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Λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία  ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού ο Κυ-

πριακός Οργανισμός Τουρισμού έχει ορίσει την εν λόγω αγορά ως μια από τις

στοχευόμενες αγορές στην Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης για το 2003 –

2010.

Ο τομέας του αθλητικού τουρισμού αποτελεί ήδη έντονο ανταγωνιστικό πεδίο

μεταξύ τουριστικών προορισμών λόγω της μεγάλης προοπτικής ανάπτυξης

σε αυτό τον τομέα και της θετικής συμβολής του στη μείωση του προβλήματος

της εποχικότητας, στην αύξηση της κατά κεφαλή δαπάνης και του επαναλαμ-

βανόμενου τουρισμού. Έχει κριθεί επομένως απαραίτητο να αποτυπωθεί το

μέγεθος της εν λόγω αγοράς, γεγονός που θα συμβάλει στην αξιολόγηση της

υφιστάμενης κατάστασης και καλύτερο προγραμματισμό των ενεργειών του

Οργανισμού για ανάπτυξη και προώθηση του εξειδικευμένου αυτού τομέα. 

Για τον λόγο αυτό η CMR Cypronetwork έχει αναλάβει τη συστηματική συλλο-

γή των στατιστικών στοιχείων από όλους τους φορείς/ επιχειρήσεις που σχετί-

ζονται με την αγορά του αθλητικού τουρισμού και ειδικότερα με το ποδόσφαι-

ρο, την ποδηλασία, την κολύμβηση και τον στίβο και που αποτελούν σημαντι-

κές πηγές πληροφόρησης.  Ειδικότερα, η έρευνα έχει καλύψει τις ακόλουθες

κατηγορίες φορέων και επιχειρήσεων:

Ξενοδοχειακά Καταλύματα

Τουριστικά γραφεία 

Αθλητικές ομοσπονδίες

Αθλητικές εγκαταστάσεις

Τοπικές αρχές 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται πιο κάτω ενδεχομένως να αποκλίνουν από

τα πραγματικά κυρίως όσον αφορά το άθλημα της ποδηλασίας, αφού σημα-

ντικές πηγές πληροφόρησης έδωσαν ελλιπή στοιχεία ή δεν θέλησαν να συμ-

μετάσχουν στην έρευνα.  

Οι κυριότερες πηγές πληροφόρησης κατά το 2007 ήταν οι ξενοδοχειακές μο-

νάδες και τα τουριστικά γραφεία, ενώ εξίσου σημαντική ήταν και η συμβολή



των  αθλητικών ομοσπονδιών,  αθλητικών εγκαταστάσεων και  τοπικών

φορέων. 

Γράφημα 1
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Όσον αφορά τον τύπο των αθλημάτων, το ποδόσφαιρο είναι αυτό που κυ-

ριάρχησε κατά το 2007, με την ποδηλασία να καταλαμβάνει εξίσου σημαντι-

κό μέρος του αθλητικού τουρισμού, ενώ ακολουθούν η κολύμβηση, ο στίβος

και κάποια άλλα αθλήματα (περιλαμβάνονται κυρίως η σκοποβολή, η πυγμα-

χία, η χειροσφαίριση και το beach volley).



Γράφημα 2

Τύπος αθλημάτων 
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Οι περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στις επαρχί-

ες Λάρνακας και Πάφου. Η Λεμεσός ακολουθεί στην τρίτη θέση, ενώ έπονται

οι επαρχίες Αμμοχώστου και Λευκωσίας και τέλος τα Ορεινά θέρετρα. 

Γράφημα 3

Επαρχία όπου πραγματοποιήθηκαν οι αθλητικές δραστηριότητες
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Αξίζει  επίσης  να  σημειωθεί  ότι  οι  περισσότερες  ποδοσφαιρικές  ομάδες

έχουν  επιλέξει  την  επαρχία  Αμμοχώστου  για  τις  δραστηριότητες  τους,  οι

αθλητές/ ομάδες ποδηλασίας τη Λάρνακα και Λεμεσό, οι αθλητές του στίβου

εξίσου τη Λάρνακα και Πάφο, σε αντίθεση με τους αθλητές της κολύμβησης

που στη συντριπτική τους πλειοψηφία επέλεξαν την Πάφο.

Πίνακας 1

Επαρχία όπου πραγματοποιήθηκαν οι αθλητικές δραστηριότητες – Ανάλυση

κατά άθλημα

Αμμόχωστος 
Ορεινά

θέρετρα 
Λάρνακα Λευκωσία Λεμεσός Πάφος 

% % % % % %
Ποδόσφαιρ

ο 
57 1 24 9 4 4

Ποδηλασία 1 1 45 8 36 8
Κολύμβηση - 2 20 - 3 75
Στίβος 3 - 32 3 29 32
Άλλα 

αθλήματα
- - 12 35 25 28

Η  προετοιμασία/  προπόνηση ήταν  ο  κυριότερος λόγος  για τον  οποίο  οι

αθλητές/ ομάδες έχουν επισκεφθεί την Κύπρο κατά το 2007. Η συμμετοχή σε

αγώνες/ αθλητικές εκδηλώσεις/ τουρνουά συγκέντρωσε εξίσου σημαντικά

ποσοστά  αναφοράς,  με  την  προετοιμασία/  συμμετοχή  σε  αθλητικές

εκδηλώσεις να αναφέρεται από έναν στους δέκα περίπου.  Μικρή μερίδα των

αθλητών/  ομάδων έχουν  επισκεφθεί  την  Κύπρο με  σκοπό  τη  ψυχαγωγία

(κυρίως οι αθλητές του golf).     



Γράφημα 4

Λόγος επίσκεψη αθλητών/ ομάδων στην Κύπρο
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Η  Ρωσία και  το  Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν  τις  δύο κυριότερες  πηγές

προέλευσης των αθλητών που ήρθαν στην Κύπρο κατά το 2007. Ακολουθούν

η Γερμανία και η Σουηδία, ενώ αναλύοντας τα στοιχεία κατά τύπο αθλήματος

προκύπτει ότι η πλειοψηφία των αθλητών της ποδηλασίας προέρχεται από

την Γερμανία, της κολύμβησης από το Ηνωμένο Βασίλειο, του στίβου από

τη Ρωσία και  Ελλάδα, και τέλος του ποδοσφαίρου από τις Σκανδιναβικές

χώρες.  



Ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας που έχουν πραγματοποιηθεί οι περισσότερες

αθλητικές δραστηριότητες. Ακολουθεί ο Οκτώβριος ενώ την τρίτη και τέταρτη

θέση  καταλαμβάνουν  αντίστοιχα  ο  Μάρτιος και  ο  Απρίλιος.  Αντιθέτως  ο

Αύγουστος είναι ο μήνας με τις λιγότερες δραστηριότητες/ εκδηλώσεις.

Γράφημα 5

Μήνας πραγματοποίησης αθλητικών δραστηριοτήτων

7

27

15

12

3

3

5

2

3

18

3

3

0 5 10 15 20 25 30

%

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος



Η κάθε μία ομάδα που επισκέφθηκε την Κύπρο το 2007 είτε για προετοιμασία/

προπόνηση, είτε για συμμετοχή σε κάποια αθλητική εκδήλωση είχε κατά μέσο

όρο  21  αθλητές,  με  τον  αριθμό  αυτό  να  διαφοροποιείται  κατά  τύπο

αθλήματος. Συγκεκριμένα για τις ομάδες  ποδοσφαίρου και  κολύμβησης ο

μέσος αριθμός συμμετεχόντων αυξάνεται στα  30 και  26 αντίστοιχα, ενώ για

την ποδηλασία και το στίβο μειώνεται στα 11 και 15 αντίστοιχα. 

Πίνακας 2

Μέσος αριθμός ατόμων ομάδας

Μέσος αριθμός ατόμων
ΣΥΝΟΛΟ 21
Ποδόσφαιρο 30
Ποδηλασία 11
Κολύμβηση 26
Στίβος 15
Άλλα αθλήματα 14

Δύο στους πέντε αθλητές επέλεξαν κάποιο ξενοδοχείο 5* κατά την παραμονή

στους στην Κύπρο. Ένας στους πέντε έμεινε σε ξενοδοχείο 4*, όσοι επέλεξαν

3* αντιστοιχούν  στο  35%,  ενώ  χαμηλότερης κατηγορίας καταλύματα

επέλεξε μόλις το 4% των αθλητών.  



Γράφημα 6

Τύπος διαμονής

3* Ξενοδοχείο
35%

4* Ξενοδοχείο
19%

5* Ξενοδοχείο
42%

Τουριστικά 
διαμερίσματα

1%

2* Ξενοδοχείο
3%

   


