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Μεγάλη επιτυχία σημείωσε
το Συνέδριο Digi.Travel
• Στόχος του Συνεδρίου
ήταν η ενημέρωση
του τουριστικού
κλάδου για τις εξελίξεις
του ηλεκτρονικού
τουρισμού
σελ. 2

Έντονη αντίδραση
ACTA για
την καθυστέρηση
της ολοκλήρωσης
της Πλατείας
Ελευθερίας
Την έντονη αντίδραση
του για την
επαναλαμβανόμενη
καθυστέρηση στην
ολοκλήρωση των
εργασιών για την
Πλατεία Ελευθερίας,
εκφράζει ο ACTA

Εκπαιδευτικό σεμινάριο PCI
Compliance
σελ. 3

Εσπερίδα ΤΕΠΑΚ για
τον τουρισμό
σελ. 4

σελ. 4
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Στιγμιότυπα από το Συνέδριο

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το Συνέδριο Digi.Travel

Γ

ια δεύτερη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε
το Διεθνές Συνέδριο Digi.travel Cyprus International Conference and Expo στο Συνεδριακό
Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία με στόχο την
ενημέρωση του τουριστικού κλάδου για τις εξελίξεις
του ηλεκτρονικού τουρισμού.
Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από την Travel
Media Applications και το Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων Κύπρου (ACTA), ενώ είχε την υποστήριξη
των Ξενοδοχειακών Συνδέσμων ΠΑΣΥΞΕ και ΣΤΕΚ, του
Παγκύπριου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων
ΠΑΣΥΔΙΞΕ και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γραφείων
Ταξιδίων & Τουρισμού της Ελλάδας (FedHATTA).
Στο συνέδριο αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με τη
συμπεριφορά των καταναλωτών και τις συνήθειες
αγοράς στις μέρες μας, στρατηγικά θέματα για

ηλεκτρονικές πωλήσεις, διαχείριση των ταξιδιωτών
για την αύξηση των εσόδων, το VR και το μέλλον
του τουρισμού, όπως και οι τελευταίες τάσεις για
την προσωπική ηλεκτρονική επικοινωνία με τους
πελάτες. Επίσης, αναλύθηκαν οι κύριες απειλές που
υπάρχουν για την ταξιδιωτική βιομηχανία και τους
τρόπους έγκαιρης αντιμετώπισής τους, ενώ στο
τέλος του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε ένα πάνελ
όπου εκπρόσωποι από ξενοδοχεία, τουριστικά
γραφεία, αεροπορικές εταιρείες, και εταιρείες παροχής
ηλεκτρονικών λύσεων συνόψισαν και ανάλυσαν τις
τελευταίες τάσεις του χώρου.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε έκθεση
με συμμετοχή εταιρειών που δραστηριοποιούνται
στον κλάδο αυτό, όπως αεροπορικές εταιρείες,
συστήματα κρατήσεων, εταιρείες τηλεπικοινωνιών,
ηλεκτρονικού εμπορίου, εταιρείες με εξειδίκευση στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κλπ.

Χαιρετισμό στο συνέδριο απεύθυναν ο Γενικός
Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού αλλά και Ψηφιακός
Πρωταθλητής Κύπρου κ. Στέλιος Χειμώνας, ο
Αναπληρωτής Γενικός διευθυντής του Κυπριακού
Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) κ. Μαρίνος Μενελάου
και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων Κύπρου κ. Βασίλης Σταματάρης.
Πρόεδρος του Συνεδρίου ήταν ο κ. Θόδωρος
Κουμέλης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Travel
Media Applications και Δημοσιογράφος Τουρισμού
και Γενικός Συντονιστής ο Γενικός Διευθυντής του
Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου κ.
Γιάννης Μιχαηλίδης.
Το 3ο Διεθνές Συνέδριο Digi.travel Cyprus έχει
ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιηθεί στις 17
Οκτωβρίου 2018.

Έκθεση Ταξίδι 2018
Newsletter

Τουριστικά Νέα
Εκδίδεται από το Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων Κύπρου
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

Η

Έκθεση ΤΑΞΙΔΙ 2018 θα
πραγματοποιηθεί
το
τριήμερο 20-22 Απριλίου
2018 στη Διεθνή Έκθεση Κύπρου
στη Λευκωσία. Η Έκθεση ΤΑΞΙΔΙ,
διοργανώνεται τα τελευταία 20
συναπτά έτη και αποτελεί σημείο
αναφοράς για τα ταξίδια των
Κυπρίων στο εξωτερικό, αφού
οι Κύπριοι ενημερώνονται για τα
διαθέσιμα πακέτα, αλλά και για τα
εξειδικευμένα ταξίδια διακοπών
στο εξωτερικό που προσφέρουν
οι Κύπριοι διοργανωτές ταξιδίων.
Κάθε χρόνο, συμμετέχουν με
δικά τους περίπτερα, ξένες
χώρες, οργανισμοί ταξιδίων,
αεροπορικές
εταιρείες,
ο
Κυπριακός
Οργανισμός
Τουρισμού,
περιφερειακοί
τουριστικοί
οργανισμοί
της

Κύπρου και της Ελλάδας και άλλοι
εμπλεκόμενοι φορείς στον τομέα
των ταξιδίων και του τουρισμού.
Η διαδικασία εγγραφής για την
Έκθεση ΤΑΞΙΔΙ 2018 βρίσκεται
με επιτυχία σε εξέλιξη και το
ενδιαφέρον της εκδήλωσης
αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Όσοι

ενδιαφέρονται
παρακαλούμε
όπως
αποταθούν
στην
Γραμματεία του Συνδέσμου
για περισσότερες πληροφορίες,
τηλ.: 22 666435 και email: acta@
acta.org.cy καθώς οι εκθεσιακοί
χώροι θα διατεθούν με σειρά
προτεραιότητας.
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Σεμινάριο PCI Compliance

Ο

Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων
Κύπρου (ACTA) πραγματοποίησε την
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου εκπαιδευτικό

σεμινάριο προς όλα τα ΙΑΤΑ Ταξιδιωτικά Γραφεία της
Κύπρου, με σκοπό την ενημέρωση τους αναφορικά
με τη διαδικασία διαπίστευσης τους με το διεθνές
πρότυπο “PCI Compliance”, το οποίο αφορά την
εφαρμογή προτύπων ασφαλείας για την προστασία
των δεδομένων λογαριασμού και το οποίο απαιτείται
από την ΙΑΤΑ.
Οι εκπαιδευτές του σεμιναρίου κ.κ. Αποστολίδης,
Σταυρόπουλος και Βασιλόπουλος ήταν από την
εταιρεία Trustwave, η οποία δραστηριοποιείται στην
καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο,
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο

προστατεύοντας τα δεδομένα και μειώνοντας τον
κίνδυνο παραβίασης.

εφαρμογή του προτύπου αυτού στην Κύπρο, έτσι

την 1η Μαρτίου 2018 ως η προθεσμία που έθεσε η

Ο ACTA έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο για την

ώστε όλα τα ΙΑΤΑ Γραφεία να πιστοποιηθούν μέχρι

ΙΑΤΑ.

Παρουσίαση του νέου Νομοσχεδίου για
τα Οργανωμένα Ταξίδια και τους Συνδεδεμένους
Ταξιδιωτικούς Διακανονισμούς

Ο

ACTA σε συνεργασία με το Τμήμα
Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

και τη Διαχειριστική Επιτροπή των Ενοίκων Λαϊκής

Το νομοσχέδιο αυτό θα ψηφιστεί από την Βουλή

αγορά ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

πριν το τέλος του έτους με σκοπό την μεταφορά της

Ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου,

Ευρωπαϊκής Οδηγίας (EE) 2015/2302 στην εθνική

είναι από το 1998 το «εγκεκριμένο σώμα» από το

νομοθεσία και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και

Γειτονιάς, παρουσίασαν στις 23 Νοεμβρίου στο

του 2018. Η νέα νομοθεσία αναμένεται να επηρεάσει

Τουρισμού, υπεύθυνο για την αδειοδότηση των

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο στη Λαϊκή Γειτονιά, το

τα περισσότερα ταξιδιωτικά γραφεία, αφού αλλάζει ο

Κύπριων διοργανωτών ταξιδίων.

νέο νομοσχέδιο για τα Οργανωμένα Ταξίδια και τους

ορισμός του ταξιδιωτικού πακέτου, αλλά και αρκετές

Συνδεδεμένους Ταξιδιωτικούς Διακανονισμούς.

ιστοσελίδες οι οποίες παραπέμπουν είτε μέσω

Μετά την παρουσίαση προσφέρθηκε γεύμα σε όλους

συνδέσμου, είτε με εμφάνιση νέας ιστοσελίδας, σε

τους συμμετέχοντες στο εστιατόριο «Αρχοντικό».

Συνάντηση ACTA με το Γραφείο του ΕΟΤ Κύπρου

Σ

υνάντηση πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος και ο Γενικός
Διευθυντής του ACTA κ. Βασίλης Σταματάρης και κ. Γιάννης
Μιχαηλίδης αντίστοιχα, με τον Προϊστάμενο του Γραφείου ΕΟΤ

Κύπρου κ. Θεόδωρο Θαλασσινό με αντικείμενο συζήτησης τα εξής θέματα:
• Την αναζήτηση πεδίου κοινών δράσεων προβολής της Ελλάδος ως
τουριστικού προορισμού
• Την προετοιμασία συμμετοχής του Γραφείου ΕΟΤ Κύπρου στην προσεχή
τουριστική έκθεση “ΤΑΞΙΔΙ 2018”
•

Τις δράσεις διαφήμισης - προώθησης ενεργειών αμοιβαίου

ενδιαφέροντος

4

Newsletter
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ 10
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ASSOCIATION OF CYPRUS TRAVEL AGENTS

Έντονη αντίδραση ACTA για την καθυστέρηση
της ολοκλήρωσης της Πλατείας Ελευθερίας

Τ

ην έντονη αντίδραση του για την επαναλαμβανόμενη καθυστέρηση
στην ολοκλήρωση των εργασιών για την Πλατεία Ελευθερίας,
εξέφρασε με δελτίο τύπου ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων
Κύπρου (ACTA).
Όπως δημόσια λέχθηκε πολλές φορές, η κατασκευή του μεγαλεπήβολου
αυτού έργου θα ολοκληρωνόταν μέσα σε δύο χρόνια, πράγμα που δεν
έγινε, γεγονός που προκαλεί τεράστια προβλήματα στην πρωτεύουσα.
Συγκεκριμένα, αυτή η καθυστέρηση επηρεάζει τις εργασίες των μελών
του Συνδέσμου, αφού οι ταξιδιωτικοί πράκτορες δυσκολεύονται να
οργανώσουν ξεναγήσεις, περιηγήσεις και εκδρομές στην εντός των

τειχών πόλη της Λευκωσίας. Επίσης, παρατηρείται μεγάλη ταλαιπωρία
στη διακίνηση τόσο των ξένων επισκεπτών, όσο και των ντόπιων. Το
σημαντικότερο, όμως, πρόβλημα είναι η άσχημη εικόνα που αποκομίζουν οι
τουρίστες όταν έρχονται αντιμέτωποι με τα εργοτάξια και την ακαλαισθησία
που επικρατεί στο χώρο.
Ο ACTA κάλεσε το Δημαρχείο της Λευκωσίας να πάρει δραστικές αποφάσεις
για το θέμα της Πλατείας Ελευθερίας, διότι η σημερινή εικόνα δυσφημίζει,
όχι μόνο την πρωτεύουσα, αλλά ολόκληρη την Κύπρο. Εδώ και τώρα, θα
πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για το ποιος, πώς και πότε θα ολοκληρώσει
την κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας.

Εσπερίδα με θέμα τη Βιομηχανία
Φιλοξενίας και Τουρισμού
στην Κύπρο

Ε

σπερίδα με θέμα «Προσωπική Ανάπτυξη και Επαγγελματική Ανέλιξη στη
Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού στην Κύπρο» διοργάνωσαν το Τμήμα
Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού και ο φοιτητικός όμιλος “Ξένιος Ζευς” του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λεμεσό. Στην εσπερίδα συμμετείχαν όλοι οι
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου Βασίλης Σταματάρης,
παρουσίασε στους φοιτητές το θέμα «Το Μέλλον του Τουριστικού Πράκτορα», ενώ
σύντομες παρουσιάσεις έγιναν και από διάφορους Ταξιδιωτικούς Πράκτορες. Στη
συνέχεια, ακολούθησαν ερωτήσεις από το ακροατήριο και συζήτηση πάνελ.
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Λοιπές δράσεις ACTA Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017
03/10
Συνεδρία Διοικούσας Επιτροπής
Ξεναγών
Πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου Συνεδρία
της Διοικούσας Επιτροπής Ξεναγών στον Κυπριακό
Οργανισμό Τουρισμού. Ως μέλος της επιτροπής
παρευρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου
Γιάννης Μιχαηλίδης, μεταφέροντας τις ανάγκες των
πρακτόρων σε ξεναγούς διαφόρων γλωσσών. Η
Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε τη λειτουργία της
σχολής Ξεναγών για το έτος 2018 -2019.
19/10
Συνάντηση στο Συνοδικό Γραφείο
Προσκυνηματικών Περιηγήσεων
Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας του
Συνδέσμου
με
το
Συνοδικό
Γραφείο
Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, ο Πρόεδρος και
τα μέλη του Συνδέσμου προσκαλέστηκαν στην Ιερά
Αρχιεπισκοπή Κύπρου στη Λευκωσία. Η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε στο β΄ μέρος της «Η΄
Συνάντησης των Εκπροσώπων των Εκκλησιαστικών
Περιφερειών».
25/10

Υπουργού Τουρισμού της Αιγύπτου, 5 Αιγύπτιους
Ταξιδιωτικούς Πράκτορες και 6 δημοσιογράφους
απο σημαντικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τη
συνάντηση διοργάνωσε ο ΚΟΤ στο Συνεδριακό
Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, στην παρουσία
του Προέδρου του κ. Άγγελου Λοΐζου και σε αυτή
παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βασίλης
Σταματάρης.
14/11
Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εμπορίου
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Βασίλης Σταματάρης,
ο αμέσως προηγούμενος Πρόεδρος κ. Ντίνος
Κάκκουρας και ο Γ.Δ. συμμετείχαν στη Συνεδρία
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου, όπου
άρχισε η συζήτηση του νέου νομοσχεδίου για τα
ταξιδιωτικά πακέτα και τους διασυνδεδεμένους
κανονισμούς. Το νομοσχέδιο αυτό αναμένεται να
ψηφιστεί από τη Βουλή πριν το τέλος του έτους με
σκοπό τη μεταφορά της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (EE)
2015/2302 στην εθνική νομοθεσία και θα τεθεί σε
ισχύ από την 1η Ιουλίου 2018.
15/11
Συνάντηση στο Υπουργείο
Εξωτερικών

Συνεδρία Δ.Σ. ACTA

ο Πρόεδρος του ACTA συναντήθηκε στη Λεμεσό
με τα μέλη της πόλης και ακολούθως επισκέφθηκε
το ΤΕΠΑΚ, όπου προσκλήθηκε για να παρουσιάσει
σε εκδήλωση το θέμα το «Μέλλον του ταξιδιωτικού
πράκτορα».
16/11
Συνεδρία APJC ΚΥΠΡΟΥ
Διεξάχθηκε 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 Προέδρου του Συνδέσμου κ. Βασίλη
Σταματάρη.
21/11
Ημερίδα Γαμήλιου Τουρισμού
Ο ΚΟΤ διοργάνωσε στις 21 Οκτωβρίου στο
ξενοδοχείο Atlantica Miramare στη Λεμεσό Ημερίδα
Γαμήλιου Τουρισμού. Το Σύνδεσμο εκπροσώπησε
ο υπεύθυνος της Επιτροπής Διοργανωτών Γάμων
του Συνδέσμου, κ. Λάκης Νεοφύτου.
22/11
Συνεδρία Δ.Σ. ACTA

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Βασίλης Σταματάρης
και ο Γενικός Διευθυντής συναντήθηκαν με το
Διευθυντή Σέγκεν και Προξενικών Υποθέσεων κ.
Πανίκο Κυριάκου, με θέμα συζήτησης τις θεωρήσεις
εισόδου και τους τρόπους καλύτερης συνεργασίας
του Τμήματος αυτού με τους Ταξιδιωτικούς
Πράκτορες.

Κατά την 4η Συνεδρία του νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου
εξετάστηκαν κυρίως τα θέματα οργάνωσης για
την προσεχή Έκθεση ΤΑΞΙΔΙ, η νέα οδηγία για τα
πακέτα προς το εξωτερικό και η συμμετοχή του
Προέδρου του Συνδέσμου στη Συνεδρία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων και
Διοργανωτών Ταξιδίων.

15 &16/11

27/11

31/10

Συνάντηση με μέλη ACTA

Συνεδρία της ΕΤΑΠ Λευκωσίας

Συνάντηση με Αιγύπτιους Διπλωμάτες

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου και ο Γ.Δ.
συναντήθηκαν στις 15 Οκτωβρίου με τα μέλη των
πόλεων Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου με
ανοικτό θέμα συζήτησης τα όσα αφορούν τους
ταξιδιωτικούς πράκτορες, ενώ στις 16 Οκτωβρίου

Ο Πρόεδρος Βασίλης Σταματάρης συμμετείχε
στην Συνεδρία της Εταιρείας Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας
η οποία πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του ΕΒΕ
Λευκωσίας.

Κατά τη συνεδρία του Δ.Σ καταρτίστηκαν οι
Επιτροπές του Συνδέσμου, εξετάστηκε η νέα
Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη διοργάνωση ταξιδίων,
συζητήθηκε η οδηγία της ΙΑΤΑ για διαπίστευση των
ΙΑΤΑ Γραφείων με το διεθνές πρότυπο «PCI Compliance» και άρχισε η διοργάνωση της Έκθεσης ΤΑΞΙΔΙ
η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 -22 Απριλίου
2018.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Αιγυπτιακή
αποστολή αποτελούμενη από δώδεκα ατομα,
τον Σύμβουλο για θέματα ενέργειας του

Ξενάγηση των τουριστικών πρακτόρων στην Αθηαίνου

Ο

Δήμαρχος
Αθηαίνου
κ
Κυριάκος
Καρεκλάς,
σε
συνεργασία με την ΕΤΑΠ

Λάρνακας και το Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων Κύπρου, προσκάλεσε τα
μέλη του ACTA σε γνωριμία με τα σημεία
ενδιαφέροντος της Αθηαίνου.
Οι

πράκτορες

ξεναγήθηκαν

στο

Καλλινίκειο
Δημοτικό
Μουσείο
Αθηαίνου, στην πατρική οικία του
Μοναχού Καλλίνικου Σταυροβουνιώτη,
όπου έγινε παρουσίαση παρασκευής
γαλακτοκομικών προϊόντων και στην
εκκλησία της Παναγίας Χρυσελεούσης.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος δεξιώθηκε
τους ταξιδιωτικούς πράκτορες.

