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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε
η Έκθεση Ταξίδι 2015

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 18η έκθεση Ταξίδι 2015 από τις 24
μέχρι τις 26 Απριλίου 2015, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη
Λευκωσία. Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε ο Υπουργός Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης
και παρέστησαν Υπουργοί, Πρέσβεις, Βουλευτές, Πρόεδροι και εκπρόσωποι συναφών
οργανισμών, Διευθυντές Αεροπορικών Εταιρειών και πληθώρα άλλων προσκεκλημένων.
σελ. 2

Λοιπές δράσεις ACTA
•

9/1 Συνάντηση με Τράπεζα Κύπρου.

•

9/1 Συνάντηση με Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

•

13/1 Συνεδρία του APJC Κύπρου.

•

21/1 Συνεδρία Δ.Σ. ACTA.

•

21/1 Συνάντηση με τα μέλη χρήστες των πάγκων του ACTA στα Αεροδρόμια Λάρνακας και
Πάφου.

•

27/1 Συνάντηση με Εκπροσώπους της Τρόικας.

•

28/1 Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο.

•

10/2 Συνεδρία Διοικούσας Επιτροπής Σχολής
Ξεναγών.

•

17/2 Συνέδριο ΠΑΣΥΞΕ: Working together
with a new mind-set and in pace with change
for growth and prosperity.

•

18/2 Συνεδρία Δ.Σ. ACTA.

•

9/3 Roundtable Discussion: Leading Together:
UK-Cyprus for safer tourism.

•

10/3 Συνεδρία Task Force ΚΟΤ.

•

11/3 Συνεδρία Δ.Σ. ACTA και Επιτροπής Εισερχόμενου Τουρισμού.

•

13/3 Συνάντηση με Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας για θέματα ιατρικού τουρισμού.

•

31/3 Συνάντηση Δ.Σ. Φορέα Υγείας.

Το κλείσιμο των Κυπριακών
Αερογραμμών στο επίκεντρο
της συνάντησης του ACTA
με τη Γενική Λογίστρια

Τ

ο κλείσιμο των Κυπριακών Αερογραμμών και η
διαχείριση των εισιτηρίων του κοινού, ήταν στο
επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ του ACTA και
της Γενικής Λογίστριας του κράτους κας Ρέας

Γεωργίου.

σελ. 3

Οι χρεώσεις της Hermes
συζητήθηκαν μεταξύ του ACTA
και του Υπ. Συγκοινωνιών

Α

ντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συνδέσμου επισκέφθηκε τον Υπουργό
Συγκοινωνιών με τον οποίο συζητήθηκαν
θέματα όπως οι υψηλές χρεώσεις της Hermes.

σελ. 3
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Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
εγκαινιάζει την έκθεση
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Ο Υπουργός χαιρετίζει την έκθεση Ταξίδι 2015

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Έκθεση Ταξίδι 2015

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η
18η έκθεση Ταξίδι 2015 από τις
24 μέχρι τις 26 Απριλίου 2015, στο
Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία
στη Λευκωσία. Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε
ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης και
παρέστησαν Υπουργοί, Πρέσβεις, Βουλευτές,
Πρόεδροι και εκπρόσωποι συναφών οργανισμών,
Διευθυντές Αεροπορικών Εταιρειών και πληθώρα
άλλων προσκεκλημένων.
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Υπουργός
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
είπε ότι το Υπουργείο Εμπορίου γνωρίζει καλά
ότι ο τομέας του τουρισμού διανύει σήμερα μια
δύσκολη περίοδο και για αυτό οι προσπάθειές
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Τουριστικά Νέα
Εκδίδεται από το Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων Κύπρου

για προσέλκυση τουρισμού είναι συνεχείς,
στοχευμένες και εντατικές.
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Λακκοτρύπης ανέφερε ότι
το Υπουργείο Εμπορίου μαζί με τον ΚΟΤ πέτυχαν
συμφωνίες για νέα πτητικά προγράμματα από
και προς την Κύπρο. Ταυτόχρονα, συνέχισε ο
κ. Υπουργός, το Υπουργείο σε συνεργασία με
την Προεδρία της Δημοκρατίας, έχει αρχίσει μια
διπλή προσπάθεια διαμόρφωσης μακροχρόνιου
πλαισίου λειτουργίας του τουριστικού τομέα.
Αυτή η προσπάθεια αφορά, πρώτον, στη χάραξη
ενός νέου εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού, η
υλοποίηση του οποίου θα οδηγήσει, μεταξύ άλλων,
στο rebranding, δηλαδή στον επαναπροσδιορισμό
της ταυτότητας, του τουριστικού προϊόντος, καθώς
και στην επανατοποθέτηση της Κύπρου στις
διεθνείς τουριστικές αγορές, τόσο ποιοτικά όσο και
ποσοτικά.
Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) κ. Ντίνος
Κάκκουρας κάλεσε τους Κύπριους ταξιδιώτες να
μην στερηθούν το ταξίδι αναψυχής τους που ίσως
το έχουν περισσότερο ανάγκη φέτος κάτω από
αυτές τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν τους
τελευταίους μήνες στο νησί.
Ακολούθως, ο κ. Κάκκουρας υπογράμμισε

το γεγονός ότι οι ταξιδιωτικοί πράκτορες,
αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες του κοινού και τις
οικονομικές συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία
χρόνια, έχουν ήδη προσαρμόσει τα προγράμματα
τους στo νέο οικονομικό περιβάλλον, ώστε να μην
στερηθούν οι Κύπριοι τις διακοπές τους.
Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, συνέχισε ο κ. Κάκκουρας
είναι αισιόδοξοι, αφού από τις μέχρι τώρα ενδείξεις,
φαίνεται ότι η αυξητική τάση του 2014 όσον
αφορά τα ταξίδια των Κυπρίων προς το εξωτερικό
συνεχίζεται, καθώς αυτά παρουσιάζουν μια
αύξηση της τάξης του 6% κατά το πρώτο τρίμηνο
του 2015, συγκριτικά με την ίδια περίοδο κατά την
περσινή χρονιά.
Αναφορικά με τον εισερχόμενο τουρισμό, ο κ.
Κάκκουρας είπε ότι οι αφίξεις των τουριστών για
την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2015 ανήλθαν
στις 189 χιλιάδες σε σύγκριση με 163 χιλιάδες
την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας
αύξηση της τάξης του 16%.
Κλείνοντας, ο Πρόεδρος του ACTA είπε ότι ο
Σύνδεσμος είναι πάντοτε στο πλευρό τόσο του
Υπουργείου Τουρισμού όσο και του ΚΟΤ για
να επιτύχουν μαζί και με όλους τους φορείς του
τουρισμού τον κοινό τους στόχο.

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
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Το κλείσιμο των Κυπριακών Αερογραμμών στο επίκεντρο
της συνάντησης του ACTA με τη Γενική Λογίστρια

Τ

ο κλείσιμο των Κυπριακών
Αερογραμμών
και
η
διαχείριση των εισιτηρίων
του κοινού, ήταν στο επίκεντρο της
συζήτησης μεταξύ του ACTA και της
Γενικής Λογίστριας του κράτους κας
Ρέας Γεωργίου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης,
η Γενική Λογίστρια υιοθέτησε την
εισήγηση του Συνδέσμου να δοθεί η
ευκαιρία σε όλους τους τουριστικούς
πράκτορες να εκδίδουν εισιτήρια των

Κυπριακών Αερογραμμών για τους
πελάτες τους από την 1η Φεβρουαρίου
και έπειτα. Η όλη διαδικασία ήταν
επιτυχής με αποτέλεσμα πολλά μέλη
του Συνδέσμου να ικανοποιηθούν από
την εξέλιξη αυτή, ενώ η κυβέρνηση
έλαβε αρκετές ευχαριστήριες επιστολές
από
την
ECTAA
(Ευρωπαϊκός
Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων
και Διοργανωτών Ταξιδίων) και άλλους
οργανισμούς για τον τρόπο που
χειρίστηκε την κατάσταση.

Οι χρεώσεις της Hermes
συζητήθηκαν μεταξύ του
ACTA και του Υπ. Συγκοινωνιών

Ο ACTA παρευρέθηκε
στη Συνέλευση Πιστωτών
των Κυπριακών Αερογραμμών

ντιπροσωπεία του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου
επισκέφθηκε τον Υπουργό
Συγκοινωνιών με τον οποίο συζητήθηκαν
θέματα όπως οι υψηλές χρεώσεις της
Hermes για τις οποίες ο Σύνδεσμος
εξέφρασε την ανησυχία του. Αναφορικά
με το νέο σχέδιο κινήτρων το οποίο ετοιμάζει το Υπουργείο με τη Hermes, ο
Σύνδεσμος εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και
οι υφιστάμενες αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν τη χώρα μας, είτε με
δρομολογημένες πτήσεις, είτε με ναυλωμένες αλλά και οι εταιρείες χαμηλού
κόστους.

ντιπροσωπεία του ACTA παρευρέθηκε στη Συνέλευση
των Πιστωτών των Κυπριακών Αερογραμμών, η οποία
πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία και
στην οποία η Εταιρεία τέθηκε σε εκούσια εκκαθάριση. Ο κ. David
Dunckley και ο κ. Αυγουστίνος Παπαθωμάς διορίστηκαν από κοινού
και ξεχωριστά εκκαθαριστές της Εταιρείας, ενώ διορίστηκε επίσης
Επιτροπή Επιθεώρησης.

Α

Σεμινάριο με θέμα
“IATA Criteria
for Financial Securities»
διοργάνωσε ο ACTA

Ο

ACTA σε συνεργασία με την KPMG διοργάνωσε σεμινάριο με
θέμα “IATA Criteria for Financial Securities” για τα Ταξιδιωτικά
Γραφεία που υποβάλλουν τραπεζική εγγυητική προς την

ΙΑΤΑ.
Το σεμινάριο αυτό πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 στο
Ξενοδοχείο Holiday Inn στη Λευκωσία και ο κύριος ομιλητής ήταν ο κ.
Δημήτρης Βάκης.

Α

Ο Σύνδεσμος από την πλευρά του, έχει αποστείλει εγκύκλιο προς τα
μέλη του, με την οποία όποιο μέλος επιθυμεί μπορεί να εξουσιοδοτήσει
το Σύνδεσμο να το εκπροσωπήσει στη διαδικασία εκκαθάρισης,
αναφορικά με όποιες απαιτήσεις έχει από τις Κυπριακές Αερογραμμές.

Ο ACTA συμμετείχε στη
συνεδρία του ΚΟΤ μαζί
με άλλους φορείς τουρισμού

Η

ετοιμασία
του
νέου
Στρατηγικού Σχεδίου 2016
– 2020 ήταν ανάμεσα
στα θέματα που συζητήθηκαν στη
Συνεδρία του ΚΟΤ, παρουσία του
ACTA, των ξενοδοχειακών Συνδέσμων,
των Δήμων, των Εταιρειών Τουριστικής Ανάπτυξης και των Επιμελητηρίων.
Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η επαναξιολόγηση των
γραφείων του ΚΟΤ στο εξωτερικό, η ετοιμασία του νέου Στρατηγικού
Σχεδίου 2016 – 2020, η μείωση της γραφειοκρατίας και της απλοποίησης
των διαδικασιών και τα Σχέδια κινήτρων του ΚΟΤ.

