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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 2014 η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν η ακόλουθη: 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  κ. Άγγελος Λοίζου 

   Εγκεκριμμένος Λογιστής/ Ελεγκτής  

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κώστας Κουμής 

   Διευθυντής ΤΕΒΕΑ 

 

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 

   Εκτελ. Διευθ. ΕΤΑΠ Πάφου 

 

 

2. Εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το 2014 συνήλθε σε 52 συνεδρίες και πήρε 

αποφάσεις για θέματα πολιτικής, έγκριση Προϋπολογισμού 2015, κλπ. 

 

Η Επιτροπή Προσωπικού και η Επιτροπή Προσφορών στις οποίες το Συμβούλιο 

μεταβίβασε ανάλογες αρμοδιότητες του για την καλύτερη διεξαγωγή των εργασιών 
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του Οργανισμού, συνήλθαν σε 12 και 26 συνεδρίες αντίστοιχα κατά τις οποίες 

μελέτησαν και πήραν αποφάσεις σε διάφορα θέματα των αρμοδιοτήτων τους. 

 

3. Γενική Διεύθυνση 

Γενικός Διευθυντής είναι ο κ. Μάριος Χαννίδης. 

 

4. Διοίκηση / Διάρθρωση Υπηρεσιών του Οργανισμού 

 Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού αποτελούνται από τη Γενική Διεύθυνση και 

τέσσερα τμήματα: 

α) Διοίκησης (Διοίκηση, Αρχείο, Οικονομική Υπηρεσία / Λογιστήριο) 

β) Στρατηγικής, (περιλαμβάνει και τη Μαρίνα Λάρνακας) 

γ) Προβολής-Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και  

δ) Διασφάλισης Ποιότητας 

 

και διακρίνονται: 

 

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

Διευθυντές Τουρισμού είναι η κα Αννίτα Δημητριάδου, Προϊσταμένη του 

Τμήματος Στρατηγικής, ο κ. Μιχάλης Μεταξάς, Προϊστάμενος των Τμημάτων 

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και Διοίκησης, και ο κ. Λεύκος Φυλακτίδης 

Προϊστάμενος του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας. 

 

2. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εσωτερικού που αποτελούνται: 

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

2014 λειτουργούσαν 13 Γραφεία Πληροφοριών στις διάφορες 

επαρχίες. 

(β) από τα Γραφεία Επιθεωρητών. Κατά τη διάρκεια του 2014 

λειτουργούσαν 6 Γραφεία Επιθεωρητών στις διάφορες επαρχίες. 

 

(γ) από τη Μαρίνα Λάρνακας. 

 

3. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εξωτερικού, που κατά το 2014 

αποτελούνταν από 15 Γραφεία Τουρισμού στις ακόλουθες πόλεις:  Λονδίνο, 

Φραγκφούρτη, Βερολίνο, Παρίσι, Στοκχόλμη, Αθήνα, Μιλάνο, Ζυρίχη, 

Βρυξέλλες, Άμστερνταμ, Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Ντουπάι, Τελ Αβίβ, και  

Βαρσοβία. 

 

4. Προσωπικό 

Στις 31.12.2014 τα μέλη του προσωπικού του ΚΟΤ (μόνιμο, αορίστου 

διαρκείας, εργατικό, μερικής απασχόλησης, έκτακτο και εντόπιο εξωτερικού) 

ήταν 266. Από αυτά 155 υπηρετούσαν στην Κεντρική Υπηρεσία, 67 στις 

Περιφερειακές Υπηρεσίες Εσωτερικού και 44 στις Περιφερειακές Υπηρεσίες 

Εξωτερικού. 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1   1 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 3   3 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 4   4 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ    71 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 23    

ΑΡΧΕΙΟ 25    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

23    

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ    31 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 18    

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  1    

ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ  12   

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 31 29 44 104 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 26 26  52 

ΣΥΝΟΛΟ 155 67 44 266 

 

 

5. Νομικός Σύμβουλος 

 Το Δικηγορικό Γραφείο Χρίστου Τριανταφυλλίδη συνέχισε και κατά το 2014 

να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Νομικοί Σύμβουλοι του Οργανισμού. 

 

6. Ελεγκτές 

 Η Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, συνέχισε να ασκεί και κατά το 2014 τις 

αρμοδιότητες του Ελεγκτή του Οργανισμού που της ανατέθηκαν από το 

Υπουργικό Συμβούλιο. 
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 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 

 
 

Διαφήμιση 

 
 

Υλοποίηση 
Στρατηγικού 

Σχεδίου 

Ετοιμασία και εφαρμογή 
νομοθεσιών για 

ξενοδοχεία και άλλα 
τουριστικά καταλύματα, 

κέντρα αναψυχής, 
γραφεία τουρισμού και 
ταξιδιών και ξεναγούς 

Θέματα Προσωπικού Δημόσιες Σχέσεις Έρευνες/Μελέτες Έλεγχος 
Τουριστικών 

Επιχειρήσεων 

Προσφορές για 
Συμβάσεις  

Έντυπα και 
Οπτικοακουστικά 
Μέσα Προβολής 

Περιφερειακές 
Στρατηγικές 

Υπηρεσία Επιθεωρητών 

Νομικά Θέματα Φιλοξενία Συντονισμός 
Εταιρειών 

Τουριστικής 
ανάπτυξης 

Έκδοση Αδειών 
Ξεναγών 

Μηχανογράφηση  Διεθνείς Τουριστικές 
Εκθέσεις 

Σχεδιασμός και 
εκτέλεση έργων 

τουριστικής 
υποδομής 

Εφαρμογή Συστημάτων 
Ποιότητας 

Οικονομικές 
Υπηρεσίες / 
Λογιστήριο 

Θέματα Τύπου & 
Δημοσίων Σχέσεων 

Γραμματεία 
Συμβουλευτικής 

Επιτροπής 
Τουρισμού 

Έκδοση αδειών 
λειτουργίας τουριστικών 

επιχειρήσεων 

Λειτουργία 
Εκπαιδευτικού 

Κέντρου – Ανάπτυξη 
Προσωπικού 

Διεθνείς Οργανισμοί Μελέτη σχεδίων για 
ξενοδοχεία και 

τουριστικά 
καταλύματα 

Μελέτη για ανέγερση 
νέων ξενοδοχειακών 
μονάδων και κέντρων 

αναψυχής 

Οργάνωση και 
λειτουργία Αρχείου 

Οργάνωση και 
Εποπτεία Γραφείων 

Πληροφοριών 

Εποπτεία Μαρίνας 
Λάρνακας 

 

 Ηλεκτρονικό 
Μάρκετινγκ 

Καλλιτεχνικές και 
Πολιτιστικές 
Εκδηλώσεις 

 

 Διοργάνωση 
σεμιναρίων/ 
συνεδρίων 

Στατιστικές  

  Κέντρο 
Πληροφόρησης 

 

  Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
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ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
 
Α. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Οι οικονομικές εξελίξεις στις χώρες της Ευρωζώνης και σε άλλες χώρες-πηγές 

τουρισμού, καθώς και οι διεθνείς εξελίξεις στην Ουκρανία με την προσάρτηση της 

Κριμαίας από τη Ρωσία και τις κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί από την ΕΕ.  

καθόρισαν τον οικονομικό και τουριστικό ορίζοντα του 2014. Παρόλα αυτά οι 

αφίξεις τουριστών το 2014 παρουσίασαν οριακή αύξηση της τάξης του 1.5.% σε 

σύγκριση με το 2013  Συγκεκριμένα, το 2014, 2.441.231 τουρίστες επισκέφτηκαν 

την Κύπρο σε σύγκριση με 2.405.387 τουρίστες το 2013. 

 

Ο τουρισμός έπαιξε σημαντικό ρόλο στην στήριξη της οικονομίας αφού τα έσοδα 

από τον τουρισμό το 2014 ανήλθαν στα €2.035 εκ., που αποτελούν σημαντικό 

μέρος του ΑΕΠ.  

 

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

 

Στα πλαίσια του επικαιροποιημένου Στρατηγικού Σχεδίου 2011-2015, 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.  

 

Οι πιο πάνω δράσεις στόχευαν επίσης και στην επιμήκυνση της χειμερινής 

περιόδου για αντιμετώπιση της εποχικότητας αλλά και στη βελτίωση της 

προσβασιμότητας με άλλες χώρες, 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. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

 

Συνεργασία με διαφημιστικό οίκο και άλλες διαφημιστικές ενέργειες 

 

Κατά το 2014 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. Με την περάτωση του συμβολαίου τον Ιούλιο του 2014 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 2014 προχώρησε στη διεξαγωγή διαφημιστικών 

εκστρατειών σε ηλεκτρονικό μέσα  σε στοχευόμενες αγορές όπως το Ηνωμένο 

Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Ρωσία και τη Σουηδία.  

 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης και μεμονωμένες διαφημιστικές ενέργειες σε 

διάφορες αγορές με στόχο την εκμετάλλευση διαφόρων ευκαιριών που 

παρουσιάστηκαν.  

 

Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 

 

Κατά τη διάρκεια του 2014 έχουν εφαρμοστεί από τον Οργανισμό 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 

σε μια πληθώρα αγορών. 

 

Ο συγκερασμός των ενεργειών μάρκετινγκ που διεξάγονται, 

συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, ενοποιούν 

την εικόνα (brand image) της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού και 

προσφέρουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να ενημερωθεί και να ανταλλάξει 
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πληροφορίες με άλλους ανθρώπους που αναζητούν σχετικές πληροφορίες για τις 

εναλλακτικές ευκαιρίες που του προσφέρονται για να εξερευνήσει το νησί.  

 

Έχοντας σαν στόχο τη διαπολιτισμική πρόσβαση, ο ΚΟΤ προσφέρει κανάλια 

επικοινωνίας μέσω διαδικτύου προς εναλλακτικά στοχευόμενα κοινά τα οποία 

κρίνονται σημαντικά για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού 

προϊόντος και την υποστήριξη της τουριστικής βιομηχανίας του τόπου. 

 

Η τουριστική διαδικτυακή πύλη του ΚΟΤ (www.visitcyprus.com) κατά τη διάρκεια 

του 2014 δέχτηκε γύρω στο 1 εκατομμύριο επισκέπτες από περισσότερες από 

100 χώρες. Η πετυχημένη λειτουργία της τουριστικής διαδικτυακής πύλης του 

ΚΟΤ στηρίζεται στη συνεχή ενημέρωση της με πολύγλωσσο περιεχόμενο, όπως 

και η αναβάθμιση της με λειτουργικές εφαρμογές οι οποίες εξυπηρετούν τις 

ανάγκες των χρηστών της.  

 

Το σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) και τηλεφωνικό κέντρο 

αναπτύχθηκαν για να εξυπηρετούν 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 για να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του κατά περίπτωση στοχευόμενου κοινού. Το πιο πάνω σύστημα, 

επικεντρώνεται στην εξατομίκευση του περιεχομένου με βάση τα χαρακτηριστικά 

των πελατών της κατά περίπτωση αγοράς στην οποία απευθύνεται. 

 

Μέσω της αξιοποίησης καναλιών κοινωνικών δικτύων (social media), ο ΚΟΤ, 

επικοινωνεί με το τουριστικό κοινό και παρέχει συνεχή στήριξη στα ερωτήματα 

του, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την οργάνωση των διακοπών του με 

βάση τις προσωπικές ανάγκες, ενδιαφέροντα και προτιμήσεις, πραγματώνοντας 

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

 

Για την εξυπηρέτηση της τουριστικής βιομηχανίας του τόπου, ο Οργανισμός, 

διατηρεί εταιρική πύλη στη διεύθυνση www.visitcyprus.biz. Η εταιρική πύλη 

στοχεύει στην εξυπηρέτηση των εταίρων της τουριστικής βιομηχανίας 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. 

 

Τέλος, ο Κλάδος είχε ενεργή συμμετοχή μέσω παροχής πληροφοριών, 

ενημέρωσης και εκπαίδευσης στελεχών στις εργασίες που αφορούν τον ΚΟΤ για 

την Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας, για την εφαρμογή της Εθνικής 

Ψηφιακής Στρατηγικής, για την Διαδικτυακή Πύλη Έγκυρης και Έγκαιρης 

Ενημέρωσης: «Ενημέρωσέ με», του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου 

(Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), καθώς και για τη δημιουργία 

περιεχομένου για την Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη – www.visiteurope.com.  

 

http://www.visiteurope.com/
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Έντυπα και Οπτικοακουστικά Μέσα Προβολής 

 

Ο Οργανισμός προσαρμόζοντας την ενιαία εικαστική προσέγγιση, στην οποία 

ενσωματώθηκε το νέο brand structure, προχώρησε στη δημιουργία νέων εντύπων 

και τον επανασχεδιασμό υφιστάμενων εντύπων.  

 

 Έχουν ολοκληρωθεί οι εκτυπώσεις για τα ακόλουθα έντυπα και έχουν 

παραδοθεί στην Αποθήκη του Οργανισμού: 

 

Cyprus Γαλλικά 

Cyprus Αγγλικά 

Cyprus Πολωνικά 

Cyprus Ελληνικά 

Cyprus Γερμανικά 

Cyprus Ολλανδικά 

10000 Χρόνια Ιστορίας & Πολιτισμού Ελληνικά 

Travellers handbook  Αγγλικά 

Diving Cyprus Γαλλικά 

Pafos map Αγγλικά 

Paralimni map Αγγλικά 

Limassol Map Αγγλικά 

 

 Ολοκληρώθηκε  ο σχεδιασμός και η εκτύπωση των εντύπων «Μονοπάτια 

της Φύσης» στα Γαλλικά και του έντυπου «Cyprus» στα Φινλανδικά και 

ανέβηκαν σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.  

 

 Ξεκίνησε ο σχεδιασμός του εντύπου «Μονοπάτια της Φύσης» στα 

Γερμανικά, ο χάρτης Λεμεσού και το Urlaubsplanner 2014-2015. Το 

Urlaubsplanner  τόσο για τον χειμώνα 2014  αλλά και για το καλοκαίρι 2015 

σχεδιάστηκε εξολοκλήρου από συνεργάτες του κλάδου εκδόσεων και έτσι 

διασφαλίστηκε η εφαρμογή του branding του Οργανισμού. Στάλθηκε στην 

Γερμανία για εκτύπωση σε τοπικό τυπογράφο. 

 

 Ο κλάδος  συνέχισε να παρέχει συμβουλευτικές  υπηρεσίες σε άλλα 

τμήματα/ κλάδους  του Οργανισμού για τις ανάγκες τους στις εκδόσεις. 

Συγκεκριμένα ο κλάδος βοήθησε στις εκδόσεις του Wine Routes, Μικρές 

Αποδράσεις και EDEN routes. 

 

 Ο κλάδος παρείχε υποστήριξη στον Κλάδο Διασφάλισης Ποιότητας τόσο 

για το σχεδιασμό όσο και για την εκτύπωση του εντύπου «Οδηγός 

Διακοπών» 

 

 Συνεχίστηκε η επεξεργασία υλικού και πληροφοριών για την 

επικαιροποίηση των χαρτών του Οργανισμού. Ετοιμάστηκε το υλικό για να 

δοθεί στο Τμήμα Χαρτογραφίας για να ξεκινήσει ο σχεδιασμός του χάρτη 

Λευκωσίας. 
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Στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων: 

 

 Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα και το μοντάζ των νέων ταινιών για την 

Κύπρο, διάρκειας 8 λεπτών και 4 θεματικών διαρκείας 2λεπτών η κάθε μία. 

Προκηρύχτηκε διαγωνισμός για την παραγωγή DVD με τα νέα φιλμ του 

Οργανισμού και κατακυρώθηκε στο επιτυχόντα χαμηλότερο 

προσφοροδότη. Ολοκληρώθηκε η παράδοση των αντιτύπων στα Αγγλικά, 

Γαλλικά, Γερμανικά και Ρωσικά. 

 

 Συνεχίστηκε η συλλογή, η αξιολόγηση και η κωδικοποίηση του 

φωτογραφικού υλικού που καταχωρείται στην νέα online εφαρμογή της 

φωτοτράπεζας του Οργανισμού.  

 

 Με στόχο των εμπλουτισμό του φωτογραφικού υλικού του Οργανισμού 

ζητήθηκε από διάφορους Οργανισμούς, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, 

κυβερνητικά τμήματα κ.α. η συνεργασία τους για παραχώρηση 

φωτογραφιών. 

 

 Συνεχίστηκε η καταχώρηση αρχειακού υλικού στην Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη 

Europeana μέσα στα πλαίσια της συμμετοχής του Οργανισμού στο 

πρόγραμμα του ΤΕΠΑΚ. Ο Οργανισμός συμμετείχε και στο πανευρωπαϊκό 

συνέδριο της ψηφιακής βιβλιοθήκης που έγινε στην Λεμεσό. 

 

 Συνεχίστηκε επίσης  η παρακολούθηση της εφαρμογής του συστήματος 

παρακολούθησης των αποθεμάτων των εκδόσεων στο ERP και η 

παραχώρηση φωτογραφικού και άλλου οπτικοακουστικού υλικού σε 

τρίτους που το χρειάστηκαν για σκοπούς προβολής της Κύπρου. 

 

Δ. ΑΓΟΡΕΣ 

 

Τα Γραφεία Εξωτερικού, στα πλαίσια του επικαιροποιημένου Στρατηγικού Σχεδίου 

2011-2015, σχεδίασαν την δική τους στρατηγική προώθησης αναλύοντας με 

λεπτομέρεια τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς που στοχεύουν.  

 

Τα Γραφεία στελεχώνονται από ένα άρτια εξειδικευμένο και επαγγελματικά 

προσοντούχο προσωπικό, το οποίο τυγχάνει συνεχούς ενημέρωσης και 

εκπαίδευσης, όχι μόνο σε ότι αφορά τις εξελίξεις του Κυπριακού τουριστικού 

προϊόντος αλλά και στον τρόπο προσέγγισης του κάθε τουριστικού επαγγελματία 

και απλού πολίτη.  

 

Οι ενέργειες προβολής των Γραφείων Εξωτερικού κατά το 2014 είχαν σαν 

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

της επανατοποθέτησης της Κύπρου ως προορισμού που προσφέρει περισσότερα 
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από ήλιο και θάλασσα, με επικέντρωση σε ειδικά ενδιαφέροντα όπως τουρισμό 

τρίτης ηλικίας, συνεδριακό τουρισμό, αθλητικό τουρισμό κ.ά., καθώς και 

επιμήκυνση του χειμερινού τουρισμού. 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ 

 

HΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  

 

Το 2014 αναχαιτίστηκε το κλίμα οικονομικής ύφεσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο 

κατάφερε να έχει χαμηλά ποσοστά ανεργίας και η Στερλίνα παρουσίασε 

ανάκαμψη έναντι του Ευρώ. Οι Άγγλοι ταξιδιωτικοί δημοσιογράφοι κράτησαν μια 

θετική στάση έναντι της Κύπρου. Οι Κυπριακές Αερογραμμές μείωσαν τον αριθμό 

αεροπορικών θέσεων το δεύτερο εξάμηνο του 2014 με αποτέλεσμα να μειωθεί 

ελαφρά ο συνολικός αριθμός αεροπορικών θέσεων προς την Κύπρο. Οι μακρινοί 

προορισμοί επηρεάστηκαν αρνητικά από το ψηλό κόστος καυσίμων. Από τους 

Μεσογειακούς προορισμούς ευνοήθηκαν ιδιαίτερα οι χώρες εκτός Ευρώ όπως το 

Μαρόκο και η Τυνησία. Η Ελλάδα παρουσίασε  ανάκαμψη λόγω των ευνοϊκών 

τιμών που πρόσφεραν οι ξενοδόχοι της αλλά και λόγω του  πολέμου στη Συρία, ο 

οποίος επηρέασε αρνητικά το τουριστικό ρεύμα προς την Τουρκία.  

 

Η Κύπρος, παρόλο που θεωρείται ένας σχετικά μακρινός προορισμός εντός της 

ζώνης του Ευρώ με αρκετά ανεβασμένο αεροπορικό κόστος, κατάφερε λόγω του 

επιπέδου υπηρεσιών της και των καλών ξενοδοχείων που διαθέτει να περιορίσει 

τη μείωση που παρουσίαζε τα τελευταία χρόνια.  Οι αφίξεις από τα Ηνωμένο 

Βασίλειο για το 2014 συνέχισαν να παρουσιάζουν μια πτωτική τάση σαφώς όμως 

μειωμένη συγκρινόμενη με το 2013. Οι αφίξεις σε απόλυτους αριθμούς ανήλθαν 

στις 871.517 σε σύγκριση με 891.229 το 2013. Η μείωση αυτή αντιστοιχεί σε  

ποσοστό 2.2%.  

 

Έντονες ήταν οι προσπάθειες του Οργανισμού, ο οποίος διατήρησε συνεργασίες 

με τους κυριότερους τουριστικούς πράκτορες και αερογραμμές του Ηνωμένου 

Βασιλείου με αποτελεσματικές  από κοινού διαφημίσεις της Κύπρου. Το γραφείο 

του Οργανισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο ενέτεινε τη στενή του συνεργασία με τα 

τοπικά ΜΜΕ προσφέροντας φιλοξενία σε μεγάλο αριθμό άγγλων δημοσιογράφων. 

 

Έμφαση δόθηκε στην προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού όπως ο  

αθλητικός τουρισμός (τένις, γκολφ, ποδηλασία), οι γαμήλιες τελετές, η 

γαστρονομία,  οι διαδρομές του κρασιού, ο τουρισμός ευεξίας  και ο καταδυτικός 

τουρισμός με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της εικόνας της Κύπρου, με θετική 

συμβολή στη βελτίωση της εποχικότητας και την άνοδο της κατά κεφαλή 

δαπάνης.  

 

Το γραφείο του Λονδίνου διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων σε συνεργασία με 

τουριστικούς και ταξιδιωτικούς πράκτορες. Ιδιαίτερη δραστηριότητα επέδειξαν 
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εταιρίες προώθησης ποδηλατικού τουρισμού και πεζοπορίας. Για πρώτη φορά 

έγινε εκδήλωση για ανάδειξή των διαδρομών κρασιού. 

 

Σ’ ότι αφορά την προβολή τουρισμού συνεδρίων και κινήτρων ο Οργανισμός 

έλαβε μέρος σε μια σειρά από στοχευμένες εκδηλώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, με 

τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού οργανωτών συνεδρίων. 

 

Διοργανώθηκαν επίσης εκπαιδευτικά ταξίδια στην Κύπρο για ταξιδιωτικούς και 

τουριστικούς πράκτορες οι οποίοι εξέφρασαν την ευαρέσκεια τους για το ψηλό 

επίπεδο των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, το επίπεδο εξυπηρέτησης, την 

ποιότητα του φαγητού και για την κυπριακή φιλοξενία.  

 

Ιρλανδία 

 

Η οικονομική κρίση επηρέασε ιδιαίτερα την Ιρλανδία με αποτέλεσμα ο αριθμός 

των τουριστικών πακέτων για εξερχόμενο τουρισμό να μειωθεί στις 270,000. Η 

έλλειψη απευθείας πτήσεων από την Ιρλανδία επηρεάζει σημαντικά την αγορά. Το 

2014 ο αριθμός των αφίξεων από την Ιρλανδία περιορίστηκε στις 2.868 σε 

σύγκριση με το 2013 που ανήλθε στις 6.035 και αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης 

του 52.5%. 

 

 Ο Οργανισμός συνέχισε τις προσπάθειες  του σε συνεργασία με τους κύριους 

τουριστικούς πράκτορες με στόχο τη συγκράτηση του αριθμού των Ιρλανδών 

τουριστών και της συντήρησης της καλής τουριστικής εικόνας της Κύπρου 

ανάμεσα στους Ιρλανδούς ταξιδιώτες. 

 

ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ  

 

Η παρατεταμένη κρίση στην Ουκρανία σε συνδυασμό με τις κυρώσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρέασαν την πολιτικόοικονομική κατάσταση στην Ρωσία, 

η οποία ήταν και συνεχίζει να παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και απρόβλεπτη.  Το  

καλοκαίρι του 2014  ήταν μια πραγματική πρόκληση για όλους τους εταίρους της 

Ρωσικής τουριστικής βιομηχανίας, το οποίο σημαδεύτηκε από τη  σημαντική 

πτώση στη ζήτηση για ταξίδια στο εξωτερικό, και από μια σειρά πτωχεύσεων 

γνωστών Οργανωτών Ταξιδίων.  Παρά τις αντίξοες συνθήκες που είχαν 

δημιουργηθεί  οι τουριστικές αφίξεις από την Ρωσική αγορά συνέχισαν να 

παρουσιάζουν ανoδική πορεία και το 2014. Συγκεκριμένα ο αριθμός των Ρώσων 

τουριστών ανήλθε στις 636.759, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων 

ετών και σημειώνοντας περαιτέρω αύξηση σε ποσοστό 4.6%  σε σύγκριση με το 

2013, όπου οι αφίξεις ήταν 608.576. Παρόλη την αύξηση που παρουσίασε το 

2014 συνολικά, οι επιπτώσεις της Ουκρανικής κρίσης και των κυρώσεων κατά της 

Ρωσίας ήταν εμφανείς κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους (Οκτ-Δεκ) με τις 

μειώσεις να ανέρχονται σε ποσοστά 29%, 25% και 13% αντίστοιχα.  
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Τα Γραφεία του Οργανισμού στη Μόσχα και Αγία Πετρούπολη, συνέχισαν να 

προωθούν την Κύπρο σε όλη την επικράτεια της Ρωσίας και στις χώρες της 

Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών με κυριότερες την Λευκορωσία και το 

Καζακστάν. Διοργανώθηκε σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για Ρώσους 

Οργανωτές Ταξιδίων και Τουριστικούς Πράκτορες σε διάφορες πόλεις της 

Ρωσίας. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και εκδηλώσεις προβολής  

της Κύπρου που διοργανωθήκαν από κοινού με τους Οργανωτές Ταξιδίων.  

 

Ο Οργανισμός συμμετείχε σε τουριστικές εκθέσεις σε διάφορες πόλεις της 

Ρωσίας, σύμβαλλε επίσης, στην προσπάθεια προώθησης της Κύπρου αφού 

πραγματοποιήθηκαν επαφές με επαγγελματίες του τουρισμού και καταναλωτές. 

Ακόμη, τα Γραφεία του Οργανισμού προώθησαν τις τουριστικές επενδυτικές 

δυνατότητες που παρουσιάζει η Κύπρος με στόχο την προσέλκυση νέων 

Οργανωτών Ταξιδίων. Παράλληλα, διοργανώθηκαν εκπαιδευτικά ταξίδια στην 

Κύπρο για δημοσιογράφους, Τουριστικούς Πράκτορες και Οργανωτές Ταξιδίων 

έτσι ώστε να γνωρίσουν το τουριστικό προϊόν. 

 

Το 2014, έχει διαφυλαχθεί η αποτελεσματικότητα στις θεωρήσεις διαβατηρίων με 

την ηλεκτρονική προέγκριση (PROVISA). Η κανονική θεώρηση διαβατηρίου στις 

πλείστες των περιπτώσεων είναι ετήσια ή/και για περισσότερο χρονικό διάστημα 

και διεκπεραιώνεται εντός 24 ωρών. Όσον αφορά το θέμα της θεώρησης των 

διαβατηρίων στην Ρωσική επαρχία, λειτουργούν τρία προξενεία σε σημαντικές 

πόλεις τις Ρωσικής επαρχίας (Σαμάρα, Γιεκατερινμπούργκ και Κρασνατάρ).   

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 

Η τουριστική κίνηση από τη Γερμανία προς την Κύπρο συνέχισε και κατά το 2014 

την αρνητική της πορεία, φθάνοντας τις 86.394  αφίξεις τουριστών και 

σημειώνοντας μείωση της τάξης του  12,7%, σε σύγκριση με το 2013. 

 

Οι προσπάθειες του Οργανισμού κατά το 2014 επικεντρώθηκαν στη βελτίωση της 

προσβασιμότητας προς την Κύπρο και στην επανατοποθέτηση του προορισμού 

στην γερμανική τουριστική αγορά. 

 

Ο Οργανισμός διεξήγαγε κατά το 2014 διαφημιστική εκστρατεία στο διαδίκτυο 

προς το κοινό. Παράλληλα, διεξήχθη στοχευμένη διαφημιστική εκστρατεία για την 

προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού όπως τουρισμού κινήτρων και συνεδρίων, 

ποδηλατικού και περιπατικού τουρισμού, καθώς επίσης και του τουρισμού για 

γκολφ, σε διάφορα έντυπα στην Γερμανία.  

 

Οι προσπάθειες προβολής στη Γερμανία στόχευαν τόσο προς το επαγγελματικό 

κοινό όσο και στο καταναλωτικό κοινό. 

 

Τα Γραφεία ΚΟΤ Γερμανίας συμμετείχαν σε διάφορες εκδηλώσεις με στόχο την 

ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, όπως τη συμμετοχή στο μεγαλύτερο 
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Φεστιβάλ της Γερμανίας με την επωνυμία «Museumsuferfest» στην  

Φρανκφούρτη, συμμετοχή σε τουρνουά γκολφ και σε διαλέξεις σε τουριστικές 

επαγγελματικές σχολές και πανεπιστήμια. Επίσης, συμμετείχε σε καταναλωτικές 

Τουριστικές εκθέσεις αλλά και σε εξειδικευμένες εκθέσεις (Wandertage, Tournatur, 

Holiday on Bike, 66 )  

  

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν ενέργειες προβολής με στόχο την ενημέρωση 

των υπαλλήλων ταξιδιωτικών γραφείων και Οργανωτών Ταξιδίων. Τέτοιες 

ενέργειες ήταν η συμμετοχή του Οργανισμού σε παρουσιάσεις των καταλόγων 

των Οργανωτών Ταξιδίων, (Dertouristik, Thomas Cook, Ltur) η συμμετοχή σε 

εκδηλώσεις προβολής που πραγματοποιήθηκαν σε σημαντικές πόλεις της 

Γερμανίας  και σε εκδηλώσεις προβολής-εργαστήρια που φέρουν την επωνυμία 

Stammtische. Ακόμη διοργανώθηκαν roadshows σε σημαντικές πόλεις όπως 

Koλωνία, Ντίσσελτορφ και Ντόρτμουντ, με συμμετοχή Κυπρίων ξενοδόχων.Τέλος  

πραγματοποιήθηκαν  στοχευμένες επισκέψεις πωλήσεων σε ταξιδιωτικά γραφεία 

σε σημαντικές πόλεις της Γερμανίας. 

 

Όσον αφορά τις επαφές με τα ΜΜΕ, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε 

επαγγελματικά και καταναλωτικά έντυπα με στόχο την γενική ενημέρωση και τις  

εξελίξεις στο τουριστικό Κυπριακό προϊόν (Touristik Aktuell, FVW, Travel Talk,). 

Ακόμη, σταλθήκαν ενημερωτικά δελτία σε περίπου 25.000 διευθύνσεις 

ταξιδιωτικών γραφείων με στόχο την ενημέρωση των υπαλλήλων ταξιδιωτικών 

γραφείων.  

 

Για την ενδυνάμωση των σχέσεων με δημοσιογράφους και τους συντάκτες του 

ημερήσιου τύπου, των τηλεοπτικών σταθμών και των περιοδικών  (Στουτγάρδη , 

Μόναχο), τα Γραφεία ΚΟΤ Γερμανίας συμμετείχαν στις εκδηλώσεις Speeddating. 

Παράλληλα , κατά την έκθεση ΙΤΒ στο Βερολίνο, πραγματοποιήθηκε  εκδήλωση 

με στόχο την γνωριμία των εκπροσώπων τύπου με το Κυπριακό Πρόγευμα.  

 

Παράλληλα με τις πιο πάνω ενέργειες, πραγματοποιήθηκαν συνεργασίες με 

εξειδικευμένα έντυπα με στόχο την προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού, 

όπως τουρισμού κινήτρων και συνεδρίων, ποδηλατικού και περιπατητικού 

τουρισμού, καταδυτικού τουρισμού  και τουρισμού ευεξίας. 

 

Κατά το 2014, πραγματοποιήθηκαν επίσης εκπαιδευτικά ταξίδια με 

φιλοξενούμενους δημοσιογράφους και υπάλληλους ταξιδιωτικών γραφείων,  

εκπαιδευτικά ταξίδια για την προβολή του τουρισμού συνεδρίων (MICE) και την 

προώθηση ειδικών ενδιαφερόντων και εκπαιδευτικά ταξίδια σε συνεργασία με 

Οργανωτές Ταξιδίων. 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

Το 2014 στην Ελλάδα συνεχίστηκε η ύφεση και η επίσημα καταγεγραμμένη 

ανεργία ανήλθε στο 28%. Όλες οι πιο πάνω τάσεις οφείλονται στην οικονομική 
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κρίση και τα συνεχή μνημόνια – πολιτικές λιτότητας από το 2010. Ως αποτέλεσμα 

αυτών, 101.000 Ελλαδίτες επισκέφθηκαν την Κύπρο το 2014, σημειώνοντας 

πτωτική τάση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά της τάξης του -3.8%. Έντονες 

πτωτικές τάσεις εμφάνισαν και ανταγωνιστικοί προορισμοί της Κύπρου, ακριβώς 

λόγω της οικονομικής ύφεσης.  

 

Παρά την ως άνω μείωση, το Γραφείο ΚΟΤ Αθηνών χάρη τις άριστες σχέσεις με 

τα ΜΜΕ, εξασφάλισε προβολή για την Τουριστική Κύπρο με πληθώρα 

δημοσιευμάτων, χωρίς όμως αυτά να συνδέονται με διαφημιστική δαπάνη. 

Επίσης, προβλήθηκε η Κύπρος ως προορισμός διακοπών προς το ευρύ κοινό σε 

8 διαγωνισμούς, με έπαθλο ταξίδια στην Κύπρο. Οι διαγωνισμοί διεξήχθησαν 

κυρίως μέσω ραδιοφωνικών σταθμών ανά την Ελλάδα και της Cyta Ελλάδος, στο 

πλαίσιο ανταποδοτικότητας παροχών μεταξύ Οργανισμού (προσφορά ταξιδίων 

στους ακροατές ραδιοφωνικών σταθμών και συνδρομητές Cyta Ελλάδος) και 

ραδιοφωνικών σταθμών και Cyta Ελλάδος (προσφορά προβολής στην Κύπρο).    

 

Παράλληλα, διεξήχθησαν εκδηλώσεις προβολής της τουριστικής Κύπρου σε 

πανελλήνια κλίμακα (πχ. Αθήνα, Θεσσαλονίκη,) απευθυνόμενες προς το ευρύ 

κοινό – μέσω πολυήμερων εμφανίσεων με ειδικά διαμορφωμένα σταντ σε 

εμπορικά κέντρα εντός των οποίων διεξήχθησαν κληρώσεις δώρων – προσφορά 

του Οργανισμού. Επίσης, οργανώθηκαν εκδηλώσεις προς δημοσιογράφους, 

εκπροσώπους ταξιδιωτικών γραφείων, εκπαιδευτικούς (Αθήνα και Κρήτη) και 

κληρικούς με σκοπό την προβολή του νησιού ως τουριστικού προορισμού και 

ειδικότερα για μαθητικό, θρησκευτικό τουρισμό και τουρισμό τρίτης ηλικίας. 

    

Επιπροσθέτως, το Γραφείο συνέβαλε στην διοργάνωση και φιλοξενία ομαδικών 

αποστολών ταξιδιωτικών γραφείων, με σκοπό τα ταξιδιωτικά γραφεία να 

γνωρίσουν καλύτερα τα όσα προσφέρει η Κύπρος ως τουριστικός προορισμός και 

να μπορούν να το μεταδώσουν ευκολότερα στους πελάτες τους. 

 

Καθ’ όλη την διάρκεια του έτους γινόταν ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις του 

τουριστικού προϊόντος της Κύπρου σε ταξιδιωτικά γραφεία, δημοσιογράφους, 

συλλόγους, φορείς, συνεργάτες αλλά και το ευρύ κοινό  μέσω των newsletter και 

των δελτίων τύπου.  

 

Πραγματοποιήθηκαν επαφές με ταξιδιωτικούς πράκτορες για τοποθέτηση της 

Κύπρου στις μπροσούρες τους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κόρινθο, 

Καλαμάτα και Τρίπολη. Ακόμη, ο Οργανισμός έλαβε μέρος σε δυο εκθέσεις στην 

Ελλάδα και συγκεκριμένα την Θεσσαλονίκη, «Φιλοξένια» και «Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης». Τέλος, συμμετείχε σε εκδηλώσεις που διοργάνωσαν Δήμοι και 

φορείς της Ελλάδας, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων και σε 

συνεργασία με τους κατά τόπους Συλλόγους Κυπρίων (πχ. Λάρισας, Ένωση 

Κυπρίων Βορείου Ελλάδας, Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων κτλ.) με 

σκοπό την προβολή της Κύπρου στο ευρύ κοινό της Αθήνας αλλά και της 

επαρχίας. 
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ΒΟΡΕΙΕΣ ΧΩΡΕΣ  

 

Το 2014 οι αφίξεις από τη Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία και Δανία ανήλθαν στις 

106.661, 56.739, 23.917 και 30.550 αντίστοιχα σε σύγκριση με το 2013 όπου οι 

αφίξεις ήταν 117.958, 65.736, 28.381 και 30.011. Στις τρεις από τις τέσσερεις 

Βόρειες Χώρες, συγκεκριμένα στη Σουηδία, Νορβηγία και Φιλανδία οι αφίξεις 

παρουσίασαν μείωση της τάξης του 9.6%, 13.7% και 15.7% αντίστοιχα ενώ οι 

αφίξεις από τη Δανία σημείωσαν αύξηση της τάξης του 1.8%. 

 

 Το Σχέδιο Δράσης του Γραφείου  της Σουηδίας για το 2014 περιλάμβανε μια 

σειρά επισκέψεων από τους Λειτουργούς Sales & Marketing σε περιφερειακά 

ταξιδιωτικά γραφεία και Οργανωτές Ταξιδίων που ειδικεύονται στην προώθηση 

του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων. Κύριο μέλημα του Γραφείου του 

Οργανισμού στη Σουηδία ήταν η ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος των 

επαγγελματιών του τουρισμού για την αύξηση των πωλήσεων των πακέτων για 

την Κύπρο.  

 

Ένα τέτοιο, άκρως επιτυχημένο, κίνητρο προς τους Σουηδούς Οργανωτές 

Ταξιδίων / Ταξιδιωτικά Γραφεία είναι ο ετήσιος διαγωνισμός πωλήσεων που 

εστιάζει στη βράβευση των 3 πρώτων υπαλλήλων με την καλύτερη απόδοση στις 

πωλήσεις πακέτων για την Κύπρο σε 8 διαφορετικές κατηγορίες. Ο εν λόγω 

διαγωνισμός αποτελεί πλέον θεσμό και χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από τους 

επαγγελματίες του τουρισμού. Το 2014 παρόμοιος διαγωνισμός έλαβε χώρα και 

στη Νορβηγία.  

 

Οι κύριες ομάδες που στόχευσε το Γραφείο ήταν οι οικογένειες και τα άτομα της 

τρίτης ηλικίας. Για την προώθηση του κυπριακού προϊόντος προς αυτές τις 

ομάδες το Γραφείο συμμετείχε σε εκθέσεις και διοργάνωσε εκδηλώσεις. 

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις προώθησης σε 

πολυκαταστήματα της Σουηδίας και της Φιλανδίας όπου οι επισκέπτες 

μπορούσαν να δοκιμάσουν κυπριακά εδέσματα. Για την προώθηση του 

τουριστικού προϊόντος της Κύπρου σε άτομα της τρίτης ηλικίας ο Οργανισμός 

έλαβε μέρος σε εκδηλώσεις και εκθέσεις και συνεργάστηκε με ΜΜΕ για την 

προβολή της Κύπρο προς τη συγκεκριμένη ομάδα.  

 

Σε μια προσπάθεια προώθησης της Κύπρου ως προορισμού υψηλών 

προδιαγραφών, ο Οργανισμός έλαβε μέρος για πρώτη φορά στην έκθεση Quality 

Travel στη Δανία και είχε την ευκαιρία να προωθήσεις τα 5 αστέρων προϊόντα 

που προσφέρει η Κύπρος. Επιπλέον, το 2014 το Γραφείο του Οργανισμού στη 

Σουηδία έλαβε μέρος στην εκδήλωση Greece & Cyprus Panorama που έγινε στη 

Στοκχόλμη, στην οποία παρευρίσκονταν ξενοδόχοι και εταιρείες τουριστικής 

ανάπτυξης από την Κύπρο.   

 

Σημαντικό τμήμα στις αγορές των Βόρειων Χωρών είναι ο τουρισμός για γκολφ 

και για τον Οργανισμό αποτελεί το κλειδί για την βελτίωση της εποχικότητας από 
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τις Βόρειες Χώρες. Συνεχίζοντας την προηγούμενη επιτυχημένη τακτική της 

επιχορήγησης τουρνουά γκολφ, ο Οργανισμός ήταν ένας από τους κύριους 

χορηγούς τουρνουά γκολφ που έγιναν στη Σουηδία το 2014.  

 

Σε μια προσπάθεια περαιτέρω επαφής με τους ενεργητικούς τουρίστες, ο 

Οργανισμός έλαβε μέρος στην έκθεση Bike Expo στη Στοκχόλμη όπου έγιναν 

σημαντικές επαφές με Οργανωτές Ταξιδίων και ΜΜΕ με αποτέλεσμα τη 

διοργάνωση εκπαιδευτικών ταξιδιών.  

 

Το 2014 ήταν σημαντική χρονιά για τη συνεργασία του Οργανισμού με τα ΜΜΕ 

και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών ταξιδιών με σκοπό την προβολή της 

πολυμορφίας της Κύπρου και την ανάδειξη των ειδικών μορφών τουρισμού όπως 

ο αγροτουρισμός, τα μονοπάτια της φύσης, η ποδηλασία, το γκολφ, οι καταδύσεις 

και ο τουρισμός υγείας και ευεξίας. Επιπρόσθετα ο Οργανισμός συμμετείχε σε 

διάφορες εκδηλώσεις της ANTOR στη Στοκχόλμη, στο Malmö και στο 

Gothenburg, καθώς και στο Όσλο προωθώντας έτσι την Κύπρο στον εγχώριο 

Τύπο και την τουριστική βιομηχανία.  

 

Όσον αφορά την προώθηση της Κύπρου στις Βαλτικές χώρες διοργανώθηκαν 

εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους κύριους Οργανωτές Ταξιδίων και με 

αερογραμμές. Επαναλήφθηκε και το περσινό επιτυχημένο road show με 

επίκεντρο τους σημαντικότερους επαγγελματίες του τουρισμού στις εν λόγω 

χώρες.  

 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση της Κύπρου στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης με μια ενεργητικότερη παρουσία στο Facebook, καθώς και με την 

αποστολή δελτίων τύπου. Επίσης, έγιναν δυο επιτυχημένες εκστρατείες E-

marketing στη Σουηδία και τη Φιλανδία.  

 

Τέλος, ο Οργανισμός συμμετείχε το 2014 στις σημαντικότερες τουριστικές 

εκθέσεις στην Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία και Λιθουανία. 

 

ΕΛΒΕΤΙΑ   

 

Το 2014 υπήρξε μια πολύ καλή τουριστική χρονιά από την Ελβετία και οι αφίξεις 

παρουσίασαν αύξηση 17.4 % και ανήλθαν σε 49,000. Για ακόμη μια χρονιά οι 

Ελβετοί επισκέπτες κατατάσσονται στις πρώτες βαθμίδες της κλίμακας για την 

υψηλότερη κατά κεφαλή δαπάνη συγκριτικά με τις άλλες χώρες από τις οποίες 

αντλεί τουρισμό η Κύπρος. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν τόσο την ποιότητα του 

Ελβετού επισκέπτη όσο και την σημασία της ελβετικής αγοράς για την Κύπρο. Με 

στόχο την προώθηση των κρατήσεων από την Ελβετία  το γραφείο Ζυρίχης 

διατήρησε συστηματική επαφή με τους κυριότερους οργανωτές και αεροπορικές 

εταιρείες.  
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Με αφορμή την έναρξη των πτήσεων της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους 

Eaysjet από την Βασιλεία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το εκεί 

αεροδρόμιο ειδική εκδήλωση για τους επιβάτες της πρώτης πτήσης. Η εκδήλωση 

έτυχε διαφήμισης στα τοπικά Μ.Μ.Ε. 

 

Οι προσπάθειες του Γραφείου κατά την διάρκεια της χρονιάς εστιάσθηκαν σε 

ενέργειες προβολής τόσο προς το επαγγελματικό όσο και το καταναλωτικό κοινό.  

 

Στα πλαίσια της μεγαλύτερης τουριστικής έκθεσης Fespo Ζυρίχης διοργανώθηκε 

σεμινάριο για ταξιδιωτικούς υπαλλήλους, στο οποίο συμμετείχε επίσης μεγάλος 

αριθμός αντιπροσώπων της Κυπριακής τουριστικής βιομηχανίας που 

παρευρέθηκαν στην έκθεση.  

 

Σεμινάρια για ταξιδιωτικούς υπαλλήλους διοργανώθηκαν επίσης στις πόλεις της 

Βασιλείας, Olten, Schaffhausen  και Thun. Το γραφείο είχε επίσης την ευκαιρία να 

παρουσιάσει την Κύπρο σε 200 αντιπροσώπους της ταξιδιωτικής βιομηχανίας 

στην Ελβετία σε  roadshow που διοργανώθηκε από την εταιρεία Gretz 

Communications στις πόλεις της Γενεύης, Λοζάνης, Βασιλείας και Ζυρίχης.  

 

Σε συνεργασία με τον οργανωτή Kuoni το γραφείο παρουσίασε την Κύπρο στα 

πλαίσια ενημερωτικού σεμιναρίου που διοργανώθηκε για πράκτορες του 

οργανωτή στην Ζυρίχη και συμμετείχε στην παρουσίαση του καταλόγου του 

οργανωτή Thomas Cook στις πόλεις της Λουκέρνης, της Βέρνης, της Ζυρίχης, της 

Βασιλείας και του St. Gallen. 

 

Επιπρόσθετα για την περαιτέρω γνωριμία των ταξιδιωτικών υπαλλήλων με την 

Κύπρο και το τουριστικό προϊόν διοργανώθηκαν ενημερωτικά ταξίδια στην Κύπρο.  

 

Για προώθηση της Κύπρου στο καταναλωτικό κοινό πραγματοποιήθηκε 

συμμετοχή στις σημαντικότερες τουριστικές εκθέσεις, διοργανώθηκαν 

πληροφοριακές ημέρες στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Λουκέρνης και της 

Βασιλείας και επίσης πληροφοριακές ημέρες σε συνεργασία με ταξιδιωτικά 

πρακτορεία και οργανωτές ταξιδίων σε διάφορες πόλεις της Ελβετίας. 

 

Στα πλαίσια συνεργασίας με την Ορχήστρα Δωματίου Ζυρίχης η Κύπρος έτυχε 

μεγάλης προβολής μέσα από σειρά παραστάσεων της οπερέτας  "Η Ωραία 

Γαλάτεια", της οποίας η ιστορία διαδραματίζεται στην Κύπρο κατά την αρχαιότητα. 

 

Το γραφείο παρείχε πληροφορίες σε αντιπροσώπους των Μ.Μ.Ε και διοργάνωσε 

επίσκεψη δημοσιογράφων στην Κύπρο. Σαν αποτέλεσμα η Κύπρος έτυχε θετικής 

προβολής μέσα από μεγάλο αριθμό ευνοϊκών άρθρων στον τύπο. 

 

Για προώθηση των ειδικών προϊόντων το γραφείο συμμετείχε στην παρουσίαση 

του προγράμματος του οργανωτή Bike Adventure Tours και σε τουρνουά γκολφ 

του οργανωτή Golf & Travel. 
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Για την περαιτέρω στήριξη των ενεργειών προβολής του Γραφείου για προώθηση 

του χειμερινού τουρισμού με την ευκαιρία των νέων πτήσεεων της Edelweiss και 

Easyjet πραγματοποιήθηκε εξωτερική διαφήμιση στους σιδηροδρομικούς 

σταθμούς της Ζυρίχης και της Βέρνης. 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ  

 

Τα αποτελέσματα του 2014 σχετικά με τις αφίξεις από την Ολλανδία ήταν θετικά 

γιατί  μετά από μια  διετή καθοδική πορεία και απώλεια τμημάτων της αγοράς 

υπέρ των ανταγωνιστικών προορισμών της , η αγορά παρουσιάζει ανάκαμψη. Η 

μέχρι τώρα  αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας από την ολλανδική αγορά  

ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες του Οργανισμού   και  αποτελεί   μια  

άκρως  ευχάριστη   εξέλιξη  στην  παρούσα   φάση   της  κυπριακής οικονομίας. 

Εκτιμάται δε ότι, εκτός απρόοπτου η ανοδική αυτή πορεία των αφίξεων που έχει 

συντελεσθεί το 2014 θα συνεχίσει και επόμενα  έτη. Συγκεκριμένα κατά το 2014 η 

ολλανδική αγορά παρουσίασε αύξηση της τάξης του 9.7%, η οποία μεταφράζεται 

σε 22.211 αφίξεις έναντι 20.241 το 2013.  

 

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία  αυτή  έχει διαδραματίσει   η  αύξηση των 

ναυλωμένων πτήσεων  την καλοκαιρινή περίοδο   καθώς  και αποφασιστικότητα  

που   έχουν  επιδείξει      ο  Οργανισμός  στην συνεργασία με τους κυριότερους  

Οργανωτές Ταξιδίων της Ολλανδίας στον τομέα της διαφήμισης και προβολής. 

 

Στα πλαίσια  της    υλοποίησης του σχεδίου    δράσης  μεταξύ άλλων 

διοργανώθηκε στην Κύπρο τον Νοέμβριο το  ετήσιο συνέδριο των Ολλανδών 

Οργανωτών Ταξιδίων στο οποίο έλαβαν μέρος διακόσια πενήντα περίπου  

υψηλόβαθμα στελέχη εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού 

της Ολλανδίας. Κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν η προβολή των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της Κύπρου ιδιαίτερα κατά την χειμερινή περίοδο. 

 

ΓΑΛΛΙΑ  

 

Το 2014 ήταν μια καλή χρονιά για τη  γαλλική αγορά λόγω της δημιουργίας του 

γαλλικού Club Framissima στο ξενοδοχείο Coral Beach από τον Οργανωτή 

Ταξιδίων  Fram Voyages. Το γεγονός αυτό συνέβαλε σε μια αύξηση της τάξης του 

7.4% σε σύγκριση με το 2013.  

 

Το 2014 οι αφίξεις Γάλλων τουριστών ανήλθε στις 29.160, σημειώνοντας αύξηση 

7.4% σε σύγκριση με το 2013, όπου την Κύπρο επισκέφθηκαν 27.154 γάλλοι 

τουρίστες. 

 

Το 2014 η γαλλική αγορά έχει βιώσει μια σημαντική αλλαγή. Οι παραδοσιακοί 

προορισμοί που προτιμούνταν από τους γάλλους τουρίστες όπως η Τυνησία, η 

Αίγυπτος, η Σενεγάλη  και το Μαρόκο παρουσίασαν τάσεις μείωσης, οι οποίες 

συνεχίζονται. Αυτό φαίνεται να επηρεάζεται από τα τελευταία γεγονότα 
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(τρομοκρατικές επιθέσεις, εμπόλα), καθώς και από μια γενική απαξίωση των 

αραβικών προορισμών από πλευράς των Γάλλων.   

 

Το Γραφείο του Οργανισμού στη Γαλλία διοργάνωσε εκπαιδευτικά ταξίδια για 

δημοσιογράφους, απέστειλε δελτία τύπου προς τον καταναλωτικό και 

επαγγελματικό τύπο καθώς και ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία προς τους 

επαγγελματικούς συνδέσμους, τους ταξιδιωτικούς πράκτορες και τους Οργανωτές 

Ταξιδίων.  

 

Όπως κάθε χρόνο, το Γραφείο συμμετείχε στο εργαστήριο ADONET (Σύνδεσμος 

Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού Γαλλίας), το οποίο στόχο έχει να φέρει σε 

επαφή τους δημοσιογράφους με τους Εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού της 

Γαλλίας.  

 

Σε συνεργασία με τους Οργανωτές Ταξιδίων πραγματοποιήθηκε  μια κοινή 

διαφημιστική εκστρατεία στο διαδίκτυο με το NG Travel και μια ραδιοφωνική σε 

συνεργασία με τον οργανωτή ταξιδίων Vacances Helliades. Ο περιορισμός των 

πιο πάνω πρωτοβουλιών οφείλεται στις δραστικές μειώσεις που έχει υποστεί ο 

προϋπολογισμός του Οργανισμού 

 

Το Γραφείο συμμετείχε στο roadshow του Οργανωτή Ταξιδίων Vacances 

Heliades, με επισκέψεις σε 11 πόλεις και 159 ταξιδιωτικά πρακτορεία. Καθ’ όλη 

την διάρκεια του χρόνου, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε πρακτορεία της 

περιοχής Παρισιού και στις επαρχιακές πόλεις που εξυπηρετούνται με 

ναυλωμένες πτήσεις. Έγιναν επίσης συναντήσεις με υφιστάμενους και νέους 

Οργανωτές Ταξιδίων που συμπεριέλαβαν την Κύπρο στο πρόγραμμα τους.  

 

Ο Οργανισμός έλαβε μέρος στην επαγγελματική έκθεση IFTM και σε άλλες έξι 

τουριστικές εκθέσεις, οι οποίες επιλέχθηκαν βάσει των διαθέσιμων αεροπορικών 

πτήσεων για την Κύπρο. Όσον αφορά τα ειδικά ενδιαφέροντα, το Γραφείο 

εκπροσώπησε τον Οργανισμό σε εξειδικευμένο εργαστήρι για προώθηση του 

συνεδριακού τουρισμού. Για τον σκοπό αυτό στάλθηκε ένα newsletter με ειδικό 

αφιέρωμα στο συνεδριακό τουρισμό.  

 

Επιπρόσθετα, στον τομέα των ειδικών ενδιαφερόντων έγιναν στοχευόμενες 

ενέργειες για προώθηση της Κύπρου ως προορισμός για γκολφ, για  περιπατητικό 

τουρισμό, για, τουρισμό εκμάθησης γλώσσας και καταδυτικό τουρισμό  

 

Στα πλαίσια της τουριστικής έκθεσης IFTM TOP RESA, έλαβε χώρα ο 

διαγωνισμός εκλογής του καλύτερη ταξιδιωτικού πράκτορα της Γαλλίας. Ο 

τουριστικός προορισμός Κύπρος ήταν ένας από τους 5 βασικούς σπόνσορες της 

εκδήλωσης και οι υποψήφιοι έκαναν σχετική παρουσίαση για την Κύπρο. 

  

Τέλος, διεξήχθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια και παρουσιάσεις σε μελλοντικούς 

ταξιδιωτικούς πράκτορες.  
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ΙΣΡΑΗΛ  

 

Το 2014 οι αφίξεις από το Ισραήλ παρουσίασαν θεαματική αύξηση σε ποσοστό 

58%. Συγκεκριμένα, την Κύπρο επισκέφθηκαν περίπου 69.000 τουρίστες. 

Επιπρόσθετα 35.300 Ισραηλίτες επισκέφθηκαν την Κύπρο στα πλαίσια 

κρουαζιέρων με το συνολικό αριθμό των επισκεπτών να ανέρχεται στις 104.000. 

 

Μια σημαντική εξέλιξη, η οποία συνέβαλε στην προαναφερθείσα αύξηση ήταν η 

έναρξη των πτήσεων της εταιρείας UP (ELAL) τα τέλη του 2013 με 3 εβδομαδιαίες 

πτήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο και 6 εβδομαδιαίες πτήσεις το καλοκαίρι, 

γεγονός που βελτίωσε την προσβασιμότητα της Κύπρου.  

 

Οι προσπάθειες του Οργανισμού στο Ισραήλ επικεντρώθηκαν στην προώθηση 

του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους 

επαγγελματίες του τουρισμού. Συγκεκριμένα διενεργήθηκαν εκπαιδευτικά ταξίδια 

στην Κύπρο για δημοσιογράφους αλλά και τουριστικούς πράκτορες με ιδιαίτερη 

έμφαση στην προσπάθεια γνωριμίας τους με τον προορισμό αλλά και την 

προώθησή του μέσω των άρθρων που δημοσιεύτηκαν στον ισραηλινό τύπο. 

Σημαντικό ήταν το εκπαιδευτικό ταξίδι που διενεργήθηκε σε συνεργασία με την 

εταιρεία  UP (ELAL) για την προώθηση των πτήσεών της.  

 

Μέσα στα πλαίσια προώθησης της Κύπρου, ο Οργανισμός συνεχίζει την 

αποστολή του δελτίου τύπου που έχει ως στόχο την ενημέρωση των 

επαγγελματιών του τουρισμού για τις πρόσφατες εξελίξεις στα τουριστικό 

δρώμενα της Κύπρου. Επιπλέον, ο Οργανισμός συμμετείχε στην ετήσια 

συνάντηση του Ισραηλινού Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων (ΙΤΤΑΑ) και 

έκανε παρουσιάσεις και επισκέψεις σε αριθμό ταξιδιωτικών γραφείων καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους. Σημαντική προσπάθεια προώθησης της Κύπρου ήταν οι 

συνεργασία με εγχώρια μέσα όπως δημοφιλείς ραδιοφωνικούς σταθμούς, 

σημαντικές ταξιδιωτικές ιστοσελίδες, εφημερίδες και περιοδικά.  

 

Ο Οργανισμός έλαβε μέρος στην τουριστική έκθεση ΙΜΤΜ. Το περίπτερο του 

Οργανισμού φιλοξένησε αριθμό συμμετεχόντων από την Κύπρο και έγιναν 

σημαντικές συναντήσεις με μεγάλους Οργανωτές Ταξιδίων του Ισραήλ. Κατά τη 

διάρκεια της έκθεσης ο Οργανισμός δεξιώθηκε δημοσιογράφους και 

επαγγελματίες του τουρισμού. Ο Οργανισμός συμμετείχε επίσης στο μήνα 

Γαλλοφωνίας που διοργανώθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο του Τελ-Αβίβ, καθώς 

και στο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ της Sarona – περιοχή στα βόρεια του Ισραήλ – 

όπου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την κυπριακή κουλτούρα και κουζίνα.  

 

Ιδιαίτερες προσπάθειες έγιναν για την προώθηση της Κύπρου ως προορισμού 

ειδικών ενδιαφερόντων. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός συμμετείχε σε εκδήλωση 

του Employee Union Fair όπου παρουσίασε την Κύπρο σε μια προσπάθεια 

προσέλκυσης ενδιαφέροντος στον τομέα των Incentives.  
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Σημαντική υπήρξε η προσπάθεια προώθησης της Κύπρο ως καταδυτικού 

προορισμού. Ο Οργανισμός επιχορήγησε το νικητή του διαγωνισμού Red Sea 

International Underwater Photography στην κατηγορία «Καλύτερο ναυάγιο στον 

κόσμο». Στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού διοργανώθηκε κυπριακή βραδιά 

όπου προσφέρθηκαν κυπριακά εδέσματα και ποτά. Ταυτόχρονα δόθηκε στους 

συμμετέχοντες πληροφοριακό υλικό με έμφαση τον καταδυτικό τουρισμό και 

ιδιαίτερα το ναυάγιο «Ζηνοβία».  

 

Στον τομέα της Γαστρονομίας, ο Οργανισμός υπήρξε επίσης χορηγός στο “Greek 

and Cypriot Cooking Classes”. Ο συγκεκριμένος τομέας προωθήθηκε και σε 

εξειδικευμένα περιοδικά και εκδόσεις.  

 

Τέλος, ο Οργανισμός προώθησε τους τομείς του γαμήλιου τουρισμού και του Σπα 

μέσω ραδιοφωνικών εκπομπών που έλαβαν χώρα τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. 

Στην όλη προσπάθεια περιλαμβανόταν και διαγωνισμός, ο οποίος προσέφερε ως 

έπαθλο στο νικηφόρο ζευγάρι ένα πακέτο για διακοπές Σπα στην Κύπρο.  

 

ΒΕΛΓΙΟ 

 

Ο τελικός απολογισμός των τουριστικών επαγγελματιών για τη γενική εικόνα που 

παρουσίασε η βελγική τουριστική αγορά ήταν αποθαρρυντικός. Η τουριστική 

κίνηση προς το εξωτερικό παρουσίασε μια γενική μείωση, η οποία όμως μπορεί 

να αποτελέσει την απαρχή των καταλυτικών αλλαγών που φαίνεται να έχει ανάγκη 

η βελγική τουριστική αγορά για να επιλύσει τα χρόνια προβλήματα που την 

ταλανίζουν.  

 

Σε ότι αφορά την Κύπρο, οι αφίξεις από το Βέλγιο ανήλθαν κατά το 2014 σε 

27.023 σε σύγκριση με 29.334 το 2013 και αντιστοιχούν σε μείωση της τάξης του 

7.9%. 

 

 Η  αρνητική επίδοση  των αφίξεων από  την βελγική αγορά, ασφαλώς, πρέπει  να 

αποδοθεί  σε αρκετούς παράγοντες,  ένας από τους οποίους είναι η  απουσία   

επαρκούς αεροπορικής  σύνδεσης  από  την  πρωτεύουσα. Μετά την  κατάρρευση  

των Κυπριακών Αερογραμμών η απουσία δρομολογημένων αεροπορικών  

πτήσεων  είναι εμφανής,  και όπως  προκύπτει  από  σχετική μελέτη του γραφείου  

μας, είναι ικανή να προκαλέσει από μόνη της, αρνητικές εξελίξεις για την 

περαιτέρω   πορεία των αφίξεων. Επιπρόσθετος  παράγοντας που  οδήγησε την 

βελγική αγορά  σε αρνητικές επιδόσεις  αποτελεί  η μονοπωλιακή  κατάσταση που 

επικρατεί στον τομέα του οργανωμένου τουρισμού.  Η διακίνηση της συνολικής 

τουριστικής κίνησης από δυο και μόνο Οργανωτές Ταξιδίων αποτελεί  σοβαρότατο 

μειονέκτημα καθώς εμποδίζει την ανάπτυξη ενός υγιούς ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος. 
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Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι βραχυπρόθεσμα δεν αναμένεται αλλαγή του 

υφιστάμενου σκηνικού, που είναι και το ζητούμενο, η τρέχουσες πολιτικές 

συγκυρίες ίσως υποβοηθήσουν στην ανατροπή  της αρνητικής αυτής κατάστασης. 

 

Τον  Ιούλιο του 2014 και για περίοδο 2 εβδομάδων διοργανώθηκε με τεράστια 

επιτυχία,  εκδήλωση προβολής  της Κύπρου σε γνωστό πολυκατάστημα  στην 

Αμβέρσα. Στόχος της εκδήλωσης ήταν αφενός η προβολή και εξοικείωση  του 

βελγικού κοινού με την κυπριακή χειροτεχνία και λαϊκή παράδοση  αφετέρου η 

πληροφόρηση   και ενημέρωση  του κοινού για το τουριστικό προϊόν της Κύπρου. 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ  

 

Το γραφείο του Οργανισμού στη Βαρσοβία διενέργησε σειρά σεμιναρίων  και 

επισκέψεων  για παρουσίαση της Κύπρου σε Οργανωτές Ταξιδίων και τουριστικά 

γραφεία σε ολόκληρη την Πολωνία. Οι προαναφερθείσες δράσεις είχαν ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της επίγνωσης και του ενδιαφέροντος για το τουριστικό 

προϊόν της Κύπρου. Κάποιοι Οργανωτές Ταξιδίων, καθώς και αερογραμμές  

επέδειξαν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον προορισμό Κύπρος και προτίθενται να 

αναπτύξουν αεροπορικές συνδέσεις  από την Πολωνία τα επόμενα χρόνια.  

 

Επιπρόσθετα, το γραφείο του Οργανισμού στη Βαρσοβία συνεργάστηκε με τους 

κύριους Οργανωτές Ταξιδίων της Πολωνίας  υποστηρίζοντας τη διοργάνωση 

επισκέψεων  για τους υπαλλήλους  των ταξιδιωτικών γραφείων που προωθούν 

την Κύπρο, διοργανώνοντας διαγωνισμούς με θέμα την Κύπρο για τους 

πράκτορες αλλά και το κοινό 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, η οποία περιλάμβανε παρουσιάσεις για την Κύπρο, διακοσμήσεις των 

χώρων των ταξιδιωτικών γραφείων, γευσιγνωσία κυπριακών προϊόντων, διανομή 

πληροφοριακού υλικού και διοργάνωση διαγωνισμών για τους υπαλλήλους και 

τους πελάτες τους.  

 

Το γραφείο Βαρσοβίας είχε επαφές και συναντήσεις με εκπροσώπους 

αερογραμμών σε μια προσπάθεια ανάπτυξης αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ 

Πολωνίας και Κύπρου. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας διοργανώθηκαν 

αρκετά εκπαιδευτικά ταξίδια για δημοσιογράφους και τουριστικούς πράκτορες. 

Εκπαιδευτικά ταξίδια διοργανώθηκαν και για εκπρόσωπους των ΜΜΕ με 

αποτέλεσμα τη δημοσίευση εγκωμιαστικών άρθρων για την Κύπρο σε εφημερίδες 

και ιστοχώρους.  

 

Το γραφείο συμμετείχε με περίπτερο σε μεγάλες υπαίθριες διοργανώσεις με 

στόχο την προώθηση και προβολή της Κύπρου στο ευρύ κοινό.  

 

Καταβλήθηκαν ιδιαίτερες προσπάθειες στην προώθηση των ειδικών μορφών 

τουρισμού όπως ο αθλητικός τουρισμός και ο συνεδριακός. Τέλος, μια άλλη 



24 
 

σημαντική ενέργεια του γραφείου Βαρσοβίας ήταν η φροντίδα για τη διαρκή 

παρουσία της Κύπρου στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

προσπάθεια που θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. 

 

ΤΣΕΧΙΑ 

 

Το 2014 συνεχίστηκε η πτωτική τάση των αφίξεων από την αγορά της Τσεχίας, 

κυρίως λόγω της μη ύπαρξης απευθείας αεροπορικής σύνδεσης με την Κύπρο. 

Συγκεκριμένα, το 2014 οι αφίξεις τουριστών ήταν 10.421, ενώ το 2013 οι αφίξεις 

ανήλθαν στις 11.487 (μείωση 9,3%).  

 

Τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό ταξίδι για δημοσιογράφους ενώ 

τον Σεπτέμβριο φιλοξενήθηκε το τηλεοπτικό συνεργείο του καναλιού Regional 

Television. Επίσης, τον Φεβρουάριο ο Οργανισμός συμμετείχε στην τουριστική 

έκθεση Holiday World 2014 στην Πράγα και τον Οκτώβριο συμμετείχε στο 

εργαστήριο των συνδέσμων ACK (Σύνδεσμος Τουριστικών Γραφείων Τσεχίας) και 

ACCKA (Σύνδεσμος Οργανωτών και Τουριστικών Πρακτόρων Τσεχίας) όπου 

πραγματοποίησε παρουσίαση, διένειμε πληροφοριακό υλικό και παρείχε 

ενημέρωση για το Κυπριακό τουριστικό προϊόν. 

 

ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 

Παρά το γεγονός, ότι η κατάσταση στις χώρες της Μέσης Ανατολής εξακολούθησε 

να είναι έκρυθμη και κατά το 2014, η αγορά στο σύνολο της παρουσίασε μια 

σταθερότητα και ανοδική αύξηση, φτάνοντας περίπου τις 80.000 τουριστικές 

αφίξεις σε σύγκριση με τις 60.000 τουριστικές αφίξεις του 2013. Αξίζει να 

σημειωθεί, ότι η τουριστική αγορά του Λιβάνου, που αποτελεί και την 

σημαντικότερη αραβική αγορά για την Κύπρο, παρουσίασε σημαντική αύξηση της 

τάξης του 26.5% σε σχέση με το 2013, ενώ η αγορά των ΗΑΕ συνέχισε την 

ανοδική της πορεία σημειώνοντας 14.5% αύξηση.  

 

Κατά το 2014, το Γραφείο ΚΟΤ Ντουμπάι 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 έκθεση συνεδριακού τουρισμού GIBTM, 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.  

 

Παράλληλα, το Γραφείο πραγματοποίησε εργαστήρια για την παρουσίαση και 

προβολή του προορισμού στο Ντουμπάι και στο Άμπου Ντάμπι με τη συμμετοχή 

Κύπριων επαγγελματιών και επαγγελματιών του κλάδου από τις εν λόγω χώρες. 

Τα εργαστήρια σημείωσαν ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς συγκέντρωσαν το 

ενδιαφέρον πολλών Κυπρίων και ξένων επαγγελματιών του κλάδου.  
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Για την προβολή των ειδικών προϊόντων που ενδιαφέρουν την αγορά, ιδιαίτερα 

τον τουρισμό γάμου (τέλεση πολιτικών γάμων) και το MICE (συναντήσεις, κίνητρα, 

συνέδρια και εκθέσεις), το Γραφείο ανέλαβε μια σειρά δράσεων. Όσον αφορά τον 

τουρισμό γάμου, οι δράσεις επικεντρώθηκαν στην αγορά του Λιβάνου, όπου 

παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο προϊόν, και 

αφορούσαν επισκέψεις πωλήσεων σε ταξιδιωτικά γραφεία που εξειδικεύονται 

στον τουρισμό γάμου και σε κοινές διαφημιστικές ενέργειες με Οργανωτές 

Ταξιδίων, ενώ συμμετείχε και για πρώτη φορά στην εξειδικευμένη έκθεση Bride 

Show Dubai.. Όσον αφορά το MICE, οι δράσεις επικεντρώθηκαν τόσο στις χώρες 

του Κόλπου και τα ΗΑΕ. 

 

Στα πλαίσια της φιλοξενίας που παρέχει ο Οργανισμός στην Κύπρο 

πραγματοποιήθηκαν το μήνα Μάρτιο ταξίδια εξοικείωσης για τουριστικούς 

πράκτορες και δημοσιογράφους τα ΗΑΕ και το Λίβανο, όπου οι συμμετέχοντες 

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

γνωρίσουν την Κύπρο καλύτερα. Παράλληλα, ενόψει κα της δρομολόγησης των 

πτήσεων της Qatar Airways προς τη Λάρνακα τον Μάιο του 2014, 

πραγματοποιήθηκαν δύο εκπαιδευτικά ταξίδια για δημοσιογράφους και 

Ταξιδιωτικούς Πράκτορες σε συνεργασία με την εν λόγω αεροπορική εταιρεία με 

σκοπό την προώθηση των πτήσεων.    

 

Κατά το πρώτο μισό του χρόνου, όπου και το Γραφείο ήταν στελεχωμένο  με 

προσωπικό, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις πωλήσεων στα μεγαλύτερα 

τουριστικά γραφεία και τους κυριότερους Οργανωτές Ταξιδίων σε ΗΑΕ, Λίβανο και 

Ιράν με σκοπό την προβολή του προορισμού. Παράλληλα, σημαντικές επαφές 

πραγματοποιήθηκαν και με στελέχη αεροπορικών εταιρειών, όπως η Emirates 

Airlines, η Etihad και η Qatar Airways.  

 

Στις διάφορες άλλες δράσεις του Γραφείου περιλαμβάνονται: η παρουσία στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την συνεχή ροή πληροφοριών στην σελίδα του 

Γραφείου στο facebook “Cyprus Tourism Middle East”, η ετοιμασία ανά δίμηνο 

ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου (e-newsletter) www.cyprusme.com, το οποίο 

αποστέλλεται σε πέραν των 5.000 τουριστικών πρακτόρων της περιοχής, καθώς 

επίσης και ο εμπλουτισμός του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος 

‘’Agents love Cyprus’’ που ξεκίνησε από το 2012 με στόχο την εκπαίδευση των 

ταξιδιωτικών πρακτόρων της περιοχής για το κυπριακό προϊόν μέσω ενός 

συνόλου ερωτήσεων και καθιστώντας τους ειδικούς στην προώθηση του 

προορισμού. 

 

ΙΤΑΛΙΑ  

 

Το 2014 και για πέμπτη συνεχή χρονιά, ο Οργανισμός λόγω των δραστικών 

περικοπών στον προϋπολογισμό του δεν ήταν σε θέση να διαθέσει κονδύλι για τη 

πραγματοποίηση διαφημιστικής εκστρατείας στην Ιταλία. 
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Ως εκ τούτου το Γραφείο του Οργανισμού στο Μιλάνο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη 

διοργάνωση και υλοποίηση σε διάφορες πόλεις στην Ιταλία, εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων για Ταξιδιωτικούς Πράκτορες με τίτλο “Al mare con Afrodite”  

 

Επίσης, τo Γραφείο Μιλάνου, στήριξε και συμμετείχε  σε σειρά παρουσιάσεων για 

τη Κύπρο, τις οποίες διοργάνωσαν Ιταλοί Οργανωτές Ταξιδίων σε διάφορες 

Ιταλικές πόλεις, με στόχο τη προώθηση των προγραμμάτων τους για Κύπρο. 

 

Παράλληλα συνεχίστηκε το OnLine εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Τουριστικούς 

Πράκτορες, με τίτλο “Cipro nel Cuore” μέσω της πλατφόρμας της Επαγγελματικής 

Εφημερίδας Turismo & Attualità. 

 

Συμπληρωματικά το Γραφείο συμμετείχε και σε ενημερωτικό εργαστήρι, το οποίο 

διοργάνωσε ο επαγγελματικός σύνδεσμός ADUTEI στο Μιλάνο, με τη συμμετοχή 

Δημοσιογράφων και  Bloggers. 

 

Συνεχής επίσης ήταν και η παρουσία της τουριστικής Κύπρου στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης. 

  

Επιπλέον στα πλαίσια της συνεργασίας του Γραφείου μας με εξωτερικό 

συνεργάτη, διοργανώθηκαν 2 ενημερωτικά ταξίδια στη Κύπρο, στα οποία 

συμμετείχαν συνολικά 16 Δημοσιογράφοι και Bloggers, με στόχο τη δημοσίευση 

άρθρων και αφιερωμάτων για τη προβολή του τουριστικού προϊόντος την Κύπρου 

και των στοιχείων που το συνθέτουν.   

 

Επίσης, κατόπιν επαφών του γραφείου του Οργανισμού στο Μιλάνο, 

διευθετήθηκαν επισκέψεις στη Κύπρο μεμονωμένων δημοσιογράφων για τη 

προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού, συνεργείου μόδας για την ετοιμασία 

καλοκαιρινού καταλόγου μόδας με φόντο κυρίως Κυπριακές παραλίες, καθώς και 

τηλεοπτικού συνεργείου του ραδιοσταθμού RAI για την ετοιμασία και μετάδοση 

αφιερώματος για τη Κύπρο, το οποίο προβλήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος 

“Alle Falde del Kilimangiaro” του τηλεοπτικού σταθμού της RAI 3 

   

Τέλος το Γραφείο του Οργανισμού στο Μιλάνο, όπως κάθε χρόνο, συμμετείχε στις 

κυριότερες τουριστικές εκθέσεις.   

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

 

Το 2014 οι αφίξεις τουριστών από την Ουγγαρία ανήλθαν στις 10.204, 

σημειώνοντας μείωση 8.3% σε σύγκριση με το 2013, όπου οι αφίξεις ήταν 11.129. 

 

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.  
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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. 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

 

Το 2014 οι αφίξεις τουριστών από τη Ρουμανία ανήλθαν στις 18.154 

σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 22.6% σε σύγκριση με το 2013, όπου οι 

αφίξεις ήταν 14.805. 

 

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

ψηλό ποσοστό μεμονωμένων Τουριστών που κυμαίνεται γύρω στο 80%. Σε αυτό 

έχει συμβάλει α) ο μεγάλος αριθμός αεροπορικών θέσεων αφού ιδιαίτερα την 

καλοκαιρινή περίοδο φτάνει και τις 16 πτήσεις ανά εβδομάδα και β) ο μεγάλος 

αριθμός Ρουμάνων εργατών, οι οποίοι προσκαλούν και φιλοξενούν συγγενείς και 

φίλους.  

 

Στην Ρουμανία υπάρχει ευρεία χρήση της τεχνολογίας με τα ποσοστά κρατήσεων 

μέσω διαδικτύου να είναι ιδιαίτερα υψηλά, Ως εκ τούτου, οι ΟΤ αναπτύσσουν τα 

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

βρίσκεται σε επικοινωνία με τους κύριους ΟΤ 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.  
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Στην Ρουμανία δεν υπάρχει Γραφείο του Οργανισμού και η ευθύνη ανάπτυξης της 

αγοράς είναι στην 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 αλλά και με προγράμματα φιλοξενίας δημοσιογράφων και τουριστικών 

πρακτόρων 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

Το 2014 οι αφίξεις τουριστών από την Ισπανική αγορά ανήλθαν στις 3.052 

σημειώνοντας μείωση της τάξης του 30.4% σε σύγκριση με το 2013 όπου οι 

αφίξεις ήταν 4.383. 

 

Η Ισπανική  αγορά παρουσιάζει προοπτικές ανάπτυξης  όμως, με πολύ αργούς 

ρυθμούς αν και το ενδιαφέρον των Οργανωτών Ταξιδίων τα τελευταία χρόνια 

παρουσιάζεται αυξημένο. Η βραδύτητα στην ανάπτυξη της εν λόγω αγοράς 

οφείλεται στην απουσία μόνιμης απευθείας αεροπορικής σύνδεσης.   

 

Πέραν του τουρισμού ήλιου και θάλασσας, η αγορά παρουσιάζει προοπτικές 

ανάπτυξης και σε εξειδικευμένους τομείς, όπως ο θρησκευτικός τουρισμός, 

αρχαιολογία, πολιτισμός κ.α. Οι Ισπανοί ταξιδιώτες επιζητούν εναλλακτικούς 

προορισμούς δηλαδή χώρες που δεν περιλαμβάνονται στις γνωστές επιλογές των 

Ισπανών (η Κύπρος εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία) αλλά ταυτόχρονα να είναι 

εύκολα προσβάσιμες αλλά όχι οικονομικά απαγορευτικές (η Κύπρος δεν 

ικανοποιεί αυτά τα κριτήρια).  Οι Ισπανοί Οργανωτές Ταξιδίων αλλά και οι 

τουρίστες επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό, την αρχαιολογία και 

το κυπριακό κρασί ιδιαίτερα την Κουμανταρία.  

 

Επιπλέον, στην Ισπανία διαπιστώνεται μια ευρεία χρήση της τεχνολογίας με 

αυξανόμενο αριθμό χρηστών να στρέφεται στο διαδίκτυο και στις τηλεφωνικές 

εφαρμογές για τη διενέργεια των ταξιδιωτικών τους διευθετήσεων.  

 

Μέχρι στιγμής ο Οργανισμός προχωρεί με πολύ μεμονωμένες ενέργειες 

προβολής (εκπαιδευτικά ταξίδια Ισπανών δημοσιογράφων και παρουσιάσεις της 

τουριστικής Κύπρου στην Ισπανία μέσω οργανωτών ταξιδίων),. Συμμετέχει δε, 

στην κύρια Ισπανική  τουριστική έκθεση FITUR στην Μαδρίτη.   

 

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.  
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ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

 

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

τελευταία χρόνια καταγράφει θετικά αποτελέσματα στις αφίξεις. Το 2014 οι αφίξεις 

τουριστών από τη συγκεκριμένη αγορά ανήλθαν στις 41.087 σημειώνοντας 

αύξηση της τάξης του 20.8% σε σύγκριση με το 2013 όπου οι αφίξεις ήταν 34.022. 

Οι μέχρι τώρα ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αυξητική πορεία της 

αγοράς θα συνεχιστεί και για τα επόμενα χρόνια. 

 

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής θεώρησης των διαβατηρίων έχει επιταχύνει κατά 

πολύ την έκδοση βίζας. Σε ότι αφορά τις αερομεταφορές έχει υιοθετηθεί η πολιτική 

ανοικτών αιθέρων,  γεγονός που έχει διευρύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την 

προσβασιμότητα αλλά και την αύξηση των πτήσεων.  

 

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

πρεσβεία. Ο Οργανισμός συμμετείχε το 2014 σε δύο εκθέσεις την UITT και την 

UITM στο Κίεβο και 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. 

Τέλος, ο Οργανισμός προωθεί την Κύπρο με προγράμματα φιλοξενίας 

δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων. 

 

 

Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 

Η συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο 

προώθησης του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος, καθώς προσφέρει τη 

δυνατότητα άμεσης επαφής τόσο με τους επαγγελματίες του κλάδου, όσο και με 

το καταναλωτικό κοινό. 

 

Ο Οργανισμός κατά το 2014 συμμετείχε συνολικά σε 66 Τουριστικές Εκθέσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό (65 εκθέσεις) και στην Κύπρο (1 έκθεση). 

Σημειώνεται, ότι ο Οργανισμός δεν συμμετείχε μόνο σε εκθέσεις γενικού 

ενδιαφέροντος, αλλά και σε αρκετές εξειδικευμένες εκθέσεις, με στόχο την 

προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού, όπως γάμων και γαμήλιων ταξιδίων, 

συνεδριακό τουρισμό κτλ. 

 

Κατά το 2014, όπως και κατά το 2013, ο σχεδιασμός, η διακόσμηση και  

γενικότερα η παρουσίαση του Οργανισμού στις τουριστικές εκθέσεις έγινε με την 

χρήση της επίσημης διαφημιστικής καμπάνιας “Cyprus in your heart”. 
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Αναλυτικά ο Οργανισμός κατά το 2014 έλαβε μέρος στις πιο κάτω Τουριστικές 

Εκθέσεις ανά χώρα: 

 

Αραβικές Χώρες & Ασία  

 GIBTM, Abu Dhabi  

 Arabian Travel Market, Dubai 

 BRIDE Dubai 

 

Αυστρία  

 Ferien Messe, Wien  

 

Βέλγιο  

 Salon de Vacances de Bruxelles./BFE 

 Salon Idees Vacances , Charleroi  

 

 Γαλλία  

 SIT Rennes  

 SITV, Colmar  

 Mahana, Lyon  

 SIT Nantes  

 Map Le Monde, Paris  

 Destination Nature, Paris  

 IFTM (ex Top Resa), Paris  

 TOURISSIMA, Lille 

 Festivitas, Mulhouse 

 

Γερμανία  

 CMT, Stuttgart  

 Reisemarkt, Dresden  

 Reisen, Hamburg  

 F.RE.E Muenchen  

 IΤΒ, Berlin  

 IMEX, Frankfurt  

 Touristik & Caravaning Leipzig  

 Tour Natur, Dusseldorf  

 Deutcher Wandertag, Bad Harzburg 

  

Δανία  

 Ferie foer Alle, Herning  

  

Ελβετία  

 Ferienmesse, Bern  

 FESPO, Zurich  

 Vacances, Sport & Loisirs, Geneva  
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 Ferienmesse, St. Gallen  

 Basler Ferienmesse  

 

Ελλάδα  

 Tourist International Fair “Philoxenia”, Thessaloniki   

 

Ηνωμένο Βασίλειο  

 Destinations, Manchester  

 National Wedding Show, London  

 Holiday World Experience Belfast, N. Ireland  

 Destinations 2014, London  

 The Meetings Show 2014  

 The Outdoors Show, London  

 Parikiaki, Wine Festival, London  

 World Travel Market, London  

 National Wedding Show, Birmingham  

 

Ιρλανδία  

 Holiday World Dublin  

  

Ισπανία  

 Fitur Madrid  

 EIBTM 2014, Barcelona  

 

Ισραήλ  

 ΙMTM Tourist Exhibition, Tel Aviv  

 

Ιταλία  

 BIT, Milano  

 No Frills, Bergamo  

 TTG Incontri Nord, Rimini  

 

Κύπρος  

 Taxidi 2014, Lefkosia  

 

Λουξεμβούργο  

 Salon Vakanz, Luxembourg  

  

Νορβηγία  

 REISELIVMESSEN, Oslo  

 

 

Ολλανδία  

 Vakantiebeurs 2014, Utrecht  
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 Fietsen & Wandel Beurs (biking& hiking), Amsterdam  

 50 + Beurs & Festival 2014, Utrecht  

  

Ουγγαρία  

 Utazas 2014, Budapest  

  

Ρουμανία  

 TTR 2014 (The Romanian Tourism Fair), Bucharest 

 

Ρωσία & Χώρες Κοιν.  

 ITM Intour Market 2014  

 MITT - Moscow, Russia  

 UITT, 2014 - Kiev, Ukraine  

 Leisure 2014 - Moscow, Russia  

 C.I.S. Travel Market - St. Petersburg,  

 Leisure without borders, St. Petersburg 

 Otdykh Leisure, Moscow  

 UITM (Ukraine International Travel Market), Kiev 

 

Σλοβακία  

 ITF Slovakiatour, Bratislava  

 

Τσεχία  

 Holiday World 2014, Prague   

  

Φινλανδία  

 Matka, Helsinki 

 

 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

 

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 μετάδοσης της καλής γνώσης που 

αποκτούν οι τουριστικοί επαγγελματίες στους πελάτες τους. Ιδιαίτερα σημαντική 

είναι η συμβολή της φιλοξενίας δημοσιογράφων από χώρες όπου οι διαφημιστικές 

ενέργειες του Οργανισμού είναι περιορισμένες. Επιπρόσθετα αποτελεί μία από τις 

λιγότερο δαπανηρές ενέργειες του Οργανισμού (cost effective) λόγω της καλής 

συνεργασίας όλων των φορέων της τουριστικής βιομηχανίας (Κ.Ο.Τ., 

αερογραμμών, ξενοδοχείων, εστιατορίων, κλπ.) 

 

Το 2014 ο Οργανισμός φιλοξένησε 5 694 άτομα σε σύγκριση με τους 5750 

φιλοξενούμενους το2013, δηλαδή σημειώθηκε περίπου μείωση της τάξης του 1% 

περίπου. Η μείωση αυτή οφείλεται στις δραστικές μειώσεις που έχει υποστεί ο 

προϋπολογισμός του Οργανισμού. 
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Οι φιλοξενούμενοι αποτελούνταν από δημοσιογράφους, μέλη τηλεοπτικών 

συνεργείων, τουριστικούς πράκτορες, Οργανωτές Ταξιδιών, υπαλλήλους 

τουριστικών πρακτορείων που εξειδικεύονται στο τουρισμό συνεδρίων ειδικών 

ενδιαφερόντων και νικητές διαγωνισμών.  

 

 

Ε. ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

Τα 13 Γραφεία Πληροφοριών εσωτερικού (εισόδων και πόλεων), κατά την 

διάρκεια του 2014, εξυπηρέτησαν 290.565 επισκέπτες, σημειώνοντας έτσι μείωση 

-5.85% σε σύγκριση με το 2013, όπου ο συνολικός αριθμός επισκεπτών που 

εξυπηρετήθηκαν ήταν 308.626. 

 

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

το 2014: 

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2014 

Λαϊκή Γειτονιά 25.465 

Λεμεσός 13.227 

Λάρνακα 22.753 

Αγία Νάπα 22.149 

Πάφος 23.202 

Κάτω Πάφος 20.172 

Γερμασόγεια 14.638 

Πλάτρες 9.644 

Πόλη Χρυσοχούς 6.735 

Πρωταράς 9.823 

Αεροδρόμιο Λάρνακας 87.464 

Αεροδρόμιο Πάφου 21.914 

Λιμάνι Λεμεσού 13.379 

ΣΥΝΟΛΟ 290.565 

 

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 των εκπροσώπων τους 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. 
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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) μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

- Η εξυπηρέτηση Κύπριων και ξένων επισκεπτών, προσκεκλημένων και 

συνεργατών του Οργανισμού, διάφορων Κυβερνητικών Τμημάτων και 

Οργανωτών Συνεδρίων (DMCs). 

- Η διαχειρίση παραπόνων. 

- Η παροχή πληροφοριών και πληροφοριακού υλικού για μεγάλο αριθμό 

συνεδρίων. 

- Η αντιπροσώπευση του Οργανισμού σε δημοσιογραφικές διασκέψεις. 

- Η παραλαβή  προσκεκλημένων του Οργανισμού. 

- 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. 

 

 

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 2015 – Volume 13) η διεθνής τουριστική κίνηση το 2014 έφθασε 

τα 1.133 εκ. αφίξεις σε σύγκριση με 1.087 εκ. το 2013, σημειώνοντας αύξηση 

4,3%.    

 

Η τουριστική κίνηση στην Ευρώπη το 2014 αυξήθηκε κατά 2,7% σε σχέση με το 

2013, αφού ανήλθε στα 581,7 εκ. αφίξεις (566,4 εκ. το 2013).  Ειδικά σε ότι αφορά 

τις χώρες της Νότιας / Μεσογειακής Ευρώπης, οι αφίξεις περιηγητών σημείωσαν 

αύξηση κατά 6,9% (από 201,0 εκ. το 2013 σε 214,8 εκ. το 2014), η οποία ήταν 

ακόμα μεγαλύτερη από τη μέση αύξηση για όλη την Ευρώπη.  
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Σε όλες τις περιοχές της υφηλίου σημειώθηκε αύξηση στις αφίξεις το 2014 σε 

σχέση με το 2013.  Τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης, τα οποία μάλιστα 

υπερέβησαν τον μέσο παγκόσμιο όρο, καταγράφηκαν στην Αμερικάνικη ήπειρο 

(8,0%), στην Ασία και τις Χώρες του Ειρηνικού (5,4%) και στη Μέση Ανατολή 

(5,4%).  Αυξήσεις, χαμηλότερες όμως από τον παγκόσμιο μέσον όρο 

σημειώθηκαν και στην Ευρώπη (2,7%) και στην Αφρική (2,6%).  Σε ότι αφορά 

μερίδιο στην παγκόσμια αγορά, η Ευρώπη διατηρήθηκε στην πρώτη θέση με μία 

μικρή πτώση του μεριδίου της από 52,1% το 2013 σε 51,3% το 2014, ενώ στη 

δεύτερη θέση η Ασία και οι Χώρες του Ειρηνικού αύξησαν οριακά το μερίδιο τους 

από 23,0% σε 23,2%.  Στην τρίτη θέση παρέμεινε η Αμερικανική ήπειρος με 

ελαφρά αύξηση του μεριδίου της (15,4% το 2013 και 16,0% το 2014), ενώ η 

Αφρική κατετάγη τέταρτη με οριακή μείωση του δικού της από 5,0% σε 4,9% και η 

Μέση Ανατολή πέμπτη διατηρώντας σταθερό το μερίδιο της στο 4,5%.   

 

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

πάνω πηγή, αυτά ανήλθαν το 2014 σε US$1.246 δις ή €938 δις.  Πιο αναλυτικά, 

τα έσοδα της Ευρώπης ανήλθαν σε US$509,3 δις ή €383,4 δις (που αντιστοιχεί 

στο 40,9% των εσόδων παγκοσμίως), της Ασίας και των χωρών της Άπω 

Ανατολής σε US$377,4 δις ή €284,1 δις (δηλαδή το 30,3% των εσόδων 

παγκοσμίως), της Αμερικής σε US$273,9 δις ή €206,2 δις (22,0%), της Μέσης 

Ανατολής σε US$49,2 δις ή €37,1 δις (4,0%) και της Αφρικής σε US$36,4 δις ή 

€27,4 δις (2,9%). 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ 2014-2013* 
     

          

 

ΑΦΙΞΕΙΣ 
(ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ) 

      

          

  2014 2013   

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
2014 / 2013 (%) 

               
     Παγκόσμια 1.133 1.087   4,3% 
     Ευρώπη 581,7 566,4   2,7% 
     Ασία & Χώρες Ειρηνικού  263,3 249,8   5,4% 
     Αμερική 180,9 167,5   8,0% 
     Αφρική  55,8 54,4   2,6% 
     Μέση Ανατολή 51,1 48,4   5,4% 
     

          *Προκαταρκτικά στοιχεία και εκτιμήσεις από την έκδοση του UNWTO "World Tourism Barometer",  
June 2015, Volume 13 

   

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 2014 ανήλθαν σε 2.441.231, σημειώνοντας αύξηση 
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κατά 1,5% σε σχέση με τις αφίξεις του 2013 (2.405.387).  Οι πρώτοι οκτώ μήνες 

του έτους παρουσίαζαν μέση αύξηση σχεδόν κατά 6%, οι μειώσεις όμως που  

καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο (κατά 11,5% και 8,1% αντίστοιχα 

σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2013) περιόρισαν τελικά την αύξηση 

στις συνολικές αφίξεις για το έτος στο 1,5%. 

    

Σε ότι αφορά την απόδοση συγκεκριμένων αγορών, η αγορά του Ηνωμένου 

Βασιλείου παρέμεινε μακράν στην πρώτη θέση, καταγράφοντας όμως μείωση 

κατά 2,2%, συνεισφέροντας τελικά 871.517 αφίξεις και χάνοντας περαιτέρω 

μερίδιο αγοράς, το οποίο περιορίστηκε στο 35,7%.    

 

Σε αντίθεση, μικρή αύξηση στις αφίξεις παρατηρήθηκε από την αγορά της Ρωσίας 

(4,6%) η οποία έκλεισε τη χρονιά με 636.759 αφίξεις κερδίζοντας περαιτέρω 

μερίδιο (26,1%.)   

 

Ακολουθεί συγκριτικός πίνακας με τη συνεισφορά των κυριότερων αγορών στις 

αφίξεις τουριστών κατά τα τελευταία τρία χρόνια.    

 

Με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας που 

προκύπτουν από την Έρευνα Ταξιδιωτών στις αναχωρήσεις, κατά το 2014 η μέση 

δαπάνη κατά περιηγητή μειώθηκε κατά 4,3% σε ονομαστικούς όρους σε σχέση με 

το 2013 (από €866 σε €829).  Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση της μέσης 

ημερήσιας δαπάνης κατά 8,3%, (από €84,5 σε €77,5), αφού η μέση διάρκεια 

παραμονής των περιηγητών αυξήθηκε κατά 4,3% (από 10,2 μέρες το 2013 σε 

10,7 μέρες το 2014).    

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟ 2014 

 

Η εξέλιξη των κυριότερων δεικτών τουρισμού ήταν όπως πιο κάτω: 

 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ 

 

Οι αφίξεις επισκεπτών πολυήμερης παραμονής (περιηγητών) εκτιμήθηκαν σε 

2.441.231 το 2014 σε σύγκριση με 2.405.387 το 2013. 

 

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Η κατανομή των αφίξεων περιηγητών κατά τρίμηνο το 2014 είχε ως εξής: 

Ιανουάριος-Μάρτιος 6,7% (το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 ήταν 7,4%), Απρίλιος-

Ιούνιος 33,4% (το 2013 ήταν 31,1%), Ιούλιος-Σεπτέμβριος 43,9% (το 2013 ήταν 

44,5%) και Οκτώβριος-Δεκέμβριος 16,0% (το 2013 ήταν 17,0%).  
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ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ 

 

Οι επισκέπτες μονοήμερης παραμονής (εκδρομείς) έφθασαν τους 147.146 το 

2014 σε σύγκριση με 220.773 το 2013, μειώθηκαν δηλαδή κατά 33,3%.  Από τις 

υποκατηγορίες που αποτελούν το σύνολο αυτό, οι εκδρομείς που συμμετείχαν σε 

κρουαζιέρες (ή διήλθαν από τα λιμάνια) μειώθηκαν κατά 34,5% (από 206.598 το 

2013 σε 135.379 το 2014) και οι ημερήσιοι τουρίστες κατά 17,0% (από 14.175 το 

2013 σε 11.767 το 2014).   

 

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

2014, περίπου το 49% ήταν από τη Γερμανία, 26% από το Ισραήλ, 10% από το 

Ηνωμένο Βασίλειο, 5% από τη Γαλλία, 3% από τις Η.Π.Α. και οι υπόλοιποι από 

άλλες χώρες. 

 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

 

Οι ακαθάριστες εισπράξεις από τον τουρισμό (συμπεριλαμβανομένων των 

εισπράξεων από τους μονοήμερους επισκέπτες) έφθασαν τα €2.035 εκ. το 2014 

σε ονομαστικούς όρους και σημείωσαν μείωση κατά 3,1% σε σύγκριση με το 2013 

(€2.101 εκ.). 

 

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

ότι αποτελούσαν περίπου το 11,6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για το 

2014 παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το 2013.     

        

ΕΤΟΣ 

ΑΦΙΞΕΙΣ 
ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ 

(ΑΤΟΜΑ) 

ΑΦΙΞΕΙΣ 
ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ 

(ΑΤΟΜΑ) 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ (€ 
ΕΚΑΤ.) 

    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 
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        ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

 

Η συνολική προσφορά κλινών σε αδειούχα ξενοδοχειακά καταλύματα το 2014 

μειώθηκε σε σχέση με το 2013 (86.005 κλίνες στις 31.12.2013 σε σύγκριση με 

87.102 στις 31.12.2013).  Από τις 86.005 κλίνες, 54.239 ήταν σε 227 ξενοδοχεία 

αστέρων, 16.910 σε 163 μονάδες οργανωμένων διαμερισμάτων Α’, Β’ και Γ’ 

τάξης, οι 6.884 σε 20 τουριστικά χωριά Α’ και Β’ τάξης, και οι υπόλοιπες 8.044 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 2014-2013 

           ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ         

  ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 
Α 

ΤΑΞΗΣ 
Β 

ΤΑΞΗΣ 
Γ 

ΤΑΞΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 

ΧΩΡΙΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ 

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΑΛΛΑ* ΣΥΝΟΛΟ 

                  

2014   8.872 6.764 1.274 6.684 1.392 6.780 31.766 

                  

2013   8.880 6.984 1.274 6.812 1.362 8.115 33.427 

                  

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

 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία και τελικές εκτιμήσεις του ΚΟΤ, οι διανυκτερεύσεις σε 

όλες τις κατηγορίες αδειούχων τουριστικών καταλυμάτων μειώθηκαν κατά 2,4%, 

φθάνοντας τις 13.715.342 το 2014 σε σύγκριση με 14.048.529 το 2013.   
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Σε ότι αφορά τις διανυκτερεύσεις ξένων περιηγητών σε όλες τις κατηγορίες 

αδειούχων καταλυμάτων το 2013, αυτές μειώθηκαν κατά 2,0% σε σχέση με το 

2012 (12.884.399 το 2014 και 13.152.589 το 2013). 

 

Μείωση σημείωσαν επίσης και οι διανυκτερεύσεις των μονίμων κατοίκων Κύπρου 

σε όλες τις κατηγορίες αδειούχων καταλυμάτων, κατά 7,3% (830.943 το 2014 

συγκριτικά με 895.939 το 2013). 

    

ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

 

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του ΚΟΤ μείωση σημείωσαν και οι αφίξεις 

περιηγητών σε όλες τις κατηγορίες αδειούχων τουριστικών καταλυμάτων, αφού το 

2014 εκτιμάται ανήλθαν σε 2.369.620, σε σχέση με 2.388.389 τον προηγούμενο 

χρόνο, καταγράφοντας μικρή πτώση 0,8%.     

    

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

καταλυμάτων το 2013, αυτές έφθασαν τις 1.935.641 σε σύγκριση με 1.947.836 το 

2012, επίσης σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 0,6%.    

 

Ακόμη, μείωση κατά 1,5% σημειώθηκε και στις αφίξεις των μονίμων κατοίκων 

Κύπρου σε όλες τις κατηγορίες αδειούχων καταλυμάτων (από 440.553 το 2013 σε 

433.979 το 2014). 

 

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. 

 

Η μέση καθαρή πληρότητα σε όλα τα αδειούχα τουριστικά καταλύματα το 2014 

κατέγραψε μείωση κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2013 (59,8% το 

2014 και 61,1% το 2013).  

 

Όμως, ειδικά σε ότι αφορά τα ξενοδοχεία 1-5 αστέρων η μέση πληρότητα τους το 

2014 ανήλθε σε 60,7% σε σύγκριση με 59,8% το 2013, σημειώνοντας αύξηση 0,9 

ποσοστιαίων μονάδων.  

 

ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5 - 1 ΑΣΤΕΡΩΝ  
2014-2013 

         5* 4* 3* 2* 1* ΣΥΝΟΛΟ 

              

2014 11.964 21.719 15.902 3.677 977 54.239 

              

2013 11.464 21.629 15.861 3.691 1.030 53.675 
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       ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2011 – 2015  

 

Α. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2011 – 2015 

 

Στο τέταρτο έτος υλοποίησης της Στρατηγικής Τουρισμού (επικαιροποιημένης 

από το Σεπτέμβριο του 2013):   

 

(α) διαπιστώθηκε ότι σε γενικές γραμμές συνεχίζεται η τάση όπου το ποσοστό 

υλοποίησης ενεργειών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΚΟΤ είναι 

υψηλό, ενώ το ποσοστό υλοποίησης σε ενέργειες που αφορούν άλλους 

εμπλεκόμενους στον τουρισμό ήταν και είναι, για διάφορους λόγους, 

χαμηλότερο. 

 

(β) ο ΚΟΤ προέβηκε στην επαναξιολόγηση και επαναιεράρχηση των 

δραστηριοτήτων του και, κατ’ επέκταση των δράσεων στη Στρατηγική 

Τουρισμού, με επικέντρωση σε ενέργειες με λιγότερο δυνατόν κόστος και 

υψηλότερη δυνατή απόδοση.  Αυτό κρίθηκε απαραίτητο λόγω της 

συνεχιζόμενης παραμονής του Προϋπολογισμού του Οργανισμού σε 

χαμηλά επίπεδα, όπως και της αναμενόμενης διατήρησης του εκεί και για 

τα επόμενα χρόνια. . 

 

(γ) ανταποκρινόμενος ο Οργανισμός στην ανάγκη για αντιμετώπιση των νέων 

τάσεων και αλλαγών της αγοράς, της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης 

στην Κύπρο και γενικότερα των συνεχών αλλαγών στο εσωτερικό και 

εξωτερικό περιβάλλον του τουριστικού τομέα (π.χ. προβλήματα που 

προέκυψαν στη Ρωσική αγορά μετά το Σεπτέμβριο 2014) προέβηκε στην 

κατάλληλη αναθεώρηση των στρατηγικών κατευθύνσεων / δράσεων και 

στόχευση των κονδυλίων του. 

 

(δ) συνεχίστηκε  η εφαρμογή του Μέτρου στο Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) 

μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόϊκα για τον τουρισμό 

(Μέτρο 5.4/Τουρισμός) βάσει καθορισμένων αριθμητικών στόχων, 

εφαρμογής ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για σκοπούς επίτευξης των 

στόχων και παρακολούθησης υλοποίησης αυτού, καθώς και δυνατότητας 

αναθεώρησης των στόχων, εάν κριθεί απαραίτητο. Για το σκοπό αυτό, το 

Σεπτέμβριο 2014 ετοιμάστηκε η Έκθεση Προόδου για το πρώτο εξάμηνο 

του 2014 και το Μάρτιο 2015 θα ετοιμαστεί η Έκθεση Προόδου για το 

δεύτερο εξάμηνο του 2014 όπου θα αναθεωρηθούν και οι αριθμητικοί 

στόχοι για το 2015-2016.  

 

Περαιτέρω, ετοιμάστηκαν και υποβλήθηκαν στην Τρόϊκα: 

 

(α) Πρόταση αναφορικά με τη μορφή που θα έχει ο Μηχανισμός 

Παρακολούθησης και Συντονισμού (Monitoring and Coordination 

Mechanism) της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού.  
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Προνοείται ότι όλοι οι τουριστικοί εταίροι θα έχουν εμπλοκή στην λειτουργία 

του Μηχανισμού αυτού. 

 

(β) Οδικός Χάρτης (Road Map) με τα ορόσημα (Milestones) που χρειάζονται 

για την επίτευξη των στόχων και για την παρακολούθηση της υλοποίησης 

της Στρατηγικής.   

 

Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια μιας στρατηγικής που αποβλέπει στον 

επαναπροσδιορισμό της εικόνας της Κύπρου ως ενός αειφόρου προορισμού που 

να παρέχει στον επισκέπτη ποικίλα προϊόντα πέραν εκείνων του Ηλίου και 

Θάλασσας, λειτουργεί στον Οργανισμό Κλάδος Ειδικών Ενδιαφερόντων.  Στόχος 

του κλάδου αυτού είναι η υλοποίηση μιας καλά σχεδιασμένης και στοχευμένης 

πολιτικής ανάπτυξης και εμπορίας των συγκεκριμένων μορφών τουρισμού μέσα 

από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μάρκετινγκ και μια συντονισμένη επικοινωνιακή 

πολιτική.  Σύντομη αναφορά στις εξελίξεις γύρω από την ανάπτυξη και προώθηση 

συγκεκριμένων ειδικών προϊόντων δίνεται 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) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα, 

Προγραμματική Περίοδος 2007-2013:  “Σχέδιο Παροχής Χορηγιών προς 

Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις για προώθηση του Αγροτουρισμού στην 

Κύπρο”.    

 

Ο ΚΟΤ συμμετείχε ως μέλος στις εργασίες της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Αξιολόγησης του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών προς Μικρές και Μεσαίες 

Επιχειρήσεις για προώθηση του Αγροτουρισμού στην Κύπρο. 

 

(β) Σχέδιο Προβολής του Τουρισμού Υπαίθρου  

 

Στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2007–2013 υλοποιείται πρόγραμμα 

προβολής που περιλαμβάνει δράσεις όπως διαφημιστικές εκστρατείες σε 

εξειδικευμένα έντυπα, συμμετοχή σε εκθέσεις, διοργάνωση εκδηλώσεων στο 

εξωτερικό και φιλοξενία τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων, οι οποίες 

συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. με ποσοστό μέχρι και 

85%.  Εντός του 2014 αναλήφθηκαν διάφορες δράσεις όπως η συμμετοχή του 
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ΚΟΤ σε τουριστικές εκθέσεις (ΙΤΒ Βερολίνου, FREE Μονάχου, WTM Λονδίνου, 

Tournatur Ντύσσελντορφ, Fiets en Wandelbeurs Άμστερνταμ), η διοργάνωση 

ταξιδίων εξοικείωσης και η καταχώρηση διαφημίσεων σε εξειδικευμένα έντυπα.   

 

(γ) Άλλες Ενέργειες Προβολής Τουρισμού Υπαίθρου 

 

Πέραν των ενεργειών που περιλαμβάνονται στο συγχρηματοδοτούμενο έργο της 

Προβολής του Τουρισμού Υπαίθρου, ο Οργανισμός προέβη και σε διάφορες 

άλλες γενικές δραστηριότητες προβολής, όπως προβολή μέσω τηλεοπτικών 

προγραμμάτων και καταχώρηση διαφημίσεων.   

 

(δ) Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού 

 

Η Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού, η οποία ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του 

ΚΟΤ, συνέχισε τη λειτουργία Γραφείου, Ιστοσελίδας και Κεντρικού Συστήματος 

Κρατήσεων - www.agrotourism.com.cy – προσφέροντας την δυνατότητα 

κρατήσεων μέσω διαδικτύου.  Το 2014 η εταιρεία ενέγραψε νέα μέλη, ενώ 

συμμετείχε σε διάφορες τουριστικές εκθέσεις περιλαμβανομένων των εκθέσεων 

“WTM Λονδίνου”, “ITB Βερολίνου” και “FREE Μονάχου.”   

 

Ο ΚΟΤ, ο οποίος διατηρεί την Προεδρία και Αντιπροεδρία του Δ.Σ. της Εταιρείας, 

είχε συντονιστικό ρόλο στις δραστηριότητες της και συμμετείχε στις συνεδρίες του 

Διοικητικού της Συμβουλίου, ως επίσης και στη Γενική της Συνέλευση.  

Παραχώρησε επίσης στην Εταιρεία χορηγίες για καταχώρηση διαφημίσεων, για τη 

συμμετοχή της σε εκθέσεις, για τη δημιουργία/αναβάθμιση της 

ιστοσελίδας/κεντρικού συστήματος κρατήσεων της καθώς και πρόσθετη ετήσια 

χορηγία.   

 

(ε) Κλίνες σε Παραδοσιακές Οικοδομές στην Ύπαιθρο 

 

Στις 31.12.2014 βρίσκονταν σε λειτουργία στην ύπαιθρο 159 παραδοσιακά 

καταλύματα (αγροτουριστικά καταλύματα), με συνολική δυναμικότητα 1.314 κλίνες 

σε 59 χωριά.  Διαμονή στην ύπαιθρο προσφέρεται επίσης σε άλλα 26 τουριστικά 

καταλύματα των Ορεινών Θερέτρων (ξενοδοχεία και άλλου τύπου μονάδες) με 

δυναμικότητα 1.759 κλίνες σε 10 χωριά. 

 

2. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

 

H διαχείριση του Συνεδριακού Κέντρου «Φιλοξενία», η οποία ανατέθηκε στον 

ΚΟΤ/Cyprus Convention Bureau κατόπιν σχετικής Απόφασης του Υπουργικού 

Συμβουλίου για χρονικά περίοδο δύο χρόνων από την 1.2.2013 και στη συνέχεια 

παρατάθηκε για πρόσθετη περίοδο έξι μηνών, συνεχίστηκε και κατά το 2014 με 

σημαντική αύξηση κρατήσεων. 
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Επίσης, με στόχο την στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης, οργάνωσης και 

προώθησης του προϊόντος, συνεχίστηκε η λειτουργία πέντε σχεδίων κινήτρων τα 

οποία αναθεωρήθηκαν με βάση τους στρατηγικούς στόχους, ενώ εισήχθη και ένα 

νέο σχέδιο κινήτρων για τη φιλοξενία δυνητικών αγοραστών για σκοπούς 

επιθεωρήσεων (inspection visits) συνεδριακού τουρισμού. 

 

Σε ότι αφορά ενέργειες προβολής, συνεχίστηκε η παρουσία της Κύπρου στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης με το πρόγραμμα Ambassadors in Tourism και το 

Convention Bureau newsletter. 

 

Ακόμη, ο ΚΟΤ/Cyprus Convention Bureau συμμετείχε στις διεθνείς εκθέσεις ΙΜΕΧ 

Φρανκφούρτης, ΕΙΒΤΜ Βαρκελώνης, ΙΜΕΧ America και ΙΒΤΜ Ινδίας, στην έκθεση 

GIBTM στο Abu Dhabi που απευθύνεται στην αγορά της Μέσης Ανατολής, στο 

εξειδικευμένο εργαστήριο Confec Red στο Μαρόκο και στις διοργανώσεις 

Meetings Show στο Λονδίνο και Meetings Space στη Μαδρίτη που στοχεύουν 

κυρίως στην αγγλική αγορά, στις Mice by Melody σε τρεις Γερμανικές πόλεις και 

Meedex στο Παρίσι, στις εξειδικευμένες διοργανώσεις δικτύωσης σε Αλικάντε και 

Αλμάτυ και στα Association Lunches και Oyster Summer Party της ομάδας 

Oysters (οργανισμός Convention Bureaux) σε Λονδίνο και Παρίσι. 

  

Περαιτέρω, διοργανώθηκαν προωθητικές παρουσιάσεις σε Κολωνία και Μόναχο 

για προώθηση του συνεδριακού τουρισμού στη Γερμανική αγορά και 

πραγματοποιήθηκαν δύο ταξίδια εξοικείωσης από τις αγορές της Ινδίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου. 

 

Σε ότι αφορά τη δημιουργία υλικού προβολής, ετοιμάστηκαν οι όροι διαγωνισμού 

για την παραγωγή νέας ταινίας συνεδριακού τουρισμού και ξεκίνησε η ετοιμασία 

παραγωγής ηλεκτρονικού εντύπου. 

 

Τέλος, ολοκληρώθηκε η συλλογή στατιστικών στοιχείων για το 2013. 

 

3. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Συνεχίστηκε η λειτουργία των σχεδίων επιχορήγησης του ΚΟΤ για δημιουργία ή / 

και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση αθλητικού τουρισμού 

και στα πλαίσια τους επιχορηγήθηκαν εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου και 

κολύμβησης στις επαρχίες Λάρνακας,  Πάφου και Λεμεσού. 

 

Παράλληλα, σε συνεργασία με Οργανωτές Ταξιδίων του εξωτερικού και Κυπριακά 

γραφεία, συνεχίστηκε με επιτυχία η πολιτική παροχής φιλοξενίας,  σε ομάδες 

ποδοσφαίρου και άλλες αθλητικές ομάδες, κυρίως τον χειμώνα και τη περίοδο 

χαμηλής τουριστικής κίνησης.    Με στήριξη του ΚΟΤ, 125 ομάδες του εξωτερικού 

επέλεξαν την Κύπρο για προετοιμασία, με κύριο άθλημα το ποδόσφαιρο και κατά 

δεύτερο λόγο την κολύμβηση, ποδηλασία και διάφορα  αθλήματα στίβου.   
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Ακόμη, ο ΚΟΤ στήριξε μεγάλο αριθμό διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων διά των 

σχετικών σχεδίων κινήτρων του, όπως τους διεθνείς αγώνες ποδηλασίας «Cyprus 

Sunshine Cup», τον Διεθνή Μαραθώνιο Λεμεσού, το «Cyprus International 4-day 

Challenge» και το τουρνουά εθνικών γυναικείων ομάδων ποδοσφαίρου ‘Cyprus 

Women’s Cup,’ μεταξύ άλλων.  

 

Συνεχίστηκε η συνεργασία ΚΟΤ-ΚΟΑ σε θέματα αθλητικού τουρισμού μέσα από 

τη συντονιστική επιτροπή που συστάθηκε για το σκοπό αυτό.  

 

Έγινε έρευνα συλλογής στοιχείων για τα πιο σημαντικά αθλήματα που προσελκύει 

η Κύπρος για το 2013. 

 

Σε ότι αφορά στην προβολή του αθλητικού τουρισμού αναλήφθηκαν διάφορες 

σχετικές ενέργειες, κυρίως στους τομείς των δημοσίων σχέσεων και της 

αξιοποίησης σελίδων κοινωνικής δικτύωσης.   

 

4. ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Oλοκληρώθηκε η δημιουργία της δεύτερης σηματοδοτημένης διαδρομής στα 

πλαίσια υλοποίησης του σχεδιασμού για δημιουργία ποδηλατικού δικτύου στην 

Κύπρο. Η διαδρομή έχει ως αφετηρία τη Λεμεσό και καταλήγει στις Π. Πλάτρες 

όπου συναντά τη Διαδρομή 1. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Προγραμματική Περίοδος 2007–2013) και 

παρουσιάστηκε σε καταληκτική εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 21.10.2014.   

 

Ακόμη, όσον αφορά Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ο ΚΟΤ συμμετέχει ως εταίρος στο 

συγχρηματοδοτούμενο Έργο, Eurovelo8 – The Mediterranean Route. Κύρια 

δράση του εν λόγω Έργου είναι η δημιουργία ποδηλατικών πακέτων έχοντας ως 

βάση μέρος της διαδρομής του Eurovelo8 που επίσης σχεδιάστηκε στα πλαίσια 

του Έργου.  Η 2η συνάντηση των εταίρων που συμμετέχουν διοργανώθηκε με 

επιτυχία στη Λεμεσό τον Οκτώβριο . 

 

Στα πλαίσια προβολής του προϊόντος, ο ΚΟΤ στήριξε τη διοργάνωση δύο bike 

camps σε Τόχνη και Αλαμινό από οργανωτή ταξιδίων της Γερμανίας και 

εξειδικευμένο εκδοτικό οίκο αντίστοιχα ενώ εκπροσωπήθηκε και στην έκθεση 

Holiday on Bike στα πλαίσια του Eurobike Expo.    

 

Περαιτέρω, ο ΚΟΤ συνέχισε τη συνεργασία του με εξειδικευμένο γραφείο στη 

Γερμανία για προβολή στη Γερμανική κυρίως αγορά μέσα από τις δραστηριότητες 

της ομάδας ‘Herzlichst Zypern’ όπως συμμετοχή σε αγώνες και εκθέσεις.  Επίσης 

φιλοξένησε στην Κύπρο την γνωστή επαγγελματική ομάδα Ghost Factory Racing 

η οποία πρόβαλε την Κύπρο σαν ελκυστικό προορισμό για ποδηλασία, μέσα από 

την ιστοσελίδα της και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και συνεντεύξεις 

σε εξειδικευμένα έντυπα στο εξωτερικό. 

 



45 
 

Σε ότι αφορά διεθνείς ποδηλατικές διοργανώσεις στην Κϋπρο, ο ΚΟΤ μέσα στο 

2014 στήριξε τη διοργάνωση τριών τέτοιων εκδηλώσεων, με πιο σημαντική το 

‘Cyprus Sunshine Cup. ‘ 

 

5. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΚΟΛΦ 

 

Ο ΚΟΤ, στα πλαίσια της προσπάθειας ανάπτυξης Τουρισμού Γκολφ, ανέλαβε 

ενεργό και συντονιστικό ρόλο για επίσπευση της υλοποίησης της Πολιτικής Γκολφ, 

σε συνεργασία με αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και ιδιώτες επενδυτές.   

 

Στα πλαίσια της υλοποίησης της Πολιτικής Γκολφ συνεχίστηκε η αξιολόγηση 

αιτήσεων από τις αρμόδιες αρχές, με βάση τις πρόνοιες των σχετικών 

αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.  Ο ΚΟΤ, ως Μέλος της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αιτήσεων Γηπέδων Γκολφ συμμετείχε σε συνεδρία της Επιτροπής 

για την αξιολόγηση αίτησης ανάπτυξης γκόλφ στη Βάσα Κελλακίου και έδωσε 

απόψεις στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως αναφορικά με αίτημα ανταλλαγής 

κρατικής με ιδιωτική γη για την εν λόγω ανάπτυξη, ενώ συμμετείχε και σε Δημόσια 

Ακρόαση για την αξιολόγηση και έγκριση masterplan για την αναβάθμιση 

υφιστάμενου γηπέδου γκόλφ στην Πάφο.      

   

Σε ότι αφορά τη στήριξη της διοργάνωσης τουρνουά γκόλφ, ο ΚΟΤ επιχορήγησε 

τα τουρνουά που διοργάνωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Γκολφ “Cyprus Amateur 

Golf Men’s Open Golf Championship” και “Cyprus Amateur Seniors (Men’s and 

Ladies) Golf Open.”  Επίσης, στήριξε τη διοργάνωση άλλων τριών τουρνουά στην 

Κύπρο (δύο από διοργανωτές του Ηνωμένου Βασιλείου και ένα από τν Ιταλία) 

καθώς και άλλων που έγιναν στο εξωτερικό.     

 

Επίσης, συνεχίστηκε η υλοποίηση Σχεδίου Δράσης προώθησης και προβολής 

Γκολφ.  Συγκεκριμένα, ο ΚΟΤ συμμετείχε σε εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων και 

προβολής, περιλαμβανομένων και τουρνουά γκόλφ που έγιναν σε χώρες όπως 

την Ελβετία, Γερμανία, Σουηδία, Ουγγαρία, Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο.  

Ανάμεσα στις ενέργειες αυτές ξεχωρίζει η συμμετοχή του ΚΟΤ στη Διεθνή Έκθεση 

Τουρισμού IGTM, που διοργανώνεται από τον Διεθνή Σύνδεσμο Οργανωτών 

Ταξιδίων Γκόλφ IAGTO, το Νοέμβριο στην Ιταλία.     

 

Σε ότι αφορά διαφήμιση, ο ΚΟΤ δημοσίευσε σειρά καταχωρήσεων και advertorials 

σε επαγγελματικά έντυπα γκόλφ και ιστοσελίδες σε κύριες αγορές – πηγές 

τουρισμού γκόλφ όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστρία.  Επίσης, 

δημοσιεύθηκαν άρθρα προβολής και συνεντεύξεις που παραχώρησε ο ΚΟΤ σε 

ξένα επαγγελματικά έντυπα γκόλφ σε αγορές όπως η Γαλλία,  Γερμανία, Σουηδία 

και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ έγιναν και παρουσιάσεις σε εξειδικευμένες 

τηλεοπτικές εκπομπές του εξωτερικού.   

 

Πέραν των πιο πάνω, ο ΚΟΤ διοργάνωσε ταξίδια εξοικείωσης για εξειδικευμένους 

δημοσιογράφους, οργανωτές ταξιδίων και άλλους (από χώρες όπως το Ηνωμένο 
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Βασίλειο, Ολλανδία, Αυστρία, Ελβετία και Σουηδία) και στα πλαίσια των ταξιδίων 

αυτών προέβη σε παρουσιάσεις του προϊόντος στους φιλοξενούμενους.   

 

6. ΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΙΤΟΣ 

 

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

θρησκευτικών γάμων όσο τα ταξίδια για το μήνα του μέλιτος.  Βάσει στοιχείων της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτιμάται ότι ο αριθμός των εκκλησιαστικών και πολιτικών 

γάμων τουριστών κυμαίνεται τα τελευταία χρόνια γύρω στις 8.000. Oι κύριες 

αγορές είναι το Ηνωμένο Βασίλειο / Ιρλανδία, το Ισραήλ, ο Λίβανος και η Ρωσία, 

ενώ η Ουκρανία είναι μία ανερχόμενη αγορά.  

 

Kατά το 2014 o Oργανισμός προέβη σε διάφορες δράσεις οργάνωσης, 

εμπλουτισμού και προώθησης του προϊόντος.  

 

Σχετικά με τον τομέα του Μάρκετινγκ, ο ΚΟΤ, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονα 

brandist δημιούργησε ταυτότητα για το προϊόν (brand identity) και διαχώρισε τα 

στοχευμένα τμήματα αγοράς αναφορικά με τους (α) πολυτελείς γάμους (luxury 

weddings) και (β) τους πιο απλούς/συνήθεις.  Σε ότι αφορά εργαλεία προβολής, ο 

ΚΟΤ προέβη στην παραγωγή γαμήλιων ημερολογίων.  Αναφορικά με τον τομέα 

διαφήμισης ο ΚΟΤ αναβάθμισε την ιστοσελίδα www.marrymecyprus.com με τη 

δωρεάν δημιουργία μίνι σελίδων αδειούχων ξενοδοχείων που διεξάγουν γάμους 

τουριστών, την παροχή πληροφόρησης για τα Δημαρχεία που διεξάγουν γαμήλιες 

τελετές και τη διεξαγωγή διαδικτυακών διαγωνισμών.   

 

Στα πλαίσια προβολής του προϊόντος στο εξωτερικό, ο ΚΟΤ συμμετείχε στις 

εκθέσεις Birmingham Wedding Show και London Wedding Show με δικό του 

περίπτερο, καθώς και στην έκθεση Wedding Follies Lebanon.  Πέραν των 

καθιερωμένων αγορών και στα πλαίσια της διείσδυσης και σε νέες αγορές, ο ΚΟΤ, 

σε συνεργασία με την Υπάτη Αρμοστεία της Κύπρου στην Ινδία προέβη στην 

ετοιμασία κειμένου για αξιοποίηση στην αγορά της Ινδίας η οποία είναι μία από τις 

σημαντικές Ασιατικές αγορές για γαμήλιο τουρισμό και μάλιστα εκτός περιόδων 

αιχμής.   

 

Αναφορικά με τον τομέα της φιλοξενίας ο ΚΟΤ παρείχε είδος φιλοξενίας προς 

εξειδικευμένους ταξιδιωτικούς πράκτορες από Ρωσία και Ην. Βασίλειο.   

 

Πέραν των πιο πάνω και στα πλαίσια της συνεργασίας του με τον ιδιωτικό τομέα, 

ο ΚΟΤ προέβη σε παρουσιάσεις του γαμήλιου προϊόντος και του τουριστικού 

προϊόντος των επαρχιών σε Δημαρχεία και ιδιώτες συνεργάτες του εν λόγω 

τομέα.  Επίσης, έπειτα από πρωτοβουλία του ΚΟΤ, ετοιμάστηκε το σχετικό 

Καταστατικό και ιδρύθηκε ο Παγκύπριος Συνδέσμος Διοργανωτών Γάμων 

(CWPA), ο οποίος το 2014 είχε την ιδρυτική του συνέλευση. 
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Τέλος, με στόχο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα και την 

παροχή στρατηγικής κατεύθυνσης για την τριετία 2014-2016, ετοιμάστηκε από τον 

Οργανισμό Στρατηγική για το ειδικό αυτό προϊόν. 

  

7. ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Το προϊόν τουρισμού φύσης, περιλαμβανομένων των θεματικών μονοπατιών της 

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

Ο ΚΟΤ φιλοξένησε ομάδες δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων με 

εξειδίκευση στον περιπατητικό τουρισμό, οι οποίες συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα γνωριμίας με την κυπριακή φύση και την γαστρονομία. Ακόμη, 

διαφήμισε το προϊόν μέσω της προβολής προτάσεων για περπατήματα σ’ ειδικές 

ιστοσελίδες, της καταχώρησης διαφημίσεων σε εξειδικευμένα έντυπα σε αγορές-

πηγές και της δημοσίευσης άρθρων προβολής και συνεντεύξεων σε εγχώρια 

έντυπα.  Περαιτέρω, ο ΚΟΤ συμμετείχε στις εξειδικευμένες εκθέσεις Hiking Days 

και TourNatur Γερμανίας και σε εκδήλωση προβολής στο Η.Β. 

 

Διοργανώθηκε το Πρώτο Περιπατητικού Φεστιβάλ στην Κύπρο σε συνεργασία με 

το Τμήμα Δασών κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2014.  Το Φεστιβάλ 

περιλάμβανε οργανωμένα περπατήματα με αδειούχους ξεναγούς και μεταφορά με 

λεωφορεία στους χώρους εκκίνησης των διαδρομών στις περιοχές Ακάμα, Κάβο 

Γκρέκο, Μαχαιρά και Τροόδους.  Για προβολή του Φεστιβάλ παράχθηκε το 

σχετικό έντυπο υλικό.  Η επιτυχής διοργάνωση του Φεστιβάλ οδήγησε στην 

απόφαση για επανάληψη του την άνοιξη του 2015 και στα πλαίσια αυτά 

ετοιμάστηκε το πρόγραμμα των σχετικών εκδηλώσεων.   

 

Επίσης, προωθείται σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών ο επανασχεδιασμός του 

Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε4 ώστε να περνά από κοινότητες με υποδομή για 

διαμονή και διατροφή. 

 

8. 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 οι εκδηλώσεις αυτές να γίνονται σε 

διάφορες εποχές του χρόνου και να καλύπτουν όλες τις περιοχές.  Το 2014 ο ΚΟΤ 

διοργάνωσε τους πιο κάτω κύκλους καλλιτεχνικών εκδηλώσεων: 

 

• Μουσικές Κυριακές σε συνεργασία με τους Δήμους Λάρνακας και Πάφου 

και το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα 

• Πολιτιστικός Χειμώνας σε συνεργασία με το Δήμο Αγίας Νάπας  
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Με την στήριξη του ΚΟΤ διοργανώθηκαν επίσης σημαντικές πολιτιστικές 

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

και το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Παράλληλα, επιχορηγήθηκε αριθμός 

πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που οργάνωσαν τοπικές αρχές, μη 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί και οργανωτές εκδηλώσεων. 

 

Σημειώνεται ότι ο ΚΟΤ ετοίμασε και προκήρυξε το νέο «Σχέδιο Επιχορήγησης 

Πολιτιστικών / Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο 

μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας» (de minimis) που θα 

ισχύσει από το 2015.  

 

Ο ΚΟΤ συμμετείχε σε διάφορες Οργανωτικές Επιτροπές Εκδηλώσεων (Επιτροπή 

για "Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος", Εθνική Επιτροπή Κύπρου για τη 

διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Ημερών Κληρονομιάς 2014 κ.ά.)  

 

Συνεχίστηκε η παραγωγή του πληροφοριακού εντύπου “Monthly Events” πάνω σε 

μηνιαία βάση.  

 

Διεξήχθησαν επαφές με το Τμήμα Αρχαιοτήτων και την Εκκλησία της Κύπρου για 

το θέμα της στελέχωσης των 10 Εκκλησιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο 

της UNESCO.  

 

Σε ότι αφορά τα audio guides (σύστημα ακουστικών ξεναγήσεων) για 

αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και εκκλησίες της Κύπρου, συνεχίστηκαν οι 

προσπάθειες για την εγκατάσταση WiFi στους εν λόγω χώρους για καλύτερη 

εξυπηρέτηση του κοινού.   

 

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

αυτό συνεχίστηκε καλύπτοντας τις περιόδους Οκτωβρίου 2013 – Ιουνίου 2014 και 

Οκτωβρίου 2014 – Ιουνίου 2015.  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.    

 

9. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Κατά την υπό αναφορά περίοδο ο ΚΟΤ προέβη κυρίως σε διάφορες δράσεις 

προβολής του προϊόντος.   

 

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης συνεργασίας του με το Συνοδικό Γραφείο 

Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου ο ΚΟΤ στήριξε την 

έκδοση έντυπου υλικού και συγκεκριμένα του εντύπου «Πάσχα στην Κύπρο» στα 



49 
 

Ελληνικά και Αγγλικά και τη φιλοξενία δημοσιογράφων από το εξωτερικό.  Επίσης, 

συμμετείχε στο Πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο του UNWTO με θέμα τον 

Προσκυνηματικό Τουρισμό που έγινε στην Ισπανία τον Σεπτέμβριο 2014.   

 

Ο ΚΟΤ συμμετείχε στην διοργάνωση ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις με 

τίτλο «Ενημερώνομαι και γίνομαι οδοδείκτης στα μονοπάτια των Προσκυνημάτων 

του τόπου μας» σε συνεργασία με το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών 

Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου, το Υπουργείο ΕΕΒΤ, το Υπουργείο 

Παιδείας, τον ACTA, τον ΠΑΣΥΞΕ, τον ΣΤΕΚ και τον Σύνδεσμο Ξεναγών Κύπρου. 

 

10. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΕΥΕΞΙΑΣ) 

 

Ο Οργανισμός συνεχίζει να συντονίζει την υλοποίηση της πολιτικής Προώθησης 

της Κύπρου ως Κέντρου Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών, με βάση απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου. Στην εν λόγω Επιτροπή συμμετέχουν τόσο ο δημόσιος 

όσο και ο ιδιωτικός τομέας.  

 

Συνεχίζει επίσης την παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν τη διευκόλυνση 

της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης της Κυπερούντας για σκοπούς προσέλκυσης 

τουρισμού υγείας, λόγω του ιδανικού κλίματος και υψομέτρου της περιοχής. 

 

Ο Φορέας Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΚΟΤ 

ξεκίνησε μέσα στο 2014 τη διεξαγωγή έρευνας για άντληση πληροφοριών σχετικά 

με το θέμα του Ιατρικού Τουρισμού στην Κύπρο.  Στόχοι της έρευνας είναι η 

επικαιροποίηση των διαθέσιμων στοιχείων, η επανεξέταση και επανακαθορισμός 

της Στρατηγικής για το συγκεκριμένο προϊόν και κατ’ επέκταση η βελτίωση της 

προώθησης των υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο και η περαιτέρω ανάπτυξη του 

ιατρικού τουρισμού.  Για σκοπούς της υπό αναφορά έρευνας αποστάληκαν 

δομημένα ερωτηματολόγια στους εμπορικούς ακολούθους της Κύπρου στο 

εξωτερικό (μέσω του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού) και στα Γραφεία Εξωτερικού του ΚΟΤ.  

 

Στα πλαίσια της προώθησης της Κύπρου ως προορισμός Τουρισμού Υγείας 

υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας  

Κύπρου διάφορες δράσεις στις αγορές προτεραιότητας (π.χ. συμμετοχή σε 

διεθνείς εκθέσεις).  Σημαντική ήταν η συμμετοχή του ΚΟΤ στο πρώτο 

Κυπρορωσικό Φόρουμ με τίτλο “Cyprus-Russia Health and Wellness Forum” στη 

Μόσχα που διοργανώθηκε από το Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου 

σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού, το Υπουργείο Υγείας, τον ΚΟΤ, το ΚΕΒΕ, τον Κυπριακό Σύνδεσμο 

Κέντρων Ευεξίας (Cyprus Spa Association) με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου "Enterprise Europe Network."  Της αποστολής ηγήθηκε ο Υπουργός 

Υγείας.    
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Σε συνεργασία με τον Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου, ο 

Οργανισμός συνέχισε τη δραστηριοποίηση του στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ των 

υπηρεσιών υγείας Κύπρου μέσα από εξειδικευμένες διαδικτυακές πλατφόρμες 

(π.χ. Intuition Communication), από τις οποίες συνεχίζεται το ενδιαφέρον 

(requests) από ξένους δυνητικούς ταξιδιώτες υγείας. 

 

Το Γραφείο ΚΟΤ Φρανκφούρτης συμμετείχε για πρώτη φορά στην εξειδικευμένη 

έκθεση υγείας, ευεξίας και ομορφιάς “10th Intersana Health Consumer Fair” που 

πραγματοποιήθηκε στο Άουγκσμπουργκ (Augsburg) στη Γερμανία.   

 

Στα πλαίσια της προώθησης της Κύπρου ως προορισμός Τουρισμού Ευεξίας 

επιχορηγήθηκε η συμμετοχή του Προέδρου του Κυπριακού Συνδέσμου Κέντρων 

Ευεξίας στο “Professional Spa Convention” που έγινε στο Λονδίνο. 

 

Στα πλαίσια προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τουρισμού ευεξίας 

της Κύπρου, επιχορηγήθηκε η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 

Τροόδους για τη διεξαγωγή της ετήσιας εκδήλωσης προώθησης των κυπριακών 

βοτάνων, σε συνεργασία με τον ΚΟΤ.  

 

Επίσης, προσφέρθηκε καθοδήγηση σε ενδιαφερόμενους επενδυτές στον τομέα. 

 

11. ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Ο Οργανισμός, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις ως προς την ανάπτυξη του 

συγκεκριμένου ειδικού προϊόντος, ευρισκόμενος σε επαφή με εταίρους που 

δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα για σκοπούς ενημέρωσης και στήριξης 

των προσπαθειών τους.  Ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη και εμπλουτισμό 

του προϊόντος είναι η εν εξελίξει κατασκευή των τεχνητών υφάλων, με την πόντιση 

εντός του 2014 ακόμα τριών σκαφών, δύο στην περιοχή Λεμεσού και ενός 

σκάφους στην περιοχή Γεροσκήπου στην Πάφο και με προγραμματισμένη την 

πόντιση ακόμη ενός σκάφους στην περιοχή Αγίας Νάπας εντός του 2015.  

Συνεχίζεται με εντατικό ρυθμό η προβολή μέσω της Ιστοσελίδας και των μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης.  Ακόμη διεξάγονται με μεγαλύτερη συχνότητα ταξίδια 

εξοικείωσης (familiarization trips) για το προϊόν.  

 

Επίσης, διοργανώθηκε από τους τοπικούς φορείς της Λάρνακας με στήριξη από 

τον ΚΟΤ η πρώτη «Εβδομάδα Ζηνοβία» τον Ιούνιο 2014.  Η εκδήλωση πρόκειται 

να καταστεί θεσμός και να οργανώνεται ετησίως κάθε Οκτώβριο.   

 

Επίσης, ο ΚΟΤ παρακολουθεί και στον τομέα του αλιευτικού τουρισμού τις 

εξελίξεις ως προς τη δημιουργία προϊόντος στους υδατοφράκτες μέσα από τις 

ενέργειες του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών και προβαίνει σε 

συναντήσεις με εταίρους του τομέα όπου ενημερώνεται σχετικά και παρέχει τις 

κατευθυντήριες του γραμμές, ως προς την τουριστική πτυχή του ειδικού αυτού 

προϊόντος.   



51 
 

 

12. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 

 

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

ενέργειες προβολής των κρουαζιέρων με την εξυπηρέτηση των κρουαζιερόπλοιων 

στο Λιμάνι Λεμεσού, καθώς και με τη διανομή διαφημιστικού υλικού μέσω των 

Γραφείων του στο εξωτερικό. Παράλληλα, ο Οργανισμός στηρίζει οικονομικά τις 

εκδηλώσεις υποδοχής των κρουαζιερόπλοιων στο Λιμάνι Λεμεσού που 

συνδιοργανώνονται από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 

Λεμεσού και το Δήμο Λεμεσού.  Επίσης, σε συνεργασία με την Αρχή Λιμένων 

Κύπρου, συμμετείχε στην εξειδικευμένη έκθεση SeaTrade Med, που 

πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη. 

 

13. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

 

Το τουριστικό προϊόν της εκμάθησης Αγγλικών συνεχίζει να προσελκύει 

ενδιαφέρον κυρίως από Ευρωπαϊκές χώρες.     

 

Κατά το 2014 ο Οργανισμός προέβη σε διάφορες ενέργειες οι οποίες αφορούσαν 

κυρίως την προβολή του προϊόντος.  Ανάμεσα σ’ αυτές ξεχωρίζει η συμμετοχή 

του στην εξειδικευμένη έκθεση ICEF Βερολίνου το Νοέμβριο 2014 με δικό του 

περίπτερο, στα πλαίσια της οποίας δημιουργήθηκε σε συνεργασία με 

εμπειρογνώμονα/brandist η ταυτότητα για το συγκεκριμένο προϊόν.  Άλλες 

ενέργειες προβολής περιλάμβαναν την προσφορά φιλοξενίας σε δημοσιογράφους 

από τη Ρωσία και τη διενέργεια ηλεκτρονικής εκστρατείας προώθησης σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης στις αγορές Ιταλίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Ρωσίας.  

 

Επίσης, στα πλαίσια της συνεργασίας του ΚΟΤ με τον ELSAC (Σύνδεσμο Σχολών 

Αγγλικής Γλώσσας), έγιναν συναντήσεις με σκοπό την καταγραφή δράσεων για 

την από κοινού προώθηση του τουρισμού μάθησης στο εξωτερικό, καθώς και 

παρουσίαση, στα μέλη του Συνδέσμου, προγραμμάτων που διοργανώνονται από 

το Δίκτυο Τροόδους ώστε αυτά να ενταχθούν σε εκδρομές των σχολών για 

εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων τους.   

 

14. ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Το πιο πάνω ειδικό προϊόν, η ανάπτυξη και η εμπορία του οποίου προωθούνται 

στα πλαίσια της Στρατηγικής Τουρισμού, 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. 

 

Για το σκοπό αυτό, στα πλαίσια της συνεργασίας του ΚΟΤ με το CSTI και το 

Travel Foundation, εκπονήθηκε από συμβούλους του ιδιωτικού τομέα 

μελέτη/έρευνα για δημιουργία και προώθηση «κυπριακού προγεύματος» στα 
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ξενοδοχεία.  Τα πορίσματα της καθώς και πρόταση για θεσμοθέτηση του 

«Κυπριακού Προγεύματος» στα ξενοδοχεία, παρουσιάστηκαν σε εκπροσώπους 

ξενοδοχειακών μονάδων της Πάφου, όπου στη συνέχεια, σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό του έργου, άρχισε η πιλοτική εφαρμογή του.  Ετοιμάστηκε το 

εγχειρίδιο με τα κριτήρια συμμετοχής, σχεδιάστηκε η μάρκα “brand” του 

προτεινόμενου θεσμού στον οποίο έχουν συμπεριληφθεί μέχρι στιγμής 20 

καταλύματα στην επαρχία Πάφου, έγιναν σεμινάρια για το προσωπικό των 

ξενοδοχείων που συμμετέχουν, τέθηκε σε λειτουργία η ιστοσελίδα του 

προγράμματος και απεστάλη το πρώτο newsletter σε ΜΜΕ και τουριστικούς 

εταίρους.  Στόχος της πιλοτικής αυτής εφαρμογής είναι να δοκιμαστούν τα 

κριτήρια συμμετοχής και να αξιολογηθεί ο τρόπος υιοθέτησης του θεσμού, ώστε 

να εφαρμοστεί και σε άλλες επαρχίες το 2015. 

 

Ο Οργανισμός έχει επίσης χορηγήσει τη διοργάνωση στοχευμένων  σεμιναρίων 

σε θέματα γαστρονομίας στη Λόφου και Κυπερούντα ενώ έχει επίσης στηρίξει το 

1ο Παγκύπριο Συνέδριο για την παραδοσιακή διατροφή της Κύπρου και τις 

τοπικές παραλλαγές της («Κυπρίων Γεύσεις») το Νοέμβριο. 

 

Σχετικά με το συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Έργο των «Δρόμων του 

Κρασιού» αυτό ολοκληρώθηκε με τη συμπλήρωση και της Έβδομης Διαδρομής 

και τη διοργάνωση της καταληκτικής εκδήλωσης για την παρουσίαση της.  Ακόμη, 

ολοκληρώθηκε η κετύπωση του αναθεωρημένου εντύπου «Δρόμοι του Κρασιού» 

στα Ελληνικά και προωθήθηκε η μετάφραση του και στις υπόλοιπες γλώσσες.  

 

Αναφορικά με το κρασί, επιπρόσθετα διοργανώθηκε τον Νοέμβριο ο «Μήνας 

Κρασιού,» στα πλαίσια του οποίου διεξήχθησαν εκδρομές σε οινοποιεία της 

Κυπριακής υπαίθρου, Έκθεση Κρασιού στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία και 

άλλες σχετικές εκδηλώσεις.   

 

Γ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Πιο κάτω παρατίθενται οι εξελίξεις σε άλλους τομείς της Στρατηγικής Τουρισμού, 

οι οποίοι δρουν υποστηρικτικά προς την υλοποίηση της και προς την ανάπτυξη 

και εμπορία των ειδικών προϊόντων. 

 

1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

(α) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέχισε και εντός του 2014 την υλοποίηση του Σχεδίου 

Δράσης για τον Τουρισμό που έχει ως στόχο την εφαρμογή της Ανακοίνωσης της 

COM(2010)352, «Ευρώπη, ο 1ος τουριστικός προορισμός στον κόσμο - ένα νέο 

πλαίσιο πολιτικής για ευρωπαϊκό τουρισμό».  Κύριος στόχος της ευρωπαϊκής 
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πολιτικής για τον τουρισμό είναι η τόνωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, 

λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη ότι μακροπρόθεσμα, η ανταγωνιστικότητα 

συνδέεται στενά με τον βιώσιμο και αειφόρο τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται.   

 

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

συνεδριάσεις που συγκλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το 2014 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, των 

προτάσεων προϋπολογισμού καθώς και για τις  αναμενόμενες προσκλήσεις  των 

ανταγωνιστικών προγραμμάτων για το 2015.  Στα πλαίσια των προκηρύξεων της 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα προσβασιμότητας 

για ΑμΕΑ, στην ανάδειξη της συμπληρωματικότητας του τουρισμού με τα high end 

industries καθώς και της ανάπτυξης του τουρισμού τρίτης ηλικίας, θέμα για το 

οποίο ολοκληρώθηκε στα πλαίσια των εργασιών ειδικής Ομάδας Εργασίας 

σχετική μελέτη. 

 

Κατά το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε τις προκαταρκτικές της διεργασίες 

για την διαμόρφωση του σχεδιασμού της για  το 2015 και μετέπειτα.  Στα πλαίσια 

αυτά προωθήθηκε δημόσια διαβούλευση για το μέλλον του τουρισμού στην 

Ευρώπη.  Η Επιτροπή ανάρτησε σχετικό ερωτηματολόγιο στην ιστοσελίδα της 

μέσω της οποίας συγκεντρώθηκαν οι απόψεις των ενδιαφερόμενων οι οποίες 

συζητήθηκαν σε ειδικό συνέδριο που διεξήχθη στις Βρυξέλλες την 1η Δεκεμβρίου.  

Με βάση τα συμπεράσματα του συνεδρίου η Επιτροπή καλείται να ενδιατρίψει και 

να αναλάβει πρωτοβουλία για: (α) την αξιοποίηση της προοπτικής που προσφέρει 

στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού η Ψηφιοποίηση, (β) την δημιουργία 

brand για την Ευρώπη ως τουριστικός προορισμός, (γ) τον καθορισμό αρχών 

ποιότητας για το ευρωπαϊκό τουριστικό προϊόν και (δ) την απλοποίηση του 

νομοθετικού πλαισίου και στην καλύτερη διακυβέρνηση του τουρισμού.        

 

Οι δράσεις και ευκαιρίες χρηματοδότησης ή / και συμμετοχής σε πρωτοβουλίες 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και έρευνες, μελέτες και εκθέσεις που 

εκδίδονται αξιολογούνται από τον ΚΟΤ και αξιοποιούνται ανάλογα.   

 

Σημαντική εξέλιξη εντός του 2014 ήταν η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής «ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» που αφορά σε 

κινητοποίηση ποσού περίπου €315 δις. πρόσθετων επενδύσεων σε επίπεδο Ε.Ε. 

που θα διατεθούν για μακροπρόθεσμες επενδύσεις και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, την ανάπτυξη και την αειφορία των Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης της Ε.Ε.  Για την 

αξιοποίηση των κονδυλίων αυτών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. 

 

(β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 

ΕΡΓΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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(Ι) Παρακολούθηση Εθνικών Προγραμμάτων 2007-2013 

 

Ο Οργανισμός ως μέλος των Επιτροπών Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα και του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013, συνέβαλε στη σύνταξη των 

Ετήσιων Εκθέσεων και συμμετείχε στις σχετικές συνεδρίες που διεξήχθησαν τον 

Ιούνιο του 2014. 

 

(ΙΙ) Σχέδια, Έργα και Προγράμματα ΚΟΤ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα και του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

(1) Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και 

αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος  

 

Το Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του 

τουριστικού προϊόντος προωθείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013» και 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέχρι 

και 85%.  Αποτελεί, με προϋπολογισμό ύψους €13εκ., το μεγαλύτερο έργο που 

αναλαμβάνει ο Οργανισμός κατά την περίοδο αυτή. 

 

Ο Οργανισμός υπό την ιδιότητα του Ενδιάμεσου Φορέα συνέχισε την 

παρακολούθηση της υλοποίησης των 12 ενταγμένων έργων του Σχεδίου.  

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση όλων των υπολοίπων αιτήσεων που υποβλήθηκαν 

στα πλαίσια του δεύτερου κύκλου προκήρυξης και εξετάστηκαν όλες οι ενστάσεις 

που υποβλήθηκαν από αιτητές των οποίων οι προτάσεις είχαν απορριφθεί.  Όλα 

τα έργα έχουν ολοκληρωθεί πλην ενός που αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του 

2015.  Συνολικά για το Σχέδιο Κινήτρων, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 είχαν ήδη 

ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία δώδεκα επενδυτικά έργα των οποίων η 

συνολική επένδυση ανέρχεται στα €34,8 εκ., με δημόσια χρηματοδότηση €10,3 

εκ.  

 

Σε συνεχή βάση ο ΚΟΤ παρείχε στήριξη προς όλους τους δικαιούχους και προέβη 

σε λεπτομερή επεξήγηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων καθώς για τις 

απαιτούμενες ενέργειες δημοσιότητας και πληροφόρησης. Συνεχίστηκε 

ταυτόχρονα η παρακολούθηση της υλοποίησης των εντεταγμένων έργων και η 

τακτική επικοινωνία με τους δικαιούχους επενδυτές.  

 

Ο Οργανισμός συμμετείχε και κατά το 2014 σε συντονιστικές και άλλες συσκέψεις 

για παρουσίαση και συζήτηση διαχειριστικής και διοικητικής φύσεως θεμάτων και 

επίσης συνέχισε να συνεργάζεται για την εκπλήρωση όλων των διαχειριστικών 

του υποχρεώσεων.    
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(2) Άλλα έργα στα πλαίσια του Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και 

Ανταγωνιστικότητα» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

Συνεχίζεται η υλοποίηση του Έργου «Προβολή Τουρισμού Υπαίθρου 2007-2013». 

Ο προϋπολογισμός του έργου αναθεωρήθηκε στα €2,3εκ, και  

συγχρηματοδοτείται μέχρι και 85% από το ΕΤΠΑ.  Το 2014, προωθήθηκαν στα 

πλαίσια του έργου δράσεις συμμετοχής σε εκθέσεις του εξωτερικού, οι 

διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα του εξωτερικού και η διοργάνωση 

ταξιδιών εξοικείωσης. 

 

(3) Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης. 

 

Στα πλαίσια του Μέτρου 3.1 του πιο πάνω προγράμματος προωθήθηκε η 

υλοποίηση  του έργου «Συμπλήρωση και Ανάδειξη Θεματικών Διαδρομών». Το 

έργο αποτελεί τη Δεύτερη Φάση των δικτύων των Δρόμων του Κρασιού και των 

Ποδηλατικών Διαδρομών που δημιουργήθηκαν την Προγραμματική Περίοδο 2004 

- 2006.  Στα πλαίσια του έργου ολοκληρώθηκαν και λειτούργησαν η ποδηλατική 

διαδρομή «Λεμεσός - Πάνω Πλάτρες» και η 7η Διαδρομή «Ορεινή Λάρνακας - 

Λευκωσία» των Δρόμων του Κρασιού.  Προωθήθηκε η ετοιμασία του έντυπου 

υλικού για τη νέα Διαδρομή του Κρασιού.  Συνεχίστηκε η συμμετοχή του ΚΟΤ 

στην Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΤΕΑ) του άξονα προτεραιότητας 4 

«Leader» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.  Η ΤΕΑ 

δραστηριοποιήθηκε στο θέμα της παρακολούθησης και ελέγχου του έργου των 

τεσσάρων Ομάδων Τοπικής Δράσης, στην έγκριση και προώθηση πληρωμών για 

δράσεις που υλοποιούν, στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των αρχών και 

διαδικασιών λειτουργίας των Ομάδων, και στην παρακολούθηση υλοποίησης των 

στρατηγικών τους. 

 

(ΙIΙ) Άλλα Σχέδια, Έργα και Προγράμματα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα και του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

(1) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αειφόρος Ανάπτυξη και 

Ανταγωνιστικότητα, Προγραμματική Περίοδος 2007-2013:  “Σχέδιο 

Παροχής Χορηγιών προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις για 

προώθηση του Αγροτουρισμού στην Κύπρο”.    

 

Ο ΚΟΤ συμμετείχε ως μέλος στις εργασίες της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Αξιολόγησης του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών προς Μικρές και Μεσαίες 

Επιχειρήσεις για προώθηση του Αγροτουρισμού στην Κύπρο.   
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(γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 

ΕΡΓΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

(Ι) Διαμόρφωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020 για την 

αξιοποίηση των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της ΕΕ. 

 

Ολοκληρώθηκαν οι διαβουλεύσεις με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔΕΠΣΑ).  Με απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 23/7/2014 εγκρίθηκε η υλοποίηση από τον 

Οργανισμό Σχεδίων Κινήτρων για αναβάθμιση και άλλες δράσεις για εμπλουτισμό 

και προώθηση του τουριστικού προϊόντος, ύψους €22,5εκ. εθνικοί και κοινοτικοί 

πόροι. Τα έργα αυτά περιλήφθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» το οποίο εγκρίθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2014.  Τα έργα αυτά  αποσκοπούν στην 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από την 

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.    

 

Τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, ο ΚΟΤ ανταποκρίθηκε και συνεργάστηκε με τη 

Διαχειριστική Αρχή για την ετοιμασία του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

 

Για αρκετά από αυτά ο ΚΟΤ με πρωτοβουλία του διοργάνωσε συσκέψεις 

συζήτησης τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες για όσο το δυνατό καλύτερη 

αξιοποίηση των Κοινοτικών Πόρων της νέας περιόδου, για τον τουρισμό. 

 

(δ) ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Συνεχίστηκε και το 2014 η συμμετοχή του KOT στις εργασίες του Δ.Σ. του 

Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου ως εκπρόσωπος των συνδρομητών, με στόχο την 

εξασφάλιση έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης για αξιοποίηση των 

χρηματοδοτικών και άλλων ευκαιριών της Ε.Ε. 

   

Συνεχίστηκε η διοχέτευση πληροφοριών και προκηρύξεων προς φορείς της 

βιομηχανίας, ακαδημαϊκά ιδρύματα κλπ ενώ τον Ιούνιο του 2014 διοργανώθηκε 

ειδικό ενημερωτικό εργαστήρι για τα ανταγωνιστικά προγράμματα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής με έμφαση σε εκείνα που ο τουρισμός έχει άμεσα και 

έμμεσα ευκαιρίες άντλησης κονδυλίων.  

 

Κατά το 2014 ο Οργανισμός συνέβαλε στη δημιουργία και λειτουργία της Πύλης 

Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. Η πύλη αποτελεί εργαλείο 

πληροφόρησης για όλα τα προγράμματα και σχέδια κινήτρων που λειτουργούν 

στη Δημοκρατία, συγχρηματοδοτούμενα και μη. 

 

Στα πλαίσια τριών προκηρύξεων της Μονάδας Τουρισμού της Γ.Δ. Επιχειρήσεων 

και Βιομηχανίας, ο ΚΟΤ συμμετείχε με τρεις προτάσεις έργων που αφορούσαν 
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στην ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων κατάρτισης για επαγγελματίες της 

τουριστικής βιομηχανίας, στην ανάπτυξη αειφόρου διακρατικής θεματικής 

διαδρομής με θέμα τον τουρισμού υπαίθρου και στην προώθηση της 

προσβασιμότητας για ΑμΕΑ σε τουριστικούς προορισμούς.  

 

Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, ο Οργανισμός συμμετείχε στο πρόγραμμα 

ανάδειξης Ευρωπαϊκών Προορισμών Αριστείας  που το 2014 είχε ως θέμα τον 

Γαστρονομικό Τουρισμό ενώ συνέχισε την υλοποίηση του προγράμματος. 

«Promotion of EDEN Destinations and Awareness Raising.» 

 

Προχώρησε επίσης η υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 

EUROVELO8 και ESCAPE.  Ειδικότερα: 

 

(I) ΕUROVELO8 

 

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και η προώθηση εθνικών, περιφερειακών, 

διακρατικών πακέτων ποδηλατικού τουρισμού κατά μήκος της Μεσογειακής 

ποδηλατικής διαδρομής, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ 

(μικρομεσαίων επιχειρήσεων) και τοποθετώντας τους στην ακμάζουσα ευρωπαϊκή 

αγορά του ποδηλατικού τουρισμού. 

 

Κατά την διάρκεια του 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εταίρων στην 

Λεμεσό ενώ έγινε η χαρτογράφηση της διαδρομής ΕUROVELO8 για τα επιμέρους 

τμήματα της Λεμεσός – Λάρνακα και Λάρνακα – Αγία Νάπα, και  προωθήθηκε η 

ετοιμασία των πακέτων.  

 

(IΙ) ESCAPE 

 

Στόχος του έργου η ανάπτυξη ελκυστικών τουριστικών πακέτων με επίκεντρο το 

τμήμα αγοράς τα άτομα τρίτης ηλικίας, προκειμένου να αυξηθεί το τουριστικό 

ρεύματα στην Ευρώπη εκτός εποχής αιχμής. 

 

Κατά την διάρκεια του 2014 έγινε η έρευνα αποτύπωσης και καταγραφής των 

αναγκών του συγκεκριμένου τουριστικού τμήματος της αγοράς μέσω δομημένου 

ερωτηματολογίου. 

 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

 

Οι έξι 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, στην διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων αλλά και σε δράσεις για την 

ανάπτυξη του προϊόντος. Σκοπός των πιο πάνω είναι η προώθηση των 

περιφερειών τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό καθώς επίσης ο 
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εμπλουτισμός και η ανάπτυξη τουριστικών περιοχών με έργα υποδομής για 

αναβάθμιση.  Σημαντικό μέρος διαδραματίζει επίσης η εμπλοκή των Εταιρειών για 

διεκδίκηση  Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων. 

 

Κατά το 2014 ο Οργανισμός επιχορήγησε σειρά δράσεων των Εταιρειών σε 

επίπεδο Μάρκετινγκ και Προϊόντος με βάση τα εγκεκριμένα ετήσια Σχέδια Δράσης 

2014. Πρόσθετα ο Οργανισμός στήριξε δράσεις εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν 

ή επιχορηγήθηκαν από τις Εταιρείες και συνείσφερε στην ετήσια κάλυψη των 

λειτουργικών εξόδων που περιλαμβάνουν τις ετήσιες απολαβές των Υπευθύνων 

των Εταιρειών. 

 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΡΕΥΝΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Δημιουργία Παρατηρητηρίου Τουρισμού 

 

Ο Οργανισμός, θέλοντας να αναβαθμίσει και να διευρύνει τις δυνατότητες του 

αναφορικά με την έρευνα και την παραγωγή τουριστικών στατιστικών στοιχείων 

και πληροφοριών, προχώρησε στη δημιουργία Παρατηρητηρίου Τουρισμού, 

αξιοποιώντας σχετικό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ε.Ε. (έργο 

«Δημιουργία Παρατηρητηρίου Τουρισμού σε Κύπρο, Κρήτη και Κω, και Προβολή 

και Ψηφιακή Στήριξη του Θαλάσσιου Τουρισμού της Νοτιοανατολικής Μεσογείου» 

που προωθήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 

Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013).   

 

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

του 2014 η διεξαγωγή των ακόλουθων ερευνών / προγραμμάτων: 

    

(α) Στατιστικά Στοιχεία Τουρισμού 

 

Ο Οργανισμός συλλέγει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρακολουθεί 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. 

 

(β) Κατά το 2014 επίσης διεξήχθηκαν οι πιο κάτω μελέτες / έρευνες, οι οποίες 

θα συνεχιστούν και κατά το 2015: 

 

(1) Έρευνα για τη συλλογή στοιχείων για το μέγεθος της αγοράς του 

Συνεδριακού Τουρισμού στην Κύπρο.  
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(2) Έρευνα για τη συλλογή στοιχείων για το μέγεθος της αγοράς του 

Αθλητικού Τουρισμού στην Κύπρο (καλύπτει το ποδόσφαιρο, την 

ποδηλασία, την κολύμβηση  και τον στίβο.) 

 

(3) Έρευνες στο Διαδίκτυο για το προφίλ και την ικανοποίηση 

περιηγητών που επισκέφθηκαν την Κύπρο για κάποιους 

εξειδικευμένους σκοπούς (ειδικά προϊόντα.) 

 

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. 

 

Η δημιουργία του Κέντρου Πληροφοριών στοχεύει μεταξύ άλλων στα εξής: 

 

 Βελτίωση του επαγγελματισμού του προσωπικού του Οργανισμού, της 

τουριστικής βιομηχανίας και όλων των τουριστικών εταίρων γενικότερα με την 

καλύτερη ενημέρωση/επιμόρφωσή τους. 

 Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προσφορά πληροφοριών σε εσωτερικούς 

και εξωτερικούς χρήστες. 

 Παροχή μέσων για την όσο το δυνατό πιο άρτια διεκπεραίωση ερευνών και 

μελετών. 

 Καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης. 

  

Στη Βιβλιοθήκη 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 

Οργανισμών Τουρισμού, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, της Ε.Ε. 

καθώς και άλλων εντόπιων και διεθνών οργανισμών. 

 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΤ – TRAVEL FOUNDATION 

 

Ο Οργανισμός συνέχισε την υλοποίηση ενεργειών στα πλαίσια πενταετούς 

μνημονίου συνεργασίας με το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα τουριστικής αειφορίας 

“The Travel Foundation” του Ηνωμένου Βασιλείου και το “Cyprus Sustainable 

Tourism Initiative” για να προωθηθούν προγράμματα που θα συμβάλουν στην 

αειφόρα ανάπτυξη του τουρισμού με απώτερο στόχο να προκύψουν για τους 

ντόπιους πραγματικά οικονομικά οφέλη, να διατηρηθεί το φυσικό περιβάλλον και 

να προωθηθεί η τοπική πολιτιστική κληρονομιά.   

 

Στα πλαίσια της πιο πάνω Συνεργασίας προωθήθηκε η εφαρμογή αριθμού 

προγραμμάτων. 
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Αναφορικά με το πρόγραμμα «Πράσινες Κυπριακές Παραλίες», έγινε κατά το 

2014 η ολοκλήρωση του έργου στην παραλία Ακτή Ολυμπίων, ενώ καταβλήθηκε 

προσπάθεια από τον ΚΟΤ, στα πλαίσια συναντήσεων με την Κεντρική Επιτροπή 

Παραλιών της Βουλής, όπως τα αειφόρα κριτήρια που αφορούν τις παραλίες 

ενταχθούν στους όρους συμβολαίων για διαχείριση των πράσινων παραλιών από 

ιδιώτες.  Ακόμη, παράχθηκε τρίλεπτο φιλμ για το πρόγραμμα το οποίο θα 

μεταδοθεί από διεθνή ΜΜΕ μέσω του Travel Foundation UK. 

 

Σχετικά με το πρόγραμμα «Ελαχίστων Κριτηρίων Αειφορίας» στην ξενοδοχειακή 

βιομηχανία της Κύπρου (Minimum Sustainable Criteria), έπειτα από τη διεξαγωγή 

σχετικής μελέτης από οίκο εμπειρογνωμόνων αναγνωρίστηκαν ποιοτικά κριτήρια 

τα οποία θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο υφιστάμενο σύστημα 

αξιολόγησης των ξενοδοχειακών μονάδων, τα οποία έτυχαν της συναίνεσης των 

ξενοδοχειακών συνδέσμων και της ενθάρρυνσης μεγάλων Οργανωτών Ταξιδίων.  

Πρόταση με τα κριτήρια αυτά υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΤ, 

εγκρίθηκε και έχει ήδη ενσωματωθεί στις νέες λειτουργικές προδιαγραφές / 

ποιοτικά κριτήρια για αξιολόγηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.    

 

Για το πρόγραμμα “Waste Mapping”, ετοιμάστηκε οδηγός διαχείρισης και 

χαρτογράφησης των στερεών αποβλήτων με στόχο την καθοδήγηση των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για την εφαρμογή απλών πρακτικών για την 

ελαχιστοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων, την εξοικονόμηση χρημάτων και 

την επίτευξη μακροχρόνιας βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων.  Συμφωνήθηκε 

και αναμένεται η έναρξη της συνεργασίας του συνεταιρισμού με Κυπριακό όμιλο 

ξενοδοχείων για στήριξη του εν λόγω ομίλου για εφαρμογή σε πιλοτική βάση του 

οδηγού διαχείρισης αποβλήτων με απώτερο σκοπό την βελτίωση του οδηγού 

διαχείρισης και χαρτογράφησης των αποβλήτων.     

 

Στα πλαίσια του προγράμματος All Inclusive, μετά από σχετικό διαγωνισμό 

εκπονήθηκε μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Brighton του Ηνωμένου Βασιλείου 

για διερεύνηση της δυνατότητας καλύτερης διαχείρισης του εν λόγω θεσμού.  Στη 

συνέχεια και πάλιν μετά από σχετικό διαγωνισμό ανατέθηκε σε συμβουλευτικό 

οίκο του ιδιωτικού τομέα ο σχεδιασμό και η εφαρμογή των δράσεων της μελέτης, 

έχοντας υπόψη τη μεθόδευση τρόπων αύξησης της δαπάνης των τουριστών που 

επιλέγουν τη μορφή αυτή των διακοπών.   

 

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα Taste of Cyprus, έγινε η παρουσίαση του Κυπριακού 

προγεύματος προς ξενοδόχους της επαρχίας Πάφου από την εταιρεία που 

ανέλαβε την εφαρμογή του έργου σε πιλοτική βάση.  Επίσης, δημιουργήθηκε 

ταυτότητα / branding της Κύπρου σε σχέση με το Κυπριακό πρόγευμα από 

ιδιωτικό οίκο στον οποίο είχε ανατεθεί η σχετική εργασία. 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις των μελών της 

συνεργασίας (partnership) για συζήτηση επί όλων των προγραμμάτων που 

βρίσκονται σε τροχιά εξέλιξης καθώς επίσης και για τα θέματα που άπτονται 
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ενεργειών μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων, με στόχο την προβολή στην Κύπρο 

και στο εξωτερικό των αποτελεσμάτων της συνεργασίας. 

  

Δ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 

  

1. ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

 

Διαχείριση 

 

Η Μαρίνα Λάρνακας λειτουργεί με βάση τις πρόνοιες του Περί Μαρίνων Νόμου 

4/77 και  τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Η διαχείριση, 

εκμετάλλευση και λειτουργία της, έχει ανατεθεί στον Κυπριακό Οργανισμό 

Τουρισμού από τον Ιούνιο του 1976. 

 

Η Μαρίνα το 2014 όπως και τα προηγούμενα χρόνια, λειτούργησε κάτω από 

συνθήκες υπερ-πληρότητας. Η ζήτηση θέσεων, τόσο από το εξωτερικό όσο και 

από νέους Κύπριους ιδιοκτήτες σκαφών ήταν εξαιρετικά έντονη.  Στη Μαρίνα 

παρέχονται οι ακόλουθες βασικές υπηρεσίες:  

 

Διευκολύνσεις για ασφαλή πρόσδεση σκαφών αναψυχής και σύνδεση τους σε 

παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. 

 

Ελεγχόμενη περιοχή με αγορά υπηρεσιών από εταιρεία παροχής υπηρεσιών 

ασφαλείας. 

 

Ανέλκυση, καθέλκυση και επισκευή / συντήρηση σκαφών αναψυχής από 

ανεξάρτητες εταιρείες. 

 

Κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) για ανέλκυση / καθέλκυση μικρών σκαφών. 

 

Δίκτυο πυρασφάλειας με πυροσβεστικά σημεία συνδεδεμένα με κεντρικό σύστημα 

παροχής νερού υπό πίεση. 

 

Αδειούχα μονάδα αναρρόφησης λυμάτων από τα σκάφη. 

 

Παροχή βοήθειας και ρυμούλκησης σκαφών.  

 

Σύνδεση με το Διαδίκτυο (wireless, κάρτες WiFi). 

 

Παροχή ναυτικών πληροφοριών μέσω ασυρμάτου πολύ υψηλών θαλάσσιων 

συχνοτήτων (VHF).  

 

Διαχειριστικό σχέδιο συλλογής και απομάκρυνσης σκυβάλων, αχρήστων 

μηχανελαίων, τοξικών αποβλήτων και υλικών των σκαφών. 
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Παροχή μετεωρολογικών πληροφοριών και μετάδοση προειδοποιητικών δελτίων 

θύελλας σε συνεργασία με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. 

 

Παροχή γενικών πληροφοριών για τη Μαρίνα και την Κύπρο γενικά. 

 

Απευθείας τηλεφωνική σύνδεση με όλα σχεδόν τα μέρη του κόσμου. 

 

Σύνδεση και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) μέσω του 

Διαδικτύου (Internet).  

 

Διεκπεραίωση αλληλογραφίας και μηνυμάτων μέσω τηλεομοιότυπου (φαξ). 

 

Κτίριο κοινόχρηστων υπηρεσιών με αποχωρητήρια, ντους, πλυντήρια ρούχων και 

μίνι-αποθηκευτικούς χώρους για τα σκάφη. 

 

Συστάθηκε και λειτουργεί Επιτροπή Ασφάλειας της Μαρίνας Λάρνακας σύμφωνα 

με την μελέτη εκτίμησης εργασιακών κινδύνων.  

 

Η Μαρίνα Λάρνακας εφαρμόζει σχέδιο παραλαβής και καταστροφής ζωικών 

αποβλήτων Κατηγορίας 1 από τρίτες χώρες (εκτός της Ε.Ε).  

 

Επικαιροποιήθηκε το σχέδιο διαχείρισης λυμάτων και μηχανέλαιων μέχρι το 2017. 

 

Κατά το 2014 έγινε αριθμός εκποιήσεων σκαφών για οφειλές ελλιμενισμού, 

σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

 

Αναφορικά με τις προσπάθειες που καταβάλλονται για ανάκτηση από την Αρχή 

Λιμένων του χώρου με εμβαδό 13.000τ.μ. παρά τη Μαρίνα Λάρνακας που 

εκχωρήθηκε στον ΚΟΤ μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 1989 

και σύμφωνα με υπόδειξη του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ο ΚΟΤ 

αποτάθηκε μέσω του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού στον Γενικό Εισαγγελέα για γνωμάτευση.    

 

Σημειώνεται ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ιδιώτη 

στρατηγικό επενδυτή για την ενιαία διαχείριση του Λιμανιού και της Μαρίνας 

Λάρνακας.  Σε περίπτωση που υλοποιηθεί η ανάληψη της πιο πάνω διαχείρισης 

από τον ιδιώτη στρατηγικό επενδυτή, θα αυξηθούν οι θέσεις ελλιμενισμού στη 

Μαρίνα Λάρνακας μέχρι και κατά 900.      
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7.  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Ο Οργανισμός εφαρμόζει τις πρόνοιες των σχετικών νομοθεσιών που διέπουν την 

ίδρυση και λειτουργία: 

 

 Επιχειρήσεων ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών καταλυμάτων 

 Επιχειρήσεων γραφείων τουρισμού και ταξιδίων 

 Επιχειρήσεων Κέντρων Αναψυχής 

καθώς επίσης και του επαγγέλματος των ξεναγών. 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 

 

Σύμφωνα με τη ισχύουσα Νομοθεσία για τα ξενοδοχεία και τουριστικά 

καταλύματα, τα σχέδια νέων ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και οι επεκτάσεις 

και κατατάξεις υφιστάμενων μονάδων εγκρίνονται σε πρώτο στάδιο από την 

Επιτροπή Ξενοδοχείων. 

 

Η σύνθεση της Επιτροπής Ξενοδοχείων το 2014 σύμφωνα με σχετική απόφαση 

του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ήταν η ακόλουθη: 

 

Πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού 

Τουρισμού κ. Α. Λοΐζου και μέλη ήταν ο Γενικός Διευθυντής κ. Μ. Χαννίδης, ο 

Διευθυντής Τουρισμού κ. Λεύκος Φυλακτίδης μέχρι τις 9.10.2014 και η κα Αννίτα 

Δημητριάδου Διευθυντής Τουρισμού από 10.10.2014, η κα. Ν. Πασχαλίδου, 

εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο κ. Μ 

Παπαγεωργίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ο κ. Χ. 

Χρίστου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Χρ. Δημητρίου εκπρόσωπος 

του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ο κ. Μ. Χριστοφίνης, εκπρόσωπος του 

Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου, οι κ.κ. Χρ. Κοιτάζος 

και Θ. Φιλιππίδης εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, ο κ. Α. 

Βαβλίτης, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου και ο 

κ. Π. Καλλής, εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Διευθυντών 

Ξενοδοχείων. 

 

Κατά τη διάρκεια του 2014 η Επιτροπή συνήλθε σε πέντε συνεδριάσεις και 

εξέτασε θέματα αρχικής κατάταξης νέων ξενοδοχειακών μονάδων, ανακατάταξης 

και ανάκλησης άδειας λειτουργίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, έγκρισης 

σχεδίων και αιτήσεων δημιουργίας ξενοδοχειακών μονάδων σε παραδοσιακές 

οικοδομές, επεκτάσεις και μετατροπές/βελτιώσεις επιχειρήσεων ξενοδοχείων και 

οργανωμένων διαμερισμάτων και ανανέωσης κατάταξης των ξενοδοχειακών 

μονάδων που λειτουργούν.  Οι εισηγήσεις της Επιτροπής όσον αφορά κατάταξη ή 

ανάκληση άδειας τέθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού για έγκριση. 

 



64 
 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΤΙΜΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

 

Οι σταθερές τιμές κάθε επιχείρησης που καθορίζονται από τους επιχειρηματίες, 

ισχύουν για ολόκληρη την περίοδο από 16.3.2014 μέχρι 16.3.2015 και αποτελούν 

τα ανώτατα  όρια τιμών που ο κάθε επιχειρηματίας δικαιούται να χρεώσει εντός 

της πιο πάνω περιόδου. 

 

Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις και επιβαρύνσεις. 

 

Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός Ξενοδοχείων για το 2014 περιλαμβάνει το σύνολο των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν στις ελεγχόμενες από το κράτος 

περιοχές και στοιχεία και πληροφορίες για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά.  Στον 

Οδηγό παρουσιάζονται επίσης, με τη μορφή Παραρτήματος και οι ξενοδοχειακές 

μονάδες που βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές και ανήκουν σε 

Ελληνοκύπριους καθώς επίσης και πληροφορίες για Ταξιδιωτικά Γραφεία.   

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 8 πιο κάτω, κατά το τέλος του 2014 βρίσκονταν σε 

λειτουργία 315 αδειούχα Κεντρικά Γραφεία Τουρισμού και Ταξιδίων με 82 

υποκαταστήματα σε σύγκριση με 324 και 80 το 2013 αντίστοιχα. 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 2013-2014 

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΤΑΞΙΔΙΩΝ 2013-2014 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 2013 2014 2013 2014 

Λευκωσία 96 93 17 14 

Λεμεσός 110 111 20 20 

Λάρνακα 49 43 16 15 

Πάφος 42 41 15 16 

Αμμόχωστος 27 27 12 17 

Σύνολο 324 315 80 82 

 

 

ΞΕΝΑΓΟΙ 

 

Κατά το 2014 εκδόθηκαν, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία 299 άδειες για την 

άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού σε σύγκριση με 280 το 2013. 
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Στον πίνακα 9 φαίνεται η κατανομή των αδειών κατά επαρχία στις 31.12.2014 

 

ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΞΕΝΑΓΟΙ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ 

Λευκωσία: 

85 

Λεμεσός: 

106 

Λάρνακα:  

42 

Πάφος:  

49 

Αμμόχωστος: 

17 

 

ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου περί Κέντρων Αναψυχής, η Επιτροπή 

Κέντρων Αναψυχής, συνήλθε και εξέτασε θέματα που αφορούσαν την έγκριση 

σχεδίων, την κατάταξη ή ανακατάταξη κέντρων, την ανάκληση άδειας λειτουργίας 

κέντρων και άλλα συναφή θέματα που είχαν σχέση με τη  λειτουργία των κέντρων 

αναψυχής. 

 

Πίνακας 10 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΚΕΝΤΡΑ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2013 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΚΕΝΤΡΑ 

ΤΗΝ 31.12.2014 

Ανεξάρτητα  Εντός 

Ξενοδοχειακών 

Επιχειρήσεων 

Ανεξάρτητα Εντός 

Ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων 

Ανεξάρτητα 

Λευκωσία 41 766 40 792 

Λεμεσός 68 934 68 931 

Λάρνακα 39 477 40 490 

Πάφος 102 666 103 684 

Αμμόχωστος 174 449 174 448 

Σύνολο 424 3292 425 3345 

 

Η σύνθεση της Επιτροπής Κέντρων Αναψυχής  το 2014 σύμφωνα με σχετική 

απόφαση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ήταν η 

ακόλουθη: 

 

Πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού 

Τουρισμού κ. Α. Λοΐζου και μέλη ήταν ο Γενικός Διευθυντής ΚΟΤ κ. Μ. Χαννίδης, 

ο κ. Λεύκος Φυλακτίδης Διευθυντής Τουρισμού ΚΟΤ, μέχρι τις 9.10.2014 και η κα 

Αννίτα Δημητριάδου Διευθυντής Τουρισμού από 10.10.2014, η κα Νίκη 

Πασχαλίδου εκπρόσωπος Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο 

κ. Α. Ασπρής, εκπρόσωπος Υπουργείου Υγείας, η κα Σ. Αγαθοκλέους, 

εκπρόσωπος Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Φ. Λεβέντης, εκπρόσωπος του 

Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, ο κ. Ν. Θρασυβούλου, 

εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, ο κ. 

Χρ. Χατζηγιάγκου, εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων, η κα Α. Αγαθοκλέους, 

εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και εκπρόσωποι των Επάρχων 

Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου. Κατά την 31ην 
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Δεκεμβρίου 2014 λειτουργούσαν με άδεια του Οργανισμού 3345 Κέντρα 

Αναψυχής διαφόρων κατηγοριών και τάξεων έναντι 3292 Κέντρων που 

λειτουργούσαν την 31ην Δεκεμβρίου 2013. Κατά το τέλος του 2014 λειτουργούσαν 

επίσης 425 κέντρα αναψυχής εντός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έναντι 424 που 

λειτουργούσαν την 31ην Δεκεμβρίου 2013. 

 

Πίνακας 11 

 

ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (31.12.2014) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙ

Α  

ΛΕΜΕΣ

ΟΣ 

ΑΜΜΟΧΩΣ

ΤΟΣ 

ΛΑΡΝΑ

ΚΑ 

ΠΑΦΟ

Σ 

ΣΥΝΟΛ

Ο 

 

Εστιατόριο, 

Ταβέρνα 

532 650 309 307 483 2281 

Καφετερία, 

Πιτσαρία 

58 39 25 27 29 178 

Σνακ Μπαρ, 

Μπυραρία, 

Μπαρ 

177 190 91 125 148 731 

Δισκοθήκη 12 13 17 16 9 67 

Καμπαρέ 3 17 4 9 6 39 

Μουσικοχορευτι

κό 

10 22 2 6 9 49 

Σύνολο 792 931 448 490 684 3345 

  

Ο Πίνακας 10 παρουσιάζει τα κατά επαρχία λειτουργούντα κέντρα αναψυχής την 

31.12.2013 και 31.12.2014 αντίστοιχα.  Ο Πίνακας 11 παρουσιάζει κατά 

κατηγορία και κατά επαρχία τα λειτουργούντα Κέντρα Αναψυχής την 31.12.2014 

εκτός εκείνων που λειτουργούσαν εντός των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.  

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Κατάρτιση στα ξενοδοχειακά επαγγέλματα προσφέρεται τόσο από δημόσια όσο 

και από ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το Υπουργείο Παιδείας λειτουργεί 

τμήματα ξενοδοχειακής εκπαίδευσης στις Τεχνικές Σχολές  Λευκωσίας, Λεμεσού, 

Πάφου, Πόλης Χρυσοχούς, Λάρνακας και Παραλιμνίου. 

 

Οι Σχολές αυτές προσφέρουν κατάρτιση σε βασικό επίπεδο στα επαγγέλματα του 

μάγειρα και του τραπεζοκόμου. 

 

Το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) που λειτουργεί υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προσφέρει 

κύκλους σπουδών στους κλάδους Φιλοξενίας και Τουρισμού καθώς και 

ταχύρυθμα εκπαιδευτικά προγράμματα στους τομείς της Υποδοχής, 
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Οροφοκομίας, Ζαχαροπλαστικής και Μαγειρικής.  Μέσα στο 2014 διάφορες 

ιδιωτικές ξενοδοχειακές σχολές και τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα 

προσέφεραν κύκλους σπουδών στα ξενοδοχειακά επαγγέλματα και στη 

διεύθυνση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων.  Επιπρόσθετα από την 

επαγγελματική κατάρτιση που προσφέρεται από τα διάφορα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Κύπρου συνέχισε τη λειτουργία διαφόρων Σχεδίων Κατάρτισης, που σκοπό είχαν 

την εξύψωση του επαγγελματικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού.  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 

 

Το επιθεωρητικό προσωπικό του Οργανισμού αποτελείται από 31 Λειτουργούς 

στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Αμμοχώστου, Πάφου και Πόλης 

Χρυσοχούς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την τακτική επιθεώρηση όλων των 

τουριστικών επιχειρήσεων που ελέγχει ο Οργανισμός. Πιο συγκεκριμένα ελέγχεται 

το επίπεδο καθαριότητας και λειτουργίας των επιχειρήσεων, η τήρηση των 

εγκεκριμένων τιμών και γενικά η συμμόρφωση των επιχειρηματιών με τις 

πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας. 

 

Οργάνωση Επιμορφωτικών προγραμμάτων προς τουριστικούς 

επαγγελματίες 

 

Στα πλαίσια της προσπάθειας για επιμόρφωση επαγγελματιών, που έχουν άμεση 

σχέση με τον Τουρισμό, ο Οργανισμός πραγματοποίησε παγκύπρια 20 

εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία παρακολούθησαν 800 άτομα περίπου. 

 

Τα σεμινάρια απευθύνονταν σε εργαζόμενους σε μικρές οικογενειακές 

ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στα 

προγράμματα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.  

 

Συνεργασία με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

 

Λειτουργοί του Οργανισμού επισκέφθηκαν εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλη την 

Κύπρο και παρέδωσαν διαλέξεις σε μαθητές σχετικά με θέματα τουρισμού και 

περιβαλλοντικής συνείδησης. 

 

Διοργανώθηκαν παράλληλα εκστρατείες καθαρισμού δημόσιων χώρων με τη 

συνεργασία διαφόρων Δημοτικών Σχολείων σε περιοχές της επαρχίας Λάρνακας, 

Αμμοχώστου, Λεμεσού και Πάφου. 

 

Παράπονα  

 

Ο Οργανισμός διαχειρίζεται παράπονα που αφορούν τουριστικές επιχειρήσεις, 

δηλαδή ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα, κέντρα αναψυχής, ταξιδιωτικά 

γραφεία, ξεναγούς καθώς και θέματα θάλασσας και παραλίας. 
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Εκτός από τα πιο πάνω ο Οργανισμός λαμβάνει και σημαντικό αριθμό 

παραπόνων τα οποία δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του (π.χ. αυτοκίνητα 

ενοικίασης, ταξί, καθαριότητα, αεροπορικές εταιρείες, ηχορύπανσης, κλπ) τα 

οποία και αποστέλλει στα ανάλογα κυβερνητικά τμήματα για τον κατάλληλο 

χειρισμό. 

 

Κατά τη διάρκεια του 2014 λήφθηκαν στον Οργανισμό 207 παράπονα από 

Κύπριους και ξένους που αφορούσαν επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα του δηλαδή ξενοδοχειακές και επισιτιστικές μονάδες καθώς και 

ταξιδιωτικά γραφεία. 

 

Επίσης κατά την ίδια χρονική περίοδο έγινε διαχείριση 87 παράπονων θάλασσας 

και παραλίας που αφορούσαν κυρίως παράνομες εγκαταστάσεις στην παραλία, 

παράνομη τοποθέτηση και υπερχρεώσεις αναφορικά με υπηρεσίες παραλίας 

(κρεβατάκια και ομπρέλες), καθαριότητα θάλασσας, παραλία, παραλιακών 

πεζόδρομων, αντιεπαγγελματική συμπεριφορά, ηχορύπανση σε παραλιακές 

ζώνες και παράνομο ψάρεμα σε υδατοφράκτες. 

 

Θεσμός Κυπριακού Σήματος Ποιότητας Τουρισμού 

 

Λήφθηκαν οι πρώτες 9 αιτήσεις από ξενοδοχεία για συμμετοχή στο θεσμό.  Οι 

αιτήσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση τη 

οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν ανάλογα.  

 

Λειτουργικές Προδιαγραφές (Ποιοτικά Κριτήρια) Ξενοδοχειακών 

Επιχειρήσεων 

 

Η εισαγωγή του θεσμού των λειτουργικών προδιαγραφών/ ποιοτικών κριτηρίων 

στις  ξενοδοχειακές επιχειρήσεις  εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2008. 

Βασίστηκε στην σχετική πρόνοια του άρθρου 10Β(2) της περί Ξενοδοχείων και 

Τουριστικών Καταλυμάτων νομοθεσίας που προβλέπει ότι ο «Οργανισμός 

δύναται με εγκύκλιες οδηγίες του να καθορίζει τα ελάχιστα αναμενόμενα κατά 

κατηγορία και τάξη ξενοδοχείου επίπεδα προσφερομένων υπηρεσιών και 

ανέσεων, ύστερα από συνεννόηση με τους επαγγελματικούς συνδέσμους».  

 

Η δράση αυτή έχει στόχο την συμπλήρωση του εποπτικού ρόλου του Οργανισμού 

πάνω σε ένα ευρύτερο φάσμα προσφερομένων υπηρεσιών και διευκολύνσεων 

στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στοχεύοντας στην βελτίωση της εμπειρίας 

διαμονής του πελάτη/ χρήστη και στην αντικειμενικότερη ταξινόμηση των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αφού ως γνωστόν, οι περί Ξενοδοχείων και 

Τουριστικών Καταλυμάτων Κανονισμοί περιορίζονται κατά κύριο λόγο στον 

καθορισμό κτιριακών προδιαγραφών και κριτηρίων στην κατάταξη των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.   
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Ο εκσυγχρονισμός των προνοιών των λειτουργικών προδιαγραφών της περί 

Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νομοθεσίας, απορρέει από την 

υλοποίηση της δράσης 1.1.2 της Στρατηγικής Τουρισμού 2011-2015. Το νέο 

πλαίσιο των λειτουργικών προδιαγραφών περιλαμβάνει 208 κριτήρια (99 

υφιστάμενα και 109 νέα κριτήρια) σε 13 ενότητες.  Μια από τις ενότητες 

επικεντρώνεται σε αειφόρα Ποιοτικά Κριτήρια τα οποία διαμορφώθηκαν ως 

αποτέλεσμα δέσμευσης του Οργανισμού που απορρέει από το μνημόνιο 

συνεργασίας που έχει συνάψει ο Οργανισμός με το “Travel Foundation”.  

Παράλληλα με το υπό αναφορά πλαίσιο, έχει ετοιμαστεί και δεύτερο πλαίσιο 31 

ποιοτικών κριτηρίων το οποίο  χωρίζεται σε 4 ενότητες, ειδικά για την κατηγορία 

των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εντός παραδοσιακών οικοδομών, εκτός 

αστικών περιοχών, στοχεύοντας στην δημιουργία των κατάλληλων 

προϋποθέσεων οι οποίες θα ενισχύσουν περισσότερο την εμπειρία και τα 

βιώματα των περιηγητών οι οποίοι επιζητούν να απολαύσουν την αυθεντικότητα 

του τόπου μας ερχόμενοι σε επαφή με τη φύση και με τους ανθρώπους της 

υπαίθρου, με την ιστορία μας, με τα ήθη και τα έθιμα μας.  

 

Η αναθεωρημένη δέσμη των λειτουργικών προδιαγραφών εγκρίθηκε από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, σύμφωνα με την πρόνοια του Άρθρου 

10Β(2) στη συνεδρία του της 10.04.2014. 

 

Σχέδιο επιχορήγησης για βελτίωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό χώρων 

υγιεινής και εξωτερικών χώρων Κέντρων Αναψυχής 

 

Μέσα στα πλαίσια της προκήρυξης του ανωτέρω Σχεδίου υποβλήθηκαν και 

αξιολογήθηκαν αιτήσεις από διάφορους επιχειρηματίες. 

 

Μέχρι το τέλος του 2014 εγκρίθηκαν και επιχορηγήθηκαν 30 επιχειρήσεις με 

συνολικό ποσό ύψους €170,000. 

 

Υποστατικά Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού 

 

Συνεχίστηκε η λειτουργία των υποστατικών που ανήκουν στον Οργανισμό, και 

βρίσκονται στην Πλαζ Λάρνακας, στο Δασούδι Λεμεσού, στην Πέτρα του Ρωμιού 

και στα Λουτρά της Αφροδίτης. 

 

Το περίπτερο Dolphin στο Τρόοδος ανακαινίστηκε μετά από την καταστροφή του 

από πυρκαγιά και επανάρχισε τη λειτουργία του κατά το τέλος του 2014. 

 

Σημειώνεται ότι τα υποστατικά έχουν εκμισθωθεί σε ανεξάρτητους επιχειρηματίες. 


