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Καταγράφηκαν και το Νοέμβριο 2018  αφίξεις ρεκόρ – συνεχίζεται η 

πορεία ιστορικών επιδόσεων 

 

Αυξημένες κατά 9,7% ήταν οι αφίξεις Νοεμβρίου 2018, συγκριτικά με τον 

αντίστοιχο μήνα του 2017, προσεγγίζοντας τις 160 χιλιάδες, επίδοση που 

κατατάσσει τον φετινό Νοέμβριο ως τον καλύτερο Νοέμβριο στην ιστορία 

του τουρισμού στην Κύπρο. 

 

Η επιτυχής αυτή επίδοση για το εν λόγω μήνα έρχεται να προστεθεί σε μια 

σειρά θετικών αποτελεσμάτων για το 2018, αφού όλοι ανεξαιρέτως οι 

μήνες του έτους που πλησιάζει να κλείσει αποτέλεσαν ιστορικά ρεκόρ 

αντίστοιχων προηγούμενων μηνών. Ως αποτέλεσμα, οι 3.832.062 αφίξεις 

περιηγητών που σημειώθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2018 

αποτελούν επίσης ιστορικό μέγιστο, αυξημένο κατά 7,8% σε σχέση με την 

περσινή αντίστοιχη περίοδο.  

 

Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι η αύξηση που παρατηρήθηκε τον 

περασμένο Νοέμβριο ήταν η 41η συνεχόμενη μηνιαία αύξηση που 

σημειώθηκε συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 



2 

 

γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι καταγράφονται 3,5 έτη  

αυξήσεων στα ιστορικά του τουρισμού μας.     

 

Επεκτείνοντας την περίοδο στο τελευταίο δωδεκάμηνο (Δεκέμβριος 2017 - 

Νοέμβριος 2018), οι συνολικές αφίξεις της περιόδου ξεπέρασαν τα 3,9 

εκατομμύρια και ανήλθαν σε 3.930.986. Πρόκειται για την καλύτερη 12-

μηνία στη ιστορία του Κυπριακού τουρισμού. 

 

Όσον αφορά τις κύριες αγορές-πηγές της Κύπρου για την περίοδο 

Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2018, οι περισσότερες συνεχίζουν να 

καταγράφουν συνολική αύξηση. Ενδεικτικά, οι αφίξεις από το Ην. Βασίλειο 

την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2018 σημείωσαν αύξηση 5,7% 

συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, από την Ελλάδα αύξηση 

9,5%, τις Βόρειες Χώρες μέση αύξηση 12,7% (με αυξήσεις και από τις 4 

Βόρειες Χώρες) καθώς επίσης και από άλλες αγορές όπως η Πολωνία 

(+57,7%), η Ουκρανία (+46,8%), η Ρουμανία (+38,9%), η Σλοβακία 

(+137%), η Ελβετία (+27,8%), οι ΗΠΑ (+55,8%) και η Ιρλανδία (+180%) και 

μεταξύ άλλων.  

 

Στις λίγες μέρες που απομένουν μέχρι τη μετεξέλιξη του Κυπριακού 

Οργανισμού Τουρισμού σε Υφυπουργείο Τουρισμού, ο Οργανισμός θα 

συνεχίσει να εργάζεται με αφοσίωση προς την επίτευξη  των καλύτερων 

δυνατών αποτελεσμάτων και την ομαλή μετάβαση στη νέα κατάσταση 

πραγμάτων. 


