Oμιλία Προέδρου του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου
κ. Ντίνου Κάκκουρα στα εγκαίνια της Έκθεσης ΤΑΞΙΔΙ 2017
Θεοφιλέστατε,
Έντιμε κύριε Υπουργέ,
Έντιμοι κύριοι Πρέσβεις,
(Έντιμε κύριε Βουλευτή),
Αγαπητοί Δημάρχοι,
Πρόεδρε του ΚΟΤ
Φίλοι Πρόεδροι των Ξενοδοχειακών Συνδέσμων
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί Συνεργάτες,
Ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) και ο Όμιλος Εταιρειών Display
Art, σας καλωσορίζουν με ιδιαίτερη χαρά στα εγκαίνια της φετινής Έκθεσης Ταξίδι 2017, η
οποία φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια ζωής.
Στη φετινή έκθεση συμμετέχουν με δικά τους περίπτερα ταξιδιωτικοί πράκτορες,
αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, τουριστικά θέρετρα, τοπικές νομαρχίες και φορείς από
την Κύπρο, την Ελλάδα, το εξωτερικό και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς στον τομέα των
ταξιδίων και του τουρισμού.
Ο ACTA παρακολουθεί όλες τις τοπικές και διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά τα ζητήματα του
τουρισμού και των ταξιδίων και ασκεί υπεύθυνη πολιτική για την ορθολογική προώθηση
των θεμάτων αυτών. Συγκεκριμένα αυτό το διάστημα, ο ACTA ως η αρμόδια αρχή για την
έκδοση αδειών των Κυπρίων Διοργανωτών Ταξιδίων καλείται να καταθέσει απόψεις στο
Υπ. Εμπορίου για τρία Νομοσχέδια που αφορούν τα πακέτα προς το εξωτερικό. Αυτά τα
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τρία Νομοσχέδια προκύπτουν από την ανάγκη για μεταφορά της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για
οργανωμένα ταξίδια στην εθνική νομοθεσία.
Το ταξιδιωτικό κοινό θα πρέπει να γνωρίζει ότι εκτός από την εγγυητική που καταβάλλουν
οι ταξιδιωτικοί πράκτορες προς όφελος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για
εξασφάλιση της άδειας λειτουργίας τους, καταβάλουν επιπρόσθετα τραπεζικές εγγυήσεις
προς τον Σύνδεσμο, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα δικαιώματα αλλά ακόμη και ο
επαναπατρισμός των ταξιδιωτών. Ως εκ τούτου καλούμε τους Κύπριους ταξιδιώτες να
εκμεταλλεύονται τις γνώσεις και την εμπειρία των μελών μας για αξέχαστες διακοπές.
Αναφορικά με τον εισερχόμενο τουρισμό αισθανόμαστε συγκρατημένη αισιοδοξία, αφού
μέχρι στιγμής είναι πολύ ενθαρρυντικά τα στοιχεία για την τουριστική μας βιομηχανία. Οι
κρατήσεις ξεκίνησαν αυξητικά το 2017 και τα ξενοδοχεία είναι ήδη γεμάτα για τους
καλοκαιρινούς μήνες.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, για την περίοδο
Ιανουαρίου – Μαρτίου 2017, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 285,693 σε σύγκριση
με 251,608 την αντίστοιχη περίοδο του 2016, σημειώνοντας αύξηση 13.5%.
Αυτή η αυξητική τάση που παρατηρείται στις φετινές κρατήσεις πρέπει να μας κρατά σε
εγρήγορση και όχι σε εφησυχασμό, αφού πρέπει να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα
του τουριστικού μας προϊόντος, έτσι ώστε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τους
χειμερινούς μήνες της επόμενης χρονιάς.
Αναφορικά με τον εξερχόμενο τουρισμό, τα ταξίδια των Κυπρίων στο εξωτερικό το
πρώτο τρίμηνο του χρόνου ανήλθαν στις 304 χιλ σε σύγκριση με 250 χιλ την ίδια
περίοδο του 2016, σημειώνοντας αύξηση περίπου 22%.
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Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου
απευθύνουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Λακκοτρύπη για την τιμή που μας κάνει να τελέσει τα
εγκαίνια της έκθεσης μας. Φέτος, μέρος των εσόδων θα δοθούν στον Παγκύπριο
Σύνδεσμο για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο μια Ευχή».
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στην Τράπεζα Κύπρου, η οποία παρουσιάζει και φέτος
την Έκθεση Ταξίδι.
Επίσης, ευχαριστούμε τον ΚΟΤ, το χορηγό Επικοινωνίας το Περιοδικό DOWN TOWN για
τη βοήθεια και τη στήριξη τους στη διοργάνωση και προβολής της Έκθεσης, καθώς και την
εταιρεία επικοινωνίας fmw financial media way για τη συνεισφορά της στην προώθηση της
Έκθεσης.
Τέλος, ευχαριστώ την εταιρεία Display Art, τη Γραμματεία του Συνδέσμου μας και τη
Διεύθυνση του Συνεδριακού Κέντρου Φιλοξενία για την πολύτιμη βοήθεια τους.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκθέτες για τη συμμετοχή τους και να
τους ευχηθώ κάθε επιτυχία.
Σας ευχαριστώ,
Ντίνος Κάκκουρας
Πρόεδρος
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