτές ταξιδίων από
Άγγλους τουρίστες που υπέστησαν στομαχικές
διαταραχές, ο ACTA, οι Ξενοδοχειακοί

Σύνδεσμοι ΠΑΣΥΞΕ και ΣΤΕΚ, ο Σύνδεσμος
Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου και ο ΚΟΤ
είχαν γεύμα εργασίας με τον Ύπατο Αρμοστή
του Ηνωμένου Βασιλείου στη Κύπρο κ. Matthew Kidd για συζήτηση του όλου θέματος.
Μετά τη συνάντηση αυτή, πέραν και από άλλες
ενέργειες στις οποίες προέβησαν οι τουριστικοί
φορείς, το βρετανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης
προχώρησε σε ανακοίνωση των προθέσεων
της κυβέρνησης να πατάξει το φαινόμενο αυτό.
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Συνάντηση ACTA με τον Πρέσβη Όμηρο Μαυρομμάτη

Ο

τέως Πρόεδρος του Συνδέσμου
κ. Ντίνος Κάκκουρας και ο Γενικός
Διευθυντής κ. Γιάννης Μιχαηλίδης
συναντήθηκαν με τον Πρέσβη κ. Όμηρο
Μαυρομμάτη στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Η συνάντηση αφορούσε τη βελτίωση της
συνεργασίας του Συνδέσμου με το Υπουργείο
Εξωτερικών σε περιπτώσεις κρίσεων έτσι ώστε
να γνωρίζει το Υπουργείο πόσοι περίπου
Κύπριοι βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στο
εξωτερικό. Ο κ. Πρέσβης αναφέρθηκε επίσης
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου «Οίκαδε» στην
οποία μπορούν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, αλλά
και οποιοσδήποτε πολίτης να ενημερώνει ότι θα
απουσιάζει στο εξωτερικό, δίνοντας έτσι άμεση
πληροφόρηση στο Υπουργείο.
Συζητήθηκε επίσης η συμμετοχή του Συνδέσμου
στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων του Υπουργείου
όπως και στην ετήσια άσκηση που διοργανώνει

το Υπουργείο. Ο ACTA προώθησε σε όλα τα
μέλη του αλλά και στα μέσα κοινωνικής του
δικτύωσης την ιστοσελίδα του Υπουργείου με
την ονομασία «Οίκαδε» που αφορά την εγγραφή

Κυπρίων πολιτών που βρίσκονται στο εξωτερικό.
Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη για το κοινό στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.oikade.gov.cy με
δυνατότητα πρόσβασης από ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και «έξυπνες» συσκευές/κινητά.

Ο Διαδικτυακός Τόπος με την ονομασία
«ΟΙΚΑΔΕ», εντάχθηκε στους σχεδιασμούς του
Τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου
Εξωτερικών ως ένας επιπλέον μηχανισμός
καταγραφής των Κυπρίων πολιτών που
βρίσκονται στο εξωτερικό. Εντάσσεται επίσης και
στο Κοινό Πλαίσιο Ετοιμότητας σε Περιπτώσεις
Κρίσεων της Ε.Ε (Joint EU Crisis Preparedness
Framework).
Το «ΟΙΚΑΔΕ» είναι στην ουσία ένα σύστημα
εθελοντικής εγγραφής στοιχείων Κυπρίων
πολιτών που βρίσκονται για οποιοδήποτε
λόγο στο εξωτερικό και ένα επιπλέον
«εργαλείο» προς υποβοήθηση του έργου
του Υπουργείου Εξωτερικών, όσον αφορά
τον εντοπισμό, επικοινωνία και τυχόν παροχή
βοήθειας προξενικής φύσεως σε Κύπριους
πολίτες, ιδιαίτερα σε αυτούς που βρίσκονται
σε χώρες υψηλού κινδύνου ή κρίσης ένεκα
ανθρωπογενών ή/και φυσικών καταστροφών.

Λοιπές δράσεις ACTA

Μάιος – Σεπτέμβριος 2017
10/5
Συνεδρία Δ.Σ. ACTA
Πραγματοποιήθηκε Συνεδρία του Δ.Σ. του
Συνδέσμου με κύρια θέματα τη νέα Ευρωπαϊκή
Οδηγία για τα οργανωμένα πακέτα στο εξωτερικό
και τη σύσταση της νέας Επιτροπής του Συνδέσμου
η οποία θα ασχολείται με το γαμήλιο τουρισμό.
23/5
Ετήσια
Γενική
Συνέλευση
Εταιρείας
Τουριστικής Ανάπτυξης Λευκωσίας
Ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου κ. Γιάννης
Μιχαηλίδης αντιπροσώπευσε το Σύνδεσμο στην
Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΤΑΠ Λευκωσίας.
29/5 και 25/9
Συνεδρία
Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής
Οικονομικών
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Κάκκουρας και ο
Γενικός Διευθυντής κ. Μιχαηλίδης, παρέστησαν
στη Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Οικονομικών με θέμα την δημιουργία του
Υφυπουργείου Τουρισμού. Ο Πρόεδρος του
Συνδέσμου εξέφρασε την πάγια θέση του
Συνδέσμου για την ανάγκη δημιουργίας του
Υφυπουργείου, καθώς ο τουρισμός αποτελεί
βασικό πυλώνα της κυπριακής οικονομίας.
Το Υφυπουργείο Τουρισμού θα διαχειρίζεται
όλα τα θέματα τουρισμού και θα συντονίζει
αποτελεσματικά όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές
υπηρεσίες και τους ιδιωτικούς φορείς.
Κατά συνέπεια, το Υφυπουργείο με νέες
αρμοδιότητες θα μπορεί να συνεχίσει με εντονότερο
τρόπο το σημαντικό έργο της προώθησης και

προβολής του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου,
δίνοντας βαρύτητα αφενός στην άμεση υλοποίηση
των εισηγήσεων του Ισπανικού Οίκου που
εκπόνησε την μελέτη της Εθνικής Στρατηγικής για
τον Τουρισμό και αφετέρου στον εκσυγχρονισμό
των νομοθεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό.
1/6
Συνάντηση με Hermes
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γενικός
Διευθυντής του Συνδέσμου συναντήθηκαν με
την Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια της Hermes
Ελένη Καλογήρου και τη διευθυντική της ομάδα με
σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των αεροδρομίων
μας κατά την περίοδο του καλοκαιριού.
21/6
Συνεδρία Δ.Σ. ACTA
Πραγματοποιήθηκε Συνεδρία του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου με κύρια θέματα τη
νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια
και τη διοργάνωση της Ετήσιας Γενικής (Εκλογικής)
Συνέλευσης του Συνδέσμου.
3/7
Συνεδρία APJC Κύπρου
Διεξήχθη με επιτυχία η συνεδρία του σώματος της
ΙΑΤΑ μεταξύ των αντιπροσώπων των Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων και των Αεροπορικών Εταιρειών
που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, υπό την
Προεδρία του τότε Αντιπροέδρου του Συνδέσμου
και Προέδρου της Επιτροπής Αεροδρομίων και
Αεροπορικών Θεμάτων, κ. Βασίλη Σταματάρη.

21/9
Συνεδρία
Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής
Εμπορίου
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Ντίνος Κάκκουρας
και ο Γενικός Διευθυντής κ. Γιάννης Μιχαηλίδης,
παρέστησαν στη Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εμπορίου κατά τη διάρκεια της οποίας
συζητήθηκαν τα προβλήματα και οι προοπτικές του
κυπριακού τουρισμού.

26/9
Συνάντηση στον ΚΟΤ για τις παράνομες
ξεναγήσεις
Ο νέος Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Βασίλης
Σταματάρης και ο Γενικός Διευθυνής παρέστησαν
σε ευρεία σύσκεψη στον ΚΟΤ με αντικείμενο
συζήτησης τις παράνομες ξεναγήσεις. Της
συνάντησης προήδρευσε η Διευθύντρια Τουρισμού
του ΚΟΤ κα Αννίτα Δημητριάδου, ενώ συμμετείχαν
το Τμήμα Αρχαιοτήτων, η Υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, το
Τμήμα Αστυνομίας υπεύθυνο για τα οδοφράγματα,
ο Σύνδεσμος Ξεναγών, Επιθεωρητές του ΚΟΤ καθώς
και λειτουργοί ποιότητας του ΚΟΤ.
26/9
Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ACTA
Πραγματοποιήθηκε Συνεδρία του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου σχετικά με τα θέματα με
τα οποία θα ασχοληθεί κατά κύριο λόγο το νέο Δ.Σ.
του Συνδέσμου, την κατάρτιση των Επιτροπών του
Συνδέσμου, ενώ πραγματοποιήθηκε συνάντηση
του νέου Δ.Σ. με παλαιότερους Προέδρους του
ACTA.

