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Χρονιά ρεκόρ
για τον κυπριακό τουρισμό
Πρόεδρος ACTA:

Π

αρά τις φετινές αυξήσεις στα έσοδα και στις αφίξεις
των τουριστών, ο τουριστικός τομέας επιβάλλεται να
ανανεωθεί και να εκσυγχρονιστεί για να καλύπτει όλες
τις ανάγκες των τουριστών.

σελ. 2-3

Το Διεθνές Συνέδριο
Τεχνολογίας Digi.Travel στην Κύπρο

Μ

ε πρωτοβουλία του
Συνδέσμου Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων
Κύπρου
(ACTA),
το
Διεθνές
Συνέδριο Τεχνολογίας του τουρισμού Digi.
travel θα διεξαχθεί στην Κύπρο, στις 19
Οκτωβρίου 2016, παρουσιάζοντας όλες
τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας στα
στελέχη των τουριστικών επιχειρήσεων.
Το Συνέδριο έχει ήδη διοργανωθεί
με ιδιαίτερη επιτυχία στην Αθήνα, τη
Βαρσοβία, τη Στοκχόλμη, και τη Μπανγκόκ,
προσελκύοντας εκατοντάδες σύνεδρους.
Η συνδιοργανώτρια εταιρία Travel Media Applications, που έχει την έδρα της
στην Πάφο, προσκαλεί στο Συνέδριο ως
ομιλητές υψηλόβαθμα στελέχη εταιριών

που προμηθεύουν με τεχνολογικές λύσεις
τις τουριστικές επιχειρήσεις αναλύοντας
θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα τα
τουριστικά γραφεία, τα ξενοδοχεία αλλά
και όλους τους υπόλοιπους παίκτες της
τουριστικής αγοράς.
Ο πρόεδρος του ACTA κ. Ντίνος Κάκκουρας,
δήλωσε: «Μη γνωρίζοντας όλες και σε
βάθος τις δυνατότητες της τεχνολογίας στον
κλάδο μας, οι επιχειρήσεις μας στερούνται
της ανάπτυξης που θα μπορούσαν να
επιτύχουν. Η τεχνολογία είναι πλέον εδώ
και πρέπει όλα τα τουριστικά γραφεία να
ενημερώνονται ώστε να δουλεύουν με
μοντέρνους τρόπους, που ανοίγουν τους
επιχειρηματικούς ορίζοντες. Στο συνέδριο
Digi.travel θα μας δοθεί η ευκαιρία να

ακούσουμε, αλλά και να ανταλλάξουμε
ιδέες, με τους ιθύνοντες της τεχνολογίας.
Εύχομαι κάθε επιτυχία.»
Ο κ. Θόδωρος Κουμέλης, Διευθύνων
Σύμβουλος της Travel Media Applications,
δήλωσε ότι «Με χαρά μας το συνέδριο θα
διεξαχθεί στην Κύπρο, όπου οι ομιλητές
από τις μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου
θα αναλύσουν όλα τα «καυτά» θέματα του
τουρισμού προσφέροντας τη γνώση τους
στα στελέχη της Κυπριακής τουριστικής
βιομηχανίας.
Χαιρετίζω
αυτή
την
πρωτοβουλία του ACTA και είμαι σίγουρος
ότι θα συμβάλουμε στην πληρέστερη
ενημέρωση των συνέδρων σε θέματα
τεχνολογίας.»
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Στιγμιότυπα από τη Γενική Συνέλευση

Με ε πι τ υχί α η 6 2 η Ετ ή σ ια Γε νικ ή Σ υνέ λε υσ η τ ο υ ACTA

Μ

Χρονιά ρεκόρ για τον κυπριακό τουρισμό

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε
η 62η Ετήσια Γενική Συνέλευση
του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) στο
ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία.
Εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.
Νίκου Αναστασιάδη χαιρετισμό στη συνέλευση
απηύθυνε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, ο οποίος
επανέλαβε την πρόθεση της Κυβέρνησης να
δημιουργήσει Υφυπουργείο Τουρισμού, το οποίο
θα διαχειρίζεται όλα τα θέματα τουρισμού και θα
συντονίζει αποτελεσματικά όλες τις εμπλεκόμενες
κρατικές Υπηρεσίες και τους ιδιωτικούς φορείς.
Όσον αφορά γενικότερα στους στρατηγικούς
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σχεδιασμούς της κυβέρνησης για τον τουρισμό,
ο Πρόεδρος είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη από
πλευράς της Προεδρίας και του Υπουργείου
Τουρισμού μια σοβαρή προσπάθεια χάραξης
εθνικής στρατηγικής κατεύθυνσης στον τομέα. Η
νέα αυτή στρατηγική, αποσκοπεί στο να καταστήσει
την Κύπρο ισχυρότερη στο διεθνή ανταγωνισμό,
μεγιστοποιώντας την αξιοποίηση των συγκριτικών
της πλεονεκτημάτων.
Ακόμη, συνέχισε ο Πρόεδρος, η κυβέρνηση
εργάζεται για τον εκσυγχρονισμό του κανονιστικού
πλαισίου που διέπει τα θέματα τουρισμού.
Παράλληλα, πρόσθεσε, στις προτεραιότητές
μας βρίσκεται πάντοτε και η προώθηση
νέων έργων τουριστικής υποδομής. Σε αυτά
συμπεριλαμβάνονται μεγάλες επενδύσεις σε
αναπτύξεις νέων μαρίνων και γηπέδων γκολφ,
καθώς και η δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου
Τύπου Καζίνου Θέρετρου.
Στη συνέλευση χαιρετισμό απηύθυνε και ο
Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης, ο
οποίος είπε ότι φέτος είναι μια χρονιά ρεκόρ για
τον κυπριακό τουρισμό, λόγω των αυξημένων
αφίξεων, κυρίως από τη βρετανική και τη ρωσική
αγορά.
Αναμφίβολα, συνέχισε ο κ. Πηλείδης, ο τουρισμός
αποδείχθηκε ο μεγαλύτερος αιματοδότης της
κυπριακής οικονομίας τα τελευταία 2-3 χρόνια
διατηρώντας θέσεις εργασίας, υλοποιώντας
επενδύσεις και φέρνοντας φρέσκο χρήμα στην
αγορά.
Το ΚΕΒΕ είπε ο κ. Πηλείδης συνεχάρη, εκτός από
την Κυβέρνηση, τον ΚΟΤ, τους τουριστικούς
πράκτορες, τους ξενοδόχους και γενικά όλους
τους άμεσα εμπλεκόμενους με τον τουρισμό για τη
μεγάλη συμβολή τους στη διατήρηση “ζωντανού”
του τουριστικού προσώπου της Κύπρου.
Αναφερόμενος στο ζήτημα του Brexit και στις
επιπτώσεις του, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, είπε ότι
η αναμενόμενη υποτίμηση του βρετανικού
νομίσματος, μετά την έξοδο της Βρετανίας από την
ΕΕ, θα αυξήσει το κόστος του τουριστικού πακέτου

προς την Κύπρο, οδηγώντας ίσως σε υποχώρηση
τις τουριστικές αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ACTA είπε
ότι η φετινή χρονιά αποτελεί μια από τις καλύτερες
των τελευταίων δεκαετιών, αφού τα τουριστικά
έσοδα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν μέχρι το τέλος
του χρόνου περίπου στα €2,5 δισ. Όμως, συνέχισε,
παρά τις φετινές αυξήσεις στα έσοδα και στις
αφίξεις των τουριστών, ο τουριστικός τομέας
επιβάλλεται να ανανεωθεί και να εκσυγχρονιστεί
για να καλύπτει όλες τις σύγχρονες ανάγκες των
τουριστών.
Αναφερόμενος στον εισερχόμενο τουρισμό ο
Πρόεδρος του ACTA είπε ότι για την περίοδο
Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016 οι αφίξεις των
τουριστών ανήλθαν σε 1.737 χιλιάδες σε σύγκριση
με 1.450 χιλιάδες την αντίστοιχη περίοδο του 2015,
σημειώνοντας αύξηση 19,8%. Εκτιμάται ότι μέχρι
το τέλος του χρόνου οι αφίξεις θα ξεπεράσουν τα
τρία εκατομμύρια (αύξηση 17% σε σύγκριση με
το 2015) σημειώνοντας ρεκόρ στην ιστορία του
κυπριακού τουρισμού.
Κληθείς να σχολιάσει την ανοδική πορεία του
εξερχόμενου τουρισμού, ο κ. Κάκκουρας είπε ότι
σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας,
μέχρι τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν 673 χιλιάδες
ταξίδια μονίμων κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό,
γεγονός που συνιστά αύξηση της τάξης του 7.6%
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Ο
πιο δημοφιλής προορισμός για τους μόνιμους
κατοίκους της Κύπρου, πρόσθεσε ο Πρόεδρος
του ACTA, παραμένει η Ελλάδα και ακολουθεί η
Βρετανία, ενώ σημαντικές χώρες για τον εξερχόμενο
τουρισμό είναι η Ιταλία, η Γαλλία και η Αυστρία.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ACTA κατέθεσε
προτάσεις με στόχο να βελτιωθεί το τουριστικό
προϊόν της Κύπρου και να ικανοποιεί όλες τις
ανάγκες των τουριστών. Πιο συγκεκριμένα ο ACTA
εισηγείται τα εξής:
• Να δοθούν κίνητρα προς την ξενοδοχειακή
βιομηχανία με στόχο τον εκσυγχρονισμό των
κτηριακών εγκαταστάσεων.
συνέχεια σελ. 3
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συνέχεια από σελ. 2

•

•

•
•

Να εκσυγχρονιστούν όλες οι τουριστικές
επιχειρήσεις, όπως τα ταξιδιωτικά γραφεία,
τουριστικά μέσα μεταφοράς, κλπ.
Να καθοριστεί ανώτατη τιμή πώλησης στα είδη
πρώτης ανάγκης, έτσι ώστε να περιοριστεί η
αισχροκέρδεια σε βάρος των τουριστών.
Να επενδύσει περαιτέρω το κράτος στις
εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Να δοθούν επιχορηγήσεις σε ξένους
διοργανωτές ταξιδίων για ναυλωμένες πτήσεις
το Χειμώνα.

•
•

Να βελτιωθούν οι τουριστικές υποδομές.
Να είναι πιο στοχευμένη και πιο αποτελεσματική
η διαφημιστική προβολή της Κύπρου και να
αξιολογείται ως προς την αποδοτικότητά της.
Κλείνοντας, ο κ. Κάκκουρας είπε ότι ο τομέας του
τουρισμού χρειάζεται ένα γενικό “λίφτινγκ” που
θα τον καταστήσει πιο ελκυστικό για τους ξένους.
Ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος, η
καλύτερη προβολή στο εξωτερικό και η άμεση
προώθηση των νέων έργων υποδομής πρέπει να
είναι το τρίπτυχο των ενεργειών για το επόμενα
χρόνια, κατέληξε.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ προσφωνεί
τη Γενική Συνέλευση
Χορηγοί της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ACTA
ήταν οι εταιρείες Blue Air, KPMG και Conneq.

Νέοι προορισμοί για την Blue Air
οι πόλεις Κλουζ (Τρανσυλβανία) και Μπέρμιγχαμ

Η

Blue Air μεγαλώνει, ανοίγει
φτερά και σας πάει στο Κλουζ
(Τρανσυλβανία)
και
στο
Μπέρμιγχαμ. Η Smart flying αερογραμμή
ανακοινώνει τις νέες της προσθήκες στα
δρομολόγια της από την Λάρνακα και σας
παρουσιάζει το ανανεωμένο καλοκαιρινό
της πρόγραμμα για το 2017, το οποίο θα

ισχύει από τις 26 Μαρτίου 2017 ως και τις 28
Οκτωβρίου 2017.
Η Blue Air διαθέτει 2 αεροσκάφη στη βάση
της στη Λάρνακα, εκτελώντας απευθείας
πτήσεις σε 6 προορισμούς: Βουκουρέστι,
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο Λούτον, Κλουζ
(Τρανσυλβανία) και Μπέρμινχαμ (ΗΒ).

Οι τελευταίες αυτές προσθήκες στο δίκτυο των
δρομολόγιων, υπογραμμίζει τη δέσμευσή
της εταιρείας να προσφέρει μια απρόσκοπτη
εμπειρία και ένα άνετο ταξίδι στους
Κύπριους επιβάτες, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα
αναγνωρίσει τις υψηλές προδιαγραφές της
Blue Air σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας
υπηρεσιών.
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Στις 27 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται
η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

φετινή
Παγκόσμια
Ημέρα Τουρισμού με
σύνθημα «Tourism for
all!», είναι αφιερωμένη
στην προσβασιμότητα (accessible tourism) τονίζοντας τη σημασία δημιουργίας
συνθηκών
που
να
μπορούν
να
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες όλων μας.
Σήμερα,
περισσότεροι
από
ένα
δισεκατομμύριο τουρίστες ταξιδεύουν
παγκοσμίως κάθε χρόνο, για να
απολαύσουν την ποικιλομορφία του
πλανήτη μας και την ομορφιά του κόσμου
στον οποίο ζούμε. Ωστόσο, δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι για πολλούς, τα ταξίδια
αποτελούν από μόνα τους μια πρόκληση,
ιδιαίτερα σε άτομα με κάποια αναπηρία,
με προβλήματα κινητικότητας όπως σε
ηλικιωμένους ταξιδιώτες, ακόμα και σε
οικογένειες με μικρά παιδιά.

Με αφορμή λοιπόν
το θέμα «Τουρισμός
για
όλους»
της
Παγκόσμιας Ημέρας
Τουρισμού, ας μην
εφησυχαστούμε
από τα πολύ καλά
αποτελέσματα
της
φετινής
μας
τουριστικής χρονιάς,
καθώς
υπάρχουν
ακόμη πολλά να
γίνουν για να έχουμε
τέτοια αποτελέσματα
κάθε χρόνο.
Ας επικεντρωθούμε στην αναβάθμιση των
προσφερομένων υπηρεσιών της τουριστικής
μας βιομηχανίας, επιτυγχάνοντας συν
τοις άλλοις να είναι αυτή προσβάσιμη σε

Αντιμετωπίζετε προκλήσεις
στις γρήγορα μεταβαλλόμενες
συνθήκες της αγοράς;
Η KPMG είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο
ανεξάρτητων εταιρειών, στελεχωμένων με
πέραν των 174.000 άρτια καταρτισμένων
επαγγελματιών σε 155 χώρες, που προσθέτει
αξία παρέχοντας ελεγκτικές, φορολογικές και
συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Έχουμε ένα ξεκάθαρο όραμα για τους στόχους
που θέλουμε να πετύχουμε ως δίκτυο.
Δημιουργούμε και ενεργούμε συνεχώς για να
διασφαλίζουμε ότι η KPMG παρέχει ευρείας
εμβέλειας, άριστης ποιότητας επαγγελματικές
υπηρεσίες, ευθυγραμμισμένες με τις
μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας και
των αγορών.
kpmg.com.cy

© 2016 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο,
μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το Διεθνή Οίκο KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα
δικαιώματα κατοχυρωμένα.

κάθε της μορφή (ξενοδοχεία, εστιατόρια,
μεταφορικά μέσα, δημόσιες εγκαταστάσεις,
παραλίες, κλπ) από όλους τους ταξιδιώτες,
αναδεικνύοντας τις ομορφιές του τόπου μας
και τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα.
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Λοιπές δράσεις ACTA
• 16/6
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ντίνος Κάκκουρας
και ο Γ.Δ. Γιάννης Μιχαηλίδης συναντήθηκαν
με τον Αναπληρωτή Διευθυντή της Υπηρεσίας
Ανταγωνισμού και Προστασίας του Καταναλωτή
κ. Χαράλαμπο Ρούσο με θέμα συζήτησης την
εναρμόνιση της νομοθεσίας περί Οργανωμένων
Ταξιδίων μετά την νέα κατευθυντήρια οδηγία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• 28/6 & 6/9
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.
• 12/9
Ο Γ.Δ. του Συνδέσμου παρευρέθηκε στη
σύσκεψη
που
πραγματοποιήθηκε
στο
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού για ενίσχυση της ψηφιακής
επιχειρηματικότητας καθώς και πρόληψη της
παρανομίας, με στοχευμένη προσέγγιση τον
τομέα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
• 19/9
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ντίνος Κάκκουρας
και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εισερχόμενου

Τουρισμού του Συνδέσμου Χρίστος Άσπρου,
συμμετείχαν σε σύσκεψη υπό την Προεδρεία του
Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού κ Γιώργου Λακκοτρύπη, με θέμα
την ανασκόπιση εξελίξεων και τις προοπτικές του
κυπριακού τουρισμού.
• 21/9
Πραγματοποιήθηκε Συνεδρία του Δ.Σ. του
Συνδέσμου με κύρια θέματα την προετοιμασία
για την διοργάνωση του Διεθνές Συνεδρίου
Digi Travel, τις σχέσεις με Αεροπορικές Εταιρείες,
την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα οργανωμένα
ταξίδια κλπ.

CONEQ Conference Equipment Ltd
H CONEQ, δραστηριοποιείται στον τομέα
παροχής Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού και
Τεχνικών Υπηρεσιών σε όλων των ειδών τις
εκδηλώσεις σε Κύπρο και Ελλάδα. Με την
υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης, τον τελευταίας
τεχνολογίας εξοπλισμό (state of the art equip-

ment) και τη συνεχή εκπαίδευση των τεχνικών,
διασφαλίζονται στους πελάτες οι άριστες
υπηρεσίες. Το σύνθημα της Coneq «Ο πιο
Αξιόπιστος σας Συνεργάτης» επιβεβαιώνεται
μέσα από την πολύχρονη πείρα, την
πραγματογνωμοσύνη και την εμπιστοσύνη των

πελατών της. Στόχος της είναι κάθε εκδήλωση
να παραμένει αξέχαστη σε όλους και οι ίδιοι οι
πελάτες να περηφανεύονται για αυτήν!
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22-514110
Hλεκτρ. Ταχ.: info@coneq.eu
Iστοσελίδα: www.coneq.eu

