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Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
του ACTA

Γενική Συνέλευση ACTA

Η Κύπρος χρειάζεται μια ισχυρή
τουριστική ταυτότητα - branding
Μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου
(ACTA) κ. Βικτώρ Μαντοβάνη λέγοντας ότι ακόμα και σήμερα η Κύπρος δεν διαθέτει μια ισχυρή τουριστική
ταυτότητα, ώστε να αναδείξει τα πραγματικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της και να μπορέσει να στοχεύσει σε
καλύτερο τουρισμό.
σελ. 2
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ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

σελ. 3
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ACTA: 60 χρόνια προσφοράς
στον τουρισμό

Χαιρετισμός
Προέδρου
Κυπριακής
Δημοκρατίας
•

σελ. 4

Ανησυχίες ACTA
για Κυπριακές Αερογραμμές

Η κυβέρνηση προσδίδει ιδιαίτερη σημασία
στον τομέα του τουρισμού, του οποίου
οι επιδόσεις απέδειξαν την καθοριστική
συνεισφορά του στην ανάπτυξη της οικονομίας
μας, ακόμα και σε περιόδους κρίσης.
σελ. 3

Χαιρετισμός
Προέδρου ΚΕΒΕ
•

Ο τουρισμός έχει μέλλον για την Κύπρο
κι ότι όσο κι αν κάποιοι επιμένουν στην
λεγόμενη «απεξάρτηση από τον τουρισμό», ο
τομέας αυτός μπορεί να συνεχίσει να είναι η
ατμομηχανή της οικονομίας.
σελ. 3
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Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Μαντοβάνη ήταν ο κύριος ομιλητής στη Γενική Συνέλευση

Η Κύπρος χρειάζεται μια
ισχυρή τουριστική ταυτότητα
Μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες έστειλε ο
Πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων
Κύπρου (ACTA) κ. Βικτώρ Μαντοβάνη λέγοντας
ότι ακόμα και σήμερα η Κύπρος δεν διαθέτει μια
ισχυρή τουριστική ταυτότητα, ώστε να αναδείξει τα
πραγματικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της και να
μπορέσει να στοχεύσει σε καλύτερο τουρισμό.
Μιλώντας στην 60η Ετήσια Γενική Συνέλευση του
ACTA που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton
Park, ο κ. Μαντοβάνη έκανε ιστορική αναδρομή της
πορείας του τουρισμού στην Κύπρο και διεθνώς. Δια
μέσου αυτής της ιστορικής αναδρομής, διαφάνηκε,
σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ACTA, ότι από το
1974 μέχρι και σήμερα υπάρχει μια παντελής έλλειψη
πολιτικής και σχεδιασμού για τον τουρισμό.
Στη συνέχεια, ο κ. Μαντοβάνη τόνισε ότι η Κύπρος για
να μπορέσει να αναδείξει τα πλεονεκτήματά της πρέπει
μεταξύ άλλων:
• Να δημιουργήσει ένα ισχυρό branding.
• Να εφαρμόζει νόμους για την ακαταστασία, τα
σκουπίδια, τον κραχτισμό και την παράνομη
στάθμευση οχημάτων.
• Να δώσει κίνητρα, όχι κατ’ ανάγκη χρηματικά, ώστε
να δημιουργηθεί ένα ποικιλόμορφο τουριστικό
προϊόν που δεν θα στηρίζεται μόνο στον ήλιο και
στη θάλασσα.
• Να εξαλείψει τη γραφειοκρατία και τα εμπόδια.
• Να επιμορφώσει τους εμπλεκόμενους με το θέμα
του τουρισμού.
• Να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη, αλλά ευέλικτη
στρατηγική με όραμα και κοινή λογική.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος του ACTA αναφέρθηκε στα
σημερινά δεδομένα του τουρισμού και πώς αυτά
επηρεάζουν την Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε
τα εξής:
• Η Αίγυπτος επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο,
με εξαιρετικά χαμηλές τιμές, και αυτό θα
δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες
της Κύπρου για απάμβλυνση της εποχικότητας.
• Τόσο στη Βρετανία, όσο και στη Ρωσία υπάρχει
αυτή τη στιγμή υπερπροσφορά αεροπορικών
θέσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τις πολλές
κρατήσεις τελευταίας στιγμής και την πίεση των

τιμών προς τα κάτω.
Η προσεχής σύνδεση περισσοτέρων Ευρωπαϊκών
πόλεων με τρένα υψηλής ταχύτητας θα
λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τις αεροπορικές
εταιρείες και προς όφελος των νησιών.
• Η ραγδαία ανάπτυξη της ρωσικής αγοράς τα
τελευταία χρόνια θα χρειασθεί κάποιου είδους
διόρθωση.
• Η πολιτική αστάθεια στις Αραβικές χώρες και στην
Ουκρανία θα επιφέρει οπωσδήποτε συνέπειες
στον τουρισμό της Κύπρου, όχι κατ’ ανάγκη μόνο
αρνητικές.
• Οι πωλήσεις μέσω του διαδικτύου θα συνεχίσουν
να αυξάνονται.
• Οι Αερογραμμές οδεύουν προς ένα μεικτό μοντέλο
δρομολογημένων, ναυλωμένων και χαμηλού
κόστους αερομεταφορών.
• Ο επίδοξος επενδυτής των Κυπριακών
Αερογραμμών δεν πρέπει να αφεθεί να
δημιουργήσει μονοπωλιακές καταστάσεις.
Ο κ. Μαντοβάνη, ολοκληρώνοντας την ομιλία του
είπε ότι η αύξηση που παρουσιάζουν οι αφίξεις την
τελευταία περίοδο δεν μπορεί παρά να χαροποιεί
όλους τους φορείς του τουρισμού. Ας ελπίσουμε,
πρόσθεσε ο κ. Μαντοβάνη, ότι είναι η αρχή καλύτερων
ημερών και όχι μια απλή παρένθεση. Διότι όσο κι αν
ψάξαμε, δεν βρήκαμε καμιά χώρα που να έχει τόσο
απογοητευτικές επιδόσεις στον τουρισμό από το 2000
και μετά όσο η Κύπρος.
Τέλος, οραμα του ACTA, είναι να καταστεί η Κύπρος
ένας ελκυστικός, ολόχρονος τουριστικός προορισμός
και να μην χρειάζεται η προσφορά κινήτρων, ούτε
στις αερογραμμές, ούτε στους Διοργανωτές Ταξιδιών.
Επίσης να καταστεί ένας διεθνής συγκοινωνιακός
κόμβος με μεγάλο αριθμό αερογραμμών και
αεροπορικών συνδέσεων, ώστε οι Κύπριοι να έχουν
εύκολη και οικονομική πρόσβαση εκεί που επιθυμούν
να ταξιδέψουν.
Στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης βραβεύθηκαν τα
ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου.
Υποστηρικτές της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ήταν οι
εταιρείες Aegean και Sixt.
•

Όσοι ενδιαφέρονται για διαφημιστική προβολή στο Newsletter του ACTA παρακαλούνται να
επικοινωνήσουν με την FMW Financial Media Way
Αρμενίας 23Β, 1ος Όροφος , Γρ. 101, Τ.Τ. 2003, Στρόβολος, Λευκωσία,
Τηλ.: 22 342005, Φαξ: 22 342006, email: info@fmw.com.cy, www.fmw.com.cy
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Χαιρετισμός
Προέδρου του ΚΕΒΕ
Χαιρετισμός Προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας
Στη Γενική Συνέλευση του ACTA προσκλήθηκε να παραστεί και να απευθύνει
σύντομο χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης. Λόγω ειλημμένων όμως υποχρεώσεων, τον Πρόεδρο
εκπροσώπησε ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Μάριος Δημητριάδης.
Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέφρασε την
εκτίμηση της Πολιτείας για τα 60 χρόνια ενεργούς δράσης και προσφοράς
του ACTA στον τουρισμό και στην οικονομία του τόπου. Η κυβέρνηση, είπε,
προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στον τομέα του τουρισμού, του οποίου οι
επιδόσεις απέδειξαν την καθοριστική συνεισφορά του στην ανάπτυξη της
οικονομίας μας, ακόμα και σε περιόδους κρίσης.
Αναφερόμενος στο θέμα των αφίξεων των τουριστών, ο Πρόεδρος είπε
ότι η κυβέρνηση είχε εξαρχής θέσει σαν πρωταρχικό στρατηγικό στόχο
τη συγκράτηση των αφίξεων από τις ώριμες αγορές και την επένδυση στις
αναδυόμενες. Η στρατηγική, συνέχισε ο Πρόεδρος, πήρε σάρκα και οστά
και έχει ήδη αποδώσει καρπούς. Συγκεκριμένα, η αγγλική αγορά, ως ώριμη
που είναι, έχει μετά από πάρα πολλά χρόνια σταθεροποιηθεί περίπου στις
500 χιλιάδες αφίξεις μέχρι τον Ιούλιο του 2014, όπως δηλαδή και για την ίδια
περίοδο του 2013. Μεγάλη επιτυχία πρόσθεσε αποτελούν επίσης τα ποσοστά
αυξήσεων για την ίδια περίοδο από σημαντικές αναδυόμενες αγορές όπως
Ρωσία με 18,5%, Ουκρανία με 45,8% και Ισραήλ με 57,8%.
Αναφορικά με τη βελτίωση της προσβασιμότητας της Κύπρου από αγορές
κλειδιά, ο Πρόεδρος είπε ότι η κυβέρνηση έχει επιτύχει σημαντικές τριετείς
συμφωνίες με πράκτορες για τη σταδιακή αύξηση των προγραμμάτων τους
προς την Κύπρο, καθώς και συμφωνίες για τη διατήρηση υφιστάμενων και τη
προσθήκη νέων αεροπορικών δρομολογίων από και προς την Κύπρο.
Ακόμη, ο κ. Αναστασιάδης έκανε λόγο για τη δημιουργία τουριστικών
υποδομών εξαιρετικής σημασίας και ποιότητας ικανές να ανεβάσουν την
τουριστική Κύπρο σε ένα εντελώς νέο επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών
και εμπειριών, όπως είναι για παράδειγμα το πολυθεματικό καζίνο, η
Μαρίνα Λεμεσού και Αγίας Νάπας, τα γήπεδα γκόλφ και η λειτουργία μικτών
τουριστικών αναπτύξεων στα ξενοδοχεία.
Τέλος, ο Πρόεδρος είπε ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται πάντα δίπλα στον ACTA,
έτοιμη να ακούσει με προσοχή τις ανησυχίες και τις εισηγήσεις των μελών του
και εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων να τους στηρίξει έμπρακτα και
ουσιαστικά.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Πηλείδης αφού ευχαρίστησε το ΔΣ του
ACTA για την πρόσκληση να παραστεί και να απευθύνει χαιρετισμό
στη Γενική του Συνέλευση, είπε ότι η φετινή συνέλευσή συμπίπτει
με μια καλή χρονιά για τον τουρισμό, αφού με βάση τα επίσημα
στοιχεία μέχρι στιγμής παρατηρείται μια αύξηση τόσο στις αφίξεις
τουριστών (6%), όσο και στα εισοδήματα από τον τουρισμό (8%).
Ο κ. Πηλείδης είπε ότι το ΚΕΒΕ επανειλημμένα τόνισε την ανάγκη για
επανασχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής και τον εμπλουτισμό του
τουριστικού προϊόντος της Κύπρου. Για αυτό το λόγο, συνέχισε ο κ.
Πηλείδης, το ΚΕΒΕ κατέθεσε εισηγήσεις τόσο προς την κυβέρνηση
όσο και προς τον ΚΟΤ και ζήτησε τη λήψη μέτρων που να οδηγούν:
•

Στον περιορισμό του προβλήματος της εποχικότητας που
χαρακτηρίζει την τουριστική περίοδο στην Κύπρο.

•

Στη δημιουργία ποιοτικών έργων υποδομής (καζίνο, μαρίνες,
θεματικά πάρκα) που να στηρίξουν σήμερα και στο μέλλον τον
τουρισμό.

•

Στην κτηριακή ανακαίνιση των ξενοδοχειακών μονάδων και των
τουριστικών καταλυμάτων μας.

•

Στην συγκράτηση του κόστους των τουριστικών επιχειρήσεών
μας για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της τουριστικής Κύπρου.

•

Στη βελτίωση της εξυπηρέτησης που προσφέρει ο τουριστικός
τομέας μας.

•

Στην αναζήτηση νέων αγορών ή διεύρυνση των υφισταμένων
για προσέλκυση τουριστών υψηλής εισοδηματικής στάθμης
στην Κύπρο.

•

Στην ελευθεροποίηση των πτήσεων από και προς την Κύπρο.

•

Στην καλύτερη αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών
τουρισμού, όπως είναι ο συνεδριακός, ο θρησκευτικός, ο
αθλητικός, ο αγροτουριστικός, κ.λπ.

Αναφερόμενος στον εξερχόμενο τουρισμό, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ
είπε ότι παρά την κρίση και τα πολλά οικονομικά προβλήματα των
νοικοκυριών, πολλοί Κύπριοι έκαναν τις καλοκαιρινές διακοπές τους
στο εξωτερικό και κυρίως στα νησιά της Ελλάδας.
Όσον αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό, ανέφερε ότι με βάση τα
στοιχεία ειδικών οίκων του εξωτερικού, φέτος αυξήθηκε σημαντικά ο
αριθμός των τουριστών που προτίμησαν τις μεσογειακές χώρες για
τις καλοκαιρινές διακοπές τους.
Στο τέλος του χαιρετισμού του, ο κ. Πηλείδης επανέλαβε ότι ο
τουρισμός έχει μέλλον για την Κύπρο κι ότι όσο κι αν κάποιοι
επιμένουν στην λεγόμενη «απεξάρτηση από τον τουρισμό», ο τομέας
αυτός μπορεί να συνεχίσει να είναι η ατμομηχανή της οικονομίας.
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Ανησυχίες ACTA για τις
Κυπριακές Αερογραμμές
Ο
Σύνδεσμος
Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων
Κύπρου
(ACTA)
παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία
τις τελευταίες εξελίξεις στις Κυπριακές
Αερογραμμές και τις
σχετικές
δηλώσεις που γίνονται στα ΜΜΕ οι
οποίες τείνουν να εκπέμπουν κλίμα
αβεβαιότητας στο επιβατικό κοινό και
κατ’ επέκταση στον τουρισμό μας.
Η θέση του Συνδέσμου είναι ότι
θα πρέπει να εξαντληθούν όλες οι
πιθανότητες, έτσι ώστε να πετύχουν
τα μέτρα αναδιάρθρωσης της εταιρείας με στόχο την επιβίωση του εθνικού μας
αερομεταφορέα. Τα μέλη μας συνεχίζουν όπως πάντα να στηρίζουν τις Κ.Α. και
καλούμε όλους να συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Ακόμη και στην περίπτωση που τελικά υπάρξει καινούργιο ιδιοκτησιακό καθεστώς,
θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συνέχεια του πτητικού προγράμματος των Κ.Α.
Διαφορετικά αν απευχής οδηγηθούμε σε κλείσιμο της εταιρείας, το πρόβλημα
προσβασιμότητας της Κύπρου θα πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, τα ήδη υψηλά
ναύλα θα αυξηθούν περισσότερο, με αποτέλεσμα να μην επηρεασθεί μόνο ο
τουριστικός τομέας, αλλά ολόκληρη η οικονομία της χώρας μας.

«Τουρισμός και Ανάπτυξη
Τοπικών Κοινωνιών»
το θέμα της ημέρας
Τουρισμού για το 2014
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας
Τουρισμού, o Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων Κύπρου (ACTA), αναφέρει ότι
το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας
Τουρισμού είναι «Τουρισμός και Ανάπτυξη
Τοπικών Κοινωνιών» και εστιάζεται στην
προσπάθεια του τουρισμού να φέρει κοντά
τους ανθρώπους και να τους παρέχει τις
δεξιότητες για να επιτύχουν την αλλαγή
στις τοπικές τους κοινότητες. Τις φετινές
εορταστικές εκδηλώσεις φιλοξένησε η
Γκουανταλαχάρα στο Μεξικό.
Οι φετινοί εορτασμοί για την Παγκόσμια
Ημέρα
Τουρισμού
συνεισφέρουν
ουσιαστικά στο διάλογο που διεξάγεται
σε παγκόσμιο επίπεδο για τη συμβολή της
τουριστικής βιομηχανίας στην επίτευξη των
Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG’s)
και του Σχεδίου Ανάπτυξης των Ηνωμένων
Εθνών μετά το 2015, τα οποία αποδίδουν

ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των
τοπικών κοινωνιών στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων, εμπλέκοντας τις ενεργά στη
διαδικασία της ανάπτυξης.
Ο τουρισμός γίνεται έτσι ένας καταλύτης της
κοινωνικής συνοχής, πέρα από την άμεση
επίδραση της δημιουργίας θέσεων εργασίας
και θετικών οικονομικών συνεπειών,
ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τα οφέλη
που προκύπτουν από τον τουρισμό.
Ο ACTA χαιρετίζει το γεγονός ότι σημειώθηκε
αύξηση των τουριστικών αφίξεων της
τελευταίας περιόδου, αλλά παράλληλα
αναμένει ότι οι τοπικές κοινωνίες στην
Κύπρο θα συμβάλουν ακόμη περισσότερο
στην επίλυση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει η τουριστική μας βιομηχανία
ώστε να καταστεί η χώρα μας ένας ελκυστικός,
ολόχρονος τουριστικός προορισμός.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ACTA:
60 χρόνια
προσφοράς
στον τουρισμό
Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 60 χρόνων
ζωής, ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων
Κύπρου (ACTA) εξέδωσε επετειακό λεύκωμα.
Σκοπός αυτού του λευκώματος είναι να τιμήσει
τους σκαπανείς του κυπριακού τουρισμού
και ειδικότερα όλους όσοι συνέβαλαν με το
έργο και τη δράση τους στην ανάπτυξη και
καθιέρωση του επαγγέλματος του τουριστικού
πράκτορα.
Η συγκεκριμένη έκδοση περιλαμβάνει ένα
σύντομο ιστορικό για τον ACTA, καταγράφει
τους κυριότερους σταθμούς της δράσης του,
παρουσιάζει τους πρώην Προέδρους του
Συνδέσμου και προβάλλει τις υπηρεσίες που
παρέχει ο ACTA στο ταξιδιωτικό κοινό.

