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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε
η Έκθεση Ταξίδι 2017
Πρόεδρος ACTA:
O Σύνδεσμός μας εκφράζει
την συγκρατημένη αισιοδοξία
του για την τουριστική
βιομηχανία, αφού μέχρι
στιγμής τα στοιχεία από τις
φετινές κρατήσεις είναι πολύ
ενθαρρυντικά.
σελ. 2 - 3

Κυκλοφόρησε
ο Τουριστικός Οδηγός
του ACTA

Κ

υκλοφόρησε ο
τουριστικός οδηγός
του ACTA ο οποίος
περιλαμβάνει πληροφορίες
σχετικά με τον τουρισμό της
Κύπρου, τα μέλη
του, κατάλογο
με τα ξενοδοχεία
όλων των
πόλεων, άλλες
τουριστικές
εγκαταστάσεις,
ιστορικά και
τουριστικά
αξιοθέατα της
Κύπρου, κλπ.
Η έκδοση αυτή
κυκλοφορεί σε 5,000 αντίτυπα
και διανέμεται δωρεάν σ’
όλα τα τουριστικά γραφεία
μέλη του ACTA, σε ξένους
τουριστικούς πράκτορες, σ’ όλα
τα ξενοδοχεία της Κύπρου, σε

Ημερίδα για
τον τομέα τον
αερομεταφορών
στην Κύπρο

αεροπορικές εταιρείες, σε ξένες
πρεσβείες και διπλωματικές
αποστολές, σε επιχειρήσεις στην
Κύπρο, σε όλα τα Υπουργεία,
σε ημικρατικούς οργανισμούς
και βουλευτές, ενώ
διανέμεται σε διεθνείς
τουριστικές εκθέσεις
του εξωτερικού που
συμμετέχει η Κύπρος.
H προβολή μέσω
του μοναδικού
καταλόγου της
τουριστικής Κύπρου
παρέχει μεγάλα οφέλη
για τις επιχειρήσεις.
Για πληροφορίες
όσον αφορά την καταχώρηση
διαφημίσεων, αλλά και για
να λάβετε τον οδηγό του
Συνδέσμου Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων Κύπρου
τηλεφωνήστε στο 22 666435.

σελ. 4-5

Εκπαιδευτικό
σεμινάριο
της ΙΑΤΑ
διοργάνωσε
ο ACTA
σελ. 6
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε
η 20η έκθεση ΤΑΞΙΔΙ 2017

Η

20η
έκθεση
Ταξίδι
2017
πραγματοποιήθηκε από τις 21 –
23 Απριλίου 2017 στο Συνεδριακό
Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία. Τα εγκαίνια
της έκθεσης, την οποία παρουσίασε η Τράπεζα
Κύπρου για δεύτερη συνεχή χρονιά, τέλεσε ο
Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης.
Παρέστησαν Υπουργοί, Πρέσβεις, Βουλευτές,
Δήμαρχοι, Πρόεδροι και εκπρόσωποι
συναφών
οργανισμών,
Διευθυντές
Αεροπορικών Εταιρειών και πληθώρα άλλων
προσκεκλημένων.
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Εκδίδεται από το Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων Κύπρου
Διεύθυνση:
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Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA)
κ. Ντίνος Κάκκουρας είπε ότι στη φετινή
έκθεση συμμετέχουν με δικά τους περίπτερα
ταξιδιωτικοί πράκτορες, αεροπορικές εταιρείες,
ξενοδοχεία, τουριστικά θέρετρα, τοπικές
νομαρχίες και φορείς από την Κύπρο, την
Ελλάδα, το εξωτερικό και άλλοι εμπλεκόμενοι
φορείς στον τομέα των ταξιδίων και του
τουρισμού.
Αναφορικά με τον εισερχόμενο τουρισμό,
ο κ. Κάκκουρας εξέφρασε συγκρατημένη
αισιοδοξία για την τουριστική βιομηχανία,
αφού μέχρι στιγμής τα στοιχεία από τις φετινές
κρατήσεις είναι πολύ ενθαρρυντικά.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας,
συνέχισε ο κ.
Κάκκουρας, για την περίοδο Ιανουαρίου –
Μαρτίου 2017, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν
σε 285,693 σε σύγκριση με 251,608 την
αντίστοιχη περίοδο του 2016, σημειώνοντας
αύξηση 13.5%.
Αναφορικά με τον εξερχόμενο τουρισμό, ο κ.
Κάκκουρας είπε ότι τα ταξίδια των Κυπρίων
στο εξωτερικό το πρώτο τρίμηνο του χρόνου
ανήλθαν στις 304 χιλ σε σύγκριση με 250 χιλ
την ίδια περίοδο του 2016, σημειώνοντας
αύξηση περίπου 22%.
Στο τέλος της ομιλίας του ο Πρόεδρος του ACTA
ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Τράπεζα Κύπρου, η
οποία φέτος παρουσίασε την Έκθεση Ταξίδι
2017 για δεύτερη χρονιά. Επίσης, ευχαριστίες

απεύθυνε στον ΚΟΤ, στο χορηγό Επικοινωνίας
το Περιοδικό DOWN TOWN, στην εταιρεία
Display Art και στην εταιρεία FMW Financial
Media Way για τη συνεισφορά τους στην
προώθηση της Έκθεσης.
Από την πλευρά του ο Διευθυντής Υπηρεσίας
Καρτών της Τράπεζας Κύπρου κ. Στέλιος
Τραχωνίτης, είπε ότι η Τράπεζα Κύπρου
έμπρακτα στηρίζει διαχρονικά τις προσπάθειες
των διαφόρων Φορέων και Συνδέσμων, οι
οποίες στοχεύουν στην αναβάθμιση της
Τουριστικής Βιομηχανίας, είτε αυτή αφορά
στον εσωτερικό Τουρισμό, είτε τα ταξίδια που
γίνονται από Κύπριους στο εξωτερικό.
Οι Κύπριοι πελάτες κάτοχοι καρτών American
Express της Τράπεζας Κύπρου, συνέχισε ο κ.
Τραχωνίτης, επωφελούνται μέσω του Σχεδίου
American Express SELECTS εκπτώσεις μέχρι
και 20% σε ένα μεγάλο αριθμό ξενοδοχείων
στην Κύπρο, ενώ οι κάτοχοι καρτών American Express που επισκέπτονται την Κύπρο
για διακοπές, μπορούν παράλληλα να
επωφεληθούν εκπτώσεων για πληρωμές που
κάνουν σε διάφορες κατηγορίες εμπόρων
όπως ξενοδοχεία και ταξιδιωτικές υπηρεσίες.
Η τράπεζα Κύπρου, πρόσθεσε ο κ. Τραχωνίτης,
στα πλαίσια ανάπτυξης και προώθησης νέων
προϊόντων, από τον περασμένο Οκτώβριο
έχει εισάξει δυο πρωτοποριακά προϊόντα στο
χαρτοφυλάκιο της που είναι το ΒΑΝΚΝΕΧΤ –
tagpay και το ΒΑΝΚΝΕΧΤ - wearablepay.

Συνέχεια στην σελ. 3
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Συνέχεια απο τη σελ. 2
Τα προϊόντα αυτά, συνέχισε ο κ Τραχωνίτης, καλωσορίζουν
τους πελάτες της Τράπεζας Κύπρου σε ένα κόσμο όπου οι
συναλλαγές και τα ψώνια γίνονται εύκολα, γρήγορα και
ανέπαφα χωρίς να χρειάζεται να έχουν μαζί τους μετρητά ή
το ίδιο το πλαστικό της κάρτας. Είναι ευρέως αποδεκτά τόσο
στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και σίγουρα μπορούν να
προσφέρουν άνεση αλλά και ευελιξία στις διακοπές του κάθε
Κύπριου ταξιδιώτη, κατέληξε.
Κλείνοντας, ο κ. Τραχωνίτης συγχάρηκε όλους όσοι συνέβαλαν
με οποιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση της Έκθεσης Ταξίδι
2017, η οποία πέραν της ενημέρωσης, παρέχει την ευκαιρία
στον καθένα να πληροφορηθεί για όλα όσα αφορούν τις
διακοπές.
Φέτος, μέρος των εσόδων δόθηκαν στον Παγκύπριο Σύνδεσμο
για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο μια
Ευχή».

Βραβεύσεις από τον ACTA

Κ

ατά τη διάρκεια της
τελετής των εγκαινίων
ο
ACTA
βράβευσε
Ταξιδιωτικά Γραφεία μέλη του, το
Υπουργείο Τουρισμού της Ινδίας
καθώς και την Τράπεζα Κύπρου, οι
οποίοι συμμετέχουν και στηρίζουν
εδώ και χρόνια το θεσμό της
Έκθεσης Ταξίδι.

Ο
Σύνδεσμος
Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων Κύπρου τιμά σήμερα
τους
Κύπριους
Διοργανωτές
Ταξιδίων για την 20ετή συμμετοχή
και στήριξη του θεσμού αυτού».

Ο Γενικός Διευθυντής του ACTA
κ. Γιάννης Μιχαηλίδης είπε
χαρακτηριστικά: «Η Επιτυχία της
Έκθεσης Ταξίδι οφείλεται κατά
κύριο λόγο στους συμμετέχοντες.

• Top Kinisis Travel Public Ltd

Βραβευθέντες:
• Amathus Travel Ltd
• Louis Travel Ltd

• Xenos Travel by Royal Holidays
• India Tourism Board
• Τράπεζα Κύπρου

Κυκλοφόρησε ο Οδηγός Διακοπών του ΚΟΤ

Σ

τα πλαίσια της πολιτικής διάχυσης πληροφόρησης προς το καταναλωτικό κοινό
το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού,
κυκλοφορεί τον «Οδηγό Διακοπών».

Ο οδηγός χωρίζεται σε 3 ενότητες: Oδηγίες καταναλωτή για κράτηση και διαμονή σε
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (…ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ), πληροφορίες και καθοδήγηση κατά
την επίσκεψη σε κέντρα αναψυχής (…ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ) και πληροφορίες που
αφορούν τη χρήση δημόσιων παραλιών (…ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ).
Μέσω του Οδηγού, ο καταναλωτής ενημερώνεται για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του,
τις πρόνοιες των σχετικών νομοθεσιών που τον αφορούν, ενώ δίνονται επίσης πρακτικές
συμβουλές και καθοδήγηση, προκειμένου ο καταναλωτής να έχει μια ευχάριστη εμπειρία
χωρίς προβλήματα στις συναλλαγές του με τουριστικές επιχειρήσεις.
Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί λεπτομερώς για τα πιο πάνω από την ιστοσελίδα του
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού www.visitcyprus.biz (Διαμονή) και www.visitcyprus.
com (Διαμονή).
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Ημερίδα για τον τομέα των αερομεταφορών στην Κύπρο

Τ

ο «Μεσογειακό Ίδρυμα Ασφάλειας Πτήσεων (FSF-MED)» , η
Hermes Airports και ο ACTA πραγματοποίησαν στις 4 Μαΐου
2017, στο ξενοδοχείο Cleopatra ημερίδα με τίτλο «Ο Τομέας
των Αερομεταφορών στην Κύπρο/ Η Σημασία του για τον Τουρισμό
/ Προκλήσεις και Ευκαιρίες». Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα εστίασαν
στην αλληλένδετη σχέση των τομέων των αερομεταφορών και του
τουρισμού.
Σε χαιρετισμό του που διάβασε ο Γραμματέας του Υπουργικού
Συμβουλίου Θεοδόσης Τσιόλας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης σημείωσε ότι ο τομέας των αερομεταφορών είναι
σημαντικός στην προσπάθεια για επίτευξη ανάπτυξης και προόδου.
«Οι αερομεταφορές διευκολύνουν την ολοκλήρωση με την παγκόσμια
οικονομία και προσφέρουν ζωτικής σημασίας συνδεσιμότητα σε
εθνική, περιφερειακή και διεθνή κλίμακα» είπε, προσθέτοντας ότι
ο τομέας συμβάλλει στην ανάπτυξη του εμπορίου, προωθεί τον
τουρισμό,
δημιουργεί
ευκαιρίες απασχόλησης.
Τόνισε ότι η Κυβέρνηση
στηρίζει τον τομέα των
αερομεταφορών και συμμετέχει
σε όλα τα ευρωπαϊκά και
περιφερειακά προγράμματα
που σχετίζονται με την
πολιτική στις αερομεταφορές,
τη ρύθμιση, την ασφάλεια,
αποκατάσταση των υποδομών,
θεσμική ενίσχυση και ανάπτυξη
ικανοτήτων.

διασύνδεση του με άλλες χώρες και με μικρή εγχώρια ζήτηση, μπορεί
να λεχθεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει τουρισμός χωρίς αερομεταφορές
αλλά ούτε και αερομεταφορές χωρίς τουρισμό» ανέφερε.
Συνέχισε λέγοντας πως οι θετικές εξελίξεις και ανακοινώσεις τον
τελευταίο χρόνο τόσο για τον τομέα των αερομεταφορών όσο και για
τον τομέα του τουρισμού δεν προσφέρονται για εφησυχασμό αλλά
«συνυπάρχουν μαζί με ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη αλλά και
προκλήσεις που διαφαίνονται στον ορίζοντα».
Εξήγησε ακολούθως πως μια από αυτές τις προκλήσεις αφορά
την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. «Το Brexit θα
έχει αντίκτυπο στις δραστηριότητες βρετανικών και κυπριακών
αερομεταφορέων που εκτελούν δρομολόγια μεταξύ Κύπρου και ΗΒ,
τις δραστηριότητες βρετανικών εταιρειών που εκτελούν δρομολόγια
μεταξύ Κύπρου και ευρωπαϊκών προορισμών και στις δραστηριότητες
ευρωπαϊκών εταιρειών που
εκτελούν δρομολόγια μεταξύ
Κύπρου και ΗΒ» εξήγησε,
υποδεικνύοντας πως αν
και το τοπίο είναι ακόμη
πολύ θολό αφού ακόμα δεν
έχουν αρχίσει οι σχετικές
διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ
και ΗΒ, αυτό δεν θα πρέπει
να αποτελέσει ένα θέμα το
οποίο να αφεθεί στην τύχη
του αλλά αντίθετα η Κύπρος
να επιδιώξει ενεργό εμπλοκή
έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι
η τελική έκβαση δεν θα είναι
αρνητική για την Κύπρο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
εξέφρασε
ακόμη
την
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής
πεποίθηση ότι η Κύπρος, ως η
του Μεσογειακού Ιδρύματος
μοναδική χώρα της περιοχής
Στιγμιότυπο από την ημερίδα
Ασφάλειας Πτήσεων FSFπου είναι μέλος της ΕΕ και του
MED Χρίστος Πέτρου είπε
Eurocontrol μπορεί να παίξει ένα
ηγετικό ρόλο προς την ενίσχυση της συνεργασίας και τη διευκόλυνση ότι 43 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τις ολέθριες συνέπειες
που αυτή είχε στους τομείς των αερομεταφορών και του τουρισμού
της υιοθέτησης κοινών προδιαγραφών.
η Κύπρος διαθέτει σήμερα δύο σύγχρονα αεροδρόμια τα οποία
Υπογράμμισε ακολούθως πως παρά το ότι η συνδεσιμότητα της Κύπρου χρησιμοποιούν πέραν των 80 αεροπορικών εταιρειών και μέσω των
είναι σε γενικές γραμμές επαρκής, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, οποίων διακινούνται πέραν των 10 εκατομμυρίων επιβατών, όπως
όχι μόνο σε σχέση με τις υφιστάμενες αγορές αλλά και με εντελώς επίσης διαθέτει κέντρα ελέγχου και ραντάρ τελευταίας τεχνολογίας, 4
νέες αγορές, υποδεικνύοντας ότι στο πλαίσιο αυτό η Κυβέρνηση θα αεροπορικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο, από τα
συνεχίσει και εντός του 2017 τις προσπάθειες για συνομολόγηση καλύτερα ξενοδοχεία στην Ευρώπη, μαρίνες, γήπεδα γκολφ και πάνω
ή αναθεώρηση διμερών αεροπορικών συμφωνιών, στοχεύοντας από 3,5 εκατομμύρια τουρίστες να την επισκέπτονται κάθε χρόνο.
στην πλήρη φιλελευθεροποίηση του τομέα των αερομεταφορών με
Επεσήμανε παράλληλα πως σε διπλωματικό επίπεδο, η Κύπρος
απώτερο στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Κύπρου.
κατάφερε να αποτρέψει τη νομιμοποίηση του παράνομου
Ο Πρόεδρος του Μεσογειακού Ιδρύματος Ασφάλειας Πτήσεων FSF- αεροδρομίου και κέντρου ελέγχου στα κατεχόμενα παρά τις έντονες και
MED Ιάκωβος Παπαδόπουλος τόνισε ότι οι αερομεταφορές και ο συνεχείς προσπάθειες της Τουρκίας. «Καμία αεροπορική εταιρεία πλην
τουρισμός είναι τομείς αλληλένδετοι και αλληλοεξαρτώμενοι «Ειδικά των τουρκικών δεν χρησιμοποιεί το παράνομο αεροδρόμιο, κανένας
στην περίπτωση της Κύπρου, ένα μικρό νησιωτικό κράτος σχετικά πιλότος που χρησιμοποιεί το FIR Λευκωσίας δεν μιλά με το παράνομο
απομονωμένο χωρίς ουσιαστικές εναλλακτικές επιλογές για τη
Συνέχεια στην σελ. 5
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Συνέχεια απο την σελ. 4
κέντρο ελέγχου και κανένα σχέδιο πτήσης από Τουρκία προς τα
κατεχόμενα δεν γίνεται αποδεκτό από τους διεθνείς οργανισμούς»
τόνισε.

εμπειριών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων» σημείωσε.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων ACTA Ντίνος
Κάκκουρας σημείωσε ότι ειδικά για την Κύπρο ο τομέας αυτός είναι πολύ
σημαντικός καθώς η Κύπρος ως νησί αποτελεί τουριστικό προορισμό
και η μετακίνηση των τουριστών γίνεται σχεδόν αποκλειστικά
αεροπορικώς.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της HERMES Airports, εταιρείας που
διαχειρίζεται τα δύο κυπριακά αεροδρόμια, Παναγιώτης Χατζηπαντελή
είπε ότι για την Κύπρο οι αερομεταφορές ήταν και παραμένουν ο
κατεξοχήν τρόπος επικοινωνίας με το εξωτερικό. «Τα δύο διεθνή
Ο ACTA προσδίδει τεράστια σημασία σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες
αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου αποτελούν τις κύριες πύλες εισόδου
οι οποίες πραγματοποιούν, προγραμματισμένες, ναυλωμένες και
και εξόδου εκατομμυρίων επιβατών ετησίως συμβάλλοντας έτσι με
χαμηλού κόστους πτήσεις. «Η κάθε μια από αυτές είναι σημαντική για
ουσιαστικό τρόπο στην εξέλιξη της
την Κύπρο διότι εξυπηρετεί συγκεκριμένη
οικονομίας» σημείωσε, επισημαίνοντας
αγορά και σκοπό τόσο για τον εισερχόμενο
ότι σύμφωνα με έρευνα της PWC για
όσο και για τον εξερχόμενο τουρισμό» είπε.
λογαριασμό της HERMES, πέραν των
Ο Πρόεδρος του ACTA σημείωσε επίσης
12.700 θέσεων εργασίας υφίστανται
πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης
αλλά και ενισχύονται λόγω της
στον τομέα της συνδεσιμότητας λέγοντας
λειτουργίας των δύο αεροδρομίων, η
ότι «από τη μια υπάρχουν οι εταιρείες
συνεισφορά των δύο αεροδρομίων
που πετούν στην Κύπρο και θέλουμε να
στην κυπριακή οικονομία ξεπερνά τα
έχουν ψηλά ποσοστά πληρότητας για να
€500 εκατομμύρια ετησίως ποσό που
συνεχίσουν με φτηνά δρομολόγια, από
αντιστοιχεί περίπου στο 3% του ΑΕΠ ενώ
την άλλη όμως θέλουμε και νέες εταιρείες
εκτιμάται και πως για κάθε επιπρόσθετη
και νέα δρομολόγια σε χώρες που αυτή τη
πτήση που αφικνείται στα αεροδρόμια
δεδομένη στιγμή δεν περιλαμβάνονται στα
της Κύπρου δημιουργούνται 100
Στιγμιότυπο
από
την
ημερίδα
προγράμματα πτήσεων των εταιρειών».
περίπου πρόσθετες θέσεις εργασίας.
Εξήγησε πως ως εκ τούτου
δικαιολογημένα τα δύο αεροδρόμια
θεωρούνται πλέον ως μια από τις
σημαντικότερες κινητήριες δυνάμεις
που συμβάλλουν καταλυτικά στην
ανάπτυξη της χώρας και στη διατήρηση
χιλιάδων θέσεων εργασίας.

«Όπως
όλοι
γνωρίζουμε
υπάρχει
ενδιαφέρον
για
νέα
δρομολόγια,
ακόμη και για μακρινά και πρέπει να
γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να
προσεγγίσουμε αυτές τις αγορές» είπε,
εξηγώντας πως κάτι τέτοιο θα βοηθούσε
και στην άμβλυνση του προβλήματος της
εποχικότητας καθώς τα νέα δρομολόγια θα
ενισχύσουν την εισροή τουριστών.

Ο
κ.
Χατζηπαντελή
ανέφερε
ακολούθως ότι η προηγούμενη χρονιά
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της ημερίδας
αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για τα
απονεμήθηκε το Ετήσιο Βραβείο του
κυπριακά αεροδρόμια καθώς το 2016
Μεσογειακού
Ιδρύματος
Ασφάλειας
διακινήθηκαν συνολικά 9 εκατομμύρια
Πτήσεων
FSF-MED
στην
εταιρεία
PPT Aviaπερίπου επιβάτες, καταγράφοντας
Στιγμιότυπο από την ημερίδα
tion Services LTD, θυγατρική της Petroαύξηση της τάξης του 18% σε σύγκριση
lina. Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της
με το 2015 ενώ την ίδια στιγμή το δίκτυο των κυπριακών αεροδρομίων
εταιρείας
ο
Ντίνος
Λευκαρίτης.
εμπλουτίστηκε ακόμη περισσότερο με τη δραστηριοποίηση 11 νέων
αεροπορικών εταιρειών και την εισαγωγή 21 νέων δρομολογίων που Κατά τη διάρκεια της ημερίδας οι συμμετέχοντες εστίασαν μεταξύ
ενισχύουν τη συνδεσιμότητα της Κύπρου.
άλλων σε θέματα όπως η παγκόσμια κατάσταση στον τομέα των
Αναφέρθηκε επίσης στην ασφάλεια των πτήσεων τομέα που, όπως
εξήγησε, αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική παράμετρο στον τομέα των
αερομεταφορών. «Είναι γι’ αυτό που η HERMES στηρίζει τις προσπάθειες
του Μεσογειακού Ιδρύματος Ασφάλειας Πτήσεων οι οποίες στοχεύουν
ακριβώς στην προώθηση και βελτίωση των διεργασιών ασφάλειας
των πτήσεων και στην εφαρμογή προγραμμάτων που συμβάλλουν
στην επέκταση και τον εμπλουτισμό τόσο των γνώσεων όσο και των

αερομεταφορών, η σημασία των αερομεταφορών για τον κυπριακό
τουρισμό, οι προκλήσεις και προοπτικές των αεροπορικών εταιρειών
που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, οι προοπτικές αεροπορικής
επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στην Κύπρο.
Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση την οποία συντόνισε ο
δημοσιογράφος Σωτήρης Παπαδόπουλος.
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Λοιπές δράσεις
Μάρτιος – Μάιος 2017
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Συνεδρία Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εμπορίου
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Ντίνος Κάκκουρας και ο Γ.Δ.
Γιάννης Μιχαηλίδης, παρέστησαν στη Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου, όπου συζητήθηκαν τα
προβλήματα και οι προοπτικές
του κυπριακού τουρισμού.
Συνεδρία Δ.Σ. Εταιρείας
Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής Λευκωσίας
Ο Γ.Δ. του Συνδέσμου Γιάννης
Μιχαηλίδης αντιπροσώπευσε
το Σύνδεσμο στη Συνεδρία του
Δ.Σ. της ΕΤΑΠ Λσίας στην οποία
συζητήθηκαν θέματα όπως οι
ενέργειες/εκδηλώσεις του 2017,
η προώθηση των μουσείων και
αρχαιολογικών χώρων, κλπ.
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Συνεδρία Δ.Σ. ACTA
Πραγματοποιήθηκε Συνεδρία
του Δ.Σ. του Συνδέσμου με κύρια θέματα τη διοργάνωση της
20ης Έκθεσης ΤΑΞΙΔΙ 2017 και
τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για
τα οργανωμένα πακέτα στο
εξωτερικό.
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Εργαστήρι για την Ασφάλεια
των Τουριστών
Ο Γ.Δ. του ACTA συμμετείχε στο

Ε

εργαστήρι για την ασφάλεια
των τουριστών το οποίο διοργάνωσε ο ΚΟΤ. Συζητήθηκαν
θέματα ασφάλειας των επισκεπτών, ενώ η όλη προσπάθεια
επικεντρώθηκε σε προληπτικές
δράσεις για όσο το λιγότερο
δυσάρεστα περιστατικά.
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Συνεδρία Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εμπορίου
Ο Γ.Δ. αντιπροσώπευσε το Σύνδεσμο στη Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επ. Εμπορίου με
κύρια θέματα την τέλεση πολιτικών γάμων στην Κύπρο ως
εναλλακτική μορφή τουρισμού
και την προώθηση παραδοσιακών κυπριακών προϊόντων σε
αγορές του εξωτερικού.
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Συνάντηση με το Τμήμα
Καταναλωτών του
Υπουργείου Εμπορίου
Μετά την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για την έναρξη Διαβούλευσης για τρία Νομοσχέδια που
προκύπτουν από την ανάγκη
για μεταφορά της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας (EE) 2015/2302 για τα
οργανωμένα ταξίδια στην εθνική νομοθεσία, αντιπροσωπεία
του Συνδέσμου συναντήθηκε
με το Τμήμα Καταναλωτών και
εξέφρασε απόψεις και εισηγήσεις ως το εγκεκριμένο σώμα

για εφαρμογή της νομοθεσίας
αυτής.
Δημοσιογραφική Διάσκεψη
για την Έκθεση ΤΑΞΙΔΙ 2017
Πραγματοποιήθηκε η δημοσιογραφική διάσκεψη για την
20η Έκθεση ΤΑΞΙΔΙ στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας
Κύπρου στην Αγ. Παρασκευή.
Στη Διάσκεψη συμμετείχε η
Τράπεζα Κύπρου, ο Κυπριακός
Οργανισμός Τουρισμού και ο
Σύνδεσμος για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα
Όνειρο, μια ευχή».
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Συνεδρία Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εμπορίου
Ο Πρόεδρος Ντίνος Κάκκουρας
και ο Γ.Δ. παρέστησαν στην Συνεδρία της Κοιν. Επ. Εμπορίου
όπου συζητήθηκαν οι αναμενόμενες τουριστικές αφίξεις και
σχετικά θέματα για το τρέχον
έτος, καθώς και ενέργειες προγραμματισμού για τη νέα τουριστική περίοδο.
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Συνάντηση με τον Υπουργό
Οικονομικών του
Λουξεμβούργου
Ο Γενικός Διευθυντής αντιπροσώπευσε το Σύνδεσμο σε
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Κυπριακό Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο,

επ’ ευκαιρία της επίσκεψης του
Υπουργού Οικονομικών του
Λουξεμβούργου στην Κύπρο.
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Συνεδρία Δ.Σ. ACTA
Πραγματοποιήθηκε Συνεδρία
του Δ.Σ. του Συνδέσμου με κύρια θέματα την εξέταση του Νομοσχεδίου για τα οργανωμένα
ταξίδια, τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Συνδέσμου με το
Τμήμα Μεταναστεύσεως για
θέματα αεροπορικών εισιτηρίων και την αντιμετώπιση των
προβλημάτων που παρουσιάζονται στα αεροδρόμια μας.
Συνάντηση με τον Υφ.
Οικονομικής Ανάπτυξης και
Εμπορίου της Ουκρανίας
Ο Πρόεδρος και ο Γ.Δ. του
Συνδέσμου
συναντήθηκαν
με τον Υφυπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης και Εμπορίου
της Ουκρανίας κ. Mykhailo
TITARCHUK, υπεύθυνο για την
τουριστική πολιτική ανάπτυξης
της Ουκρανίας και συζήτησαν
τρόπους για την ανάπτυξη του
τουριστικού ρεύματος μεταξύ
των δύο χωρών.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο της IATA

κπαιδευτικό σεμινάριο της IATA διοργάνωσε ο ACTA
προς όλα τα ΙΑΤΑ Ταξιδιωτικά Γραφεία της Κύπρου. Το
σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαΐου, έλαβε χώρα στη
Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία και αφορούσε τα πιο κάτω θέματα:
BSPlink Menu and options, Group BSPlink access, How to Archive BSPlink
files, Use of SFTP access and software to automate the files downloading,
How to save the images of all BSPlink ADCMs and Refunds, How/where
to use Agent Transactional ASCII files, How to use the ASCII Transactional

Reader, HOT file for Agents, Overview of BSP Reports under Files -> Download, Use the IATA Facsimile report to archive all documents processed
through BSP, Use of the Agent Comparative Stats, How to use the IATA
BSP Error Reports, BSPlink Advanced options / Enhanced access, IATA Customer Portal usage,BSP Reconciliation.
Κύριος εισηγητής στο σεμινάριο ήταν ο κ. Γιώργος Μαμαλάκης από
την ΙΑΤΑ, ενώ συμμετείχαν και εκπαιδευτές της ΙΑΤΑ από τη Μαδρίτη με
απευθείας σύνδεση.

