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Μήνυμα Υφυπουργού 

Φίλες και φίλοι, 

 

Ο τομέας του τουρισμού αποτελεί νευραλγικό τομέα της 

κυπριακής οικονομίας, ο οποίος, λόγω της φύσης του, είναι 

ευάλωτος σε αστάθμητους και εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι 

δύνανται να επηρεάζουν την απόδοσή του για την κυπριακή 

οικονομία και κοινωνία.  

 

Είναι γεγονός, ότι πανδημία του κορωνοϊού επέφερε μεγάλο πλήγμα στον 

τουριστικό τομέα της χώρας. Το μόνο που μπορεί να λεχθεί με σιγουριά είναι ότι η 

ανάκαμψη θα είναι σταδιακή και η προσαρμογή θα πρέπει να έχει ως γνώμονα τη 

διασφάλιση ενός αειφόρου μέλλοντος για τον τομέα. 

 

Ο τουρισμός όπως τον ξέραμε, άρχισε να αλλάζει πριν την πανδημία και τη νέα 

του μορφή οφείλουμε να διαγνώσουμε πριν μας ξεπεράσουν οι εξελίξεις.   

 

Πιο συγκεκριμένα, διαφαίνονται πλέον νέες τάσεις στον τομέα, οι οποίες 

ενισχύθηκαν από τα δεδομένα που επέφερε η πανδημία. Οι τάσεις αυτές δεν είναι 

άλλες από τη στροφή στον «αργό τουρισμό», την έμφαση σε διακοπές φιλικές 

προς το περιβάλλον, την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας και ευεξίας, τον τουρισμό 

ειδικών ενδιαφερόντων και εμπειριών, τον τουρισμό μικρότερων ομάδων προς 

αποφυγή της πολυκοσμίας, τις ιδιωτικές κρατήσεις χωρίς πολλούς μεσάζοντες 

κ.λπ..  

 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κυπριακής 

Δημοκρατίας έχει εκπονήσει την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2020-2030, η 

οποία καλύπτει τις πλείστες από αυτές τις νέες τάσεις.   

 

Στην παρούσα Έκθεση παρουσιάζεται το έργο που επιτέλεσε το Υφυπουργείο 

Τουρισμού κατά τη διάρκεια του 2019. Μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις αφού ήταν 

η πρώτη στην ιστορία του Υφυπουργείου, κατά την οποία, μάλιστα, κληθήκαμε να 

διαχειριστούμε κρίσιμα ζητήματα για τον τουριστικό τομέα της χώρας, όπως  η 

χρεοκοπία διεθνών κολοσσών, όπως η εταιρεία Thomas Cook. Μια χρονιά που 

θεωρώ ότι θα μείνει ως ορόσημο στην ιστορία του κυπριακού τουρισμού, τόσο για 

τις επιδόσεις του σε αφίξεις και έσοδα, όσο και για την καθιέρωση του 

Υφυπουργείου ως του καθοδηγητή για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα.  
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Καταλήγοντας, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω το σύνολο του προσωπικού 

του Υφυπουργείου  για την εκτέλεση των καθηκόντων του με υπευθυνότητα και 

συλλογικότητα, όπως επίσης και τους φορείς του ιδιωτικού τομέα για την αγαστή 

συνεργασία τους με το Υφυπουργείο.  

 

 

 

                                                                                                 Σάββας Περδίος 

Υφυπουργός Τουρισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Ίδρυση και αρμοδιότητες Υφυπουργείου Τουρισμού 

 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού ιδρύθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του «Περί της 
Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά 
τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2018» (Ν. 123(I)/2018), ο οποίος 
τέθηκε σε ισχύ στις 2 Ιανουαρίου 2019.  Το Υφυπουργείο αποτελεί μετεξέλιξη του 
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ).  
 

Οι αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Τουρισμού, με βάση τον Ν. 123(I)/2018, είναι 

οι ακόλουθες: 

 

• Η χάραξη ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού και ο επιτελικός 

σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης της Κύπρου, περιλαμβανομένης της 

διατύπωσης θέσεων για τη χωροθέτηση των τουριστικών τοποθεσιών, 

• Ο συντονισμός και η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού με τη 

χρήση των απαραίτητων οριζόντιων πολιτικών, 

• Η στήριξη των επενδύσεων στον τουρισμό, περιλαμβανομένης της 

επεξεργασίας και υλοποίησης κινήτρων και της παροχής συστηματικής 

ενημέρωσης του κοινού, 

• Η προώθηση της τουριστικής συνείδησης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, 

• Η χάραξη στρατηγικής προβολής, προώθησης και ανάδειξης του 

τουριστικού προϊόντος της Κύπρου στο εξωτερικό και εσωτερικό, 

• Η εκπόνηση μελετών, ερευνών αγοράς, η ανάλυση των σύγχρονων τάσεων 

στον τομέα του τουρισμού, η διαχείριση στατιστικών δεδομένων, η αξιολόγηση της 

απόδοσης προγραμμάτων και κονδυλιών που δαπανώνται για τον τουρισμό, 

• Η δημιουργία και τήρηση μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων, 

• Η ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων και η επικαιροποίηση 

υφιστάμενων, η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που 

παρέχονται στον τουριστικό τομέα και η προώθηση της καινοτομίας, 

• Η εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας αναφορικά με τις εξουσίες που 

αυτή παρείχε στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού πριν από την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος της σχετικής νομοθεσίας για ίδρυση του Υφυπουργείου, 

περιλαμβανομένης της έκδοσης σχετικών αδειών, 

• Η εποπτεία του τουριστικού τομέα, η συνεργασία με άλλες εποπτικές αρχές 

και την Αστυνομία Κύπρου, η ορθή πληροφόρηση και ενημέρωση των τουριστικών 

επιχειρήσεων και των καταναλωτών για τις διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας 

και η ευαισθητοποίηση του κοινού για σεβασμό του τουριστικού προϊόντος, 
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• Η εκπόνηση και υποβολή προτάσεων για μεταρρυθμίσεις οι οποίες 

αφορούν την απλοποίηση διαδικασιών για την προσέλκυση επενδύσεων 

τουριστικού χαρακτήρα, την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού 

προϊόντος, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ευρύτερη ανάπτυξη της 

τουριστικής βιομηχανίας, καθώς και την απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου 

που αφορά την τουριστική βιομηχανία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Οργάνωση του Υφυπουργείου Τουρισμού 

 

2.1 Υφυπουργός Τουρισμού 

 

Σύμφωνα με τον «Περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού 
Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 
2018», του Υφυπουργείου Τουρισμού  προΐσταται ο Υφυπουργός Τουρισμού.  
Από τις 2.1.2019, Υφυπουργός Τουρισμού είναι ο κ. Σάββας Περδίος.  
 

 
2.2 Γενική Διεύθυνση 

 

Από τις 2.1.2019 μέχρι τις 14.10.2019, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του 

Υφυπουργείου Τουρισμού ήταν ο κ. Θεοφάνης Τρύφωνος, ο οποίος από τις 

15.10.2019 διορίστηκε ως Γενικός Διευθυντής. 

 

2.3. Διοίκηση / Διάρθρωση Υπηρεσιών του Υφυπουργείου 

 

Η οργανωτική δομή του Υφυπουργείου αποτελείται από το Γραφείο του Γενικού 

Διευθυντή, τη Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Συντονισμού, τη Διεύθυνση 

Στρατηγικής, Μάρκετινγκ και Διεθνών Σχέσεων, τη Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων 

Ανάπτυξης και Προσέλκυσης Επενδύσεων και τη Διεύθυνση Διασφάλισης 

Ποιότητας και Αδειοδοτήσεων Τουριστικών Επιχειρήσεων, τη Διοίκηση (Διοίκηση 

- Αρχείο), τη Διεύθυνση Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης και τη Μονάδα  

Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Το Υφυπουργείο εδρεύει στη Λευκωσία (Κεντρική Υπηρεσία). Διαθέτει, επίσης, 

γραφεία στις επαρχίες ως ακολούθως: 

(α) Γραφεία Τουριστικών Πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια του 2019 

λειτουργούσαν 8 Γραφεία Πληροφοριών στις διάφορες επαρχίες. 

(β) Γραφεία Επιθεωρητών. Κατά τη διάρκεια του 2019 λειτουργούσαν 6 

Γραφεία Επιθεωρητών στις διάφορες επαρχίες. 

 (γ) στη Μαρίνα Λάρνακας, της οποίας η διαχείριση έχει ανατεθεί στο 

Υφυπουργείο. 

 (δ) στο Συνεδριακό Κέντρο, του οποίου η διαχείριση έχει ανατεθεί στο 

Υφυπουργείο. 
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Το Υφυπουργείο, κατά το 2019 διέθετε επίσης Γραφεία στο εξωτερικό στις 

ακόλουθες πόλεις: Λονδίνο, Φραγκφούρτη, Βερολίνο, Παρίσι, Στοκχόλμη, Αθήνα, 

Μιλάνο, Ζυρίχη, Άμστερνταμ, Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Τελ Αβίβ, Βαρσοβία, 

Κίεβο και Ντουμπάι. 

 
 

2.4. Ανθρώπινο Δυναμικό 
 

Στις 31.12.2019 το προσωπικό του Υφυπουργείου Τουρισμού (μόνιμο, αορίστου 

διαρκείας, εργατικό, συμβασιούχο και επιτόπιο εξωτερικού) αριθμούσε 216 μέλη. 

Απ’ αυτά, τα 128 μέλη υπηρετούσαν στην Κεντρική Υπηρεσία, 50 μέλη στις 

Περιφερειακές Υπηρεσίες Εσωτερικού και 38 στις Περιφερειακές Υπηρεσίες 

Εξωτερικού. 

 

Εντός του 2019, προσφέρθηκε στο προσωπικό του Κυπριακού Οργανισμού 

Τουρισμού το οποίο μεταφέρθηκε στο Υφυπουργείο Τουρισμού, Σχέδιο 

Εθελούσιας Πρόωρης Αφυπηρέτησης. Το εν λόγω Σχέδιο δόθηκε με βάση 

συμφωνία που συνάφθηκε μεταξύ της Κυβέρνησης και των Συνδικαλιστικών 

Οργανώσεων του προσωπικού. Επωφελούμενοι του Σχεδίου αποχώρησαν 38 

μέλη από διάφορες κατηγορίες προσωπικού. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 3   3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 2   2 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ 37   37 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 10   10 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΣΤΡΑΤ./ΜΑΡΚ./Δ.ΣΧΕΣ. 

38 16 38 92 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝ.ΣΧΕΔ./ΣΥΝΤΟΝ. 

12   12 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΣΦ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 18 24  42 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ 

ΑΝΑΠΤ/ΕΠΕΝΔ. 

8 10  18 

ΣΥΝΟΛΟ 128 50 38 216 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφυπουργείου 

 

3.1. Γενικά 

 

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της κυπριακής 

οικονομίας, καθώς συνδράμει σε σημαντικό βαθμό στο ΑΕΠ της χώρας. Κατά το 

2019, οι αφίξεις περιηγητών στην Κύπρο, με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής 

Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ανήλθαν σε 3.976.777 συγκριτικά με 3.938.625 το 

2018, καταγράφοντας αύξηση 1,0%. Σημειώνεται ότι οι αφίξεις για το 2019 

αποτελούν ιστορικό ρεκόρ και συνοδεύτηκαν από συνολικά τουριστικά έσοδα 

ύψους 2,7 δισ. ευρώ. Σε ότι αφορά τα έσοδα από τον τουρισμό, αυτά αντιστοιχούν 

στο 13% περίπου του ΑΕΠ της χώρας. Εάν, όμως, στο ποσοστό αυτό προστεθεί 

η άμεση και η έμμεση συνεισφορά του τουρισμού στην ευρύτερη οικονομία, τότε η 

συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ, και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη της χώρας, 

ανέρχεται στο 22-25% (Πηγή: World Travel and Tourism Council, «Travel & 

Tourism Economic Impact 2018, Cyprus»). Σημειώνεται ότι στα έσοδα από τον 

τουρισμό, όπως μετρούνται από τη Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας αλλά 

και διεθνείς οργανισμούς, δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από τον εγχώριο 

τουρισμό. Σε τέτοια περίπτωση, το ποσοστό των εσόδων στο ΑΕΠ, αλλά και η 

συνεισφορά στην οικονομία γενικότερα, είναι ακόμα μεγαλύτερα. 
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3.2. Ανασκόπηση Τουριστικών Δεικτών 
 
Το 2019, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί ορόσημο για τον κυπριακό τουρισμό 
εφόσον οι αφίξεις περιηγητών το έτος αυτό κατέγραψαν την υψηλότερη ιστορικά 
επίδοση αγγίζοντας περίπου τα 4 εκατομμύρια αφίξεις.  
 
Όσον αφορά την ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά αγορά (Πίνακας «Αφίξεις 
περιηγητών 2019»), οι αφίξεις περιηγητών το 2019 από τις δύο παραδοσιακά 
μεγαλύτερες αγορές-πηγές τουρισμού για την Κύπρο (Ηνωμένο Βασίλειο και 
Ρωσία) σημείωσαν οριακές μεταβολές σε σχέση με τις επιδόσεις τους το 2018, με 
τις αφίξεις από το Ην. Βασίλειο να παρουσιάζουν αύξηση 0,2%, ενώ εκείνες από 
τη Ρωσία να καταγράφουν μείωση 0,2%. Συνεχίζουν όμως μαζί να αποτελούν 
πέραν του 50% του συνολικού τουριστικού ρεύματος (Ην. Βασίλειο 33,5% και 
Ρωσία 19,7%). Σημειώνεται δε ότι, ειδικά στην περίπτωση του Ηνωμένου 
Βασιλείου, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να ήταν ακόμη καλύτερα, εάν κατά τη 
διάρκεια του 2019 δεν επικρατούσε η αβεβαιότητα λόγω του Brexit με αναβολές 
ημερομηνιών, πρώτα την άνοιξη και μετά το φθινόπωρο, γεγονός το οποίο σε 
συνδυασμό με τη σχετική οικονομική ύφεση, την αποδυνάμωση της αξίας της 
στερλίνας και τη μειωμένη αυτοπεποίθηση του καταναλωτικού κοινού, επηρέασε 
και τον τουριστικό τομέα. 
 
Τρίτη αγορά σε συνεισφορά στις αφίξεις περιηγητών για το 2019 ήταν αυτή του 
Ισραήλ, με τις αφίξεις από τη χώρα αυτή να καταγράφουν αύξηση 26,3%, 
πλησιάζοντας τις 294.000, αριθμός ο οποίος αποτελεί το 7,4% των συνολικών 
αφίξεων στο νησί. Επιπρόσθετα, περίπου 38.000 ταξιδιώτες από το Ισραήλ 
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επισκέφθηκαν την Κύπρο στο πλαίσιο κρουαζιέρων στην ευρύτερη περιοχή, 
αριθμός που επίσης παρουσίασε μεγάλη αύξηση (κατά 11,9%) σε σύγκριση με το 
2018. 
 
Όσον αφορά τις υπόλοιπες αγορές, μείωση κατά 19,9% και 9,0% σημειώθηκε στις 
αφίξεις περιηγητών από Γερμανία και Ελλάδα αντίστοιχα, με το τουριστικό ρεύμα 
να επηρεάζεται από τις εξελίξεις σε κάθε μια από τις χώρες. Οι αφίξεις από τη 
Γερμανία δέχτηκαν πλήγμα μετά την πτώχευση της αεροπορικής εταιρείας 
Germania και του οργανωτή ταξιδίων Thomas Cook, ενώ η πολύμηνη προεκλογική 
περίοδος στην Ελλάδα και η κακή ψυχολογία της αγοράς επηρέασαν αρνητικά τον 
εξερχόμενο τουρισμό της χώρας. Συνολική μείωση κατά 2,9% σημειώθηκε και στις 
αφίξεις περιηγητών από τις Βόρειες Χώρες, με τη Νορβηγία να είναι η μόνη που 
παρουσίασε αύξηση (+10,0%) και τις υπόλοιπες χώρες, Σουηδία, Φινλανδία και 
Δανία να καταγράφουν μειώσεις 6,0%, 7,0% και 5,8% αντίστοιχα. Μειώσεις επίσης 
σημειώθηκαν στις αφίξεις περιηγητών από αγορές όπως η Πολωνία (-10,4%), η 
Ελβετία (-9,0%), ο Λίβανος (-5,6%), η Αυστρία (-2,9%), η Γαλλία (-14,8%) και το 
Βέλγιο (-7,6%) μεταξύ άλλων, με τις επικρατούσες συνθήκες σε κάθε αγορά 
(όπως, για παράδειγμα, στην περίπτωση της Γαλλίας η αναστολή εργασιών της 
αεροπορικής εταιρείας COBALT, ή η πολιτική αστάθεια στον Λίβανο), σε 
συνδυασμό με την ανάκαμψη ανταγωνιστικών προορισμών όπως η Τουρκία, η 
Τυνησία και η Αίγυπτος να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους αριθμούς αφίξεων. 
 
Αντίθετα, σημαντική αύξηση κατά 36,5% σημειώθηκε στις αφίξεις περιηγητών από 
την Ουκρανία, η οποία συνεχίζει τη ραγδαία ανάπτυξη της ως χώρα-πηγή 
τουριστικού ρεύματος για την Κύπρο. Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας, η 
σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία και η μη απαίτηση βίζας από πλευράς 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για κατόχους βιομετρικών διαβατηρίων, αποτελούν 
σχετικούς ενισχυτικούς παράγοντες. Επίσης, σημαντικό είναι ότι η Κύπρος 
αποτελεί ελκυστικό προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου για τους τουρίστες 
από την Ουκρανία, γεγονός που υποστηρίζεται από τις σημαντικές αυξήσεις που 
καταγράφηκαν τόσο κατά τους χειμερινούς μήνες όσο και κατά την περίοδο μέσης 
τουριστικής κίνησης (shoulder months). 
 
Αύξηση στο τουριστικό ρεύμα σημειώθηκε και από άλλες αγορές όπως αυτή της 
Ολλανδίας (+2,3%), της Σλοβακίας (+17,1%), της Ουγγαρίας (+25,9%), της Ιταλίας 
(+14,4%), της Τσεχίας (+18,2%), της Ιορδανίας (+19,8%) και της Ισπανίας (+0,9%) 
μεταξύ άλλων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, εκτός από τις ενέργειες προβολής που 
στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση της αναγνωρισιμότητας της Κύπρου στις αγορές-
πηγές, αλλά και την επανατοποθέτηση της χώρας μας ως ολόχρονου προορισμού, 
σημαντικό ρόλο στα θετικά αποτελέσματα της κάθε χώρας διαδραματίζει η 
αεροπορική συνδεσιμότητα και ο εμπλουτισμός των δρομολογίων από κάθε 
αγορά. 
 
Όσον αφορά στην εποχικότητα, από το σύνολο των τουριστικών αφίξεων κατά το 
2019, ποσοστό 75,7% επισκέφτηκε την Κύπρο κατά τη «θερινή» περίοδο Μαΐου – 
Οκτωβρίου με το υπόλοιπο 24,3% να αφορά αφίξεις της «χειμερινής» περιόδου 
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(Ιανουάριος – Απρίλιος και Νοέμβριος – Δεκέμβριος). Τα μερίδια αυτά 
διαφοροποιούνται ανά αγορά με τις αφίξεις από Ελλάδα να καταγράφουν την πιο 
ισορροπημένη κατανομή (μερίδιο χειμερινής περιόδου: 48,2%) ενώ κύριες αγορές 
όπως η Ρωσία (μερίδιο χειμερινής περιόδου: 16,0%) και οι Βόρειες Χώρες (μέσο 
μερίδιο χειμερινής περιόδου: 13,8%) να χαρακτηρίζονται από μεγάλη εποχικότητα. 
 
Κατά το 2019, από το σύνολο των αφίξεων τουριστών στην Κύπρο, μερίδιο 81,9% 
επισκέφτηκε την Κύπρο για λόγους αναψυχής, 11,8% για επίσκεψη σε συγγενείς 
και φίλους ενώ 6,2% επισκέφτηκε την Κύπρο για επαγγελματικούς σκοπούς. Όσον 
αφορά στον τύπο τουρισμού, τόσο το μερίδιο των ατομικών επισκεπτών όσο και 
εκείνο των περιηγητών οργανωμένου τουρισμού ήταν 50%. Επίσης, από την 
ανάλυση του δημογραφικού προφίλ των περιηγητών εξάγεται το συμπέρασμα ότι 
76,7% των αφίξεων περιηγητών ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 20-64 ετών (με 
περίπου ίσα ποσοστά στις ηλικιακές υπό-ομάδες 20-31 ετών, 32-44 ετών και 45-
64 ετών) ενώ το μερίδιο των πέραν 65 ετών ανέρχεται σε 9,4%. Η πλειοψηφία των 
περιηγητών είναι γυναίκες (μερίδιο 57,3%) ενώ, από το σύνολο των αφίξεων, 
πέραν των μισών (μερίδιο 52,4%) δήλωσε ότι επισκέφτηκε την Κύπρο για πρώτη 
φορά. 
 

 

  ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ 2019 

  ΧΩΡΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

2018 2019 % 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΜΕΡΙΔΙΟ 
2019 

  ΣΥΝΟΛΟ 3.938.625 3.976.777 1,0% 100% 

    
   

  

  ΕΥΡΩΠΗ 3.472.995 3.430.067 -1,2% 86,3% 

  ΧΩΡΕΣ Ε.Ε.  2.455.507 2.381.731 -3,0% 59,9% 

     Βέλγιο 28.231 26.077 -7,6% 0,7% 

     Βουλγαρία 24.742 20.937 -15,4% 0,5% 

     Τσεχία 20.823 24.607 18,2% 0,6% 

     Δανία 43.063 40.568 -5,8% 1,0% 

     Γερμανία 189.200 151.500 -19,9% 3,8% 

     Ελλάδα 186.370 171.512 -8,0% 4,3% 

     Ισπανία 9.466 9.550 0,9% 0,2% 

     Γαλλία 36.500 31.114 -14,8% 0,8% 

     Ιρλανδία 19.987 19.513 -2,4% 0,5% 

     Ιταλία 24.041 27.491 14,4% 0,7% 

     Λετονία 15.676 15.398 -1,8% 0,4% 

     Λιθουανία 20.406 18.580 -8,9% 0,5% 

     Ουγγαρία 25.343 31.916 25,9% 0,8% 

     Μάλτα 5.630 6.636 17,9% 0,2% 

     Ολλανδία 42.217 43.198 2,3% 1,1% 
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     Αυστρία 45.888 44.538 -2,9% 1,1% 

     Πολωνία 89.508 80.243 -10,4% 2,0% 

     Ρουμανία  66.969 57.313 -14,4% 1,4% 

     Σλοβακία 28.044 32.844 17,1% 0,8% 

     Φινλανδία 26.507 24.661 -7,0% 0,6% 

     Σουηδία 153.769 144.605 -6,0% 3,6% 

     Ηνωμένο Βασίλειο 1.327.805 1.330.635 0,2% 33,5% 

     Άλλες χώρες Ε.Ε. 25.323 28.287 11,7% 0,7% 

  Άλλες Ευρωπαϊκές 
Χώρες 

1.017.487 1.048.337 3,0% 26,4% 

     Ελβετία (περιλ. 
Λίχτενσταϊν) 

74.216 67.534 -9,0% 1,7% 

     Νορβηγία 55.273 60.782 10,0% 1,5% 

     Ρωσία 783.631 781.856 -0,2% 19,7% 

     Λευκορωσία 18.476 22.136 19,8% 0,6% 

     Ουκρανία 69.619 95.031 36,5% 2,4% 

     Σερβία 9.711 10.536 8,5% 0,3% 

     Άλλες  6.565 10.461 59,3% 0,3% 

    
   

  

   ΑΦΡΙΚΗ 17.943 20.263 12,9% 0,5% 

     Νότιος Αφρική 6.645 8.587 29,2% 0,2% 

     Αίγυπτος 7.736 7.882 1,9% 0,2% 

     Άλλες 3.561 3.791 6,5% 0,1% 

    
   

  

   ΑΜΕΡΙΚΗ 51.126 65.026 27,2% 1,6% 

      Ηνωμένες Πολιτείες 37.421 47.513 27,0% 1,2% 

      Καναδάς 10.049 11.512 14,6% 0,3% 

      Άλλες  3.655 5.997 64,1% 0,2% 

    
   

  

   ΑΣΙΑ 372.776 438.156 17,5% 11,0% 

     Κουβέιτ 2.840 3.922 38,1% 0,1% 

     Μπαχρέιν  2.207 1.699 -23,0% 0,0% 

     Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα  

21.136 21.353 1,0% 0,5% 

     Σαουδική Αραβία 4.016 4.113 2,4% 0,1% 

     Κατάρ 4.283 5.403 26,1% 0,1% 

     Ιορδανία 15.250 18.275 19,8% 0,5% 

     Ιράν 3.640 1.858 -49,0% 0,0% 

     Ισραήλ 232.561 293.746 26,3% 7,4% 

     Λίβανος 62.255 58.796 -5,6% 1,5% 
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     Κίνα (συμπ. του Χονγκ 
Κονγκ) 

5.032 6.309 25,4% 0,2% 

     Άλλες  19.553 22.681 16,0% 0,6% 

    
   

  

  ΩΚΕΑΝΙΑ 23.702 23.170 -2,2% 0,6% 

     Αυστραλία 22.197 21.215 -4,4% 0,5% 

     Άλλες 1.506 1.956 29,9% 0,0% 

    
   

  

  ΔΕΝ ΔΗΛΩΘΗΚΕ 80 98 22,5% 0,0% 

 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας 

 

Παρά τα θετικά αποτελέσματα των τελευταίων χρόνων, κρίνεται ότι ο τομέας του 

τουρισμού στη χώρα μας αντιμετωπίζει συγκεκριμένες πολυετείς παθογένειες, οι 

οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

μεγιστοποίηση της απόδοσης της τουριστικής βιομηχανίας για την κυπριακή 

οικονομία. Ειδικότερα, η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην 

προσπάθεια να επιμηκύνει την τουριστική περίοδο, πέραν της χρονικής περιόδου 

Μαΐου – Οκτωβρίου. Επιπλέον, η τουριστική αγορά στην Κύπρο είναι εξαρτημένη 

από τις εισροές τουριστών από μικρό αριθμό αγορών, όπως είναι το Ηνωμένο 

Βασίλειο και η Ρωσία. Αυτές οι παθογένειες πηγάζουν κυρίως από το γεγονός ότι 

το τουριστικό προϊόν της χώρας εδραζόταν για πολλά χρόνια, σχεδόν 

αποκλειστικά, στο ομόκεντρο δίπτυχο «ήλιος και θάλασσα».  

 

3.3. Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2020-2030 

 

Με στόχο την επιτυχή υλοποίηση των στρατηγικών επιδιώξεων του 

Υφυπουργείου, κατά το 2019, το Υφυπουργείο ολοκλήρωσε τη διαμόρφωση της 

Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού (ΕΣΤ) 2020-2030. Το όραμα της ΕΣΤ 2020-2030 

εστιάζει στην καθιέρωση της Κύπρου ως ενός ολόχρονου, ποιοτικού, ψηφιακά 

έξυπνου και κοινωνικά ωφέλιμου προορισμού μέσω αριθμού πρωτοβουλιών και 

σχετικών σχεδίων δράσεων. 

 

Μακροπρόθεσμος στόχος της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2020-2030 είναι η 

μεγιστοποίηση του κοινωνικοοικονομικού οφέλους του τομέα του τουρισμού στην 

Κύπρο, με παράλληλη όμως χρονική και γεωγραφική διασπορά αυτού, ούτως 

ώστε να επιτευχθεί ισορροπημένη και εύρωστη ανάπτυξη, ικανή να αντιμετωπίσει 

εξωγενείς κινδύνους ή/και δυνητικές προκλήσεις. Παράλληλα, η στόχευση της ΕΣΤ 

2020-2030 εστιάζει στην αντιμετώπιση «αδήλωτων» κινδύνων, ζημιών και σύνολο 

κόστους, ή αλλιώς το «κρυφό κόστος» του τουρισμού (invisible cost/burden of 

tourism) στον προορισμό. Ως εκ τούτου, είναι εξίσου σημαντική η παρακολούθηση, 
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αξιολόγηση / αποτίμηση και λήψη συγκροτημένων μέτρων αντιμετώπισης των 

προαναφερθεισών κατηγοριών κινδύνων. Στρατηγικά θεωρείται ότι, ο 

μακροπρόθεσμος αυτός στόχος, όπως και η αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων, 

μπορούν να επιτευχθούν μέσα από την επιλεγμένη στρατηγική κατεύθυνση 

σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται να εδραιωθεί η Κύπρος ως ένας ολόχρονος, 

ποιοτικός, ψηφιακά έξυπνος και κοινωνικά ωφέλιμος τουριστικός προορισμός. 

 

Μέσα από τις δράσεις που περιλαμβάνονται στην ΕΣΤ 2020-2030, στοχεύεται η 

προσέλκυση επισκεπτών: 

 

• Ηλικίας 50 ετών και άνω με σκοπό να βιώσουν εμπειρίες ζωής μέσω της 

πραγματοποίησης ποικίλων δραστηριοτήτων. Οι αγορές - στόχοι της Κύπρου, για 

τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η  Ελβετία, 

η Αυστρία και το Βέλγιο. 

• Ηλικίας 65 ετών και άνω, με οικονομική άνεση, οι οποίοι επιθυμούν να 

περάσουν την περίοδο αφυπηρέτησής τους ποιοτικά και οι οποίοι δύνανται να 

διαμένουν στο εξωτερικό για αρκετές εβδομάδες τον χειμώνα. Οι αγορές – στόχοι 

είναι το Ην. Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φιλανδία και η Δανία. 

• Για μικρές αποδράσεις (short stays), από χώρες (αγορές) που βρίσκονται 

εντός 90 λεπτών, αεροπορικώς, από την Κύπρο. Οι αγορές - στόχοι είναι το 

Ισραήλ, η Αίγυπτος, ο Λίβανος, η Ελλάδα και η Ιορδανία. 

• Από μακρινούς προορισμούς, για ολιγοήμερες διακοπές στην Κύπρο στο 

πλαίσιο ταξιδιού τους σε γειτονικές μας χώρες όπως το Ισραήλ ή η Ελλάδα. Οι 

αγορές – στόχοι είναι οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Κορέα. 

 

Προς τις πιο πάνω κατευθύνσεις, το Υφυπουργείο επιδιώκει τη βελτίωση της 

αεροπορικής συνδεσιμότητας της Κύπρου, με χώρες από τις οποίες υπάρχουν 

δυνατότητες για προσέλκυση τουριστών. Για τον σκοπό αυτό, κράτος και ιδιωτικοί 

φορείς διεξάγουν επαφές με αεροπορικές εταιρείες και οργανωτές ταξιδίων 

προκειμένου να καθοριστούν δρομολόγια τα οποία να διασυνδέουν τη χώρα με 

όσο το δυνατόν περισσότερες αγορές. Στο ίδιο πλέγμα ενεργειών εντάσσεται και 

η απλοποίηση της διαδικασίας εξασφάλισης θεώρησης εισόδου στην Κύπρο από 

χώρες οι οποίες θεωρούνται διεθνώς ως κύριες πηγές εξερχόμενου τουρισμού.  

 

Η Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2020-2030 περιλαμβάνει, επίσης, πολύπλευρες 

δράσεις που αποσκοπούν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της 

χώρας. Σ’ αυτές περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η προώθηση σειράς ειδικών 

προϊόντων, για τα οποία η Κύπρος παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως 

ο αθλητικός, ο πολιτιστικός και ο θρησκευτικός τουρισμός, ο τουρισμός συνεδρίων 

και ο τουρισμός υπαίθρου. 
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Το Υφυπουργείο εφαρμόζει Σχέδια Δράσης για προσέλκυση τουρισμού ειδικών 

ενδιαφερόντων με απώτερο στόχο την άμβλυνση του προβλήματος της 

εποχικότητας και την αύξηση των τουριστικών αφίξεων εντός της χειμερινής 

τουριστικής περιόδου και των μηνών εκτός κύριας αιχμής. Τα ειδικά προϊόντα 

τουρισμού τα οποία κρίθηκαν ότι θα προσελκύσουν τουριστική κίνηση από τις πιο 

πάνω αγορές, είναι τα ακόλουθα: 

 

• Καζίνο 

• Θρησκευτικός / Πολιτιστικός 

• Ευεξίας / Υγείας – Αποκατάστασης / ΑΜΕΑ 

• Κρουαζιέρας / Ελλιμενισμού 

• MICE (meetings, incentives, conferences, events) / Φεστιβάλ 

• Ποδηλατικός 

• Προπονητικός / Τουρνουά 

• Οινογαστρονομικός 

• Υπαίθρου / Ορεινών Περιοχών 

• Γαμήλιος 

• Γκολφ 

  

Το Υφυπουργείο υλοποιεί παράλληλα την κυβερνητική πολιτική, η οποία αφορά 
την κατασκευή συγκεκριμένων έργων υποδομής τουριστικής φύσεως. Τα έργα 
αυτά έχουν ως κύριο στόχο τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, την 
αύξηση της εισροής ποιοτικού τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο και την 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Τα εν λόγω έργα συμβάλλουν σημαντικά, 
επίσης, στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. 
 
Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν στην παρούσα φάση το καζίνο θέρετρο, τα  γήπεδα 
γκολφ, τις μαρίνες και τους χώρους ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής. Στις 
αρμοδιότητες του Υφυπουργείου συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, ο χειρισμός του 
νομικού πλαισίου, η ανάθεση και η αδειοδότηση των έργων σε φορείς του ιδιωτικού 
τομέα και η παρακολούθηση της πορείας κατασκευής των έργων. 
 
Οι αρμοδιότητες αυτές μεταφέρθηκαν στο Υφυπουργείο, από το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή 
της κυβερνητικής πολιτικής για τα πιο πάνω έργα εκτείνεται  πριν την έναρξη της 
διαδικασίας σχεδιασμού της ΕΣΤ 2020-2030. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Διεύθυνση Στρατηγικής, Μάρκετινγκ και Διεθνών Σχέσεων 
 
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικής, Μάρκετινγκ και Διεθνών Σχέσεων  
είναι  ο κ. Μιχάλης Μεταξάς, Διευθυντής Τουρισμού.  
 

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης εμπίπτει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση όλων 

των δράσεων προώθησης και προβολής της Κύπρου στις αγορές του εξωτερικού. 

Οι δράσεις αφορούν την προώθηση της Κύπρου ως ολόχρονου τουριστικού 

προορισμού και των επιμέρους συστατικών του τουριστικού προϊόντος της χώρας. 

Οι ειδικές μορφές τουρισμού εμπλουτίζονται και αναβαθμίζονται ώστε να 

προσφέρουν στους τουρίστες, εκτός από τον ήλιο και τη θάλασσα, μοναδικές και 

αυθεντικές εμπειρίες 
 

Οι ενέργειες περιλαμβάνουν ως επί το πλείστον διαφημιστικές εκστρατείες σε 

παραδοσιακά και διαδικτυακά μέσα, ταξίδια εξοικείωσης για Οργανωτές Ταξιδιών, 

Ταξιδιωτικά Γραφεία, δημοσιογράφους και influencers, και συμμετοχή στις κύριες 

επαγγελματικές τουριστικές Εκθέσεις, σε εθνικές και τοπικές Εκθέσεις που 

απευθύνονται στο ευρύ ταξιδιωτικό κοινό και σε εξειδικευμένες Εκθέσεις που 

αφορούν είτε συγκεκριμένα πληθυσμιακά τμήματα (πχ silver economy) είτε ειδικά 

τουριστικά ενδιαφέροντα όπως συνεδριακό τουρισμό, αγροτουρισμό, γκολφ, 

γαμήλιο τουρισμό κ.ά.  

 
Οι βασικές δράσεις της Διεύθυνσης κατά το 2019 αναλύονται συνοπτικά στη 
συνέχεια.  
 

4.1. Διαφημιστικές Εκστρατείες 
 

Κατά το 2019 πραγματοποιήθηκαν διαφημιστικές εκστρατείες στην Πολωνία 

(διαδικτυακά), στην Ισπανία (τύπος και διαδικτυακά), στην Ιταλία (τύπος και 

διαδικτυακά), στην Ουκρανία (τύπος και διαδικτυακά), στη Γερμανία (τύπος, 

ραδιόφωνο), στο Ηνωμένο Βασίλειο (τύπος, ραδιόφωνο και διαδικτυακά). 

Διαδικτυακές διαφημιστικές εκστρατείες έγιναν στη Σουηδία, στη Νορβηγία, στη 

Δανία, στη Φινλανδία, στη Γαλλία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ, στο 

Μπαχρέιν, στη Σαουδική Αραβία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στο Ισραήλ, στη 

Τσεχία, στην Αυστρία και στη Ρωσία . 
 

Συνεχίστηκε, επίσης, η συνεργασία με τον οίκο παραγωγής τεχνικών 

διαφημιστικών υλικών τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση ενός 

επιπρόσθετου φάσματος ενεργειών (τα αναμνηστικά δώρα, η διακόσμηση των 

περιπτέρων στις τουριστικές εκθέσεις, τα έντυπα, κ.ά.). 
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Επιπρόσθετα, συνεχίστηκαν οι ενέργειες ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, με στόχο την 
ενδυνάμωση των ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας με τους επισκέπτες της 
χώρας μας, όπως επίσης και τους τουριστικούς εταίρους.  
 
Η λειτουργία της διαδικτυακής πύλης (www.visitcyprus.com) συνέβαλε σημαντικά 
στην αποτελεσματική προβολή της Κύπρου προς εναλλακτικά κοινά, τα οποία 
κρίνονται σημαντικά για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού 
προϊόντος και την υποστήριξη της τουριστικής βιομηχανίας του τόπου. 
 
Η παρουσία της Κύπρου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) και η διαχείριση 
τους επέτρεψε την άμεση αλληλεπίδραση με το τουριστικό κοινό, παρέχοντας τη 
δυνατότητα ικανοποίησης συγκεκριμένων επιθυμιών και απαιτήσεων του κάθε 
επισκέπτη.  
 
Για την εξυπηρέτηση της τουριστικής βιομηχανίας του τόπου, ανανεώθηκε η 
εταιρική πύλη του Υφυπουργείου στη διεύθυνση www.tourism.gov.cy. Η εταιρική 
πύλη στοχεύει κυρίως στη διαδικτυακή επικοινωνία με την τουριστική βιομηχανία, 
η οποία βελτιώνει και επιτρέπει πιο άμεση επικοινωνία και αλληλεπίδραση. 
 

4.2. Έντυπα και Οπτικοακουστικά Μέσα Προβολής 
 
Το Υφυπουργείο  σε μια προσπάθεια να αναδιαμορφωθούν όλα τα έντυπα του και 
να έχουν οπτικά έναν ομοιόμορφο χαρακτήρα, προχώρησε αφενός, στη 
δημιουργία νέων εντύπων και, αφετέρου, στον επανασχεδιασμό των υφιστάμενων.  
 

 Ολοκληρώθηκαν οι εκτυπώσεις για τα ακόλουθα έντυπα: 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΓΛΩΣΣΑ 

CYPRUS  Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, 

Ελληνικά, Σουηδικά, Ιταλικά, 

Πολωνικά, Ουγγρικά, Αραβικά, 

Ισπανικά, Τσέχικα 

CYPRUS 11000 YEARS OF HISTORY  Αγγλικά, Ελληνικά, Ρωσικά, Γαλλικά, 

Γερμανικά 

Travel Planner Αγγλικά, Ισπανικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά, 

Σουηδικά,  Γαλλικά, Δανέζικα, 

Φινλανδικά, Ολλανδικά, Αραβικά, 

Νορβηγικά 

ITB Catalogue  Αγγλικά 

Cruise Map Limassol Αγγλικά 

Accessible Cyprus Αγγλικά 

 

 

http://www.visitcyprus.com/
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Επιπρόσθετα, ετοιμάστηκε μικρός χάρτης της Κύπρου στα γαλλικά ο οποίος 

παραχωρείται στους δημοσιογράφους για τις ανάγκες του γραφείου του 

Υφυπουργείου στη Γαλλία και συνεχίστηκε η επεξεργασία υλικού και πληροφοριών 

για την επικαιροποίηση των χαρτών του Υφυπουργείου.  

 

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η μετάφραση του εντύπου «11.000 Χρόνια Ιστορίας 

και Πολιτισμού» στα Ολλανδικά, Ουκρανικά και Ισπανικά καθώς και οι εκτυπώσεις 

του εν λόγω εντύπου στα Ιταλικά, Σουηδικά, Νορβηγικά, Δανέζικα και Φιλανδικά. 

 

Όσον αφορά τον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων, έγινε αγορά νέου 

φωτογραφικού υλικού από νέους φωτογράφους και συνεχίστηκε η συλλογή, η 

αξιολόγηση και η κωδικοποίηση του φωτογραφικού υλικού του Υφυπουργείου.  

 

Επιπλέον, γινόταν συνεχής παρακολούθηση των αποθεμάτων των εκδόσεων στο 

ERP και παραχωρείτο φωτογραφικό και άλλο οπτικοακουστικό υλικό σε τρίτους 

που το χρειάστηκαν για σκοπούς προβολής της Κύπρου. Τέλος, 

πραγματοποιήθηκε ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου φωτογραφιών του 

Υφυπουργείου. 

 
4.3.  Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις 

 

Η συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό εργαλείο 

προώθησης του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, καθώς προσφέρει τη 

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

καταναλωτικό κοινό. 

 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού, κατά το 2019, συμμετείχε συνολικά σε 74 Τουριστικές 

Εκθέσεις Γενικού Ενδιαφέροντος οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό (73 

εκθέσεις) και στην Κύπρο (1 έκθεση). Σημειώνεται, ότι το Υφυπουργείο συμμετείχε 

επίσης και σε αρκετές εξειδικευμένες εκθέσεις, με στόχο την προώθηση ειδικών 

μορφών τουρισμού, όπως γάμων και γαμήλιων ταξιδίων, συνεδριακό τουρισμό 

κτλ. 

 

Αναλυτικά, το Υφυπουργείο Τουρισμού κατά το 2019 έλαβε μέρος στις πιο κάτω 

Τουριστικές Εκθέσεις Γενικού Ενδιαφέροντος ανά χώρα: 

 

Αραβικές Χώρες   

 Arabian Travel Market (ATM), Dubai 
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Αυστρία 

 Ferien Messe, Wien  

 

Βέλγιο  

 Salon de Vacances, Bruxelles 

 

 Γαλλία   

 SITV, Colmar  

 Mahana, Lyon  

 Salon International du Tourisme de Nantes 

 Le Monde a Paris - MAP  

 IFTM, Paris  

 Festivitas, Mulhouse 

 Tourissima Lille 

 SIT Rennes 

 Tourismez-Vous, Reims 

 

Γερμανία  

 CMT, Stuttgart   

 ooh! Die Freizeit Welten der Hamburg Messe (ex Reisen Hamburg)  

 F.RE.E, Munich  

 IΤΒ, Berlin  

 Touristik & Caravaning International, Leipzig 

  

Δανία  

 Ferie for Alle, Herning 

 The Quality Travel Fair, Copenhagen 

 

Ελβετία  

 Ferienmesse, Bern  

 FESPO, Zurich   

 Ferienmesse, St. Gallen  

    TTW, Zurich 

  I Viaggiatori, Lugano 

 

Ελλάδα  

 Philoxenia, Thessaloniki  
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Εσθονία 

 Tourest, Tallinn 

 

Ηνωμένο Βασίλειο  

 Destinations, Manchester    

 Holiday World Show, Belfast 

 Destinations, London    

 World Travel Market, London  

 The Meetings Show (MICE), London 

 

Ιαπωνία 

 Tourism Expo Japan, Osaka 

 

Iνδία  

 SATTE (MICE) New Delhi 

 

Ιρλανδία  

 Holiday World Show, Dublin  

  

Ισπανία  

 FITUR, Madrid  

 IBTM World ( MICE), Barcelona 

 

Ισραήλ  

 ΙMTM, Tel Aviv  

 

Ιταλία  

 BIT, Milano  

 BMT, Napoli  

 TTG Incontri, Rimini  

 Tourisma, Salone Archeologia e Tourismo Culturale, Florence 

 

 

Κύπρος  

 Taxidi, Λευκωσία  

 

Λετονία 

 Balttour, Riga 
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Λιθουανία 

 Adventur, Vilnius 

 

Ολλανδία  

 Vakantiebeurs, Utrecht   

 50 Plus Beurs, Utrecht  

  

Ουγγαρία  

 Utazas, Budapest  

 Debrecen Tourism Fair 

  

Oυκρανία 

 UITT, Kiev 

 

Ρωσία  

 ITM (Intourmarket), Moscow 

 MITT, Moscow 

 Leisure without borders, St. Petersburg 

 Otdykh Leisure, Moscow 

 

Σουηδία 

 Seniormassan, Stockholm 

 Seniormassan, Gothenburg 

 Underbarbara Barn( Wonderful Kids) , Stockholm 

 

 

Τσεχία  

 Holiday World, Prague   

  

Φινλανδία  

 Matka, Helsinki 

 Lapsimessut (Child Fair) Helsinki 

 

4.4.  Φιλοξενία 

 

Ο κλάδος Φιλοξενίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη του τουριστικού 

προϊόντος και του προορισμού, μέσω της άμεσης και έμμεσης προβολής από 

φιλοξενούμενους του Υφυπουργείου, όπως δημοσιογράφους, τουριστικούς 

πράκτορες, επίσημους προσκεκλημένους. Το Υφυπουργείο  προσφέρει επίσης 
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μερική φιλοξενία σε φιλοξενούμενους τρίτων, όπως φιλοξενούμενους 

αεροπορικών εταιρειών, κρατικών υπηρεσιών, κ.ά.  

 

Η συμβολή του κλάδου και των υπηρεσιών του είναι ιδιαίτερα σημαντική σε 

αγορές/source markets, στις οποίες οι διαφημιστικές ενέργειες του Υφυπουργείου 

είναι περιορισμένες. 

  

Κατά το 2019 οι φιλοξενούμενοι του Υφυπουργείου ήταν κυρίως δημοσιογράφοι, 

influencers, bloggers, μέλη τηλεοπτικών συνεργείων, τουριστικοί πράκτορες, 

Οργανωτές Ταξιδιών, νικητές διαγωνισμών, φιλοξενούμενοι μέσα από ειδικά 

σχέδια. Παράλληλα, το Υφυπουργείο προσέφερε φιλοξενία σε διευθυντικά στελέχη 

εξειδικευμένων ομάδων τουρισμού, όπως ο συνεδριακός, ο αθλητικός, ο 

θρησκευτικός τουρισμός κ.ά. Πρόσθετα, παρείχε διευκολύνσεις σε 

φιλοξενούμενους κρατικών υπηρεσιών, τουριστικών πρακτόρων και άλλων, με 

στόχο τη διεύρυνση της προβολής και ανάδειξης του τουριστικού μας προϊόντος. 

 
 

4.5. Οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση των ειδικών μορφών 
τουρισμού 

 
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κλάδου Ειδικών Προϊόντων του Τμήματος 

Στρατηγικής, Προβολής και Διεθνών Σχέσεων σχεδιάζονται και υλοποιούνται 

ενέργειες, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη, αναβάθμιση / εμπλουτισμό και 

προβολή των ειδικών μορφών τουρισμού. Απώτερος στόχος είναι, αφενός, να 

καταστεί η Κύπρος ελκυστική σε στοχευμένες ομάδες τουριστών με ειδικά 

ενδιαφέροντα και, αφετέρου, να εμπλουτιστεί η τουριστική εμπειρία των τουριστών 

πέρα από το δίπτυχο του «Ήλιος και Θάλασσα». 

 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, το Υφυπουργείο Τουρισμού υλοποιεί λεπτομερή Σχέδια 

Δράσης, ξεχωριστά για κάθε μια από τις ειδικές μορφές τουρισμού που έχει 

επιλέξει να αναπτύξει, οι οποίες είναι ο Αθλητικός, Συνεδριακός, Πολιτιστικός και 

Θρησκευτικός, Οινογαστρονομικός, Κινηματογραφικός, Εσωτερικός τουρισμός, 

τουρισμός Γάμων και γαμήλιων εκδηλώσεων, τουρισμός Εκμάθησης Αγγλικών, 

Υγείας (Medical & wellness), Υπαίθρου (περιλαμβανομένου του Περιπατητικού και 

του Τουρισμού Φύσης), Κρουαζιέρων και Υγρού Στοιχείου (παραλίες, θαλάσσια 

σπορ, μαρίνες, yachting κ.ά.).  

 

Τα Σχέδια Δράσης περιλαμβάνουν εξειδικευμένες και στοχευμένες δράσεις για 

προώθηση και προβολή των ειδικών προϊόντων, όπως η συμμετοχή σε 

εξειδικευμένες εκθέσεις, η διοργάνωση ταξιδίων εξοικείωσης για τουριστικούς 
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πράκτορες, δημοσιογράφους και άλλες προσωπικότητες, η πραγματοποίηση 

διαφημιστικών εκστρατειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα. 

 

Σύντομη αναφορά στις εξελίξεις γύρω από την ανάπτυξη και προώθηση 

συγκεκριμένων ειδικών προϊόντων εντός του 2019, παρατίθεται ακολούθως. 

 

4.5.1 Τουρισμός υπαίθρου  

 

Ο Τουρισμός Υπαίθρου αξιολογείται ως ειδικό προϊόν υψηλής προτεραιότητας, με 

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

περιβαλλοντική ποικιλομορφία της Κύπρου, συμβάλλοντας έτσι στην 

επανατοποθέτησή της ως ποιοτικού προορισμού. Το Υφυπουργείο Τουρισμού 

έχει συντονιστικό ρόλο για τις ενέργειες όλων των εμπλεκομένων φορέων, με 

στόχο τη δημιουργία και προώθηση ενός ολοκληρωμένου προϊόντος (integrated 

rural tourism product). 

 

Κατά το 2019, το Υφυπουργείο Τουρισμού προέβη, μεταξύ άλλων, στις πιο κάτω 

ενέργειες προβολής της υπαίθρου: 

- Ολοκληρώθηκε η δημιουργία ταινιών για την πτηνοπαρατήρηση σε 

συνεργασία με το Birdlife Cyprus ενώ, και πάλι σε συνεργασία με την ίδια 

οργάνωση, το Υφυπουργείο συμμετείχε στην έκθεση Birdfair στο Λονδίνο. 

Πέραν των πιο πάνω, το Υφυπουργείο συμμετείχε σε εξειδικευμένες 

εκθέσεις σε Γερμανία και Γαλλία για την περαιτέρω προώθηση του εν λόγω 

προϊόντος. 

 

- Σε συνεργασία με το Δίκτυο Τροόδους και λαμβανομένου υπόψη του 

συγκριτικού πλεονεκτήματος της κάθε κοινότητας, διοργανώθηκαν 

εκπαιδευτικά σεμινάρια σε διάφορες κοινότητες της υπαίθρου, με σκοπό τη 

βελτίωση των δεξιοτήτων των κατοίκων καθώς και την καλύτερη οργάνωση 

των φεστιβάλ που διεξάγονται  στην κυπριακή ύπαιθρο.  

 

 
4.5.2 Συνεδριακός τουρισμός και ταξίδια κινήτρων 

 

Μέχρι το Μάιο του 2019, το Υφυπουργείο λειτούργησε τα ακόλουθα Σχέδια 

Κινήτρων: 

- Σχέδιο Κινήτρων για την πραγματοποίηση ταξιδίων στο εξωτερικό για 

σκοπούς προσέλκυσης τουρισμού συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων στην 

Κύπρο.  
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- Σχέδιο Κινήτρων για την οργάνωση συνεδρίων / συναντήσεων και ταξιδιών 
εξοικείωσης στην Κύπρο, το οποίο στο πλαίσιο της μεγιστοποίησης της 
αποδοτικότητας των χορηγιών στον τομέα του συνεδριακού τουρισμού, 
αναθεωρήθηκε για να συνάδει με τους Κανονισμούς για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας (De Minimis).   

 

Από τη συμμετοχή του Υφυπουργείου σε σειρά εξειδικευμένων εκθέσεων, 

εργαστηρίων και εκδηλώσεων δημοσίων σχέσεων στο εξωτερικό ξεχωρίζουν οι 

εκθέσεις IBTM Arabia (Abu Dhabi), ΙΜΕΧ Φρανκφούρτης, The Meetings Show 

(Λονδίνο) και ΙΒΤΜ World (Βαρκελώνη) καθώς και οι εκδηλώσεις δημοσίων 

σχέσεων Confec Red (Κάννες) και ANTOR MICE Workshop (Μόσχα). Σημαντική 

ήταν και η συμμετοχή μας στα συνέδρια τα οποία διοργάνωσε το International 

Congress and Conferences Association (ICCA) (Αττάλεια/Τουρκία) και το 58th 

ICCA congress (Χιούστον / ΗΠΑ). 

 

4.5.3 Αθλητικός τουρισμός 

 

Για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, το Υφυπουργείο συνέχισε κατά το 

2019 τη λειτουργία τεσσάρων Σχεδίων Κινήτρων, τα οποία ήταν:  

 

 Το Σχέδιο παροχής φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και  

συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία, απευθύνεται σε αθλητές και 

αθλητικές ομάδες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την προπόνηση και 

προετοιμασία τους στην Κύπρο την περίοδο χαμηλής τουριστικής κίνησης. Το 

εν λόγω Σχέδιο αναθεωρήθηκε και συνεχίζει τη λειτουργία του. Το 2019 γύρω 

στις 190 ομάδες, κυρίως ποδοσφαιρικές και κολυμβητικές, επισκέφθηκαν την 

Κύπρο μέσω του συγκεκριμένου σχεδίου. 

 Το Σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για τη διοργάνωση διεθνών 

αθλητικών εκδηλώσεων στην Κύπρο επίσης αναθεωρήθηκε και συνεχίζει τη 

λειτουργία του. Απευθύνεται σε διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων και 

καλύπτει μέρος των οργανωτικών τους εξόδων, ενθαρρύνοντας μ’ αυτόν τον 

τρόπο την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια των οποίων 

επιτυγχάνονται διανυκτερεύσεις την περίοδο χαμηλής τουριστικής κίνησης. Το 

2019 στηρίχτηκαν οικονομικά μέσω του Σχεδίου πέραν των 40 εκδηλώσεων.  

 Το Σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για τη δημιουργία, αναβάθμιση και 

συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη και 

προώθηση του αθλητικού τουρισμού, λειτούργησε το πρώτο εξάμηνο του 2019, 

στηρίζοντας 3 αθλητικές εγκαταστάσεις.  
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 Το Σχέδιο για την πραγματοποίηση ταξιδιών για σκοπούς πωλήσεων (sales 

calls) στο εξωτερικό για προσέλκυση αθλητικού τουρισμού στην Κύπρο, 

εφαρμόστηκε σε 3 περιπτώσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019.  

Επιπρόσθετα, για την προώθηση του αθλητικού τουρισμού, το Υφυπουργείο 

συμμετείχε σε εξειδικευμένες εκθέσεις στο εξωτερικό, ενώ προχώρησε και σε 

στοχευμένες συνεργασίες με εξειδικευμένους πράκτορες για προβολή της Κύπρου 

ως προορισμού για προετοιμασία αθλητικών ομάδων. 

 

Όσον αφορά την ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού, συνεχίστηκε η 

παραγωγική συνεργασία με τις ομάδες Ghost Factory και Herzlichst Zypern για την 

προβολή της Κύπρου ως ποδηλατικού προορισμού, ενώ εντατικοποιήθηκαν και οι 

προσπάθειες οργάνωσης του προϊόντος. Διοργανώθηκε, επίσης, συνάντηση με τα 

ποδηλατικά κέντρα για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη δημιουργία κριτηρίων 

κατηγοριοποίησης και στάλθηκε σε όλα τα αδειούχα τουριστικά καταλύματα 

ερωτηματολόγιο με στόχο την κατάρτιση καταλόγου με καταλύματα φιλικά προς 

τους ποδηλάτες. Επιπλέον, το Υφυπουργείο προχώρησε στην επανεκτύπωση του 

εντύπου για τον ποδηλατικό τουρισμό. 

 

Σε σχέση με τον καταδυτικό τουρισμό, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον 

Σύνδεσμο Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου (ΣΚΚΚ), με τη συνεργασία του οποίου  

το Υφυπουργείο συμμετείχε σε εξειδικευμένες εκθέσεις καταδυτικού τουρισμού στη 

Ρωσία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.  

 

Στις προσπάθειες του Υφυπουργείου εντάσσεται και η διασφάλιση της ποιότητας 

των υπηρεσιών τις οποίες παρέχουν τα καταδυτικά κέντρα. Ως εκ τούτου, 

πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης με 

σκοπό τη διερεύνηση τρόπων προς το σκοπό αυτό (π.χ. ISO).  

 

Τέλος, το Υφυπουργείο συμμετέχει στο πρόγραμμα της Κυπριακής Ολυμπιακής 

Επιτροπής «Υιοθετήστε έναν αθλητή στο δρόμο για το Τόκιο», το οποίο έχει ως 

στόχο την προσέλκυση χορηγών για τους ελίτ αθλητές της Κύπρου, ενισχύοντας 

έτσι την προσπάθεια που κάνουν για πρόκριση και διάκριση στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του 2020 στην Ιαπωνία. Το Υφυπουργείο στηρίζει τους αθλητές της 

ομάδας Σκοποβολής, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020, και συγκεκριμένα τους αθλητές Άντρη 

Ελευθερίου, Ανδρέα Μακρή και Δημήτρη Κωνσταντίνου. 
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4.5.4 Τουρισμός Γκολφ 

 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης, προώθησης και προβολής του Τουρισμού Γκολφ 

πραγματοποιήθηκαν δράσεις συνεργασίας με εταίρους τουρισμού γκολφ όπως 

διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης (Golf Tour Operators, Golf Pros, Press), κοινές 

εκδηλώσεις με οργανωτές ταξιδίων και συνδέσμους στη Σουηδία και Ελβετία και 

συμμετοχή σε εκθέσεις σε κύριες πηγές τουρισμού γκολφ και σε ευρωπαϊκά 

Τουρνουά Γκολφ, όπως Scottish Golf Show στη Σκωτία, Rheingolf Γερμανίας, 

Golftage Munchen, Hansegolf στη Γερμανία και στο Open de France στη Γαλλία.  

Ετοιμάστηκε επίσης, το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη, 

προώθηση και προβολή του Τουρισμού Γκολφ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Πλάνου του Υφυπουργείου Τουρισμού 2019-2020. 

 

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Γκολφ IGTM 

2019 (Β2Β) στο Μαρόκο, στο πλαίσιο της οποίας έγιναν επαγγελματικές 

συναντήσεις με πέραν των 50 εξειδικευμένων ΟΤ και διοργανωτών τουρνουά.  

 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού στήριξε τη διεξαγωγή διεθνών ProAm τουρνουά 

γκολφ στην Κύπρο, τα οποία συνδιοργανώνονται με την Ομοσπονδία Γκολφ 

Κύπρου και τα τέσσερα γήπεδα γκολφ. Οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες γκόλφερ 

προέρχονται από Η.Β., Γερμανία και Αυστρία (Strawberry Tour). 

 

Έγινε επίσης στοχευμένη διαφήμιση (έντυπη και ηλεκτρονική) και δημοσίευση 

δωρεάν άρθρων προβολής σε εξειδικευμένα έντυπα και travel supplements, 

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

γκολφ π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γερμανία και Αυστρία. 

        

Πραγματοποιήθηκαν επαφές με τα γήπεδα γκολφ για κοινή κατάρτιση του ετήσιου 

Σχεδίου Δράσης και μετάδοσης του στόχου ανάπτυξης του προϊόντος σε Golf + 

συμπεριλαμβάνοντας και άλλα εξειδικευμένα προϊόντα στο προσφερόμενο 

προϊόν, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των επαγγελματιών και μη 

γκόλφερ, καθώς επίσης και των οικογενειών και φίλων που τους συνοδεύουν.  

  

4.5.5 Περιπατητικός τουρισμός 

 

Το προϊόν τουρισμού φύσης, περιλαμβανομένων των θεματικών μονοπατιών της 

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

περίοδο Φεβρουαρίου - Μαΐου 2019 διοργανώθηκε το Περιπατητικό Φεστιβάλ 

2019 σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών το οποίο είχε μεγάλη απήχηση. Το 

Φεστιβάλ περιελάμβανε οργανωμένα περπατήματα με αδειούχους ξεναγούς και 
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δασικούς λειτουργούς και πρόσφερε τη μεταφορά των συμμετεχόντων με 

λεωφορεία στους χώρους εκκίνησης των διαδρομών.   

 

Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών προωθήθηκε ο 

επανασχεδιασμός του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4 και κατασκευάστηκαν οι 

σχετικές πινακίδες.  

 

4.5.6 Πολιτιστικός τουρισμός – Πολιτιστικές και καλλιτεχνικές 

εκδηλώσεις  

 

Η διατήρηση και η 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 την ανάπτυξη του εν λόγω τουριστικού προϊόντος, το Υφυπουργείο προωθεί 

και υποστηρίζει την πραγματοποίηση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων 

εκδηλώσεων. Επιπρόσθετα, επιδιώκει όπως οι εκδηλώσεις αυτές 

πραγματοποιούνται σε διάφορες εποχές του χρόνου και καλύπτουν όλες τις 

περιοχές. Το 2019 το Υφυπουργείο ήταν συνδιοργανωτής στους πιο κάτω κύκλους 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων: 

 

• Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος με τις Πολιτιστικές 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού & το Κυπριακό Κέντρο του 

Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. 

• Πολιτιστικός Χειμώνας σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίας Νάπας. 

 

Με τη στήριξη του Υφυπουργείου διοργανώθηκαν επίσης σημαντικές πολιτιστικές 

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

και το Φεστιβάλ Λευκωσίας. Παράλληλα, επιχορηγήθηκε αριθμός πολιτιστικών και 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που οργάνωσαν τοπικές αρχές, μη κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί και οργανωτές εκδηλώσεων. Επίσης, λήφθηκαν οι αιτήσεις για το 

«Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που 

διοργανώνονται στην Κύπρο, μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος 

Σημασίας» (de minimis) για το 2019. Το εν λόγω Σχέδιο έχει τεθεί υπό 

αναθεώρηση και έγιναν εισηγήσεις από την Υπηρεσία για βελτίωση και 

ευθυγράμμισή του με την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2020-2030. 

 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Υφυπουργείου Τουρισμού, σε συνεργασία με το 

Τμήμα Αρχαιοτήτων, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα της UNESCO και του National 

Geographic “World Heritage Journeys in Europe” (“Romantic Europe” - Πάφος), 

διοργανώθηκε ταξίδι εξοικείωσης με Οργανωτές Ταξιδίων από Η.Π.Α. Οι 
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Οργανωτές Ταξιδίων είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα σημεία Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς και τον προορισμό γενικότερα με σκοπό να τον 

εντάξουν σε πακέτα διακοπών.  

 

Προχώρησε, επίσης, η συνεργασία του Υφυπουργείου Τουρισμού με την 

Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO για συμπαραγωγή έντυπου, ηλεκτρονικού 

και οπτικοακουστικού υλικού για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Κύπρου, 

καταρτίστηκε σχετικό πρόγραμμα υλοποίησης των επιμέρους δράσεων και 

υλοποιήθηκαν προγραμματισμένες δράσεις για το 2019.  

 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού συμμετείχε στην εξειδικευμένη έκθεση Πολιτιστικού 

/Αρχαιολογικού Τουρισμού “TourismA-Salone Internazionale Del Archeologia” 

(22-24.2.2019) στη Φλωρεντία. Επιπρόσθετα, εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο “Act 

for Heritage!” και στο συνέδριο Δημιουργικού Τουρισμού στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού έργου Cult-creaTE Interreg Europe, με θέμα τη συμβολή των 

Πολιτισμικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών στον Πολιτισμικό και Δημιουργικό 

Τουρισμό στην Ευρώπη.   

 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού συμμετείχε σε διάφορες Οργανωτικές Επιτροπές 

Εκδηλώσεων, όπως την Εθνική Επιτροπή Κύπρου για τη διοργάνωση των 

Ευρωπαϊκών Ημερών Κληρονομιάς (ΕΗΚ) 2019 και σε Τεχνικές Επιτροπές με 

αντικείμενα την περαιτέρω οργάνωση και προβολή της υλικής και άυλης 

κληρονομιάς της Κύπρου και την αξιολόγηση προτάσεων για το Διεθνές Φεστιβάλ 

Αρχαίου Ελληνικού Δράματος.  

 

4.5.7 Θρησκευτικός τουρισμός 

 

Στο πλαίσιο των ενεργειών του Υφυπουργείου Τουρισμού για εμπλουτισμό και 

αναβάθμιση του οπτικοακουστικού υλικού για τον θρησκευτικό τουρισμό, 

ανατέθηκε σε επαγγελματία σεναριογράφο η συγγραφή σεναρίου ταινίας 3 

περικοπών (7, 3 και 1) λεπτών για τον θρησκευτικό τουρισμό.  

 

Περαιτέρω, το 2019 διοργανώθηκαν ταξίδια εξοικείωσης από τις αγορές της 

Πολωνίας και της Ρωσίας. Στα ταξίδια αυτά συμμετείχαν εξειδικευμένοι Οργανωτές 

Ταξιδίων και Τουριστικοί Πράκτορες οι οποίοι ήλθαν σε επαφή με το προϊόν της 

Κύπρου. Τέλος, συνεχίστηκε η συνεργασία του Υφυπουργείου Τουρισμού με 

φορείς της Εκκλησίας της Κύπρου και άλλους φορείς του ιδιωτικού τομέα για 

προώθηση και ανάπτυξη του προϊόντος μέσω δράσεων όπως στήριξη 

εκδηλώσεων και εκθέσεων. 
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4.5.8 Τουρισμός υγείας και ευεξίας 

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ανάπτυξη και προώθηση του Τουρισμού Υγείας 

και Ευεξίας, το Υφυπουργείο Τουρισμού συμμετείχε στις συνεδρίες του Φορέα 

Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου ως, επίσης, και σε συνεδρίες του 

Συνδέσμου Κέντρων Ευεξίας Κύπρου (Cyprus Spa Association) και συνεργάζεται 

μαζί τους στον προγραμματισμό μελλοντικών δράσεων. 

 

Το Υφυπουργείο στήριξε την αποστολή του Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας 

Κύπρου στη Ρωσία για προώθηση του Τουρισμού Υγείας, με εκθεσιακό περίπτερο 

στην έκθεση Moscow Medshow 2019. Επιπλέον, επιχορήγησε τη συνεργασία του 

Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας με εξειδικευμένη εταιρεία για τη διαχείριση 

των κοινωνικών δικτύων του Φορέα, η οποία περιλαμβάνει σχεδιασμό της 

ιστοσελίδας του Φορέα, διαχείριση της καμπάνιας προώθησης, δημιουργία, 

διαχείριση και δημοσίευση πληρωμένων διαφημίσεων, δημιουργία και δημοσίευση 

ιστοριών στα κοινωνικά δίκτυα του Φορέα, αρθρογραφία και δημοσίευση άρθρων 

στο blog του Φορέα.  

 

Σε ό,τι αφορά στη συνεργασία του Υφυπουργείου με το Cyprus Spa Association, 

το Υφυπουργείο Τουρισμού συνέβαλε οικονομικά στην πραγματοποίηση 

εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος για το Global Wellness Day, ενώ 

στήριξε χωρίς οικονομική συνεισφορά και το World Wellness Weekend στο οποίο 

συμμετέχουν 100 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. 

 

 

4.5.9 Γαστρονομικός τουρισμός και οινοτουρισμός 

 

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

σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Κύπρου που προκύπτει από την 

πλούσια παράδοση της κυπριακής κουζίνας και της παραγωγής κρασιού. 

 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού επιχορήγησε τη διοργάνωση στοχευμένων 

σεμιναρίων σε θέματα γαστρονομίας σε διάφορες κοινότητες, ενώ στήριξε, επίσης, 

διάφορα φεστιβάλ γαστρονομίας μέσα από το Σχέδιο Επιχορήγησης Εκδηλώσεων 

Οινογαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων (de minimis).    

 

Αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή του Υφυπουργείου στην Οργανωτική 

Επιτροπή για το Διαγωνισμό Κυπριακού Οίνου, ο οποίος διοργανώνεται κάθε 

χρόνο (Απρίλιο - Μάιο) από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος.  
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Επιπλέον, το Υφυπουργείο Τουρισμού στήριξε την εκδήλωση του International 

Street Food Festival, το οποίο διοργανώθηκε από τον Δήμο Λευκωσίας, καθώς και 

την έκθεση HO.RE.CA η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Σύνδεσμο 

Αρχιμαγείρων Κύπρου. 

 

Τέλος, προωθήθηκε η δημιουργία της 2ης έκδοσης του γαστρονομικού 

ημερολογίου με συνταγές γλυκών / επιδόρπιων.  

 

4.5.10   Τουρισμός Yachting 

 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού ετοίμασε Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την 

ανάπτυξη, προώθηση και προβολή του Τουρισμού Yachting, στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Πλάνου του Υφυπουργείου Τουρισμού 2019-2020.  

 

Για την προώθηση του Yachting Tourism, το Υφυπουργείο Τουρισμού στήριξε το 

Ναυτικό Σαλόνι Limassol Boat Show 2019, το οποίο είχε συμμετοχές 100 εκθετών 

από οκτώ χώρες: Κύπρο, Ελλάδα, Ρωσία, Η.Β., Ισραήλ, Λίβανο, Ιταλία και Γαλλία. 

Δόθηκε ευρεία προβολή της εκδήλωσης, από τους διοργανωτές, σε διάφορα μέσα 

προβολής και κοινωνικής δικτύωσης.  

 

Παράλληλα, διοργανώθηκε με επιτυχία τον Σεπτέμβριο, το Cyprus-Israel Regatta 

2019 που περιλάμβανε τις μαρίνες Λάρνακας και Λεμεσού και το Αλιευτικό 

Καταφύγιο Ζυγίου. Η όλη εκδήλωση ήταν επιτυχής και προβλήθηκε ευρέως στην 

Κύπρο και Ισραήλ σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

4.5.11    Γάμοι και ταξίδια του μέλιτος 

 

Το ειδικό προϊόν του γαμήλιου τουρισμού περιλαμβάνει τόσο τα ταξίδια για τέλεση 

γάμων όσο και τα ταξίδια για τον μήνα του μέλιτος, δεξιώσεις, προτάσεις γάμου, 

ανανέωση όρκων και ρομαντικά ταξίδια.  

 

Για την προώθηση του γαμήλιου προϊόντος στο εξωτερικό, το Υφυπουργείο  

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

London National Wedding Show’ και The Scottish Wedding Show στο Η.Β. καθώς 

επίσης στην έκθεση Royal Wedding Show στον Λίβανο. Επιπλέον, 

πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με οργανωτές γάμων από όλο τον κόσμο στο 

συνέδριο Planners Xtraordinaire στη Γεωργία και τέλος πραγματοποιήθηκε ταξίδι 

εξοικείωσης από το Η.Β. 
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4.5.12    Κινηματογραφικός τουρισμός 

 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού συμμετέχει  στην Επιτροπή αξιολόγησης του Σχεδίου 

προσέλκυσης της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Κύπρο, μαζί με τον 

Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύσεων, το Υπουργείο Οικονομικών και τις 

Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.  

 

4.5.13   Τουρισμός κρουαζιέρας 

 

Σε ό,τι αφορά θέματα προβολής και προώθησης του τουρισμού κρουαζιέρας, το 

Υφυπουργείο Τουρισμού πραγματοποίησε διάφορες ενέργειες:  

 

Καταρχήν υπήρχε συνεχής εξυπηρέτηση των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων 

στο λιμάνι Λεμεσού, έγινε διανομή πληροφοριακού υλικού στην Κύπρο και μέσω 

των γραφείων στο εξωτερικό, οργανώθηκαν εκδηλώσεις υποδοχής επιβατών των 

κρουαζιεροπλοίων MeinSchiff, CrownIris, MSC, RCCL, Norwegian, Viking, 

Celestyal κ.ά.  

 

Το Υφυπουργείο προχώρησε, επίσης, σε συνεργασία με την DP World Limassol, 

διαχειρίστρια εταιρεία του νέου τερματικού κρουαζιέρας στο Λιμάνι Λεμεσού.  

 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Seatrade στο Αμβούργο, τον Σεπτέμβριο του 

2019, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους εταιρειών κρουαζιέρας 

και με φορείς στον τομέα αποκομίζοντας έτσι σημαντικές γνώσεις και επαφές.  

 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επίσκεψη εκπροσώπων 

κρουαζιέρων για καταρτισμό της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης 

στρατηγικής για τον τομέα, θέματα που αφορούν προβολή και υποδομή.   

   

Τέλος, το Υφυπουργείο Τουρισμού βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης 
θεματικών διαδρομών για τουρισμό κρουαζιέρας και παραγωγή χαρτών με σημεία 
ενδιαφέροντος για μεμονωμένους περιηγητές.    
 
 
4.6.  Δράσεις Προώθησης και Προβολής (Γραφεία Εξωτερικού) 
 

Στις χώρες όπου το Υφυπουργείο Τουρισμού διατηρεί φυσική παρουσία μέσω των 

Γραφείων Εξωτερικού, επιπρόσθετα των προαναφερόμενων δράσεων 

προώθησης και προβολής, πραγματοποιούνται sales calls, διοργανώνονται 

εκπαιδευτικά εργαστήρια προς τους Οργανωτές Ταξιδιών και τα Ταξιδιωτικά 

Γραφεία για παρουσίαση της Κύπρου και των ανταγωνιστικών της 
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πλεονεκτημάτων και ενημέρωση τους σχετικά με νέες τουριστικές εξελίξεις στην 

Κύπρο. Παράλληλα, διοργανώνονται εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων που 

στοχεύουν είτε τους επαγγελματίες του τουρισμού είτε απ' ευθείας τους δυνητικούς 

ταξιδιώτες. 

 

4.7.  Κλάδος πληροφόρησης  

 

Το προσωπικό των Γραφείων Πληροφοριών καθότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, 

εξυπηρετεί ντόπιους και ξένους επισκέπτες, έχει άμεση και προσωπική επαφή μαζί 

τους και τους παρέχει ακριβείς και ποιοτικές πληροφορίες για το νησί μας. 

 

Επιπλέον, μέσα από τη δημιουργία και διατήρηση επαφών με τις τοπικές κοινωνίες 

και τη συμμετοχή σε τοπικές επιτροπές και εκδηλώσεις, το προσωπικό των 

Γραφείων Πληροφοριών αποκτά εκτενή και επίκαιρη γνώση των αντίστοιχων 

περιοχών και μπορεί να παράσχει στο Υφυπουργείο πολύτιμη ανατροφοδότηση 

και ενημέρωση για τις εξελίξεις σε σχέση με το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν. 

 

Κατά το 2019, περίπου 128.050 άτομα επισκέφθηκαν τα Γραφεία Πληροφοριών 

για να συλλέξουν πληροφορίες και να προμηθευτούν έντυπα και χάρτες. Ο 

αριθμός αυτός σημείωσε μείωση της τάξης του 19% σε σύγκριση με το 2018, 

χρονιά κατά την οποία ο συνολικός αριθμός επισκεπτών στα Γραφεία 

Πληροφοριών ανήλθε στις 158.250.  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους 

επισκέπτες των γραφείων, το προσωπικό των Γραφείων Πληροφοριών 

αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα: 

 

- Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με νέα τουριστικά προϊόντα και 

εμπειρίες για να αξιοποιηθούν από το Υφυπουργείο.  

- Συγγραφή και έλεγχος του περιεχομένου του διαφημιστικού υλικού 

(φυλλάδια ή και έντυπα) όπως και της ιστοσελίδας σε διάφορες γλώσσες. 

- Χειρισμός παραπόνων που απευθύνονται στο Υφυπουργείο. 

- Στελέχωση πάγκων πληροφόρησης σε τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό, 

καθώς και σε διεθνή συνέδρια και ειδικές εκδηλώσεις προώθησης της 

Κύπρου που διοργανώνονται στην Κύπρο ή το εξωτερικό.  

- Εκπροσώπηση του Υφυπουργείου σε τοπικές επιτροπές και εκδηλώσεις 

και συμμετοχή σε συναντήσεις με τοπικούς και άλλους φορείς του 

τουρισμού. 

- Συνάντηση, υποδοχή ή και ξενάγηση, τόσο μεμονωμένων επίσημων 

επισκεπτών του Υφυπουργείου όσο και ομάδων δημοσιογράφων και 
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τουριστικών πρακτόρων που λαμβάνουν μέρος σε επισκέψεις γνωριμίας 

που διοργανώνονται από το Υφυπουργείο. 

- Υποδοχή και παροχή πληροφοριών στους επιβάτες των μεγάλων 

κρουαζιερόπλοιων που φθάνουν στην Κύπρο και αποβιβάζονται στην 

Κύπρο. 

- Παροχή υποστήριξης για τη διοργάνωση «Περιπάτων» σε πόλεις της 

Κύπρου αλλά και άλλων πολιτιστικών και παραδοσιακών εκδηλώσεων, που 

διοργανώνονται τόσο από το Υφυπουργείο όσο και από άλλους φορείς του 

τουρισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας και Αδειοδότησης 

Τουριστικών Επιχειρήσεων 

 
Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας και Αδειοδοτήσεων 
Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι η κα Αννίτα Δημητριάδου, Διευθύντρια Τουρισμού.  
Κύρια αποστολή της Διεύθυνσης είναι η ανάπτυξη και προώθηση της ποιότητας σε 
όλο το φάσμα της τουριστικής αλυσίδας που αφορά τόσο τις βασικές τουριστικές 
υπηρεσίες όσο και τη γενικότερη υποδομή, το ανθρώπινο δυναμικό και φυσικό 
περιβάλλον του τόπου. Στόχος είναι η μεγιστοποίηση της συνολικής εμπειρίας του 
επισκέπτη μέσω της προσφοράς αναβαθμισμένου και ποιοτικού τουριστικού 
προϊόντος. Οι αρμοδιότητες και οι βασικές ενέργειες της Διεύθυνσης για το 2019, 
αναλύονται συνοπτικά στη συνέχεια.  
 
 
5.1. Νέο Νομοθετικό πλαίσιο  

 
Κατά το 2019 συνεχίστηκε η διαδικασία για την ολοκλήρωση του νέου νομοθετικού 

πλαισίου που ρυθμίζει την αδειοδότηση και τη λειτουργία όλων των τουριστικών 

επιχειρήσεων. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

(α) Ο καταρτισμός Νομοσχεδίου που θα αντικαταστήσει την Περί Κέντρων 

Αναψυχής Νομοθεσία του 1985-2007. 

 

(β) Ο καταρτισμός Νομοσχεδίου για τροποποίηση της Περί Γραφείων Τουρισμού 

και Ταξιδίων και Ξεναγών Νομοθεσία του 1995-2013.     

 

(γ) Διατάγματα που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τον Περί 

Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών 

Καταλυμάτων Νόμο. 

 

 
5.2. Κλάδος Διαμονής  

 

Ο Κλάδος Διαμονής έχει ως κύρια αρμοδιότητα την παρακολούθηση της 

εφαρμογής της περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 

Τουριστικών Καταλυμάτων Νομοθεσίας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται 

ενέργειες και δράσεις που σχετίζονται με την εποπτεία, τον έλεγχο και συντονισμό 

των αδειοδοτήσεων και κατατάξεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 
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Παράλληλα, γίνεται χειρισμός θεμάτων τουριστικής πολιτικής που άπτονται του 

τομέα της διαμονής, παρακολούθηση και μελέτη νέων τάσεων στην ξενοδοχειακή 

βιομηχανία και υποβολή εισηγήσεων. Αρμοδιότητα του Κλάδου είναι επίσης η 

μελέτη νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου, και η υποβολή των θέσεων του 

Υφυπουργείου. Τέλος, ο Κλάδος συμμετέχει σε ad hoc επιτροπές που αφορούν τη 

νέα στρατηγική τουρισμού, όπως και στο πρόγραμμα εποπτείας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς επίσης και σε συσκέψεις με Κρατικές Υπηρεσίες και 

Ξενοδοχειακούς Φορείς για θέματα που άπτονται της λειτουργίας των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

 

5.3. Κλάδος Διατροφής (Κέντρα Αναψυχής & Γαστρονομία) 

 

5.3.1   Κέντρα Αναψυχής 

 

 Κατατάξεις, Ανακατατάξεις και Ανακλήσεις 

 

Κατά τη διάρκεια του 2019 ολοκληρώθηκαν οι κατατάξεις/ανακατατάξεις 114 

κέντρων αναψυχής και έγιναν 1800 αλλαγές οι οποίες αφορούσαν ονομασία, 

επιχειρηματία ή διευθυντή Κέντρων Αναψυχής. Έγινε ανάκληση της άδειας 

λειτουργίας 66 Κέντρων Αναψυχής. Επίσης, εξετάστηκαν 450 και εγκρίθηκαν 140 

περιπτώσεις σχεδίων που αφορούσαν τροποποιήσεις υφιστάμενων κέντρων 

αναψυχής ή/και δημιουργίας νέων κέντρων από τις οποίες έτυχαν έγκρισης οι 140. 

Η Επιτροπή Κέντρων συνήλθε τον Νοέμβριο στην καθιερωμένη της ετήσια 

συνεδρία με κύριο θέμα συζήτησης την πολιτική για την ανανέωση της κατάταξης 

και έκδοσης άδειας λειτουργίας Κέντρων Αναψυχής για το 2020. 

  

 Σχέδια Επιχορήγησης 

 

Κατά το 2019 πραγματοποιήθηκε η προκήρυξη των πιο κάτω σχεδίων 

επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για:   

(α) βελτίωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των εγκεκριμένων εξωτερικών 

χώρων και όψεων Κέντρων Αναψυχής.   

(β) έργα αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών σε Κέντρα Αναψυχής.    

 

Στο πλαίσιο των Σχεδίων υποβλήθηκαν και εξετάστηκαν 17 αιτήσεις από τις οποίες 

εγκρίθηκαν και έτυχαν επιχορήγησης 5 επιχειρήσεις Κέντρων Αναψυχής, με 

συνολική δαπάνη ύψους €68.000 περίπου.  
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5.3.2 Γαστρονομία 

 

 Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας (Taste Cyprus) 

 

Κατά το 2019, ολοκληρώθηκε στην επαρχία Λάρνακας, η υλοποίηση της πιλοτικής 

εφαρμογής του Συμφώνου Ανάδειξης της κυπριακής γαστρονομίας, και έγινε η 

απονομή των σχετικών πιστοποιήσεων.  Πιστοποιήθηκαν 16 επιχειρήσεις, 9 

κέντρα αναψυχής, 4 καταστήματα και 3 μονάδες παραγωγής τοπικών προϊόντων 

διατροφής. Το Σύμφωνο προβλέπει μια σειρά ελάχιστων κριτηρίων ένταξης 

επιχειρήσεων στοχεύοντας στην προβολή της τοπικής γαστρονομίας, στην 

προώθηση των τοπικών μας προϊόντων  και στην αναβάθμιση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των χώρων εστίασης. Το Υφυπουργείο τροχοδρομεί την 

επέκταση του Συμφώνου και σε άλλες περιοχές της Κύπρου. 

 Κυπριακό Πρόγευμα 

 

Κατά το 2019, συνεχίστηκε με επιτυχία η εφαρμογή του θεσμού «Κυπριακό 

Πρόγευμα» στα ξενοδοχεία.  Μέχρι το τέλος του 2019, 70 ξενοδοχεία συμμετείχαν 

στο θεσμό. Στο πλαίσιο αυτό το Υφυπουργείο διοργάνωσε σεμινάρια μαγειρικής 

σε προσωπικό κουζίνας των ξενοδοχείων στη Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο.  

Επιπλέον, με τη συνεργασία ξενοδόχων διοργανώθηκαν τον Σεπτέμβρη θεματικές 

εβδομάδες σε ξενοδοχεία για προώθηση τοπικών εποχιακών προϊόντων και 

σχετικών φεστιβάλ της περιοχής.  

 

5.4. Κλάδος αδειοδότησης και ελέγχου (Επιθεωρήσεις) 

 

Ο Κλάδος εφαρμόζει τις σχετικές νομοθεσίες που διέπουν την ίδρυση και την  

λειτουργία ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών καταλυμάτων, γραφείων 

τουρισμού και ταξιδίων,  κέντρων αναψυχής, καθώς και  την εξάσκηση του  

επαγγέλματος των ξεναγών. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίστηκαν οι επιθεωρήσεις τόσο των ξενοδοχειακών και 

τουριστικών καταλυμάτων όσο και των κέντρων αναψυχής, με βάση τα σχετικά 

προγράμματα επιθεωρήσεων και τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται στις 

κατά περίπτωση διαδικασίες προτύπου διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008. 

 

Με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υφυπουργείου, κατά την 31η Οκτωβρίου  2019 

λειτουργούσαν 3595 Κέντρα Αναψυχής, 817 ξενοδοχειακά και άλλα τουριστικά 
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καταλύματα και 423 Γραφεία Τουρισμού και Ταξιδίων.  Κατά το 2019 εκδόθηκαν 

2149 άδειες Κέντρων Αναψυχής. Επιπρόσθετα, εκδόθηκαν 290 άδειες σε 

αδειούχους ξεναγούς.  

   

 

5.5. Κλάδος επιμόρφωσης, ποιοτικής εξυπηρέτησης & ασφάλειας 

τουριστών 

 

5.5.1. Επιμόρφωση Επαγγελματιών 

 

Κατά τη διάρκεια του 2019 πραγματοποιήθηκαν παγκύπρια 17 εκπαιδευτικά 

σεμινάρια για επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας. Τα θέματα που 

κάλυψαν τα σεμινάρια αφορούσαν την υπεύθυνη πώληση οινοπνευματωδών 

ποτών, ενημέρωση για τα αρχαιολογικά δρώμενα, τη βιοποικιλότητα, την 

εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, το «Κυπριακό Πρόγευμα», την επαγγελματική 

εξυπηρέτηση επιβατών τουριστικών λεωφορείων, την κοστολόγηση 

τιμοκαταλόγων και την κυπριακή κουζίνα. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν 560 

περίπου άτομα τα οποία επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μάθηση και ζήτησαν 

όπως ο θεσμός αυτός συνεχιστεί και στο μέλλον.   

 

5.4.2 Συνεργασία με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

 

  Πρόγραμμα Νεαροί Πρεσβευτές Τουρισμού 

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης στο ευρύ 

κοινό, συνεχίστηκε και για τη σχολική χρονιά 2018/19 το πρόγραμμα 

παρουσιάσεων/διαλέξεων «Νεαροί Πρεσβευτές Τουρισμού» για παιδιά της ΣΤ' 

Τάξης Δημοτικών Σχολείων. Στόχος των ενημερώσεων αυτών είναι να καταστούν 

τα παιδιά πρεσβευτές του τόπου μας οι οποίοι να γνωρίζουν, να αγαπούν και να 

σέβονται τον τόπο και το περιβάλλον που ζουν. Κατά τη διάρκεια του 2019 έγιναν 

συνολικά 103 διαλέξεις παγκύπρια, τις οποίες παρακολούθησαν 3815 μαθητές 

περίπου. 

 

 Διαλέξεις σε Σχολεία 

 

Πραγματοποιήθηκαν 16 παρουσιάσεις σε μαθητές Ε΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων 

για το θέμα του τουρισμού στην Κύπρο, τις οποίες παρακολούθησαν 660 περίπου 

μαθητές και 3 παρουσιάσεις σε Γυμνάσια/Λύκεια για το θέμα των τουριστικών 

επαγγελμάτων, τις οποίες παρακολούθησαν 300 περίπου μαθητές.    
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5.4.3 Πλατφόρμα για την ασφάλεια των τουριστών 

 

Στις 27 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της πλατφόρμας για τον 

τουρισμό, κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι κύριες δράσεις των μελών της, με 

έμφαση στις δράσεις που προωθούνται από την αστυνομία και τους μη 

κυβερνητικούς οργανισμούς. Κατά το 2019 πραγματοποιήθηκαν δύο δράσεις με 

τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Reaction και δύο σεμινάρια για την υπεύθυνη 

πώληση αλκοόλ. 
 

5.4.4 Παράπονα 

 

Υποβλήθηκαν και διερευνήθηκαν 86 παράπονα τα οποία εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα της Διεύθυνσης και τα οποία αφορούσαν επιχειρήσεις, αδειούχες και 

μη. Όλα τα παράπονα έτυχαν του ανάλογου χειρισμού μέσα στο πλαίσιο που 

καθορίζεται από το σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Έγιναν οι ανάλογες 

παραστάσεις/υποδείξεις προς τους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες και στις 

περιπτώσεις όπου ήταν δυνατόν λήφθηκαν τα δέοντα μέτρα. 

 

Το Υφυπουργείο διαχειρίστηκε 35 περίπου παράπονα σχετικά με τις παραλίες τα 

οποία αφορούσαν κυρίως την πυκνή και, πέραν του καθορισμένου από τη σχετική 

νομοθεσία, ορίου τοποθέτησης κρεβατιών/ομπρελών, ανεπαρκείς ή 

παραμελημένες υποδομές και τη ρύπανση της θάλασσας και της παραλίας.   

Λήφθηκε επίσης αριθμός παραπόνων τα οποία δεν ενέπιπταν στις αρμοδιότητες 

του Υφυπουργείου Τουρισμού και τα οποία διαβιβάστηκαν στις κατά περίπτωση 

αρμόδιες υπηρεσίες για διερεύνηση και λήψη των αναγκαίων μέτρων.   

 
5.5  Τομέας εξυπηρέτησης ΑμεΑ 

 

5.5.1 Σχέδια Χορηγιών 

 

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των κυπριακών παραλιών μέσω ενισχύσεων των 

τοπικών αρχών, λειτούργησε για ακόμη μια χρονιά το Σχέδιο Επιχορηγήσεων του 

Υφυπουργείου Τουρισμού για ενθάρρυνση έργων οργάνωσης και ασφάλειας 

παραλιών, με έμφαση στη βελτίωση υποδομών για άτομα με αναπηρίες, για τα έτη 

2019-2020 με διαθέσιμο κονδύλι €40.000 για κάθε έτος.   

 

5.5.2 Διεξαγωγή Έρευνας για προσβάσιμες παραλίες 

 

Αναφορικά με το θέμα των προσβάσιμων παραλιών για άτομα με αναπηρίες και 

συγκεκριμένα για άτομα με κινητικά προβλήματα/δυσκολίες, έγινε έρευνα και 
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ανανέωση των στοιχείων της σχετικής έκδοσης του Υφυπουργείου κατά την οποία 

διαπιστώθηκε ότι με τη συνδρομή/επιχορήγηση του Υφυπουργείου υπήρξε 

αύξηση των εν λόγω παραλιών και του εξοπλισμού προσβασιμότητας. Από 50 

προσβάσιμες παραλίες το 2018, εκ των οποίων οι 29 με πλήρη πρόσβαση, το 

2019 καταγράφηκαν 54 προσβάσιμες παραλίες εκ των οποίων οι 37 με πλήρη 

πρόσβαση (πρόσβαση μέσω διαδρόμων/ειδικών τροχοκαθισμάτων/ άλλων 

μηχανισμών μέχρι και τη θάλασσα). 

 

5.5.3 Αναθεώρηση Ενημερωτικού Οδηγού «Accessible Cyprus» 

Έγινε αναθεώρηση των πληροφοριών του Οδηγού «Accessible Cyprus», ο οποίος 
περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό προσβάσιμων εγκαταστάσεων και 
διευκολύνσεων, και απευθύνεται σε άτομα με ανάγκες προσβασιμότητας που 
επιθυμούν να επισκεφθούν το νησί. Η εκτύπωση του και η ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα του Υφυπουργείου σε ηλεκτρονική μορφή, αναμένεται πριν από το 
τέλος του χρόνου. 

 

5.5.4. Επιθεωρήσεις διευκολύνσεων ΑμεΑ σε ξενοδοχειακές μονάδες 

 

Πραγματοποιήθηκαν επιθεωρήσεις διευκολύνσεων ΑμεΑ σε ξενοδοχειακές 

μονάδες και η συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου στα ελληνικά και στα 

αγγλικά. Σκοπός ήταν η ανάρτηση των πληροφοριών στην ιστοσελίδα του 

Υφυπουργείου, ούτως ώστε να δίδεται εγκυρότερη ενημέρωση των ατόμων με 

αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, τα οποία επιθυμούν να επισκεφθούν το νησί. 

 

5.5.5. Συνάντηση με Κυπριακή Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες 

(ΚΥΣΟΑ) 

 

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την ΚΥΣΟΑ, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων 

και προγραμματισμό κοινών δράσεων εντός του 2020. 

 

5.5.6 Συνεργασία με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

 

Έγινε εκπροσώπηση του Υφυπουργείου από λειτουργούς του Τμήματος σε 

ημερίδα που διοργάνωσε το ΤΕΠΑΚ σε συνεργασία με την Οργάνωση 

Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ).  Επιπλέον, έγινε προκαταρκτική διαβούλευση με 

ακαδημαϊκό προσωπικό του ΤΕΠΑΚ για κοινή δράση με το Υφυπουργείο, στην 

οποία θα εμπλέκονται τα τμήματα Ξενοδοχειακής Διεύθυνσης και Πολιτικών 

Μηχανικών του Πανεπιστημίου αλλά και η ΟΠΑΚ. 
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5.6. Τομέας παραλιών  

 

5.6.1 Σχέδια Χορηγιών 

Όπως έχει προαναφερθεί, στο πλαίσιο αναβάθμισης των κυπριακών παραλιών 

μέσω ενισχύσεων των Τοπικών Αρχών λειτούργησε για ακόμη μια χρονιά το 

Σχέδιο Επιχορηγήσεων του Υφυπουργείου Τουρισμού για ενθάρρυνση έργων 

Οργάνωσης και Ασφάλειας Παραλιών, για τα έτη 2019-2020 με διαθέσιμο κονδύλι 

€40.000 για κάθε έτος. Μέσω του Σχεδίου λήφθηκαν αιτήματα για έργα παραλιών 

από 12 Δήμους και Κοινότητες παγκυπρίως και η παραλαβή αιτημάτων 

συνεχίστηκε μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2020. Παράλληλα, κατόπιν 

διαβουλεύσεων με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας 

και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), υλοποιήθηκε το 2019 διακυβερνητική εντολή ύψους 

€80.000 για αγορά ναυαγοσωστικού εξοπλισμού από το Υπουργείο Εσωτερικών, 

βάσει αναγκών που εντοπίστηκαν από το ΚΣΕΔ και τις Επαρχιακές Διοικήσεις. 

 

5.6.2 Συμμετοχή σε Επιτροπές 
 
Το Υφυπουργείο, μέσω της εκπροσώπησης του στην Κεντρική Επιτροπή 
Παραλιών και στις Τοπικές Επιτροπές Παραλιών, παρακολούθησε θέματα και 
έδωσε απόψεις αναφορικά με σχέδια χρήσης παραλίας που αφορούσαν τη 
δημιουργία νέων οργανωμένων παραλιών και τροποποιήσεις σε υφιστάμενες 
καθώς και άλλα θέματα που διέπονται από την Περί Προστασίας της Παραλίας 
Νομοθεσία. Επιπρόσθετα, το Υφυπουργείο εκπροσωπήθηκε σε αριθμό 
συναντήσεων για διάφορα θέματα διαχείρισης και προστασίας παραλιών με 
εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.  
 

5.6.3 Ασφάλεια Θαλάσσιων Αθλημάτων 

 

Στον τομέα της ασφάλειας των θαλασσίων αθλημάτων συνεχίστηκε η συνεργασία 

με την Μη Κυβερνητική Οργάνωση Safe Watersports και έγιναν παρουσιάσεις σε 

συνεργάτες για το ομώνυμο πρόγραμμα.  

 

5.6.4 Γαλάζια Σημαία 

 

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία», το Υφυπουργείο 

Τουρισμού έχοντας τον ρόλο του εθνικού συντονιστή του προγράμματος, 

προέβηκε σε δημιουργία νέας έκδοσης/ βιβλιαρίου με πληροφορίες για όλες τις 

παραλίες Γαλάζιας Σημαίας. Επίσης, χορηγήθηκαν μέσω του εθνικού χειριστή του 

προγράμματος (CYMEPA) δράσεις όπως αγορά σημαιών, αναλύσεις νερών 
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κολύμβησης, επιθεωρήσεις παραλιών κ.ά. Το 2019 βραβεύτηκαν 65 παραλίες σε 

19 δήμους και κοινότητες παγκύπρια και μία Μαρίνα, αυτή της Λεμεσού. 

 

 

5.7. Τομέας αειφορίας  

 

5.7.1 Πρόγραμμα European Destinations of Excellence EDEN 

  

- Promotion of EDEN Destinations and Awareness Raising: (2018-
2019) 
 

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση των προορισμών EDEN στην Κύπρο (EDEN 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 και 2017) και η ενίσχυση της 

αναγνωρισιμότητας από το κοινό με τη διοργάνωση μιας διαφημιστικής 

εκστρατείας. Το έργο «Προώθηση των Ευρωπαϊκών Προορισμών Αριστείας 

EDEN και ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας από το κοινό» (Promotion of Eden 

destinations and awareness raising) υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής GRO/SME/17/C/095 – Grant Programme 2017 και 

συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς και Εθνικούς Πόρους. Το πρόγραμμα 

ξεκίνησε να υλοποιείται την 1.9.2018 και έχει ορίζοντα υλοποίησης 18 μήνες.  

Ειδικοί Στόχοι του Έργου είναι: 

 Η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των αναδυόμενων Ευρωπαϊκών 

Προορισμών Αριστείας και κυρίως αυτών που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί 

 Η αύξηση της αναγνώρισης της ποικιλότητας και της ποιότητας του κάθε 

προορισμού EDEN 

 Η μείωση της εποχικότητας 

 Η επιβράβευση αειφόρων πρακτικών στον τουρισμό 

 Η ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών καλών πρακτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

 

Η διαφημιστική εκστρατεία περιλαμβάνει την έκδοση διαφημιστικού υλικού για τους 

νικητές προορισμούς, ταξίδι εξοικείωσης Γερμανών δημοσιογράφων και bloggers, 

προβολή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.ά.  

 

- European Destinations of Excellence (EDEN) 2019 - Health and well-
being tourism 
 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού επιλέγηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να 

διαχειριστεί το Πρόγραμμα EDEN 2019 στην Κύπρο και έχει διοργανώσει 

διαγωνισμό για την επιλογή του Καλύτερου Τουριστικού Προορισμού με θέμα 

«Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας» (Health and Well-being Tourism) στην Κύπρο.  

Βραβευμένος προορισμός ήταν η κοινότητα της Μηλιούς στην επαρχία Πάφου. 



 

 

42 

 

5.7.2 Αειφόρες δράσεις/ συνεργασίες 

 

Το Υφυπουργείο στήριξε οικονομικά δράσεις του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου 

Τουρισμού και συγκεκριμένα την ενημερωτική ημερίδα «Plastic Free 

Entertainment Cruises and Water Sports Activities», η οποία πραγματοποιήθηκε 

στη Μαρίνα Λάρνακας και την εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος «Keep 

our Sand and Sea Plastic Free» σε συνεργασία με τον ταξιδιωτικό οργανισμό TUI 

και το Travel Foundation. Συνεχίστηκε η συνεργασία με τη Cymepa με συμμετοχή 

στις συνεδρίες της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για το Green Key, και 

στήριξη της  έκδοσης σχετικού ενημερωτικού φυλλαδίου.  

 

5.8. Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού 

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

το Υφυπουργείο Τουρισμού. Στο πλαίσιο του σχεδίου, η εταιρεία συμμετείχε στη 

Γενική Συνέλευση των Eurogites (European Federation of Rural Tourism) στην 

Ισπανία, σε εκθέσεις του εξωτερικού (ITB Γερμανία, World Travel Market ΗΒ, 

Tournatur (Dusseldorf) Γερμανία, 50Plus Beurs στην Ολλανδία) και στην έκθεση 

'Ταξίδι' στη Λευκωσία.  Εκδόθηκε πληροφοριακό υλικό, έγινε αξιοποίηση των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική καμπάνια μέσω 

του δικτύου διαφημίσεων της Google στις χώρες στόχους Γερμανία, Αυστρία, 

Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισραήλ.  

Επιπλέον, έγιναν καταχωρήσεις και αφιερώματα σε εξειδικευμένα έντυπα στην 

Κύπρο.  Επίσης, εκδόθηκε εξειδικευμένος χάρτης και εφαρμογή (application) στα 

οποία περιλαμβάνονται τα χωριά εκείνα όπου υπάρχουν παραδοσιακά 

καταλύματα καθώς και άλλα σημεία ενδιαφέροντος στην ύπαιθρο, σε συνεργασία 

με ιδιωτική εταιρεία. Διοργανώθηκαν επίσης ταξίδια εξοικείωσης για γνωριμία με 

το προϊόν της υπαίθρου.  

Έγινε αντικατάσταση του συστήματος κρατήσεων της Εταιρείας με νέας 

τεχνολογίας πλατφόρμα σε συνεργασία με εξωτερικό οίκο διαχείρισης κρατήσεων. 

Εισήχθηκε το βραβείο «ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ» στα βραβεία του Φορέα Κύπρια Φιλοξενία 

με ξεχωριστά κριτήρια για τις επιχειρήσεις της υπαίθρου. Η Κυπριακή Εταιρεία 

Αγροτουρισμού συμμετέχει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα. 

Παράλληλα εγκρίθηκε, στο πλαίσιο έκτακτης γενικής συνέλευσης, η τροποποίηση 

του καταστατικού της εταιρείας ώστε να επιτραπεί η διεύρυνση της, με την ένταξη 

και άλλων συναφών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο, 
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στοχεύοντας σε περαιτέρω δικτύωση και συνέργειες με γνώμονα την αναβάθμιση 

του προϊόντος της υπαίθρου. 

Η Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού διοργάνωσε με επιτυχία στις 3 Οκτωβρίου 

2019 συνέδριο με θέμα «Η Αξία των τοπικών προϊόντων και η χρήση τους στον 

Αγροτουρισμό» με χρηματοδότηση από το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο. 

 

5.9. Ενδιάμεσος φορέας – Σχέδιο Χορηγιών Επενδύσεων εμπλουτισμού και 

εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος  

 

Η Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας και Αδειοδότησης Τουριστικών 

Επιχειρήσεων, ανέλαβε καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα, για τη λειτουργία του 

Σχεδίου Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού 

προϊόντος το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης.  Το Σχέδιο, με προϋπολογισμό €16 εκ, προκηρύχθηκε στις 3.8.2017 με 

περίοδο υποβολής αιτήσεων από 4.8.2017-16.4.2018. Η αρμοδιότητα αυτή αφορά 

στην ευθύνη της υλοποίησης και εφαρμογής του Σχεδίου. Ο Ενδιάμεσος Φορέας 

αποτελεί ξεχωριστό οργανωτικό σχήμα το οποίο στελεχώνεται με λειτουργούς 

διαφόρων ειδικοτήτων και του οποίου προΐσταται η Διευθύντρια Τουρισμού 

Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας και Αδειοδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων. 

 

Για τη λειτουργία του Ενδιάμεσου Φορέα εγκρίθηκε Τεχνική Βοήθεια ύψους 

€600.000 που αφορά σε δαπάνες για τη λειτουργία και διαχείριση του Σχεδίου 

μέχρι την ολοκλήρωσή του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Διεύθυνση Διαχείρισης έργων ανάπτυξης και προσέλκυσης 

επενδύσεων  

 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού κ. Θεοφάνης Τρύφωνος  είναι 
προσωρινά  ο προϊστάμενος  της Διεύθυνσης Διαχείρισης Έργων Ανάπτυξης και 
Προσέλκυσης Επενδύσεων. Οι αρμοδιότητες και οι βασικές ενέργειες της 
Διεύθυνσης για το 2019, αναλύονται συνοπτικά στη συνέχεια.  
 

Κύριος πυλώνας των εργασιών του Τομέα Διαχείρισης Έργων Ανάπτυξης ήταν η  

ανάπτυξη του Ναυτικού Τουρισμού και η υλοποίηση της αντίστοιχης κυβερνητικής 

στρατηγικής, μέσω της προώθησης δημιουργίας μαρίνων (μαρίνες Λεμεσού, Αγίας 

Νάπας, Πάφου και Παραλιμνίου) και της αδειοδότησης για τη διαχείριση, 

εκμετάλλευση και λειτουργία χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής. Η 

κυβερνητική στρατηγική σε θέματα ανάπτυξης του ναυτικού τουρισμού έχει ως 

κύριο στόχο τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και την αύξηση του 

ποιοτικού τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο καθώς και την επιμήκυνση της 

τουριστικής περιόδου, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της 

οικονομίας. 

 

Οι δραστηριότητες και ενέργειες του Τομέα Διαχείρισης Έργων Ανάπτυξης 

αφορούν στην παρακολούθηση και εποπτεία των έργων και το συντονισμό όλων 

των θεμάτων που σχετίζονται με αυτά. 

 

Για τις υπό ανέγερση μαρίνες Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου, έτυχε 

παρακολούθησης η  υλοποίηση της κατασκευής των έργων τους, βάσει των 

σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση που 

συνάφθηκε μεταξύ Παραχωρησιούχου και Αδειούχου. Με την ολοκλήρωση των 

υποχρεωτικών λιμενικών και χερσαίων εγκαταστάσεων των υπό αναφορά 

μαρίνων, θα ξεκινήσει η παρακολούθηση των συμβατικών προνοιών για 

λειτουργία και διαχείρισή τους.  

 

Όσον αφορά στις ανεγερθείσες μαρίνες Λεμεσού και St Raphael, έγινε 

παρακολούθηση των προνοιών των συμβάσεων που αφορούν στη λειτουργία και 

διαχείρισή τους.  

 

Για την Πάφο, τροχοδρομήθηκε διαγωνιστική διαδικασία για αγορά υπηρεσιών 

συμβούλων/μελετητών οι οποίοι θα εξετάσουν, σε πρώτη φάση, τη δυνατότητα 
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δημιουργίας διττής ανάπτυξης στην Κισσόνεργα, η οποία θα αφορά τόσο την 

κατασκευή Μαρίνας όσο και τη δημιουργία υποδομής υποδοχής 

κρουαζιερόπλοιων τελευταίας γενιάς. Αφού καθοριστεί το είδος της ανάπτυξης, θα 

προκηρυχθεί διαγωνισμός για ανάθεση του έργου σε στρατηγικό επενδυτή.  

 

Το Υφυπουργείο διεξήγαγε, επίσης, ενδελεχή έλεγχο και εφάρμοσε τις διαδικασίες 

που αφορούν τις μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης και υπομίσθωσης οικιστικών 

ακινήτων στις Μαρίνες Λεμεσού και Αγίας Νάπας.  

 

Με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού και τη δημιουργία μιας 

ασφαλούς ζώνης ναυσιπλοΐας σκαφών κατά μήκος της ακτογραμμής των 

ελεύθερων περιοχών της Κύπρου, προωθήθηκε η δημιουργία χώρων 

ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, μέσω της διαχείρισης των κατάλληλων 

διαδικασιών αδειοδότησης.  

 

Όσον αφορά στο θέμα των καζίνο, έγινε η παρακολούθηση της κατασκευής του 

καζίνο θέρετρου ΄City of Dreams Mediterranean’, ως του πρώτου πολυθεματικού 

καζίνο-θέρετρου της Κύπρου και του μεγαλύτερου της Ευρώπης, μέχρι την έναρξη 

της λειτουργίας του. Δια μέσου και της Συντονιστικής Επιτροπής Καζίνο, της 

οποίας προεδρεύει το Υφυπουργείο, έγινε γενικός συντονισμός και  εποπτεία της 

όλης διαδικασίας ανάπτυξης και ο χειρισμός ζητημάτων και η αντιμετώπιση 

προβλημάτων που αφορούν την ομαλή ανάπτυξη του έργου.      

 

Στο πλαίσιο της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με την 

πολιτική ενθάρρυνσης επενδύσεων σε γήπεδα γκολφ, με στόχο να καταστεί η 

Κύπρος τουριστικός προορισμός υψηλής ποιότητας, το  Υφυπουργείο προέβηκε 

σε  εργασίες συντονισμού που προκύπτουν από τη λειτουργία της Υπουργικής 

Επιτροπής για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Συντονισμού 
 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Συντονισμού είναι ο κ. 
Μιχάλης Χαϊλής, Αναπλ. Διευθυντής Τουρισμού. Οι αρμοδιότητες και οι βασικές 
ενέργειες της Διεύθυνσης για το 2019, αναλύονται συνοπτικά στη συνέχεια.  
 
Η Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Συντονισμού αποτελείται από τον 
Τομέα Οικονομικού Σχεδιασμού, τον Τομέα Συντονισμού / Γραφείο Υφυπουργού 
και τη Μονάδα Ερευνών CReDIT (Centre for Research, Data and Intelligence on 
Tourism). 
 
7.1. Τομέας Οικονομικού Σχεδιασμού 
 
Ο Τομέας έχει την ευθύνη σχεδιασμού και συντονισμού της υλοποίησης της 
Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2020-2030, καθώς επίσης και τον συντονισμό για 
την υλοποίηση της Στρατηγικής για τις Ορεινές, Υπαίθριες και Ακριτικές περιοχές, 
σε ό,τι αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργείου 
Τουρισμού. 
 
Κύριες αρμοδιότητες του Τομέα είναι, επίσης, ο στρατηγικός καταρτισμός, καθώς 
και η ευθύνη παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησης του 
Προϋπολογισμού του Υφυπουργείου, η εποπτεία προσφορών και συμβάσεων, η 
παρακολούθηση ευρωπαϊκών ευκαιριών χρηματοδότησης και η εξασφάλιση 
κονδυλίων και χρηματοδοτήσεων για εφαρμογή δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής 
Τουρισμού 2020-2030. Επιπρόσθετα, ο συντονισμός, και η παροχή 
πληροφοριών/στοιχείων/ εγγράφων σε διάφορες υπηρεσίες για τη διεξαγωγή 
ελέγχων σε ότι αφορά τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, η χωροθέτηση τουριστικών 
περιοχών, η διαμόρφωση των οικονομικών πτυχών και η αξιολόγηση της 
προστιθεμένης αξίας για την οικονομία των διαφόρων πολιτικών του 
Υφυπουργείου (Σχεδίων χορηγιών κ.λπ.), η ετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου 
του Υφυπουργείου Τουρισμού και η παρακολούθηση υλοποίησής του, και τέλος η 
υποβολή εισηγήσεων για νέα έργα και δράσεις. 
 
7.2.  Τομέας Συντονισμού – Γραφείο Υφυπουργού 
 
Ο Τομέας Συντονισμού παρακολουθεί και συντονίζει θέματα του Γραφείου του 
Υφυπουργού, θέματα Τύπου και θέματα Υπουργικού Συμβουλίου και Βουλής των 
Αντιπροσώπων. Παρακολουθεί, επίσης, την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου 
σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου, αξιολογεί κρίσεις και δυνητικούς 
κινδύνους και συντονίζει μεγάλες εκδηλώσεις ή επίσημες επισκέψεις του 
Υφυπουργού στο εξωτερικό. 
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Επιπρόσθετα, ο Τομέας ασχολείται με επικοινωνιακά θέματα, τόσο εντός του 
Υφυπουργείου όσο και προς τα ΜΜΕ, καθώς και τη δημιουργία περιεχομένου της 
εταιρικής ιστοσελίδας του Υφυπουργείου Τουρισμού και του εταιρικού 
λογαριασμού του Τwitter. Ο Τομέας παρακολουθεί τα εγχώρια και τα ξένα Μέσα 
Μαζικής Επικοινωνίας και ενεργεί με άμεση διοχέτευση των θέσεων του 
Υφυπουργείου στα καθημερινά ερωτήματα και αιτήματα δημοσιογράφων. 
Παράλληλα, διενεργεί έρευνα, συλλογή υλικού για ετοιμασία ανακοινώσεων, 
ομιλιών, χαιρετισμών, παρουσιάσεων, δελτίων τύπου, συνεντεύξεων, άρθρων του 
Υφυπουργού Τουρισμού και συμμετέχει σε συνεντεύξεις τύπου και σε 
αντιπροσωπείες του Υφυπουργείου στην Κύπρο και το εξωτερικό. Επίσης, ο 
Τομέας καταρτίζει πρόγραμμα επικοινωνίας του  Υφυπουργού ενώ γίνονται 
διευθετήσεις δημοσιογραφικής και οπτικοακουστικής κάλυψης σημαντικών 
γεγονότων που αφορούν το Υφυπουργείο τόσο στην Κύπρο όσο και το εξωτερικό.  
 
Τέλος, ο τομέας έχει καταρτίσει το κεντρικό Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων και 
εκπονεί τα Σχέδια Διαχείρισης των Κρίσεων που προκύπτουν  ανάλογα με τη 
θεματική τους. Κατά το 2019 ετοίμασε Σχέδιο Διαχείρισης για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων που προέκυψαν από το κλείσιμο της αεροπορικής εταιρείας 
Thomas Cook.     
 
7.3. Μονάδα Ερευνών CReDIT (Centre for Research, Data and Intelligence 
on Tourism) 
 
Οι βασικές αρμοδιότητες της Μονάδας Ερευνών είναι η προώθηση πρωτογενούς 
και δευτερογενούς έρευνας σε ότι αφορά στο κυπριακό τουριστικό προϊόν, το 
βαθμό ικανοποίησης των περιηγητών, τις στοχευόμενες αγορές-πηγές τουρισμού 
και τους ανταγωνιστικούς προορισμούς, η παρακολούθηση των στρατηγικών 
στόχων της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2020-2030, η παρακολούθηση 
δεικτών και διεθνών τάσεων στον τουρισμό για θέματα όπως η αειφορία και 
κλιματική αλλαγή, η ψηφιακή τουριστική καινοτομία και η διάχυση γνώσης στους 
τουριστικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους μεταξύ άλλων. Απώτερος 
σκοπός είναι η παροχή τεκμηριωμένων θέσεων σε θέματα τουριστικής πολιτικής 
του κράτους, τα οποία άπτονται των στρατηγικών στόχων του Υφυπουργείου 
Τουρισμού, υποστηρίζοντας έτσι τη διαδικασία λήψεως ορθολογιστικών 
αποφάσεων, τόσο στον τουριστικό τομέα όσο και σε άλλους τομείς παροχής 
υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν. 
 

7.4. Άλλες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης 

 

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης εμπίπτουν επίσης η ετοιμασία νομοθεσιών και 
ο χειρισμός οριζόντων θεμάτων και δράσεων του Υφυπουργείου. 
 
Η Διεύθυνση συντονίζει/εκπροσωπείται επίσης τις/στις πιο κάτω 
Επιτροπές/Ομάδες: 
 

 Συμβούλιο Προσφορών του Υφυπουργείου 
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 Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικής Τουρισμού 2020-2030 

 Μονάδα Στρατηγικού Οικονομικού Σχεδιασμού 

 Συμβουλευτική Επιτροπή Τουρισμού TAC (Tourism Advisory Committee) 

 Ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Recult (Interreg GR-CY) 

 Ομάδα Παρακολούθησης του Σχεδίου Χορηγιών και Τεχνικής Βοήθειας 

 Ομάδα Παρακολούθησης της Δέσμης Δράσεων 

 Διυπουργικό Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, υπό το Υπουργείο 

Εξωτερικών 

 Διυπουργική ομάδα για το Brexit, υπό το Υπουργείο Εξωτερικών 

 Ομάδα Έργου του Υφυπουργείου για το PANORAMED (WP5)  

 Επιτροπή Εξεύρεσης Κτιρίων  

 Ομάδα Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων άλλων 

Υπουργείων 

 

 


