Oμιλία Προέδρου του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου
κ. Βασίλη Σταματάρη στα εγκαίνια της Έκθεσης ΤΑΞΙΔΙ 2018
Θεοφιλέστατε,
Έντιμε κύριε Υπουργέ,
Έντιμοι κύριοι Πρέσβεις,
(Έντιμε κύριε Βουλευτή),
Αγαπητοί Δημάρχοι,
Πρόεδρε του ΚΟΤ,
Φίλοι Πρόεδροι των Ξενοδοχειακών Συνδέσμων,
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί Συνεργάτες,
Εκ μέρους του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) και της
εταιρείας Display Art, σας καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά στα εγκαίνια της
Έκθεσης Ταξίδι 2018, η οποία διοργανώνεται για 21η συνεχόμενη χρονιά.
Στη φετινή Έκθεση συμμετέχουν με δικά τους περίπτερα, οργανισμοί
ταξιδίων, αεροπορικές εταιρείες, περιφερειακοί τουριστικοί οργανισμοί της
Κύπρου και της Ελλάδας, και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς στον τομέα του
τουρισμού και των ταξιδίων. Φέτος τιμώμενη χώρα είναι η Ελλάδα.
Ο ACTA παρακολουθεί όλες τις τοπικές και διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά τα
ζητήματα του τουρισμού και των ταξιδίων και ασκεί υπεύθυνη πολιτική για την
ορθολογιστική προώθηση των θεμάτων αυτών.
Στα πλαίσια αυτά, ο ACTA σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, παρουσίασε στα μέλη του το νέο
νομοσχέδιο για τα οργανωμένα ταξίδια και τους Συνδεδεμένους Ταξιδιωτικούς
Διακανονισμούς.
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Παράλληλα, διοργάνωσε εκπαιδευτικό σεμινάριο προς τα μέλη του με σκοπό
την ενημέρωσή τους αναφορικά με τη διαδικασία διαπίστευσής τους με το
διεθνές πρότυπο "PCI Compliance", το οποίο αφορά την εφαρμογή
προτύπων ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων λογαριασμού και το
οποίο απαιτείται από την ΙΑΤΑ, καθώς και σεμινάριο αναφορικά με τη νέα
ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία προσωπικών δεδομένων GDPR.
Οι Κύπριοι ταξιδιώτες καλούνται να αξιοποιούν τις γνώσεις και την εμπειρία
των μελών μας για αξέχαστες διακοπές.
Σχετικά με τον εισερχόμενο τουρισμό οι αφίξεις των τουριστών το Μάρτιο του
2018 ανήλθαν σε 192.090 σε σύγκριση με 140.873 το Μάρτιο του 2017,
σημειώνοντας αύξηση 36.4%. Οι αφίξεις Μαρτίου του 2018 ήταν οι ψηλότερες
που είχαμε στην Κύπρο κατά το μήνα Μάρτιο.
Για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2018, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε
369.438 σε σύγκριση με 285.693 την αντίστοιχη περίοδο του 2017,
σημειώνοντας αύξηση 29.3%, αλλά και ξεπερνώντας τις αφίξεις που
καταγράφηκαν ποτέ στην Κύπρο κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους.
Αναφορικά με τον εξερχόμενο τουρισμό, το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου
2018 τα ταξίδια των Κυπρίων στο εξωτερικό ανήλθαν στις 304.437
παραμένοντας στα ίδια υψηλά επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο
πιο δημοφιλής προορισμός των Κυπρίων παραμένει η Ελλάδα με τα ταξίδια να
ανέρχονται στις 39,5 χιλ. σημειώνοντας ετήσια αύξηση 2,2%.
Τα πιο πάνω αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η ροή των τουριστών από και
προς την Κύπρο συνεχίζεται κανονικά και ότι η χώρα μας δεν έχει επηρεαστεί
αρνητικά από την έκρυθμη κατάσταση στη Συρία.
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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.
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους χορηγούς Επικοινωνίας της Έκθεσης, το
περιοδικό Down Town, το ραδιόφωνο ACTIVE και τον τηλεοπτικό σταθμό
ΑΛΦΑ ΚΥΠΡΟΥ για τη βοήθεια και τη στήριξη τους στη διοργάνωση και
προβολή της Έκθεσης, καθώς και την εταιρεία επικοινωνίας FMW Financial
Media Way για τη συνολική συνεισφορά της στην προώθηση των θεμάτων
του ACTA, αλλά και της Έκθεσης.
Τέλος, ευχαριστώ την εταιρεία Display Art και τη Γραμματεία του Συνδέσμου
μας 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,
Βασίλης Σταματάρης
Πρόεδρος
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