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Με επιτυχία η Γενική
Συνέλευση του ACTA

Τ

η δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού, το οποίο θα
ενισχύεται από ειδική επιτροπή με τη συμμετοχή του
ΚΟΤ, των ξενοδόχων, των τουριστικών πρακτόρων και
εμπειρογνωμόνων, επανέλαβε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) κ. Ντίνος Κάκκουρας.
σελ. 2

Πρόεδρος Δημοκρατίας:
Ο τομέας του τουρισμού
αποτελεί ένα από τα
ισχυρότερα όπλα της Κύπρου
σελ. 3
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Συνάντηση
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Κρουαζιέρας
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Συνάντηση με τον
Νέο Διευθυντή
του Αεροδρομίου
Πάφου

Πρόεδρος ΚΕΒΕ:
Η συνεισφορά του τουρισμού
κατά τα έτη 2013-2015
αποδείχθηκε η ασφαλέστερη
ασπίδα της οικονομίας
σελ. 3
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Συνάντηση με
τον Υπουργό
Ενέργειας,
Εμπορίου,
Βιομηχανίας και
Τουρισμού
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Με επιτυχία η Γενική Συνέλευση του ACTA

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε
η 61η Ετήσια Γενική Συνέλευση
του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία.
Τη συνέλευση χαιρέτισαν ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης και ο
Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης.
Παρέστησαν Υπουργοί, Πρέσβεις, Βουλευτές,
ξενοδοχειακοί Σύνδεσμοι, τουριστικοί Δήμοι
και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, Διευθυντές
Αεροπορικών Εταιρειών, εκπρόσωποι συναφών
τουριστικών
συνδέσμων,
συνδικαλιστές,
σύνδεσμοι καταναλωτών, πολλοί άλλοι
προσκεκλημένοι και τα μέλη του Συνδέσμου.
Στιγμιότυπο από τη Γενική Συνέλευση
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας είπε ότι ο τομέας του
τουρισμού αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα
όπλα της Κύπρου, αποτελεί για εμάς εθνική
υπόθεση και κατέχει σημαντική θέση στο νέο
μοντέλο ανάπτυξης που προσπαθούμε να
δημιουργήσουμε.

Βρυξελλών μέχρι το τέλος του έτους.
• Η προώθηση συγκεκριμένων έργων
υποδομής, τα οποία στοχεύουν στην
προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
αναφέρθηκε στις πολιτικές στήριξης του
τουρισμού τα τελευταία δύο χρόνια που είναι:

Στο τέλος της ομιλίας του, διαβεβαίωσε ότι οι
άμεσοι σχεδιασμοί της κυβέρνησης για τον
τομέα του τουρισμού περιλαμβάνουν τη χάραξη
μιας μακροπρόθεσμης Εθνικής Στρατηγικής για
τον Τουρισμό, η οποία είναι απαραίτητη για τον
τόπο.

• Η ανάπτυξη των αεροπορικών συνδέσεων
μέσω της υλοποίησης της πολιτικής των
ανοικτών αιθέρων.
• Η υπογραφή μεγάλου αριθμού συμφωνιών
με τουριστικούς πράκτορες και αεροπορικές
εταιρείες
• Η αεροπορική σύνδεση Λάρνακας -

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ
κ. Φειδίας Πηλείδης, είπε ότι αξιολογώντας
γενικότερα την επίδοση και τη συνεισφορά του
τουρισμού κατά τη δύσκολη συγκυρία 2013-15
μπορούμε μετά βεβαιότητας σήμερα να πούμε
ότι αποδείχθηκε η ασφαλέστερη ασπίδα για την
κυπριακή οικονομία.
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Ωστόσο, συνέχισε ο κ. Πηλείδης, επειδή δεν
πρέπει να εφησυχάζουμε, οφείλουμε να
παρατηρήσουμε ότι ο τουριστικός τομέας
μας χαρακτηρίζεται και από πολλές εγγενείς
αδυναμίες, τις οποίες επιβάλλεται άμεσα να
ξεπεράσουμε.
Κατά τη γνώμη του ΚΕΒΕ, σύμφωνα με τον
κ. Πηλείδη «ο ήλιος και η θάλασσα» δεν
αποτελούν πλέον επαρκή και ισχυρά εφόδια
για να καταφέρει η Κύπρος να προσελκύσει
περισσότερους τουρίστες με ψηλότερο βιοτικό
επίπεδο. Η Κύπρος, ως καθαρά τουριστική
χώρα, χρειάζεται περισσότερα, ποιοτικότερα και
αποτελεσματικότερα εφόδια για να μπορέσει
να ξεπεράσει αισθητά το όριο των 2 εκατ.
τουριστών.
Τη δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού, το
οποίο θα ενισχύεται από ειδική επιτροπή με
τη συμμετοχή του ΚΟΤ, των ξενοδόχων, των
τουριστικών πρακτόρων και εμπειρογνωμόνων,
επανέλαβε ο Πρόεδρος του
Συνδέσμου
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) κ.
Ντίνος Κάκκουρας.
Αναφερόμενος στον εισερχόμενο τουρισμό

ο Πρόεδρος του ACTA είπε ότι μέχρι στιγμής
παρατηρείται άνοδος στις τουριστικές αφίξεις
της τάξης του 6.5% σε σχέση με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου. Μέχρι
τώρα, συνέχισε ο Πρόεδρος του ACTA, είχαμε
αύξηση αφίξεων κατά 23% από τη Βρετανία,
47% από τη Γερμανία, 65% από το Ισραήλ και
56% από την Ελλάδα.
Κληθείς να σχολιάσει την πορεία του
εξερχόμενου τουρισμού, ο κ. Κάκκουρας είπε
ότι ο εξερχόμενος τουρισμός κινήθηκε πτωτικά,
αλλά σε ελεγχόμενα πλαίσια. Συγκεκριμένα, την
περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015, τα ταξίδια
των Κυπρίων στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά 4%,
αφού ο αριθμός των ταξιδιωτών μειώθηκε από
653,400 άτομα σε 627,200 άτομα.
Στη συνέχεια, ο κ. Κάκκουρας υπογράμμισε
το γεγονός ότι η φιλοσοφία του «ήλιος και
θάλασσα» δεν είναι αρκετή στα σημερινά
δεδομένα και ότι ο σύγχρονος τουρίστας
έχει πολύ περισσότερες απαιτήσεις. Γι’ αυτό,
συνέχισε πρέπει να βρεθούν λύσεις στα διάφορα
προβλήματα της εποχικότητας, των γηρασμένων
κτιριακών υποδομών των ξενοδοχείων,
της μειωμένης ανταγωνιστικότητας, της μη
ικανοποιητικής εξυπηρέτησης, της έλλειψης
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, της απουσίας
σύγχρονων έργων τουριστικής υποδομής,
της καλύτερης αεροπορικής σύνδεσης με νέες
αγορές, της αισχροκέρδειας, της ηχορύπανσης,
του κρακτισμού, της ανεπαρκούς προβολής στο
εξωτερικό και άλλα.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Πρόεδρος
του ACTA τόνισε το γεγονός ότι ο τομέας του
τουρισμού χρειάζεται μια βαθιά εγχείρηση, ένα
γενικό «λίφτινγκ» που θα τον καταστήσει πιο
ελκυστικό για τους ξένους. Ο ACTA, συνέχισε ο
κ. Κάκκουρας, ως βασικός πυλώνας τουριστικής
ανάπτυξης, του τόπου, είναι στη διάθεση της
Πολιτείας να συνεισφέρει με ιδέες και εισηγήσεις
προς αυτή την κατεύθυνση.
Υποστηρικτής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
ήταν η εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων Sixt.

Newsletter

3

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σ

ASSOCIATION OF CYPRUS TRAVEL AGENTS

Συναντήσεις ACTA με τον Υπουργό Μεταφορών

υναντήσεις πραγματοποίησε ο
ACTA με τον Υπουργό Μεταφορών
κ. Μάριο Δημητριάδη, σχετικά με
τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα
αεροδρόμια και λιμάνια της Κύπρου.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης, εκ
μέρους του ACTA παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος
του Συνδέσμου κ. Ντίνος Κάκκουρας, ο Επίτιμος
Πρόεδρος κ. Βικτώρ Μαντοβάνη, το μέλος του
Δ.Σ. του Συνδέσμου κ. Λούης Λοΐζου και ο
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Γενικός Διευθυντής κ. Γιάννης Μιχαηλίδης.
Εκτός από τον Υπουργό, παρευρέθηκαν
επίσης ο Διευθυντής του Τμήματος Οδικών
Μεταφορών και ο Πρόεδρος της Αρχής Αδειών
κ. Παναγίδης.
Στη δεύτερη συνάντηση με τον Υπουργό
έλαβαν μέρος εκπρόσωποι της Hermes Airports, o Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας
και Πάφου, ο Διευθυντής του Τμήματος

Οδικών Μεταφορών και του Τμήματος
Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ το Σύνδεσμο
αντιπροσώπευσαν ο Πρόεδρος κ. Ντίνος
Κάκκουρας και ο Γενικός Διευθυντής κ. Γιάννης
Μιχαηλίδης.
Κύριο θέμα αυτής της συνάντησης ήταν
τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα
αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και ιδιαίτερα
τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των
αστικών ταξί.

Στις 27 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται
η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

φετινή Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού
με σύνθημα «ένα εκατομμύριο
τουρίστες,
ένα
εκατομμύριο
ευκαιρίες», τονίζει την δυναμική του τουρισμού
για κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη.

προχωρήσουν με γοργό ρυθμό οι εξαγγελθείσες
από την κυβέρνηση μεταρρυθμίσεις και ο
εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που
διέπει την τουριστική μας βιομηχανία έτσι ώστε
να εκλείψουν οι παράγοντες που εμποδίζουν την
ανάπτυξη του τουρισμού.

Σήμερα, περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο
τουρίστες ταξιδεύουν παγκοσμίως κάθε χρόνο.
Αυτά τα δισεκατομμύρια τουρίστες έχουν
αναδείξει τον τουρισμό ως τον κορυφαίο
οικονομικό τομέα, συνεισφέροντας το 10% του
παγκόσμιου ΑΕΠ και το 6% των συνολικών
εξαγωγών.

αλλά ενισχύσει την πολυπολιτισμική κατανόηση
και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την
ανάγκη να διατηρηθεί η πολιτιστική και φυσική
κληρονομιά.

Ο Τουρισμός, ως ένας από τους κορυφαίους
τομείς απασχόλησης του κόσμου δεν παρέχει
μόνο σημαντικές ευκαιρίες προς το ζην
συμβάλλοντας στην ανακούφιση της φτώχειας,

Στη χώρα μας δεν χωρά αμφιβολία ότι ο
Τουρισμός είναι ο κεντρικός πυλώνας και
πρωταγωνιστής της οικονομίας μας και μπορεί
να βγάλει την Κύπρο από την κρίση. Φτάνει να

Συμμετοχή ACTA
στην υποομάδα της Ομάδας
Εργασίας Τουρισμού

Ο

Σύνδεσμος, μέσω του Γενικού του Διευθυντή Γιάννη
Μιχαηλίδη, συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας, αλλά
και στην υποομάδα για Νέες αγορές/προοπτικές, η
οποία συναντήθηκε στις 29 Ιουλίου με σκοπό την αξιολόγηση
της παρούσας κατάστασης σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από
και προς την Κύπρο, την εξέταση των δυνατοτήτων και των
αδυναμιών που υπάρχουν για την προσέλκυση νέων πτήσεων
από νέες χώρες αποστολής τουριστών, την αξιοποίηση πτήσεων
από άλλες χώρες, με την προσφορά ελκυστικών πακέτων,
προκειμένου τουρίστες να επισκεφθούν και την Κύπρο έστω
για μικρό χρονικό διάστημα και τις ενέργειες που θα πρέπει να
πραγματοποιηθούν.
Η Ομάδα Εργασίας Τουρισμού η οποία αποτελείται από άτομα
της Μονάδας Διοικητικής Μεταρρύθμισης, του Υπουργείου
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του ΚΟΤ,
του ΠΑΣΥΞΕ, του ΣΤΕΚ και του ACTA, αποφάσισε τη σύσταση
ad hoc υποομάδων για τη μελέτη διαφόρων ζητημάτων και
των προοπτικών για βελτίωση των βραχυπρόθεσμων και
μεσοπρόθεσμων επιδόσεων της Κύπρου στον τομέα του
τουρισμού.

Σίγουρα η Κύπρος δεν έχει πάρει το μερίδιο
που της αναλογεί από την αύξηση του
παγκόσμιου τουρισμού τα τελευταία χρόνια
αλλά ευελπιστούμε ότι η συνεργασία που έχει
τελευταίως αναπτυχθεί μεταξύ της κυβέρνησης,
του ιδιωτικού τομέα και όλων των φορέων του
τουρισμού, θα αποφέρει καρπούς.
Η ανάπτυξη του τουρισμού είναι υπόθεση και
ευθύνη όλων και η προσπάθεια πρέπει να είναι
συλλογική. Ο στόχος είναι εθνικός.

Παράταση ωραρίων στα
μουσεία και μείωση του τέλους
εισόδου για τους επισκέπτες
κρουαζιερόπλοιων

Π

αράταση του καλοκαιρινού ωραρίου μέχρι το τέλος
Οκτωβρίου και του χειμερινού ωραρίου μέχρι το τέλος
Μαρτίου εισηγείται ο ACTA, σε επιστολή του προς τη
Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων Δρ. Σολομίδου.
Σύμφωνα με τον ACTA, το κλείσιμο των χώρων αυτών στις 5μμ το
Σεπτέμβριο, δημιουργεί αρκετά προβλήματα στους διοργανωτές των
περιηγήσεων, αλλά και στους επισκέπτες, καθώς η δύση του ηλίου
είναι στις 7.30, ενώ μεταξύ των ωρών 1-3μμ οι καιρικές μας συνθήκες
είναι δύσκολες και οι επισκέπτες είτε ξεκουράζονται, είτε βρίσκονται στις
παραλίες.
Επιπρόσθετα ο Σύνδεσμος ζήτησε τη μείωση του τέλους εισόδου για
τους επισκέπτες κρουαζιερόπλοιων με στόχο την ανάπτυξη και προβολή
του τουρισμού κρουαζιέρας.
Οι επισκέπτες αυτοί έχουν μόνο τέσσερις ώρες διαθέσιμες για περιήγηση
και επισκέπτονται τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς μας χώρους για
περιορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ τροχοπέδη στην ανάπτυξη του
τουρισμού κρουαζιέρας είναι και τα υψηλά τέλη των λιμανιών μας.

