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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής συνεκθετών στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στη Διεθνή Τουριστική 

Έκθεση TRAVEL EXPO CYPRUS 2023 (Λευκωσία, 21-23 Απριλίου 2023) 

 

Με την παρούσα Πρόσκληση, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν ως 

συνεκθέτες στο περίπτερο του ΕΟΤ στη διεθνή τουριστική έκθεση TRAVEL EXPO CYPRUS 2023, 

ότι η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 21 έως 23 Απριλίου 2023 στη Λευκωσία. Το κόστος 

συμμετοχής με μονό booth ανέρχεται σε 2.000 €. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα 

χώρου για κάθε συνεκθέτη ξεχωριστά: ενοίκιο, κατασκευή, αποθηκευτικός χώρος, καθαρισμός, 

αναγραφή επωνυμίας σε κάθε περίπτερο. Το ύφος των περιπτέρων του Ε.Ο.Τ. είναι λιτό ενώ για 

λόγους αισθητικής ομοιομορφίας και ταυτότητας δεν επιτρέπεται να ενσωματώνουν οι 

συνεκθέτες στους χώρους τους δικές τους κατασκευές, φωτογραφίες, οθόνες προβολής ή άλλα 

διακοσμητικά στοιχεία.  

Πριν την υποβολή της αίτησης, είναι υποχρεωτικό για τους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού να έχουν 

ολοκληρώσει τις διαδικασίες έγκρισης των προγραμμάτων τουριστικής προβολής τους, όπως 

αυτές προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. Στην ιστοσελίδα του ΕΟΤ, ενότητα Marketing, 

παρατίθενται σχετικές πληροφορίες, καθώς και η εγκύκλιος διαδικασίας αρμοδιότητας παροχής 

σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και 

των Δήμων. 

Οι συνεκθέτες που αποδέχονται τους ανωτέρω όρους και το κόστος συμμετοχής καλούνται να 

υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Τ. (www.gnto.gov.gr  ενότητα 

«ΕΚΘΕΣΕΙΣ») έως την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023. Σε συνέχεια της αίτησης συμμετοχής 

και εφόσον έχουν λάβει γραπτή επιβεβαίωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στο περίπτερο του 

Ε.Ο.Τ., θα πρέπει να καταθέσουν το αντίστοιχο ποσό στον λογαριασμό του Ε.Ο.Τ. το αργότερο 

ως την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023, καθώς και να αποστείλουν το έντυπο αποδεικτικό τραπεζικής 

κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση exhibitions@gnto.gr, προς ενημέρωση του αρμοδίου 

Τμήματος του Ε.Ο.Τ. για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Το αποδεικτικό κατάθεσης θα 

φέρει οπωσδήποτε συμπληρωμένη την αιτιολογία κατάθεσης ως εξής:  

«ΑΦΜ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ -Ενοίκιο TRAVEL EXPO CYPRUS 2023» 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην έκθεση είναι η εμπρόθεσμη πληρωμή του 

σχετικού κόστους και η εξόφληση των προηγούμενων οφειλών.  

Υπογραμμίζεται ότι είναι απαραίτητη η καθημερινή παρουσία εκπροσώπου στο booth καθ’ όλη 

τη διάρκεια της έκθεσης. Το έντυπο πληροφοριακό υλικό των συνεκθετών Ε.Ο.Τ. θα πρέπει, με 

δική τους ευθύνη, να βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση της έκθεσης, την παραμονή έναρξης, 

ήτοι 20 Απριλίου 2023, από όπου και θα γίνει η παραλαβή του από εκπρόσωπο του 

συνεκθέτη: 

http://www.gnto.gov.gr/el/request-to-participate-in-exhibitions#overlay-context=el/request-to-participate-in-exhibitions
http://www.gnto.gov.gr/
mailto:exhibitions@gnto.gr
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TRAVEL EXPO CYPRUS 2023 -ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ -ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Τηλ:  00357 22 485420 
                                                                 HALL Α, No 112  

GREEK NATIONAL TOURISM ORGANISATION -ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΕΚΘΕΤΗ/ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ 

 

Σημαντικές πληροφορίες: 

Η ιστοσελίδα της έκθεσης είναι http://www.travelexpocyprus.com/. To περίπτερο του ΕΟΤ 

βρίσκεται στο Hall A με αριθμό 112 και οι ώρες λειτουργίας της Έκθεσης είναι οι εξής:   

Παρασκευή 21/04/2023, ώρες 16:00 – 22:00 

Σάββατο 22/04/2023, ώρες 16:00 – 22:00 

Κυριακή 23/04/2023, ώρες 15:00 – 21:00 

Επισημαίνουμε ότι θα τηρηθεί προτεραιότητα, βάσει της ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων 

συμμετοχής. Για οποιαδήποτε πληροφορία πριν τη λειτουργία της έκθεσης, οι συνεκθέτες μας 

μπορούν να απευθύνονται στην κ. Αθηνά Νέλλα τηλ. 210 8707 294 & e-mail: nella_a@gnto.gr,  

exhibitions@gnto.gr, καθώς και με την Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Κύπρου, κ. Πέτρο Σαγάνα, τηλ. 

00357 22873022 - 3, 0030 6974364664 & email: ntogcy@cytanet.com.cy. Τέλος σας γνωρίζουμε, 

ότι η εγγραφή όλων των συνεκθετών θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα της υπηρεσίας ΕΟΤ 

Εξωτερικού Κύπρου. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σας, θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά τουλάχιστον 

40 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Έκθεσης στα e-mail που αναγράφονται στις πληροφορίες της 

παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση (ακύρωση σε χρονικό διάστημα μικρότερο από 

40 ημέρες), το καταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση ακύρωσης της Έκθεσης για 

λόγους ανωτέρας βίας, κατόπιν απόφασης των διοργανωτών, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης 

voucher για συμμετοχή σε επόμενη διοργάνωση ή πλήρους επιστροφής του ποσού.  

 

Ευχόμαστε σε όλους τους συνεκθέτες μας καλή επιτυχία! 

 

 

                                                                                                            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

         

 

 

                                                                                                               ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ 

                                                                          

                                  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
Ανάρτηση στο gnto.gov.gr 

Εσωτ. διανομή:  

Γραμματεία Διεύθυνσης 

Αρχείο Τμήματος 
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