Objectives

Βασικοί Σκοποί του Συνδέσμου
- Η οργάνωση και σύνδεση σε ένα σώμα επιχειρήσεων, οργανισμών, επαγγελματιών ή
ατόμων οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες σε θέματα πολιτιστικού τουρισμού / τουρισμού
ειδικών ενδιαφερόντων
- Η προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου
- Η ανάπτυξη και καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και επαγγελματικής συνεργασίας
μεταξύ των μελών
- Η ρύθμιση των σχέσεων και η δια συλλογικών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών ή
οποιουδήποτε άλλου νόμιμου μέσου διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των μελών
- Η υποβοήθηση των μελών για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν και
προσέλκυση ντόπιων και ξένων περιηγητών στις επιχειρήσεις τους
- Η ανάληψη πρωτοβουλίας για προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού / τουρισμού
ειδικών ενδιαφερόντων και η προβολή των δραστηριοτήτων των μελών του Συνδέσμου
- Η συλλογική διαφήμιση ή έκθεση των προϊόντων των μελών του Συνδέσμου
- Η εκπόνηση ερευνών σε θέματα που αφορούν τον πολιτιστικό τουρισμό / τουρισμό
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ειδικών ενδιαφερόντων
- Η δημιουργία προϋποθέσεων για την αναζωογόνηση παραδοσιακών επαγγελμάτων
- Η δημιουργία συστήματος πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρει
η Κύπρος σε θέματα πολιτιστικού τουρισμού /τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων
- Η ανάπτυξη συνεργασία με οποιαδήποτε Κυβερνητική, Δημοτική, Κοινοτική ή άλλη
Αρχή ή Όργανο ή με οποιαδήποτε εταιρεία ή πρόσωπο η οποία θα κριθεί αναγκαία ή
βοηθητική για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου
- Η δημιουργία και διατήρηση ενδιαφέροντος για την πολιτιστική κληρονομιά από την
αρχαιότητα μέχρι σήμερα
- Η συνεργασία με παρόμοιας φύσης οργανώσεις του εξωτερικού
- Η επιμόρφωση των μελών του Συνδέσμου

Πώς να γίνετε μέλη
- Μέλη δικαιούνται να είναι επιχειρήσεις, οργανισμοί ή άτομα τα οποία προσφέρουν
υπηρεσίες σε θέματα πολιτιστικού τουρισμού/ τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων όπως
χειροτεχνίες, τεχνίτες, χορευτικά συγκροτήματα, γκαλερί, ξενοδοχεία, οργανωτές
ταξιδιών, ταξιδιωτικοί πράκτορες, αγροτουριστικά καταλύματα, οινοποιεία, επιχειρήσεις
άθλησης και οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις και οργανισμοί ή άτομα που προσφέρουν
υπηρεσίες σε θέματα πολιτιστικού τουρισμού / τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εγκρίνει αδελφά μέλη (affiliated members) τα
οποία δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου
- Αίτηση μέλους, πρέπει να τυγχάνει της έγκριση του Συμβουλίου
- Μέλος χάνει την ιδιότητα του μέλους όταν δεν πληρώνει τη συνδρομή του για
περίοδο πέραν του ενός έτους ή παραβεί τον Κώδικα Δεοντολογίας και του επιβληθεί
τέτοια ποινή από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί και ως πειθαρχικό Συμβούλιο.
- Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος
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