
 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

 

Αντιπροσωπεία του ΚΟΤ πραγματοποίησε επαφές στην Τεχεράνη  
ΚΥΠΕ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 
 
Με στόχο τη διερεύνηση των προοπτικών που διανοίγονται με το Ιράν στον τομέα του 
τουρισμού λόγω και της άρσης των κυρώσεων, και τη δρομολόγηση συγκεκριμένου πλαισίου 
δράσεων, αντιπροσωπεία του Κυπριακού Οργανισμού Κύπρου (ΚΟΤ) πραγματοποίησε επίσκεψη 
εργασίας στην Τεχεράνη μεταξύ των ημερομηνιών 11 και 13 Απριλίου 2016. 
 
Ανακοίνωση από τον ΚΟΤ αναφέρει ότι “κατά τη συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ιρανικής 
Κυβέρνησης και Επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Τουρισμού, Masoud Soltanifar, 
συζητήθηκαν τρόποι για την ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού μεταξύ των 
δύο χωρών. 
 
Με την άρση των κυρώσεων διαμορφώνεται μια νέα δυναμική στο Ιράν και στόχος της χώρας 
είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και των τουριστικών υποδομών, καθώς και η διευκόλυνση 
των τουριστών που θέλουν να επισκεφτούν το Ιράν, συνεχίζει η ανακοίνωση. 
 
Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλή και εποικοδομητική ατμόσφαιρα και οι δύο πλευρές 
συμφώνησαν όπως διερευνηθούν και υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό, τρόποι και δράσεις 
συνεργασίας για το κοινό όφελος των δύο χωρών, αναφέρει ο ΚΟΤ. 
 
Επίσης, “στις συναντήσεις με τους οργανωτές ταξιδίων διαπιστώθηκε το συνεχές και αμείωτο 
ενδιαφέρον τους για την Κύπρο, ενώ η προοπτική νέων πτήσεων της Blue Air από 1.6.2016 
κίνησε το ενδιαφέρον νέων σημαντικών οργανωτών ταξιδίων του Ιράν, οι οποίοι δηλώνουν ότι 
θα εξετάσουν σοβαρά την προοπτική να περιλάβουν την Κύπρο στα προγράμματά τους”. 
 
Ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ιράν, Ανδρέας Κουζούπης, ενημέρωσε την 
αντιπροσωπεία του ΚΟΤ για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και για τις ενέργειες στις 
οποίες προβαίνει για την ταχεία εξυπηρέτηση των επισκεπτών από το Ιράν όσον αφορά τις 
θεωρήσεις διαβατηρίων και υποστήριξε ενεργά την αντιπροσωπεία του ΚΟΤ κατά την παραμονή 
της στο Ιράν συμβάλλοντας τα μέγιστα για να είναι πετυχημένη αυτή η αποστολή, καταλήγει ο 
ΚΟΤ. 
 
Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν οι Άγγελος Λοΐζου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΚΟΤ, Ξένια Ι. Λοϊζίδου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΤ και Χρίστος Μούστρα, 
Λειτουργός Μάρκετινγκ. 

 



TTG MENA 

 

Cyprus Tourism Organization visits Iran 
to explore tourism prospects 

From April 11-13 representatives of Cyprus 
Tourism Organization (CTO) visited Tehran to 
meet with key Iranian tourism officials, tour 
operators and airlines. 



The delegation was headed by chairman of the board of directors, 

CTO, Angelos Loizou; member of the board of directors, CTO, Xenia 

Loizidou; and marketing executive, CTO, Christos Moustra. 

The aim of the visit to the Iranian capital was to explore any prospects 

that can be opened in the travel and tourism sector due to the lifting of 

sanctions and due to CTO having created a framework of specific actions 

for this purpose. 

According to CTO, a meeting was held with the Vice President of the 

Iranian Government and the Head of the Iranian Organisation of Tourism, 

Masoud Soltanifar, in which methods for the development of cooperation 

in the field of tourism between the two countries were discussed. 

CTO relayed that the lifting of sanctions has created a new dynamic in the 

Persian state. The country aims to upgrade its services and touristic 

infrastructure while also facilitating travellers wishing to visit Iran. 

CTO reported that the meeting was held in a very good and productive 

atmosphere and both sides agreed that ways of cooperating for the 

mutual benefit of both countries must be investigated and implemented 

as soon as possible. 

Throughout the meetings, Iranian tour operators communicated their 

interest in Cyprus. The prospect of new flights to be introduced by Blue 

Air from June 1, 2016, spurred further interest among Iran’s important 

tour operators, who stated that they will seriously examine the prospect 

of including the island on their itineraries. 

Ambassador of the Republic of Cyprus in Iran, Andreas Kouzoupis, 

informed the representatives about the current situation in the country 

and about taking actions that ensure quick service to visitors from Iran, 

as far as visas are concerned. 



STOCKWATCH 
 
Σημαντικές Επαφές του ΚΟΤ στο Ιράν 

 

Μεγάλης σημασίας συναντήσεις πραγματοποίησε στην Τεχεράνη, μεταξύ 11-13 Απριλίου 2016, 

αντιπροσωπεία του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού που αποτελείτο από κ. Άγγελο Λοΐζου 

Πρόεδρο Δ.Σ, την κα Ξένια Ι. Λοϊζίδου Μέλος Δ.Σ, και τον κο Χρίστο Μούστρα Λειτουργό Μάρκετινγκ, 

με επίσημους φορείς, οργανωτές ταξιδίων και αεροπορικές εταιρείες της χώρας.  

 

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η διερεύνηση των προοπτικών που διανοίγονται στον τομέα του 

τουρισμού λόγω και της άρσης των κυρώσεων και η δρομολόγηση συγκεκριμένου πλαισίου δράσεων.  

 

Κατά την συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ιρανικής Κυβέρνησης και Επικεφαλής του Ιρανικού 

Οργανισμού Τουρισμού κύριο Masoud Soltanifar συζητήθηκαν τρόποι για την ανάπτυξη της 

συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού μεταξύ των δύο χωρών. Με την άρση των κυρώσεων 

διαμορφώνεται μια νέα δυναμική στο Ιράν. Στόχος της χώρας είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και 

των τουριστικών υποδομών καθώς και η διευκόλυνση των τουριστών που θέλουν να επισκεφτούν το 

Ιράν. Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλή και εποικοδομητική ατμόσφαιρα και οι δύο πλευρές 

συμφώνησαν όπως διερευνηθούν και υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό, τρόποι και δράσεις 

συνεργασίας για το κοινό όφελος των δύο χωρών.  

 

Στις συναντήσεις με τους οργανωτές ταξιδίων διαπιστώθηκε το συνεχές και αμείωτο ενδιαφέρον τους 

για την Κύπρο. Η προοπτική νέων πτήσεων της Blue Air από 1.6.2016 κίνησε το ενδιαφέρον νέων 

σημαντικών οργανωτών ταξιδίων του Ιράν, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα εξετάσουν σοβαρά την 

προοπτική να περιλάβουν την Κύπρο στα προγράμματα τους.  

 

Ο Πρέσβης της Δημοκρατίας στο Ιράν, κ Ανδρέας Κουζούπης, ενημέρωσε την αντιπροσωπεία του 

ΚΟΤ για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει για την 

ταχεία εξυπηρέτηση των επισκεπτών από το Ιράν όσον αφορά τις θεωρήσεις διαβατηρίων. Ο κύριος 

Πρέσβης υποστήριξε ενεργά την αντιπροσωπεία του ΚΟΤ κατά την παραμονή της στο Ιράν και 

συνέβαλε τα μέγιστα για να είναι πετυχημένη αυτή η αποστολή. 


