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ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΤΟΥ  ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

1. Διοικητικό Συμβούλιο: 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί ΚΟΤ Νόμου 1969-2008 και του Νόμου περί 

Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών 

Συμβουλίων) 149/1988, τον Οργανισμό διοικεί εννεαμελές Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

 

Κατά το 2017 η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν η ακόλουθη: 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  κ. Άγγελος Λοίζου 

    Εγκεκριμένος Λογιστής / Ελεγκτής  

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κώστας Κουμής 

    Διευθυντικό Στέλεχος Karina Group  

    Associate Lecturer University of UCLAN 

 

ΜΕΛΗ:   κ. Νίκος Γρηγορίου 

    Συνδικαλιστής, Στέλεχος ΠΕΟ 

 

    κ. Ηρόδοτος Ηροδότου 

    Χειρούργος Οδοντίατρος 

 

    κ. Στέλιος Ιωαννίδης 

    Επιχειρηματίας / Νομικός 

 

    κ. Πάρης Κλεάνθους  

    Καθηγητής CIIM 

 

    κα Ξένια Λοϊζίδου 

    Πολιτικός Μηχανικός / Ακτομηχανικός 

 

    κ. Άριστος Ταπάκκης 

    Επιχειρηματίας 

 

    κ. Νάσος Χατζηγεωργίου 

    Εκτελεστικός Διευθυντής ΕΤΑΠ Πάφου 

 

2. Εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το 2017 συνήλθε σε 40 συνεδρίες και πήρε 

αποφάσεις για θέματα πολιτικής, έγκριση Προϋπολογισμού 2018, κλπ. 

 

Η Επιτροπή Προσωπικού και η Επιτροπή Προσφορών στις οποίες το 

Συμβούλιο μεταβίβασε ανάλογες αρμοδιότητες του για την καλύτερη διεξαγωγή 

των εργασιών του Οργανισμού, συνήλθαν σε 16 και 14 συνεδρίες αντίστοιχα 
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κατά τις οποίες μελέτησαν και πήραν αποφάσεις σε διάφορα θέματα των 

αρμοδιοτήτων τους. 

 

3. Γενική Διεύθυνση 

Από τον Οκτώβριο 2016 Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ήταν ο κ. Μαρίνος 

Μενελάου. 

 

4. Διοίκηση / Διάρθρωση Υπηρεσιών του Οργανισμού 

 Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού αποτελούνται από τη Γενική Διεύθυνση και 

τέσσερα τμήματα: 

α) Διοίκησης (Διοίκηση, Αρχείο, Οικονομικές Υπηρεσίες / Λογιστήριο) 

β) Στρατηγικής,  

γ) Προβολής-Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και  

δ) Διασφάλισης Ποιότητας (περιλαμβάνει και τη Μαρίνα Λάρνακας) 

 

και διακρίνονται: 

 

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία, τα γραφεία της οποίας βρίσκονται στη Λευκωσία.  

Προϊστάμενος του Τμήματος Στρατηγικής, Μελετών και Ανάπτυξης Προϊόντων 

ήταν ο κ. Μιχάλης Μεταξάς, η κα Αννίτα Δημητριάδου, Διευθύντρια Τουρισμού, 

Προϊστάμενη του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας, Προϊστάμενη του 

Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας η κα Αυγή Παπαγεωργίου, Ανώτερος 

Τουριστικός Λειτουργός, Προϊστάμενη του Τμήματος Διοίκησης η κα Μαρία 

Χρυσομηλά Κούτσουμπα, Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός. 

 

2. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εσωτερικού που αποτελούνται: 

(α) από τα Γραφεία Τουριστικών Πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια του 2017 

λειτουργούσαν 13 Γραφεία Πληροφοριών στις διάφορες επαρχίες. 

(β) από τα Γραφεία Επιθεωρητών. Κατά τη διάρκεια του 2017 λειτουργούσαν 

6 Γραφεία Επιθεωρητών στις διάφορες επαρχίες. 

(γ) από τη Μαρίνα Λάρνακας. 

 

3. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εξωτερικού κατά το 2017 αποτελούνταν από 

14 Γραφεία Τουρισμού στις ακόλουθες πόλεις:  Λονδίνο, Φραγκφούρτη, 

Βερολίνο, Παρίσι, Στοκχόλμη, Αθήνα, Μιλάνο, Ζυρίχη, Άμστερνταμ, Μόσχα, 

Αγία Πετρούπολη, Τελ Αβίβ, Βαρσοβία και Κίεβο. 

 

4. Προσωπικό 

Στις 31.12.2017 τα μέλη του προσωπικού του ΚΟΤ (μόνιμο, αορίστου 

διαρκείας, εργατικό και εντόπιο εξωτερικού) ήταν 253. Από αυτά 145 

υπηρετούσαν στην Κεντρική Υπηρεσία, 66 στις Περιφερειακές Υπηρεσίες 

Εσωτερικού και 42 στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εξωτερικού. 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2017 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1   1 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 3   3 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 5   5 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ    62 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 20    

ΑΡΧΕΙΟ 26    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

16    

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 22   22 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 30 27 42 99 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 22 29  61 

ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ  10   

ΣΥΝΟΛΟ 145 66 42 253 

 

5. Νομικός Σύμβουλος 

 Το Δικηγορικό Γραφείο Χρίστου Τριανταφυλλίδη συνέχισε και κατά το 2017 να 

προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Νομικοί Σύμβουλοι του Οργανισμού. 

 

6. Ελεγκτές 

 Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, συνέχισε να ασκεί και κατά το 2017 τις 

αρμοδιότητες του Ελεγκτή του Οργανισμού που του ανατέθηκαν από το 

Υπουργικό Συμβούλιο. 
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΡΧΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 

 
Γραμματεία Διοικητικού 

Συμβουλίου και 
Επιτροπών 

 
Προβολή/ 
Διαφήμιση 

 
Υλοποίηση 

Στρατηγικού Σχεδίου 
για Τουρισμό 

Ετοιμασία και εφαρμογή 
νομοθεσιών για ξενοδοχεία 

και άλλα τουριστικά 
καταλύματα, κέντρα 
αναψυχής, γραφεία 

τουρισμού και ταξιδιών και 
ξεναγούς 

Θέματα Προσωπικού Δημόσιες Σχέσεις Έρευνες/Μελέτες  

Προσφορές για 
Συμβάσεις  

Έντυπα  Περιφερειακές 
Στρατηγικές 

 

Νομικά Θέματα Φιλοξενία Συντονισμός 
Εταιρειών 

Τουριστικής 
ανάπτυξης 

Έλεγχος 

Μηχανογράφηση  Διεθνείς Τουριστικές 
Εκθέσεις 

Σχεδιασμός και 
εκτέλεση έργων 

τουριστικής 
υποδομής 

Υπηρεσία Επιθεωρητών 

Οικονομικές Υπηρεσίες  Οργάνωση και 
Εποπτεία Γραφείων 

Εξωτερικού 

Γραμματεία 
Συμβουλευτικής 

Επιτροπής 
Τουρισμού 

Έκδοση αδειών 
λειτουργίας τουριστικών 

επιχειρήσεων 

Λειτουργία 
Εκπαιδευτικού Κέντρου 

– Ανάπτυξη 
Προσωπικού 

Διεθνείς Οργανισμοί Ειδικές Μορφές 
Τουρισμού 

Μελέτη για ανέγερση νέων 
ξενοδοχειακών μονάδων 
και κέντρων αναψυχής 

Οργάνωση και 
λειτουργία Αρχείου 

Οργάνωση και 
Εποπτεία Γραφείων 

Πληροφοριών 

  

Θέματα Τύπου & 
Δημοσίων Σχέσεων 

Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Καλλιτεχνικές και 
Πολιτιστικές 
Εκδηλώσεις 

 

 Διοργάνωση 
σεμιναρίων/συνεδριών 

Στατιστικές Εποπτεία Μαρίνας 
Λάρνακας 

  Κέντρο 
Πληροφόρησης 

Εταιρεία Αγροτουρισμού 

  Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
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ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
Α. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Οι πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με την περαιτέρω 
εμπλοκή της Τουρκίας στον πόλεμο της Συρίας, καθώς και η μαζική κάθοδος 
τουριστών που λόγω της γενική ανασφάλειας επέλεξαν άλλους προορισμούς 
διακοπών από τις εμπλεκόμενες στον πόλεμο χώρες, συνέθεσαν το παγκόσμιο 
σκηνικό για το 2017.  
 
Οι πιο πάνω διεθνείς εξελίξεις καθόρισαν και το τουριστικό περιβάλλον για το 2017. 
Οι στοχευμένες ενέργειες του Οργανισμού μαζί με τις γενικότερες εξελίξεις 
συνέβαλαν στη θεαματική αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο.  
 
Συγκεκριμένα, το 2017, 3.652.073 τουρίστες επισκέφτηκαν την Κύπρο σε σύγκριση 
με 3.186.531 τουρίστες το 2016 σημειώνοντας αύξηση 14,6%. 
 
Ο τουρισμός έπαιξε σημαντικό ρόλο στην στήριξη της οικονομίας αφού τα έσοδα 
από τον τουρισμό το 2017 ανήλθαν στα €2.647 δισ. και αποτελούν σημαντικό μέρος 
του ΑΕΠ (14%).  
 

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
 
Ο Οργανισμός συνέχισε τη συστηματική υλοποίηση της Στρατηγικής Μάρκετινγκ 
εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας και δραστηριοτήτων, με 
κύριο στόχο την αύξηση του βαθμού αναγνωρισιμότητας και τη δημιουργία θετικής 
εικόνας για την Κύπρο. Παράλληλα όμως, λόγω των βραχυπρόθεσμων εξελίξεων, 
δόθηκε έμφαση στην αύξηση της ζήτησης. 
 
Η Στρατηγική Επικοινωνίας περιέχει μία σειρά δράσεων, οι οποίες προωθούν 
αποτελεσματικά το τουριστικό προϊόν της Κύπρου, όπως η διαφήμιση, η διοργάνωση 
εκδηλώσεων προβολής, η φιλοξενία στην Κύπρο τουριστικών επαγγελματιών, 
δημοσιογράφων κι άλλων προσωπικοτήτων, η συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις 
και το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ.  
 
Έμφαση δόθηκε στις δράσεις που στόχευαν στην επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου για αντιμετώπιση της εποχικότητας και στη βελτίωση της προσβασιμότητας 
είτε με την δημιουργία νέων αεροπορικών συνδέσεων είτε με την ενίσχυση των 
υφιστάμενων.  
 
Επίσης, προωθήθηκε ο τουρισμός ειδικών μορφών, αναδεικνύοντας το συγκριτικό 
πλεονέκτημα της Κύπρου σε αυτό το τομέα (αθλητικός τουρισμός, συνεδριακός 
τουρισμός, περιπατητικός τουρισμός, ποδηλατικός τουρισμός, ιατρικός 
τουρισμός/ευεξία, πολιτιστικός/θρησκευτικός τουρισμός, τουρισμός κρουαζιέρας, 
τουρισμός για γκολφ, τουρισμός για εκμάθηση και τουρισμός για γάμο). 
 
Όλες οι πιο πάνω ενέργειες υποστηρίζονται από τα κατάλληλα έντυπα, 
οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά μέσα προβολής, περιλαμβανομένης και της 
συνεχούς αναβάθμισης της ιστοσελίδας του Οργανισμού. 
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Ο Οργανισμός προσέδωσε, επίσης, μεγάλη σημασία στην καλλιέργεια άριστων 
σχέσεων με τους τουριστικούς επαγγελματίες (Οργανωτές Ταξιδίων, τουριστικούς 
πράκτορες), τις αεροπορικές εταιρείες και τα ΜΜΕ τόσο στο εσωτερικό, όσο και στις 
χώρες/πηγές τουρισμού μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών του για προώθηση του 
τουριστικού προϊόντος της Κύπρου και ενθάρρυνση των επαγγελματιών να 
διοχετεύσουν το επιθυμητό τουριστικό ρεύμα στην Κύπρο. 
 
Γ. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
(α) Συνεργασία με διαφημιστικό οίκο και διαφημιστικές εκστρατείες 

 

Κατά το 2017 συνεχίστηκε η χρήση της δημιουργικής ιδέας που χρησιμοποιεί το 

brandmark “Cyprus in your heart” και εφαρμόστηκε σε όλες τις επικοινωνιακές 

ενέργειες του Οργανισμού (στις ενέργειες των Γραφείων Εξωτερικού του 

Οργανισμού, στα αναμνηστικά δώρα, στην διακόσμηση των περιπτέρων του 

Οργανισμού στις τουριστικές εκθέσεις, στα έντυπα, κ.ά.) όπως προβλέπεται στο 

στρατηγικό σχέδιο. Η δημιουργική ιδέα “Cyprus in your heart” συνέχισε να 

χρησιμοποιείται από τον Οργανισμό για την προβολή της Κύπρου μέσω της 

συνεργασίας με Repro house. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ο Κλάδος Διαφήμισης 

προσέφερε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαφημίσεων και branding στα 

υπόλοιπα τμήματα του Οργανισμού. Επιπλέον, μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν 

διαφημιστικές προτάσεις από λήφθηκαν από διάφορες εταιρείες/οργανισμούς.  

 

Ο Οργανισμός για το 2017 προχώρησε στη διεξαγωγή διαφημιστικών εκστρατειών 

στο Ισραήλ (Τύπος, Ραδιόφωνο), στην Αυστρία (Τύπος), στην Ιταλία (Τύπος) και 

στο Ηνωμένο Βασίλειο (Τύπος, Ραδιόφωνο) σε συνεργασία με τον Κλάδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του προγράμματος επιμήκυνσης της τουριστικής 

περιόδου.  

 
Πραγματοποιήθηκαν μεμονωμένες διαφημιστικές ενέργειες σε διάφορες αγορές με 
στόχο την εκμετάλλευση διαφόρων ευκαιριών που παρουσιάστηκαν καθώς και 
διαδικτυακές διαφημιστικές εκστρατείες σε στοχευμένες αγορές (Σουηδία, Νορβηγία, 
Δανία, Φινλανδία, Αραβικές Χώρες (Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ην. Αραβικά 
Εμιράτα), Γαλλία, Ολλανδία, Πολωνία, Αυστρία, Βέλγιο).  
 

(β) Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 
 
Κατά τη διάρκεια του 2017 έχουν εφαρμοστεί από τον ΚΟΤ ενέργειες ηλεκτρονικού 
μάρκετινγκ με στόχο την ενδυνάμωση των διόδων επικοινωνίας με τους επισκέπτες 
της χώρας μας όπως επίσης και τους τουριστικούς εταίρους. Επιπρόσθετα, ο 
Οργανισμός έχει αξιοποιήσει εναλλακτικά ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνίας για την 
επίτευξη στοχευμένων ενεργειών ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και διαφήμισης σε μια 
πληθώρα αγορών. 
 
Η νέα τουριστική διαδικτυακή πύλη του ΚΟΤ (www.visitcyprus.com) κατάφερε να 
συνδυάσει την Κυπριακή παράδοση με σύγχρονες μεθόδους μάρκετινγκ 
πετυχαίνοντας την αποτελεσματική προβολή της Κύπρου προς το στοχευόμενο 
κοινό μέσω πολύγλωσσου ποιοτικού περιεχομένου. Έχοντας σαν στόχο τη 

http://www.visitcyprus.com/
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διαπολιτισμική πρόσβαση, ο ΚΟΤ προσφέρει κανάλια επικοινωνίας μέσω διαδικτύου 
προς εναλλακτικά κοινά τα οποία κρίνονται σημαντικά για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος και την υποστήριξη της τουριστικής 
βιομηχανίας του τόπου. 
 
Η εφαρμογή της στρατηγικής μέσων κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ) επέτρεψε στον 

ΚΟΤ να αλληλεπιδρά άμεσα με το τουριστικό κοινό, παρέχοντας προσωπική 

στήριξη και διευκόλυνση ως προς την οργάνωση των διακοπών του, 

πραγματώνοντας με αυτό το τρόπο τις επιθυμίες και απαιτήσεις του κάθε επισκέπτη.  

 
Το σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) και τηλεφωνικό κέντρο 
εξυπηρέτησαν τις επικοινωνιακές ανάγκες του Οργανισμού αναφορικά με τη 
διαχείριση εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων όπως επίσης και την αποστολή 
ενημερωτικών δελτίων, προσφέροντας τη δυνατότητα προσαρμογής του διαθέσιμου 
περιεχομένου προς ανταπόκριση στις απαιτήσεις του κατά περίπτωση 
στοχευόμενου κοινού.  
 
 
Για την εξυπηρέτηση της τουριστικής βιομηχανίας του τόπου, ο ΚΟΤ, συνεχίζει να 
διατηρεί εταιρική πύλη στη διεύθυνση www.visitcyprus.biz. Η εταιρική πύλη στοχεύει 
στην εξυπηρέτηση των εταίρων του ΚΟΤ παρέχοντας τους εναλλακτικά κανάλια 
πλοήγησης και παρουσίασης πληροφοριών και υπηρεσιών, τα οποία 
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την 
επικοινωνία και την αλληλεπίδραση τους με τον Οργανισμό. 
 
(γ) Έντυπα και Οπτικοακουστικά Μέσα Προβολής 
 
Ο Οργανισμός προσαρμόζοντας μια ενιαία εικαστική προσέγγιση προχώρησε στη 
δημιουργία νέων εντύπων και τον επανασχεδιασμό υφιστάμενων εντύπων.  
 

 Ολοκληρώθηκαν οι εκτυπώσεις για τα ακόλουθα έντυπα: 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΓΛΩΣΣΑ 

CYPRUS  Εβραϊκά, Σέρβικα 

CYPRUS 10000 YEARS OF HISTORY  Αγγλικά 

FLAVOURS OF CYPRUS  
Αγγλικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά, Ιταλικά 

Travel Planner Κινέζικα, Ισπανικά 

ITB Catalogue  Αγγλικά 

MONTHLY EVENTS  Αγγλικά 

CYPRUS MAP Αγγλικά 

LARNAKA MAP Αγγλικά 

NON-WOVEN BAGS Αγγλικά 

PLASTIC BAGS Αγγλικά 

 
 

http://www.visitcyprus.biz/
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 Για το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας ο κλάδος εκδόσεων ανέλαβε την 
επανεκτύπωση του εντύπου KEEP SAFE ON CYPRUS ROADS σε 1 
γλώσσα (Εβραϊκά). 

 

 Ο κλάδος παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα Στρατηγικής για τις 
εκδόσεις «Πνευματικά Ταξίδια», “Gastronomic Calendar” και «Χάρτη των 
ποδηλατικών διαδρομών» και στο Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας για τα 
φυλλάδια «Οδηγός Διακοπών» και «EDEN (Ελληνικά, Αγγλικά) τα οποία και 
έχουν εκτυπωθεί». 
 

 Ανέλαβε σε συνεργασία με το Κλάδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το σχεδιασμό του 
εντύπου Authentic Cyprus στα Ρωσικά, Γαλλικά και Γερμανικά το οποίο έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού καθώς και 10 επιμέρους 
ηλεκτρονικά φυλλάδια για κάθε διαδρομή που περιλαμβάνεται στο έντυπο 
Authentic Cyprus. 
 

 Εκτυπώθηκε το φυλλάδιο που δόθηκε στους φιλοξενούμενους του 
Οργανισμού στα πλαίσια του Thank You Event που διοργανώθηκε το 
Νοέμβριο του 2017. 
 

 Έγινε παραγωγή Exhibition Stands (roll-ups) για της ανάγκες του Τμήματος 
Μάρκετινγκ. 
 

 Συνεχίστηκε η επεξεργασία υλικού και πληροφοριών για την επικαιροποίηση 
των χαρτών του Οργανισμού.  

 
Στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων: 

 

    Ετοιμάστηκε 7λέπτο φιλμάκι με τίτλο “Cyprus the 11000 years Destination” 
για τις ανάγκες του Thank You Event που έγινε το Νοέμβριο του 2017.    

 
 

  Αγοράστηκε νέο φωτογραφικό υλικό από νέους φωτογράφους σε συνεργασία 
με τον Κλάδο Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. 

 

    Συνεχίστηκε η συλλογή, η αξιολόγηση και η κωδικοποίηση του φωτογραφικού 
υλικού του Οργανισμού.  
 

   Παρακολούθηση των αποθεμάτων των εκδόσεων στο ERP και η 
παραχώρηση φωτογραφικού και άλλου οπτικοακουστικού υλικού σε τρίτους 
που το χρειάστηκαν για σκοπούς προβολής της Κύπρου. 
 

   Ο Κλάδος σε συνεργασία με τον Κλάδο Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
παραχώρησε συμβουλευτικές υπηρεσίες για φωτογράφηση με θέμα τη 
γαστρονομία.  
 

(δ) Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις 
 
Η συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο 
προώθησης του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος, καθώς προσφέρει τη 
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δυνατότητα άμεσης επαφής τόσο με τους επαγγελματίες του κλάδου, όσο και με το 
καταναλωτικό κοινό. 
 
Ο Οργανισμός κατά το 2017 συμμετείχε συνολικά σε 50 Τουριστικές Εκθέσεις 
Γενικού Ενδιαφέροντος που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό (49 εκθέσεις) και 
στην Κύπρο (1 έκθεση). Σημειώνεται, ότι ο Οργανισμός συμμετείχε επίσης και σε 
αρκετές εξειδικευμένες εκθέσεις, με στόχο την προώθηση ειδικών μορφών 
τουρισμού, όπως γάμων και γαμήλιων ταξιδίων, συνεδριακό τουρισμό  κτλ. 
 
Κατά το 2017 ο σχεδιασμός, η διακόσμηση και γενικότερα η παρουσίαση του 
Οργανισμού στις τουριστικές εκθέσεις συνέχισε με την εφαρμογή της ενιαίας και 
ομοιόμορφης  εικόνας, όπως αυτή ετοιμάστηκε από την αρχιτεκτονική ομάδα 
«PARALLAX» του Πανεπιστημίου Frederick, κατόπιν αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
μεταξύ των αρχιτεκτονικών σχολών των Πανεπιστήμιων της Κύπρου.  
 
Αναλυτικά ο Οργανισμός κατά το 2017 έλαβε μέρος στις πιο κάτω Τουριστικές 
Εκθέσεις Γενικού Ενδιαφέροντος ανά χώρα: 
 
Αραβικές Χώρες   
•          Arabian Travel Market (ATM), Dubai 
 
Αυστρία 
• Ferien Messe, Wien  
 
Βέλγιο  
• Salon de Vacances, Bruxelles 
 
 Γαλλία  
• Tourismez-Vous, Reims 
• SITV, Colmar  
• Mahana, Lyon  
• Salon International du Tourisme de Nantes 
• Tourissima, Lille 
• Le Monde a Paris - MAP  
• IFTM (Top Resa), Paris  
• Festivitas, Mulhouse 
 
Γερμανία  
• CMT, Stuttgart   
• Reisen, Hamburg  
• F.RE.E, Munich  
• IΤΒ, Berlin  
• Touristik & Caravaning International, Leipzig  
 
Δανία  
• Ferie for Alle, Herning  
  
Ελβετία  
• Ferienmesse, Bern  
• FESPO, Zurich   
• Ferienmesse, St. Gallen  
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•          TTW, Zurich 
 
Ελλάδα  
• Philoxenia, Thessaloniki   
 
Ηνωμένο Βασίλειο  
• Destinations, Manchester    
• Holiday World Show, Belfast 
• Destinations, London    
• World Travel Market, London  
• The Telegraph Travel Show, London 
 
Ιαπωνία 
• JATA Tourism Expo Japan 2017, Tokyo 
 
Ιρλανδία  
• Holiday World Show, Dublin  
  
Ισπανία  
• FITUR, Madrid  
 
Ισραήλ  
• ΙMTM, Tel Aviv  
 
Ιταλία  
• BIT, Milano  
• BMT, Napoli  
• TTG Incontri, Rimini  
 
Κύπρος  
• Taxidi, Lefkosia  
 
Λιθουανία 
• Adventur Vilnius 
 
Νορβηγία  
• Reiseliv Days, Oslo 
• Reiseliv Days, Tonsberg 
 
Ολλανδία  
• Vakantiebeurs, Utrecht   
• 50 Plus Beurs, Utrecht  
  
Ουγγαρία  
• Utazas, Budapest  
  
Oυκρανία 
•           UITT, Kiev 
 
Ρωσία  
• ITM (Intourmarket), Moscow 
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• MITT, Moscow 
•          Leisure without borders, St. Petersburg 
• Otdykh Leisure, Moscow 
• INWETEX-CIS Travel Market, St. Petersburg 
  
Σουηδία 
• UnderBara Barn, Stockholm   
 
Τσεχία  
• Holiday World, Prague   
  
Φινλανδία  
• Matka, Helsinki 
 
 

(ε) Φιλοξενία 
 
Η Φιλοξενία, σαν εργαλείο μάρκετινγκ, θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμο στη στόχευση 

συγκεκριμένων τμημάτων της αγοράς μέσω της δημοσιότητας που δίδεται από τους 

φιλοξενούμενους δημοσιογράφους και της καλής γνώσης που αποκτούν οι 

τουριστικοί επαγγελματίες και μεταδίδουν στους πελάτες τους. Ιδιαίτερα σημαντική 

είναι η συμβολή της φιλοξενίας δημοσιογράφων από χώρες όπου οι διαφημιστικές 

ενέργειες του Οργανισμού είναι περιορισμένες. Είναι μία από τις λιγότερο 

δαπανηρές ενέργειες (cost effective) λόγω της καλής συνεργασίας όλων των 

φορέων της τουριστικής βιομηχανίας, (Κ.Ο.Τ., αερογραμμών, ξενοδοχείων, 

εστιατορίων, κλπ.)  

Το 2017 ο Οργανισμός φιλοξένησε 18659 άτομα σε σύγκριση με 10489 το 2016, 

δηλαδή σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 77%.  

 Οι φιλοξενούμενοι του Οργανισμού είναι κυρίως δημοσιογράφοι, μέλη τηλεοπτικών 

συνεργείων, τουριστικοί πράκτορες, Οργανωτές Ταξιδιών και νικητές διαγωνισμών. 

Παράλληλα, ο Οργανισμός προσφέρει φιλοξενία σε διευθυντικά στελέχη 

εξειδικευμένων ομάδων, με στόχο την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού, του 

αθλητικού τουρισμού, του θρησκευτικού τουρισμού, κ.ά. Επίσης, ο Οργανισμός 

παρέχει διευκολύνσεις σε φιλοξενούμενους Κυβερνητικών Υπηρεσιών, τουριστικών 

πρακτορείων και σε φιλοξενούμενους άλλων υπηρεσιών με στόχο την περαιτέρω 

προώθηση του τουριστικού προϊόντος.      

 
Δ. ΑΓΟΡΕΣ 

 

Οι ενέργειες προβολής των Γραφείων Εξωτερικού κατά το 2017 είχαν σαν 

πρωταρχικό στόχο την προβολή και αναβάθμιση της εικόνας της Κύπρου, μέσω της 

επανατοποθέτησης της Κύπρου ως ολόχρονου προορισμού που προσφέρει 

περισσότερα από ήλιο και θάλασσα, με επικέντρωση σε ειδικά ενδιαφέροντα όπως 

τουρισμό τρίτης ηλικίας, συνεδριακό τουρισμό, αθλητικό τουρισμό κ.ά. 
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HΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  

 

Το 2017 ήταν μία ακόμα επιτυχής χρονιά για τον τουρισμό από το Ηνωμένο 

Βασίλειο προς την Κύπρο. 

 

Με συμβολή του Οργανισμού και σε συνεργασία με μεγάλους τουριστικούς 

πράκτορες του Ηνωμένου Βασιλείου επιτεύχθηκε η επιμήκυνση της τουριστικής 

περιόδου. Μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκε εκδήλωση σε συνεργασία με την 

Sunvil για προώθηση του χειμερινού τουρισμού στην Κύπρο με έμφαση στα 

αξιοθέατα που παρέχει η οροσειρά Τροόδους.  

 
Το Γραφείο του Οργανισμού στο Λονδίνο συνεργάστηκε με Τουριστικούς Πράκτορες 

και στήριξε τις προσπάθειες αερογραμμών οι οποίες ξεκίνησαν νέα πτητικά 

προγράμματα κατά την διάρκεια της χρονιάς όπως η Blue Air, JET2, Saga στα 

πλαίσια εκπαίδευσης προσωπικού και παρουσίασης του τουριστικού προϊόντος της 

Κύπρου. Η συνεργασία με τις διευθύνσεις των εταιρειών αυτών υπήρξε εξαιρετική, 

ενώ υπήρξε ανανέωση συμβολαίων κατά την διάρκεια της Παγκόσμιας Έκθεσης 

Τουρισμού. 

 

Σε συνεργασία με το γραφείο δημοσίων σχέσεων Rooster, διοργανώθηκε μία σειρά 

εκπαιδευτικών ταξιδιών για μέλη του Τύπου με θετικό αντίκτυπο στα εγχώρια ΜΜΕ, 

ενώ το Γραφείου Λονδίνου συμμετείχε ενεργά στις εκδηλώσεις ANTOR, ABTA και 

ΑΙΤΟ.  

 

Με αφετηρία τις απευθείας πτήσης από Ιρλανδία για Κύπρο, ο Οργανισμός 

συμμετείχε σε μία σειρά εκδηλώσεων για περαιτέρω προώθηση του τουριστικού 

προϊόντος στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

 

Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός συμμετείχε σε μία πληθώρα εκθέσεων στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και την Ιρλανδική Δημοκρατία τόσο για το επαγγελματικό όσο και για το 

καταναλωτικό κοινό. 

Συνέχισε επίσης να καλλιεργεί συστηματικά τμήματα της Βρετανικής τουριστικής 

αγοράς στα οποία η Κύπρος έχει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων 

ανταγωνιστικών προορισμών, όπως είναι η γαμήλιες τελετές, ο τουρισμός 

συνεδρίων και κινήτρων, ο τουρισμός υγείας και ευεξίας καθώς και το γκολφ. 

Δόθηκε επίσης έμφαση στον τουρισμό δραστηριοτήτων όπως η ποδηλασία, 

πεζοπορία και οι καταδύσεις. 

 

ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ  

 

Οι τουριστικές αφίξεις από την Ρωσική αγορά για Κύπρο για το 2017 παρουσίασαν 

αύξηση   της τάξεως του 5,5%  σε σύγκριση με το 2016.  Σε πραγματικούς αριθμούς 

οι αφίξεις μέχρι τον Δεκέμβριο έχουν φτάσει τις 824.494.  Σημαντική συμβολή στην 

διαμόρφωση των αφίξεων συνέχισαν να έχουν οι πόλεις Μόσχα και  Αγ. 
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Πετρούπολη και από την Ρωσική επαρχία, Αικατερινούπολη , Σαμάρα, και 

Κρασνοτάρ.  

 

Βασικό  ρόλο στην διαμόρφωση των αφίξεων προς την Κύπρο από τη Ρωσική 

αγορά συνέχισαν να   διαδραματίζουν  οι τρεις βασικές αεροπορικές εταιρείες που 

πραγματοποιούν δρομολογημένες πτήσεις προς την Κύπρο: Aeroflot και οι 

Θυγατρικές εταιρείες του ομίλου ,   Ural και   S7. 

 

Τα Γραφεία της Κύπριου σε Μόσχα και Αγ. Πετρούπολη  πραγματοποίησαν 

συστηματικές επαφές/παρουσιάσεις σε παράγοντες του τουριστικού τομέα για 

ενημέρωση και προβολή του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου δίδοντας ιδιαίτερη 

έμφαση στους τρόπους στήριξης των προωθητικών προσπαθειών των οργανωτών 

ταξιδίων.    

 

Οι λειτουργοί πωλήσεων πραγματοποίησαν  μεγάλο αριθμό επισκέψεων σε 

ταξιδιωτικά γραφεία στην Ρωσική επαρχία και σε πόλεις της Κοινοπολιτείας με 

σκοπό την ενημέρωση των επαγγελματιών για τις δυνατότητες που προσφέρει το 

τουριστικό προϊόν της Κύπρου.  

 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση των τμημάτων της αγοράς που 

παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, όπως ο τουρισμός συνεδρίων, Θρησκευτικός 

τουρισμός  και ο αθλητικός τουρισμός. Διοργανώθηκαν εκδηλώσεις, οι οποίες 

απευθύνονταν προς τους οργανωτές ταξιδίων και ταξιδιωτικά γραφεία και είχαν σαν 

στόχο την προβολή των δυνατοτήτων που παρουσιάζει η Κύπρος στον τομέα του 

αθλητικού, θρησκευτικού  και συνεδριακού τουρισμού. 

 

Η προσπάθεια προβολής του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου ενισχύθηκε, και με 

τη συνεχή και συστηματική ενημέρωση των ΜΜΕ με αποστολή ενημερωτικών 

δελτίων σε τακτά διαστήματα. Η προσπάθεια αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την 

δημοσίευση σειράς άρθρων για την Κύπρο στον επαγγελματικό και καταναλωτικό 

τύπο της Ρωσίας. 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 
Tο 2017, απετέλεσε χρονιά ρεκόρ για τις αφίξεις από την Γερμανία, καθώς η 

τουριστική κίνηση από την υπό αναφορά αγορά, παρουσίασε αύξηση της τάξης του 

52,2%, σε σύγκριση με το 2016, φθάνοντας στις 188.826 αφίξεις. 

 

Οι προσπάθειες του γραφείου του Οργανισμού στη Γερμανία, επικεντρώθηκαν καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έτους, στην επανατοποθέτηση της Κύπρου και στην περεταίρω 

διείσδυση της στη γερμανική τουριστική αγορά, καθώς επίσης και στην προσέλκυση 

του ενδιαφέροντος του καταναλωτικού κοινού. Το πιο πάνω σε συνδυασμό με τις 

διεθνείς συγκυρίες, την πολιτική αστάθεια στην περιοχή της Αν. Μεσογείου, την 

επιθυμία των Γερμανών για ταξίδια σε περιοχές, όπου υπάρχει ασφάλεια, καθώς 

επίσης και την δέσμευση των Οργανωτών Ταξιδίων/συνεργατών του Οργανισμού 
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που προώθησαν την Κύπρο ως μια νέα επιλογή συνέβαλαν στην μεγέθυνση της 

αγοράς.   

 

Το γραφείο Γερμανίας και Αυστρίας, πραγματοποίησε ενέργειες που απευθύνονταν 

τόσο στο καταναλωτικό κοινό, όσο και στο επαγγελματικό κοινό. Συμμετείχε καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έτους σε εκδηλώσεις προβολής μεγάλης εμβέλειας, όπως στην 

εκδήλωση που πραγματοποιείται τον Αύγουστο, στις όχθες του ποταμού Μάιν, στη 

Φρανκφούρτη (Museumsuferfest), σε συνεργασία με την ομάδα Eisbaren Berlin στη 

Mercedes Benz Arena και σε εκδηλώσεις προβολής με Οργανωτές Ταξιδίων. 

Διοργάνωσε επίσης δικές του εκδηλώσεις τόσο στην Αυστρία όσο και στην Γερμανία 

και συμμετείχε σε καταναλωτικές και επαγγελματικές τουριστικές εκθέσεις, αλλά και 

σε εξειδικευμένες εκθέσεις (Tournatur, Holiday on Bike, IMEX). 

 

Σημαντική ενέργεια θεωρείται και η συνεχής ενημέρωση των υπαλλήλων 

ταξιδιωτικών γραφείων. Ο Οργανισμός συμμετείχε μεταξύ άλλων στις παρουσιάσεις 

καταλόγων των Οργανωτών Ταξιδιών (Der Touristik, Thomas Cook), σε εκδηλώσεις 

προβολής που πραγματοποιήθηκαν σε σημαντικές πόλεις της Γερμανίας σε 

συνεργασία με Οργανωτές Ταξιδίων και σε ειδικές εκδηλώσεις συνδέσμων 

ταξιδιωτικών γραφείων κ.α. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες επισκέψεις 

πωλήσεων σε ταξιδιωτικά γραφεία σε σημαντικές πόλεις της Γερμανίας. 

 

Μέσα από τις επαφές με τα ΜΜΕ, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε 

επαγγελματικά και καταναλωτικά έντυπα, στο ραδιόφωνο, με στόχο την γενική 

ενημέρωση και τις εξελίξεις στο τουριστικό κυπριακό προϊόν (Touristik Aktuell, FVW, 

Travel Talk) και στάληκαν ενημερωτικά δελτία σε περίπου 25.000 διευθύνσεις 

ταξιδιωτικών γραφείων και διοργανώθηκαν εκπαιδευτικά ταξίδια με 

δημοσιογράφους. Τα πλείστα εκπαιδευτικά ταξίδια διοργανώθηκαν στα πλαίσια της 

ΠΠΕ Πάφος2017. Παράλληλα, διοργανώθηκε εκπαιδευτικό ταξίδι για τους 

συνεργάτες μας Οργανωτές Ταξιδίων, με σκοπό την καλύτερη γνωριμία με το 

κυπριακό προϊόν.   

 

Για την ενδυνάμωση των σχέσεων με τους επαγγελματίες του κλάδου/συνεργάτες 

μας στη Γερμανία, καθώς επίσης και με δημοσιογράφους και συντάκτες του 

ημερήσιου τύπου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση/επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια 

της τουριστικής έκθεσης ΙΤΒ Βερολίνου 2017.  

 
ΕΛΛΑΔΑ 
 
Στην Ελλάδα του 2017, η οικονομική κρίση και η πολιτική λιτότητας συνεχίστηκε, 

παρά το γεγονός περί φημολογούμενης εξόδου από τα μνημόνια εντός του 2018. 

Παρόλα αυτά, οι Ελλαδίτες που επισκέφτηκαν στην Κύπρο ανήλθαν στις 170.000 

περίπου, σημειώνοντας άνοδο της τάξεως του 5,9% σε σχέση με την προηγούμενη 

χρονιά, γεγονός που  καθιστούν την Ελλάδα πέμπτη, στην λίστα των χωρών 

εισερχόμενου τουρισμού για την Κύπρο. 
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Το Γραφείο του Οργανισμού στην Αθήνα προέβη στην προβολή της τουριστικής 

Κύπρου μέσω δημοσιευμάτων σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ και διοργάνωσε 

events ή συμμετείχε σε εκδηλώσεις Κυπριακών Συλλόγων ή και τρίτων ανά την 

ελληνική επικράτεια (Δήμοι και φορείς της Ελλάδας, πχ. σε Πάτρα, Δράμα, Ξάνθη, 

Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα). Οι εκδηλώσεις προέβαλαν την Κύπρο 

απευθυνόμενες προς το ευρύ κοινό, ταξιδιωτικά γραφεία και δημοσιογράφους. 

Ειδικότερα προς τα σχολεία, απεύθυνε επιστολές - προσκλήσεις για επίσκεψη των 

σχολείων στην Κύπρο. Συνεργάστηκε με το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος και 

ειδικότερα με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, η οποία 

διεξήγαγε για 4η χρονιά μαθητικό διαγωνισμό μεταξύ σχολείων της Ελλάδας, της 

Κύπρου και της Ομογένειας με εκατοντάδες συμμετοχές.  

    

Επιπροσθέτως, συνέβαλε στην διοργάνωση και προσέφερε παροχές φιλοξενίας σε 

σχολεία της ελληνικής επικράτειας για την υλοποίηση εκδρομών στην Κύπρο, καθώς 

και σε δημοσιογραφική ομάδα είτε μεμονωμένους δημοσιογράφους που 

επισκέφθηκαν την Κύπρο, αποκομίζοντας σχετική προβολή της τουριστικής 

Κύπρου. Ειδικότερα για το 2017, έτος πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για 

την Πάφο, προέβη επιπροσθέτως στην διοργάνωση ειδικού fam - trip 

δημοσιογράφων ειδικά για αυτόν το σκοπό. Παράλληλα, συνέβαλε στην διοργάνωση 

προσφοράς παροχών φιλοξενίας σε γκρουπ 55+ που επισκέφθηκαν την Κύπρο. 

Τέλος, προσέφερε ταξίδια - παροχές φιλοξενίας σε νικητές διαγωνισμών bazzar ή 

κοινών δράσεων προβολής με τρίτους (πχ. Cyta Hellas).  

 

Το Γραφείο του Οργανισμού στην Αθήνα ενημέρωνε ταξιδιωτικά γραφεία της χώρας, 

δημοσιογράφους, συλλόγους, φορείς, συνεργάτες αλλά και το ευρύ κοινό, 

αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου, μέσω 

των Δελτίων Τύπου που εξέδιδε καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, των αναρτήσεων 

στην ελληνική σελίδα του Οργανισμού στο Facebook, αλλά και μέσω του 

εβδομαδιαίου newsletter του Συνδέσμου των Ελλαδιτών Ταξιδιωτικών και 

Τουριστικών γραφείων (ΗΑΤΤΑ).  

 

Σε ότι αφορά την συμμετοχή σε εκθέσεις, το Γραφείο του Οργανισμού στην Αθήνα 

έλαβε μέρος στην έκθεση “Philoxenia” στην Θεσσαλονίκη και παρείχε ενημερωτικό 

υλικό κατά τη «Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης», μέσω του Κυπριακού Εμπορικού 

Κέντρου της Πρεσβείας.  

  

Τέλος παρείχε εκ τους σύνεγγυς, ενημερωτικό υλικό σε κάθε ενδιαφερόμενο και 

ειδικότερα σε ταξιδιωτικά γραφεία που οργανώνουν γκρουπ για Κύπρο. 

 

ΒΟΡΕΙΕΣ & ΒΑΛΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ  
 
Το 2017 οι αφίξεις από τη Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία και Δανία ανήλθαν στις 

136.725, 54.342, 20.962 και 34.990  αντίστοιχα σε σύγκριση με το 2016 όπου οι 

αφίξεις ήταν 115.019, 47.037, 18.463  και  29.593, H Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία 
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και Δανία παρουσίασαν αύξηση της τάξης του  18.9%, 15.5%, 13.5% και 18.2% 

αντίστοιχα.  

 

Το Σχέδιο Δράσης του Γραφείου  της Σουηδίας για το 2017  περιλάμβανε μια σειρά 

επισκέψεων από τους Λειτουργούς Sales & Marketing σε ταξιδιωτικά γραφεία και 

Οργανωτές Ταξιδίων τόσο στις Βόρειες Χώρες όσο και στις χώρες της Βαλτικής. 

Εκτός από την ενημέρωση των υπαλλήλων πωλήσεών τους για τις σημαντικές 

εξελίξεις στο τουριστικό προϊόν, ο Οργανισμός προσπάθησε να παρέχει κίνητρα για 

την αύξηση των τουριστικών πακέτων για την Κύπρο.  Ένα  επιτυχημένο, κίνητρο που 

χρησιμοποιείται στη Σουηδική αγορά είναι ο ετήσιος διαγωνισμός πωλήσεων που 

ξεχωρίζει και επιβραβεύει τις καλύτερες επιδόσεις πωλήσεων  για την Κύπρο 

ανάμεσα στους υπαλλήλους πωλήσεων των Οργανωτών Ταξιδίων και των 

Τουριστικών Γραφείων που λαμβάνουν μέρος. 

 

Για την περαιτέρω προώθηση του κυπριακού προϊόντος στην περιοχή, το γραφείο 

του Οργανισμού στη Στοκχόλμη διοργάνωσε μια σειρά εκπαιδευτικών ταξιδιών για 

την Κύπρο όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι των πιο σημαντικών Οργανωτών 

Ταξίδιων και Τουριστικών Γραφείων. Επιπλέον, ο Οργανισμός συνδιοργάνωσε / 

συμμετείχε σε εκδηλώσεις Οργανωτών Ταξιδίων, Τουριστικών Γραφείων και 

αερογραμμών τόσο στη Σκανδιναβία όσο και στις Βαλτικές Χώρες όπου 

παρευρέθηκαν οι σημαντικότεροι εταίροι του τουρισμού σε μια προσπάθεια 

προσέγγισης παλαιών αλλά και νέων πελατών. 

 

Σε ότι αφορά την προσέγγιση των διαφόρων τμημάτων της αγοράς, το κύριο σημείο 

εστίασης για φέτος ήταν η περαιτέρω ανάπτυξη του τμήματος του οικογενειακού 

τουρισμού, το οποίο προωθήθηκε με συμμετοχές σε τουριστικές εκθέσεις και με τη 

διοργάνωση εκδηλώσεων σε όλη την επικράτεια που στόχευαν στο τομέα αυτό.  

Άλλα τμήματα της αγοράς που απασχόλησαν τις φετινές ενέργειες μάρκετινγκ  ήταν 

ο τουρισμός γκολφ καθώς και ο ποδηλατικός τουρισμός με ιδιαίτερη έμφαση να 

δίνεται στην προώθηση της Κύπρου ως χειμερινού προορισμού. 

 

Σε συνέχεια της επιτυχίας της χορηγίας των τουρνουά γκολφ των προηγούμενων 

χρόνων, το 2017 ο Οργανισμός ήταν χορηγός / διοργανωτής σε αρκετά γνωστά 

τουρνουά γκολφ της Σουηδίας. Για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της 

ποδηλασίας, το γραφείο της Σουηδίας συμμετείχε επιτυχώς στην “BikeExpo”, στην 

εκδήλωση “MTB” και στον γνωστό διαγωνισμό “Cykelvasan, διοργανώσεις οι οποίες 

είναι σημαντικές τόσο για την προώθηση του συγκεκριμένου τουριστικού προϊόντος 

όσο και για τη διατήρηση επαφών με την τουριστική βιομηχανία σε όλες τις Βόρειες 

Χώρες.  

 

Για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κύπρου ως χειμερινού προορισμού και σε 

συνάρτηση με τη στρατηγική του Οργανισμού το γραφείο της Στοκχόλμης συνέχισε 

τις προσπάθειές του για προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου στην 

ολοένα αυξανόμενη ομάδα των 60+ μέσω της συμμετοχής του σε εκδηλώσεις για 
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την Τρίτη ηλικία και με τη διοργάνωση μονοήμερων δρώμενων ή κυπριακών 

βραδιών που έχουν απήχηση στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.  

 

Ένα επιπρόσθετο εργαλείο για την προωθητική εργασία του Οργανισμού ήταν η 

δημιουργία συνεργασιών με τα ΜΜΕ και η διοργάνωση εκπαιδευτικών ταξιδιών για 

τα μέλη του Τύπου σε μια προσπάθεια παρουσίασης της ποικιλίας του κυπριακού 

τουριστικού προϊόντος και της προώθησης των ειδικών μορφών τουρισμού όπως ο 

αγροτουρισμός, η γαστρονομία και το κρασί, τα μονοπάτια της φύσης, η ποδηλασία, 

το γκολφ και ο αθλητικός τουρισμός. Για το συγκεκριμένο σκοπό το γραφείο της 

Στοκχόλμης έλαβε μέρος σε αρκετές εκδηλώσεις ANTOR στο Ελσίνκι, τη Στοκχόλμη 

και στην Κοπεγχάγη καθώς και στο ANTOR road show στην Νορβηγία.  

 

Σε μια προσπάθεια επαφής με περισσότερα μέλη του Τύπου και με σημαντικούς 

εταίρους της τουριστικής βιομηχανίας, το γραφείο του Οργανισμού στη Στοκχόλμη 

βασίστηκε και σε γνωστά εργαλεία επικοινωνίας και δημοσιών σχέσεων 

συμπεριλαμβανομένης και της πιο γνωστής διαδικτυακής πλατφόρμας της περιοχής 

για κοινοποίηση ειδήσεων και πληροφοριών. Η συνεχής χρήση των ηλεκτρονικών 

και μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και των ηλεκτρονικών εκστρατειών ήταν 

ευεργετικά στην άμεση επικοινωνία με το κοινό.  

 

Τέλος το 2017 συνεχίστηκε η προωθητική εκστρατεία που είχε αρχίσει από τον 

προηγούμενο χρόνο, για τη δημιουργία επίγνωσης για το θεσμό Πάφος η 

Ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα 2017. Αυτή η τιμή αποτέλεσε το επίκεντρο 

πολλών εκδηλώσεων τόσο για το κοινό όσο και για την τουριστική βιομηχανία και 

ήταν το βασικό συστατικό για πολλά εκπαιδευτικά ταξίδια που διοργανώθηκαν από 

τις Βόρειες Χώρες. Στο συγκεκριμένο γεγονός δόθηκε ιδιαίτερη προβολή στις 

τουριστικές εκθέσεις κυρίως σε αυτήν της πόλης Herning γιατί την ίδια περίοδο είχε 

και η Δανία τη δική της πολιτιστική πρωτεύουσα. Τέλος, η Πάφος προβλήθηκε 

ιδιαίτερα στη Φιλανδία με μια πλούσια πολιτιστική διοργάνωση που έγινε στο 

Ελσίνκι, όπου φιλοξενήθηκαν σημαντικά άτομα της τουριστικής βιομηχανίας και του 

Τύπου καθώς και άλλοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι στην παρουσία της ΕΤΑΠ Πάφου 

για της επιτροπής του Πάφος 2017.  

 

ΕΛΒΕΤΙΑ   
 
Το 2017 η τουριστική κίνηση από την Ελβετία παρουσίασε αύξηση της τάξης του 

7.9% συγκριτικά με το 2016 και οι αφίξεις ανήλθαν σε 57,540. 

 

Κατά την διάρκεια του χρόνου υπήρξε στενή και συνεχής συνεργασία με τους 

οργανωτές ταξιδιών για διαφημιστικές ενέργειες προς προώθηση των κρατήσεων 

τους για την Κύπρο. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνεργασία με τον οργανωτή 

Hotelplan που συνέτεινε στην συνέχιση των ναυλωμένων πτήσεων του και τον 

Νοέμβριο. 
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Στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης του Γραφείου διενεργήθηκαν ενέργειες  

προώθησης και προβολής της Κύπρου τόσο προς το επαγγελματικό όσο και το 

καταναλωτικό κοινό. 

 

Για την γνωριμία των ταξιδιωτικών υπαλλήλων με την Κύπρο και το τουριστικό 

προϊόν το Γραφείο Ελβετίας διοργάνωσε ενημερωτικά σεμινάρια σε πέντε πόλεις της 

Ελβετίας (Aarau, Winterthur, Βέρνη, Chur και Zug) καθώς και ενημερωτικά ταξίδια 

στην Κύπρο. 

 

Συμμετείχε επίσης στην επαγγελματική τουριστική έκθεση Swiss Travel Day στην 

Ζυρίχη,  σε εκδήλωση προβολής του οργανωτή FTI στην Βασιλεία, στις εκδηλώσεις 

IAWA στην Ζυρίχη και Λουκέρνη, που διοργανώθηκαν από το επαγγελματικό 

ταξιδιωτικό περιοδικό Travel Inside, στις οποίες παρευρέθηκαν πέραν των 300 

ταξιδιωτικών υπαλλήλων και επίσης στον ετήσιο διαγωνισμό "Around the world" του 

ιδίου περιοδικού. 

 

Για προώθηση της Κύπρου προς το καταναλωτικό κοινό το Γραφείο Ελβετίας 

συμμετείχε στις τουριστικές εκθέσεις Ζυρίχης, Βέρνης και St. Gallen, στην τουριστική 

εκδήλωση Freisein στον σιδηροδρομικό σταθμό της Ζυρίχη, στην τοπική έκθεση 

Ferienmarkt που διοργανώθηκε στην Βασιλεία κατόπιν πρωτοβουλίας των 

ταξιδιωτικών πρακτορείων της περιοχής, στην τοπική έκθεση Meiler Herbstmarkt σε 

συνεργασία με το ταξιδιωτικό πρακτορείο Reiseforum και σε μεγάλη εκδήλωση 

προβολής που διοργάνωσε το ταξιδιωτικό πρακτορείο Portair για τους πελάτες του 

στην πόλη Emmenbuergen της Κεντρικής Ελβετίας  

 

Με στόχο την προώθηση των απευθείας πτήσεων από την Βέρνη και την Βασιλεία 

το Γραφείο διοργάνωσε ημέρες πληροφόρησης για την Κύπρο στους 

σιδηροδρομικούς σταθμούς των δύο πόλεων. 

 

Στα πλαίσια ειδικών συνεργασιών η Κύπρος έτυχε προβολής μέσα από εκδηλώσεις 

μεγάλης εμβέλειας όπως το Μουσικό Φεστιβάλ της πόλης Winterthur  και οι 

μουσικές παραστάσεις της Ορχήστρας Δωματίου Ζυρίχης. 

 

Για την προώθηση των ειδικών προϊόντων το Γραφείο της Ελβετίας συμμετείχε στην 

εξειδικευμένη έκθεση Συνεδριακού Τουρισμού Κonferenz Arena Ζυρίχης, στην 

έκθεση του ποδηλατικού Τουρισμού Bike Days στην πόλη Solothurn, σε βραδιές 

πληροφόρησης του εξειδικευμένου οργανωτή για περιπατητικό τουρισμό Baumeler 

και στο τουρνουά γκολφ Traumreisen Trophy του οργανωτή Golf & Travel. Η 

μακρόχρονη συνεργασία με τον οργανωτή είχε σαν αποτέλεσμα την διοργάνωση 

του τελικού του τουρνουά στην Κύπρο τον Δεκέμβριο 2017 με την συμμετοχή 70 

γκόλφερς.  

 

Μέσα από τις επαφές με τα Μ.Ε.Ε. το Γραφείο παρείχε πληροφορίες και 

διοργάνωσε επισκέψεις δημοσιογράφων στην Κύπρο για την δημοσίευση άρθρων 

στον ελβετικό τύπο. Βαρύτητα δόθηκε στην προβολή της Πάφου ως πολιτιστική 
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πρωτεύουσα της Ευρώπης 2017. Εκτενή προβολή στον επαγγελματικό τύπο έτυχε 

επίσης η ευχαριστήρια εκδήλωση που διοργάνωσε ο Οργανισμός στην Κύπρο τον 

Νοέμβριο 2017. 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ  

 

Το 2017 η Ολλανδική αγορά κατέγραψε αύξηση της τάξης του 27.6% με 37.585  

αφίξεις σε σχέση με το 2016, όπου οι αφίξεις ήταν 29.450. 

 

Καθοριστικής σημασίας ήταν οι προσπάθειες του Οργανισμού για επέκταση της 

αεροπορικής σύνδεσης Κύπρου-Ολλανδίας πέραν της καλοκαιρινής περιόδου από 

την αεροπορική εταιρεία TRANSAVIA. 

 

Ο Οργανισμός συνεργάστηκε επίσης με τους κυριότερους Ολλανδούς Οργανωτές 

Ταξιδίων  σε θέματα διαφήμισης και προβολής. 

 

Στα πλαίσια υλοποίησης του σχεδίου δράσης  το Γραφείο ΚΟΤ Κάτω Χωρών 

συμμετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις που απευθύνονταν σε επαγγελματίες και στο 

ευρύ κοινό όπως τα «Travel Markets» Noord Holland και Limburg. Στόχος ήταν η 

προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου ως ολόχρονος τουριστικός 

προορισμός. 

  
ΓΑΛΛΙΑ  
 
Η γαλλική αγορά το 2017 κατέγραψε μείωση 15,6% με 35,931 αφίξεις σε αντίθεση 

με το 2016 με 42,576 αφίξεις και 16,7% αύξηση. 

 

Η αεροπορική συνδεσιμότητα στην εν λόγω αγορά παρουσιάζει μείωση μετά την 

απόφαση της Aegean για απόσυρση του δρομολογίου Παρίσι-Λάρνακα από το 

πτητικό της πρόγραμμα τον Σεπτέμβριο 2017. Πέραν των δρομολογημένων 

πτήσεων που διενεργούσε η εν λόγω εταιρία (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2017), η 

COBALT και η Εasyjet συνέχισαν το πτητικό τους πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια 

του χρόνου. Επιπρόσθετα διενεργήθηκαν ναυλωμένες πτήσεις από το Παρίσι και 

άλλα περιφερειακά αεροδρόμια προς τη Λάρνακα και την Πάφο, από τους κύριους 

Οργανωτές Ταξιδίων που προσφέρουν την Κύπρο στο πρόγραμμα τους. Η  ώθηση 

που παρατηρήθηκε στην αγορά το 2016 λόγω της λειτουργίας ιδιόκτητου club στην 

επαρχία Πάφου, συνεχίστηκε και το 2017. 

 

Ο Οργανισμός συνεργάστηκε με τους κυριότερους Γάλλους Οργανωτές Ταξιδίων  σε 

θέματα διαφήμισης και προβολής.  

 

Στα πλαίσια υλοποίησης του σχεδίου δράσης ο Οργανισμός συμμετείχε σε 

εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας σε συνεργασία με 

ταξιδιωτικά γραφεία/Οργανωτές Ταξιδίων και απευθύνονταν σε επαγγελματίες και το 
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ευρύ κοινό. Στόχος ήταν η προώθηση των κρατήσεων και η προβολή των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου ως ολόχρονος τουριστικός προορισμός. 

 

Ο Οργανισμός στήριξε επίσης σε θέματα προβολής, την Κυπριακή Προεδρία της Εξ 

’υπουργών Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο.  

 

Στα πλαίσια του θεσμού «Πάφος - Ευρωπαϊκή Πολιτιστική πρωτεύουσα 2017», ο 

Οργανισμός φιλοξένησε δημοσιογράφους έγκυρων έντυπων μέσων της Γαλλίας καθ’ 

όλη τη διάρκεια του χρόνου. Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός στήριξε τη διοργάνωση 

του ετήσιου συνεδρίου ‘FORUM DES PIONNIERS 2017’ στη Πάφο, για 120 

κορυφαίους τουριστικούς παράγοντες της Γαλλίας, δίνοντας την ευκαιρία στους 

συμμετέχοντες να γνωρίσουν την Κύπρο και το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν 

της. 

 

ΙΣΡΑΗΛ  

 

Το 2017 οι τουριστικές αφίξεις από το Ισραήλ ανήλθαν στις 261.966καταγράφοντας 

μια αύξηση της τάξης του 76.1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.  

 

Το 2017 το γραφείο του Οργανισμού στο Τελ-Αβίβ επικέντρωσε τις προσπάθειές 

του στην προώθηση του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος τόσο προς το κοινό όσο 

και προς τους επαγγελματίες του τουρισμού. Αυτό έγινε κατορθωτό μέσω διαφόρων 

δράσεων συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με μια τηλεοπτική εκπομπή και 

δημοσιεύσεις άρθρων σε δημοφιλείς εφημερίδες και ιστοσελίδες του Ισραήλ.   

 

Ο Οργανισμός φιλοξένησε στην Κύπρο κορυφαίους τουριστικούς δημοσιογράφους 

και τηλεοπτικά συνεργεία και υποστήριξε Οργανωτές ταξιδίων που διοργάνωσαν 

εκπαιδευτικά ταξίδια για να γνωρίσουν καλύτερα το προϊόν.  

 

Το Φεβρουάριο του 2017, ο Οργανισμός συμμετείχε στην τουριστική έκθεση ΙΜΤΜ 

και πολλοί εκπρόσωποι από την Κύπρο βρίσκονταν στο περίπτερό του. Κατά τη 

διάρκεια της έκθεσης έλαβαν χώρα σημαντικές συναντήσεις με μεγάλους 

Οργανωτές Ταξιδίων που πουλούν την Κύπρο και διοργανώθηκε μια εκδήλωση 

οινογευσιγνωσίας για Τουριστικούς Πράκτορες σε συνεργασία με τον σύνδεσμο 

τουριστικών πρακτόρων του Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι Τουριστικοί 

Πράκτορες ενημερώθηκαν για τους Κυπριακούς Δρόμους του Κρασιού.  

 

Κατά τη διάρκεια του 2017 αξιοσημείωτη ήταν η έναρξη των πτήσεων των νέων 

Κυπριακών Αερογραμμών προς το Ισραήλ και το Δεκέμβριο διοργανώθηκε μια 

εκδήλωση για Τουριστικούς Πράκτορες που στόχο είχε την παρουσίαση της νέας 

αερογραμμής αλλά και των δράσεων του Οργανισμού στο Ισραήλ.   

 

Οι προσπάθειες του Οργανισμού στράφηκαν επίσης προς την προβολή του 

τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων και ιδιαίτερα του πολιτιστικού τουρισμού. 

Διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Πάφου και μέλη της τουριστικής 
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βιομηχανίας μια εκδήλωση με στόχο την προώθηση του Πάφος 2017 αλλά και της 

περιοχής της Πάφου. Η εκδήλωση συνέπεσε με την τελετή διδιμοποίησης της 

Πάφου και της πόλης Herzliya.  

 

Τον Ιανουάριο ο Οργανισμός συμμετείχε ενεργά στην έκθεση Κυπρίων καλλιτεχνών 

στο μουσείο Petach-Tikva που παρουσίασε Κυπριακά έργα τέχνης στο ισραηλινό 

κοινό.  

 
Το Μάρτιο ο Οργανισμός συμμετείχε στις εκδηλώσεις Francophonie 2017. Κατά τη 

διάρκεια της εναρκτήριας εκδήλωσης διανεμήθηκαν στους επισκέπτες ενημερωτικό 

υλικό, κυπριακά εδέσματα και κρασί. Επιπλέον, προβλήθηκε σε δυο 

κινηματογραφικές αίθουσες του Ισραήλ η κυπριακή ταινία «Family Member». 

Εκατοντάδες ισραηλινοί παρακολούθησαν την ταινία συμπεριλαμβανομένων και 

μελών της τουριστικής βιομηχανίας.   

 

Τον Ιούνιο ο Οργανισμός συμμετείχε στην κύρια πολιτιστική εκδκήλωση της Ε.Ε. 

«White night Performance Europa» με μια παράσταση της Κύπριας χορεύτριας 

Έλενας Αντωνίου και του καλλιτέχνη ήχου Σταύρου Γασπαράτου που παρουσίασαν 

ένα χορευτικό δρώμενο «i open my palm. i called a space». Αυτή η εκδήλωση έλαβε 

χώρα σε μια από τις πιο γνωστές πλατείες του Τελ-Αβίβ και την παρακολούθησαν 

χιλιάδες ισραηλινοί.  

 

Κατά τη διάρκεια των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου το μουσείο «Eretz Israel» 

διοργάνωσε την έκθεση «Cyprus the art of life – detention camps 1946-1949” was 

exhibited in the “Eretz Israel Museum» στα εγκαίνια της οποίας τον Νοέμβριο έλαβε 

μέρος και ο Οργανισμός.  

 

Τέσσερεις κορυφαίοι Οργανωτές Ταξιδίων του Ισραήλ προσκλήθηκαν στο “Thank 

you” event που διοργάνωσε ο Οργανισμός στη Λεμεσό κάτι που εκτιμήθηκε από 

τους Οργανωτές.  

 

ΒΕΛΓΙΟ 
 
Το 2017 η βελγική αγορά κατέγραψε μείωση της τάξης του 4,1% με 27.089 αφίξεις 

σε σύγκριση με  28.238 αφίξεις το 2016. 

 

Η αεροπορική συνδεσιμότητα διασφαλίστηκε με  πτήσεις της αεροπορικής εταιρείας 

χαμηλού κόστους Ryanair από Βρυξέλλες για Λάρνακα και με την προσθήκη 

απευθείας πτήσεων από Βρυξέλλες για Λάρνακα από την Cobalt, κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο. 

 

Όσον αφορά τη διακίνηση του οργανωμένου τουριστικού ρεύματος από το Βέλγιο 

στη Κύπρο, αυτή περιορίζεται κυρίως σε δύο μόνο  Οργανωτές  Ταξιδίων, οι οποίοι 

διατηρούν τη μονοπωλιακή τους θέση. Ο Οργανισμός συνεργάστηκε με τους εν 

λόγω Οργανωτές Ταξιδίων σε θέματα διαφήμισης και προβολής. 
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Στα πλαίσια υλοποίησης του σχεδίου δράσης το Γραφείο του Οργανισμού στις Κάτω 

Χώρες συμμετείχε στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Βελγικός Σύνδεσμος Εθνικών 

Οργανισμών Τουρισμού, η οποία απευθυνόταν σε δημοσιογράφους του 

επαγγελματικού τύπου και ταξιδιωτικούς πράκτορες, με στόχο την προβολή του 

τουριστικού προϊόντος που προσφέρει η Κύπρος. 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ  

 

Το γραφείο του Οργανισμού στη Βαρσοβία εφάρμοσε με επιτυχία το ετήσιο σχέδιο 

δράσης για το 2017, το οποίο συμπεριλάμβανε μια σειρά εκδηλώσεων και δράσεων 

με στόχο την προώθηση της Κύπρου τόσο στο κοινό όσο και στους επαγγελματίες 

του τουρισμού.  

 

Διενεργήθηκε σειρά σεμιναρίων και επισκέψεων για παρουσίαση της Κύπρου σε 

Οργανωτές Ταξιδίων και ταξιδιωτικά Γραφεία σε όλη την Πολωνία. Οι δράσεις αυτές 

είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του ενδιαφέροντος για το κυπριακό τουριστικό 

προϊόν. Σημαντικοί Οργανωτές Ταξιδίων προώθησαν  ναυλωμένες πτήσεις από την 

Πολωνία στην Κύπρο και έχουν σχέδια για περαιτέρω ανάπτυξη.  

 

Το γραφείο του Οργανισμού στη Βαρσοβία συνεργάστηκε με τους κύριους 

Οργανωτές Ταξιδίων της Πολωνίας προσφέροντας υποστήριξη στη διοργάνωση 

επισκέψεων για τους υπαλλήλους τους και λαμβάνοντας μέρος στις παρουσιάσεις 

των καταλόγων τους.   Διοργανώθηκε μια σειρά από «Cyprus Weekends» σε 

σημαντικό αριθμό υποκαταστημάτων των κύριων  Οργανωτών Ταξιδίων σε 

ολόκληρη την Πολωνία που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων των 

πακέτων για την Κύπρο. Ο Οργανισμός έλαβε μέρος σε σειρά υπαίθριων 

διοργανώσεων και διοργανώσεων σε εσωτερικούς χώρους που απευθύνονταν στο 

ευρύ κοινό και είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία επίγνωσης  σε μεγάλο αριθμό 

δυνητικών τουριστών 

 

Το γραφείο της Βαρσοβίας διοργάνωσε αρκετά εκπαιδευτικά ταξίδια για 

εκπροσώπους του τύπου που είχαν ως αποτέλεσμα αριθμό δημοσιεύσεων  

προώθησης της Κύπρου ως ολόχρονου προορισμού. 

 

Επιπλέον, το γραφείο της Βαρσοβίας επικέντρωσε τις προσπάθειές του στην 

προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού και κυρίως του συνεδριακού τουρισμού 

και του τουρισμού κινήτρων. Μια σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους του τομέα 

του συνεδριακού τουρισμού και του τουρισμού κινήτρων της Πολωνικής αγοράς 

έλαβε χώρα. Διοργανώθηκε επίσης μια σημαντική εκδήλωση που προσέλκυσε τη 

συμμετοχή των κύριων εκπροσώπων του τομέα του συνεδριακού τουρισμού και του 

τουρισμού κινήτρων της Πολωνίας.  Έγινε παραγωγή ενός e-book  το οποίο 

διανεμήθηκε ηλεκτρονικά σε σημαντικό αριθμό εκπροσώπων του τομέα του 

συνεδριακού τουρισμού και τουρισμού κινήτρων της Πολωνίας. Η έντονη προβολή 

του κυπριακού συνεδριακού τουρισμού και του τουρισμού κινήτρων στην Πολωνία 
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είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της επίγνωσης για αυτή τη μορφή τουρισμού σε 

πολωνικές εταιρείες, business travelers και οργανωτές συνεδρίων. 

 

Η ανάπτυξη της παρουσίας της Κύπρου στο διαδίκτυο και τις κύριες ιστοσελίδες 

διαμόρφωσης γνώμης και τουρισμού της Πολωνίας, καθώς και στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ήταν ένας από τους βασικούς στόχους  των προωθητικών δράσεων που 

ανέπτυξε ο Οργανισμός στη Βαρσοβία. Αυτού του είδους η προβολή είχε ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της δημοτικότητας  του νησιού σε πολύ σημαντικά νέα 

κανάλια των ΜΜΕ. 

 
ΤΣΕΧΙΑ 
 
Το 2017 οι αφίξεις τουριστών από την Τσεχία παρουσίασαν σημαντική αύξηση της 

τάξης του 30%. Συγκεκριμένα, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν στις 12.749, ενώ το 

2016 οι αφίξεις ήταν 9.744. Τον Φεβρουάριο ο Οργανισμός συμμετείχε στην 

τουριστική έκθεση Holiday World 2017 στην Πράγα. 

 
ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 
 
Οι αφίξεις τουριστών από τις Αραβικές χώρες συνέχισαν συνολικά την ανοδική τους 

πορεία και κατά το 2017, και έφτασαν τις 108.523 τουριστικές αφίξεις, σε σύγκριση 

με τις 104.880 τουριστικές αφίξεις του 2016. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η τουριστική 

αγορά του Λιβάνου, που αποτελεί και την σημαντικότερη Αραβική αγορά για την 

Κύπρο, παρουσίασε  αύξηση της τάξης του 15,7% σε σχέση με το 2016 με τις 

αφίξεις να ανέρχονται στις 58.273 , ενώ και  η αγορά των Η.Α.Ε παρουσίασε αύξηση 

της τάξης του 19,6% περίπου. Αύξηση της τάξης του 21,3% παρουσίασαν συνολικά 

οι αφίξεις από τις χώρες του Αραβικού Κόλπου κατά το 2017. 

 

Κατά το 2017, ο Οργανισμός συμμετείχε σε δύο από τις σημαντικότερες τουριστικές 

εκθέσεις της περιοχής: την γενικού ενδιαφέροντος τουριστική έκθεση Arabian Travel 

Market, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Ντουμπάι και στην εξειδικευμένη 

έκθεση συνεδριακού τουρισμού IBTM Arabia, που πραγματοποιείται στο Abu Dhabi. 

Στα πλαίσια των πιο πάνω εκθέσεων, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με 

Οργανωτές Ταξιδίων με στόχο την ένταξη της Κύπρου στα προγράμματα τους, με 

τις σημαντικότερες αεροπορικές εταιρείες οι οποίες συνδέουν την Κύπρο με τις 

αγορές αυτές, όπως και με τοπικούς δημοσιογράφους διαφόρων εντύπων και 

ιστοσελίδων.  

Μετά την υπογραφή της σύμβασης για πρόσληψη του Οίκου Δημοσίων Σχέσεων 

MCS Action FZ LLC στις Αραβικές χώρες, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 26/05/2017, o 

Οργανισμός στα πλαίσια του Συμβολαίου μας με τον Οίκο πραγματοποίησε εντός 

του 2017 Training Sessions για επιμόρφωση των τοπικών ταξιδιωτικών πρακτόρων 

για το τουριστικό προϊόν της Κύπρου και εργαστήρι στο Ντουμπάι τον Νοέμβριο του 

2017 με τη συμμετοχή Κυπρίων ξενοδόχων, ταξιδιωτικών γραφείων και της 

Emirates Holidays στο οποίο συμμετείχε μεγάλος αριθμός ντόπιων ταξιδιωτικών 

πρακτόρων και σημείωσε μεγάλη επιτυχία. 
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Στα πλαίσια της φιλοξενίας που παρέχει ο Οργανισμός στην Κύπρο 

πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον Οίκο Δημοσίων Σχέσεων δύο ταξίδια 

εξοικείωσης, ένα για  τουριστικούς πράκτορες και ένα για δημοσιογράφους έντυπων 

και ηλεκτρονικών  μέσων από τα ΗΑΕ και το Λίβανο, όπου οι συμμετέχοντες είχαν 

την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με το τουριστικό προϊόν της Κύπρου και να 

αποκτήσουν προσωπικές εμπειρίες στον προορισμό. 

 

Στις διάφορες άλλες δράσεις του Οργανισμού περιλαμβάνεται η online διαφήμιση  

που πραγματοποίησε ο Οργανισμός στα ΗΑΕ και άλλες χώρες του Αραβικού 

Κόλπου για το τρίμηνο Ιουλίου-Οκτωβρίου 2017. 

 

ΙΤΑΛΙΑ  

 

Το 2017 οι αφίξεις από την Ιταλία ανήλθαν στις 19.322 σε σύγκριση με 17.905  το 

2016 που αντιστοιχούν σε μια αύξηση της τάξης του 7.9%. 

 

Κεντρικός άξονας των ενεργειών του γραφείου του Οργανισμού στην Ιταλία ήταν η 

προβολή των στοιχείων που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν της Κύπρου, μέσα 

από μια σειρά ενεργειών που στόχευαν τόσο τους  ταξιδιωτικούς πράκτορες όσο και 

το ευρύ κοινό.  

 

Οι δράσεις αυτές περιλάμβαναν ανάμεσα στα άλλα επισκέψεις σε Ταξιδιωτικά 

Πρακτορεία κυρίως στο Μιλάνο και συμμετοχή στο εξειδικευμένο Road Show-Travel 

Open Days, σε 21 πόλεις της Ιταλίας, τo οποίo διοργάνωσε η τουριστική εφημερίδα 

Travel Quotidiano. Στο Road Show συμμετείχαν και άλλα Γραφεία Τουρισμού καθώς 

και  Οργανωτές Ταξιδίων. Ο Οργανισμός είχε επαφές συνολικά με 650 περίπου 

Ταξιδιωτικούς Πράκτορες. 

 

Tο Γραφείο του Οργανισμού στην Ιταλία διοργάνωσε σειρά εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων-Workshops, σε 4 πόλεις της Ιταλίας, σε συνεργασία με την τουριστική 

εφημερίδα  Turismo & Attualità, με τη συμμετοχή συνολικά 160 περίπου 

Ταξιδιωτικών Πρακτόρων. Τα 4 Webinars που έγιναν το 2015 αναρτήθηκαν εκ νέου 

στο διαδίκτυο με στόχο την OnLine εκπαίδευση / γνωριμία των Ταξιδιωτικών 

Πρακτόρων με τον προορισμό.  

 

Παράλληλα συνεχίστηκε το OnLine εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Τουριστικούς 

Πράκτορες, με τίτλο “Cipro nel Cuore”, το οποίο προσφέρθηκε δωρεάν, μέσω της 

πλατφόρμας της τουριστικής Εφημερίδας Turismo & Attualità. 

 

Επιπλέον, το Γραφείου του Οργανισμού στην Ιταλία συμμετείχε σε παρουσιάσεις 

Οργανωτών Ταξιδίων και δικτύων Ταξιδιωτικών Πρακτορείων, σε διάφορες πόλεις 

της Ιταλίας και  επισκέφθηκε ταξιδιωτικά γραφεία στο Μιλάνο και σε άλλες κοντινές 
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πόλεις. Συμμετείχε επίσης και σε ενημερωτικά Workshops του επαγγελματικού 

συνδέσμου ADUTEI στο Μιλάνο όπου παρευρέθηκαν δημοσιογράφοι και Bloggers. 

 

Το γραφείο συνεργάστηκε με την εταιρεία ΑΤ Comunicazione για υπηρεσίες Press 

Office  με στόχο την προβολή του προορισμού, οι οποίες περιλάμβαναν επαφές με 

δημοσιογράφους, ετοιμασία News Letter και σημαντικού αριθμού Press Releases, 

ετοιμασία Press Kit και συγκέντρωση Press Cuttings. Επιπλέον, διοργάνωσε την 

κάθοδο στην Κύπρο 2  ομάδων δημοσιογράφων (14 δημοσιογράφοι και Bloggers) 

καθώς και 9 μεμονωμένων δημοσιογράφων με στόχο την προβολή της Κύπρου 

μέσω της δημοσίευσης άρθρων στον καταναλωτικό και επαγγελματικό τύπο. 

  

 Διατηρήθηκε επίσης η διαρκής παρουσία της Κύπρου στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και η συμμετοχή του Οργανισμού στις κυριότερες τουριστικές εκθέσεις. 

 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

 

Το 2017 οι αφίξεις τουριστών από την Ουγγαρία ανήλθαν στις 14.888, 

σημειώνοντας αύξηση 3,9% σε σύγκριση με το 2016, όπου οι αφίξεις ήταν 14.335 . 

 

H Ουγγρική τουριστική αγορά παρουσιάζει την εξής ιδιαιτερότητα: την ύπαρξη 

μεγαλύτερης προσφοράς σε τουριστικά προϊόντα σε σχέση με τη ζήτηση, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός μεταξύ των οργανωτών ταξιδιών.  

 

Η ολόχρονη αεροπορική σύνδεση προς Κύπρο είναι ικανοποιητική  όμως, η τιμή 

είναι εκείνη που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του μέσου Ούγγρου 

τουρίστα. Οι περισσότεροι Ούγγροι πολίτες σχεδιάζουν ένα ταξίδι το χρόνο, κυρίως 

το καλοκαίρι και η προτίμηση τους είναι οι προορισμοί με θάλασσα.   

 

Η αβεβαιότητα του νομίσματος της Ουγγαρίας έναντι του Ευρώ, αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα για τη διενέργεια ταξιδιών προς τις χώρες της Ευρωζώνης.. 

Η Κύπρος θεωρείται ακριβός προορισμός όσον αφορά το κόστος ζωής σε σύγκριση 

με ανταγωνιστικούς προορισμούς όπως η Κροατία, η Τουρκία και  η Αίγυπτος.     

 

Παρατηρείται το φαινόμενο σημαντικού αριθμού  οργανωτών ταξιδίων να έχει 

στραφεί προς τα κατεχόμενα, προωθώντας προγράμματα που περιλαμβάνουν 

ακόμη και απευθείας πτήσεις προς το παράνομο αεροδρόμιο. 

 

Ο Οργανισμός συνεχίζει να συμμετέχει στην κύρια τουριστική έκθεση HungExpo και 

διενεργεί παρουσιάσεις καθώς και άλλες δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων 

διατηρώντας την τουριστική Κύπρο στο προσκήνιο. Επιπλέον, ο Οργανισμός 

προωθεί την Κύπρο με προγράμματα φιλοξενίας δημοσιογράφων και τουριστικών 

πρακτόρων. 
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

 

Το 2017 οι αφίξεις τουριστών από τη Ρουμανία ανήλθαν στις 49.304  σημειώνοντας 

αύξηση της τάξης του 71,5% σε σύγκριση με το 2016, όπου οι αφίξεις ήταν 28.741 . 

 

Κύριο χαρακτηριστικό της Ρουμάνικης αγοράς σε ότι αφορά την Κύπρο είναι το 

ψηλό ποσοστό μεμονωμένων Τουριστών. Σε αυτό έχει συμβάλει κύρια ο μεγάλος 

αριθμός προσφερόμενων αεροπορικών θέσεων. 

 

Στην Ρουμανία υπάρχει ευρεία χρήση της τεχνολογίας με τα ποσοστά κρατήσεων 

μέσω διαδικτύου να είναι ιδιαίτερα υψηλά, Ως εκ τούτου, οι Οργανωτές Ταξιδίων 

αναπτύσσουν τα διαδικτυακά τους συστήματα κρατήσεων. Σε αυτά τα πλαίσια, ο 

Οργανισμός βρίσκεται σε επικοινωνία με τους κύριους Οργανωτές Ταξιδίων και 

προσπαθεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.  

 

Το κυπριακό τουριστικό προϊόν φαίνεται να ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τους 

Ρουμάνους, αφού τα σχόλια τόσο από τους Οργανωτές Ταξιδίων  όσο και από τους 

ίδιους τους Τουρίστες είναι θετικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Κυπριακή 

φιλοξενία, στην κοινή θρησκεία, στην κουλτούρα και στην Κυπριακή γαστρονομία.  

 

Στην Ρουμανία δεν υπάρχει Γραφείο του Οργανισμού και την ευθύνη ανάπτυξης της 

αγοράς την έχει η Κεντρική Υπηρεσία η οποία επενδύει σε ενέργειες  δημοσίων 

σχέσεων για περαιτέρω προώθηση της Κύπρου τόσο προς τους ταξιδιωτικούς 

πράκτορες και εξειδικευμένα μέσα όσο και προς το καταναλωτικό κοινό. Επιπλέον, ο 

Οργανισμός προωθεί την Κύπρο μέσω συνεργασιών με διαδικτυακά blogs,  στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και με προγράμματα φιλοξενίας δημοσιογράφων 

και τουριστικών πρακτόρων. 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

Το 2017 οι αφίξεις τουριστών από την Ισπανική αγορά ανήλθαν στις 6.927 

σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 73,0% σε σύγκριση με το 2016 όπου οι αφίξεις 

ήταν 4.005 . 

 

Η Ισπανική αγορά παρουσιάζει αυξημένες προοπτικές ανάπτυξης, αφού πλέον 

υπάρχει αεροπορική σύνδεση Λάρνακα – Μαδρίτη. Επίσης, κατά τους τρεις 

καλοκαιρινούς μήνες υπάρχει αεροπορική σύνδεση Λάρνακα – Βαρκελώνη. 

 

Το ενδιαφέρον των Οργανωτών Ταξιδίων τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται 

αυξημένο και η ίδια η αγορά δείχνει αυξημένη ζήτηση για την Κύπρο και 

συγκεκριμένα για ενδιαφέροντα που έχουν να κάνουν περισσότερο με την Ιστορία, 

την κουλτούρα, την γαστρονομία, το κρασί και τον πολιτισμό στο νησί.  

 

Βάση των πιο πάνω η Ισπανική αγορά μπορεί να συμβάλει θετικά στην μείωση της 

εποχικότητας. Το στοχευόμενο κοινό της Κύπρου αφορά την μεσαία – ψηλή 
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εισοδηματική τάξη που επιζητά την ποιότητα.  Ο Οργανισμός προχωρά με 

αυξημένες προωθητικές ενέργειες κάτι που θα συμβάλει στην περεταίρω αύξηση 

των αφίξεων από την Ισπανία. 

 

Δεν υπάρχει παρουσία του Οργανισμού στην εν λόγω χώρα όμως, διατηρεί μια 

άριστη συνεργασία με την Κυπριακή Πρεσβεία, η οποία συμβάλλει στην προώθηση 

της Κύπρου με διάφορες ενέργειες προβολής και δημοσίων σχέσεων.  

 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

 

Η Ουκρανία είναι μια αγορά με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης, η οποία τα 

τελευταία χρόνια καταγράφει θετικά αποτελέσματα στις αφίξεις. Η πολιτική κρίση 

που άρχισε το 2014 όμως επηρέασε αρνητικά την οικονομική κατάσταση της 

Ουκρανίας καθώς και τον τουριστικό τομέα της χώρας. Η αστάθεια αυτή ήταν 

εμφανής από το 2014 μέχρι το 2016. Το 2017 η τουριστική αγορά άρχισε να 

σταθεροποιείται καταδεικνύοντας ανάπτυξη στον εξωτερικό τουρισμό. 

Το 2017 υπήρξε μια δύσκολη χρονιά για τον τουριστικό προορισμό Κύπρος στην 

Ουκρανία λόγω του τουρκικού και αιγυπτιακού ανταγωνισμού που επιχορήγησε 

Ουκρανούς Ταξιδιωτικούς Πράκτορες και αεροπορικές εταιρείες αλλά και λόγω της 

επιθετικής διαφημιστικής εκστρατείας στην οποία επιδόθηκαν οι δυο προορισμοί. Η 

Τουρκία και η Αίγυπτος έστρεψαν την προσοχή τους στην Ουκρανία λόγω των 

μειωμένων αριθμών στις αφίξεις από Ρωσία. Ως αποτέλεσμα, τα πακέτα για την 

Τουρκία και την Αίγυπτο ήταν 30-40% φθηνότερα σε σύγκριση με τις τιμές του 2016 

συμπεριλαμβανομένων και των τιμών για την Κύπρο. Επιπρόσθετα, μετά από την 

οικονομική κρίση οι Ουκρανοί τουρίστες έγιναν πιο ευαίσθητοι σε θέματα τιμών και 

επιλέγουν πιο φθηνούς προορισμούς για τις διακοπές τους. Οι συνολικές αφίξεις για 

την Κύπρο το 2017 κατέδειξαν μια μείωση της τάξης του  22.6% φθάνοντας τις 

48.190 σε σύγκριση με 62.292 αφίξεις το 2016. Παρόλο που η  αρνητική τάση στις 

αφίξεις άλλαξε περί τα τέλη του 2017 και τον Οκτώβριο – Δεκέμβριο υπήρξε μια 

αύξηση της τάξης του 27, 5% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο – Δεκέμβριο του 2016. 

Η αύξηση αυτού του τριμήνου συνέβαλε στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

Η Κύπρος παρουσιάζει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για τους Ουκρανούς 

που μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: την δωρεάν εφαρμογή της 

ηλεκτρονικής θεώρησης των διαβατηρίων (pro-visa), την ικανοποιητική 

προσβασιμότητα με καθημερινή πτήση από το Κίεβο στη Λάρνακα ιδιαίτερα την 

καλοκαιρινή περίοδο, τις καθαρές παραλίες, την ασφάλεια, την ύπαρξη σημαντικού 

αριθμού πολιτιστικών και ιστορικών χώρων και την υψηλή ποιότητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών.  Επιπλέον, οι τομείς του τουρισμού που 

παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης είναι ο τουρισμός ήλιου και 

θάλασσας, ο γαμήλιος τουρισμός, ο θρησκευτικός και πολιτιστικός τουρισμός και ο 

αθλητικός τουρισμός  

Ο Οργανισμός  διατηρεί γραφείο στο Κίεβο, το οποίο στεγάζεται στην Κυπριακή 

πρεσβεία. Ο Οργανισμός συμμετείχε το 2016  στην τουριστική έκθεση UITT και 
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επενδύει τόσο σε διαφήμιση στα κύρια μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και σε συν-

διαφήμιση με Οργανωτές Ταξιδιών. Επιπλέον, υλοποιείται σειρά ενεργειών 

δημοσίων σχέσεων για περαιτέρω προώθηση της Κύπρου τόσο προς τους 

ταξιδιωτικούς πράκτορες, και εξειδικευμένα μέσα όσο και προς το καταναλωτικό 

κοινό. 

Ο Οργανισμός προωθεί την Κύπρο με προγράμματα φιλοξενίας δημοσιογράφων και 

τουριστικών πρακτόρων αλλά και με εξειδικευμένες ομάδες προώθησης του 

αθλητικού τουρισμού και των συνεδρίων.  

 
ΙΑΠΩΝΙΑ 

 

Ο Οργανισμός συμμετείχε το 2017, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στην 

σημαντικότερη τουριστική έκθεση της χώρας και συγκεκριμένα στην τουριστική 

έκθεση  TOURISM EXPO JAPAN 2017, στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Κατά τη διάρκεια 

της έκθεσης το περίπτερο του Οργανισμού επισκέφθηκαν πλήθος κόσμου οι οποίοι 

επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για ταξίδια στην Κύπρο και ενημερώθηκαν για την 

τουριστική Κύπρο από τη συνεργάτη του Οργανισμού στο Τόκυο . Ο Οργανισμός 

απέσπασε πολύ θετικά σχόλια για την εμφάνιση του περιπτέρου αλλά και τη γενική 

παρουσία της Κύπρου στην έκθεση και προγραμματίζει στην εντατικοποίηση των 

ενεργειών Μάρκετινγκ με στόχο την περαιτέρω προβολή και αύξηση της 

αναγνωρισιμότητας του προορισμού. Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός φιλοξένησε για 

πέντε μέρες ομάδα από 6 Γιαπωνέζους δημοσιογράφους, από διάφορα έντυπα και 

ηλεκτρονικά μέσα, οι οποίοι παρακολούθησαν την τελετή έναρξης των εκδηλώσεων 

του Πάφος 2017 και στη συνέχεια είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την τουριστική 

Κύπρο, να επισκεφθούν αρχαιολογικούς χώρους, αξιοθέατα, παραλίες και άλλους 

χώρους ενδιαφέροντος και έμειναν κατενθουσιασμένοι από την Κυπριακή φιλοξενία 

και το τουριστικό προϊόν. Αποτέλεσμα ήταν η σημαντική προβολή της Κύπρου μέσω 

των πολλών άρθρων που δημοσιεύτηκαν. 

 
Ε. ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 
Τα 13 γραφεία πληροφοριών εσωτερικού (Εισόδων και Πόλεων) εξυπηρέτησαν, 

κατά την διάρκεια του 2017 294,691 επισκέπτες, σημειώνοντας έτσι αύξηση  3,83% 

σε σύγκριση με το 2016 όπου ο συνολικός αριθμός επισκεπτών που 

εξυπηρετήθηκαν ήταν 283,822. 

 

Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφεται το σύνολο των επισκεπτών ανά Γραφείο για το 

2017: 

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2017 

Λαϊκή Γειτονιά 21.644 

Λεμεσός 27.652 
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Λάρνακα 22.742 

Αγία Νάπα 19.078 

Πάφος 25.909 

Κάτω Πάφος 25.275 

Γερμασόγεια 15.441 

Πλάτρες 7.092 

Πόλη Χρυσοχούς 4.105 

Πρωταράς 8.750 

Αεροδρόμιο Λάρνακας 85.422 

Αεροδρόμιο Πάφου 22.496 

Λιμάνι Λεμεσού 9.085 

ΣΥΝΟΛΟ 294.691 

 

Τα Γραφεία Πληροφοριών αποτελούν το συνδετικό κρίκο του Οργανισμού τόσο με 

τους ξένους επισκέπτες που έρχονται στην Κύπρο όσο και με τις τοπικές κοινωνίες 

στις οποίες εδρεύουν. Σημαντικό μέρος των δράσεών τους αφορά τη δημιουργία 

θετικής εικόνας για την Κύπρο σε ξένους αλλά και ντόπιους επισκέπτες μέσω της 

παροχής  ποιοτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης. Οι επαφές και η συμμετοχή 

σε τοπικά φόρα, καθώς και η βαθιά γνώση του προϊόντος των περιοχών στις οποίες 

δραστηριοποιούνται, δίνει στον Οργανισμό μια συνολική εικόνα του προορισμού και 

των ιδιωτικών δράσεων που αναλαμβάνονται για την προώθηση του τουρισμού. 

 

Πέραν της εξυπηρέτησης των τουριστών στις δραστηριότητες του κλάδου 

περιλαμβάνονταν:  

 

- Η συγκέντρωση πληροφοριών για νέα τουριστικά προϊόντα. 

- Οι  διορθώσεις εντύπων και ιστοσελίδας του Οργανισμού και του τουριστικού 

περιεχομένου φυλλαδίων/εντύπων που εκδίδονται από άλλους τουριστικούς 

Οργανισμούς. 

- Η αποστολή έντυπου ενημερωτικού υλικού στα Γραφεία Εσωτερικού/Εξωτερικού. 

- Η απάντηση σε ηλεκτρονικά μηνύματα με ερωτήσεις τουριστικού περιεχομένου. 

- Η παροχή  τακτικής τουριστικής ενημέρωσης και η υποστήριξη των Γραφείων του 

Οργανισμού (εσωτερικού και εξωτερικού). 

- Η εξυπηρέτηση Κύπριων και ξένων επισκεπτών, προσκεκλημένων και 

συνεργατών του Οργανισμού, διάφορων Κυβερνητικών Τμημάτων και 

Οργανωτών Συνεδρίων (DMCs). 

- Η διαχείριση παραπόνων. 

- Η παροχή πληροφοριών και πληροφοριακού υλικού για μεγάλο αριθμό 

συνεδρίων. 

- Η αντιπροσώπευση του Οργανισμού σε δημοσιογραφικές διασκέψεις. 

- Η παραλαβή  προσκεκλημένων του Οργανισμού. 
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- Η ξενάγηση  επίσημων προσκεκλημένων του Οργανισμού και εκπαιδευτικών 

ομάδων  δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων. 

- Η ενημέρωση των τουριστικών εταίρων για τις εξελίξεις στο τουριστικό προϊόν. 

- Η παροχή βοήθειας στις διοργανώσεις περιπάτων των πόλεων και των διαφόρων 

τοπικών καλλιτεχνικών και άλλων παραδοσιακών εκδηλώσεων. 

- Η συμμετοχή σε συσκέψεις με τοπικούς και άλλους εμπλεκόμενους με τον 

τουρισμό φορείς. 

- Κατά το 2017 προσωπικό του Κλάδου Πληροφόρησης συμμετείχε στην 

οργάνωση των εκδηλώσεων για το καλωσόρισμα νέων πτήσεων στην Κύπρο 

καθώς και σε εκδηλώσεις υποδοχής επιβατών μεγάλων κρουαζιερόπλοιων. 

- Οι διορθώσεις των κειμένων της νέας ιστοσελίδας και των εντύπων του 

Οργανισμού.  
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ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
Α.  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
 

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και εκτιμήσεις του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Τουρισμού που δημοσιεύονται στην έκδοση UNWTO World Tourism 

Barometer (June 2018 – Volume 16 – Issue 3) η διεθνής τουριστική κίνηση το 2017 

ανήλθε στα 1.323 εκ. αφίξεις περιηγητών σε σύγκριση με 1.239 εκ. το 2016, 

σημειώνοντας αύξηση 6,8%.    

 

Η τουριστική κίνηση στην Ευρώπη το 2017 αυξήθηκε κατά 8,4% σε σχέση με το 

2016, αφού ανήλθε στα 671,1 εκ. αφίξεις (619,0 εκ. το 2016.)  Ειδικά μάλιστα σε ότι 

αφορά τις χώρες της Νότιας / Μεσογειακής Ευρώπης, οι αφίξεις σημείωσαν αύξηση 

κατά 12,3% (από 237,1 εκ. το 2016 σε 266,2 εκ. το 2017,) μεγαλύτερη δηλαδή από 

την μέση αύξηση για όλη την Ευρώπη.  

 

Σε όλες τις περιοχές της υφηλίου οι αφίξεις το 2017 ήταν αυξημένες σε σχέση με το 

2016.  Τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης, τα οποία μάλιστα υπερέβησαν τον 

παγκόσμιο μέσον όρο, καταγράφηκαν σε Αφρική (9,0%) και Ευρώπη (8,4%,) ενώ 

στην Ασία και τις Χώρες του Ειρηνικού, τη Μέση Ανατολή αλλά και την Αμερικανική 

ήπειρο καταγράφηκαν ποσοστά αυξήσεων μικρότερα από τον μέσο ρυθμό αύξησης 

παγκοσμίως (5,6%, 4,6% και 3,3% αντίστοιχα.)  Σε ότι αφορά το μερίδιο στην 

παγκόσμια αγορά, η Ευρώπη διατηρήθηκε στην πρώτη θέση όπως και το 2016, 

αυξάνοντας μάλιστα το μερίδιο της από 50,0% σε 50,7%, ενώ στη δεύτερη θέση η 

Ασία και οι Χώρες του Ειρηνικού κατέγραψαν ελαφρά μείωση στο μερίδιο τους από 

24,7% σε 24,4%, και η Αμερικανική ήπειρος είδε το δικό της μερίδιο να 

συρρικνώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό (από 16,2% σε 15,7%.)  Η Αφρική βρέθηκε 

στην τέταρτη θέση με οριακή αύξηση του μεριδίου της στο 4,8% από 4,6%, ενώ 

στην πέμπτη θέση παρέμεινε η Μέση Ανατολή με οριακή μείωση, από 4,5% στο 

4,4%.      

 

Σε ότι αφορά τα διεθνή έσοδα από τον τουρισμό, σύμφωνα πάντα με την πιο πάνω 

πηγή, αυτά ανήλθαν το 2017 σε US$1.332 δις ή €1.179 δις.  Πιο αναλυτικά, τα 

έσοδα της Ευρώπης ανήλθαν σε US$511,6 δις ή €452,9 δις (που αντιστοιχεί στο 

38,4% των εσόδων παγκοσμίως,) της Ασίας και των χωρών της Άπω Ανατολής σε 

US$389,5 δις ή €344,8 δις (δηλαδή το 29,2% των εσόδων παγκοσμίως,) της 

Αμερικής σε US$325,7 δις ή €288,3 δις (24,5%,) της Μέσης Ανατολής σε US$67,8 

δις ή €60,0 δις (5,1%) και της Αφρικής σε US$37,8 δις ή €33,4 δις (2,8%.). 
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ 2017-2016* 
    

        

 

(ΑΦΙΞΕΙΣ (ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ) 
    

        

  2017 2016 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2017/2016 (%) 
            

    Παγκόσμια 1.323 1.239 6,8% 
    Ευρώπη 671,1 619,0 8,4% 
    Ασία & Χώρες Ειρηνικού  323,2 305,9 5,9% 
    Αμερική 207,3 200,7 3,2% 
    Αφρική  63,0 57,6 9,0% 
    Μέση Ανατολή 58,2 55,6 4,4% 
    

        *Προκαταρκτικά στοιχεία και εκτιμήσεις από την έκδοση του UNWTO "World Tourism Barometer",  
June 2018, Volume 16, Issue 3. 

         

Β. ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας 

από την Έρευνα Ταξιδιωτών στις αφίξεις στα αεροδρόμια και στα λιμάνια, οι 

τουριστικές αφίξεις κατά το 2017 ανήλθαν σε 3.652.073, σημειώνοντας αύξηση κατά 

12,5% σε σχέση με τις αφίξεις του 2016 (3.186.531,) σηματοδοτώντας την καλύτερη 

επίδοση στην ιστορία του τουρισμού στην Κύπρο και σημειώνοντας ρεκόρ αφίξεων 

για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.     

 

Σε κάθε ένα από τους μήνες Μάρτιο μέχρι και Δεκέμβριο καταγράφηκαν ιστορικά 

ρεκόρ σε αριθμό αφίξεων περιηγητών σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες όλων 

των προηγούμενων ετών.  Το ίδιο ισχύει και για την καλοκαιρινή περίοδο Απριλίου - 

Οκτωβρίου η οποία ήταν ιστορικά η καλύτερη σε αυτό τον τομέα με 3.122.780 

αφίξεις (με αύξηση 14,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, όταν και 

είχαν καταγραφεί 2.722.804 αφίξεις περιηγητών και αποτελούσαν το μέχρι τούδε 

ρεκόρ για καλοκαιρινή περίοδο.) 

 

Επίσης, κατά τους χειμερινούς μήνες του 2017 (Ιανουάριος-Μάρτιος και Νοέμβριος-

Δεκέμβριος) καταγράφηκαν 529.293 αφίξεις περιηγητών, σημειώνοντας αύξηση 

14,1% σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2016 (463.727 αφίξεις) και 

καταρρίπτοντας επίσης την προηγούμενη καλύτερη επίδοση χειμερινής περιόδου 

στα χρονικά της Κυπριακής τουριστικής βιομηχανίας, η οποία είχε σημειωθεί το 

2000 με 513.505 αφίξεις.   

 

Οι αυξήσεις στις αφίξεις σημειώθηκαν καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου με διψήφιες 

ποσοστιαίες αυξήσεις σε όλους τους μήνες του χρόνου συγκριτικά με τους 

αντίστοιχους μήνες του 2016 (κυμαινόμενες από 10 μέχρι και σχεδόν 30%), εκτός 
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του Μαρτίου, όπου είχε σημειωθεί μονοψήφιο ποσοστό αύξησης.  Ο δε Δεκέμβριος 

2017 αποτελεί τον 30ο συνεχόμενο μήνα κατά τον οποίο σημειώνεται αύξηση στις 

αφίξεις περιηγητών συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.  Η 

τελευταία μηνιαία μείωση είχε σημειωθεί τον Ιούνιο του 2015 συγκριτικά με τον 

Ιούνιο 2014. 

 

Σε ότι αφορά την εικόνα των αφίξεων κατά χώρα, σημειώθηκαν αυξήσεις από όλες 

σχεδόν τις κύριες αγορές σε σχέση με το 2016.  Πιο συγκεκριμένα, το Η.B. 

κατέγραψε αύξηση 8,3%, η Ρωσία 5,5%, η Γερμανία 52,2%, η Ελλάδα 5,9%, το 

Ισραήλ 76,1%, οι Βόρειες Χώρες μέση αύξηση 17,6% κλπ. 

 

Ως αποτέλεσμα, έχει διαφοροποιηθεί το μείγμα των περιηγητών στην Κύπρο με το 

Ην. Βασίλειο να έχει συνεισφέρει κατά το 2017 το 34,3% των συνολικών αφίξεων σε 

σχέση με 36,3% το 2016, ενώ στην Ρωσία να αποδίδεται το 22,6% των αφίξεων σε 

σχέση με το 24,5% το 2016.  Οι δύο αυτές χώρες συνεχίζουν να συνεισφέρουν τον 

κύριο όγκο των αφίξεων στην Κύπρο με το κοινό τους μερίδιο όμως να μειώνεται 

κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες από 60,9% το 2016 σε 56,9% το 2017.  Αντίθετα, το 

μερίδιο άλλων αγορών όπως του Ισραήλ και της Γερμανίας, αυξήθηκε κατά το 2017 

σε σχέση με το 2016 (του Ισραήλ από 4,7% ανέβηκε στο 7,2% και της Γερμανίας 

από 3,9% στο 5,2%.)   

 

Επιδόσεις ρεκόρ σημειώθηκαν και σε κάποιες από τις αγορές.  Για παράδειγμα το 

2017 αποτελεί την καλύτερη χρονιά όσον αφορά αφίξεις από την Ρωσία (824.494,) 

το Ισραήλ (261.966,) την Ελλάδα (169.712,) κ.ά.  

 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΆ ΧΩΡΑ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2017/16 

        

        

ΧΩΡΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ 2017 2016 Μεταβολή 
% 

        

ΣΥΝΟΛΟ 3.652.073 3.186.531 14,6% 

        

ΕΥΡΩΠΗ 3.196.746 2.881.072 11,0% 

ΧΩΡΕΣ Ε.Ε. 2.180.949 1.908.237 14,3% 

Βέλγιο 27.089 28.238 -4,1% 

Βουλγαρία 13.882 11.338 22,4% 

Τσεχία 12.749 9.744 30,8% 

Δανία 34.990 29.593 18,2% 

Γερμανία 188.826 124.030 52,2% 

Ελλάδα 169.712 160.254 5,9% 

Ισπανία 6.927 4.005 73,0% 
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Γαλλία 35.931 42.576 -15,6% 

Ιρλανδία 7.310 4.066 79,8% 

Ιταλία 19.322 17.905 7,9% 

Λετονία 6.235 3.617 72,4% 

Λιθουανία 18.352 16.657 10,2% 

Ουγγαρία 14.888 14.335 3,9% 

Μάλτα 5.684 3.561 59,6% 

Ολλανδία 37.585 29.450 27,6% 

Αυστρία 40.473 30.419 33,1% 

Πολωνία 56.665 42.683 32,8% 

Ρουμανία 49.304 28.741 71,5% 

Σλοβακία 11.784 8.970 31,4% 

Φινλανδία 20.962 18.463 13,5% 

Σουηδία 136.725 115.019 18,9% 

Ηνωμένο Βασίλειο 1.253.839 1.157.978 8,3% 

Υπόλοιπες χώρες Ε.Ε. 11.718 6.576 78,2% 

Άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες 1.015.795 972.830 4,4% 

Ελβετία (περιλ. Λιχτενστάϊν) 57.540 53.319 7,9% 

Νορβηγία 54.342 47.037 15,5% 

Ρωσία 824.494 781.634 5,5% 

Λευκορωσία 16.286 13.292 22,5% 

Ουκρανία 48.190 62.292 -22,6% 

Σερβία 10.128 11.296 -10,3% 

Υπόλοιπες χώρες Ευρώπης 4.816 3.960 21,6% 

        

ΑΦΡΙΚΗ 16.081 15.243 5,5% 

Νότιος Αφρική 5.288 4.409 19,9% 

Αίγυπτος 8.127 8.733 -6,9% 

Υπόλοιπες χώρες Αφρικής 2.669 2.096 27,3% 

        

ΑΜΕΡΙΚΗ 34.340 22.550 52,3% 

Ηνωμένες Πολιτείες 25.388 16.949 49,8% 

Καναδάς 6.088 3.619 68,2% 

Υπόλοιπες χώρες Αμερικής 2.864 1.981 44,6% 

        

ΑΣΙΑ 388.736 256.052 51,8% 

Χώρες Κόλπου 36.338 29.953 21,3% 

Κουβέϊτ 2.139 2.123 0,8% 

Μπαχρέϊν 2.699 2.590 4,2% 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20.351 17.016 19,6% 

Σαουδική Αραβία 4.392 2.960 48,4% 

Υπόλοιπες χώρες Κόλπου 6.756 5.262 28,4% 

Ιορδανία 8.585 8.453 1,6% 

Ιράν 5.328 6.502 -18,1% 

Ισραήλ 261.966 148.739 76,1% 



36 
 

Λίβανος 58.273 50.361 15,7% 

Κίνα (συμπερ. Χόνγκ Κόνγκ) 3.298 2.665 23,8% 

Υπόλοιπες χώρες Ασίας 14.948 9.367 59,6% 

        

ΩΚΕΑΝΙΑ 16.004 11.376 40,7% 

Αυστραλία 14.655 10.930 34,1% 

Υπόλοιπες χώρες Ωκεανίας 1.348 443 204,3% 

        

ΔΕ ΔΗΛΩΘΗΚΕ 168 235 -28,5% 

        

        

        

 
Με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας που 

προκύπτουν από την Έρευνα Ταξιδιωτών στις αναχωρήσεις, κατά το 2017 η μέση 

δαπάνη κατά περιηγητή μειώθηκε κατά 2,6% σε ονομαστικούς όρους σε σχέση με 

το 2016 (από €742 σε €723.)  Η μείωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση της 

μέσης ημερήσιας δαπάνης τους επίσης κατά 2,6% (και πάλι σε ονομαστικούς όρους, 

από €78,1 σε €76,1,) αφού η μέση διάρκεια παραμονής των περιηγητών παρέμεινε 

αναλλοίωτη στις 9,5 μέρες.   

    

Γ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ 2017 

 

Η εξέλιξη των κυριότερων δεικτών τουρισμού ήταν όπως πιο κάτω: 

 

1. ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ 

Οι αφίξεις επισκεπτών πολυήμερης παραμονής (περιηγητών) εκτιμήθηκαν σε 

3.652.073 το 2017 σε σύγκριση με 3.186.531 το 2016. 

 

2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΦΙΞΕΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟ 

Η κατανομή των αφίξεων περιηγητών κατά τρίμηνο κατά τα έτη 2017 και 2016 

παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα: 
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Σημειώνεται ότι τα τρίμηνα Απριλίου-Ιουνίου 2017, Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2017 και 

Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2017 ήταν τα καλύτερα από πλευράς αφίξεων από τα 

αντίστοιχα τρίμηνα κάθε άλλης χρονιάς στα χρονικά της Κυπριακής τουριστικής 

βιομηχανίας, ενώ και το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017 βρίσκεται ανάμεσα στα 

καλύτερα, αφού η κορυφαία επίδοση για το εν λόγω τρίμηνο στα χρονικά της 

Κυπριακής τουριστικής βιομηχανίας ήταν 286.283 αφίξεις (το πρώτο τρίμηνο του 

2000.) Σημειώνεται ότι το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2017 σημείωσε νέα απόλυτη 

επίδοση αφίξεων όλων των ετών.       

 

3. ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ 

 

Οι επισκέπτες μονοήμερης παραμονής (εκδρομείς) έφθασαν τους 98.001 το 2017 σε 

σύγκριση με 99.658 το 2016, μειώθηκαν δηλαδή κατά 1,7%.  Από τις υποκατηγορίες 

που αποτελούν το σύνολο αυτό, οι εκδρομείς που συμμετείχαν σε κρουαζιέρες (ή 

διήλθαν από τα λιμάνια) μειώθηκαν κατά 9,4% (από 85.016 το 2016 σε 77.017 το 

2016,) ενώ οι ημερήσιοι τουρίστες αυξήθηκαν κατά 43,3% (από 14.642 το 2016 σε 

20.983 το 2017.)   

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι από τους επισκέπτες που συμμετείχαν σε κρουαζιέρες το 

2017, το 46% ήταν από το Ισραήλ, 20% από τη Γερμανία, 12% από τις ΗΠΑ, 7% 

από το Ηνωμένο Βασίλειο και οι υπόλοιποι από διάφορες άλλες χώρες. 

 

 

2017

% ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 

ΕΠΙ ΑΦΙΞΕΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2016

% ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 

ΕΠΙ ΑΦΙΞΕΩΝ 

ΕΤΟΥΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 62611 48607

ΦΕΒΡΟΥΑΡΤΙΟΣ 82209 65988

ΜΑΡΤΙΟΣ 140873 137013

ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 285693 7,8% 251608 7,9%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 286331 225575

ΜΑΙΟΣ 418732 364943

ΙΟΥΝΙΟΣ 472450 413114

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 1177513 32,2% 1003632 31,5%

ΙΟΥΛΙΟΣ 531030 482132

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 523651 458645

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 483716 421201

ΣΥΝΟΛΟ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1538397 42,1% 1361978 42,7%

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 406870 357194

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 144676 124192

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 98924 87927

ΣΥΝΟΛΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 650470 17,8% 569313 17,9%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 3652073 100,0% 3186531 100,0%

ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ 
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4. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

 

Οι ακαθάριστες εισπράξεις από τον τουρισμό (συμπεριλαμβανομένων των 

εισπράξεων από τους μονοήμερους επισκέπτες) έφθασαν τα €2.647 εκ. το 2017 σε 

ονομαστικούς όρους και σημείωσαν αύξηση κατά 11,6% σε σύγκριση με το 2016 

(€2.372 εκ.) 

Τα έσοδα από τον τουρισμό, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία,  υπολογίζεται ότι 

αποτελούσαν περίπου το 13,8% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για το 2017 

σε σχέση με 13,0% το 2016.     

 

ΕΤΟΣ 

ΑΦΙΞΕΙΣ 
ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ 

(ΑΤΟΜΑ) 

ΑΦΙΞΕΙΣ 
ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ 

(ΑΤΟΜΑ) 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ (€ 
ΕΚ.) 

   2000 2.686.205 226.095 2.040 
   2001 2.696.732 143.922 2.182 
   2002 2.418.233 77.024 1.941 
   2003 2.303.246 113.006 1.743 
   2004 2.349.012 128.532 1.688 
   2005 2.470.063 186.679 1.733 
   2006 2.400.924 228.254 1.772 
   2007 2.416.081 255.252 1.878 
   2008 2.403.750 226.797 1.810 
   2009 2.141.193 228.787 1.510 
   2010 2.172.998 271.491 1.570 
   2011 2.392.228 233.676 1.767 
   2012 2.464.903 169.864 1.941 
   2013 2.405.387 220.773 2.101 
   2014 2.441.231 147.146 2.035 
   2015 2.659.400 120.916 2.122 
   2016 3.186.531 99.658 2.372 
   2017 3.652.073 98.001 2.647 
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5. ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 
 
Η συνολική προσφορά κλινών σε αδειούχα ξενοδοχειακά καταλύματα το 2017 

κατέγραψε μικρή αύξηση  κατά 1,7% σε σχέση με το 2016 (85.703 κλίνες στις 

31.12.2017 σε σύγκριση με 84.238 στις 31.12.2016.)  Από τις 85.703 κλίνες, 55.202 

ήταν σε 231 ξενοδοχεία αστέρων, 16.936 σε 160 μονάδες οργανωμένων 

διαμερισμάτων Α’, Β’ και Γ’ τάξης, οι 5.774 σε 17 τουριστικά χωριά Α’ και Β’ τάξης, 

και οι υπόλοιπες 7.791 σε τουριστικές επαύλεις, τουριστικά διαμερίσματα, 

επιπλωμένα διαμερίσματα, παραδοσιακές οικοδομές, ξενοδοχεία χωρίς αστέρα, 

ξενώνες και κατασκηνωτικούς χώρους. 

 

ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 2017-2016 

           ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ         

  ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 
Α 

ΤΑΞΗΣ 
Β 

ΤΑΞΗΣ 
Γ 

ΤΑΞΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 

ΧΩΡΙΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ 

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΑΛΛΑ* ΣΥΝΟΛΟ 

                  

2016   8.894 6.764 1.404 6.128 1.470 6.300 30.960 

                  

2017   9.102 6.430 1.404 5.774 1.584 6.207 30.501 

                  

*Τουριστικά Διαμερίσματα, Επιπλωμένα Διαμερίσματα, Τουριστικές Επαύλεις, Ξενοδοχεία Χωρίς Αστέρα, 
Ξενώνες και Κατασκηνωτικοί Χώροι. 

 

5-1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΣΤΕΡΩΝ – ΚΛΙΝΕΣ 2017-2016 

         5* 4* 3* 2* 1* TOTAL 

              

2016 11.562 21.540 15.579 3.622 975 53.278 

              

2017 12.284 21.840 16.000 4.003 1.075 55.202 

 
 

 6. ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 
 
Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία και εκτιμήσεις του ΚΟΤ, οι διανυκτερεύσεις σε 

όλες τις κατηγορίες αδειούχων τουριστικών καταλυμάτων αυξήθηκαν κατά 9,3%, 

φθάνοντας τις 16.780.913 το 2017 σε σύγκριση με 15.348.884 το 2016.   

   

Σε ότι αφορά τις διανυκτερεύσεις ξένων περιηγητών σε όλες τις κατηγορίες 

αδειούχων καταλυμάτων το 2017, αυτές αυξήθηκαν κατά 9,9% σε σχέση με το 2016 

(15.946.809 το 2017 σε σχέση με 14.504.702 το 2016.) 

 

Από την άλλη, οι διανυκτερεύσεις των μονίμων κατοίκων Κύπρου σε όλες τις 

κατηγορίες αδειούχων καταλυμάτων που καταγράφηκαν το 2017 μειώθηκαν 

ελαφρά, κατά 1,2% (834.104 το 2017 και 844.182 το 2016.) 
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7. ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

 

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία και εκτιμήσεις του ΚΟΤ, αύξηση 

σημείωσαν και οι αφίξεις περιηγητών σε όλες τις κατηγορίες αδειούχων τουριστικών 

καταλυμάτων, αφού το 2017 εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 2.946.461 σε σχέση με 

2.729.961 τον προηγούμενο χρόνο, καταγράφοντας άνοδο 7,9%.     

 

Σε ότι αφορά τις αφίξεις ξένων περιηγητών σε όλες τις κατηγορίες αδειούχων 

καταλυμάτων το 2017, αυτές έφθασαν τις 2.488.611 σε σύγκριση με 2.268.176 το 

2016, επίσης σημειώνοντας αύξηση κατά 9,7%.    

 

Οι αφίξεις των μόνιμων κατοίκων Κύπρου από την άλλη, μειώθηκαν οριακά, κατά 

0,9% (από 461.785 το 2016 σε 457.850 το 2017.) 

 

8. ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΝΩΝ 

 

Η μέση καθαρή πληρότητα κλινών στα αδειούχα τουριστικά καταλύματα 

υπολογίζεται με βάση τις διανυκτερεύσεις που δηλώνονται από τους διευθυντές των 

καταλυμάτων, τη δυναμικότητα σε κλίνες και την πραγματική περίοδο λειτουργίας 

του κάθε καταλύματος κατά τη διάρκεια του χρόνου. 

 

Με βάση τα ίδια προκαταρκτικά στοιχεία και εκτιμήσεις του ΚΟΤ, η μέση καθαρή 

πληρότητα σε όλα τα αδειούχα τουριστικά καταλύματα το 2017 κατέγραψε αύξηση 

κατά 5,0 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2016 (75,7% το 2017 και 70,7% το 

2016.)  

 

Ειδικά σε ότι αφορά τα ξενοδοχεία 1-5 αστέρων η μέση πληρότητα τους το 2017 

ανήλθε σε 76,2% σε σύγκριση με 71,6% το 2016, σημειώνοντας επίσης αύξηση 4,6 

ποσοστιαίων μονάδων.  

 

 
Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ 2016-17 ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2018-19 

 

Από το 2016, και μέχρι την έναρξη εφαρμογής της νέας Εθνικής Στρατηγικής 

Τουρισμού 2030, ο ΚΟΤ υλοποίησε Επιχειρησιακό Πλάνο που ετοίμασε για τα έτη 

2016-2017, όπως και αντίστοιχα Σχέδια Δράσης που αποτύπωναν τις 

προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Πλάνου.  Εφόσον όμως, με βάση τα όσα 

αναφέρονται στο θέμα (Ε) πιο κάτω, προκύπτει ότι η υλοποίηση της νέας Εθνικής 

Στρατηγικής θα καθυστερήσει, ο Οργανισμός εργάζεται για την ετοιμασία 

Επιχειρησιακού Πλάνου μαζί με ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για τη διετία 2018-

2019 ή, τουλάχιστον, για την περίοδο μέχρι την ολοκληρωμένη έναρξη εφαρμογής 

της νέας Στρατηγικής. 
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Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2030 

 

O KOT εκπροσωπήθηκε στη Διυπηρεσιακή Ομάδα Έργου (ΔΟΕ) η οποία ήταν 

υπεύθυνη για την παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου (THR International) 

στον οποίο ανατέθηκε η εκπόνηση της Μελέτης για την ετοιμασία της Στρατηγικής 

Τουρισμού.  Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2016 και ολοκληρώθηκε  τον Απρίλιο 

2017.  Ακολούθησε στις 3.10.2017 η δημόσια παρουσίαση της Μελέτης και 

διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης μέχρι τις 30.11.2017. Ο σχεδιασμός για τα 

επόμενα βήματα προνοεί την αξιολόγηση και κωδικοποίηση των απόψεων που 

υποβλήθηκαν/θα υποβληθούν (περιλαμβανομένων των απόψεων που θα ζητηθούν 

εκ νέου από όλα τα Υπουργεία) και την ενσωμάτωση τους, μαζί με τα πορίσματα της 

σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που θα 

εκπονηθεί (συμφωνήθηκε στη ΔΟΕ όπως η ΣΜΠΕ περιλαμβάνει ειδικό μέρος και 

πρόνοιες που θα εξετάζουν τις πτυχές της Φέρουσας Ικανότητας,) στη Μελέτη έτσι 

ώστε να διαμορφωθεί η Εθνική Στρατηγική Τουρισμού της Κύπρου μαζί με Σχέδιο 

Δράσης.  Επίσης, θα ετοιμαστούν λεπτομερή θεματικά Σχέδια Δράσης για 

υλοποίηση της Στρατηγικής.  Δεδομένου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της ΣΜΠΕ (όχι 

πριν από το Σεπτέμβριο 2018) δεν πρέπει να ξεκινήσει η υλοποίηση πρωτοβουλιών 

από τη Μελέτη, κρίθηκε σκόπιμη η πραγματοποίηση προεργασίας με σκοπό την 

έναρξη της υλοποίησής των αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ΣΜΠΕ και ετοιμασία 

της Στρατηγικής, όπως και η προώθηση επιμέρους πτυχών της προτεινόμενης 

Μελέτης (άυλες δράσεις,) πριν από την ετοιμασία της ΣΜΠΕ. 

  

ΣΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Κάτω από τον Κλάδο Ειδικών Προϊόντων του Τμήματος έχουν ληφθεί μέτρα και 

υλοποιηθεί ενέργειες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, αναβάθμιση/εμπλουτισμό και 

προβολή των ειδικών μορφών, έτσι ώστε να καταστεί η Κύπρος ελκυστική σε 

στοχευμένες ομάδες ειδικών ενδιαφερόντων, που μπορούν να επισκεφτούν τη χώρα 

τόσο εντός όσο και εκτός καλοκαιρινής περιόδου, αλλά και που μπορούν να 

εμπλουτίσουν την τουριστική εμπειρία των τουριστών του «Ήλιος και Θάλασσα». 

 

Ο ΚΟΤ υλοποιεί λεπτομερή Σχέδια Δράσης ξεχωριστά για κάθε μια από τις ειδικές 

Μορφές Τουρισμού που έχει επιλέξει να αναπτύξει, οι οποίες είναι ο Αθλητικός, 

Συνεδριακός, Πολιτιστικός και Θρησκευτικός, Οινογαστρονομικός, Εσωτερικός 

τουρισμός, τουρισμός Γάμων, Υγείας (Medical & wellness), Υπαίθρου 

(περιλαμβανομένου του Περιπατητικού και του τουρισμού Φύσης), Υγρού Στοιχείου 

(παραλίες, θαλάσσια σπορ, μαρίνες, yachting κ.α.) και Εκμάθησης. Τα Σχέδια 

Δράσης περιλαμβάνουν στοχευμένες ενέργειες ανάπτυξης, προβολής και 

οργάνωσης/συνεργειών οι οποίες επιλέγηκαν για να αντιμετωπιστούν – 

υπερπηδηθούν οι διαγνωσμένες αδυναμίες του κάθε ειδικού προϊόντος, να 

αναδειχθούν τα δυνατά τους σημεία, όπως και να αναπτυχθούν οι δυνατότητες τους.  

Ειδικότερα στον τομέα του μάρκετινγκ, ο Οργανισμός υλοποίησε εξειδικευμένες και 

στοχευμένες δράσεις για προώθηση και προβολή των ειδικών προϊόντων 

συμμετέχοντας σε εξειδικευμένες εκθέσεις, διαφημίσεις σε εξειδικευμένα και άλλα 
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έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα στην Κύπρο και στο εξωτερικό, διοργανώνοντας 

ταξίδια εξοικείωσης για τουριστικούς πράκτορες, εξειδικευμένους δημοσιογράφους 

και άλλες προσωπικότητες και προβαίνοντας σε διαφημιστικές εκστρατείες στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Σύντομη αναφορά στις εξελίξεις γύρω από την ανάπτυξη και προώθηση 

συγκεκριμένων ειδικών προϊόντων εντός του 2017, παρατίθεται πιο κάτω. 

 

1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  

 

Ο Τουρισμός Υπαίθρου αξιολογείται ως ειδικό προϊόν ψηλής προτεραιότητας με 

κεντρικούς άξονες την φύση και τον πολιτισμό.  Αξιοποιεί την πολιτισμική και 

περιβαλλοντική ποικιλομορφία της Κύπρου συμβάλλοντας έτσι στην 

επανατοποθέτηση της  σαν ποιοτικό προορισμό.  Ο Οργανισμός έχει συντονιστικό 

ρόλο για τις ενέργειες όλων των εμπλεκομένων φορέων με στόχο την δημιουργία και 

προώθηση ενός ολοκληρωμένου προϊόντος “integrated rural tourism product.” 

 

(α) Ενέργειες Προβολής Τουρισμού Υπαίθρου 

 

Ο Οργανισμός προέβη σε διάφορες γενικές δραστηριότητες προβολής, όπως 

προβολή μέσω τηλεοπτικών προγραμμάτων, καταχώρηση διαφημίσεων, 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δημιουργία εντύπων.  Προωθείται η 

δημιουργία ταινιών για την πτηνοπαρατήρηση σε συνεργασία με το Birdlife Cyprus 

ενώ, και πάλι σε συνεργασία με την ίδια οργάνωση, ο ΚΟΤ συμμετείχε στην έκθεση 

Birdfair στο Λονδίνο. 

 

Σε συνεργασία με το Δίκτυο Τροόδους πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια 

σε διάφορες κοινότητες της υπαίθρου με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων των 

κατοίκων καθώς και την καλύτερη οργάνωση των Φεστιβάλ που γίνονται στην 

Κυπριακή ύπαιθρο.  

 

Γίνεται προσπάθεια για παροχή wifi στα εστιατόρια / ταβέρνες της υπαίθρου για 

καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών.  Παράλληλα, θα προετοιμαστούν και 

σεμινάρια για τους ιδιοκτήτες για χρήση του διαδικτύου και online μάρκετινγκ.  

 

(β) Γεωπάρκο Τροόδους 

 

Ακόμη, ο ΚΟΤ είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για το Γεωπάρκο 

Τροόδους και συμμετέχει στις εργασίες της, βάσει των οποίων: 

 

 Ετοιμάζεται, με την οικονομική συμβολή του ΚΟΤ, τριετής στρατηγικός 

σχεδιασμός με σχέδια δράσης για την ανάπτυξη και προβολή του Γεωπάρκου 

Τροόδους με απώτερο σκοπό την προσέλκυση κατάλληλων ομάδων 

τουριστών/επισκεπτών στο Τρόοδος. 

  



43 
 

 Προωθήθηκε η σήμανση των σημείων ενδιαφέροντος (γεωλογικά, βιότοποι) 

εντός του Γεωπάρκου.     

 

(γ) Κλίνες σε Παραδοσιακές Οικοδομές στην Ύπαιθρο 

 

Στις 31.12.2017 βρίσκονταν σε λειτουργία στην ύπαιθρο 176 παραδοσιακά 

καταλύματα (αγροτουριστικά καταλύματα,) με συνολική δυναμικότητα 1.461 κλίνες 

σε 60 χωριά.   

 

2. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

 

Αναθεωρήθηκαν και λειτουργούν τα εξής τέσσερα Σχέδια Κινήτρων: 

  

 Για την οργάνωση συνεδρίων/συναντήσεων και ταξιδιών κινήτρων στην Κύπρο.  

 

 Για την πραγματοποίηση ταξιδιών στο εξωτερικό για προσέλκυση Τουρισμού 

Συνεδρίων και Ταξιδιών Κινήτρων στην Κύπρο (sales calls.) 

 

 Για τη διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης (fam trips) τουρισμού συνεδρίων και 

ταξιδιών κινήτρων. 

 

 Για φιλοξενία δυνητικών πελατών τουρισμού συνεδρίων και ταξιδιών κινήτρων 

για σκοπούς επισκέψεων επιθεώρησης (inspection visits.)   

 

Αναφορικά με το Σχέδιο Κινήτρων για την Oργάνωση Συνεδρίων / Συναντήσεων και 

Ταξιδίων Κινήτρων στην Κύπρο (προϋπολογισμός ύψους €250.000 για το 2016 και 

2017): 

 

Κατά το 2017 έχουν στηριχθεί 93 συνέδρια με σχεδόν πλήρη απορρόφηση του 

προϋπολογισμού, τα οποία αναλύονται ως 65 Μη Κερδοσκοπικά (Ακαδημαϊκά και 

ΜΚΟ) και 28 εταιρικά.  Κατά το 2016, από τα 2 Σχέδια Φιλοξενίας (Μη 

Κερδοσκοπικών και Εταιρικών) έτυχαν στήριξης συνολικά 97 συνέδρια (60 Μη 

Κερδοσκοπικά [Ακαδημαϊκά και ΜΚΟ] και 37 εταιρικά) με σχεδόν πλήρη 

απορρόφηση του προϋπολογισμού. 

 

Ο ΚΟΤ συμμετείχε σε περίπου 20 εξειδικευμένες εκθέσεις, εργαστήρια και 

εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων στο εξωτερικό.  Ξεχωρίζουν οι εκθέσεις ΙΜΕΧ 

Φρανκφούρτης και ΙΒΤΜ World Βαρκελώνης και οι εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων 

στη Μόσχα και Αθήνα. 

 

Ο Οργανισμός διοργάνωσε ταξίδια εξοικείωσης από Τσεχία, Ουκρανία και Ηνωμένο 

Βασίλειο. 

 

Επίσης, ολοκληρώθηκε η παραγωγή ταινίας και εξειδικευμένης φωτογράφισης. 
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Ακόμη, ολοκληρώθηκε η έρευνα για συλλογή στοιχείων συνεδριακού τουρισμού από 

ιδιωτικό οίκο ερευνών αγοράς για τα έτη 2015, 2016 και 2017. 

 

3. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Ο ΚΟΤ συνέχισε με επιτυχία και το 2017 την λειτουργία συνολικά τεσσάρων Σχεδίων 

Κινήτρων σχετικά με την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού: 

 

 Το σχέδιο της Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και  

συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία απευθύνεται στοχευμένα σε 

αθλητές και αθλητικές ομάδες που επιθυμούν να κατέλθουν στην Κύπρο για 

προπόνηση και προετοιμασία την περίοδο χαμηλής τουριστικής κίνησης 

(Οκτώβριο–Μάιο.)  Πέραν των 200 ομάδων, κυρίως ποδοσφαιρικών και 

κολυμβητικών, ήρθαν στην Κύπρο μέσω του σχεδίου. 

 

 Το σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για την διοργάνωση διεθνών 

αθλητικών εκδηλώσεων στην Κύπρο απευθύνεται στοχευμένα σε διοργανωτές 

αθλητικών εκδηλώσεων, καλύπτοντας μέρος των οργανωτικών τους εξόδων και 

ενθαρρύνοντας την υλοποίηση εκδηλώσεων που αποφέρουν διανυκτερεύσεις 

κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής κίνησης. Κατά το 2017 το Σχέδιο 

εφαρμόστηκε με επιτυχία και έχουν στηριχθεί οικονομικά 33 εκδηλώσεις.  

 

Μέσω των δύο πιο πάνω σχεδίων κινήτρων επισκέφτηκαν την Κύπρο κατά το 2017 

τους μήνες χαμηλής τουριστικής κίνησης  πέραν των 16.000 αθλητών που 

απέφεραν στην ξενοδοχειακή βιομηχανία γύρω στις 116.000 διανυκτερεύσεις. 

 

 Το Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης για την δημιουργία, αναβάθμιση και 

συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη και 

προώθηση του αθλητικού τουρισμού συμβάλλει άμεσα προς την κατεύθυνση της 

βελτίωσης των υφιστάμενων υποδομών και την δημιουργία και αναβάθμιση 

αθλητικών εγκαταστάσεων για την φιλοξενία αθλητών και ομάδων από το 

εξωτερικό.  Κατά το 2017 εγκρίθηκε η στήριξη της δημιουργίας/αναβάθμισης 12 

συνολικά αθλητικών εγκαταστάσεων. 

 

 Το σχέδιο για την πραγματοποίηση ταξιδιών για σκοπούς πωλήσεων  (sales 

calls) στο εξωτερικό για προσέλκυση Αθλητικού Τουρισμού στην Κύπρο 

εφαρμόστηκε και το 2017 και ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήματα που 

υποβλήθηκαν.  

 
Σε σχέση με την ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού πραγματοποιήθηκαν 

συναντήσεις με ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεχίστηκε η παραγωγική συνεργασία με τις 

ομάδες Ghost Factory και Team Herzlichst Zypern για την προβολή της Κύπρου 

στην Ευρώπη.  Άρχισε η αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Οργανισμού σε σχέση με 

τον τουρισμό ποδηλασίας – αναθεωρήθηκαν 85 ποδηλατικές διαδρομές και 
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παρουσιάζονται πλέον ομοιόμορφα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και 

δορυφορικά στίγματα.  

 

Επίσης συγκεντρώθηκαν στοιχεία σε σχέση με τα σημεία ενοικίασης και 

επιδιόρθωσης ποδηλάτων τα οποία θα αξιοποιηθούν για την βελτίωση και 

οργάνωση του προσφερόμενου προϊόντος.  

 

Για τον ίδιο σκοπό ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση όλων των ποδοσφαιρικών γηπέδων 

του νησιού και γίνεται επεξεργασία των αποτελεσμάτων, ώστε αυτά να αξιοποιηθούν 

για την βελτίωση των ποδοσφαιρικών υποδομών που προσφέρονται για 

προπόνηση ξένων ομάδων. 

 

Σε σχέση με τον καταδυτικό τουρισμό πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον 

Σύνδεσμο Καταδυτικών Κέντρων και προωθήθηκαν από κοινού δράσεις που 

αφορούσαν την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του συνδέσμου και την αξιολόγηση της 

συμμετοχής της Κύπρου σε εξειδικευμένες εκθέσεις. Παράλληλα ο Οργανισμός 

παρακολουθεί τις εξελίξεις σε σχέση με την πρόσβαση και κατάδυση στο ναυάγιο 

«Ζηνοβία», καθότι υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών που 

επηρεάζουν την επισκεψιμότητα του ναυαγίου. 

 

Αναθεωρήθηκε επίσης ο τρόπος συλλογής των στατιστικών στοιχείων που αφορούν 

την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και ολοκληρώθηκε η συλλογή των στοιχείων 

για τον αθλητικό τουρισμό για το 2016 και α’ εξάμηνο του 2017. 

 

4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΚΟΛΦ 

 

Στα πλαίσια της ανάπτυξης, προώθησης και προβολής του Τουρισμού Γκολφ, το 

Τμήμα Στρατηγικής συντόνισε δράσεις συνεργασίας με εταίρους τουρισμού γκολφ 

όπως διοργάνωση ταξιδίων εξοικείωσης (Golf Tour Operators, Golf Pros, Press), 

εκδηλώσεις PR Γκολφ και συμμετοχή σε εκθέσεις σε κύριες πηγές τουρισμού Γκολφ 

ως επίσης και συλλογή στοιχείων.  

 

Σε πνεύμα αγαστής συνεργασίας ΚΟΤ και ιδιωτικού τομέα - γηπέδων γκολφ – 

συμφωνήθηκε και υλοποιήθηκε κοινό ετήσιο Σχέδιο Δράσης Προώθησης και 

Προβολής Γκολφ με κοινή οικονομική συνεισφορά 50% και 50%. 

 

Ο ΚΟΤ παρακολούθησε τις εξελίξεις και συμμετείχε στη διαδικασία υλοποίησης της 

Πολιτικής Ανάπτυξης Γκολφ.  Στα πλαίσια αυτά, έλαβε μέρος σε δημόσια Ακρόαση 

για παρουσίαση του “Masterplan” για ανάπτυξη γκολφ στην ανατολική επαρχία 

Λεμεσού. 

 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης Προώθησης Τουρισμού Γκολφ, ο 

ΚΟΤ συμμετείχε σε εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων και προβολής ως επίσης και σε 

ευρωπαϊκά Τουρνουά Γκολφ και εξειδικευμένες Εκθέσεις Γκολφ. Συγκεκριμένα σε 

συνεργασία με εταίρους τουρισμού γκολφ, συμμετείχε με περίπτερο στα Scottish 
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Golf Show στη Σκωτία, BMW Wentworth στο Η.Β., στις εκθέσεις Rheingolf, Golftage 

Munchen και Hansegolf στη Γερμανία, στο Open de France στη Γαλλία, στο Czech 

Masters στην Τσεχία.  Ξεχωρίζει δε η συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 

Γκολφ IGTM 2017 (Β2Β) στις Κάννες, στα πλαίσια της οποίας έγιναν επαγγελματικές 

συναντήσεις με πέραν των 55 εξειδικευμένων Οργανωτών Ταξιδίων (Ο.Τ.) και 

δημοσιογράφων από 18 χώρες.  Ζωηρό ήταν το ενδιαφέρον από υφιστάμενους και 

νέους Ο.Τ. για προβολή της Κύπρου με πακέτα διακοπών γκολφ.  Ως αποτέλεσμα 

των ενεργειών προβολής διοργανώθηκαν ταξίδια εξοικείωσης γκολφ για Ο.Τ. και 

δημοσιογράφους.  Επίσης, ως αποτέλεσμα επαφών κατά την έκθεση/τουρνουά 

Czech Masters Πράγας, η Κύπρος έτυχε δωρεάν προβολής σε Golf Championship 

Event. 

  
Περαιτέρω, ο ΚΟΤ στήριξε τη διεξαγωγή επτά τουρνουά γκολφ που έγιναν στην 

Κύπρο το 2017.  Τρία απ’ αυτά ήταν διεθνή τουρνουά γκολφ της Κυπριακής 

Ομοσπονδίας Γκολφ “Cyprus Amateur Men’s Open” & “Cyprus Amateur Seniors 

(Men’s & Ladies) Open” με συμμετοχές αθλητών από 20 χώρες και τα άλλα ήταν 

Τελικοί Αγώνες Τουρνουά Γκολφ, Golf Championships & ProAms που διοργάνωσαν 

στην Κύπρο Ο.Τ. Γκολφ από το εξωτερικό κατά τους χειμερινούς μήνες και για τα 

οποία δόθηκε ευρεία προβολή: Η.Β. (4th Cyprus UK Pro Am και 19th Cyprus Golf 

Classic,) Αυστρία (Strawberry Tour,) Ελβετία (Traumreisen Trophy Final Turnier 

Zypern.) 

   

Σημαντική πτυχή προβολής του Τουρισμού Γκολφ ήταν η διοργάνωση ταξιδίων 

εξοικείωσης για δημοσιογράφους, Ο.Τ. γκολφ και Golf Pros από διάφορες αγορές-

πηγές τουρισμού γκολφ σε συνεργασία με Ο.Τ. γκολφ, γήπεδα γκολφ, ξενοδοχεία 

και αεροπορικές εταιρείες.  Διοργανώθηκαν επτά ταξίδια για O.T. από Βέλγιο, 

Γερμανία, Ελβετία, Τσεχία, Σουηδία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, ως επίσης και 

τρία ταξίδια για δημοσιογράφους από Αυστρία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.  Ως 

αποτέλεσμα δόθηκε προβολή σε έντυπα, ιστοσελίδες και Social Media.  

 

Σημαντική ήταν η συνεργασία ΚΟΤ και στήριξη δράσεων προβολής Ο.Τ. γκολφ για 

προβολή της Κύπρου και προώθηση πακέτων διακοπών γκολφ σε τουρνουά και 

εκδηλώσεις PR που διοργανώθηκαν σε Αυστρία, Ελβετία (Τουρνουά Γκολφ 

Traumreisen,) Σουηδία και Η.Β. (Golf PR Events.)    

 

Έγινε επίσης στοχευμένη διαφήμιση (έντυπη και ηλεκτρονική) και δημοσίευση 

δωρεάν άρθρων προβολής σε εξειδικευμένα έντυπα και Travel Supplements, 

ιστοσελίδες και digital media & mobile apps στις κύριες χώρες-πηγές τουρισμού 

γκολφ π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γερμανία, Ιταλία και Η.Α.Ε.  Η διαφήμιση 

έγινε σε συντονισμό με τα γήπεδα γκολφ για επίτευξη πολυσέλιδων άρθρων για την 

Κύπρο.  Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμμετοχή της Cobalt Air σε διαφήμιση ΚΟΤ και 

γηπέδων γκολφ στη Γαλλία και Η.Β. με στοχευμένη πρόσθετη διαφήμιση για δωρεάν 

μεταφορά εξοπλισμού γκολφ. 
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Ο ΚΟΤ πρόβαλε ακόμη το “Women’s Golf Day” (6 Ιουνίου 2017,) θεσμό που 

γιορτάζεται σε 46 χώρες. 

 

Αξιόλογη επίσης είναι η προσέλκυση, για πρώτη φορά στην Κύπρο, του Latvian 

Winter Golf Championship τον Φεβρουάριο 2018, με συμμετοχή πέραν των 100 

γκολφερ από την Λετονία, το οποίο ο ΚΟΤ θα αθλοθετήσει.  

 

Αξίζει, τέλος, να γίνει αναφορά και στην επίσκεψη στην Κύπρο του Διευθύνοντος 

Συμβούλου του Διεθνούς Συνδέσμου Οργανωτών Ταξιδίων Γκολφ IAGTO και 

αξιωματούχου του European Golf Association, κατά την διάρκεια των οποίων είχαν 

συναντήσεις με αρμόδιο  εκπρόσωπο του ΚΟΤ και έτυχαν σχετικής ενημέρωσης και 

ξενάγησης σε γήπεδα γκολφ.       

 

5. ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Το προϊόν τουρισμού φύσης, περιλαμβανομένων των θεματικών μονοπατιών της 

φύσης, προβλήθηκε με διάφορα μέσα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.   

 

Διοργανώθηκε το Περιπατητικό Φεστιβάλ 2017 σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών 

κατά τη περίοδο Μαρτίου - Μαΐου 2017.  Το Φεστιβάλ περιλάμβανε οργανωμένα 

περπατήματα με αδειούχους ξεναγούς και μεταφορά με λεωφορεία στους χώρους 

εκκίνησης των διαδρομών.  Για προβολή του Φεστιβάλ παράχθηκε το σχετικό 

έντυπο υλικό.  Η επιτυχής διοργάνωση του Φεστιβάλ οδήγησε στην απόφαση για 

επανάληψη του την άνοιξη του 2018 και στα πλαίσια αυτά ετοιμάστηκε το 

πρόγραμμα των σχετικών εκδηλώσεων.   

 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών προωθήθηκε ο επανασχεδιασμός του 

Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε4.   

 

6. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ» 

 

Η διατήρηση και ανάδειξη της παράδοσης και της ιστορίας του τόπου, αλλά και η 

στήριξη της πολιτιστικής έκφρασης του σύγχρονου Κύπριου είναι βασική 

προϋπόθεση για την επιτυχή επανατοποθέτηση της τουριστικής Κύπρου. Με στόχο 

τη δημιουργία του κατάλληλου τουριστικού προϊόντος ο ΚΟΤ προωθεί και 

υποστηρίζει την πραγματοποίηση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων 

εκδηλώσεων.  Επιπρόσθετα, επιδιώκει όπως οι εκδηλώσεις αυτές 

πραγματοποιούνται σε διάφορες εποχές του χρόνου και να καλύπτουν όλες τις 

περιοχές.  Το 2017 ο ΚΟΤ συνδιοργάνωσε τους πιο κάτω κύκλους καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων: 

 

 Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος με τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες 

του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού & το Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς 

Ινστιτούτου Θεάτρου  
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 Πολιτιστικός Χειμώνας σε συνεργασία με το Δήμο Αγίας Νάπας  

 

Με την στήριξη του ΚΟΤ διοργανώθηκαν επίσης σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις 

όπως η Όπερα στην Πάφο, το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ στην Αγία Νάπα και το 

Φεστιβάλ Λευκωσίας. Παράλληλα, επιχορηγήθηκε αριθμός πολιτιστικών και 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που οργάνωσαν τοπικές αρχές, μη κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί και οργανωτές εκδηλώσεων. Προκηρύχθηκε επίσης το «Σχέδιο 

Επιχορήγησης Πολιτιστικών / Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται 

στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας» (de minimis) για 

το 2018.  

 

Μετά από πρόσκληση της Unesco, αποφασίστηκε η συμμετοχή του ΚΟΤ σε 

συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα της Unesco και 

του National Geographic “World Heritage Journeys in Europe” (“Romantic Europe” - 

Πάφος). Ο ΚΟΤ συμμετείχε στις δύο οργανωτικές συναντήσεις-εργαστήρια 

(workshops) του Προγράμματος που έγιναν στη Γερμανία (28.5-1.6.2017) και στη 

Λιθουανία (1-4.10.2017).  

 

O Oργανισμός, στα πλαίσια της ευρύτερης συνεργασίας με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, 

συνέβαλε στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μνημείων και Χώρων το θέμα της 

οποίας για το 2017 ήταν «Πολιτιστική Κληρονομιά και Αειφόρος Τουρισμός», 

προσφέροντας δωρεάν μεταφορές και ξεναγήσεις σε θεματικές εκθέσεις στη 

Λάρνακα και στη Λεμεσό.   

 

Ο ΚΟΤ συμμετείχε σε διάφορες Επιτροπές όπως την Εθνική Επιτροπή Κύπρου για 

τη διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Ημερών Κληρονομιάς (ΕΗΚ) 2017, την Επιτροπή 

για τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της 

Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (11/2016 - 5/2017) κ.ά.  

 

Ο Οργανισμός διεξήγαγε συναντήσεις και είχε επαφές με διάφορους εμπλεκόμενους 

φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όπως Τμ. Αρχαιοτήτων, Πολιτιστικές 

Υπηρεσίες ΥΠΠ κ.ά. 

 

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα «Κύπρος – Μικρές Αποδράσεις, Μεγάλες Εμπειρίες», 

αυτό συνεχίστηκε καλύπτοντας τις περιόδους Οκτωβρίου 2016 – Ιουνίου 2017 και 

Οκτωβρίου 2017 – Ιουνίου 2018.  Το πρόγραμμα, που αφορά την προσφορά 

θεματικών πακέτων διακοπών Σαββατοκύριακου περιλαμβάνει διανυκτέρευση με 

ένα γεύμα εντός του καταλύματος, ένα γεύμα σε εστιατόριο και μία θεματική 

εκδρομή η οποία προσφέρεται δωρεάν από τον Οργανισμό.   Το πρόγραμμα 

συμβάλλει στην προώθηση του εσωτερικού τουρισμού καθώς και στη μείωση της 

εποχικότητας.  Οι Μικρές Αποδράσεις βρίσκουν κάθε χρόνο και μεγαλύτερη 

απήχηση στο Κυπριακό κοινό.    
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7. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Με πρωτοβουλία του ΚΟΤ, συστάθηκε η Θεματική Ομάδα Θρησκευτικού και 

Προσκυνηματικού Τουρισμού, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη, ανάδειξη και 

προώθηση του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού στην Κύπρο. Στην 

Ομάδα συμμετέχουν ο ΚΟΤ, το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων 

της Εκκλησίας της Κύπρου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ο ΠΑΣΥΞΕ, ο ΣΤΕΚ, ο ACTA 

και ο Σύνδεσμος Ξεναγών Κύπρου. 

 

Έχει ετοιμαστεί υλικό προβολής του Θρησκευτικού Τουρισμού για λογαριασμό του 

ΚΟΤ όπως εναέρια βίντεο για τις βυζαντινές Εκκλησίες του Καταλόγου της UNESCO 

και γίνεται φωτογράφιση των θρησκευτικών και περί την θρησκεία 

εθίμων/πρακτικών από επαγγελματία φωτογράφο.  

 

Επίσης, το έργο RE-CULT που αφορά στον Θρησκευτικό Τουρισμό και στο οποίο ο 

ΚΟΤ συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος, εγκρίθηκε για ένταξη στο Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος.  Αναμένεται η έγκριση του τελικού ποσού και η 

υπογραφή της σύμβασης. 

 

Αρχές Δεκεμβρίου 2017 διεξήχθη εκδήλωση από το Γραφείο του ΚΟΤ και την 

Πρεσβεία της Κύπρου στη Μόσχα, με κύριο ομιλητή τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. 

Χρυσόστομο. 

 

8. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΥΕΞΙΑΣ) 

 

Στα πλαίσια της προσπάθειας για ανάπτυξη και προώθηση του Τουρισμού Υγείας 

και Ευεξίας, ο ΚΟΤ συμμετείχε στις συνεδρίες του Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών 

Υγείας Κύπρου και υποεπιτροπές Επιτροπών Μελέτης Νομοσχεδίου Κέντρων 

Αποκατάστασης και Δημιουργίας Cluster ως επίσης και σε συνεδρίες του 

Συνδέσμου Cyprus Spa Association και συνεργάζεται μαζί τους στον 

προγραμματισμό μελλοντικών δράσεων. 

 

Στα πλαίσια προώθησης της Κύπρου για Τουρισμό Υγείας και Ευεξίας, ο ΚΟΤ 

συμμετείχε, τέλη Σεπτεμβρίου 2017, με διμελή αντιπροσωπεία αποτελούμενη από 

μέλος του Δ.Σ. και Λειτουργό, στο πρόγραμμα της Κυπριακής Αποστολής στην 

Ρωσία το οποίο διοργανώθηκε με τη συνεργασία του Φορέα Προώθησης 

Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου, του Συνδέσμου Κέντρων Ευεξίας Κύπρου, του Υπ. 

ΕΕΒΤ, του ΚΕΒΕ και του “Russian Health Travel Council” RHTC.  Το πρόγραμμα 

αφορούσε δύο εκδηλώσεις προβολής:  (1) το 3rd Russia-Cyprus Tourism Forum 

στην Αγία Πετρούπολη, με δημοσιογραφική διάσκεψη και συναντήσεις με πέραν των 

30 Ρώσων επαγγελματιών του τομέα και δημοσιογράφων και (2) συμμετοχή με 

εκθεσιακό περίπτερο στην έκθεση Moscow Medshow 2017 με 50% χρηματοδότηση 

από τον ΚΟΤ.  Ο Οργανισμός ανέλαβε επίσης μέρος του κόστους μετάφρασης στα 

Ρωσικά διαφημιστικών θεματικών “video spots” του Τουρισμού Υγείας.   
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Στα πλαίσια του Σχεδίου “Sales Calls” για Ιατρικό Τουρισμό που βρίσκεται σε 

λειτουργία, εγκρίθηκε μία αίτηση για παροχή στήριξης για διενέργεια επισκέψεων 

στα Η.Α.Ε. για προσέλκυση ιατρικού τουρισμού. 

 

Ο ΚΟΤ συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο “Health Tourism Industry Conference” 28.2 

– 3.3.2017 στην Κροατία και προσκλήθηκε και συμμετείχε στο 1ο “European Health 

Tourism Industry Leaders Summit”.  Συμμετείχε επίσης στο “Cyprus Health Care 

Conference Gala” (12.10.2017, Λευκωσία.) 

  

Διοργανώθηκε επίσης Εργαστήριο – Σεμινάριο με θέμα “Creating Packages for 

Health Tourism Industry in Cyprus – Cluster Formation στις 17.1.2017. 

 

Περαιτέρω, για την προώθηση της Κύπρου ως Τουριστικό Προορισμό Ευεξίας, ο 

ΚΟΤ σε συνεργασία με το Cyprus Spa Association διοργάνωσε στην Κύπρο 

δημοσιογραφική διάσκεψη και πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον διεθνή θεσμό 

“Global Wellness Day”.  Επίσης ο ΚΟΤ συμμετείχε και πρόβαλε την εκδήλωση 

“International Day of Yoga” που διοργάνωσε η Υπάτη Αρμοστεία της Ινδίας στις 

21.6.2017. 

 

Σε συνεργασία με το Cyprus Spa Association ο ΚΟΤ στήριξε και συνδιοργάνωσε 

εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Refining SPA Supervisory and Managerial Skills” 

στις 9.5.2017 σε ξενοδοχείο στην Λεμεσό. 

 

Επίσης, ο ΚΟΤ διεξήγαγε συναντήσεις και είχε επαφές με διάφορους 

εμπλεκόμενους φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στον τουρισμό υγείας, ενώ 

προσφέρθηκε καθοδήγηση σε ενδιαφερόμενους επενδυτές. 

 

 

9. ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Το πιο πάνω ειδικό προϊόν αποσκοπεί στην ανάδειξη και προβολή ενός πολύ 

σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Κύπρου που προκύπτει από την 

πλούσια παράδοση της Κυπριακής κουζίνας και της παραγωγής κρασιού. 

 

Ο Οργανισμός έχει χορηγήσει τη διοργάνωση στοχευμένων σεμιναρίων σε θέματα 

γαστρονομίας σε διάφορες κοινότητες ενώ έχει επίσης στηρίξει διάφορα Φεστιβάλ 

Γαστρονομίας.  Παράλληλα, λειτουργεί και το Σχέδιο Επιχορήγησης Φεστιβάλ 

Οινογαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων.  

 

Ο Οργανισμός συμμετέχει επίσης στην Οργανωτική Επιτροπή για το Διαγωνισμό 

Κυπριακού Οίνου, ο οποίος διοργανώνεται κάθε χρόνο (Απρίλιο-Μάϊο) από το 

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

 

Ακόμη, διοργανώθηκε το Νοέμβριο για τέταρτη συνεχή χρονιά ο «Μήνας Κρασιού,» 

στα πλαίσια του οποίου διεξήχθησαν εκδρομές σε οινοποιεία της Κυπριακής 
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υπαίθρου, Έκθεση Κρασιού και άλλες σχετικές εκδηλώσεις. 

   

Περαιτέρω, παράχθηκε το έντυπο «Γαστρονομικό Ημερολόγιο» στα Ελληνικά και 

στα Αγγλικά, το οποίο θα μεταφραστεί και στα Γερμανικά και Γαλλικά.  

 

Φιλοξενήθηκαν ακόμη δύο ταξίδια εξοικείωσης για το κρασί (από ΗΠΑ, Αγγλία, 

Γαλλία, Γερμανία και Αυστρία) και ένα για τη γαστρονομία (από Γερμανία και 

Αυστρία.) 

 

10. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YACHTING 

 

Για την προώθηση της Κύπρου ως Τουριστικός Προορισμός Yachting, ο ΚΟΤ 

στήριξε και πρόβαλε την διοργάνωση εκδηλώσεων και ιστιοπλοϊκών αγώνων. 

 

Για την διοργάνωση Haifa–Cyprus Regatta από το Ισραήλ με 15 σκάφη, περίπου 80 

άτομα, στις 13-16.4.2017, ο ΚΟΤ  παρείχε φιλοξενία των σκαφών στη Μαρίνα 

Λάρνακας ως επίσης δείπνο και μονοήμερη εκδρομή στο Τρόοδος για τους 

Ισραηλινούς συμμετέχοντες.  Η εν λόγω Regatta αποτελεί μέρος του E.M.Y.R. (East 

Mediterranean Yacht Rally) που στο παρελθόν περιλάμβανε και την Τουρκία ενώ τα 

τελευταία χρόνια μόνο την Κύπρο. 

 

Επίσης διοργανώθηκε με επιτυχία στις 3-14.10.2017 το Cyprus-Israel Regatta 2017 

που περιλάμβανε τις μαρίνες Λεμεσού, Αλιευτικό Καταφύγιο Ζυγίου και Μαρίνα 

Λάρνακας.  Αρμόδια εκπρόσωπος του ΚΟΤ είχε συνεργασία με τους οργανωτές 

από το Ισραήλ και Κύπρο και συμμετείχε στο πρόγραμμα εκδηλώσεων, τελετή 

έναρξης και λήξης, απονομής βράβευσης που έγιναν στην Κύπρο.  Η φετινή 

εκδήλωση συμπεριέλαβε για πρώτη φορά την διαδρομή από την Herzliya προς την 

Μαρίνα Λεμεσού “Friendly Regatta.”  Η όλη εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα επιτυχής και 

προβλήθηκε ευρέως στην Κύπρο και Ισραήλ σε ιστοσελίδες και Social Media. 

 

Για την περαιτέρω προώθηση του Yachting Tourism, ο ΚΟΤ στήριξε το Ναυτικό 

Σαλόνι Limassol Boat Show 2017 το οποίο είχε συμμετοχές από Κύπρο και 

εξωτερικό. 

   

Επίσης, ο ΚΟΤ διεξήγαγε συναντήσεις και είχε επαφές με εμπλεκόμενους φορείς και 

επενδυτές του τομέα Yachting Tourism. Συγκεκριμένα στις 29.6.2017 είχε 

ενημερωτική συνάντηση με την διευθυντική ομάδα της εταιρείας M.M. Makronissos 

Marina Ltd για την Μαρίνα Αγίας Νάπας. 

 

Τέλος στα πλαίσια της συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών για την ανάπτυξη και 

προώθηση του Τουρισμού Yachting, εκπρόσωποι του KOT συμμετείχαν στις 

11.9.2017 σε συνάντηση στη Μαρίνα Λάρνακας με Αντιπροσωπεία από το Ισραήλ 

που απαρτιζόταν από τον Πρόεδρο του Israel Yacht Club, τον CEO της εταιρείας Tel 

Aviv–Jaffa Municipal Corporation “Atarim”, τον Διευθυντή της Μαρίνας του Τελ Αβίβ, 

αξιωματούχο της Αστυνομίας του Τελ Αβίβ. 
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11. ΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΙΤΟΣ 

 

Το τμήμα αγοράς γάμων περιλαμβάνει τόσο τα ταξίδια για τέλεση πολιτικών γάμων 

όσο και τα ταξίδια για το μήνα του μέλιτος ή/και ρομαντικά ταξίδια.  Βάσει στοιχείων 

από έρευνα που έχει διεξαγάγει ο ΚΟΤ, εκτιμάται ότι ο αριθμός των πολιτικών 

γάμων τουριστών (μη Κυπρίων) για το 2016 ήταν γύρω στις 7.600.  Oι κύριες 

αγορές για το προϊόν αυτό είναι: Η.Β., Ισραήλ, Λίβανος και Ρωσία.  

 

Για την προώθηση του Γαμήλιου προϊόντος στο εξωτερικό ο Οργανισμός  

συμμετέχει στις γαμήλιες εκθέσεις ‘The Birmingham National Wedding Show’ και 

‘The London National Wedding Show’ στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς επίσης στην 

έκθεση Wedding Follies στο Λίβανο.   

 

Προγραμματίζονται σχετικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και ταξίδια εξοικείωσης για το 

2018. 

 

12. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

 

Διεξήχθη έρευνα από εταιρεία ερευνών αγοράς, για τον Τουρισμό Εκμάθησης της 

Αγγλικής Γλώσσας στην Κύπρο. Στόχοι της έρευνας ήταν η καταγραφή και ανάλυση 

της υφιστάμενης κατάστασης της συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού, αλλά και 

η σύγκριση της Κύπρου σε σχέση με τη Μάλτα (benchmarking), που αποτελεί τον 

μεγαλύτερο ανταγωνιστικό προορισμό του τομέα.  

 

Ο ΚΟΤ στήριξε τη διοργάνωση fam trips από μέλη του Συνδέσμου ELSAC (English 

Language Schools Association of Cyprus), με εξειδικευμένους πράκτορες από το 

εξωτερικό. 

 

Ζ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2017 ΕΤΥΧΑΝ 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

 

1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 

 

Σε ότι αφορά θέματα προβολής και προώθησης, ο Οργανισμός συνέχισε τις 

ενέργειες προβολής των κρουαζιέρων με την εξυπηρέτηση των κρουαζιερόπλοιων 

που φτάνουν στο Λιμάνι Λεμεσού, καθώς και με τη διανομή διαφημιστικού υλικού 

μέσω των Γραφείων του στο εξωτερικό. Παράλληλα, ο Οργανισμός συνεισέφερε 

οικονομικά στις εκδηλώσεις υποδοχής των κρουαζιερόπλοιων στο Λιμάνι Λεμεσού 

που συνδιοργανώνονται από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 

Λεμεσού και το Δήμο Λεμεσού.   

 

Ο ΚΟΤ προχώρησε σε συνεργασία με την DP World Limassol, διαχειριστή του νέου 

τερματικού κρουαζιέρας στο Λιμάνι Λεμεσού, για την προβολή και προώθηση της 

Κύπρου ως κέντρου για κρουαζιέρες.  Έγιναν συναντήσεις κατά τη διάρκεια του 
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συνεδρίου Seatrade Cruise Europe το Σεπτέμβριο 2017 στο Αμβούργο καθώς και με 

το λιμάνι της Χάϊφα.    

 

Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ  

 

Για την εφαρμογή της πολιτικής της στον τουρισμό η Ένωση συνεργάζεται στενά με 

τους φορείς της τουριστικής βιομηχανίας και τα Κράτη μέλη, στη βάση των αρχών 

της αναλογικότητας και της επικουρικότητας.  

  

Ευθυγραμμιζόμενη με την κατεύθυνση των προτεραιοτήτων της Προεδρίας Juncker, 

απώτερος στόχος της πολιτικής της ΕΕ στον τουρισμό και των δράσεων της είναι η 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα και η αύξηση της συνεισφοράς του στην 

οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ.) 

 

Ο ΚΟΤ, ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τουρισμού, συμμετείχε στις  δύο 

συνεδριάσεις που συγκάλεσε η ΕΕπ κατά το 2017 και είχε την ευκαιρία να αναπτύξει 

τις θέσεις του και να υποβάλει τις εισηγήσεις του σε σχέση με τις 

προγραμματισμένες ενέργειες και δράσεις της Επιτροπής.  

 

Tον Οκτώβριο του 2017 διοργανώθηκε από την Εσθονία η οποία προέδρευε του 

Συμβουλίου της ΕΕ, το Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τον Τουρισμό στο οποίο εκ μέρους 

του Οργανισμού συμμετείχε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής.  Αντικείμενο 

συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων στο Συνέδριο απετέλεσαν τα θέματα της 

Ψηφιακής Καινοτομίας, της συνδεσιμότητας των μεταφορών, της βιώσιμης 

ανάπτυξης του τουρισμού και η ισορροπία ασφάλειας-απρόσκοπτης μεταφοράς. 

 

Επίσης, το Νοέμβριο του 2017 ο Οργανισμός συμμετείχε στην ημερίδα που 

διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Τουρισμού 2017. Κύριο 

θέμα της ημερίδας ήταν η πορεία στο μέλλον του Τουρισμού στην ΕΕ.  

 

2. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

Ο Οργανισμός κλήθηκε και συμμετείχε σε συναντήσεις που έγιναν για την οργάνωση 

της Προεδρίας της Κύπρου του Συμβουλίου της Ευρώπης από την Κύπρο την 

περίοδο Νοεμβρίου 2016-Μαρτίου 2017.  Ειδικότερα ο Οργανισμός διορίστηκε 

μέλος της Επιτροπής που ανέλαβε το πολιτιστικό πρόγραμμα/πτυχή της Προεδρίας.  

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 

ΕΡΓΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

(α) Επιχειρησιακά Προγράμματα  
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Για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-

2020 που καταρτίστηκαν για την αξιοποίηση των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 

Ταμείων της ΕΕ, ο Οργανισμός ορίστηκε μέλος τριών Επιτροπών Παρακολούθησης 

που συστήθηκαν από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές.  Ειδικότερα οι Επιτροπές 

αυτές στις συνεδρίες των οποίων συμμετείχε ο Οργανισμός και κατά το 2017, 

αφορούν στα Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», 

«Αγροτικής Ανάπτυξης» και «Θάλασσα». 

 

Το 2017 έχουν εγκριθεί από τη ΓΔ ΕΠΣΑ η οποία ενεργεί ως Διαχειριστική Αρχή των 

ΕΔΕΤ 2014-2020, όλα τα Σχέδια και Έργα που περιλήφθηκαν στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», για υλοποίηση από τον 

Οργανισμό. 

  

Επιδίωξη των δράσεων αυτών είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσω 

της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος και των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.  Τα έργα 

συγχρηματοδοτούνται μέχρι και 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και είναι:  

 

Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού 

προϊόντος 

Εκδόθηκε και υπογράφτηκε με τη Διαχειριστική Αρχή, στις 31.7.2018, η Απόφαση 

Επιλεξιμότητας του Σχεδίου Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και 

εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής 

περιόδου (Σχέδιο).   

 

Προηγήθηκε η έγκριση του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και το 

Υπουργικό Συμβούλιο 11.4.2017 και 20.6.2017 αντίστοιχα, η έκδοση στις 6.7.2017 

της Απόφασης του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, με αρ. 25.06.005.368 

(899.2.1.6/27.1.10) καθώς και από όλες τις αρμόδιες αρχές των Πιστοποιητικών 

συμβατότητας με τις Εθνικές και Κοινοτικές Νομοθεσίες και πολιτικές για το 

Περιβάλλον, την Ισότητα των δύο φύλων, και τη μη διάκριση.   

 

Επίσης η Διαχειριστική Αρχή, στα πλαίσια Συμφωνίας που υπογράφτηκε στις 

24.5.2017 εκχώρησε στον Οργανισμό τις αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα για το 

Σχέδιο και γι’ αυτό το σκοπό ενέκρινε Τεχνική Βοήθεια ύψους € 600.000 που αφορά 

σε δαπάνες για τη λειτουργία και διαχείριση του Σχεδίου μέχρι την ολοκλήρωση του.   

 

Το Σχέδιο προκηρύχθηκε στις 3.8.2017 με περίοδο υποβολής αιτήσεων από 

4.8.2017-16.4.2018 και προϋπολογισμό €16εκ. Για την ενημέρωση των 

ενδιαφερόμενων έγιναν σχετικές ανακοινώσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας και στον τύπο/εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας, καθώς και 

ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (incentives-consultation@visitcyprus.com).  
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Ακολούθησε μια σειρά από παρουσιάσεις στις οποίες επεξηγήθηκαν οι πρόνοιες του 

Σχεδίου και απαντήθηκαν ερωτήματα των παρευρισκόμενων.  Συνολικά 

πραγματοποιήθηκαν 6 παρουσιάσεις  (7,8,29 Αυγούστου και 2 Νοεμβρίου 2017) και 

κάλυψαν όλες τις επαρχίες.   

 

Την περίοδο μέχρι και τις 4.9.2017 οι συμμετέχοντες/ενδιαφερόμενοι είχαν την 

ευκαιρία να υποβάλουν γραπτώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τυχόν 

ερωτήματα/απορίες τους οι οποίες απαντήθηκαν στα πλαίσια Συμπληρωματικών 

Εγγράφων του Σχεδίου που εκδόθηκαν στις 14.9.2017. 

 

Kαθ’ όλη την περίοδο υποβολής αιτήσεων λειτουργούσε Γραφείο Υποστήριξης 

ενδιαφερόμενων ενώ επίσης δημιουργήθηκε ειδική ιστοσελίδα για το Σχέδιο 

www.sxedioxorigion.com στην οποία αναρτήθηκαν όλες οι πληροφορίες και 

έγγραφα του Σχεδίου. 

 

Δέσμη Δράσεων για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 

Το έργο το οποίο άρχισε να υλοποιείται από το 2015 εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική 

Αρχή στις 6.12.2017.  Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €6εκ 

και η διάρκεια του 73 μήνες. Δράσεις του έργου συμπεριλαμβάνουν διαφημιστικές 

εκστρατείες, θεματικές διαδρομές, Μελέτες, παραγωγή έντυπου και 

οπτικοακουστικού υλικού προβολής, ενημερωτικές ημερίδες και εκδηλώσεις. 

 

Τεχνική Βοήθεια ΚΟΤ 2014 – 2020 

Το έργο το οποίο άρχισε να υλοποιείται από το 2015 εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική 

Αρχή στις 01.12.2017. Το Έργο, με προϋπολογισμό €0,6εκ., καλύπτει έξοδα 

λειτουργίας του ΕΦ για τη διαχείριση και λειτουργία του πιο πάνω Σχεδίου 

Χορηγιών.  

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές αξιολόγησης έργων, προτάσεις συνολικού 

προϋπολογισμού €5.2εκ., που υποβλήθηκαν για συγχρηματοδότηση στα πλαίσια 

της Εδαφικής Συνεργασίας. Ειδικότερα στα πλαίσια των πιο κάτω προγραμμάτων: 

 

(α) Ελλάδα – Κύπρος 

Εγκρίθηκε για ένταξη το έργο στρατηγικού χαρακτήρα RECULT  στο οποίο ο 

Οργανισμός συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος ενώ τα υπόλοιπο εταιρικό σχήμα 

αποτελούν 3 επιπλέον εταίροι από την Κύπρο και 4 εταίροι από την Ελλάδα. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €2,7εκ. και η συνολική του 

διάρκεια στους 36 μήνες. 

 

(β) Interreg MED 

Εγκρίθηκε η πρόταση MEDCYCLETOUR στην οποία ο Οργανισμός συμμετέχει ως 

εταίρος. Το υπόλοιπο εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει εταίρους από Ισπανία, Γαλλία, 

Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία και Ελλάδα. Οι δράσεις του ΚΟΤ προϋπολογίζονται στις 

http://www.sxedioxorigion.com/
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€250.000. Το έργο αφορά στην ανάπτυξη της ποδηλατικής διαδρομής EurοVelo8 

και στα πλαίσια του πραγματοποιήθηκε από ομάδα εμπειρογνωμόνων της Σουηδίας 

επιθεώρηση τμήματος της διαδρομής από Κάβο Γκρέκο μέχρι Πάφο. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €2,5εκ. και η συνολική του διάρκεια 

στους 36 μήνες.  

 

Γ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Ο ΚΟΤ συνέχισε την παρακολούθηση των προκηρύξεων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής του COSME, H2020, Erasmus+ και LIFE κ.λπ. και τη σχετική διάχυση 

των πληροφοριών στους τουριστικούς φορείς. Για το σκοπό αυτό συνεχίστηκε και η 

συμμετοχή του ως συνδρομητής στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου. 

 

Στα πλαίσια του προγράμματος Horizon2020, εγκρίθηκε η πρόταση έργου 

MEDSTACH στην οποία συμμετέχει ο Οργανισμός μαζί με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, 

το ΤΕΠΑΚ, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ίδρυμα FORTH Ελλάδας και το UCL 

Λονδίνου. Ο ΚΟΤ ανέλαβε την προώθηση της δράσης εκπόνησης επιχειρησιακού 

σχεδίου. Το έργο MEDSTACH αφορά στην προώθηση της έρευνας και καινοτομίας 

στη διαχείριση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς ενώ σε πρώτη φάση τη 

δημιουργία κέντρου αριστείας για πολιτιστική κληρονομιά και καινοτομία. 

 

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας (EDEN) 2016 με 

θεματική τον «Πολιτιστικό Τουρισμό» με νικητή προορισμό την Ορεινή Λάρνακας και 

άρχισε η υλοποίηση του EDEN 2017 που αφορά την προώθηση των προορισμών 

EDEN.  

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 

ΕΡΓΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Ολοκληρώθηκαν όλες οι τελευταίες απαιτήσεις σε σχέση τη διαδικασία κλεισίματος 

όλων των έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια των πιο πάνω 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και ο Οργανισμός συνεργάστηκε με όλες τις 

εποπτικές αρχές για το σκοπό αυτό. 

 

Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

 

Και κατά το 2017 ο Οργανισμός συνέχισε να είναι ο κύριος οικονομικός χορηγός των 

ΕΤΑΠ και παράλληλα συνεισέφερε στην ετήσια κάλυψη των λειτουργικών εξόδων 

που περιλαμβάνουν και τις ετήσιες απολαβές των Λειτουργών των ΕΤΑΠ. 

 

Με βάση την οικονομική στήριξη του Οργανισμού, οι Εταιρείες Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Προβολής Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου και 

Τροόδους προχώρησαν με την υλοποίηση των περιφερειακών στρατηγικών με 

έμφαση στον τομέα της προβολής/μάρκετινγκ, την αναβάθμιση του προϊόντος και τη 
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διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων.  Στόχος των πιο πάνω ήταν η προώθηση της 

εκάστοτε περιφέρειας τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.  Άλλη σημαντική 

ενέργεια των ΕΤΑΠ ήταν και η διεκδίκηση  Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων με στόχο 

την αναβάθμιση του προϊόντος και την ενίσχυση των οικονομικών πόρων των 

εταιρειών. 

 

 

Ι. ΕΡΕΥΝΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Σε ότι αφορά την ετήσια ερευνητική δραστηριότητα του ΚΟΤ, προωθήθηκε εντός του 

2017 η διεξαγωγή των ακόλουθων ερευνών / προγραμμάτων: 

    

1. Στατιστικά Στοιχεία Τουρισμού 

 

Ο Οργανισμός συλλέγει, επεξεργάζεται, αναλύει, παρακολουθεί και διαχέει αριθμό 

δεικτών τουρισμού, από στοιχεία τα οποία είτε παράγονται από τον ίδιο, είτε από 

εξωτερικές πηγές όπως τη Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.  Με βάση τα 

στοιχεία αυτά, ετοιμάζονται σχετικές εκδόσεις, που δημοσιοποιούνται σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή.  Επίσης, στοιχεία παρέχονται σε τακτική βάση σε διεθνείς 

Οργανισμούς και άλλους φορείς. 

 

2. Μελέτες / έρευνες που διεξήχθησαν κατά το 2017: 

 

(α) Εξειδικευμένες έρευνες για τη συλλογή στοιχείων για διάφορες ειδικές μορφές 

τουρισμού (αθλητικό, συνεδριακό, εκμάθησης Αγγλικών, τουρισμό γάμων,) 

καλύπτοντας τόσο το 2017 όσο και προηγούμενα χρόνια.  

(β) Έρευνα αναχωρήσεων ξένων περιηγητών, για τη συλλογή στοιχείων σχετικά 

με το προφίλ των περιηγητών της καλοκαιρινής περιόδου και τους λόγους 

επίσκεψης τους στην Κύπρο.   

 

(γ) Έρευνα επίδοσης και προσδοκιών επαγγελματιών τουρισμού. 

 

Κέντρο Πληροφοριών ΚΟΤ (Βιβλιοθήκη) 

 

Στα πλαίσια του στρατηγικού στόχου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού όπως 

καταστεί Τράπεζα Πληροφοριών και Γνώσεων του τουριστικού τομέα λειτουργεί το 

Κέντρο Πληροφοριών ΚΟΤ. Το Κέντρο είναι μια Εξειδικευμένη "Τράπεζα 

Πληροφοριών" σε θέματα τουρισμού. 

 

Στο Κέντρο Πληροφοριών συγκεντρώνεται υλικό πληροφόρησης και έρευνας που 

αφορά τον τουρισμό όπως βιβλία, έρευνες/μελέτες, σχέδια, στατιστικά στοιχεία, 

κατάλογοι, εγχειρίδια, οδηγοί, χάρτες, νομοθεσία και κυβερνητικές εκδόσεις, CD 

Rom / DVD και άλλα οπτικοακουστικά μέσα, εκδόσεις του ΚΟΤ και άλλων Εθνικών 
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Οργανισμών Τουρισμού, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, της Ε.Ε. καθώς 

και άλλων εντόπιων και διεθνών οργανισμών. 

 

Το 2017, η ηλεκτρονική βάση δεδομένων που διατηρεί το Κέντρο Πληροφοριών, 

εμπλουτίστηκε με σημαντικό αριθμό ηλεκτρονικών εκδόσεων, όπως εκδόσεις από 

διεθνείς οργανισμούς στους οποίους ο ΚΟΤ είναι μέλος (UNWTO, ETC κ.ά)  ή και 

άρθρα από περιοδικά του εξωτερικού, στα οποία ο Οργανισμός είναι συνδρομητής 

(MINTEL, Harvard Business Review κ.ά), καθώς επίσης και Έρευνες/Μελέτες του 

ΚΟΤ και άλλων εντόπιων οργανισμών. 

 

Κατά το 2017 εξυπηρετήθηκε μεγάλος αριθμός ξένων και εντόπιων φοιτητών, 

ατόμων που ασχολούνται με διάφορους τομείς έρευνας, καθώς και το προσωπικό 

του Οργανισμού. 

 

Κ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (UNWTO) 

 

Ο ΚΟΤ εκπροσωπείται στις εργασίες και συμμετέχει στις δραστηριότητες του 

UNWTO. 

 

Λειτουργός του Τμήματος Στρατηγικής συμμετείχε, εκπροσωπώντας την Κύπρο, 

στην ειδική Ομάδα Εργασίας (ΟΕ) που συστάθηκε για την ετοιμασία της Παγκόσμιας 

Σύμβασης για τη Δεοντολογία του Τουρισμού η οποία καλύπτει όλες τις πτυχές της 

αειφορίας στον τουρισμό. Οι εργασίες της ΟΕ ολοκληρώθηκαν στη Γενική 

Συνέλευση του UNWTO το Σεπτέμβριο 2017. 

 

Πέραν της συμμετοχής του στην ΟΕ, ο ΚΟΤ συμμετείχε ως μέλος και στην Ad Hoc 

Επιτροπή για επεξεργασία και ολοκλήρωση του κειμένου της συγκεκριμένης 

Σύμβασης, η οποία έτυχε τελικής έγκρισης στη Γενική Συνέλευση του UNWTO. 

   

Αντιπροσωπεία του ΚΟΤ συμμετείχε στις εργασίες της 22ης Γενικής Συνέλευσης του 

UNWTO και της 62ης συνεδρίας της Περιφερειακής Επιτροπής για την Ευρώπη 

(UNWTO Regional Commission for Europe) που διεξήχθησαν από τις 11-16.9.2017 

στο Chengdu της Κίνας. Πέραν των πιο πάνω, ο ΚΟΤ συμμετείχε και ως μέλος στην 

Επιτροπή Διαπιστευτηρίων της Γενικής Συνέλευσης.    
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

 

1. Επιθεωρήσεις   

 

Μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής των σχετικών νομοθεσιών που διέπουν την 

ίδρυση και λειτουργία  

 Επιχειρήσεων ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών καταλυμάτων 

 Επιχειρήσεων γραφείων τουρισμού και ταξιδίων  

 Επιχειρήσεων Κέντρων Αναψυχής  

 Του επαγγέλματος των ξεναγών 

συνεχίστηκαν οι επιθεωρήσεις τόσο των επιχειρήσεων Ξενοδοχειακών και 

Τουριστικών καταλυμάτων όσο και των Κέντρων Αναψυχής με βάση τα σχετικά 

προγράμματα επιθεωρήσεων και τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται στις 

κατά περίπτωση διαδικασίες του εφαρμοζόμενου από το Τμήμα προτύπου 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008. 

Με βάση τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2017 

λειτουργούσαν 3655 Κέντρα Αναψυχής, 785 ξενοδοχειακά και άλλα τουριστικά 

καταλύματα και 430 Γραφεία Τουρισμού και Ταξιδίων.  Κατά το 2017 εκδόθηκαν 

2183 άδειες Κέντρων Αναψυχής.   

 

Επίσης εκδόθηκαν 311 άδειες για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού.    

 

2. Παράπονα   

Υποβλήθηκαν και διερευνήθηκαν 145 παράπονα τα οποία αφορούσαν 

επιχειρήσεις αδειούχες και μη που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος.   

 

Όλα τα παράπονα έτυχαν του ανάλογου χειρισμού μέσα στα πλαίσια που 

καθορίζονται από το σύστημα διαχείρισης ποιότητας.  Έγιναν οι ανάλογες 

παραστάσεις / υποδείξεις προς τους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες και εκεί 

όπου επιβαλλόταν λήφθηκαν τα δέοντα μέτρα (δικαστικά, επιστροφή χρημάτων, 

έκδοση εξώδικου προστίμου κλπ) και όλοι οι παραπονούμενοι ενημερώθηκαν 

σχετικά.    

 

Τα παράπονα μηχανογραφούνται από τον αρμόδιο κλάδο παραπόνων του 

Τμήματος για σκοπούς εξαγωγής αναλυτικών στατιστικών στοιχείων.   

Λήφθηκε επίσης αριθμός παραπόνων τα οποία δεν εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα του  Οργανισμού και τα οποία διαβιβάστηκαν στις κατά περίπτωση 

αρμόδιες υπηρεσίες για διερεύνηση και λήψη των αναγκαίων μέτρων.   
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3. Κλάδος Διατροφής – Γαστρονομίας 

Κέντρα Αναψυχής 

Κατά τη διάρκεια του 2017 ολοκληρώθηκαν οι κατατάξεις / ανακατατάξεις 169 

κέντρων αναψυχής και έγιναν 1800 αλλαγές οι οποίες αφορούσαν ονομασία, 

επιχειρηματία ή Διευθυντή Κέντρων Αναψυχής.  Επίσης έγινε ανάκληση της 

άδειας λειτουργίας 75 Κέντρων Αναψυχής.   

 

Επίσης εξετάστηκαν 594 και εγκρίθηκαν 193 περιπτώσεις σχεδίων που 

αφορούσαν τροποποιήσεις υφιστάμενων κέντρων αναψυxής ή/ και δημιουργίας 

νέων κέντρων.   

Συνήλθε στις 24.10.2017 η Επιτροπή Κέντρων στην καθιερωμένη της ετήσια 

συνεδρία με κύριο θέμα συζήτησης την πολιτική για την ανανέωση της 

κατάταξης και έκδοση άδειας λειτουργίας Κέντρων Αναψυχής για το 2018.  

 

Διατροφή – Γαστρονομία  

Έγινε η ανάθεση του διαγωνισμού για τη δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή 

Συμφώνου Ανάδειξης της κυπριακής γαστρονομίας το οποίο θα έχει εφαρμογή 

σε κέντρα εστίασης , καταστήματα πώλησης παραδοσιακών προϊόντων και 

επισκέψιμες μονάδες παραγωγής. Το Σύμφωνο θα προβλέπει μια σειρά 

ελάχιστων κριτηρίων ένταξης επιχειρήσεων στοχεύοντας στην προβολή της 

τοπικής γαστρονομίας, προώθηση των τοπικών μας προϊόντων  και στην 

αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των χώρων εστίασης .  

Η μελέτη η οποία αποτελεί την πρώτη φάση του Έργου ολοκληρώθηκε και 

παραδόθηκε στον Οργανισμό. Όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση, στη 

συνέχεια άρχισε η υλοποίηση της δεύτερης φάσης, η οποία αφορά στην 

πιλοτική εφαρμογή του Συμφώνου , η οποία αποφασίστηκε να γίνει στην 

επαρχία Λάρνακας κατόπιν εισήγησης του ανάδοχου. Πραγματοποιήθηκαν δύο 

(2) ενημερωτικές παρουσιάσεις σε αριθμό επιχειρήσεων και στη συνέχεια έγιναν 

επισκέψεις σε επιχειρήσεις οι οποίες επέδειξαν ενδιαφέρον συμμετοχής στο 

πρόγραμμα , 

Παράλληλα συνεχίστηκε με αρκετή επιτυχία η εφαρμογή του θεσμού «Κυπριακό 

πρόγευμα » στα ξενοδοχεία σε συνεργασία με το CSTI . Στα πλαίσια αυτά ο 

Οργανισμός διοργάνωσε με την ΕΤΑΠ Λάρνακας, εκπαιδευτικό σεμινάριο για το 

Κυπριακό Πρόγευμα για μάγειρες στο ξενοδοχείο Golden Bay στη Λάρνακα . 

4. Διαμονή – Ξενοδοχεία   

Κατά το 2017 πραγματοποιήθηκαν από τον Τομέα Διαμονής/ Ξενοδοχείων σε 

συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Οργανισμού και τον Κλάδο 

Επιθεωρητών, επιθεώρηση και έλεγχος - λειτουργίας, στελέχωσης, 

προδιαγραφών, εξοπλισμού και επαλήθευσης εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών 

σχεδίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για σκοπούς κατάταξης/ ανακατάταξης.  
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Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι/ επιθεωρήσεις με εισήγηση για  κατάταξη 33 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και εισήγηση ανακατάταξης μίας ξενοδοχειακής 

επιχείρησης. Έγινε επίσης εισήγηση για ανάκληση κατάταξης 13 ξενοδοχειακών 

μονάδων. 

Συνεχίστηκε η παρακολούθηση υλοποίησης ειδικών και γενικών όρων 

κατάταξης/ ανανέωσης κατάταξης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων καθώς επίσης 

θεμάτων ασφάλειας και υγείας. 

 

Ετοιμάστηκαν ειδικά σημειώματα τα οποία σχετίζονται με τα θέματα κατάταξης 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ανάκλησης κατάταξης μονάδων, εισηγήσεις 

αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει τα θέματα δημιουργίας και 

λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αναβάθμιση των τεχνικών και 

λειτουργικών προδιαγραφών των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, θέματα που 

συνδέονται με τα προβλήματα τουρισμού κλπ.  

 

Η Επιτροπή Ξενοδοχείων συνήλθε σε 5 συνεδρίες και εξέτασε με βάση την 

Ημερήσια Διάταξη θέματα τα οποία έχουν ετοιμαστεί από τους αρμόδιους 

Λειτουργούς  του Τμήματος.    

 

5. Δικηγόροι και διώξεις 

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου των αδειούχων όσο και μη αδειούχων τουριστικών 

επιχειρήσεων εκεί όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις λήφθηκαν τα ανάλογα 

δικαστικά μέτρα. Κατά τη διάρκεια του 2017 έγιναν παγκύπρια 246 διώξεις και 

εκδόθηκαν 44 εξώδικα πρόστιμα.    

 

6. Σχέδια Επιχορήγησης   

Έγινε η επαναπροκήρυξη των πιο κάτω σχεδίων επιχορήγησης μέρους του 

κόστους της δαπάνης για:   

 

(α)  ανακαίνιση υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρηστων και βοηθητικών 

χώρων και αντικατάσταση εξοπλισμού Κέντρων Αναψυχής 

(β) δημιουργία, αναβάθμιση η/και συμπλήρωση εξειδικευμένου εξοπλισμού και 

υποδομής για τη φιλοξενία και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες σε 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και Κέντρα Αναψυχής.    

 

Στα πλαίσια του σχεδίου εγκρίθηκαν και έτυχαν επιχορήγησης 82 επιχειρήσεις 

Κέντρων Αναψυχής με συνολική δαπάνη ύψους €425,000 περίπου.   

 

7. Επιχορηγήσεις Κοινοτήτων για καθαριότητα και έργα εξωραϊσμού   

 Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος για επιχορήγηση κοινοτήτων που έχουν 

άμεση σχέση με τον τουρισμό για έργα καθαριότητας και εξωραϊσμού 

αξιολογήθηκαν και έτυχαν έγκρισης 26 αιτήσεις από Κοινοτικά Συμβούλια έναντι 

του συνολικού ποσού των €30,000 περίπου.    
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8. Επιμορφωτικά Σεμινάρια    

 Κατά τη διάρκεια του 2017 πραγματοποιήθηκαν παγκύπρια 32 εκπαιδευτικά 

σεμινάρια για επαγγελματίες της Τουριστικής Βιομηχανίας.  Τα θέματα που 

κάλυψαν τα σεμινάρια αφορούσαν θέμα υπεύθυνης πώλησης 

οινοπνευματωδών ποτών, το κρασί και το σερβίρισμα του, ποιοτική 

εξυπηρέτηση πελατών, κυπριακή κουζίνα και πρακτική εξάσκηση μαγειρικής.  

Τα σεμινάρια παρακολούθησαν 1000 περίπου άτομα τα οποία επέδειξαν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μάθηση και ζήτησαν όπως ο θεσμός αυτός συνεχιστεί 

και στο μέλλον.  

 

9. Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα   

Ο Οργανισμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στα 

πλαίσια της προσπάθειας για καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης στο ευρύ 

κοινό συνέχισε και για τις Σχολικές Χρονιές 2016/ 17 και 2017/18 το πρόγραμμα 

παρουσιάσεων / διαλέξεων «Νεαροί Πρεσβευτές Τουρισμού» για παιδιά της 

έκτης Τάξης Δημοτικών Σχολείων. 

 

Στόχος των ενημερώσεων αυτών είναι να καταστήσουμε τα παιδιά πρεσβευτές 

του τόπου μας που να γνωρίζουν, θα αγαπούν και θα σέβονται τον τόπο και το 

περιβάλλον που ζουν.   

 

Κατά τη διάρκεια του 2017 έγιναν συνολικά 104 διαλέξεις παγκύπρια τις οποίες 

παρακολούθησαν 3800 μαθητές περίπου. 

 

Έγιναν επίσης 10 παρουσιάσεις σε μαθητές Ε΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου για το 

θέμα του Τουρισμού στην Κύπρο τις οποίες παρακολούθησαν 500 περίπου 

μαθητές.  Έγιναν 10 παρουσιάσεις σε Γυμνάσια / Λύκεια για το θέμα των 

Τουριστικών Επαγγελμάτων τα οποία παρακολούθησαν 700 περίπου μαθητές.    

 

Πραγματοποιήθηκε μία διάλεξη στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 

θέμα του προσβάσιμου τουρισμού στα πλαίσια του μαθήματος «Τουρισμός 

Ειδικών Ενδιαφερόντων» την οποία παρακολούθησαν 30 περίπου φοιτητές.    

 

10. Πλατφόρμα για την ασφάλεια των τουριστών   

 

Ο Οργανισμός πραγματοποίησε δύο εργαστήρια της πλατφόρμας για την 

ασφάλεια  στον Τουρισμό, πριν και μετά την τουριστική περίοδο, κατά τα οποία 

λειτούργησαν οι ακόλουθες ομάδες εργασίας : ομάδα για τα προβλήματα που 

προκύπτουν από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ομάδα θαλάσσιου 

τουρισμού και ασφάλειας λουόμενων, ομάδα για θέματα υγείας και νοσηλείας, 

ομάδα για θέματα κλοπών και παρενόχλησης τουριστών, ομάδα για θέματα 

οδικής ασφάλειας και τροχαίων ατυχημάτων, θέματα μεταφορών και διεθνούς 
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συνεργασίας . Στα πλαίσια των εργασιών της πλατφόρμας προωθήθηκε σειρά 

δράσεων όπως η δημιουργία ποδηλατικής αστυνομίας, η προώθηση της 

νομοθεσίας για το narcotest, η λειτουργία τοπικών ομάδων δράσης για θέματα 

κλοπών, η εντατικοποίηση των πεζών περιπολιών στις τουριστικές περιοχές, η 

διοργάνωση σεμιναρίων για την υπεύθυνη πώληση αλκοόλ και σεμιναρίων από 

την αστυνομία για θέματα τρομοκρατίας ,   η παραγωγή φυλλαδίων σε πέντε 

γλώσσες για θέματα οδικής ασφάλειας, η παραγωγή Spot για τα θέματα της 

ποδηλατικής αστυνόμευσης, της ασφάλειας των παραλιών και της ασφάλειας 

των ορεινών θέρετρων. 

 

11. Θάλασσα  και Παραλία 

Στα πλαίσια αναβάθμισης των κυπριακών παραλιών μέσω ενισχύσεων των  

Τοπικών αρχών λειτούργησε για ακόμη μια χρονιά Σχέδιο Επιχορηγήσεων για 

έργα Οργάνωσης και Ασφάλειας Παραλιών  για το 2017. Μέσω του Σχεδίου, 

επιχορηγήθηκε με συνολικό ποσό ύψους €107,000 ναυαγοσωστικός 

εξοπλισμός, εξοπλισμός καθαριότητας παραλιών,  υποδομή / εξοπλισμός 

προσβασιμότητας παραλιών για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και πληροφοριακές 

πινακίδες σε 22 Δήμους και Κοινότητες Παγκυπρίως.   

 

Ο Οργανισμός μέσω της εκπροσώπησης του στην Κεντρική Επιτροπή 

Παραλιών και στις Τοπικές Επιτροπές Παραλιών παρακολούθησε θέματα και 

έδωσε απόψεις αναφορικά με τη χρήση των παραλιών.  

 

Στα πλαίσια του διεθνούς προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στο οποίο ο 

Οργανισμός έχει τον ρόλο του Εθνικού Συντονιστή,  χορηγήθηκαν  δράσεις 

σχετικές με την  προβολή του θεσμού, όπως έκδοση ενημερωτικών εντύπων και 

του ετήσιου Χάρτη Γαλάζιας Σημαίας ο οποίος με πρωτοβουλία του Οργανισμού 

εκδόθηκε με ανανεωμένη μορφή και περιεχόμενο.  Σε συνεργασία με τον Εθνικό 

Χειριστή του προγράμματος, την ΜΚΟ CYMEPA , έγιναν συναντήσεις με τις 

Τοπικές Αρχές και επιτόπου αξιολόγηση νέων υποψήφιων παραλιών. Το 2017  

βραβεύτηκαν 63 παραλίες και για πρώτη φορά μία Μαρίνα (η Μαρίνα Λεμεσού) 

σε 19 Δήμους και Κοινότητες παγκυπρίως,  σε σχέση με 59 παραλίες το 2016. 

 

Στα πλαίσια ενημέρωσης του  κοινού για τις παραλίες ( Δικαιώματα και 

Υποχρεώσεις των Λουομένων, Ασφάλεια, Προσβάσιμες Παραλίες, Γαλάζιες 

Σημαίες) ανανεώθηκε σχετικό πληροφοριακό υλικό στην Ιστοσελίδα του 

Οργανισμού .  Ο Οργανισμός παράλληλα, σε συνεργασία με το  Τμήμα 

Εμπορικής Ναυτιλίας, προχώρησε σε συλλογή και παρουσίαση πληροφοριών 

στην ιστοσελίδα του Οργανισμού αναφορικά με την ασφαλή ψυχαγωγία στην 

θάλασσα και συγκεκριμένα κατά την οδήγηση ταχύπλοων σκαφών και την 

συμμετοχή σε μίνι κρουαζιέρες. 

 

Αναφορικά με το θέμα Προσβάσιμων Παραλιών για ΑμεΑ και συγκεκριμένα 

για άτομα με κινητικά προβλήματα / δυσκολίες, έγινε έρευνα και ανανέωση 



64 
 

των στοιχείων της σχετικής έκδοσης του Οργανισμού, κατά την οποία 

διαπιστώθηκε ότι με τη δική μας συνδρομή / επιχορηγήσεις υπήρξε αύξηση 

των εν λόγω παραλιών και του εξοπλισμού προσβασιμότητας. Από 40 

προσβάσιμες παραλίες εκ των οποίων οι 11 με πλήρη πρόσβαση το 2016, 

καταγράφηκαν  το 2017 47 προσβάσιμες παραλίες εκ των οποίων οι 26 με 

πλήρη πρόσβαση (πρόσβαση μέσω ραμπών / ειδικών τροχοκαθισμάτων / 

άλλων μηχανισμών μέχρι και την θάλασσα). 

 

Ο Οργανισμός  στα πλαίσια εξυπηρέτησης του κοινού διαχειρίστηκε πέραν 

των 82  παραπόνων που αφορούσαν  κυρίως την   πυκνή και πέραν του 

καθορισμένου  από τη σχετική νομοθεσία ορίου τοποθέτηση   κρεβατιών / 

ομπρελών.  Άλλα παράπονα αφορούσαν την  ρύπανση της θάλασσας και της 

παραλίας,  παραμελημένους χώρους υγιεινής, φθαρμένες υποδομές,  

ανεπαρκή ναυαγοσωστική στελέχωση , εμποδιζόμενη προσβασιμότητα  ΑμεΑ 

κ.α 

 

12.  Αγροτουρισμός – Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού  

Η εταιρεία υλοποίησε με επιτυχία το σχέδιο δράσης της το οποίο είχε εγκριθεί 

από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Στο πλαίσιο του σχεδίου 

έγιναν συνοπτικά οι πιο κάτω δράσεις : Συμμετοχή σε εκθέσεις του 

εξωτερικού ( ITB Γερμανία , World Travel Market ΗΒ, Touristik &Caravaning 

Λειψια , Tournatur (Dusseldorf) Γερμανία , 50Plus Beurs Ολλανδία,  ), στην 

έκθεση 'Ταξίδι' στη Λευκωσία . αναθεώρηση του εξειδικευμένου οδηγού στα 

αγγλικά , γερμανικά, ελληνικά, γαλλικά , έκδοση πληροφοριακού υλικού στα 

ελληνικά και αγγλικά , αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης , 

διεξαγωγή ηλεκτρονικής καμπάνιας μέσω του δικτύου διαφημίσεων της 

Google στη Γερμανία , Ισραήλ και Ηνωμένο Βασίλειο . Επιπλέον έγιναν 

καταχωρήσεις σε εξειδικευμένα έντυπα ηλεκτρονικά και μη σε Κύπρο και 

εξωτερικό , διοργανώθηκαν ταξίδια εξοικείωσης για γνωριμία με το προϊόν της 

υπαίθρου γενικότερα όπως επίσης και φιλοξενία blogger από το Η.Β (The 

Luxury Columnist).  

Επίσης, εκδόθηκε εξειδικευμένος χάρτης όπου περιλαμβάνονται τα χωριά 

όπου υπάρχουν παραδοσιακά καταλύματα  καθώς και  άλλα σημεία 

ενδιαφέροντος στην ύπαιθρο σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία. 

Με στόχο την ανάπτυξη του επαγγελματισμού και ενίσχυση της επιμόρφωσης 

των εμπλεκομένων για το προϊόν της υπαίθρου  διοργανώθηκαν  με επιτυχία  

σε συνεργασία με το ΑΞΙΚ, τον ΚΟΤ και τον Σύνδεσμο Ειδικών 

Ενδιαφερόντων και Πολιτιστικού Τουρισμού, τρία (3) περιφερειακά 

επιμορφωτικά εργαστήρια στον Κάθηκα, στη Γαλάτα και στη Σκαρίνου. 

Έχει επίσης αποφασιστεί η διεύρυνση της εταιρείας με την ένταξη ως μέλη και 

άλλων συναφών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο ώστε 
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μέσα από δικτύωση και συνέργειες να αναβαθμιστεί το προιόν και να αυξηθεί 

η επισκεψιμότητα στην ενδοχώρα. 

13.  Πρόγραμμα European  Destinations of Excellence  EDEN  

 

Το πρόγραμμα EDEN 2017 αφορούσε την ανάδειξη νικητή προορισμού 

EDEN στο θέμα "Cultural Tourism". Μετά από διαγωνισμό που διοργάνωσε ο 

Οργανισμός, Νικητής Προορισμός Κύπρου ανακηρύχθηκε η Ορεινή 

Λάρνακας ενώ επιλαχών προορισμός ανακηρύχθηκε το Παλαιχώρι. Στο 

πλαίσιο προώθησης των δύο προορισμών ο Οργανισμός προχώρησε σε 

φωτογράφιση των δύο προορισμών και ετοίμασε έντυπο προώθησης του 

νικητή προορισμού στα Ελληνικά και Αγγλικά. Στην τελετή βράβευσης που 

διοργάνωσε ο Οργανισμός, οι δύο προορισμοί είχαν την ευκαιρία να 

παρουσιάσουν τον προορισμό και τα προϊόντα τους ενώ παράλληλα 

Οργανισμός παρουσίασε μια μικρή φωτογραφική έκθεση των προορισμών. Ο 

νικητής προορισμός βραβεύτηκε επίσημα από την ΕΕ στις Βρυξέλλες στο 

πλαίσιο των Ευρωπαϊκών εκδηλώσεων για το EDEN και είχε την ευκαιρία να 

συμμετάσχει σε συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου EDEN (EDEN Network) 

όπου συμμετέχουν νικητές προορισμοί από άλλες συμμετέχουσες στο 

πρόγραμμα χώρες με σκοπό την συνεργασία μεταξύ των προορισμών και την 

ανταλλαγή καλών πρακτικών. Πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση του 

Δικτύου ΕDEN Κύπρου με τη συμμετοχή προηγούμενων νικητών και 

επιλαχόντων προορισμών EDEN Κύπρου, σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης 

του Δικτύου και της συνεργασίας μεταξύ των προορισμών EDEN Κύπρου. 

 

14.  Αειφόρες δράσεις / συνεργασίες   

Ο Οργανισμός στήριξε οικονομικά τη διοργάνωση ημερίδας για τις πράσινες 

παραλίες που έγινε στην Αγ.Ναπα. Η διοργάνωση έγινε από το CSTI σε 

συνεργασία με την αντιπροσωπία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 

Κύπρο. 

Ο Οργανισμός συμμετείχε ως μέλος στη συνεδρία της Εθνικής 

Συμβουλευτικής Επιτροπής για το Green Key ,που έγινε στη Λευκωσία , το 

Δεκέμβρη.  

 

15.  Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία   

 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού συνέχισε να διαχειρίζεται το 

Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία και  το 2017 μετά από απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου. Το 2017 πραγματοποιήθηκαν στο Συνεδριακό 

Κέντρο  Φιλοξενία 135 εκδηλώσεις μεταξύ των οποίων η Γενική Συνέλευση 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης , η Σύνοδος της 

Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και αρκετά άλλα 

συνέδρια στα πλαίσια της Κυπριακής  Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών 
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του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κατά την υπό εξέταση περίοδο ετοιμάστηκαν 

έγγραφα προσφορών και αγοράστηκαν υπηρεσίες για μετακινήσεις, 

επισιτιστικά, φύλαξη και καθαριότητα του Συνεδριακού Κέντρου φιλοξενία. 

 

16.  ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

 

- Συνάντηση με τους Συμβούλους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών 

και Έργων για παροχή πληροφοριών αναφορικά με τη λειτουργία της 

Μαρίνας με σκοπό την προετοιμασία όρων για τη νέα ενιαία ανάπτυξη του 

Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας.    

 

- Διεξαγωγή Ναυτικού αγώνα EMYR Regatta 2017 από το Ισραήλ.   

 

- Κατακύρωση προσφοράς διαγωνισμού και λειτουργίας συστήματος 

αναρρόφησης λυμάτων στη Μαρίνα.   

 

- Επίσκεψη εταιρείας AMPA LTD & Shipyards Ltd με το Τμήμα Δημοσίων 

Έργων εκ μέρους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

σχετικά με την ενιαία Ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας.   

 

- Γενική καθαριότητα βυθού και χερσαίου χώρου της Μαρίνας Λάρνακας.  

 

- Προετοιμασία, προκήρυξη και ανάθεση προσφορών για διάφορα έργα 

υποδομής και συντήρησης της Μαρίνας.   

 

- Διεξαγωγή εκποίησης σκαφών αναψυχής στη Μαρίνα Λάρνακας από το 

διευθυντή της.   

 

- Λήψη δικαστικών μέτρων για οφειλές δικαιωμάτων ελλιμενισμού και 

παρουσία του υπεύθυνου της Μαρίνας ενώπιον του Δικαστηρίου.   

 

- Συνάντηση του Διευθυντή Μαρίνας με διάφορα Κυβερνητικά Τμήματα για 

θέματα που άπτονται της λειτουργίας και ασφάλειας της Μαρίνας.    
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