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Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 
για την Ετήσια Έκθεση 2006 

Πάνος Εγγλέζος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Είναι ιδιαίτερη χαρά που μου δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας, προλογίζοντας την ετήσια
έκθεση για το 2006. 

Ως κορυφαία προτεραιότητα, ο τουρισμός αποτελεί κινητήριο δύναμη της οικονομικής δραστηριότητας
του τόπου μας, αφού πέραν από την ενδυνάμωση του ρυθμού ανάπτυξης, ενισχύει τομείς όπως το
εμπόριο, τις κατασκευές και τη μεταποίηση και προωθεί την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.

Έχουμε την τύχη να ζούμε σε ένα ελκυστικό για τον τουρισμό νησί, με συγκριτικό πλεονέκτημα την
απαράμιλλη ποικιλομορφία του, με πλούσια πολιτιστική παράδοση, πανέμορφο φυσικό περιβάλλον
και με σημαντικότατη παράμετρο τον ανθρώπινο παράγοντα και τη γνωστή φιλόξενη διάθεσή του. 

Ταυτόχρονα, πρέπει να αντιληφθούμε ότι το ραγδαία εξελισσόμενο περιβάλλον της τουριστικής
βιομηχανίας γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό και απαιτητικό. Πέραν των αυξανόμενων και
αναβαθμιζόμενων ανταγωνιστικών προορισμών και των ενισχυμένων απαιτήσεων των σύγχρονων

ταξιδιωτών, έχουμε να αντιμετω πίσουμε το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε συγκριτικά μεγάλη
απόσταση από τις παραδοσιακές αγορές μας. Ως αποτέλεσμα, έχει δημιουργηθεί το
μειονέκτημα του ψηλότερου κόστους για τα τουριστικά μας πακέτα, το οποίο δημιουργεί
την αναγκαιότητα για αντισταθμιστική αναβάθμιση. 

Στον Κυπριακό Οργανισμό Του ρισμού, έχοντας και όραμα και συγκεκριμένη πολιτική για την
αναγκαία βελτίωση και τον εμπλου τισμό του προϊόντος μας, έχουμε προχωρήσει με ενθουσιασμό,
υπευθυ νότητα και συνέπεια στην υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου. 

Αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη για συνεχή εγρήγορση, προσαρμοστικότητα στο
σύγχρονο περιβάλλον και έχοντας στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή,
προχωρούμε σε αναπροσαρμογή των παραμέτρων της Στρατηγικής μας, όπου απαιτείται.
Με δυναμισμό και εντατικότερη εργασία συνεχίζουμε την δύσκολη πορεία για ποιοτική
αναβάθμιση και αύξηση του ρεύματος των επισκεπτών.

Προϋπόθεση της επιτυχίας είναι ο τουρισμός να γίνει υπόθεση όλων. Γι’ αυτό αναμένεται
ότι όλοι, εμπλεκόμενοι και μη, θα γίνουν αρωγοί στην προσπάθεια μας για καθολική
κινητοποίηση και συνεισφορά. Με συλλογική προσπάθεια και σκληρή δουλειά μπορούμε
να ανεβάσουμε μαζί τους δείκτες ποιότητας και να αναδείξουμε τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της χώρας μας, ενδυναμώνοντας την παρουσία της στον παγκόσμιο
τουριστικό χάρτη.

Cto annuar reportGR06:Annuar Rep.CTO  11/9/07  12:22  Page 2



Μήνυμα Γ.Δ. για την Ετήσια Έκθεση 2006

3

Φοίβη Κατσούρη
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η χρονιά που πέρασε, σηματοδοτήθηκε από μια σειρά γεγονότων που είχαν δυσμενείς επιπτώσεις
στην τουριστική βιομηχανία, όπως η κρίση στον Λίβανο, η άνοδος της τιμής του πετρελαίου και η
ανάδειξη νέων ανταγωνιστικών τουριστικών προορισμών. 

Η διατήρηση και ανάπτυξη του τουρισμού, είναι υπόθεση όλων, γιατί αποτελεί σημαντικό παράγοντα
μεγιστοποίησης των εθνικών εισοδημάτων που συνθέτουν την κινητήρια δύναμη της Οικονομίας μας.
Μέσα από τα έργα που προδιαγράφει η Στρατηγική Τουρισμού και τις προτεραιότητες που τέθηκαν
για την εφαρμογή τους, ο ΚΟΤ ανέπτυξε διάφορες πρωτοβουλίες που είχαν απήχηση τοπικά αλλά και
διεθνώς και απέδειξαν ότι η μικρή Κύπρος μπορεί να πρωτοπορήσει και να διακριθεί σε διάφορους
τομείς τουριστικής ανάπτυξης και ειδικά του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων. Ενδεικτικά, αναφέρω
ότι ο ΚΟΤ το 2006 διοργάνωσε στην Κύπρο το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο Θρησκευτικού τουρισμού,
το οποίο έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη της μορφής αυτής του τουρισμού στην Κύπρο καθώς και
σε άλλες χώρες. Ξεκινήσαμε, επίσης, την προεργασία για το διεθνές συνέδριο Ιατρικού τουρισμού που
διοργανώθηκε στις αρχές του 2007. 

Το 2006 ξεκίνησε η νέα διαφημιστική εκστρατεία με το νέο μήνυμα “Love Cyprus”.
Η εκστρατεία εξελίσσεται με επιτυχία και έχει αποκομίσει θετικά σχόλια.

Ο Οργανισμός προχώρησε στην υλοποίηση των δράσεων για την προβολή του τουρισμού
υπαίθρου, του δικτύου ποδηλατικών διαδρομών και των διαδρομών για το κρασί, τα οποία
συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Κατά το 2006, ο ΚΟΤ πέτυχε σημαντικές διεθνείς διακρίσεις: στο Τμήμα Διοίκησης
απονεμήθηκε το ευρωπαϊκό βραβείο επιχειρηματικής αριστείας EFQM και το τμήμα
Υπηρεσιών συνέχισε την επιτυχή εφαρμογή συστήματος ISO. Τα Περίπτερα του
Οργανισμού σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις βραβεύθηκαν για το σχεδιασμό, τη
λειτουργικότητα τους και την πρωτοτυπία τους.  

Mέσα στο 2006, τρία χρόνια μετά την έγκριση από την Κυβέρνηση της Στρατηγικής
Τουριστικής Ανάπτυξης, αποφασίστηκε και προωθήθηκε μελέτη αξιολόγησης και
αναθεώρησής της, με σκοπό την επικαιροποίηση και αναπροσαρμογή της, στα νέα δεδομένα.

Στον δρόμο, βέβαια, που έχουμε μπροστά μας θα συναντήσουμε πολλές προκλήσεις και
δυσκολίες που με σκληρή δουλειά, αφοσίωση και συνεργασία μπορούν να αντιμετωπιστούν και
ξεπεραστούν. Με βάση τη Νέα Δομή, ο Οργανισμός προχωρεί στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών των
τμημάτων του, με στόχο την αναβάθμισή τους και την πλήρη υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου.
Πιστεύω στους συνεργάτες μου στον ΚΟΤ, οι οποίοι εργάζονται με ψηλό αίσθημα ευθύνης και
αφοσίωσης, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την αναβάθμιση του τουρισμού στον τόπο μας. 

Για την επιτυχή υλοποίηση των έργων της Στρατηγικής μέχρι το 2010, απαιτείται συνεργασία,
συλλογικότητα και συντονισμός όλων των εμπλεκομένων αρμοδίων φορέων του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, των τοπικών αρχών, φορέων πολιτισμού, οργανισμών οικονομικής ανάπτυξης κ.α.
Έχω την πεποίθηση ότι συνενώνοντας όλοι τις δυνάμεις μας, θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε σε
κάθε δυσκολία και θα πετύχουμε τους στόχους μας. 
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Οργάνωση & Διάρθρωση Υπηρεσιών
του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού

Ο ΚΟΤ ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση τις πρόνοιες του Νόμου περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού 1969-1999 και των σχετικών Κανονισμών που διέπουν θέματα
Διάρθρωσης και Όρων Υπηρεσίας και Διοικητικά και Οικονομικά θέματα.

Σκοπός του Οργανισμού σύμφωνα με το Νόμο είναι η οργάνωση και η προαγωγή του Τουρισμού στη
Δημοκρατία με την αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων δυνατοτήτων.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου και του Νόμου περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων), 149/1988, τον Οργανισμό διοικεί εννεα-
μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 31.7.2006 ήταν η ακόλουθη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Φώτης Φωτίου - Λογιστής-Ελεγκτής (μέχρι Μάϊο 2006)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Αλέκος Ορουντιώτης - Δικηγόρος

ΜΕΛΗ: κ. Νίκος Αριστείδης - Οικονομολόγος-Επιχειρηματίας

κ. Λοίζος Καρτούδης - Επιχειρηματίας

κ. Κώστας Κολακίδης - Πολιτικός Μηχανικός

κ. Γιάννης Κουής - Καθηγητής

κα Κλεοπάτρα Μυλωνά-Μιχαηλίδου - Τραπεζικός-Οικονομολόγος

κ. Λεόντιος Βρυωνίδης - Οικονομολόγος - Επιχειρηματίας

κ. Κενδέας Ζαμπιρίνης - Οικονομολόγος

Από 1.8.2006 η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Πάνος Εγγλέζος - Επιχειρηματίας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ανδρέας Παναγίδης - Πρώην Εκπαιδευτικός

ΜΕΛΗ: κ. Λεόντιος Βρυωνίδης - Οικονομολόγος – Επιχειρηματίας

κα Βασούλα Ζαχαριάδου - Διευθύντρια Αγορών Cybarco Ltd

κ. Λοϊζος Καρτούδης - Επιχειρηματίας

κ. Κυριάκος Κόκκινος - Γενικός Διευθυντής ΙΒΜ Cyprus

κ. Γιάννης Κουής - Καθηγητής

κ. Γεώργιος Δ. Μιντής - Δικηγόρος

κα Κλεοπάτρα Μυλωνά-Μιχαηλίδου - Τραπεζικός-Οικονομολόγος
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Καθόλη τη διάρκεια του 2006 καθήκοντα Γενικού Διευθυντή εκτέλεσαν εκ περιτροπής ανά μήνα οι 4
Διευθυντές Τουρισμού, Φ. Κατσούρη, Μ. Μεταξάς, Α. Δημητριάδου και Λ. Φυλακτίδης. Το Δεκέμβριο
2006 η κα Φοίβη Κατσούρη διορίστηκε στη θέση Γενικού Διευθυντή.

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο κ. Χρίστος Τριανταφυλλίδης συνέχισε και κατά το 2006 να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Νομικός
Σύμβουλος του Οργανισμού.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας συνέχισε να ασκεί και κατά το 2006 τις αρμοδιότητες του
Ελεγκτή του Οργανισμού που της ανατέθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού αποτελούνται από τη Γενική Διεύθυνση και τέσσερα τμήματα:
Διοίκησης (Διοίκηση, Αρχείο, Οικονομικές Υπηρεσίες/Λογιστήριο), Στρατηγικής, Μάρκετινγκ και
Επικοινωνίας και Διασφάλισης Ποιότητας και διακρίνονται:

� Στην Κεντρική Υπηρεσία, τα γραφεία της οποίας βρίσκονται στη Λευκωσία. 
Διευθυντές Τουρισμού είναι η κα Φοίβη Κατσούρη, Προϊστάμενη του Τμήματος Στρατηγικής,
ο κ. Μιχάλης Μεταξάς, Προϊστάμενος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, η κα Αννίτα
Δημητριάδου, Προϊστάμενη του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομικών Υπηρεσιών/ Λογιστηρίου
και Αρχείου και ο κ. Λεύκος Φυλακτίδης, Προϊστάμενος του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

� Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εσωτερικού που αποτελούνται:

α. από τα Γραφεία Τουριστικών Πληροφοριών. 
Κατά τη διάρκεια του 2006 λειτουργούσαν δεκατρία Γραφεία Πληροφοριών: στη Λευκωσία,
Λεμεσό, Λάρνακα, Αγία Νάπα, Πάφο, Κάτω Πάφο, Αεροδρόμιο Λάρνακας, Αεροδρόμιο
Πάφου, Νέο Λιμάνι Λεμεσού, Γερμασόγεια, Πλάτρες, Πόλη Χρυσοχούς και Πρωταρά.

β. από τα Γραφεία Επιθεωρητών. 
Κατά τη διάρκεια του 2006 λειτουργούσαν έξι Γραφεία Επιθεωρητών: στη Λευκωσία,
Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο, Αγία Νάπα και Πόλη Χρυσοχούς.

γ. από τις Υπηρεσίες της Μαρίνας Λάρνακας

� Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εξωτερικού, που κατά το 2006 αποτελούνταν από 22 Γραφεία
Τουρισμού στο Λονδίνο, Δουβλίνο, Φρανκφούρτη, Βερολίνο, Παρίσι, Στοκχόλμη, Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Μιλάνο, Ζυρίχη, Βρυξέλλες, Άμστερνταμ, Βιέννη, Νέα Υόρκη, Μόσχα,
Αγία Πετρούπολη, Ντουπάϊ, Τελ Αβίβ, Ελσίνκι, Βουδαπέστη, Πράγα και Βαρσοβία.
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ΑΡΧΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

ΔIAPΘPΩΣH YΠHPEΣIΩN KYΠPIAKOY OPΓANIΣMOY TOYPIΣMOY

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Θέματα Γενικής Διοίκησης

Γραμματεία Διοικητικού
Συμβουλίου

Γραμματεία Επιτροπής
Προσωπικού

Γραμματεία Επιτροπής
Προσφορών

Θέματα προσωπικού

Συλλογικές Συμβάσεις

Εκπαίδευση Προσωπικού

Προσφορές

Συμφωνίες/Άδειες Χρήσης
ακινήτων του Οργανισμού

Νομικά Θέματα

Πληροφορική
Μηχανογράφηση

Λογαριασμοί

Προϋπολογισμός 

Οργάνωση και λειτουργία
Αρχείου 

Διαχείριση περιουσιακών
στοιχείων

Διαφήμιση

Δημόσιες Σχέσεις

Συμμετοχή σε Τουριστικές
Εκθέσεις 

Φιλοξενία

Εκτυπώσεις

Διεθνείς τουριστικές
συμφωνίες

Σχολή Ξεναγών

Διεθνείς Οργανισμοί

Οργάνωση και εποπτεία
γραφείων πληροφοριών

Παραγωγή ταινιών και
άλλων μέσων προβολής

Διοργάνωση σεμιναρίων /
συνεδρίων

Έρευνες - Μελέτες

Προγαμματισμός
τουριστικής ανάπτυξης

Συντονισμός

Σχεδιασμός και εκτέλεση
έργων τουριστικής
υποδομής

Γραμματεία
Συμβουλευτικής
Επιτροπής Τουρισμού

Μελέτη σχεδίων για
ξενοδοχεία και τουριστικά
καταλύματα

Διοίκηση Μαρίνας
Λάρνακας

Παρακολούθηση προόδου
για εφαρμογή
στρατηγικής από ΚΟΤ,
Κυβερνητικά Τμήματα,
Δημαρχεία, Ιδιωτικό
Τομέα

Καλλιτεχνικές και
πολιτιστικές εκδηλώσεις

Διαρθρωτικά Ταμεία

Ετοιμασία και εφαρμογή
νομοθεσιών για
ξενοδοχεία και άλλα
τουριστικά καταλύματα,
κέντρα αναψυχής,
γραφεία τουρισμού και
ταξιδίων και ξεναγούς

Έλεγχος τουριστικών
επιχειρήσεων

Υπηρεσία Επιθεωρητών

Έκδοση αδειών
λειτουργίας τουριστικών
επιχειρήσεων

Μελέτη αιτήσεων για
ανέγερση νέων
ξενοδοχειακών μονάδων
και κέντρων αναψυχής

Σχέδειο Απόσυρσης
Κλινών

Πρόγραμμα ΒΑΚΧΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΓENIKOΣ ΔIEYΘYNTHΣ

TMHMA 
ΔIOIKHΣHΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

EΣΩTEPIKOΣ EΛEΓΧOΣ
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2 2

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 3 3

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 73 73

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 16 16

ΑΡΧΕΙΟ 29 29

ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 28 28

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 40 40

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 18 18

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 9 9

ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 13 13

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 32 31 91 154

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 18 34 52

ΣΥΝΟΛΟ 155 78 91 324

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12. 2006

8

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στις 31.12.2006 τα μέλη του προσωπικού του ΚΟΤ (μόνιμο, προσωρινό, με σύμβαση, έκτακτο και
εντόπιο εξωτερικού) ήταν 324. Από αυτά 155 υπηρετούσαν στην Κεντρική Υπηρεσία, 78 στις
Περιφερειακές Υπηρεσίες Εσωτερικού και 91 στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εξωτερικού. Ο Πίνακας
2 της Έκθεσης δείχνει τον αριθμό του προσωπικού την 31.12.2006.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Οργα νισμού είναι ένα σύγχρονο Κέντρο Επιμόρφωσης που προσφέρει
κατάρτιση για όλο το Προσωπικό του Οργανισμού της Κύπρου και του εξωτερικού.

Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής για επιμόρφωση και ανάπτυξη, το προσωπικό του Οργανισμού,
συμμετείχε σε διάφορα Επιμορφωτικά Προγράμματα/Σεμινάρια που διοργανώθηκαν στην Κύπρο.
Διοργανώθηκαν επίσης πρωτοποριακά προγράμματα για το προσωπικό κατά τις μη εργάσιμες ώρες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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Διοργανώθηκαν επίσης προγράμματα για επαγγελματίες τουρισμού. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο
διοργάνωσε ημερίδες για παιδιά Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων από όλη την Κύπρο
καθώς και για φοιτητές από το εξωτερικό για παρουσίαση του τουρισμού της Κύπρου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ EFQM

Εντός του 2006 το Τμήμα Διοίκησης εφάρμοσε με επιτυχία το πιο πάνω μοντέλο βάσει του οποίου
απονεμήθηκε σ’ αυτό η Διάκριση «Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία» από το EFQM
Βρυξελλών. Ο ΚΟΤ είναι ο πρώτος δημόσιος/ημικρατικός Οργανισμός στην Κύπρο στον οποίο
απονεμήθηκε το βραβείο αυτό.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το
2006 συνήλθε σε 44 συνεδρίες και
πήρε αποφάσεις για θέματα πολι -
τικής. Μεταξύ άλλων, το Συμβούλιο
ενέκρινε τον Προϋπολογισμό του
Oργανισμού για το έτος 2007, τους
Λογαριασμούς Εσόδων και Εξόδων
και τον Ισολογισμό για το έτος που
έληξε στις 31.12.2005, τις διαφη -
μιστικές εκστρατείες και άλλα
προγράμματα προβολής του
Οργανισμού στο εξωτερικό, τη
Συλλογική Σύμβαση καθώς και την
Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του
Οργανισμού. Επίσης το Συμβούλιο
μελέτησε και αποφάσισε μεταξύ άλλων για τα πιο κάτω θέματα:

Επιλογή νέου διαφημιστικού οίκου, υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου για τον τουρισμό, Ακαδημία
Τουρισμού, σχέδια δράσης ειδικών μορφών τουρισμού, συνεργασία με οργανωτές ταξιδιών, επιχορήγηση
καλλιτεχνικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων, έρευνες/μελέτες που διενεργήθηκαν από τον
Οργανισμό, κατάταξη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, λειτουργία κέντρων αναψυχής, συμφωνίες/άδειες
χρήσης τουριστικών πλαζ και περιπτέρων, συστήματα ποιότητας στην τουριστική βιομηχανία, ανέγερση
ιδιόκτητων γραφείων του Οργανισμού, επέκταση ορίου αφυπηρέτησης, εκθέσεις πεπραγμένων.

Η Επιτροπή Προσωπικού και η Επιτροπή Προσφορών στις οποίες το Συμβούλιο μεταβίβασε ανάλογες
αρμοδιότητες του για την καλύτερη και ταχύτερη διεξαγωγή των εργασιών του Οργανισμού, συνήλθαν
σε 14 και 28 συνεδρίες αντίστοιχα κατά τις οποίες μελέτησαν και πήραν αποφάσεις πάνω σε διάφορα
θέματα των αρμοδιοτήτων τους.
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Οικονομική Κατάσταση του 
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού

Υπάρχει μείωση των εσόδων κατά 8% η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση από την είσπραξη του
ποσοστού 3% πάνω σε λογαριασμούς των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (£11.049.330) και των
κέντρων αναψυχής (£7.827.306).

Σημειώνεται ότι το ποσοστό (3%) πάνω σε λογαριασμούς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και κέντρων
αναψυχής καταργήθηκε από 01/01/2006. Τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το 2006 αφορούν οφειλές
του 3% μέχρι τις 31/12/2005. Λόγω της κατάργησης του 3%, η κρατική χορηγία έχει αυξηθεί κατά
114% (£16.000.000).

Υπάρχει αύξηση των εξόδων κατά 9% η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξόδων προβολής
και δημοσιότητας (£1.282.315) και στην αύξηση των εξόδων οργάνωσης και ανάπτυξης τουριστικού
προϊόντος (£1.594.841).

Οι χρεώστες έχουν μειωθεί (£3.740.159 – 64%) κυρίως λόγω της μείωσης των χρεωστών ποσοστού
3%, αδειών λειτουργίας και άλλων τελών.

Υπάρχει μείωση των υπόλοιπων των τραπεζικών λογαριασμών και μετρητών / τραπεζικού
παρατραβήγματος κατά 62% (£5.786.935), η οποία οφείλεται κυρίως στην κατάργηση του 3% και
στην αύξηση των εξόδων.

Οι πιστωτές έχουν μειωθεί (£3.459.862 – 28%) κυρίως λόγω της μείωσης των πιστωτών διαφημίσεων
και επιχορηγήσεων (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Η φορολογία των £420.000 αφορά τη φορολογική υποχρέωση του Οργανισμού για τα έτη
1983-2006.

Cto annuar reportGR06:Annuar Rep.CTO  11/9/07  12:22  Page 11



ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΛΟΓΑΡIΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑI ΕΞΟΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤIΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2006

2006 2005

£ £

Έσοδα (επαναδιατυπωθέντα)

Κρατική χορηγία 30.000.000 14.000.000

Ποσοστά πάνω σε λογαριασμούς:

-ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 159.253 11.208.583

-κέντρων αναψυχής 69.584 7.896.890

Δικαιώματα χορηγήσεως αδειών 319.677 356.553

Διαχείριση τουριστικών περιπτέρων

και άλλων ακινήτων του Oργανισμού 672.167 635.260

Άλλες πηγές 1.459.461 1.399.144

32.680.142 35.496.430

Έξοδα

Αποδοχές προσωπικού 5.985.457 5.698.480

Αποζημιώσεις, αμοιβές και άλλα ωφελήματα 907.329 808.617

Λοιπές διοικητικές δαπάνες 835.015 804.077

Προβολή και δημoσιότητα 26.787.114 25.504.799

Οργάνωση και αvάπτυξη τoυριστικού προϊόντος 3.222.388 1.627.547

Εκπαίδευση προσωπικού 65.861 81.346

Μαρίνα Λάρvακας 138.167 129.525

Άλλες δαπάνες 289.852 240.307

Αποσβέσεις και διαγραφές 212.234 262.554

Συναλλαγματικές διαφορές 51.427 16.562

38.494.844 35.173.814

(Έλλειμμα) / Πλεόνασμα έτους πριν την φορολογία (5.814.702) 322.616

Φορολογία (420.000) - 

(Έλλειμμα) / Πλεόνασμα έτους μετά την φορολογία (6.234.702) 322.616

Τα πιο πάνω ποσά είναι ενδεικτικά και δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Οργανισμού.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4

IΣΟΛΟΓIΣΜΟΣ ΣΤIΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2006

2006 2005

£  £

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (επαναδιατυπωθέντα)

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Πάγιο ενεργητικό 2.839.791 2.672.726

Ολικό μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.839.791 2.672.726

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Χρεώστες 2.059.738 5.799.897

Προπληρωμές 440.301 364.009

Τραπεζικοί λογαριασμοί και μετρητά 4.307.624 9.920.757

Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού 6.807.663 16.084.663

ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.647.454 18.757.389

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια

Αποθεματικά - Λογαριασμός εσόδων και εξόδων (796.274) 5.438.428

Ολικό ιδίων κεφαλαίων (796.274) 5.438.428

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Φορολογία 420.000 -

Ολικό μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 420.000 -

Τρέχουσες υποχρεώσεις

Πιστωτές 9.062.687 12.522.549

Προεισπράξεις 256.046 265.219

Τραπεζικό παρατράβηγμα 704.995 531.193

Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων 10.023.728 13.318.961

ΟΛΙΚΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 9.647.454 18.757.389

Τα πιο πάνω ποσά είναι ενδεικτικά και δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Οργανισμού.
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Εξελίξεις στη Διεθνή Τουριστική Αγορά

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία και εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού μέχρι
τον Ιούνιο 2007, η διεθνής τουριστική κίνηση το 2006 έφθασε τα 842 εκ. αφίξεις σε σύγκριση με
802 εκ. το 2005, σημειώνοντας αύξηση 4,9%.  

Η τουριστική κίνηση στην Ευρώπη το 2006 αυξήθηκε κατά 4,3% σε σύγκριση με το 2005 φθάνοντας
τα 456,9 εκ. αφίξεις (438,3 εκ. το 2005). Ειδικά σε ότι αφορά τις χώρες της Νότιας/Μεσογειακής
Ευρώπης, οι αφίξεις περιηγητών αυξήθηκαν κατά 4,4%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυξημένη τουριστική κίνηση καταγράφηκε το 2006 σε σχέση με το 2005 σε
όλες τις περιοχές του κόσμου. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Αφρική (9,8%) ενώ σημαντική
αύξηση καταγράφηκε και στην Ασία και τις χώρες του Ειρηνικού (7,8%) και στη Μέση Ανατολή
(6,0%). Στις υπόλοιπες περιοχές οι τουριστικές αφίξεις αυξήθηκαν, αλλά κατά ποσοστό μικρότερο
από τον παγκόσμιο μέσο όρο αύξησης (στην Ευρώπη σημειώθηκε αύξηση 4,3%, και στην Αμερική
2,1%). Σε ότι αφορά το μερίδιο της κάθε ηπείρου / περιοχής στην παγκόσμια αγορά, η Ευρώπη
εξακολουθεί να προηγείται των υπολοίπων, μειώνοντας όμως ελαφρά το μερίδιο αγοράς της σε σχέση
με το 2005 (54,3% έναντι 54,7%) αφού ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της τουριστικής κίνησης
στην ήπειρο αυτή ήταν μικρότερος από τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης παγκοσμίως. Στη δεύτερη και
τρίτη θέση κατατάσσονται η Ασία και οι χώρες του Ειρηνικού και η Αμερικανική ήπειρος, με το μερίδιο
της πρώτης να αυξάνεται από 19,4% το 2005 σε 19,9% το 2006, και της δεύτερης να μειώνεται από
16,6% το 2005 σε 16,2% το 2006.

Επίσης, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία και εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού,
τα διεθνή έσοδα από τον τουρισμό (περιλαμβανομένων των εσόδων από τη διεθνή μεταφορά επιβατών)
ανήλθαν στο ποσό των US$735 δισεκ. το 2006 σε σχέση με US$678 δισεκ. το 2005 (ή €586 δισεκ.
το 2006 σε σχέση με €545 δισεκ. το 2005).

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας που προκύπτουν
από την Έρευνα Ταξιδιωτών κατά την άφιξη τους στην Κύπρο, οι τουριστικές αφίξεις κατά το 2006
ανήλθαν σε 2.400.924, σημειώνοντας μείωση κατά 2,8% περίπου σε σχέση με τις αφίξεις του 2005
(2.470.063). Αυξήσεις καταγράφηκαν μόνο κατά τους μήνες Απρίλιο (αύξηση 12,5%) και Ιούλιο
(οριακή αύξηση 0,7%), ενώ στους υπόλοιπους μήνες του χρόνου παρατηρήθηκαν μειώσεις, οι οποίες
κυμαίνονταν από οριακές (0,2% το Μάϊο και 0,9% τον Ιούνιο) μέχρι σημαντικές (21,9% το Μάρτιο).  

Σε ότι αφορά την απόδοση συγκεκριμένων αγορών, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσαν
μείωση κατά 2,3%, αλλά το μερίδιο της αγοράς αυτής επί του συνόλου αυξήθηκε οριακά, από 56,3%
το 2005 σε 56,7% το 2006.  

Σε ότι αφορά την κίνηση άλλων αγορών με σημαντικό μερίδιο στις τουριστικές αφίξεις, αύξηση σημει-
ώθηκε στις αγορές της Ρωσίας (17,6%), της Σουηδίας (6,7%) και της Νορβηγίας (4,9%), ενώ μείωση
καταγράφηκε στις αφίξεις από Γερμανία (16,4%), Γαλλία (28,4%), Ιρλανδία (10%) και Ελλάδα (2,6%). 

Από τις μεταβολές που σημειώθηκαν στις υπόλοιπες αγορές, ξεχωρίζουν η μεγάλη αύξηση που ση-
μειώθηκε στις αφίξεις από Τσεχία και οι αυξήσεις στις αφίξεις από Βέλγιο, τις Σκανδιναβικές Χώρες
και την Ελβετία, η μεγάλη μείωση στην αγορά της Αυστρίας και οι σημαντικές μειώσεις στις αγορές
του Ισραήλ, των ΗΠΑ και της Ιταλίας.
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Με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας που προκύπτουν από
την Έρευνα Ταξιδιωτών στις αναχωρήσεις, κατά το 2006 η μέση δαπάνη κατά περιηγητή αυξήθηκε
κατά 5,1% σε ονομαστικούς όρους σε σχέση με το 2005 (από £407,14 σε £427,88). Η μέση ημερήσια
δαπάνη μάλιστα αυξήθηκε ακόμη περισσότερο (κατά 5,7%, από £39,07 σε £41,28), αφού η μέση
διάρκεια παραμονής μειώθηκε οριακά κατά 0,5% (από 10,43 μέρες σε 10,38 μέρες).  

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟ 2006

Η εξέλιξη των κυριότερων δεικτών τουρισμού κατά το 2006 ήταν όπως πιο κάτω:

ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ

Οι αφίξεις επισκεπτών πολυήμερης παραμονής (περιηγητών) ανήλθαν σε 2.400.924 το 2006 σε
σύγκριση με 2.470.063 το 2005.

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ

Η κατανομή των αφίξεων περιηγητών κατά τρίμηνο το 2006 είχε ως ακολούθως: Ιανουάριος-Μάρτιος
9,5% (το αντίστοιχο τρίμηνο του 2005 το ποσοστό ήταν 10,9%), Απρίλιος-Ιούνιος 32,1% (το 2005
ήταν 30,4%), Ιούλιος-Σεπτέμβριος 39,7% (το 2005 ήταν 39,6%) και Οκτώβριος-Δεκέμβριος 18,7%
(το 2005 ήταν 19,1%). 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ

Οι επισκέπτες μονοήμερης παραμονής (εκδρομείς) έφθασαν τους 228.254 το 2006 σε σύγκριση με
186.679 το 2005, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 22,3%. Αύξηση σημειώθηκε μόνο στους εκδρομείς που
συμμετείχαν σε κρουαζιέρες, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 25,4% (από 175.669 το 2005 σε 220.347 το
2006), ενώ οι ημερήσιοι τουρίστες μειώθηκαν κατά 16,5% (από 8.555 το 2005 σε 7.145 το 2006) και οι
εκδρομείς που ήταν διερχόμενοι από την Κύπρο κατά 69,0% (από 2.455 το 2005 σε 762 το 2006).
Σημειώνεται ότι οι εκδρομείς που συμμετείχαν σε κρουαζιέρες το 2004 ήταν 119.203, δηλαδή συγκριτικά
αυξήθηκαν κατά 84,9% το 2006.

Πρέπει να σημειωθεί ότι από τους επισκέπτες που συμμετείχαν σε κρουαζιέρες το 2006, περίπου το
34% ήταν από το Ισραήλ, 21% από τη Γερμανία, 19% από την Ιταλία, 10% από τη Γαλλία, και οι
υπόλοιποι από άλλες χώρες.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Οι ακαθάριστες εισπράξεις από τον τουρισμό (συμπεριλαμβανομένων των εισπράξεων από τους
μονοήμερους επισκέπτες) έφθασαν τις £1.037 εκ. το 2006 σε ονομαστικούς όρους και σημείωσαν
αύξηση κατά 2,3% σε σύγκριση με το 2005 (£1.014 εκ.).

Τα έσοδα από τον τουρισμό, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, υπολογίζεται ότι αποτελούσαν
περίπου το 12,4% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για το 2006, σημειώνοντας μείωση σε σχέση
με το αντίστοιχο ποσοστό του 2005 (12,9%). 
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ΠINAKAΣ 5

2005 2006* ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2006/2005

Παγκόσμια 802,0 842,0 4,9%

Ευρώπη 438,3 456,9 4,3%

Ασία & Χώρες Ειρηνικού 155,4 167,4 7,8%

Αμερική 133,2 136,0 2,1%

Αφρική 37,3 40,9 9,8%

Μέση Ανατολή 38,3 40,7 6,0%

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ 2005-2006 
ΑΦΙΞΕΙΣ (ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ)

*Προκαταρκτικά στοιχεία και εκτιμήσεις Στοιχεία Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, μέχρι τον Ιούνιο 2007.

ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Η συνολική προσφορά κλινών σε αδειούχα ξενοδοχειακά καταλύματα μειώθηκε από 95.592 στο τέλος
του 2005 σε 93.957 στις 31.12.2006. Από τις 93.957 κλίνες, 53.266 ήταν σε 237 ξενοδοχεία αστέρων,
22.189 σε 243 μονάδες οργανωμένων διαμερισμάτων πολυτελείας, Α’, Β’ και Γ’ τάξης, οι 6.698 σε 22
τουριστικά χωριά Α’ και Β’ τάξης και οι υπόλοιπες 11.804 σε τουριστικές επαύλεις, τουριστικά
διαμερίσματα, επιπλωμένα διαμερίσματα, παραδοσιακές οικοδομές, ξενοδοχεία χωρίς αστέρα, ξενώνες
και κατασκηνωτικούς χώρους.

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Οι διανυκτερεύσεις σε όλες τις κατηγορίες αδειούχων τουριστικών καταλυμάτων το 2006 μειώθηκαν
κατά 4,1% σε σχέση με το 2005, φθάνοντας τις 14.438.592 σε σύγκριση με 15.058.319 τον προηγούμενο
χρόνο. Στις περισσότερες περιοχές σημειώθηκε μείωση, με το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης να
παρατηρείται στην περιοχή Λεμεσού (9,0%) και το μικρότερο στην Αγία Νάπα (1,2%). Στον αντίποδα,
σημαντική ποσοστιαία αύξηση σημειώθηκε στην περιοχή Λευκωσίας (17%), ενώ η μόνη άλλη περιοχή
στην οποία προέκυψε αύξηση ήταν αυτή των Ορεινών Θερέτρων (2,8%). 

Σε ότι αφορά τις διανυκτερεύσεις ξένων περιηγητών σε όλες τις κατηγορίες αδειούχων καταλυμάτων το
2006, αυτές έφθασαν τις 13.310.257, σημειώνοντας μείωση κατά 5,0% σε σχέση με τις διανυκτερεύσεις
του 2005 (14.006.282). 

Οι διανυκτερεύσεις των μονίμων κατοίκων Κύπρου σε όλες τις κατηγορίες αδειούχων καταλυμάτων
σημείωσαν αύξηση κατά 7,3% (από 1.052.037 το 2005 σε 1.128.335 το 2006).  

ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Οι αφίξεις σε όλες τις κατηγορίες αδειούχων τουριστικών καταλυμάτων το 2006 αυξήθηκαν κατά
3,1% σε σχέση με το 2005, φθάνοντας τις 2.287.229 σε σύγκριση με 2.218.786 τον προηγούμενο
χρόνο. Αύξηση στις αφίξεις σημειώθηκε στις περισσότερες περιοχές, με το μεγαλύτερο ποσοστό
αύξησης να καταγράφεται στην Πάφο (7,5%) και το μικρότερο στη Λάρνακα (1,8%). Οριακή μείωση
καταγράφηκε μόνο στις περιοχές Λεμεσού (0,8%) και Αγίας Νάπας (0,6%).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 1990-2006

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

ΠINAKAΣ 6

5* 4* 3* 2* 1* ΣΥΝΟΛΟ

2005 10.463 21.057 16.465 4.331 1.060 53.376

2006 10.461 21.407 16.070 4.268 1.060 53.266

ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5 - 1 ΑΣΤΕΡΩΝ 2005-2006 

ΠINAKAΣ 7

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ Β ΤΑΞΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑ* ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

2005 234 9.887 11.048 1.822 6.698 755 11.772 42.216

2006 234 9.435 10.748 1.772 6.698 866 10.938 40.691

ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 2005-2006
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Σε ότι αφορά τις αφίξεις ξένων περιηγητών σε όλες τις κατηγορίες αδειούχων καταλυμάτων το 2006,
αυτές έφθασαν τις 1.770.704, σημειώνοντας οριακή αύξηση κατά 0,5% σε σχέση με τις αφίξεις του
2005 (1.762.658). 

Παράλληλα, οι αφίξεις των μονίμων κατοίκων Κύπρου σε όλες τις κατηγορίες αδειούχων καταλυμάτων
σημείωσαν αύξηση κατά 13,2% (από 456.128 το 2005 σε 516.525 το 2006).

ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΝΩΝ

Η μέση καθαρή πληρότητα κλινών στα αδειούχα τουριστικά καταλύματα υπολογίζεται με βάση τον
αριθμό των διανυκτερεύσεων 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 του-
ριστικά καταλύματα το 2006 σημείωσε μείωση κατά
1,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2005 (από
59,49% το 2005 σε 57,80% το 2006).

Ειδικά σε ότι αφορά τα ξενοδοχεία 1-5 αστέρων η
μέση πληρότητα τους το 2006 ανήλθε σε 56,41% σε
σύγκριση με 58,52% το 2005, καταγράφοντας μεί-
ωση κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες.
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Υλοποίηση Στρατηγικής Τουριστικής Ανάπτυξης
2003-2010

Α. ΓΕΝΙΚΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με αρ. 59.218 ημερ. 7.1.2004 καθόρισε τους
μηχανισμούς εποπτείας της υλοποίησης της Στρατηγικής Τουριστικής Ανάπτυξης 2003-2010 ως εξής:

� Σύσταση Yπουργικής Επιτροπής από τους Υπουργούς Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
(Πρόεδρος), Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εσωτερικών, Οικονομικών, Παιδείας
και Πολιτισμού και Συγκοινωνιών και Έργων. Η Επιτροπή θα υποβάλλει Έκθεση προς το
Υπουργικό Συμβούλιο κάθε τέσσερις μήνες για την πρόοδο των προγραμμάτων και τυχόν
προσαρμογές που κριθούν αναγκαίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάστηκαν.

� Το κάθε Υπουργείο να καθορίσει συντονιστή, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση ή
το συντονισμό υλοποίησης των υποχρεώσεων που ανέλαβε το Υπουργείο, σχετικά με το πιο πάνω θέμα.

Με στόχο την παρακολούθηση των ενεργειών του Δημοσίου Τομέα για την υλοποίηση της
Στρατηγικής Τουριστικής Ανάπτυξης, γίνονται τακτικές συναντήσεις με τα πιο πάνω Υπουργεία για
συζήτηση και επίσπευση ενεργειών σε σημαντικά θέματα. 

Επίσης, η πρόοδος και εξελίξεις σε σχέση με τις ενέργειες που ανέλαβε ο Οργανισμός στα πλαίσια του
Σχεδίου Υλοποίησης παρακολουθούνται και λαμβάνονται σχετικές αποφάσεις από το Διοικητικό
Συμβούλιο πάνω σε τακτική βάση. 

Σε συνέχεια της πιο πάνω Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ο Οργανισμός, σε συνεργασία με
τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, ετοίμασε κατά το 2006 τη Δεύτερη Έκθεση Προόδου Υλοποίησης της
Στρατηγικής Τουριστικής Ανάπτυξης η οποία καλύπτει την περίοδο Ιουνίου 2005 – Μαΐου 2006. Η
Έκθεση υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και συζητήθηκε στην
αρμόδια Υπουργική Επιτροπή. 

Επίσης, κατά το 2006 ο Οργανισμός αποφάσισε όπως προχωρήσει στην εκπόνηση Μελέτης
Αξιολόγησης της Προόδου στην Υλοποίηση της Στρατηγικής Τουριστικής Ανάπτυξης 2003-2010,
εργασία που ανατέθηκε σε ξένο οίκο εμπειρογνωμόνων. Έγιναν διαβουλεύσεις και συναντήσεις των
μελετητών με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, τόσο σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις όσο και στα πλαίσια σχετικού κοινού εργαστηρίου (workshop).
H Τελική Έκθεση της Μελέτης έχει υποβληθεί και αξιολογείται. 

Β. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡIΣΜΟΥ

Η Συμβoυλευτική Επιτρoπή Τoυρισμoύ συστάθηκε με απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ
Οργανισμού με βάση τις πρόvoιες της περί ΚΟΤ Νoμoθεσίας. Της Επιτροπής πρoεδρεύει ο Υπουργός
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και σ’ αυτή συμμετέχoυv, σε πολύ ψηλό επίπεδο, όλοι σχεδόν
οι εταίροι του τουρισμού που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα (σύνδεσμοι ξενοδόχων, τουριστικών
πρακτόρων, κέντρων αναψυχής, Κυπριακές αεροπορικές εταιρείες, συντεχνίες και άλλοι). 

Κατά το 2006 έγινε μία συνάντηση της Επιτροπής με το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού υπό
την προεδρία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η οποία ασχολήθηκε κυρίως με
τα θέματα της επικαιροποίησης και υλοποίησης της Στρατηγικής Τουριστικής Ανάπτυξης. Επίσης, οι
εκπρόσωποι των φορέων του ιδιωτικού τομέα είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο κοινό
εργαστήριο στα πλαίσια της Μελέτης Αξιολόγησης της Προόδου στην Υλοποίηση της Στρατηγικής
Τουριστικής Ανάπτυξης, και να παραθέσουν τις απόψεις τους.    
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Επίσης, το όλο θέμα της εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση της Στρατηγικής Τουριστικής
Ανάπτυξης τέθηκε τόσο σε συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού με τους
φορείς ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ και ACTA, όσο και στις συναντήσεις που έχει ο Οργανισμός με τους
περιφερειακούς φορείς.  

Γ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Παρουσιάστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο τα πορίσματα των επαφών του Οργανισμού με τις Τοπικές
Αρχές σχετικά με τα προγράμματα τους για τις δράσεις και ενέργειες που προγραμματίζουν να
αναλάβουν για περίοδο πέντε ετών. Για καλύτερη παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων
ο Οργανισμός προωθεί, σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές, την ιεράρχηση των προγραμματιζόμενων
ενεργειών για την υλοποίηση τους.  

Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο
για τον Τουρισμό οι περιφέρειες
Λευκωσίας, Πάφου, Αμμοχώστου,
Λάρνακας, Λεμεσού και Ορεινών
Θερέτρων έχουν ενθαρρυνθεί να κα -
ταρτίσουν Περιφερειακή Στρατηγική
και Σχέδια Δράσης για την ανάπτυξη
του τουρισμού. Οι μελέτες καταρτι -
σμού Περιφερειακής Στρατηγικής
και Σχεδίων Δράσης επιχορηγούνται
κατά 90% από τον Οργανισμό.

Για να υποστηριχθεί η ετοιμασία και
υλοποίηση των Περιφερειακών

Στρατηγικών, έχει αναγνωριστεί η ανάγκη της τουριστικής οργάνωσης σε περιφερειακό επίπεδο.
Τοπικές Αρχές, φορείς του ιδιωτικού τομέα και άλλα οργανωμένα σύνολα που εμπλέκονται στον
τουρισμό, έχουν ενθαρρυνθεί να οργανωθούν σε Ενιαίους Περιφερειακούς Φορείς Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής, οι οποίοι θα αποτελούν το συντονιστικό όργανο για την ανάπτυξη του
τουρισμού της κάθε περιοχής. Οι Φορείς αυτοί θα έχουν την ευθύνη για τον καταρτισμό
Περιφερειακής Στρατηγικής Τουρισμού και Προγραμμάτων Υλοποίησης, το συντονισμό της
υλοποίησης των ενεργειών και τη διαχείριση του Προϋπολογισμού Υλοποίησης. Ο Οργανισμός
επεξεργάστηκε πρόταση αναφορικά με τη νομική υπόσταση των Φορέων για έγκριση από το
Υπουργικό Συμβούλιο. Προτείνεται η σύσταση έξι Περιφερειακών Εταιρειών Τουριστικής Ανάπτυξης
και Προβολής, μη-κερδοσκοπικών εταιρειών ιδιωτικού δικαίου και περιορισμένης ευθύνης, έτσι ώστε
οι Φορείς να μπορούν να διαχειρίζονται κονδύλια και να δραστηριοποιούνται αποτελεσματικά προς την
κατεύθυνση της υλοποίησης των Περιφερειακών Στρατηγικών Τουρισμού και Προγραμμάτων
Υλοποίησης. Ο Οργανισμός θα συμμετέχει στους Φορείς και θα στηρίξει οικονομικά τη λειτουργία τους.
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Οι Φορείς ωστόσο αναμένεται να αξιοποιήσουν και άλλους μηχανισμούς και πηγές χρηματοδότησης
όπως π.χ. συνεισφορά μελών, άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων από διαρθρωτικά προγράμματα,
διαχείριση ιστοσελίδας κλπ. 

Κατά το 2006 ο Οργανισμός επιχορήγησε ενέργειες προβολής των περιφερειακών φορέων στα πλαίσια
των πιστώσεων και των υφιστάμενων σχεδίων κινήτρων που λειτουργεί και συνείσφερε οικονομικά στη
λειτουργία περιφερειακών επιτροπών / φορέων τουρισμού.

Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Ερευνητική Συνεργασία ΚΟΤ-KΟΕ

Ο Οργανισμός συνέχισε την ερευνητική συνεργασία με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του
Πανεπιστημίου Κύπρου. Η αρχική διάρκεια της συμφωνίας είναι τρία χρόνια με δυνατότητα ανανέ-
ωσης. Κατά τον τρίτο χρόνο ισχύος της συνεργασίας (Ιούνιος 2006 – Ιούνιος 2007) θα καλυφθούν,
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέματα:

� Συνέχιση της διεξαγωγής της έρευνας για το βαθμό ικανοποίησης των περιηγητών και την
αξιολόγηση του τουριστικού προϊόντος.

� Επεξεργασία οικονομετρικού μοντέλου για την επιμέτρηση των παραμέτρων που επηρεάζουν το
βαθμό ικανοποίησης των περιηγητών στην Κύπρο.

� Δημιουργία Βιβλιοθήκης και Βάσης Δεδομένων.

Ι. ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Στα πλαίσια της αυξημένης έμφασης που δίνει ο Οργανισμός σε θέματα Ερευνας και Ανάπτυξης,
προωθήθηκε εντός του 2006 η διεξαγωγή των ακόλουθων ερευνών / προγραμμάτων:

� Ερευνητικό Πρόγραμμα για Δημιουργία Τράπεζας Δεδομένων και Ετοιμασία Χρονοσειρών

Στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος ΚΟΤ και Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του
Πανεπιστημίου Κύπρου (ΚΟΕ) προωθείται η δημιουργία βιβλιοθήκης με τουριστική θεματολογία
και τράπεζας δεδομένων και χρονοσειρών με τα στατιστικά στοιχεία του τουρισμού. 

� Ερευνητικό Πρόγραμμα για τον Καταρτισμό Δορυφορικών Λογαριασμών Τουρισμού (TSA)

Έχει αρχίσει η δημιουργία Συστήματος Δορυφορικών Λογαριασμών Τουρισμού (TSA), το οποίο
θα επιτρέψει τον ακριβέστερο υπολογισμό της συνεισφοράς του τουρισμού στην Κυπριακή
οικονομία. Η υλοποίηση του συστήματος εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Στατιστικής Υπηρεσίας
της Κυπριακής Δημοκρατίας.    

� Ερευνα για την Επιμέτρηση του Βαθμού Ικανοποίησης των Περιηγητών και την Αξιολόγηση των
Διαφόρων Πτυχών του Τουριστικού Προϊόντος
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Η έρευνα γίνεται πάνω σε συνεχή βάση από ιδιωτική εταιρεία ερευνών αγοράς, και τα αποτελέσματα
της εκδίδονται σε τέσσερις φάσεις, η κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε ένα τρίμηνο. Στα πλαίσια
της έρευνας διεξάγονται προσωπικές συνεντεύξεις μεταξύ των περιηγητών κατά την αναχώρηση τους
από την Κύπρο για την επιμέτρηση του βαθμού ικανοποίησης τους για διάφορες πτυχές του
Κυπριακού τουριστικού προϊόντος, και στόχος της είναι η δημιουργία Βαρόμετρου Ικανοποίησης, το
οποίο θα επιτρέψει την παρακολούθηση του βαθμού επιτυχίας της προσπάθειας ποιοτικής
αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος, όπως επιδιώκεται στο Στρατηγικό Σχέδιο. 

Το 2006 έγιναν συνολικά 4.937 συνεντεύξεις που κάλυψαν δείγμα 9.973 ατόμων. Ετοιμάστηκαν
πίνακες αποτελεσμάτων, σύντομες εκθέσεις κατά φάση, και ενοποιημένη έκθεση αποτελεσμάτων για
ολόκληρο το 2006.  

Κατά το 2006 ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή των πιο κάτω μελετών/ερευνών:

1. Mελέτη Κοινωνικών Επιπτώσεων από Ενδεχόμενη Ίδρυση Καζίνο στην Κύπρο.

2. Μελέτη Οικονομικών Επιπτώσεων στον Τουριστικό Τομέα και Ευρύτερα, από Ενδεχόμενη Ίδρυση
Καζίνο στην Κύπρο.

3. Mελέτη για την Ανάπτυξη των Ειδικών Προϊόντων «Wellbeing and Pampering” (Tουρισμού
Eυεξίας) από την Εφαρμογή των Στόχων του Στρατηγικού Σχεδίου Τουρισμού 2003-2010.

4. Μελέτη με Θέμα τη Δημιουργία Μηχανισμών Συνεργασίας (π.χ. Ιδιωτικού ή/και Δημόσιου τομέα
ή/και Τοπικών Αρχών) για Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διαχείριση Νέων
Σύνθετων Τουριστικών Προϊόντων.

5. Έρευνα Καταγραφής του Υφιστάμενου Συνεδριακού Προϊόντος / Εγκαταστάσεων για Συνέδρια
στην Κύπρο.

6. Έρευνα/Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων για Αθλητικό Τουρισμό (Αθλήματα Προτεραιότητας).

7. Έρευνα αγοράς για το Ηνωμένο Βασίλειο.

8. Έρευνα αγοράς για την Ελλάδα.

9. Έρευνα αγοράς για τη Ρωσία.

10. Μελέτη για τη Δημιουργία και Σχεδιασμό Δρόμων του Κρασιού στην Κύπρο. 

11. Μελέτη και Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για το Σχεδιασμό και Οργάνωση Δικτύου
Ποδηλατικών Διαδρομών.

12. Μελέτη για τη δημιουργία και σχεδιασμό Θρησκευτικής Διαδρομής στην περιοχή της Υπαίθρου
του Στόχου 2.

13. Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων και Έρευνα Αγοράς για τον Συνεδριακό Τουρισμό (έγινε το 2006
και θα επαναληφθεί και το 2007).

Κατά το 2006 ζητήθηκαν προσφορές από κατάλληλους συμβουλευτικούς οίκους του ιδιωτικού
τομέα ή/και έγινε κατάλληλη προετοιμασία για την διεξαγωγή των πιο κάτω μελετών, οι οποίες
αναμένεται να προωθηθούν μέσα στο 2007: 

14. Έρευνα αγοράς για τις Βόρειες Χώρες.

15. Μελέτη για Καταρτισμό Συστήματος Αξιολόγησης Αθλητικών Εκδηλώσεων.

16. Έρευνα για Προσέλκυση Επενδύσεων που να Συνάδουν με την Στρατηγική Τουριστικής
Ανάπτυξης 2003-2010.
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17. Μελέτη για τη Σύσταση Convention Bureau στην Κύπρο.

18. Μελέτη Χωροθέτησης και Βιωσιμότητας για το Συνεδριακό Κέντρο Λεμεσού. 

Περιφερειακές Μελέτες και Σχέδια Δράσης

Ο Οργανισμός συντονίζει και παρακολουθεί την ετοιμασία των μελετών για τις Περιφερειακές
Στρατηγικές τις οποίες χρηματοδοτεί κατά 90%. Η εκπόνηση των μελετών έχει ανατεθεί σε ιδιώτες
μελετητές βάσει προσφορών. Εντός του 2006 ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για τη Λευκωσία, Αμμόχωστο,
Λεμεσό και Λάρνακα. Οι μελέτες για τα Ορεινά Θέρετρα και την Πάφο βρίσκονται σε εξέλιξη.    

Δείκτες Αειφορίας Τουρισμού

Υπολογίστηκε αριθμός δεικτών αειφορίας με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Ο κατάλογος των δεικτών
αναμένεται να ολοκληρωθεί και δημοσιοποιηθεί εντός του 2007 με την εξασφάλιση της συνεισφοράς
των αρμόδιων υπηρεσιών.

II. ΥΠΟΔΟΜΗ 

1. Στήριξη της Διεξαγωγής και
Υλοποίησης Μελετών
Εξυγίανσης και Ανάπλασης
του Περιβάλλοντος Δήμων
και Κοινοτήτων

Συνεχίστηκε η οικονομική στήριξη
για έργα που περιλαμβάνουν εξω -
ραϊσμούς και ανάδειξη στοιχείων
πολιτιστικής κληρονομιάς, δημι ουρ -
γία χώρων εκδηλώσεων, παραλιακών
πεζόδρομων, χώρων υγιεινής, πρα -
σίνου και υποδομής για προϊόντα
πολιτισμού και φύσης. 

2. Καθαριότητα

Ο Οργανισμός συνέχισε τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση αρμόδιων Υπηρεσιών για τη σύσταση
συντονιστικού Φορέα και το σχεδιασμό Στρατηγικού Σχεδίου για την καθαριότητα, το οποίο θα
περιστρέφεται γύρω από τους τέσσερις πιο κάτω άξονες:  

� Βελτίωση και εκσυγχρονισμό των τρόπων και μεθόδων καθαριότητας και ανακύκλωσης για να
υπάρξει μια πιο εντατική και αποτελεσματική δραστηριότητα.

� Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών.

� Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στα σχολεία μας.

� Παρακολούθηση όλων των ενεργειών που γίνονται.
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Ο Οργανισμός παρείχε οικονομική βοήθεια σε φορείς κατά το 2006 για τον καθαρισμό εστιών
ρύπανσης, για εκστρατείες διαφώτισης και ενέργειες αποτροπής και πρόληψης και για βραβεύσεις και
ενισχύσεις οργανώσεων, συνδέσμων και τοπικών αρχών για δραστηριότητες που αφορούν την αποφυγή
της ρύπανσης, την προστασία του περιβάλλοντος και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.

3. Εκπαίδευση – Δημιουργία Συνείδησης

Ο Οργανισμός δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης ανάμεσα στο
κοινό. Για το σκοπό αυτό ανέλαβε ενέργειες όπως:

� Τη διενέργεια παρουσιάσεων σε Δημοτικά Σχολεία ανά το παγκύπριο.

� Τη διενέργεια παρουσιάσεων σε χωριά της υπαίθρου σε συνεργασία με τη Μονάδα Περιβαλλοντικών
Μελετών του Κέντρου Ερευνών του Intercollege.

� Τη διενέργεια εκστρατειών καθαριότητας με Δημοτικά Σχολεία.

� Το σχεδιασμό Εκπαιδευτικού Περιβαλλοντικού Προγράμματος με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

� Την ανάληψη διαφημιστικής εκστρατείας.

� Τη δημιουργία αφίσας για την καθαριότητα.

� Τη δημιουργία χάρτινων σακούλων που θα διανεμηθούν σε οδηγούς και λουόμενους.

� Την επιχορήγηση εκστρατειών καθαριότητας. 

4. Πρόγραμμα Γαλάζιας Σημαίας

Το 2006 ο Διεθνής Κριτής για τις Γαλάζιες Σημαίες βράβευσε πέραν των 3,100 παραλιών και μαρίνων
σε 35 χώρες. "Γαλάζιες Σημαίες" απονεμήθηκαν συνολικά σε 49 οργανωμένες παραλίες, σε 14 δήμους
και κοινότητες της Κύπρου.

Ο Οργανισμός, στα πλαίσια του ρόλου του ως Εθνικός Συντονιστής του προγράμματος της «Γαλάζιας
Σημαίας» επιχορήγησε την έκδοση των εντύπων «Οι Γαλάζιες Σημαίες στην Κύπρο», «Επεξηγηματικά
Κριτήρια Γαλάζιας Σημαίας», «Αφίσα για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης», την αγορά
συσκευής GPS ως επίσης και έργα που έγιναν σε παραλίες.

III. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1. Αγροτουρισμός

Ο Αγροτουρισμός 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.  

� Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Κονδύλια

Μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Πολιτικής για Περιφερειακή και Αγροτική Ανάπτυξη,
η Κύπρος εφαρμόζει τα πιο κάτω Σχέδια τα οποία περιλαμβάνουν Μέτρα και Δράσεις που σχετίζονται
με τον Αγροτουρισμό:

� Το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2004 – 2006, και 

� Το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 - 2006.
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Τα Σχέδια συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
στα οποία ο ΚΟΤ συμμετέχει στις αντίστοιχες Επιτροπές Παρακολούθησης.

Μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης το 2006 έγινε η 2η Προκήρυξη του Σχεδίου
Χορηγιών για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για επενδύσεις σε εναλλακτικές οικονομικές δραστηριότητες
που σχετίζονται με τον Αγροτουρισμό. Υποβλήθηκαν 84 αιτήσεις και αξιολογήθηκαν περίπου οι μισές
λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων κονδυλίων. Εγκρίθηκαν συνολικά 37 αιτήσεις σε 29 κοινότητες,
συνολικού κόστους επένδυσης £9 εκατομμυρίων περίπου και δόθηκε συνολική χορηγία περίπου
£3,6 εκατομμυρίων.  

� Αγροτουριστικές Κλίνες

Στις 31.12.2006 βρίσκονταν σε λειτουργία 88 παραδοσιακά καταλύματα της Κυπριακής υπαίθρου, με
συνολική δυναμικότητα 710 κλίνες σε 39 χωριά. Διαμονή στην ύπαιθρο προσφέρεται επίσης σε άλλα 31
τουριστικά καταλύματα των Ορεινών Θερέτρων (ξενοδοχεία και άλλου τύπου μονάδες) με δυναμικότητα
1.989 κλίνες σε 9 χωριά.

� Προβολή Αγροτουρισμού

Ο Οργανισμός προέβη σε διάφορες δραστηριότητες προβολής του προγράμματος του Αγροτουρισμού
σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα, άρθρα σε έντυπα μαζικής ενημέρωσης στην Κύπρο και
στο εξωτερικό, και παρουσιάσεις σε ημερίδες, εκδηλώσεις και ευρωπαϊκά συνέδρια: ευρωπαϊκό
πρόγραμμα “Forest Recreation & Nature Tourism”, πρόγραμμα “Αγροτουρισμός στον Κόσμο” της
πολωνικής τηλεόρασης “TV Polonia”, ραδιοφωνική εκπομπή London Greek Radio “LGR” στο Ηνωμένο
Βασίλειο, περιοδικό Skylines των Αυστριακών Αερογραμμών και ραδιοφωνικά προγράμματα του ΡΙΚ. 

� Εξωραϊστικά Έργα

Επιχορηγήθηκαν εξωραϊστικά έργα και πινακίδες σε χωριά του Αγροτουρισμού και έγινε σχεδιασμός
και κατασκευή ειδικών πινακίδων για τις παραδοσιακές οικοδομές.

� Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού

Η Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού, η οποία ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Οργανισμού, συνέχισε
τη λειτουργία Γραφείου, Ιστοσελίδας και Κεντρικού Συστήματος Κρατήσεων - www.agrotourism.com.cy
– προσφέροντας την δυνατότητα κρατήσεων μέσω διαδικτύου. Το 2006 η εταιρεία ενέγραψε νέα μέλη
και παρουσίασε αύξηση στις κρατήσεις. Συμμετείχε επίσης στις τουριστικές εκθέσεις “WTM” Λονδίνου
και “ITB” Βερολίνου. 

2. Γήπεδα Γκολφ

Ο Οργανισμός είχε ενεργό ρόλο στην υλοποίηση της Νέας Πολιτικής Γκόλφ που στοχεύει στη
δημιουργία μέχρι 14 συνολικά γηπέδων. Για την υλοποίηση της Νέας Πολιτικής, ο Οργανισμός
διαδραμάτισε ρόλο συντονιστή και καταλύτη μεταξύ ενδιαφερόμενων επενδυτών και αρμόδιων
κρατικών υπηρεσιών για την επίλυση προβλημάτων και επίσπευση των απαραίτητων διαδικασιών για
την προώθηση της υλοποίησης αναπτύξεων γηπέδων γκόλφ.    

Σημαντική εξέλιξη μέσα στο 2006 αποτέλεσε η προώθηση της δημιουργίας αυθύπαρκτου γηπέδου γκολφ
στην ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου. Το Τμήμα Δασών τροποποίησε την σχετική Σύμβαση Μίσθωσης
Δασικής Γης μετά από διαβουλεύσεις που έγιναν με την κοινοπραξία Agia Napa Forest Golf Ltd.
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Παράλληλα, μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας του Οργανισμού με την Κυπριακή Ομοσπονδία Γκόλφ
και τα γήπεδα γκόλφ, ο Οργανισμός επιχορήγησε τη δεύτερη έκδοση του εξειδικευμένου εντύπου της
Ομοσπονδίας “Golf in Cyprus”.

Ο Οργανισμός προέβη επίσης σε ενέργειες προώθησης της Κύπρου για τουρισμό γκόλφ όπως π.χ.
διοργανώσεις εκπαιδευτικών επισκέψεων, φιλοξενία οργανωτών ταξιδίων και δημοσιογράφων και
επιχορήγηση διεθνών τουρνουά γκόλφ.

Σημαντικό γεγονός αποτέλεσε η διοργάνωση στην Κύπρο του Golf Business Forum 2006. Η διοργάνωση
του συνεδρίου στην Κύπρο επιτεύχθηκε ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του Οργανισμού και
παρουσίασης της Κύπρου ως αναδυόμενου προορισμού γκόλφ στο Golf Business Forum 2005. Το
συνέδριο αποτέλεσε κορυφαίο διεθνές γεγονός με προβολή στο διεθνή χώρο και με τη συμμετοχή 211
συνέδρων από 31 χώρες καθώς και του θρύλου του γκόλφ Gary Player. 

3. Ναυτικός Τουρισμός - Μαρίνες

Η αξιολόγηση των προσφορών που
υποβλήθηκαν για τις Μαρίνες Αγίας
Νάπας και Λεμεσού βρίσκεται στο
στάδιο των τελικών διαπραγματεύ-
σεων για κατακύρωση. Η Μαρίνα
Λάρνακας προωθείται μαζί με το
Λιμάνι Λάρνακας σαν ενιαίο έργο
για ανάθεση σε στρατηγικό επενδυτή,
ενώ αξιολογούνται οι προσφορές
που λήφθηκαν για τη δημιουργία
της Μαρίνας στην Πάφο. Επίσης,
εκτελούνται εργασίες για την επέ-
κταση και αναβάθμιση των διαφό-
ρων αλιευτικών καταφυγίων και
μικρών λιμανιών στα παράλια της
Κύπρου.

4. Καζίνο

Ετοιμάζεται από τον ΚΟΤ σειρά προπαρασκευαστικών μελετών, πριν τη λήψη Κυβερνητικής απόφασης
για τη δημιουργία καζίνο στην Κύπρο. Οι δύο μελέτες που εκπονήθηκαν από εξωτερικούς συμβούλους
για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που θα προκύψουν από την ενδεχόμενη ίδρυση καζίνο
στην Κύπρο έχουν ήδη ολοκληρωθεί, με χρήσιμα αποτελέσματα και εισηγήσεις. 

5. Πολιτιστικός Τουρισμός - Πολιτιστικές και Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις - Διαδρομές

Η διατήρηση, ενίσχυση 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 Οργανισμός προωθεί και υποστηρίζει την πραγματοποίηση καλλιτεχνικών, πολιτιστικών
και άλλων εκδηλώσεων που σχετίζονται με την Κυπριακή παράδοση και πραγματικότητα.
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Επιπρόσθετα ο Οργανισμός επιδιώκει οι εκδηλώσεις αυτές να διοργανώνονται σε διάφορες εποχές του
χρόνου ώστε να καλύπτουν όλες τις περιοχές της Κύπρου. Εντός του 2006 ο Οργανισμός διοργάνωσε
τους τέσσερις πιο κάτω κύκλους καλλιτεχνικών εκδηλώσεων:

� Μουσικές Κυριακές

� Καλοκαιρινές βραδιές στην Πόλη Χρυσοχούς

� Πολιτιστικός Χειμώνας σε συνεργασία με τους Δήμους Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου

� Κύπρος Φίλεμα Ψυχής στην Πάφο

Ο Οργανισμός επιχορήγησε εκδηλώσεις καλλιτεχνών διεθνούς εμβέλειας όπως συναυλίες του Sting,
των Scorpions, των Stomp και της ορχήστρας Mozart της Βιέννης καθώς και το Διεθνές Φεστιβάλ
Αρχαίου Δράματος, το musical My Fair Lady, την όπερα Un Ballo in Maschera του Θεάτρου Marinski
της Αγίας Πετρούπολης, την παράσταση Lord of the Dance του Michael Flatley κ.ά. Παράλληλα
επιχορηγήθηκε μεγάλος αριθμός πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που οργάνωσαν τοπικές
αρχές, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και οργανωτές εκδηλώσεων.

Επίσης, το 2006 ο Οργανισμός στήριξε τους ακόλουθους νέους θεματικούς θεσμούς εκδηλώσεων:

� Εις Αφροδίτη στη Γεροσκήπου και τα Κούκλια

� Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Αγίας Νάπας

� Ευρωμεσογειακό Φεστιβάλ Λαϊκών Χορών Λάρνακας

� Μεσογειακό Φολκλορικό Φεστιβάλ Λεμεσού

Σε ότι αφορά την πολιτιστική διαδρομή Αφροδίτη, ο Οργανισμός επιχορήγησε την έκδοση της
ερευνητικής εργασίας της Δρ. Jacqueline Καραγιώργη «Κύπριδα - Η Αφροδίτη της Κύπρου» στην
ελληνική γλώσσα. Αναμένεται να κυκλοφορήσει από το Ίδρυμα Λεβέντη στο πρώτο τρίμηνο του 2007.

Παράλληλα, ο Οργανισμός κυκλοφόρησε τρεις αφίσες για προβολή της διαδρομής και προχώρησε
σε συντήρηση των κέντρων πληροφόρησης στους κύριους και δευτερεύοντες χώρους της διαδρομής.

Επίσης, αναφορικά με το Έργο «Οι Δρόμοι του Κρασιού», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, εντός του 2006 έγινε η σχετική μελέτη και καθορίστηκαν
οι οκτώ διαδρομές. Τροχοδρομήθηκαν ακόμη οι ενέργειες για τη σήμανση των διαδρομών καθώς και
για την εκτύπωση του εντύπου υλικού για την προβολή των Δρόμων του Κρασιού.

6. Θρησκευτικός Τουρισμός

Διοργανώθηκε με επιτυχία στη Λευκωσία τον Οκτώβριο του 2006 το Πρώτο Διεθνές Συνέδριο για το
Θρησκευτικό Τουρισμό (ICORET) σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και με
τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερες από 30 χώρες. Για τους σκοπούς του συνεδρίου
δημιουργήθηκε ειδική ιστοσελίδα (www.icoret.org).

Το Συνέδριο αυτό που είναι το πρώτο στο είδος του, είχε ως στόχο να συγκεντρώσει εμπλεκόμενους
φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με το θέμα του Θρησκευτικού Τουρισμού, να εστιάσει τις
εργασίες του σε βασικά θέματα και να προσφέρει την ευκαιρία δικτύωσης στους ενδιαφερομένους. Tο
πρόγραμμα του συνεδρίου κάλυψε θέματα όπως την ανάπτυξη τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, τις
καλές πρακτικές, τις νέες τάσεις και την προστασία και σεβασμό των ιερών χώρων. 

Cto annuar reportGR06:Annuar Rep.CTO  11/9/07  12:22  Page 27



28

Επίσης, θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ο σχεδιασμός
και η εκτύπωση εξειδικευμένου εντύπου Θρησκευτικού Τουρισμού, το οποίο θα περιλαμβάνει 30
θεματικές διαδρομές και άλλα γενικά κεφάλαια που αφορούν τον θρησκευτικό πλούτο της Κύπρου
(βυζαντινή τέχνη, μουσική, προσκυνήματα, ήθη, έθιμα κλπ.).

7. Τουρισμός Φύσης

Ο Οργανισμός, στα πλαίσια του ρόλου του ως μέλους του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Περιπατητών,
“European Ramblers Association” (ERA), διοργάνωσε με επιτυχία στις 10.9.2006 εκδήλωση “Περπάτημα
στο μονοπάτι της φύσης Τεισιά της Μαδαρής” για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας
Περπατήματος. Ευρεία δημοσιότητα δόθηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, του ERA και σε μέσα
μαζικής ενημέρωσης.  

Συνεχίστηκαν οι δραστηριότητες προβολής του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4 και άλλων μονοπατιών
μελέτης της φύσης με συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις άρθρων σε τοπικά και ξένα μέσα μαζικής
ενημέρωσης και προγράμματα φιλοξενίας ξένων περιπατητών. 

Ο Οργανισμός συνέχισε την συνεργασία του με το Τμήμα Δασών. Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη νέων
μονοπατιών της φύσης στα πλαίσια του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006.

Ο Οργανισμός συμμετείχε σε επιστημονικό συνέδριο της UNESCO “Οι δρόμοι της Ελιάς”, που έγινε
τον Νοέμβριο, το οποίο επιχορήγησε και πρόβαλε σε ΜΜΕ.  

Εκδόθηκε από τον Σύνδεσμο “Cyprus Sustainable Τourism Initiative” το πρώτο έντυπο “Discover
Real Cyprus: Village Routes 1”, το οποίο ο Οργανισμός επιχορήγησε και πρόβαλε. 

8. Αθλητικός Τουρισμός

Το 2006 συνεχίστηκε με επιτυχία η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για ανάπτυξη και προώθηση του
Αθλητικού Τουρισμού.

Στα πλαίσια αυτά συνεχίστηκε η λειτουργία των σχεδίων επιχορήγησης για δημιουργία ή/και
αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων που προορίζονται για εξυπηρέτηση του αθλητικού τουρισμού
όπως επίσης και η πολιτική συνεργασίας με Οργανωτές Ταξιδίων στο εξωτερικό για προσέλκυση
κυρίως ομάδων ποδοσφαίρου στην Κύπρο για προετοιμασία τη χειμερινή περίοδο με πολύ καλά
αποτελέσματα. Με τη στήριξη του Οργανισμού σημαντικός αριθμός ομάδων και αθλητών και σε άλλα
αθλήματα όπως κολύμβηση, τρίαθλο, στίβος κλπ επέλεξαν τη χώρα μας για προετοιμασία.

Αυξημένος ήταν και ο αριθμός των διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων που φιλοξένησε η Κύπρος, τη
διοργάνωση των οποίων στήριξε ο Οργανισμός μέσα από τα σχετικά σχέδια κινήτρων. Τέτοιες
εκδηλώσεις ήταν το Διεθνές Ράλι Κύπρος, το Ράλι Τροόδους Μέσης Ανατολής, οι Βαλκανικοί αγώνες
κολύμβησης νέων, το διεθνές πρωτάθλημα FIVB Challenger Beach Volley, ο αγώνας καλαθόσφαιρας
FIBA All-Star Game, διεθνείς ποδηλατικοί αγώνες, τουρνουά γκόλφ και αγώνες θαλασσίων αθλημάτων.

Ολοκληρώθηκε η έρευνα για συλλογή στατιστικών στοιχείων για τα αθλήματα προτεραιότητας
(ποδόσφαιρο, κολύμπι, ποδηλασία, στίβο – τρίαθλο). 
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9. Ποδηλατικός Τουρισμός – Ποδηλατικές Διαδρομές

Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στην περιοχή του Στόχου 2 και
προωθείται η υλοποίηση της πρώτης φάσης του δικτύου στην περιοχή Τροόδους. Οι διαδρομές αυτές
αποτελούν ένα νέο προϊόν, το οποίο θα επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής
δραστηριότητας και θα συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας λειτουργώντας συμπληρωματικά και με
άλλα νέα προϊόντα όπως είναι οι θεματικές διαδρομές. Το Έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Διαρθρωτικά Ταμεία) και τον Οργανισμό. 

Έγινε ανάθεση της εργασίας κατασκευής και τοποθέτησης κάθετων και οριζόντιων σημάνσεων και
άλλων συμπληρωματικών κατασκευών με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης εντός του 2007.  

Συνεχίστηκε με επιτυχία η λειτουργία της ποδηλατικής ομάδας Bikin’ Cyprus, η οποία πήρε μέρος
στους σημαντικότερους αγώνες ποδηλασίας στην Ευρώπη, προβάλλοντας την Κύπρο σαν ιδανικό
προορισμό για ποδηλασία. 

Διοργανώθηκε με επιτυχία διεθνής
αγώνας ορειβατικής ποδηλασίας
τύπου cross-country στη Γερμα σόγεια,
με τη συμμετοχή γνωστών ξένων
αθλητών. Ο αγώνας συνδιοργανώ-
θηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία
Ποδηλασίας και τον Οργανισμό.

Ο Οργανισμός συμμετέχει ως εταί-
ρος στο πρόγραμμα Cyronmed της
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg
IIIB Archimed. Το πρόγραμμα
αφορά στο σχεδιασμό ενός ενιαίου
Μεσογειακού ποδηλατικού δικτύου
μεταξύ της Κύπρου, της Μάλτας,
της Ελλάδας και της Ιταλίας.

10. Τουρισμός Υγείας

Ολοκληρώθηκε η Μελέτη Ανάπτυξης του Τουρισμού Ευεξίας στην Κύπρο και παρουσιάστηκε στους
εμπλεκόμενους φορείς.

Όσον αφορά τον Ιατρικό Τουρισμό, ο Οργανισμός συμμετέχει σε διαβουλεύσεις με εμπλεκόμενους
φορείς και κυβερνητικές υπηρεσίες στο Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας στην Κύπρο που
ιδρύθηκε σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, και στη Διυπουργική Επιτροπή η οποία θα εισηγηθεί τρόπους
ανάπτυξης του τομέα.

Διοργανώθηκε ημερίδα / εργαστήρι με θέμα την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην Κύπρο, με
έμφαση στο θέμα της συμπλεγματοποίησης των υπηρεσιών. Επίσης, ο Οργανισμός συμμετείχε στο
συνέδριο World Health Tourism Congress στη Γερμανία και εξασφάλισε τη διοργάνωση του επόμενου
συνεδρίου στην Κύπρο το Μάρτιο του 2007, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με τη στήριξη και χορηγία
του Οργανισμού. 

Cto annuar reportGR06:Annuar Rep.CTO  11/9/07  12:22  Page 29



30

11. Συνεδριακός Τουρισμός και Ταξίδια Κινήτρων

Μετά τη λήψη απόφασης για κυβερνητική στήριξη της προσπάθειας δημιουργίας Διεθνούς Συνεδριακού
Κέντρου στη Λεμεσό ο Οργανισμός, σε συνεργασία με το ΕΒΕ Λεμεσού, προκήρυξε σχετική μελέτη
χωροθέτησης και βιωσιμότητας. Ο Οργανισμός συμμετέχει επίσης στις διαβουλεύσεις για την υλοποίηση
του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης (Master Plan) της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων και την
αξιοποίηση του Συνεδριακού Κέντρου Λευκωσίας.

Υλοποιήθηκαν διάφορες ενέργειες καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, όπως η συλλογή
στατιστικών στοιχείων και η καταγραφή της συνεδριακής υποδομής.

Επιπρόσθετα, συνεχίζεται η τεχνική και οικονομική στήριξη σε διοργανωτές μεγάλων συνεδρίων στην
Κύπρο. Επίσης, τέθηκε σε εφαρμογή και λειτουργεί με επιτυχία το Σχέδιο Οικονομικής Στήριξης για
τη Διεκδίκηση της Πραγματοποίησης Διεθνών Συνεδρίων στην Κύπρο.

12. Θεματικά Πάρκα και Θεματικά Κέντρα 

Τα πορίσματα της μελέτης ανάπτυξης θεματικών πάρκων και κέντρων στην Κύπρο παρουσιάστηκαν
στους εμπλεκόμενους φορείς. Ο Οργανισμός βρίσκεται σε επαφή και παρέχει στήριξη με διάφορους
τρόπους σε ιδιώτες επενδυτές που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό.

Όσον αφορά τη δημιουργία θεματικών κέντρων στα Ορεινά Θέρετρα ο Οργανισμός, σε συνεργασία με
τον αντίστοιχο Φορέα, πραγματοποιεί σειρά παρουσιάσεων στην περιοχή και έχει υποβάλει προτάσεις
προς το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για την Προγραμματική Περίοδο
2007-2013.  

13. Σχέδιο Κινήτρων για Εμπλουτιστικά Έργα

Το Νέο Σχέδιο Κινήτρων προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις για Έργα Εμπλουτισμού του
Τουριστικού Προϊόντος που αφορά:

α. Μεγάλα Εμπλουτιστικά Έργα, “Tourism Attractors” και 

β. Έργα Ειδικών Ενδιαφερόντων 

τροποποιήθηκε σύμφωνα με σχόλια του Υπουργείου Οικονομικών. Έγιναν στη συνέχεια διαβουλεύσεις
με το Γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για την συμβατότητα του με τους σχετικούς
Κανονισμούς της ΕΕ για τις Κρατικές Ενισχύσεις. 

Το εν λόγω Σχέδιο προτάθηκε για συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, στα πλαίσια της
Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. 
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Ευρωπαϊκή Ένωση

Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Ο Οργανισμός ανέλαβε τη διοργάνωση του 5ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τουρισμού, το οποίο
πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό στις 16 και 17 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή 350 συνέδρων από τον
Ευρωπαϊκό τουριστικό χώρο. Το Φόρουμ αποτελεί τη μεγαλύτερη συνάθροιση των φορέων του
τουρισμού στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνδιοργανώθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τη Φινλανδική Κυβέρνηση, η οποία προήδρευε της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2006.

Κύριος άξονας των εργασιών του Φόρουμ ήταν οι νέες ευκαιρίες και προοπτικές του Ευρωπαϊκού
τουρισμού, ενώ οι παρουσιάσεις έγιναν για πρώτη φορά από προσωπικότητες τόσο του ακαδημαϊκού
όσο και του επαγγελματικού χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα τουρισμού. Τα επιμέρους
θέματα στα οποία εστιάστηκε η συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συνέδρων αφορούσαν
τις πτυχές της τεχνολογίας, των καινοτόμων συνεργασιών και των νέων τάσεων της αγοράς. 

Ο Οργανισμός συμμετείχε στην Επιτροπή Καθοδήγησης για τη διοργάνωση του Φόρουμ, η οποία
συστάθηκε με πρωτοβουλία της Μονάδας Τουρισμού και στην οποία συμμετείχαν πέραν των
εκπροσώπων της Επιτροπής, των Κυβερνήσεων της Κύπρου και της Φινλανδίας και του ΚΟΤ,
εκπρόσωποι των φορέων του ιδιωτικού τουριστικού τομέα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – 
ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο Οργανισμός συμμετείχε στις συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τουρισμού της οποίας
προεδρεύει η Μονάδα Τουρισμού της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων της Ε.Ε.

Μετά από εισήγηση της Μονάδας Τουρισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ποσό ύψους €1 εκ.
για την εφαρμογή σε δοκιμαστική βάση, θεσμού / συστήματος βράβευσης τουριστικών προορισμών.
Μετά από απόφαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για το 2006 επιλέγηκε το θέμα «Προορισμός
Τουρισμού Υπαίθρου». Ο Οργανισμός ανταποκρίθηκε στη σχετική προκήρυξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και η πρόταση του εγκρίθηκε. 

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2004-2006

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

1. Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμμάτων 2004-2006

Ο Οργανισμός, σαν μέλος των Επιτροπών Παρακολούθησης του Ενιαίου Εγγράφου Προγραμματισμού
(ΕΕΠ) για το Στόχο 2 και του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2004-2006, συμμετείχε
στις συνεδρίες των Επιτροπών στα πλαίσια των οποίων παρακολουθείται η εξέλιξη και πορεία
υλοποίησης των Έργων που προωθούνται στα πλαίσια των Προγραμμάτων αυτών. 

2. Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα στα πλαίσια του ΕΕΠ του Στόχου 2

Εξασφαλίστηκε η έγκριση της Διαχειριστικής Επιτροπής για τη συγχρηματοδότηση τριών Έργων που
πρότεινε ο Οργανισμός στα πλαίσια του Ενιαίου Εγγράφου και Συμπληρώματος Προγραμματισμού για
το Στόχο 2 των Διαρθρωτικών Ταμείων 2004-2006. Τα έργα, με συνολικό προϋπολογισμό £2,4 εκ.
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αφορούν το Σχεδιασμό και Οργάνωση Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών και της Πολιτιστικής
Διαδρομής Δρόμοι του Κρασιού, και την ετοιμασία Σχεδίου Προβολής του Τουρισμού Υπαίθρου, στα
πλαίσια του οποίου προωθείται η δημιουργία έντυπου υλικού προβολής για τον θρησκευτικό τουρισμό.  

Για τη διαχείριση και των τριών έργων αναζητήθηκαν, με τη διαδικασία των προσφορών, υπηρεσίες
εξωτερικών συμβούλων. 

3. Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg

Στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg IIIB – Archimed, για ενθάρρυνση της
διαπεριφερειακής συνεργασίας, εγκρίθηκαν τρεις προτάσεις στις οποίες συμμετέχει ο Οργανισμός σαν
εταίρος σε συνεργασία με φορείς από την Ελλάδα και την Ιταλία. Τα τρία προγράμματα εντάσσονται
στο Μέτρο 3.2 «Βιώσιμη Τουριστική
Ανάπτυξη» και αφορούν τους τομείς
του ποδηλατικού τουρισμού, της
δημιουργίας συστημάτων πιστοποί -
ησης Μεσογειακών προορισμών και
του θρησκευτικού τουρισμού σε
συνδυασμό με αγροτουρισμό. Η
υλοποίηση των δράσεων για δύο από
τα τρία προγράμματα και συγκε κριμένα
των προγραμμάτων Cyronmed και
Messt έχει αρχίσει ενώ επίσης
πραγματοποιήθηκαν και οι πρώτες
συναντήσεις μεταξύ των εταίρων που
συμμετέχουν στα προγράμματα.

Πέντε προτάσεις στις οποίες επίσης ο
Οργανισμός συμμετείχε σαν εταίρος,
με φορείς από την Ελλάδα, στα
πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος Interreg IIIA – Ελλάδα – Κύπρος έχουν εγκριθεί από τη
Διαχειριστική Αρχή. Τα προγράμματα αφορούν δράσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού
κρουαζιέρων, φύσης και περιπατητών, του συνεδριακού τουρισμού και του θρησκευτικού.  

Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013

Έγινε η απαραίτητη προετοιμασία και διαβούλευση για την υποβολή των αναλυτικών προτάσεων του
Οργανισμού για τη συγχρηματοδότηση έργων και δράσεων κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο
2007-2013 από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο και το Ταμείο για την Αλιεία.
Οι προτάσεις του Οργανισμού έγιναν με βάση τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης και την
επικαιροποίηση της, και το Εθνικό Πρόγραμμα για τη Στρατηγική της Λισσαβώνας με στόχο όλα τα
προγράμματα να βρίσκονται σε απόλυτη συνέργεια. Αφορούν δράσεις ενθάρρυνσης ιδιωτικών
επενδύσεων σε έργα εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος, προώθηση και προβολή του τουρισμού
υπαίθρου, δημιουργία έργου ολοκληρωμένης προσέγγισης στην περιοχή των Ορεινών Θερέτρων, και
δράσεις θεματικού περιεχομένου – πολιτιστικού κυρίως. Οι προκαταρκτικές ενέργειες ωρίμανσης των
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προτεινόμενων έργων και δράσεων άρχισαν. Επίσης, ο Οργανισμός υπέβαλε τις εισηγήσεις του σε ότι
αφορά το νέο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου
Στόχου 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Το πρόγραμμα αφιερώνεται στη διαπεριφερειακή και
ευρωπαϊκή συνεργασία και ουσιαστικά αντικαθιστά το σημερινό Πρόγραμμα Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας Interreg IIIA «Ελλάδα-Κύπρος».

Ο Οργανισμός συμμετείχε σε σχετικές συνεδρίες στις Αρμόδιες Αρχές καθώς και σε συνεδρίες της
Συμβουλευτικής Επιτροπής για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας δημοσιονομικής περιόδου.

Ο Οργανισμός υπέβαλε στο Γραφείο Προγραμματισμού τις προτάσεις του και συμμετείχε στις εργασίες
ετοιμασίας και διαμόρφωσης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων Προγραμματισμού.  

Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ

Στα πλαίσια της παρακολούθησης της εφαρμογής των μέτρων και δράσεων του Εθνικού
Προγράμματος Δράσης για τη Στρατηγική της Λισσαβώνας ο Οργανισμός ανταποκρίθηκε στις
υποχρεώσεις του, συμμετέχοντας σε σχετικές συνεδρίες, αλλά και με την υποβολή στο Υπουργείο
Οικονομικών των απαιτούμενων Εκθέσεων Προόδου σε ότι αφορά τα 14 μέτρα του Προγράμματος
που αφορούν τον τουρισμό.

ΣΤ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) έχει ως αποστολή του την παροχή ολοκληρωμένης πληροφό-
ρησης, αποτελεσματικής υποστήριξης και έγκυρης ενημέρωσης προς τα 17 στο παρόν στάδιο μέλη
του, έτσι ώστε να βελτιώσουν τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των ευκαιριών που προσφέρει η ένταξή μας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο σε χρηματοδοτήσεις όσο και στη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών
της ΕΕ. Ο Οργανισμός συνεχίζει να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου με την ιδιότητα του
εταίρου. Το ΕΓΚ διέπεται από καταστατικό και θα λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα αμέσως
μετά την έγκριση της αιτήσεως εγγραφής του από τον Έφορο Σωματείων. Το ΕΓΚ εργοδοτεί Λειτουργό
από τον Οκτώβριο του 2006, στις διαδικασίες πρόσληψης του οποίου συμμετείχε και ο Οργανισμός.

Ζ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci: “Green Investments in Tourism Industry” 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Green Investments in Tourism” στο οποίο ο
Οργανισμός συμμετείχε ως εταίρος. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη τελική έκθεση προόδου και οικονομική
έκθεση, ο Οργανισμός αξιοποίησε πλήρως την κοινοτική χορηγία που του αναλογούσε και έκλεισε τους
λογαριασμούς του προγράμματος.

Ο Οργανισμός συνέβαλε στην διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος: ιστοσελίδα, μπροσούρα
και 4 εκπαιδευτικά εγχειρίδια: Quality Management of a Tourist Unit, Quality Management of the F&B
and Housekeeping Department of a Tourist Unit, Quality Management of a Tourist Agency Aiming at
Environmental Tourism και Development of ISO 14001 and Use of Renewable Energy Resources in a
Τourist Unit. 
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2. Πρόγραμμα COST ACTION 33: “Forest Recreation & Nature Tourism”

Ο Οργανισμός, ως εταίρος με το Τμήμα Δασών, συνέχισε τις εργασίες υλοποίησης του ευρωπαϊκού
προγράμματος “Forest Recreation and Nature Tourism” - “FORREC”. Στα πλαίσια του προγράμματος
ο Οργανισμός συμμετείχε στις εργασίες της Συντονιστικής Επιτροπής των εταίρων, συμμετείχε και
συνεισέφερε στην ετοιμασία “Country Reports”, “case studies” και άλλων παραδοτέων, και προέβη σε
παρουσιάσεις για θέματα Τουρισμού Φύσης και στην προβολή τους από την ιστοσελίδα του
Προγράμματος.  

Κατά το έτος 2006 ο ΚΟΤ συμμετείχε σε συναντήσεις των Ευρωπαίων εταίρων στην Λετονία και
Σλοβακία.

3. Medina - Daedalus

Ολοκληρώθηκε εντός του 2006 η υλοποίηση των
έργων ΜEDINA και DAEDALUS που εγκρίθηκαν
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της πρω-
τοβουλίας Eumedis, και στα οποία ο Οργανισμός
συμμετείχε ως εταίρος. Οι προτάσεις στις οποίες
συμμετείχαν Ευρωπαϊκές και Μεσογειακές χώρες,
αφορούσαν στη δημιουργία διαδικτυακών πυλών
(portals) σαν μέσο προώθησης του πολιτιστικού του-
ρισμού.

35
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Μαρίνα Λάρνακας

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 2006 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. Από τα σκάφη που φιλοξενήθηκαν στη Μαρίνα κατά το 2006 κατά
μέσο όρο το 72% ήταν Κυπριακής ιδιοκτησίας και το 28% ξένης ιδιοκτησίας. Μέσα στο 2006
πραγματοποιήθηκαν 505 αφίξεις και 520 αναχωρήσεις προς και από τη Μαρίνα αντίστοιχα, σε
σύγκριση με 575 αφίξεις και 549 αναχωρήσεις το 2005. Η κατανομή των σκαφών που βρίσκονταν
κατά την 31.12.2006 στη Μαρίνα Λάρνακας ανάλογα με το μήκος τους είχε ως ακολούθως: τα σκάφη
από 0-9 μέτρα αποτελούσαν το 34% του συνόλου, από 10-14 μέτρα το 47%, από 15-20 μέτρα το
13% και πάνω από 20 μέτρα το 6%. Η εθνικότητα και το μήκος των σκαφών στη Μαρίνα ο αριθμός
σκαφών και οι αφίξεις/αναχωρήσεις κατά μήνα παρουσιάζονται στα Διαγράμματα 2-7 .

Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχονται στη Μαρίνα είναι οι ακόλουθες: 

Διευκολύνσεις για ασφαλή πρόσδεση σκαφών και σύνδεση τους σε παροχές ηλεκτρικού ρεύματος
και νερού.

Ανέλκυση, καθέλκυση και επισκευή/συντήρηση σκαφών αναψυχής από ανεξάρτητες εταιρείες.

Δίκτυο πυρασφάλειας με πυροσβεστικά σημεία συνδεδεμένα με κεντρικό σύστημα παροχής νερού
υπό πίεση.

Παροχή βοήθειας και ρυμούλκησης σκαφών. 

Παροχή ναυτικών πληροφοριών μέσω ασυρμάτου πολύ υψηλών θαλάσσιων συχνοτήτων (VHF). 

Συλλογή και απομάκρυνση σκυβάλων, αχρήστων μηχανελαίων, τοξικών αποβλήτων και υλικών των
σκαφών.

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.
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ TO 2006
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟ 2006
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3

ΣΚΑΦΗ ΣΤΗ ΞΗΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟ 2006
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4
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ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 57%

ΑΛΛΕΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ 28%

ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ 14%

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 1%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 

10-14 ΜΕΤΡΑ 47%

0-9 ΜΕΤΡΑ 34%

15-20 ΜΕΤΡΑ 13%

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΜΕΤΡΑ 6%

ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠIΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ

ΚΥΠΡΟ 59%

ΙΣΡΑΗΛ 24%

ΕΛΛΑΔΑ 4%

ΤΟΥΡΚΙΑ 2%

ΑΙΓΥΠΤΟ 1%

ΛΙΒΑΝΟ 9%

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 1%
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O Oργανισμός εφαρμόζει τις πρόνοιες σχετικών νομοθεσιών που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία
τουριστικών επιχειρή σεων και επαγγελμάτων όπως είναι:

� Tα ξενοδοχεία και άλλα τουριστικά καταλύματα

� Tα τουριστικά γραφεία

� Tα κέντρα αναψυχής

� Oι ξεναγοί

KATATAΞH ΞENOΔOΧEIAKΩN MONAΔΩN 
& EΓKPIΣH ΣΧEΔIΩN

Σύμφωνα με την ισχύουσα Nομοθεσία για τα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, τα σχέδια των
ξενοδοχειακών μονάδων που θα ανεγερθούν, καθώς και οι επεκτάσεις και κατατάξεις αυτών που
υπάρχουν, πρέπει να εγκρίνονται σε πρώτο στάδιο από την Eπιτροπή Ξενοδοχείων.

H σύνθεση της Eπιτροπής Ξενοδοχείων το 2006 σύμφωνα με σχετική απόφαση του Yπουργού
Eμπορίου, Bιομηχανίας και Tουρισμού ήταν η ακόλουθη:

Πρόεδρος της Eπιτροπής ήταν μέχρι 9.6.06 ο Πρόεδρος του Kυπριακού Oργανισμού Tουρισμού
κ. Φ. Φωτίου και ο κ. Π. Εγγλέζος από 1.8.06. Mέλη της Eπιτροπής ήταν ο Aν. Διευθυντής KOT, οι
κ. Λ. Φυλακτίδης, Διευθυντής Tουρισμού KOT, M. Παπαγεωργίου, εκπρόσωπος του Yπουργείου
Συγκοινωνιών και Έργων, Χ. Χρίστου, εκπρόσωπος του Yπουργείου Yγείας, κα Α. Χ”Παναγή,
εκπρόσωπος του Tμήματος Πολεοδομίας και Oικήσεως, κα. N. Πασχαλίδου, εκπρόσωπος του
Yπουργείου Eμπορίου, Bιομηχανίας και Tουρισμού, κ. M. Χριστοφίνης, εκπρόσωπος του Συνδέσμου
Πολιτικών Mηχανικών και Aρχιτεκτόνων Kύπρου, κ. Χρ. Kοιτάζος και A. Tσόκκος, εκπρόσωποι του
Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, κ. A. Bαβλίτης, εκπρό σωπος του Συνδέσμου Tουριστικών
Eπιχειρήσεων Kύπρου και κ. A. Γρηγορίου, εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Διευθυντών
Ξενοδοχείων.

Kατά τη διάρκεια του 2006 η Eπιτροπή συνήλθε σε τέσσερις 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. Oι εισηγήσεις της Eπιτροπής όσον αφορά κατάταξη ή ανάκληση άδειας τίθενται στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Oργανισμού για έγκριση.

KAΘOPIΣMOΣ ΣTAΘEPΩN TIMΩN ΞENOΔOΧEIΩN, 
TOYPIΣTIKΩN KATAΛYMATΩN & OΔHΓOΣ ΞENOΔOΧEIΩN

Oι σταθερές τιμές κάθε επιχείρησης που καθορίστηκαν από τον επιχειρηματία, ισχύουν για ολόκληρη
την περίοδο από 16.3.2006 μέχρι 15.3.2007 και αποτελούν τα ανώτατα όρια τιμών που ο επιχειρη-
ματίας δικαιούται να χρεώσει εντός της πιο πάνω περιόδου.

Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις και επιβαρύνσεις.

Pύθμιση & Έλεγχος 
Λειτουργίας Τουριστικών Επιχειρήσεων
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ΠINAKAΣ 8

ΠEPIOXH KENTPIKA ΓPAΦEIA YΠOKATAΣTHMATA ΓPAΦEIA

2005 2006 2005 2006

Λευκωσία 136 135 10 12

Λεμεσός 158 155 47 43

Λάρνακα 57 56 25 26

Πάφος 70 70 28 29

Aμμόχωστος 28 28 29 26

Σύνολο 449 444 139 136

ΓPAΦEIA TOYPIΣMOY & TAΞIΔIΩN 2005-2006

ΠINAKAΣ 9

ΣHMEIΩΣH: Tα πιο πάνω γραφεία απασχολούσαν περίπου 2000 υπαλλήλους

Λευκωσία 97

Λεμεσός 97

Λάρνακα 39

Πάφος 39

Aμμόχωστος 12

AΔEIOYXOI ΞENAΓOI KATA EΠAPXIA
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O Oδηγός Ξενοδοχείων για το 2006 περιλαμβάνει το σύνολο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που
λειτουργούν στις ελεγχόμενες από το κράτος περιοχές, στοιχεία για τα ξενοδοχεία αυτά και τις τιμές
κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Στον Oδηγό παρουσιάζονται επίσης, με τη μορφή Παραρτήματος και
όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές και ανήκουν σε Έλληνες
Kυπρίους. O Oδηγός Ξενοδοχείων για το 2006 τυπώθηκε σε 60,000 αντίτυπα και περιέχει επίσης
πληροφορίες για Tαξιδιωτικά Γραφεία και εταιρείες που προσφέρουν αυτοκίνητα ενοικιάσεως.

ΓPAΦEIA TOYPIΣMOY & TAΞIΔIΩN

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 8, κατά το τέλος του 2006 βρίσκονταν σε λειτουργία 444 αδειούχα
Kεντρικά Γραφεία Tουρισμού και Tαξιδίων και 136 υποκαταστήματα σε σύγκριση με 449 και 139 το
2005, αντίστοιχα.

ΞENAΓOI

Kατά το 2006 εκδόθηκαν, σύμφωνα
με τη σχετική Nομοθεσία, 284 άδειες
για την άσκηση του επαγγέλματος
του ξεναγού σε σύγκριση με 266 το
2005.

Στον πίνακα 9 φαίνεται η κατανομή
των αδειών κατά επαρχία στις
31.12.2006.

KENTPA ANAΨYΧHΣ

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Nόμου
περί Kέντρων Aναψυχής, η Eπιτροπή
Kέντρων Aναψυχής, συνήλθε σε μία
συνεδρία και εξέτασε θέματα που

αφορούσαν την έγκριση σχεδίων, την κατάταξη ή ανακατάταξη κέντρων, την ανάκληση άδειας
λειτουργίας κέντρων και άλλα θέματα που είχαν σχέση με τη λειτουργία των κέντρων αναψυχής.

H σύνθεση της Eπιτροπής Kέντρων Aναψυχής σύμφωνα με σχετική απόφαση του Yπουργού
Eμπορίου, Bιομηχανίας και Tουρισμού ήταν η ακόλουθη:

Πρόεδρος της Eπιτροπής ήταν μέχρι 9.6.06 ο κ. Φ. Φωτίου, Πρόεδρος του Kυπριακού Oργανισμού
Tουρισμού  και ο κ. Π. Εγγλέζος από 1.8.06. Mέλη της Eπιτροπής ήταν: ο Aν. Διευθυντής KOT,
κ. Λεύκος Φυλακτίδης, Διευθυντής Tουρισμού KOT, κα Ξένια Γεωργιάδου, εκπρόσωπος Yπουργείου
Eμπορίου Bιομηχανίας και Tουρισμού, κ. Χ. Χρίστου, εκπρόσωπος Yπουργείου Yγείας, κα Στ. Pουσή,
εκπρόσωπος Yπουργείου Eσωτερικών, κ. Φ. Λεβέντης, εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου
Iδιοκτητών Kέντρων Aναψυχής, κ. N. Θρασυβούλου, εκπρόσωπος της Oμοσπονδίας Συνδέσμων
Iδιοκτητών Kέντρων Aναψυχής, κος A. Γερμανός, εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων, κ. Π. Δαμιανός
εκπρόσωπος της Ένωσης Kοινοτήτων Kύπρου και οι Έπαρχοι Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας,
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ΠINAKAΣ 10

ΠEPIOXH ΛEITOYPΓOYNTA KENTPA KATA THN ΛEITOYPΓOYNTA KENTPA KATA THN 
31.12.2005 31.12.2006

Aνεξάρτητα Eντός ξενοδοχειακών Aνεξάρτητα Eντός ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων επιχειρήσεων

Λευκωσία 667 35 675 37

Λεμεσός 907 101 899 96

Λάρνακα 494 64 486 58

Πάφος 626 111 626 111

Aμμόχωστος 501 221 493 211

Σύνολο 3195 532 3179 513

ΛEITOYPΓOYNTA KENTPA

ΠINAKAΣ 11

KENTPA ANAΨYXHΣ KATA KATHΓOPIA (31.12.2006)

KATHΓOPIA ΛEYKΩΣIA ΛEMEΣOΣ AMMOΧΩΣTOΣ ΛAPNAKA ΠAΦOΣ ΣYNOΛO

Eστιατόριο, Tαβέρνα 438 597 324 295 428 2082

Kαφετηρία, Πιτσαρία 43 48 35 22 33 181

Σνακ Mπαρ,

Mπυραρία, Mπαρ 152 181 114 128 128 703

Δισκοθήκη 16 17 13 17 8 71

Kαμπαρέ 15 27 5 18 15 80

Mουσικοχορευτικό 11 29 2 6 14 62

Σύνολο 675 899 493 486 626 3179
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Πάφου και Aμμοχώστου. Kατά την 31ην Δεκεμβρίου 2006 λειτουργούσαν με άδεια του Oργανισμού
3.179 Kέντρα Aναψυχής διαφόρων κατηγοριών και τάξεων έναντι 3.195 κέντρων που λειτουργούσαν την
31ην Δεκεμβρίου 2005. Kατά το τέλος του 2006 λειτουργούσαν επίσης 513 κέντρα αναψυχής εντός
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έναντι 532 που λειτουργούσαν την 31ην Δεκεμβρίου 2005. O Πίνακας 10
παρουσιάζει τα κατά επαρχία λειτουργούντα κέντρα αναψυχής την 31.12.2005 και 31.12.2006
αντίστοιχα. O Πίνακας 11 παρουσιάζει κατά κατηγορία και κατά επαρχία τα λειτουργούντα Kέντρα
Aναψυχής την 31.12.2006 εκτός εκείνων που λειτουργούσαν εντός των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

ΞENOΔOΧEIAKH EKΠAIΔEYΣH

Kατάρτιση στα ξενοδοχειακά επαγγέλματα προσφέρεται τόσο από δημόσια όσο και από ιδιωτικά
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Tο Yπουργείο Παιδείας λειτουργεί τμήματα ξενοδοχειακής εκπαίδευσης στις
Tεχνικές Σχολές της Λευκωσίας, της Λεμεσού, της Πάφου, της Πόλης Χρυσοχούς, της Λάρνακας και
του Παραλιμνίου.

Oι Σχολές αυτές προσφέρουν κατάρτιση σε βασικό επίπεδο στα επαγγέλματα του μάγειρα και του
τραπεζοκόμου.

Tο Aνώτερο Ξενοδοχειακό Iνστιτούτο Kύπρου (AΞIK) που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Yπουργείου
Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων, προσφέρει κύκλους σπουδών στη Ξενοδοχειακή Διεύθυνση με
ειδικεύσεις στους τομείς Δωματίων, Tροφίμων και Ποτών. Tο Iνστιτούτο προσφέρει επίσης κατάρτιση
στους κλάδους της Yποδοχής, της Ξενοδοχειακής Oικονομίας, της Zαχαροπλαστικής και της
Mαγειρικής. Mέσα στο 2006 διάφορες ιδιωτικές ξενοδοχειακές σχολές και κολλέγια πρόσφεραν κύκλους
σπουδών στα ξενοδοχειακά επαγγέλματα και στη διεύθυνση ξενοδοχειακών και τουριστικών
επιχειρήσεων. Eπιπρόσθετα από την επαγγελματική κατάρτιση που προσφέ ρεται από τα διάφορα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά, η Aρχή Aνάπτυξης Aνθρώπινου Δυναμικού Kύπρου
συνέχισε τη λειτουργία διαφόρων Σχεδίων Kατάρτισης, που σκοπό είχαν την εξύψωση του
επαγγελματικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού.

AΠAΣΧOΛHΣH ΣTH ΞENOΔOΧEIAKH BIOMHΧANIA

Σύμφωνα με έρευνα του KOT, κατά τη θερινή περίοδο του 2006 απασχολούνταν στη ξενοδοχειακή
βιομηχανία 25.000 άτομα περίπου, διαφόρων ειδικοτήτων ενώ άλλα 15.800 άτομα περίπου,
απασχολούνταν σε κέντρα αναψυχής.

YΠHPEΣIA EΠIΘEΩPHTΩN

Tο επιθεωρητικό προσωπικό του Oργανισμού αποτελείται από 41 επιθεωρητές. Oι επιθεωρητές είναι
επιφορτισμένοι με την τακτική επιθεώρηση όλων των τουριστικών επιχειρήσεων που ελέγχει ο
Oργανισμός. 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 Nομοθεσίας.
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Προώθηση του Κυπριακού Τουριστικού Προϊόντος

Το έτος 2006 σημαδεύτηκε από μία σειρά εξωγενών παραγόντων, που επηρέασαν αρνητικά το τουριστικό
ρεύμα προς την Κύπρο. Ο πόλεμος στο γειτονικό Λίβανο είχε σαν αποτέλεσμα να βρεθεί η Κύπρος στο
προσκήνιο και κύριο θέμα στα διεθνή ΜΜΕ, αφού το νησί μας ήταν η μοναδική διέξοδος σωτηρίας για
χιλιάδες άτομα όλων των εθνικοτήτων, που εγκατέλειπαν τα πεδία σύρραξης για να διασωθούν.

Η ανθρωπιστική βοήθεια, που πρόσφερε η Κύπρος είχε ευνοϊκή απήχηση από παντού, όλα όμως τα πιο
πάνω συνέβηκαν σε περίοδο τουριστικής αιχμής με αποτέλεσμα οι τουριστικές αφίξεις να επηρεαστούν
δυσμενώς και να παρουσιάσουν μείωση 1% σε σύγκριση με το 2005.

Μία άλλη αρνητική εξέλιξη ήταν η ανοδική αύξηση της τιμής των καυσίμων, γεγονός που επηρέασε
περισσότερο την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου στον τομέα του ύψους του εκδρομικού πακέτου,
εξαιτίας και της συγκριτικά μεγαλύτερης γεωγραφικής απόστασης μας από τις χώρες πηγές τουρισμού.

Παρά τις πιο πάνω αρνητικές εξελίξεις, θετικό ήταν το γεγονός ότι η δαπάνη κατά περιηγητή το 2006 αυ-
ξήθηκε σε σύγκριση με το 2005 σε πραγματικούς όρους κατά 2,5%, κάτι που είχε να συμβεί από το 2002.

Παράλληλα, τα έσοδα από τον τουρισμό το 2006 σημείωσαν αύξηση 2,3% σε σύγκριση με το 2005.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Στα πλαίσια της αναθεωρημένης Στρατηγικής Τουριστικής Ανάπτυξης 2003 -2010 ο Οργανισμός
συνέχισε τη συστηματική υλοποίηση της Στρατηγικής Μάρκετινγκ εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα επικοινωνίας και δραστηριοτήτων με στόχο την επανατοποθέτηση της Κύπρου με μία
ενιαία και μοναδική εικόνα στον τουριστικό χάρτη.

Η Στρατηγική Επικοινωνίας περιλαμβάνει μία σειρά ενεργειών, οι οποίες προωθούν άμεσα το
τουριστικό προϊόν της Κύπρου, όπως η διεξαγωγή διαφημιστικών εκστρατειών, η διοργάνωση
εκδηλώσεων προβολής, η φιλοξενία στην Κύπρο τουριστικών επαγγελματιών, δημοσιογράφων και
άλλων προσωπικοτήτων και η συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και το
2006 στον Τουρισμό Ειδικών Ενδιαφερόντων και κυρίως στον Αθλητικό και Θρησκευτικό Τουρισμό,
στους Περιπατητές, στον Τουρισμό Τρίτης Ηλικίας και στον Τουρισμό Συνεδρίων και Κινήτρων.

Όλες οι πιο πάνω ενέργειες υποστηρίζονται από τα κατάλληλα έντυπα, οπτικοακουστικά και
ηλεκτρονικά μέσα προβολής, περιλαμβανομένης και της συνεχούς αναβάθμισης της ιστοσελίδας του
Οργανισμού. 

Ο Οργανισμός προσέδωσε, επίσης, μεγάλη σημασία στην καλλιέργεια άριστων σχέσεων με τους
τουριστικούς επαγγελματίες 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.
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Διαφήμιση

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟ

Οι διαφημιστικές προσπάθειες του ΚΟΤ για το 2006 κατευθύνονταν κυρίως στην δημιουργία ζήτησης
και πωλήσεων για την Κύπρο ούτως ώστε να βοηθήσει την τοπική τουριστική βιομηχανία, υπενθυμί -
ζοντας την Κύπρο ως τουριστικό προορισμό με την χρήση μαζικών μέσων επικοινωνίας που
απευθύνονται στην πελατεία που στοχεύει η Κύπρος (δημογραφικά τμήματα) και αναβαθμίζοντας την
εικόνα του νησιού μέσω της επανατοποθέτησης της Κύπρου ως προορισμό που προσφέρει περισσότερα
από ήλιο και θάλασσα με την χρήση νέου brand image και κατάλληλης δημιουργικής ιδέας. 

Κατά το 2006 ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την επιλογή νέου διαφημιστικού συνεργάτη και
ανατέθηκε η σχετική σύμβαση στον οίκο ΑΔΕΛ / Saatchi & Saatchi. Η νέα δημιουργική ιδέα που
επιλέχθηκε χρησιμοποιεί το brandmark 'Love Cyprus' και το δευτερεύον μήνυμα 'The year-round
island'. Ο Οργανισμός πιστεύει ότι η νέα δημιουργική ιδέα μπορεί να υποστηρίξει την στρατηγική
τοποθέτηση της Κύπρου μέχρι το 2010 γιατί:

� επιτυγχάνει με ένα πρωτότυπο τρόπο τη συναισθηματική επικοινωνία του στοχευμένου κοινού με
την Κύπρο (π.χ. χρήση του σχήματος της καρδιάς, χρήση του πρώτου προσώπου στα κείμενα)

� το κεντρικό μήνυμα Love Cyprus είναι ταυτόχρονα μια πρόσκληση και μια δήλωση, είναι διαχρονικό
και γίνεται διεθνώς αντιληπτό (universal appeal)

� είναι πειστική δεδομένου ότι ο συμβολισμός της Αφροδίτης και της αγάπης ήταν ανέκαθεν δεμένος
με την Κύπρο και την ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό 

� ο σχεδιασμός της εκστρατείας επιτυγχάνει να δημιουργήσει αναγνωρίσιμη εικόνα (distinctive,
ownable look) 

� επιτυγχάνει να παρουσιάσει την ποικιλόμορφη τουριστική εμπειρία, που προσφέρει η Κύπρος,
μέσα από μια πληθώρα εικόνων (περίπου 35 διαφορετικά layout), factual τίτλων και κειμένων

� είναι ευέλικτη και μπορεί να προσαρμοστεί τόσο στις επιμέρους ανάγκες ομάδων αγορών, στα
δημογραφικά τμήματα, στα τμήματα βάσει κινήτρου, αλλά και σε νέες εξελίξεις (π.χ. νέα προϊόντα)

� το δευτερεύον «The year round Island» μήνυμα αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης διαφημιστικής
εκστρατείας και επικοινωνίας και συνάδει με τον στόχο της προβολής της Κύπρου ως ολόχρονου
προορισμού.

Το νέο δημιουργικό υλικό ετοιμάστηκε το πρώτο εξάμηνο του 2006 και η εφαρμογή του στις
διαφημιστικές εκστρατείες του Οργανισμού στο εξωτερικό ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2006. Στα πλαίσια
της συνεργασίας με τον διαφημιστικό οίκο άρχισε, επίσης, η ετοιμασία υλικού (Brand-manual) της
διαφημιστικής εκστρατείας, tool kit για να εφαρμοστεί η νέα δημιουργική ιδέα και στις ενέργειες των
γραφείων εξωτερικού, διακοσμητικές αφίσες (posters), αναμνηστικά δώρα, στοιχεία διακόσμησης
ταξιδιωτικών γραφείων, προτάσεις για εφαρμογή της νέας δημιουργικής ιδέας στη διακόσμηση των
περιπτέρων του Οργανισμού στις τουριστικές εκθέσεις, και για την υποστήριξη της εφαρμογής της
νέας δημιουργικής προσέγγισης σε όλες τις επικοινωνιακές ενέργειες του Οργανισμού όπως
προβλέπεται στο Στρατηγικό σχέδιο. 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ 
(MEDIA PLANNING AND BUYING) ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Με βάση το Στρατηγικό σχέδιο και ανάλογα με τους στόχους που τέθηκαν για το 2006 υλοποιήθηκαν
οι προγραμματισμένες διαφημιστικές εκστρατείες του Οργανισμού στις επιμέρους αγορές στο
εξωτερικό, οι οποίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

� Διαφημιστικές εκστρατείες με στόχο την επανατοποθέτηση (image campaign) σε αγορές ψηλής
προτεραιότητας (π.χ. Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Ρωσία, Ελλάδα, Αραβικές Χώρες), που καλύπτουν
όλα τα διαφημιστικά μέσα (τηλεόραση, έντυπος τύπος και εξωτερική διαφήμιση) - Intensive

� Διαφημιστικές εκστρατείες με στόχο την διατήρηση της παρουσίας της Κύπρου στις αγορές
μεσαίας προτεραιότητας (preservation advertising) με περιορισμό σε περιόδους ή και περιοχές που
παρουσιάζουν περισσότερες ευκαιρίες (π.χ. Γαλλία, Σκανδιναβικές Χώρες) 

� Tactical advertising για την
αξιοποίηση ευκαιριών που παρου -
σιάζουν κάποιες αγορές (π.χ. Ιταλία,
Τσεχία, Ουγγαρία, Κροατία).

Ο σχεδιασμός των εκστρατειών στις
διάφορες χώρες και η αγορά του
προτεινόμενου χώρου ή/και χρόνου
στα διαφημιστικά μέσα (δηλ. έντυ -
πα, τηλεοπτικούς σταθμούς, χώρους
ανάρτησης, κτλ) ανατέθηκε και κατά
το 2006 σε εξειδικευμένες εταιρείες -
media buyers - μέσα από ανοικτό,
διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος ξεκί -
νησε το 2005 και ολοκληρώθηκε τον
Φεβρουάριο του 2006. Οι εταιρείες
media buying εξειδικεύονται στο
σχεδιασμό των εκστρατειών, χρησι -

μοποιούν ειδικά ηλεκτρονικά προγράμματα, που βασίζονται σε στοιχεία, που αξιολογούν την
αποδοτικότητα των διαφημιστικών μέσων. Οι εταιρείες media buying βάσισαν τον σχεδιασμό των
διαφημιστικών εκστρατειών στις προδιαγραφές, που έθεσε ο Οργανισμός στους όρους του
διαγωνισμού για το 2006, και στο συγκεκριμένο brief, που περιλαμβανόταν στους όρους του
διαγωνισμού για κάθε μία από τις 23 χώρες, στις οποίες υλοποιήθηκε διαφημιστική εκστρατεία κατά
το 2006. Στο brief καθορίζονταν οι στόχοι, το στοχευόμενο κοινό (target segment), η γεωγραφική
κάλυψη, το διαθέσιμο ποσό, η περίοδος και τα μέσα (Media Mix) που περιλάμβανε η εκστρατεία σε
κάθε μία επιμέρους αγορά. Η επιλογή του Ανάδοχου για κάθε διαφημιστική εκστρατεία έγινε με βάση
την αποδοτικότητα της κάθε πρότασης.

48
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ

Κατά το 2006, ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο δύο ερευνών, που αφορούν την μέτρηση της
αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών εκστρατειών του Οργανισμού, στο Ην. Βασίλειο και την
Γερμανία, αντίστοιχα. Στόχος των ερευνών είναι να αποτυπώσουν την αποτελεσματικότητα της νέας
διαφημιστικής εκστρατείας του Οργανισμού σε σχέση με την επίδραση (impact) που έχει στις απόψεις
και τη συμπεριφορά / πιθανή συμπεριφορά των καταναλωτών, το βαθμό αναγνωρισιμότητας της Κύπρου
(awareness) και τις εντυπώσεις τους σε σχέση με την ίδια τη διαφήμιση. Το δεύτερο στάδιο θα διεξαχθεί
το Σεπτέμβριο 2007 μετά την εφαρμογή της νέας δημιουργικής ιδέας για τουλάχιστο ένα χρόνο.

ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΑ

Ο Οργανισμός συνέχισε και κατά το 2006 να ενισχύει την παρουσία του σε διεθνή μέσα (ιδιαίτερα
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα, inflight περιοδικά και internet), τα οποία υποστηρίζουν σημαντικά τις
διαφημιστικές προσπάθειες του Οργανισμού και συμβάλλουν δυναμικά στη δημιουργία μιας ενιαίας
εικόνας (global identity) της Κύπρου. Η χρήση των διεθνών μέσων αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις
αγορές εκείνες, στις οποίες διατίθενται μικρότερα ποσά για διαφήμιση ή / και δεν καλύπτονται με
τηλεοπτική διαφήμιση.

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

Κατά το 2006, ο Οργανισμός υλοποίησε, επίσης, διάφορες άλλες διαφημιστικές ενέργειες σε
εξειδικευμένα έντυπα Τουρισμού Ειδικών Ενδιαφερόντων και Τουρισμού Συνεδρίων και Κινήτρων για
την προώθηση του τουρισμού ειδικών μορφών (συνέδρια και κίνητρα, ποδηλασία, αθλητικές
δραστηριότητες, κτλ), καθώς και σε επαγγελματικά έντυπα που απευθύνονται σε τουριστικούς
επαγγελματίες. Προέβηκε, επίσης, και σε άλλες επιπρόσθετες (ad hoc) διαφημιστικές ενέργειες, δηλαδή
ενέργειες που στοχεύουν στην αξιοποίηση ειδικών ευκαιριών διαφήμισης, π.χ. ανάρτηση γιγαντο αφισών
για την προώθηση ειδικών διοργανώσεων (μεγάλες τουριστικές εκθέσεις, αθλητικά ή πολιτιστικά
γεγονότα), διοργάνωση διαγωνισμών για την Κύπρο, έντυπα, ραδιόφωνο ή internet, υποστήριξη
αφιερωμάτων για την Κύπρο και άλλα μη παραδοσιακά διαφημιστικά μέσα. Τέτοιες ενέργειες
υποστηρίζουν το branding της Κύπρου.

Προβολή και Δημόσιες Σχέσεις

Ο Οργανισμός μέσα στα πλαίσια του Ετήσιου Σχεδίου Δραστηριοτήτων του, το οποίο αποτελεί ένα
σημαντικό εργαλείο προγραμματισμού και παρακολούθησης των ενεργειών στον τομέα της Προβολής
και των Δημοσίων Σχέσεων, συνέχισε και το 2006 την προβολή του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος
σ’ όλες τις αγορές / πηγές τουρισμού. Διοργανώθηκε ένα μεγάλο φάσμα εκδηλώσεων όπως Κυπριακές
βραδιές / Κυπριακές εβδομάδες, εκπαιδευτικά σεμινάρια σε ξένους υπαλλήλους ταξιδιωτικών γραφείων
στην Κύπρο (workshops), παρουσιάσεις για την Κύπρο σε μία σειρά από πόλεις (roadshows), ειδικές
εκδηλώσεις προβολής της Κύπρου στους καταναλωτές, ημέρες πληροφόρησης του κοινού σε ταξιδιωτικά
γραφεία, παρουσιάσεις σε εξειδικευμένες ομάδες για θέματα τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, κ.ά..
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Παράλληλα, τα Γραφεία του Οργανισμού συμμετείχαν και σε εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από ορ-
γανωτές ταξιδίων, άλλους τουριστικούς επαγγελματίες, φορείς, κλπ.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και το 2006 στην προβολή του Τουρισμού Ειδικών Ενδιαφερόντων και
του Τουρισμού Συνεδρίων και Κινήτρων τόσο με παρουσιάσεις και επαφές με εξειδικευμένα ταξι-
διωτικά γραφεία και ομάδες στο εξωτερικό, όσο και με επισκέψεις τους στην Κύπρο.

Συνεχίστηκε και εντατικοποιήθηκε η συνεργασία με τους Οίκους Δημοσίων Σχέσεων στις σημαντικές
αγορές και η ενίσχυση των Γραφείων Εξωτερικού με εξειδικευμένο προσωπικό.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Το 2006 η Κύπρος δεν μπόρεσε ν’ αποφύγει εντελώς τη γενική ύφεση, που παρουσιάστηκε στην
Αγγλική αγορά, προς όλους τους τουριστικούς προορισμούς, η οποία οφειλόταν, κατά κύριο λόγο, σε
εξωγενείς παράγοντες και γεγονότα, όπως της ψηλής τιμής των καυσίμων, τα αυξανόμενα επιτόκια,
την κρίση στο Λίβανο και το φόβο για τρομοκρατικά επεισόδια σε αεροδρόμια της Αγγλίας. 

Παρά τα πιο πάνω αρνητικά δεδομένα, η Κύπρος έδειξε ιδιαίτερη ικανότητα στη συγκράτηση της
παραδοσιακής της πελατείας, κυρίως λόγω του καλού προϊόντος και του ονόματος της, που συνεχίζει
να προσφέρει σαν τουριστικός προορισμός.

Το Γραφείο στο Λονδίνο εντατικοποίησε τις ενέργειες δημοσίων σχέσεων και συνέχισε να υποστηρίζει
τις εξειδικευμένες προσπάθειες προβολής της Κύπρου από τουριστικούς πράκτορες.

Στην αρχή του χρόνου φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο μέλη του Βρετανικού Συνδέσμου Τουριστικών
Δημοσιογράφων, οι οποίοι εντυπωσιάσθηκαν με το ψηλό επίπεδο των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων,
υπηρεσιών και επαγγελματισμού με αποτέλεσμα να δημοσιευτούν στον εγχώριο τύπο μία σειρά από
ιδιαίτερα ευνοϊκά άρθρα για την Κύπρο.

Συνεχίστηκε η οργάνωση εκδηλώσεων προβολής της Κύπρου προς ταξιδιωτικούς πράκτορες και τα
εκπαιδευτικά ταξιδία στην Κύπρο για εξειδικευμένα τουριστικά γραφεία (θρησκευτικός τουρισμός,
γκολφ, περπάτημα).

Στον τομέα του τουρισμού συνεδρίων και κινήτρων διοργανώθηκε στην Κύπρο σεμινάριο με συμμε-
τοχή 100 οργανωτών συνεδρίων και κινήτρων από το Ην. Βασίλειο και, παράλληλα, διοργανώθηκαν
πιο μικρές εκδηλώσεις τόσο στην Αγγλία, όσο και στην Κύπρο.

Ο Οργανισμός συνέχισε την έντονη διαφημιστική του προσπάθεια στο Ην. Βασίλειο με νέα διαφη -
μιστική εκστρατεία επικεντρώνοντας, κυρίως, τις προσπάθειες του στην τηλεόραση, τον τύπο, τον
υπόγειο και σε ταξί.

Για την προβολή του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων διοργανώθηκαν ειδικές εκδηλώσεις στο Λονδίνο
για ταξιδιωτικούς πράκτορες και δημοσιογράφους για τον τουρισμό της υπαίθρου και τον τουρισμό
κουλτούρας και φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο 31 επαγγελματίες του γκολφ από όλο το Ην. Βασίλειο,
για την άμεση προβολή του αθλήματος.

Προσωπικό του Γραφείου Λονδίνου επισκέφθηκε σημαντικό αριθμό ταξιδιωτικών γραφείων σε όλο
το Ην. Βασίλειο.
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Στην Ιρλανδική Δημοκρατία ο Οργανισμός στήριξε τους βασικούς τουριστικούς πράκτορες στην
προσπάθεια του να διατηρήσουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό πτήσεων για την Κύπρο.

Οργανώθηκαν αρκετές εκδηλώσεις, τόσο στο Δουβλίνο, όσο και σε μικρότερες πόλεις, όπου το
ενδιαφέρον υπήρξε έντονο για ειδικά ενδιαφέροντα, ιδιαίτερα για τέλεση γάμων και μήνα του μέλιτος
στην Κύπρο. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Η τουριστική κίνηση από την Γερμανία κατά το 2006 παρουσίασε κάμψη, με αποτέλεσμα αυτή να
μειωθεί κατά 16,4% φθάνοντας τις 152.803 άτομα.

Το 2006 συνεχίστηκε η συνεργασία με τον οίκο δημοσίων σχέσεων, η οποία περιελάμβανε την οργάνωση
ενημερωτικών ταξιδιών στην Κύπρο συνεργατών ΜΜΕ. Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν η
δημοσίευση μεγάλου αριθμού ευνοϊκών άρθρων στον Γερμανικό τύπο και η μετάδοση ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών εκπομπών για την Κύπρο. Επιπρόσθετα από τις ενέργειες αυτές, σε συνεργασία με
τον οίκο δημοσίων σχέσεων, οργανώθηκαν δημοσιογραφικές διασκέψεις σε διάφορες πόλεις της
Γερμανίας και συνεχίστηκε η συστηματική μηνιαία πληροφόρηση των ΜΜΕ με δελτία τύπου.

Κατά την διάρκεια του έτους συνεχίστηκε η διαφημιστική εκστρατεία του Οργανισμού στη Γερμανία,
η οποία περιλάμβανε καταχωρήσεις στον τύπο και τοποθέτηση μεγάλων αφισών στους σιδηροδρο -
μικούς σταθμούς μεγάλων αστικών κέντρων της Γερμανίας.

Με στόχο την προώθηση της Κύπρου σαν τουριστικού προορισμού προς τους υπαλλήλους των
ταξιδιωτικών γραφείων και τους οργανωτές ταξιδίων, οργανώθηκαν σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας
σεμινάρια για την Κύπρο, καθώς, επίσης, και εκπαιδευτικά ταξίδια προς την Κύπρο.

Για τη προώθηση της Κύπρου σαν τουριστικού προορισμού για ειδικά ενδιαφέροντα, ο Οργανισμός
συμμετείχε σε αγώνες ποδηλασίας, περιπατικές εκδηλώσεις, καθώς, επίσης, και σε τουρνουά γκολφ,
όπως π.χ. στο τουρνουά γκολφ BMW OPEN, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα στην Ευρώπη.
Με στόχο την προώθηση της Κύπρου σαν προορισμού προπόνησης αθλητικών ομάδων, ο Οργανισμός
έλαβε μέρος σε συνέδριο των ομοσπονδιακών προπονητών ολυμπιακών αθλημάτων της Γερμανίας,
κατά τη διάρκεια του οποίου λειτουργοί του Οργανισμού είχαν την ευκαιρία να προβάλουν την Κύπρο.

Στον τομέα των συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων, ο Οργανισμός έλαβε μέρος στην εξειδικευμένη
έκθεση ΙΜΕΧ στη Φρανκφούρτη και σε εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν Γερμανικοί οίκοι,
εξειδικευμένοι στην μορφή αυτή του τουρισμού.

Με σκοπό την πληροφόρηση του κοινού, οργανώθηκαν μέρες πληροφόρησης σε κεντρικούς
σιδηροδρομικούς σταθμούς της Γερμανίας, καθώς, επίσης, και σε συνεργασία με ταξιδιωτικά γραφεία
και άλλες οργανώσεις.

Παράλληλα, το Γραφείο του Οργανισμού στην Φρανκφούρτη συνεργάστηκε στενά με διάφορα
ταξιδιωτικά γραφεία και οργανωτές ταξιδίων για την προβολή της Κύπρου και έλαβε μέρος σε
εκδηλώσεις παρουσίασης καταλόγων οργανωτών ταξιδίων της Γερμανίας, που προσφέρουν ταξίδια
προς την Κύπρο.
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Κατά το 2006 συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για την περαιτέρω προβολή της Κύπρου στην τουριστική
αγορά της Γερμανίας με συστηματικές προσωπικές επισκέψεις των Λειτουργών Μάρκετινγκ και
Πωλήσεων σε ταξιδιωτικά γραφεία και οργανωτές ταξιδίων.

ΕΛΒΕΤΙΑ 

Παρά το ανησυχητικό κλίμα που δημιούργησε ο πόλεμος στον Λίβανο οι κρατήσεις από την Ελβετία
παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 3,2%. 

Το 2006 συνεχίστηκαν οι προσπάθειες του γραφείου για προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού
με καταχωρήσεις σε εξειδικευμένα έντυπα για προώθηση γκολφ, ποδηλατικού, και περιπατικού
τουρισμού και τουρισμού Συνεδρίων και Κινήτρων. Επιπρόσθετα, το γραφείο Ζυρίχης συμμετείχε σε
εξειδικευμένες εκδηλώσεις και εκθέσεις και διοργάνωσε εκπαιδευτικά ταξίδια στην Κύπρο με την
συμμετοχή εξειδικευμένων πρακτόρων, αντιπροσώπων συνδέσμων και δημοσιογράφων για γνωριμία
με τα ειδικά αυτά προϊόντα.

Το γραφείο Ζυρίχης συνεργάστηκε στενά με ταξιδιωτικά πρακτορεία και οργανωτές ταξιδίων και
διοργανώθηκαν πληροφοριακές ημέρες και παρουσιάσεις της τουριστικής Κύπρου προς το κοινό. 

Για πρώτη φορά διοργανώθηκε σεμινάριο στην Κύπρο με την συμμετοχή 30 ταξιδιωτικών υπαλλήλων.
Στόχος του σεμιναρίου ήταν η άμεση γνωριμία με τα ειδικά προϊόντα της ποδηλασίας, οδοιπορίας,
γκολφ και τουρισμού "καλής ζωής“. 

Για την περαιτέρω προβολή της Κύπρου στα ΜΜΕ στην Ελβετία άρχισε για πρώτη χρονιά συνεργα-
σία με Οίκο Δημοσίων Σχέσεων. Σε συνεργασία με τον οίκο αποστάληκαν ενημερωτικά δελτία στα
ΜΜΕ, πραγματοποιήθηκε προβολή σε ραδιοσταθμούς και έντυπα  και διοργανώθηκαν εκπαιδευτικά
ταξίδια και επισκέψεις δημοσιογράφων στην Κύπρο. 

Αξιοσημείωτη ήταν η συμμετοχή του Οργανισμού στην ετήσια χοροεσπερίδα των δημοσιογράφων
Ζυρίχης, όπου η Κύπρος ήταν η τιμώμενη χώρα και έτυχε μεγάλης προβολής. Στη χοροεσπερίδα
συμμετείχαν πολιτικές και άλλες προσωπικότητες από την Ελβετία. 

Το προσωπικό του Γραφείου πραγματοποίησε πέραν των 300 επισκέψεων σε ταξιδιωτικά γραφεία
σ’ όλα τα καντόνια της χώρας.

ΑΥΣΤΡΙΑ 

Το Γραφείο Βιέννης διοργάνωσε στην Κύπρο εργαστήρι με ταξιδιωτικούς πράκτορες από όλη την
Αυστρία δίνοντας, παράλληλα, την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν από κοντά το
τουριστικό μας προϊόν.

Συνεργάστηκε στενά με οργανωτές ταξιδίων και ταξιδιωτικά γραφεία για τη διοργάνωση παρουσιάσεων
για την Κύπρο στη Βιέννη, Salzburg, Innsbruck, Bregenz, Klagenfurt και άλλες πόλεις.

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της συστηματικής επαφής με τους τουριστικούς
επαγγελματίες και στην ενημέρωση των υπαλλήλων των ταξιδιωτικών γραφείων για τις δυνατότητες
που προσφέρει η Κύπρος, ιδιαίτερα στον τομέα των ειδικών ενδιαφερόντων.
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ΕΛΛΑΔΑ 

Το Γραφείο Αθηνών στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, υλοποίησε το 2006 σειρά εκδηλώσεων και
παρουσιάσεων της τουριστικής Κύπρου, οι οποίες απευθύνονταν σε τουριστικούς πράκτορες, δημο-
σιογράφους, εκπροσώπους της εκκλησίας και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σε ότι αφορά τον τομέα προώθησης των πωλήσεων, οι λειτουργοί των Γραφείων σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, πραγματοποίησαν πολλαπλές επισκέψεις σε τουριστικά γραφεία της Πελοποννήσου,
της Λάρισας, της Θεσσαλονίκης και του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Για την προβολή της Κύπρου ως προορισμού για τουρισμό συνεδρίων και κινήτρων διοργανώθηκε
στην Αθήνα, εξειδικευμένο ‘workshop’ με τη συμμετοχή Ελλήνων και Κυπρίων επαγγελματιών και
εκπροσώπων ιατρικών, ασφαλιστικών και φαρμακευτικών εταιριών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διορ-
γάνωση και υλοποίηση ενημερωτικών
επισκέψεων στην Κύπρο δημο -
σιογράφων, τουριστικών πρακτόρων,
εκπροσώπων μεγάλων εταιριών και
ιερωμένων. Πραγματοποιήθηκαν,
επίσης, συναντήσεις με στελέχη εται-
ριών, με εκπροσώπους της εκκλησίας
και της μέσης εκπαίδευσης, με στόχο
την προσέλκυση στην Κύπρο συνε-
δριακού, θρησκευτικού και μαθητι-
κού τουρισμού.

Οι προσπάθειες και η συνεργασία με
τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλί-
σεων Ελλάδος και τον Οργανισμό
Εργατικής εστίας στέφθηκαν με επι-
τυχία και είχαν σαν αποτέλεσμα την
επίσκεψη στην Κύπρο 2.500 νέων
αγροτών και 5.000 κοινωνικών τουριστών.

Το Γραφείο Αθηνών συμμετείχε σε τρεις τουριστικές εκθέσεις (στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη), στη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην Έκθεση Μαθητικού Τουρισμού και στις τουριστικές εκθέσεις
της Σλοβενίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας.

Τόσο το Γραφείο Αθηνών, όσο και το Γραφείο Θεσσαλονίκης, ανέπτυξαν περαιτέρω τις σχέσεις τους
με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με αποτέλεσμα τη δημοσίευση σειράς άρθρων και αφιερωμάτων,
καθώς και τη μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, για την τουριστική Κύπρο. 
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

Οι προσπάθειες επανατοποθέτησης της Κύπρου στον τουριστικό χάρτη της Ολλανδίας βασίζονταν σε
τρεις βασικούς άξονες προσέγγισης:

Ο πρώτος άξονας ήταν η προσπάθεια ενθάρρυνσης νέων οργανωτών ταξιδίων να συμπεριλάβουν στις
εκδρομές τους προγράμματα για την Κύπρο. Η προσπάθεια αυτή στέφθηκε μ’ επιτυχία αφού τέσσε-
ρις μεγάλου μεγέθους οργανωτές ταξιδίων ξεκίνησαν προγράμματα για την Κύπρο.

Ο δεύτερος άξονας προσέγγισης ήταν η ενίσχυση και ανάπτυξη των σχέσεων του Γραφείου μας με
τουριστικούς πράκτορες, οι οποίοι εξακολουθούν να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη
διαμόρφωση της τελικής απόφασης επιλογής προορισμού. Διοργανώθηκαν προς τον σκοπό αυτό πολλές
εκδηλώσεις για την Κύπρο σε διάφορες πόλεις της Ολλανδίας, στις οποίες η συμμετοχή υπαλλήλων
τουριστικών γραφείων ήταν αθρόα. Τη μεγαλύτερη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση σε κρουαζιερόπλοιο,
την οποία παρακολούθησαν 250 και πλέον τουριστικοί πράκτορες. Επιπρόσθετα, και σε στενή συνεργασία
με διάφορους μεγάλους οργανωτές ταξιδίων, διοργανώθηκαν ημέρες πληροφόρησης και ενημέρωσης
για το τουριστικό προϊόν της Κύπρου. Οι πιο πάνω ενέργειες είχαν σαν αποτέλεσμα το γραφείο μας στην
Ολλανδία να βραβευτεί για πρώτη φορά για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει προς τα
τουριστικά πρακτορεία.

Ο τρίτος άξονας προσέγγισης αφορούσε τη διαμόρφωση θετικής εικόνας της Κύπρου στο
καταναλωτικό κοινό. Στα πλαίσια της επίτευξης του στόχου αυτού υλοποιήθηκε με επιτυχία η
διαφημιστική εκστρατεία του Οργανισμού στην Ολλανδία, τόσο στον τύπο, όσο και στο ραδιόφωνο και
η συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και ημερίδες πληροφόρησης προς το καταναλωτικό κοινό.

Οι πιο πάνω ενέργειες υποστηρίχθηκαν μέσω διαφόρων άρθρων, τα οποία συντάχθηκαν από
δημοσιογράφους, που συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά ταξίδια στην Κύπρο.

Για προώθηση του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, ο οποίος μπορεί να συμβάλει στη μείωση του
φαινόμενου της εποχικότητας, το γραφείο μας συμμετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως σε τουρνουά
γκολφ και σε εκδήλωση προώθησης του αθλήματος της ποδηλασίας, που διοργανώθηκε το Σεπτέμβριο
από το σύνδεσμο ποδηλασίας ανατολικής Ολλανδίας.

ΒΕΛΓΙΟ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Το Γραφείο στις Βρυξέλλες οργάνωσε εκδηλώσεις προβολής και Κυπριακές βραδιές για τους
επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας, σε μεγάλες πόλεις του Βελγίου (Λιέγη, Bertrix, Namur),
όπου και παρουσιάστηκε το τουριστικό προϊόν της Κύπρου και συμμετείχε σε εκδηλώσεις προβολής
των κυριότερων οργανωτών ταξιδίων στο Βέλγιο, Jetair και Neckermann.

Πραγματοποίησε εκδήλωση σε ξενοδοχείο στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχαν 50 αντιπρόσωποι
οργανωτών συνεδρίων και κινήτρων με στόχο τη συμπερίληψη της Κύπρου στα προγράμματά τους.
Άλλες ενέργειες προώθησης του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων ήταν η συμμετοχή με περίπτερο
πληροφοριών στον αγώνα παγκόσμιου πρωταθλήματος Mountain Bike στην πόλη Francochamps και
η χορηγία του πρωταθλήματος γκολφ PrivilegeProAm, στην οποία συμμετείχαν 500 σημαντικά στελέχη
διαφόρων εταιριών και οργανισμών του Βελγίου.
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Για ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, το γραφείο συμμετείχε σε τουριστικές εκθέσεις γενικού
ενδιαφέροντος στις πόλεις Αμβέρσα, Βρυξέλλες, Σιαρλερουά και στο Λουξεμβούργο, και σε άλλες
τέσσερις εξειδικευμένες εκθέσεις για τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων για ποδηλασία, περιπατητές,
συνεδριακό τουρισμό και Τρίτη ηλικία.

Παράλληλα, στάλθηκαν ενημερωτικά δελτία τύπου στη Γαλλική και Φλαμανδική γλώσσα, σε 1.750
τουριστικούς πράκτορες του Βελγίου και του Λουξεμβούργου και διοργανώθηκαν ενημερωτικές
επισκέψεις 160 τουριστικών πρακτόρων του δικτύου του οργανωτή ταξιδίων Pegase.

Οι υπάλληλοι του Γραφείου πραγματοποίησαν επισκέψεις σε τουριστικά πρακτορεία και οργανωτές
ταξιδίων σ’ όλο το Βέλγιο για μια πιο άμεση ενημέρωση των ταξιδιωτικών πρακτόρων. 

ΙΤΑΛΙΑ 

Κατά τη διάρκεια του 2006, στα πλαίσια προβολής και προώθησης της Κύπρου, το Γραφείο Κ.Ο.Τ.
Μιλάνου προέβη στη διοργάνωση 4 εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Ιταλία τον μήνα Μάρτιο με τη
συμμετοχή 150 περίπου ταξιδιωτικών υπαλλήλων στις πόλεις Μιλάνο, Ρώμη, Μπολόνα και Μέστρε,
και 2 εκπαιδευτικών σεμιναρίων το μήνα Νοέμβριο με τη συμμετοχή 65 ταξιδιωτικών πρακτόρων
από διάφορες περιοχές της Ιταλίας. Στα πλαίσια των σεμιναρίων έγινε γενική παρουσίαση του
τουριστικού προϊόντος, και ιδιαίτερα του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων και σ’ αυτά συμμετείχαν
και Κύπριοι επαγγελματίες.

Παράλληλα, στήριξε ενεργά την πραγματοποίηση δύο συνεδρίων, που διοργάνωσαν στην Κύπρο οι
οργανωτές ταξιδίων Turisanda και Columbus, τους μήνες Μάιο και Οκτώβριο, με τη συμμετοχή 180
ταξιδιωτικών πρακτόρων. Τον Απρίλιο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την εταιρία Xevents ποδηλατική
εκδήλωση με την ονομασία Granfondo, στην οποία συμμετείχαν 150 περίπου ποδηλάτες από την Ιταλία.
Η μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης είχε σαν αποτέλεσμα ο οργανωτής ταξιδίων να επιθυμεί την
επανάληψη της διοργάνωσης και το 2007. 

Πέραν των πιο πάνω διοργανώθηκαν ενημερωτικές επισκέψεις στην Κύπρο μεμονωμένων και ομάδων
δημοσιογράφων, καθώς και επίσκεψη τηλεοπτικού συνεργείου με σκοπό τη συλλογή υλικού και
μετάδοση αφιερώματος για την Κύπρο το Φθινόπωρο του 2006 και την Άνοιξη του 2007, στα πλαίσια
του ταξιδιωτικού τηλεοπτικού προγράμματος της RAI “Alle falde del Kilimangiaro”. Επίσης,
συμμετείχε στην Ιταλία σε εκδηλώσεις προβολής οργανωτών ταξιδίων, που εξειδικεύονται στα ταξίδια
εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας.

Στα πλαίσια της προώθησης του τουρισμού γκολφ το Γραφείο διοργάνωσε τον μήνα Μάρτιο, σε
συνεργασία με τον εξειδικευμένο οργανωτή ταξιδίων Acentro, εκδήλωση προβολής της Κύπρου σαν
προορισμό γκολφ, στην οποία συμμετείχαν 140 περίπου μέλη του Golf Club / πελάτες του οργανωτή
ταξιδίων.

Το Γραφείο ΚΟΤ Μιλάνου συμμετείχε, όπως κάθε χρόνο, σε τουριστικές εκθέσεις και το προσωπικό
του Γραφείου πραγματοποίησε επισκέψεις σε ταξιδιωτικά γραφεία σ’ όλες τις περιοχές της Ιταλίας.  
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ΓΑΛΛΙΑ 

Ο πόλεμος στο Λίβανο επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τις αφίξεις τουριστών από τη Γαλλία, καθότι για
πολλές εβδομάδες όλα τα ΜΜΕ, και ειδικά τα τηλεοπτικά κανάλια, μετέδιδαν ανταποκρίσεις από το
αεροδρόμιο της Λάρνακας για τους χιλιάδες Γάλλους και Λιβανέζους Γαλλικής υπηκοότητας που
έφθαναν από τη Βηρυτό στη Λάρνακα με προορισμό τη Γαλλία.

Όλες οι ναυλωμένες πτήσεις από Γαλλία προς Κύπρο ακυρώθηκαν από τα τέλη Ιουλίου και η
δυναμικότητα της μεταφοράς περιορίστηκε μόνο στις πτήσεις των Κυπριακών Αερογραμμών, που
μέχρι τον Οκτώβριο ήταν πλήρεις με Λιβανέζους, εξαιτίας του κλειστού αεροδρομίου της Βηρυτού.
Η τουριστική ζήτηση για ταξίδια προς Κύπρο μετά τα πιο πάνω γεγονότα σημείωσε σημαντική μείωση.

Για την προώθηση των εξειδικευμένων μορφών τουρισμού διοργανώθηκε από το Γραφείο Παρισιού
εργαστήρι, στο οποίο συμμετείχαν 80 στελέχη εξειδικευμένων γραφείων και 20 Κύπριοι επαγγελματίες.
Το Γραφείο συμμετείχε σε εκδηλώσεις για την προβολή του τουρισμού υπαίθρου, του γκολφ και των
μονοπατιών της φύσης. Διοργανώθηκαν, επίσης, θεματικά ταξίδια για δημοσιογράφους.

Για την ευρύτερη προβολή της Κύπρου διοργανώθηκε σειρά παρουσιάσεων σε ταξιδιωτικούς πράκτο-
ρες σε συνεργασία με οργανωτές ταξιδίων στο Παρίσι και σε πόλεις της επαρχίας, ειδικά στην ανατολική
και δυτική Γαλλία. Η μεγάλη εκδήλωση “Nuit d’ Aprodite” πραγματοποιήθηκε για 4η φορά στο Παρίσι,
καθώς, επίσης, και ο διαγωνισμός “Tresors d’ Aphrodite à Chypre”. Η δεξίωση μέσα στα πλαίσια της
έκθεσης TOP RESA συγκέντρωσε 140 Γάλλους και Κύπριους επαγγελματίες και δημοσιογράφους.

Το Νοέμβριο φιλοξενήθηκε στην Κύπρο το συνέδριο του οργανωτή ταξιδίων Thomas Cook, στο
οποίο έλαβαν μέρος 150 διευθυντές ταξιδιωτικών πρακτορείων.

ΒΟΡΕΙΕΣ ΧΩΡΕΣ 

Κατά το 2006 τα Γραφεία Στοκχόλμης και Ελσίνκι διατήρησαν στενές επαφές με παράγοντες της του-
ριστικής βιομηχανίας και οργάνωσαν αριθμό εκδηλώσεων για τους επαγγελματίες και το κοινό σε όλες
τις Βόρειες Χώρες.

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις πωλήσεων από υπαλλήλους του Οργανισμού σ’ όλη την επικράτεια
των Βορείων Χωρών, το δε Γραφείο Στοκχόλμης συμμετείχε σε παρουσιάσεις των καταλόγων και
άλλων εκδηλώσεων προβολής των κυριότερων οργανωτών ταξιδίων.

Δόθηκε έμφαση στην οργάνωση εκδηλώσεων προβολής για το κοινό με στόχο την προώθηση του
τουρισμού ήλιου & θάλασσας, ιδιαίτερα για οικογένειες, καθώς και του τουρισμού ειδικών ενδια -
φερόντων. Ο Οργανισμός στα πλαίσια της προώθησης του τουρισμού για γκολφ συμμετείχε σε διάφορα
τουρνουά στη Σουηδία, Δανία και Φιλανδία. Με στόχο την προώθηση του τουρισμού ευεξίας
διοργανώθηκε με επιτυχία θεματική βραδιά στη Νορβηγία για τους τουριστικούς επαγγελματίες. 

Διοργανώθηκε αριθμός εκπαιδευτικών ταξιδίων στην Κύπρο για οργανωτές ταξιδίων, ταξιδιωτικούς
πράκτορες και δημοσιογράφους.

Ο Οργανισμός συμμετείχε σε όλες τις μεγάλες τουριστικές εκθέσεις της Σουηδίας, Νορβηγίας, Δανίας,
Φιλανδίας, Εσθονίας, Λετονίας και Λιθουανίας.
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Μεγάλο ενδιαφέρον για την Κύπρο επέδειξαν και το 2006 οργανωτές ταξιδίων των Βαλτικών Χωρών.
O Οργανισμός προέβη σε έντονες ενέργειες προβολής, και συμμετείχε σε ‘road show’ σε διάφορες
πόλεις, που απευθυνόταν προς τους παράγοντες της τουριστικής βιομηχανίας. 

ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

Το Γραφείο Μόσχας πραγματοποίησε συστηματικές επαφές με παράγοντες του τουριστικού τομέα για
ενημέρωση και προβολή του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στους
τρόπους στήριξης των προσπαθειών των οργανωτών ταξιδίων. Διοργανώθηκαν σεμινάρια προβολής
του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος σε μεγάλες πόλεις όπως τη Μόσχα, Αγ. Πετρούπολη, Κίεβο,
Μινσκ, καθώς και σε πόλεις της Ρωσικής επαρχίας.

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε μεγάλο αριθμό ταξιδιωτικών γραφείων στην Ρωσική επαρχία και
σε πόλεις της Κοινοπολιτείας με σκοπό την ενημέρωση των επαγγελματιών για τις δυνατότητες που
προσφέρει το τουριστικό προϊόν της Κύπρου. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση των τμημάτων της αγοράς που παρουσιάζουν προοπτικές
ανάπτυξης, όπως ο τουρισμός συνεδρίων και ο αθλητικός τουρισμός. Διοργανώθηκαν εκδηλώσεις, οι
οποίες απευθύνονταν προς τους οργανωτές ταξιδίων και ταξιδιωτικά γραφεία και είχαν σαν στόχο
την προβολή των δυνατοτήτων, που παρουσιάζει η Κύπρος, στον τομέα του αθλητικού και συνε-
δριακού τουρισμού.

Η προσπάθεια προβολής του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου ενισχύθηκε με τη λειτουργία
γραφείου στην Αγ. Πετρούπολη, καθώς, επίσης, και με τη συνεχή και συστηματική ενημέρωση των
ΜΜΕ με αποστολή ενημερωτικών δελτίων σε τακτά διαστήματα. Η προσπάθεια αυτή είχε σαν
αποτέλεσμα τη δημοσίευση σειράς άρθρων για την Κύπρο στον επαγγελματικό και καταναλωτικό τύπο
της Ρωσίας. Παρόμοια ενημερωτικά μηνιαία δελτία αποστέλλονται και στους οργανωτές ταξιδίων της
Ρωσίας και της Κοινοπολιτείας.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΤΣΕΧΙΑ 

Το 2006 τα Γραφεία ΚΟΤ Πράγας και Βουδαπέστης πραγματοποίησαν επισκέψεις σε ταξιδιωτικά
γραφεία, με στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών για το πολυδιάστατο προϊόν της Κύπρου.

Πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια στην Πράγα, Μπρατισλάβα, και Βουδαπέστη, όπου έγιναν παρου -
σιάσεις της Κύπρου στους τουριστικούς εταίρους. Τα Γραφεία έλαβαν μέρος σε παρουσιάσεις
καταλόγων οργανωτών ταξιδίων και πραγματοποίησαν ενημερωτικά ταξίδια στην Κύπρο για
δημοσιογράφους, ταξιδιωτικούς πράκτορες και οργανωτές ταξιδίων.

Το Γραφείο Βουδαπέστης διοργάνωσε με επιτυχία εκδήλωση προβολής του τουρισμού ειδικών
ενδιαφερόντων με τη συμμετοχή 20 περίπου εξειδικευμένων γραφείων.

Το Γραφείο Πράγας συμμετείχε σε παρουσιάσεις, που έγιναν σε συνεργασία με τοπικούς φορείς από
την Κύπρο.
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Τα δύο γραφεία συνεργάστηκαν με τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά συνεργεία για την παραγωγή και
προβολή εκπομπών για την Κύπρο καθώς, επίσης, και με δημοσιογράφους των έντυπων μέσων, με
αποτέλεσμα τη συγγραφή ευνοϊκών άρθρων για την Κύπρο, που δημοσιεύτηκαν στον Τσέχικο και
Ουγγρικό τύπο.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ / ΚΑΝΑΔΑΣ 

Το 2006 το Γραφείο Νέας Υόρκης συμμετείχε στις σημαντικότερες εκθέσεις και συνέδρια στις ΗΠΑ και
Καναδά. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής στις εκθέσεις αυτές προβλήθηκε η Κύπρος ως προορισμός
ειδικών ενδιαφερόντων. Ειδικότερη έμφαση δόθηκε στους τομείς της ιστορίας / αρχαιολογίας,
γαστρονομίας, πεζοπορία, ποδηλασία, Συνεδριακού και Θρησκευτικού Τουρισμού. 

Διοργανώθηκε με επιτυχία ενημερωτική επίσκεψη δημοσιογράφων από Η.Π.Α. και Καναδά τον
Φεβρουάριο, καθώς, επίσης, και μεμονωμένες επισκέψεις δημοσιογράφων με αποτέλεσμα τη συγγραφή
σημαντικού αριθμού ευνοϊκών άρθρων σε επίλεκτα έντυπα των Η.Π.Α. και Καναδά.

ΠΟΛΩΝΙΑ

Το Γραφείο Βαρσοβίας συνέχισε τις προσπάθειες του για την προβολή του πολυδιάστατου προϊόντος της
Κύπρου και ειδικότερα για την προβολή του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων μέσω διαφόρων ενερ-
γειών, όπως διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συμμετοχή σε διάφορες τουριστικές εκθέσεις.

Το Γραφείο συμμετείχε σε σειρά εκδηλώσεων που διοργάνωσαν οργανωτές ταξιδίων και ταξιδιωτικοί
πράκτορες, οι οποίοι περιλαμβάνουν την Κύπρο στα προγράμματά τους. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων
αυτών έγιναν παρουσιάσεις για την Κύπρο.

Διοργανώθηκε εκπαιδευτικό ταξίδι  δημοσιογράφων, με ιδιαίτερη έμφαση στον Αθλητικό Τουρισμό
στην Κύπρο, με αποτέλεσμα τη δημοσίευση ευνοϊκών άρθρων.

Έγιναν, επίσης, εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις σε συνεργασία με τοπικούς φορείς από την Κύπρο.

ΙΣΡΑΗΛ

Το 2006 το Γραφείο στο Τελ Αβιβ επικέντρωσε τις ενέργειες του στην προβολή του τουριστικού
προϊόντος της Κύπρου τόσο στο καταναλωτικό κοινό, όσο και στους τουριστικούς επαγγελματίες.
Έμφαση δόθηκε στην προώθηση του Τουρισμού Συνεδρίων και Κινήτρων και προσφέρθηκε φιλοξενία
στην Κύπρο σε οργανωτές συνεδρίων και επαγγελματίες, που ειδικεύονται στον τομέα αυτό. Το Γραφείο
ενθάρρυνε την οργάνωση ταξιδιών κινήτρων στην Κύπρο για το προσωπικό ορισμένων οργανωτών
ταξιδίων, π.χ. το SKAL Club διοργάνωσε την ετήσια συνάντηση του στην Πάφο το Φεβρουάριο 2006.

Οι αυξημένες ενέργειες προβολής που κατέβαλλε το Γραφείο στο Τελ Αβιβ είχε ως αποτέλεσμα την
αύξηση του τουριστικού ρεύματος κατά τους πρώτους μήνες του 2006.
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Δυστυχώς όμως, ο πόλεμος με το Λίβανο, ο οποίος ξεκίνησε τον Ιούλιο, στην αρχή της περιόδου της
τουριστικής αιχμής, επέφερε γενική κάμψη στον εξερχόμενο τουρισμό. Μεγαλύτερη κάμψη υπήρξε
στο Ισραηλινό τουριστικό ρεύμα προς την Κύπρο, λόγω της παρουσίας στο νησί των Λιβάνιων και
άλλων ξένων υπηκόων, που κατέφυγαν στο νησί, με αποτέλεσμα την ακύρωση όλων των ναυλωμένων
πτήσεων προς Κύπρο, οι οποίες δεν επαναδρομολογήθηκαν με τη λήξη του πολέμου.

Το Γραφείο στο Τελ Αβιβ έλαβε μέρος στην τουριστική έκθεση IMTM και οργάνωσε αριθμό
παρουσιάσεων για επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας. Έλαβε, επίσης, μέρος σε τηλεοπτικά και
ραδιοφωνικά προγράμματα προβάλλοντας την τουριστική Κύπρο, τα διάφορα τμήματα τουρισμού και
τις θαυμάσιες υπηρεσίες που προσφέρει.

ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

Το Γραφείο του Οργανισμού στο Ντουμπάι κατά τη δεύτερη χρονιά λειτουργίας του ενέτεινε τις
προσπάθειες προβολής του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου ανάμεσα στο κοινό και τους τουριστικούς
επαγγελματίες των χωρών της Μέσης Ανατολής και του Αραβικού κόλπου. Οι αγορές αυτές, εξαιτίας του
μεγέθους τους, της οικονομικής ευχέρειας των κατοίκων τους, αλλά και της αεροπορικής σύνδεσης με
την Κύπρο παρέχουν σοβαρές δυνατότητες αύξησης του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο.

Σημαντικές θεωρούνται οι αγορές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του
Μπαχρέιν, της Ιορδανίας και της Αιγύπτου, ενώ η αγορά του Λιβάνου, η οποία αποτελεί και την κύρια
αγορά της περιοχής, επηρεάστηκε αισθητά το 2006 από την πολεμική σύρραξη με το Ισραήλ και την
πολιτική αστάθεια.

Η διαφημιστική εκστρατεία στην περιοχή επικεντρώθηκε, κυρίως, στις αγορές της Σαουδικής Αραβίας
και των Η.Α.Ε., μέσω του τύπου, της τηλεόρασης και με εξωτερική διαφήμιση, προβάλλοντας την
Κύπρο σαν ένα νέο τουριστικό προορισμό και, παράλληλα, σαν τον πιο κοντινό Ευρωπαϊκό προορισμό
στην περιοχή.

Το Γραφείο στο Ντουμπάι συμμετείχε σε τουριστικές εκθέσεις στο Ομάν, Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι,
Μπαχρέιν, Ιορδανία και Αίγυπτο, ενώ το προσωπικό του Γραφείου διενήργησε επί τόπου επισκέψεις
σε ταξιδιωτικά γραφεία σε όλες τις αγορές της περιοχής. Διοργάνωσε, επίσης, εκπαιδευτικά ταξίδια
στην Κύπρο με τη συμμετοχή δημοσιογράφων και ταξιδιωτικών υπαλλήλων με αποτέλεσμα την εκτενή
προβολή της Κύπρου με άρθρα στον Αραβικό τύπο.

Στον τομέα του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων η Κύπρος προβάλλεται στον Αραβικό κόσμο ως
προορισμός για συνέδρια, γαμήλια ταξίδια, ιατρικό και αθλητικό τουρισμό. Για τα γαμήλια ταξίδια το
Γραφείο μας συμμετείχε σε εξειδικευμένη έκθεση στο Ντουμπάι.

Το Γραφείο στο Ντουμπάι έχει και την ευθύνη για την προβολή της Κύπρου και στις αγορές της
Κίνας και της Ινδίας, ως εκ τούτου συμμετείχε σε σεμινάρια για την Κύπρο στο Νέο Δελχί και Βομβάη
και σε τουριστικές εκθέσεις στο Πεκίνο και την Σαγκάη. Σε συνεργασία με τον Τουριστικό Οργανισμό
της Μάλτας πραγματοποίησε κοινές εκδηλώσεις προβολής στην Κίνα και στα Η.Α.Ε. με τη στήριξη
των αερογραμμών Emirates.
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Φιλοξενία

Ο Οργανισμός το 2006 συνέχισε τη δραστηριότητα του στον τομέα της φιλοξενίας στην Κύπρο
δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών ταξιδίων. Σαν εργαλείο μάρκετινγκ, η
φιλοξενία, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη 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, η φιλοξενία είναι μία από τις λιγότερο δαπανηρές ενέργειες (cost
effective), εξαιτίας και της καλής συνεργασίας όλων των φορέων της τουριστικής βιομηχανίας στον
τομέα αυτό (KOT, αερογραμμές, ξενοδόχοι, εστιάτορες, κλπ).

Το 2006 ο Οργανισμός προσκάλεσε και φιλοξένησε συνολικά 11.546 άτομα. Σ’ αυτούς περιλαμβά-
νονται 7.331 επισκέπτες από την Εργατική Εστία Ελλάδας, στους οποίους προσφέρθηκε μία εκδρομή
στα πλαίσια ανάπτυξης του κοινωνικού τουρισμού.

Εξαιρώντας τους επισκέπτες της Εργατικής Εστίας οι φιλοξενούμενοι του Οργανισμού κατά το 2006
ανέρχονται στους 4.215, σημειώνοντας αύξηση κατά 72% έναντι του 2005. Συγκεκριμένα το 2006 ο
Οργανισμός φιλοξένησε 1.554 τουριστικούς πράκτορες / οργανωτές ταξιδίων, 555 δημοσιογράφους
/ φωτογράφους, 143 μέλη τηλεοπτικών συνεργείων, 1.498 υπαλλήλους τουριστικών πρακτορείων,
που εξειδικεύονται στον τουρισμό συνεδρίων και ειδικών ενδιαφερόντων, και τέλος 461 νικητές
διαγωνισμών μαζί με άλλες σημαντικές προσωπικότητες.

Κατά το 2006, ο ΚΟΤ προσέφερε, επίσης, διευκολύνσεις σε 7.649 άτομα, εκ των οποίων 5.271 ήταν
τουριστικοί πράκτορες και οργανωτές ταξιδίων προσκεκλημένοι των ταξιδιωτικών γραφείων της
Κύπρου και 2.378 προσκεκλημένοι διάφορων κυβερνητικών τμημάτων, κ.ά., σημειώνοντας σημαντική
αύξηση, αφού το 2005 ο συνολικός αντίστοιχος αριθμός προσκεκλημένων ήταν 3.131.

Συμμετοχή σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις

Η συμμετοχή στις Τουριστικές Εκθέσεις είναι σημαντική για τον τομέα του μάρκετινγκ, καθώς προσφέρει
τη δυνατότητα άμεσης επαφής με τους τουριστικούς επαγγελματίες και το ευρύ κοινό. Ο Οργανισμός
συμμετέχει και σε εξειδικευμένες εκθέσεις στοχεύοντας στα πλαίσια της Στρατηγικής του επιλεγμένα
τμήματα αγοράς.

Κατά το 2006, συνεχίστηκε η αναβάθμιση των περιπτέρων και γενικότερα της συμμετοχής του Οργανισμού
σε τουριστικές εκθέσεις με στόχο την βελτίωση της παρουσίασης της Κύπρου, ώστε τα κύρια στοιχεία της
επανατοποθέτησης της Κύπρου να παρουσιάζονται στο σχεδιασμό και τη διακόσμηση των περιπτέρων.

Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός επιδιώκει την αξιοποίηση της τεχνολογίας και άλλων μέσων, όπως
διαγωνισμών και εκδηλώσεων στα πλαίσια των εκθέσεων για μία ολοκληρωμένη παρουσίαση της
τουριστικής Κύπρου.

Κατά το 2006, ο Οργανισμός συμμετείχε σε 131 Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις, αρκετές από τις οποίες
ήταν εξειδικευμένες εκθέσεις, για την προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού. Επιπρόσθετα, με στόχο
την προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού ανάμεσα στους Κύπριους καταναλωτές, ο Οργανισμός
συμμετείχε σε δύο τουριστικές εκθέσεις, που διοργανώθηκαν στην Κύπρο, την «31η Διεθνή (Κρατική)
Έκθεση Κύπρου» και την τουριστική έκθεση «Ταξίδι 2006», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου.
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

Στα πλαίσια της επιλεχθείσας στρατηγικής να επαναπροσδιοριστεί η εικόνα της Κύπρου ως ενός
αειφόρου προορισμού, που να παρέχει στον επισκέπτη ποικίλα προϊόντα πέραν εκείνων του ήλιου και
θάλασσας, λειτουργεί Κλάδος Ειδικών Ενδιαφερόντων και Συνεδριακού Τουρισμού με στόχο την
υλοποίηση μιας καλά σχεδιασμένης και στοχευόμενης πολιτικής των συγκεκριμένων μορφών τουρισμού
μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μάρκετινγκ και μίας συντονισμένης επικοινωνιακής πολιτικής.

Προώθηση Τουρισμού Ειδικών Ενδιαφερόντων:

� Γάμος και Μήνας του Μέλιτος
Για την προώθηση του ειδικού αυτού τμήματος από χώρες όπως το Ην. Βασίλειο, την Ιρλανδία, το
Ισραήλ και το Λίβανο ο Οργανισμός συμμετείχε σε εξειδικευμένες τουριστικές εκθέσεις, όπως την έκθεση
«National Wedding Show», που πραγματοποιήθηκε στο Birmingham, Ην. Βασιλείου. Οργάνωσε, επίσης,
εκπαιδευτικά ταξίδια στην Κύπρο για γνωριμία με το εξειδικευμένο αυτό προϊόν για δημοσιογράφους
των εγκυρότερων περιοδικών του Ην. Βασιλείου και της Ιρλανδίας.

Για την καλύτερη και μεγαλύτερη προώθηση των γάμων και μήνα του μέλιτος στην Κύπρο ο Οργανισμός
προγραμματίζει την παραγωγή εντύπου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες.

� Θρησκευτικός Τουρισμός
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού
διοργάνωσε το Πρώτο Διεθνές Συνέδριο με θέμα το Θρησκευτικό Τουρισμό ( ICORET – 1st International
Conference on Religious Tourism) από 19 - 21 Οκτωβρίου 2006 στην Λευκωσία (www.icoret.org). Στο
συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι 30 περίπου χωρών απ’ όλο τον κόσμο. Η σημασία και η επιτυχία του
Συνεδρίου προβλήθηκε τόσο με άρθρα στον Κυπριακό και Διεθνή τύπο όσο και με την προβολή μέσω
άλλων ΜΜΕ. 

Η επιτυχία του Συνεδρίου είχε ως αποτέλεσμα την προβολή της Κύπρου ως ιδανικό τουριστικό προ-
ορισμό για θρησκευτικό τουρισμό, καθώς υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από ντόπιους, αλλά και ξένους,
οργανωτές ταξιδίων και ταξιδιωτικούς πράκτορες να συμπεριλάβουν την Κύπρο στα προγράμματα
τους προβάλλοντας, παράλληλα, και άλλες μορφές τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων όπως πολιτι-
στικές διαδρομές, αγροτουρισμό κλπ. 

Προσπάθειες για την προώθηση του Θρησκευτικού Τουρισμού έγιναν και σε συνεργασία με την Ιερά
Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος με την προκήρυξη του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού με θέμα:
Ο Απόστολος Παύλος – Απόστολος της Ελλάδος και Κύπρου – Απόστολος της Ευρώπης. Ο σκοπός
του εν λόγω διαγωνισμού είναι να αναδειχθεί η θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας
και της Κύπρου σ’ ένα ενιαίο θεματικό προσκυνηματικό – πολιτιστικό δρόμο.

Ο Οργανισμός συμμετείχε, επίσης, στην εξειδικευμένη έκθεση για τον θρησκευτικό τουρισμό
«AUREA», που πραγματοποιήθηκε στο Σαν Τζιοβάννι στην Ιταλία.

� Πολιτιστικός Τουρισμός
Ο Πολιτιστικός Τουρισμός αποτελεί προτεραιότητα για  τον Οργανισμό, αφού καλύπτει ένα πολύ
σημαντικό μέρος του τουριστικού προϊόντος της ιστορίας και πολιτισμού του τόπου. 
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Κατά το 2006 υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για το κρασί της Κύπρου, τα κρασοχώρια, αλλά και τα
οινομουσεία της. Μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών ταξιδιών στην Κύπρο οργανώθηκαν στα πλαίσια
του πολιτιστικού τουρισμού για δημοσιογράφους, φωτογράφους, τηλεοπτικά συνεργεία και άλλες
προσωπικότητες από χώρες όπως την Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία, Αραβικές χώρες,
Η.Π.Α. και Ην. Βασίλειο. Αποτέλεσμα των εν λόγω επισκέψεων ήταν η προβολή, κυρίως, στον τύπο
με άρθρα για τον πλούσιο πολιτιστικό πλούτο της Κύπρου.

� Κρουαζιέρες
Η ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρων αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του Στρατηγικού
Σχεδίου του Οργανισμού για την προώθηση και ανάπτυξη του και έχει καταστρωθεί Σχέδιο Δράσης,
το οποίο περιλαμβάνει τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στα κρουαζιερόπλοια και τους
επιβάτες και την προώθηση της Κύπρου ως προορισμό για κρουαζιέρες.

Οι πλειονότητα των επιβατών προέρχεται από την Ευρώπη και το Ισραήλ και κατά τα τελευταία τρία
χρόνια έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση των αφίξεων ξένων περιηγητών μέσω  κρουαζιέρων.

Τον Οκτώβριο ο Οργανισμός συμμετείχε στην εκδήλωση “Seatrade Mediterranean Cruise Conference
and Exhibition”, που πραγματοποιήθηκε στη Νάπολη (Ιταλία) και το Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκε
μεγάλη εκδήλωση επί την ευκαιρία της άφιξης του πρώτου υπέρ-πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου Costa
Concordia, της εταιρίας Costas Cruises.

Ο Οργανισμός αναθεώρησε μία σειρά από έντυπα του Οργανισμού για τον τουρισμό κρουαζιέρων, που
προωθούν τις κρουαζιέρες από Κύπρο και την παρουσιάζουν σαν προορισμό κρουαζιέρων στην
ανατολική Μεσόγειο.

� Αθλητικός τουρισμός

Στον τομέα του αθλητικού τουρισμού για το 2006 λειτούργησε σχέδιο για την προσέλκυση ποδο-
σφαιρικών ομάδων με στόχο την κάθοδο τους στην Κύπρο κατά την χειμερινή περίοδο για προπόνηση.

Όσον αφορά τον ποδηλατικό τομέα, ο Οργανισμός συνέχισε τις ενέργειες προβολής και διαφήμισης δί-
δοντας ιδιαίτερη έμφαση στη Γερμανική αγορά, η οποία κρίνεται σαν η αγορά με το πιο μεγάλο δυναμικό.

Ο Οργανισμός συνέχισε, επίσης, τις επαφές του με πολύ γνωστά ονόματα του ποδηλατικού αθλήματος
και με την αθλητική κοινότητα γενικότερα. Οι επαφές αυτές θα βοηθήσουν τον Οργανισμό στην
υποστήριξη για διοργανώσεις αγώνων στην Κύπρο και στη διάδοση του ονόματος της Κύπρου σαν
ελκυστικού ποδηλατικού και αθλητικού προορισμού.

Έγιναν, παράλληλα, ενέργειες διαφήμισης σε εξειδικευμένα για τον αθλητισμό και την ποδηλασία
μέσα επικοινωνίας στο Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Ιρλανδία και στις Βόρειες Χώρες και διοργανώθηκε
στη Γερμανία μία πολύ πετυχημένη αθλητική εκδήλωση, κατά την οποία η Κύπρος προβλήθηκε σαν
αθλητικός προορισμός σε 155 Γερμανικές αθλητικές ομοσπονδίες.

Μέσω των πολύ καλά προγραμματισμένων προσπαθειών του στον τομέα του μάρκετινγκ ο Οργανισμός
στήριξε την ποδηλατική του ομάδα Bikin’ Cyprus για την προβολή της Κύπρου, συνεργάστηκε με τους
Γερμανούς Bikemasters για διαφήμιση του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος σε τοπικούς αγώνες και
βοήθησε στο να παρθεί η απόφαση για δημιουργία κατασκήνωσης για προπόνηση στην Κύπρο, η οποία
θα οργανωθεί το 2007 από το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό οργανωτή ταξιδίων ορειβατικής ποδηλασίας TOUR.
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Ο Οργανισμός συμμετείχε σε εκθέσεις για γκολφ και χορήγησε διάφορες εκδηλώσεις, όπως τη
διοργάνωση του 3rd Golf Business Forum και αγώνες γκολφ. Πρόσφερε φιλοξενία σε δημο -
σιογράφους, επαγγελματίες και εξειδικευμένους ταξιδιωτικούς πράκτορες, που ειδικεύονται στο
άθλημα, και καταχώρησε διαφημίσεις σε εξειδικευμένα έντυπα, με στόχο την προώθηση της Κύπρου
ως προορισμού για γκολφ. 

� Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών

Το τουριστικό προϊόν της εκμάθησης ξένων γλωσσών άρχισε να προσελκύει το διεθνές ενδιαφέρον. Στο
παρόν στάδιο, το εν λόγω προϊόν βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης στην Κυπριακή τουριστική
αγορά. Η μεγαλύτερη αγορά τα τελευταία χρόνια είναι η Ιταλική και για τον σκοπό αυτό ο Οργανισμός
έχει προβάλει την Κύπρο με ειδική διαφήμιση, η οποία καταχωρήθηκε σε διάφορα εξειδικευμένα
έντυπα του Ιταλικού τύπου.

� Περιπατικός Τουρισμός

Κατά το 2006 διοργανώθηκαν εκπαιδευτικές εκδρομές, κυρίως για δημοσιογράφους και εξειδικευ -
μένους ταξιδιωτικούς πράκτορες από την Κεντρική Ευρώπη, Βέλγιο, Ολλανδία και Ην. Βασίλειο.
Επίσης, ο Οργανισμός προχώρησε στην καταχώρηση διαφημίσεων σε εξειδικευμένα ΜΜΕ της
Γερμανίας και συμμετείχε σε δύο εξειδικευμένες εκθέσεις, τη Salon de Rendonées στο Παρίσι και την
Tournatiur στο Ντούσσεντλφ.

� Τουρισμός Υπαίθρου

Στα πλαίσια του Σχεδίου Προβολής του Τουρισμού Υπαίθρου, που θα συγχρηματοδοτηθεί κατά 50%
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε., ανατέθηκαν, μέσω διαγωνισμών, συμβάσεις για την υλοποίηση
δράσεων, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την παραγωγή και αναπαραγωγή διαφημιστικού υλικού,
συνθήματος και λογοτύπου, καταχωρήσεις διαφημίσεων στα έντυπα μέσα, παραγωγή οπτικο -
ακουστικού υλικού με θεματικές ενότητες (DVD) και πολυσέλιδου οδηγού, συμμετοχή σε 4 διεθνείς
εκθέσεις, διοργάνωση δέκα ειδικών εκδηλώσεων δημοσίων σχέσεων και προώθησης του Τουρισμού
Υπαίθρου σε 4 χώρες, διοργάνωση 12 ταξιδιών εξοικείωσης με φιλοξενούμενους τουριστικούς
πράκτορες, οργανωτές ταξιδίων και δημοσιογράφους από έξι διαφορετικές χώρες κ.ά..

Συνέδρια και Τουρισμός Κινήτρων

Το 2006 ο Οργανισμός συνέχισε τις ενισχυμένες προσπάθειες προώθησης της Κύπρου σαν
συνεδριακού προορισμού. 

Οι ενέργειες περιλάμβαναν διαφημίσεις σε εξειδικευμένα έντυπα στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία,
Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Πολωνία, Αραβικές χώρες και Βέλγιο, την παροχή φιλοξενίας από διάφορες
Ευρωπαϊκές Χώρες σε δημοσιογράφους, στελέχη επιχειρήσεων και πράκτορες που ειδικεύονται στο
τουρισμό συνεδρίων και κινήτρων, καθώς, επίσης, και τη διοργάνωση και συμμετοχή σε εργαστήρια
(workshops) στο Βέλγιο, Ελλάδα, Ρωσία, Ην. Βασίλειο και Γερμανία. Παράλληλα, ο Οργανισμός έλαβε
μέρος σε εξειδικευμένες διεθνείς εκθέσεις, όπως στην IMEX Φρανκφούρτη, EIBTM Βαρκελώνη,
EMIF Βρυξέλλες, ΙΤΜΕ Σικάγο, και στην νέα διεθνή έκθεση ICI Μιλάνο.
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Το 2006 συνεχίστηκε η ενημέρωση της ηλεκτρονικής τράπεζας πελατολογίου, ενώ διενεργήθηκε η
πρώτη στατιστική έρευνα για τον συνεδριακό τουρισμό και ολοκληρώθηκε η καταγραφή του
συνεδριακού προϊόντος όσον αφορά τις εγκαταστάσεις. Μέσα στο 2006 έγινε αναθεώρηση και
ανανέωση των πληροφοριών για το ένθετο του συνεδριακού τουρισμού, το οποίο περιλαμβάνει
πληροφορίες για συνεδριακές εγκαταστάσεις, destination management companies και professional
congress organizers. Επίσης, προκηρύχθηκε μελέτη για τη χωροθέτηση και βιωσιμότητα του Διεθνούς
Συνεδριακού Κέντρου Λεμεσού και υιοθετήθηκε πολιτική για τη στήριξη συνδέσμων μη κερδοσκοπικής
φύσης, που διεκδικούν την οργάνωση διεθνών συνεδρίων στην Κύπρο.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Στον τομέα των εκδόσεων, παράλληλα με τις επανεκτυπώσεις όλων των υφιστάμενων εντύπων, ο
Οργανισμός άρχισε τις εργασίες του με στόχο την  ποιοτική αναβάθμιση των έντυπων μέσων προβολής
της Κύπρου στη βάση του Στρατηγικού Σχεδίου 2003-2010. Συγκεκριμένα, μέσα στο 2006 έγιναν
μεταξύ άλλων παραγωγές φυλλαδίων σε νέες γλώσσες του εντύπου ‘Γενικής Πληροφόρησης’ στην
Ισπανική, Πολωνική και Πορτογαλική και του εντύπου ‘10.000 Χρόνια Ιστορίας και Πολιτισμού’ στην
Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα. Παράλληλα, προωθήθηκε παραγωγή αφισών με νέα θέματα,
παραγωγή του χάρτη της Λεμεσού και Λευκωσίας σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς επίσης παραγωγή
νέων ημερολογίων Τοίχου και Γραφείου 2007. Για την προώθηση του Αθλητικού Τουρισμού εκδόθηκε
το νέο έντυπο ‘Cyprus, your Sports Destination’ στην Αγγλική γλώσσα.

Όσον αφορά τον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων προβολής, το 2006 ο Οργανισμός ολοκλήρωσε
την αναπαραγωγή υφιστάμενων ταινιών και την παραγωγή των ταινιών ‘H Mαγική Κύπρος’ στις νέες
γλώσσες όπως Ιταλική, Ολλανδική και Σουηδική, ‘10 000 Χρόνια Ιστορίας και Πολιτισμού’ στην
Ιταλική, Ολλανδική και Σουηδική και ‘Αθλητικού Τουρισμού’ στη Γερμανική και Σουηδική. 

Παράλληλα, ο Οργανισμός προέβη στην προκήρυξη προσφορών για την παραγωγή νέας ταινίας με
θέμα την ‘Κυπριακή Γαστρονομία’, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του 2007.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η ιστοσελίδα του οργανισμού, www.visitcyprus.com, προσφέρει στον επισκέπτη την δυνατότητα
επιλογής 7 διαφορετικών γλωσσών. Μέσα από την ιστοσελίδα αυτή παρέχεται ολοκληρωμένη
πληροφόρηση για το τουριστικό προϊόν της Κύπρου. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται οδηγός
ξενοδοχείων της Κύπρου, κατάλογοι των οργανωτών ταξιδιών εξωτερικού, που προσφέρουν στα
προγράμματα τους την Κύπρο, κατάλογος των Κυπριακών ταξιδιωτικών γραφείων, πληροφορίες για τα
αξιοθέατα της Κύπρου, χάρτες, ημερολόγιο σημαντικών πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
που πραγματοποιούνται στην Κύπρο και πληθώρα άλλων χρήσιμων πληροφοριών. Επιπρόσθετα, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.visitcyprus.biz είναι διαθέσιμο το Εταιρικό Τμήμα της ιστοσελίδας, το
οποίο παρέχει πληροφόρηση για τις δραστηριότητες του Οργανισμού προς όλους τους συνεργάτες του. 

Μέσα στο 2006 έγιναν μεγάλα βήματα για την υλοποίηση της νέας Διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού
και την εφαρμογή γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, τα οποία θα υλοποιηθούν μέσα στο 2007. 
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Ο Οργανισμός προχώρησε στη βελτίωση της εικόνας και αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται
στα Γραφεία Πληροφοριών και ήδη ανακαινίστηκαν 9 Γραφεία Πληροφοριών: Λεμεσού, Λιμένος
Λεμεσού, Κάτω Πάφου, Πρωταρά, Πόλης Χρυσοχούς, Πάφου, Λάρνακας, Αγίας Νάπας και
Γερμασόγειας.

Κατά την διάρκεια του 2006, τα 13 Γραφεία Πληροφοριών του Οργανισμού, που λειτουργούν στην
Κύπρο, εξυπηρέτησαν συνολικά 307.989 επισκέπτες. Συγκεκριμένα, εξυπηρετήθηκαν από τα Γραφεία
του Οργανισμού στα σημεία εισόδου στην Κύπρο (αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και Λιμάνι
Λεμεσού) 133.072 επισκέπτες, ενώ οι υπόλοιποι 174.917 εξυπηρετήθηκαν από τα Γραφεία του
Οργανισμού στη Λευκωσία, Λάρνακα, Αγία Νάπα, Πρωταρά, Λεμεσό, Γερμασόγεια, Πλάτρες, Πάφο,
Κάτω Πάφο και Πόλη Χρυσοχούς.

Από το Γραφείο Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της
Κεντρικής Υπηρεσίας απαντήθηκαν συνολικά 3.548
μηνύματα (1890 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυν -
σης: cytour@cto.org.cy και 1.658 μέσω της
ιστοσελίδας του Οργανισμού στην διεύθυνση: 

www.visitcyprus.com).
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ACTION GLOBAL COMMUNICATIONS

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ACTION GLOBAL COMMUNICATIONS

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

SQUARE DOT C.T.P SERVICES LTD

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

K&L LITHOFIT LTD

Σεπτέμβριος 2007

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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