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Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
κ. Αλέκος Ορουντιώτης
Δικηγόρος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
κ. Γεώργιος Μιντής
Δικηγόρος

ΜΕΛΗ:
κα Κλεοπάτρα Μυλωνά-Μιχαηλίδου
Τραπεζικός - Οικονομολόγος

  
κ. Γεώργιος Μωυσή
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

1. Διοικητικό Συμβούλιο:
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί ΚΟΤ Νόμου 1969-2008 και του Νόμου περί Ορισμένων 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) 149/1988, τον 
Οργανισμό διοικεί εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατά το 2011 η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν η ακόλουθη:
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1. Οργάνωση του Κυπριακού
 Οργανισμού Τουρισμού

κ. Χρίστος Τζιαμπάζης
Επιχειρηματίας

 

Δρ. Αλέξης Σαβεριάδης
Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΠΑΚ

Καθηγ. Δρ. Ανδρέας Φιλοκύπρου
Αρχιτέκτονας,  Διεθνές Εμπόριο

κ. Μάριος Χαννίδης
Διευθυντής Καρδιολογικού Ιδρύματος Κύπρου

κ. Άδωνης Βελάζης
Αρχιτέκτονας
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1. Οργάνωση του Κυπριακού
 Οργανισμού Τουρισμού

2. Εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το 2011 συνήλθε σε 42 συνεδρίες και πήρε αποφάσεις για θέματα 
πολιτικής, έγκριση Προϋπολογισμού 2012, κλπ.

Η Επιτροπή Προσωπικού και η Επιτροπή Προσφορών στις οποίες το Συμβούλιο μεταβίβασε 
ανάλογες αρμοδιότητες του για την καλύτερη διεξαγωγή των εργασιών του Οργανισμού, συνήλθαν 
σε 33 και 25 συνεδρίες αντίστοιχα κατά τις οποίες μελέτησαν και πήραν αποφάσεις σε διάφορα 
θέματα των αρμοδιοτήτων τους.

3. Γενική Διεύθυνση
Κατά το 2011, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ήταν ο κ. Λεύκος Φυλακτίδης, Διευθυντής 
Τουρισμού.

4. Διοίκηση / Διάρθρωση Υπηρεσιών του Οργανισμού
Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού αποτελούνται από τη Γενική Διεύθυνση και τέσσερα τμήματα:

α) Διοίκησης (Διοίκηση, Αρχείο, Οικονομική Υπηρεσία / Λογιστήριο)
β) Στρατηγικής, (περιλαμβάνει και τη Μαρίνα Λάρνακας)
γ) Προβολής-Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και 
δ) Διασφάλισης Ποιότητας

και διακρίνονται:

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία, τα γραφεία της οποίας βρίσκονται στη Λευκωσία.  Διευθυντές 
Τουρισμού είναι ο κ. Μιχάλης Μεταξάς, Προϊστάμενος του Τμήματος Προβολής, o κ. Γιάννης 
Κουής, Προϊστάμενος του Τμήματος Διοίκησης, η κα Αννίτα Δημητριάδου, Προϊσταμένη του 
Τμήματος Στρατηγικής, ο κ. Μαρίνος Μενελάου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος 
Διασφάλισης Ποιότητας.
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1. Οργάνωση του Κυπριακού
 Οργανισμού Τουρισμού

2. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εσωτερικού που αποτελούνται:

(α) από τα Γραφεία Τουριστικών Πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια του 2011 λειτουργούσαν 
δεκατρία Γραφεία Πληροφοριών στις διάφορες επαρχίες.

(β) από τα Γραφεία Επιθεωρητών. Κατά τη διάρκεια του 2011 λειτουργούσαν έξι Γραφεία 
Επιθεωρητών στις διάφορες επαρχίες.

(γ) από τη Μαρίνα Λάρνακας.

3. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εξωτερικού, που κατά το 2011 αποτελούνταν από 22 
Γραφεία Τουρισμού στις ακόλουθες πόλεις:  Λονδίνο, Δουβλίνο, Φραγκφούρτη, Βερολίνο, 
Παρίσι, Στοκχόλμη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μιλάνο, Ζυρίχη, Βρυξέλλες, Άμστερνταμ, Βιέννη, 
Νέα Υόρκη, Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Ντουπάι, Τελ Αβίβ, Ελσίνκι, Βουδαπέστη, Πράγα και 
Βαρσοβία.

5. Προσωπικό
Στις 31.12.2011 τα μέλη του προσωπικού του ΚΟΤ (μόνιμο, αορίστου διαρκείας, εργατικό, μερικής 
απασχόλησης, έκτακτο και εντόπιο εξωτερικού) ήταν 354. Από αυτά 188 υπηρετούσαν στην 
Κεντρική Υπηρεσία, 85 στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εσωτερικού και 81 στις Περιφερειακές 
Υπηρεσίες Εξωτερικού.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2010

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 1

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 3 3

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 3 3

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 81

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 19

ΑΡΧΕΙΟ 32

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 30

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 42

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 25

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  4

ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 13

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 41 37 81 159

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 30 35 65

ΣΥΝΟΛΟ 188 85 81 354
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6. Λειτουργία Εκπαιδευτικού 
Κέντρου

Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής για 
επιμόρφωση και ανάπτυξη, το προσωπικό 
του Οργανισμού, συμμετείχε σε 
διάφορα Επιμορφωτικά/Σεμινάρια που 
διοργανώθηκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης 
του ΚΟΤ. Διοργανώθηκαν επίσης 
ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα για το 
προσωπικό σε θέματα σχετικά με τις 
δραστηριότητες του Οργανισμού.

Στο Εκπαιδευτικό Κέντρο ΚΟΤ διοργανώθηκαν 
προγράμματα για επαγγελματίες τουρισμού.  
Επίσης φιλοξενήθηκαν παιδιά Δημοτικών 
Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων καθώς και 
φοιτητές από όλη την Κύπρο και το εξωτερικό 
για παρουσίαση του τουρισμού της Κύπρου και 
την καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης.

7. Ασφάλεια και Υγεία
Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία έχει 
δημιουργηθεί Υπηρεσιακή Επιτροπή η οποία 
επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων Ασφάλειας 
και Υγείας και διορίστηκε Λειτουργός 
Ασφάλειας και Υγείας.

8. Νομικός Σύμβουλος
Το Δικηγορικό Γραφείο Χρίστου Τριανταφυλλίδη 
συνέχισε και κατά το 2011 να προσφέρει 
τις υπηρεσίες του ως Νομικοί Σύμβουλοι του 
Οργανισμού.

9. Ελεγκτές
Η Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, συνέχισε 
να ασκεί και κατά το 2011 τις αρμοδιότητες του 
Ελεγκτή του Οργανισμού που της ανατέθηκαν 
από το Υπουργικό Συμβούλιο.

1. Οργάνωση του Κυπριακού
 Οργανισμού Τουρισμού
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1. Οργάνωση του Κυπριακού
 Οργανισμού Τουρισμού 
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Σύμφωνα με στοιχεία και εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού που δημοσιεύονται 
στην έκδοση UNWTO World Tourism Barometer (May 2012 – Statistical Annex) η διεθνής 
τουριστική κίνηση το 2011 έφθασε τα 982 εκ. αφίξεις σε σύγκριση με 939 εκ. το 2010, 
σημειώνοντας αύξηση 4,6%.   

Η τουριστική κίνηση στην Ευρώπη το 2011 αυξήθηκε κατά 6,1% σε σχέση με το 2010, αφού 
ανήλθε στα 503,7 εκ. αφίξεις (474,7 εκ. το 2010).  Ειδικά σε ότι αφορά τις χώρες της Νότιας 
/ Μεσογειακής Ευρώπης, οι αφίξεις περιηγητών σημείωσαν αύξηση κατά 7,6% (από 169,0 εκ. 
το 2010 σε 181,9 εκ. το 2011), η οποία ήταν μεγαλύτερη από τη μέση αύξηση για όλη την 
Ευρώπη. 

Στις περισσότερες περιοχές της υφηλίου σημειώθηκε αύξηση στις αφίξεις το 2011 σε σχέση 
με το 2010, με την εξαίρεση της Μέσης Ανατολής, όπου μειώθηκαν κατά 8,4%.  Τα μεγαλύτερα 
ποσοστά αύξησης καταγράφηκαν στην Ευρώπη και στην Ασία και στις Χώρες του Ειρηνικού (6,1%), 
ενώ αύξηση κοντά στα επίπεδα του παγκόσμιου μέσου όρου σημειώθηκε στην Αμερικάνικη 
ήπειρο (4,2%) και οριακή αύξηση (0,9%) στην Αφρική. Η μεγαλύτερη του παγκόσμιου μέσου 
όρου αύξηση που παρατηρήθηκε στην Ευρώπη, περιοχή η οποία κατέχει την πρώτη θέση στην 
παγκόσμια αγορά, είχε ως συνέπεια την αύξηση του μεριδίου της περιοχής αυτής από 50,6% το 
2010 σε 51,3% το 2011. Επίσης, οριακά αυξήθηκε το μερίδιο στην παγκόσμια αγορά της Ασίας 
και των Χωρών του Ειρηνικού (από 21,8% το 2010 σε 22,1% το 2011) που διατήρησαν τη 
δεύτερη θέση, ενώ το μερίδιο αγοράς της Αμερικανικής ηπείρου παρέμεινε σταθερό στο 15,9% 
και η ήπειρος αυτή στην τρίτη θέση. Στην τέταρτη και πέμπτη θέση παρέμειναν η Μέση Ανατολή 
και η Αφρική αντίστοιχα, με το μερίδιο της πρώτης να μειώνεται από 6,4% το 2010 σε 5,6% το 
2011 και της τελευταίας από 5,3% το 2010 σε 5,1% το 2011. 

Σε ότι αφορά τα διεθνή έσοδα από τον τουρισμό, σύμφωνα πάντα με την πιο πάνω πηγή, αυτά ανήλθαν 
το 2011 σε US$1.030 δις ή €740 δις.  Πιο αναλυτικά, τα έσοδα της Ευρώπης ανήλθαν σε US$463,4 
δις ή €332,9 δις (που αντιστοιχεί στο 45,0% των εσόδων παγκοσμίως), της Ασίας και των χωρών 
της Άπω Ανατολής σε US$289,0 δις ή €207,6 δις (δηλαδή το 28,1% των εσόδων παγκοσμίως), της 
Αμερικής σε US$199,5 δις ή €143,3 δις (19,4%), της Μέσης Ανατολής σε US$45,9 δις ή €32,9 δις 
(4,5%) και της Αφρικής σε US$32,6 δις ή €23,4 δις (3,2%).

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας που προκύπτουν 
από την Έρευνα Ταξιδιωτών στις αφίξεις στα αεροδρόμια και στα λιμάνια, οι τουριστικές αφίξεις 
κατά το 2011 ανήλθαν σε 2.392.228, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,1% σε σχέση με τις αφίξεις 
του 2010 (2.172.993).  Η γενική εικόνα του 2011 κατά μήνα χαρακτηρίζεται κυρίως από αυξήσεις, 
άλλες μεγάλες και άλλες μικρότερες.  Ξεχωρίζουν η εντυπωσιακή αύξηση κατά 43,0% τον Απρίλιο 
(η οποία αποδίδεται όμως και σε εξωγενείς παράγοντες όπως το πρόβλημα που δημιουργήθηκε 
στις συγκοινωνίες από την ηφαιστειακή τέφρα της Ισλανδίας και επηρέασε αρνητικά την κίνηση 
του Απρίλιου 2010) καθώς και οι σημαντικές αυξήσεις κατά τους κατ’ εξοχήν μήνες αιχμής Ιούλιο 
και Αύγουστο (17,3% και 10,8% αντίστοιχα) που παραδοσιακά έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά 
στις ετήσιες αφίξεις τουριστών. Αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης και κατά τους περισσότερους από 
τους υπόλοιπους μήνες (με οριακή μόνο αύξηση το Νοέμβριο), ενώ μικρές μειώσεις καταγράφηκαν 
μόνο κατά τους μήνες Ιανουάριο και Μάρτιο (3,3% και 4,7%, αντίστοιχα).  
  

2. Εξελίξεις στη
 Διεθνή Τουριστική Αγορά
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Σε ότι αφορά την απόδοση συγκεκριμένων αγορών, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο 
σημείωσαν αύξηση κατά 2,5% ξεπερνώντας το όριο του ενός εκ. (1.020.705), όμως το μερίδιο 
της αγοράς αυτής επί του συνόλου μειώθηκε στο 42,7% το 2011 από 45,8% το 2010.  

Σε ότι αφορά την κίνηση των άλλων πέντε αγορών με το σημαντικότερο μερίδιο στις τουριστικές 
αφίξεις, πολύ μεγάλη αύξηση παρατηρήθηκε από την αγορά της Ρωσίας (49,2%), ενώ βελτιωμένη 
ήταν και η απόδοση των αγορών της Γερμανίας (13,4%), της Ελλάδας (8,7%), της Σουηδίας 
(2,2%) και της Νορβηγίας (1,1%).  Επίσης, αυξήσεις μέχρι και το 33% περίπου καταγράφηκαν από 
όλες σχεδόν τις αγορές των οποίων η ετήσια συνεισφορά στις αφίξεις κυμάνθηκε μεταξύ 20.000 
μέχρι 50.000 (Ελβετία, Ολλανδία, Φινλανδία, Γαλλία, Δανία, Ρουμανία, Βέλγιο/Λουξεμβούργο, 
ΗΠΑ, Πολωνία, Λίβανο και Τσεχία), με την εξαίρεση του Ισραήλ όπου καταγράφηκε μείωση 
(-15,8%).  Ανάμικτες αποδόσεις παρατηρήθηκαν ακόμη ανάμεσα σε αγορές-πηγές των οποίων 
η ετήσια συνεισφορά κυμάνθηκε από 10.000 μέχρι 20.000 αφίξεις, με κάποιες χώρες να έχουν 
σημαντική αύξηση (Ιταλία, Ουκρανία, Βουλγαρία και Ουγγαρία) ενώ άλλες να καταγράφουν 
μείωση (Αυστραλία, Η.Α.Ε. και Ιρλανδία).

2. Εξελίξεις στη
 Διεθνή Τουριστική Αγορά
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Σε ότι αφορά την κατάταξη των αγορών από πλευράς αφίξεων, στη δεύτερη θέση κατετάγη η 
Ρωσία με 334.079 αφίξεις (έγινε η δεύτερη μόλις αγορά μετά το Ηνωμένο Βασίλειο που ξεπερνά 
τις 300 χιλιάδες αφίξεις, αυξάνοντας το μερίδιο της στο 14%), στην τρίτη και τέταρτη θέση 
αντίστοιχα Γερμανία (157.886 αφίξεις) και Ελλάδα (138.717 αφίξεις), ενώ η Σουηδία κατετάγη 
πέμπτη με 112.209 και η Νορβηγία έκτη με 64.018 αφίξεις.       

Με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας που προκύπτουν 
από την Έρευνα Ταξιδιωτών στις αναχωρήσεις, κατά το 2011 η μέση δαπάνη κατά περιηγητή 
αυξήθηκε κατά 2,5% σε ονομαστικούς όρους σε σχέση με το 2010 (από €713 σε €731).  
Η μέση ημερήσια δαπάνη αυξήθηκε κατά 4,8%, από €71,3 σε €74,7) ενώ η μέση διάρκεια 
παραμονής μειώθηκε κατά 2,0% (από 10,0 σε 9,8 μέρες).

2. Εξελίξεις στη
 Διεθνή Τουριστική Αγορά
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2. Εξελίξεις στη
 Διεθνή Τουριστική Αγορά

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟ 2011
Η εξέλιξη των κυριότερων δεικτών τουρισμού ήταν όπως πιο κάτω:

Αφίξεις Περιηγητών
Οι αφίξεις επισκεπτών πολυήμερης παραμονής (περιηγητών) ανήλθαν σε 2.392.228 το 2011 

σε σύγκριση με 2.172.998 το 2010.

Εποχικότητα
Η κατανομή των αφίξεων περιηγητών κατά τρίμηνο το 2011 είχε ως εξής: Ιανουάριος-Μάρτιος 

8,6% (το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010 ήταν 9,4%), Απρίλιος-Ιούνιος 32,1% (το 2010 ήταν 

31,0%), Ιούλιος-Σεπτέμβριος 41,8% (το 2010 ήταν 41,4%) και Οκτώβριος-Δεκέμβριος 

17,5% (το 2010 ήταν 18,2%). 

Αφίξεις Εκδρομέων
Οι επισκέπτες μονοήμερης παραμονής (εκδρομείς) έφθασαν τους 233.676 το 2011 σε σύγκριση 

με 277.430 το 2010, μειώθηκαν δηλαδή κατά 15,8%.  Από τις υποκατηγορίες που αποτελούν το 

σύνολο αυτό, οι εκδρομείς που συμμετείχαν σε κρουαζιέρες (ή διήλθαν από τα λιμάνια) μειώθηκαν 

κατά 20,3% (από 271.661 το 2010 σε 216.386 το 2011), ενώ οι ημερήσιοι τουρίστες αυξήθηκαν 

κατά 199,7% (από 5.769 το 2010 σε 17.290 το 2011).  

Πρέπει να σημειωθεί ότι από τους επισκέπτες που συμμετείχαν σε κρουαζιέρες το 2011, περίπου 

το 31% ήταν από τη Γερμανία, το 19% από το Ισραήλ, το 11% από την Ιταλία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο, το 9% από τη Γαλλία, το 6% τις ΗΠΑ και οι υπόλοιποι από άλλες χώρες.

Έσοδα από τον τουρισμό
Οι ακαθάριστες εισπράξεις από τον τουρισμό (συμπεριλαμβανομένων των εισπράξεων από 

τους μονοήμερους επισκέπτες) έφθασαν τα €1.767 εκ. το 2011 σε ονομαστικούς όρους και 

σημείωσαν αύξηση κατά 12,5% σε σύγκριση με το 2010 (€1.570 εκ.).

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

περίπου το 10,0% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για το 2011 σε σχέση με 9,1% το 2010.



ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΕΤΟΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ (ΑΤΟΜΑ) ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ (ΑΤΟΜΑ)
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

(€ ΕΚΑΤ.)
(€1 = ΛΚ£0,585274)

2000 2.686.205 226.095 2.040

2001 2.696.732 143.922 2.182

2002 2.418.233 77.024 1.941

2003 2.303.246 113.006 1.743

2004 2.349.012 128.532 1.688

2005 2.470.063 186.679 1.733

2006 2.400.924 228.254 1.772

2007 2.416.081 255.252 1.878

2008 2.403.750 226.797 1.810

2009 2.141.193 228.787 1.510

2010 2.172.998 271.491 1.570

2011 2.392.228 233.676 1.767
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2. Εξελίξεις στη
 Διεθνή Τουριστική Αγορά

Κλίνες σε ξενοδοχειακά και άλλα τουριστικά καταλύματα
Η συνολική προσφορά κλινών σε αδειούχα ξενοδοχειακά καταλύματα μειώθηκε από 88.234 
στο τέλος του 2010 σε 87.082 στις 31.12.2011.  Από τις 87.082 κλίνες, 52.486 ήταν σε 
223 ξενοδοχεία αστέρων, 18.106 σε 180 μονάδες οργανωμένων διαμερισμάτων πολυτελείας, 
Α’, Β’ και Γ’ τάξης, οι 6.800 σε 21 τουριστικά χωριά Α’ και Β’ τάξης και οι υπόλοιπες 9.690 
σε τουριστικές επαύλεις, τουριστικά διαμερίσματα, επιπλωμένα διαμερίσματα, παραδοσιακές 
οικοδομές, ξενοδοχεία χωρίς αστέρα, ξενώνες και κατασκηνωτικούς χώρους.

Διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα
Οι διανυκτερεύσεις σε όλες τις κατηγορίες αδειούχων τουριστικών καταλυμάτων εκτιμάται ότι 
αυξήθηκαν κατά 3,5%, φθάνοντας τις 14.284.732 το 2011 σε σύγκριση με 13.800.788 το 2010.  
  
Σε ότι αφορά τις διανυκτερεύσεις ξένων περιηγητών σε όλες τις κατηγορίες αδειούχων 
καταλυμάτων το 2011, αυτές αυξήθηκαν κατά 5,3% σε σχέση με το 2010 (από 12.448.159 
το 2010 σε 13.112.597 το 2011). Μείωση όμως σημείωσαν οι διανυκτερεύσεις των μονίμων 
κατοίκων Κύπρου σε όλες τις κατηγορίες αδειούχων καταλυμάτων, κατά 13,3% (από 1.352.629 
το 2010 σε 1.172.135 το 2011).
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2. Εξελίξεις στη
 Διεθνή Τουριστική Αγορά

Αφίξεις σε τουριστικά καταλύματα
Οι αφίξεις σε όλες τις κατηγορίες αδειούχων τουριστικών καταλυμάτων το 2011 εκτιμάται 
ότι αυξήθηκαν κατά 2,7% σε σχέση με το 2010, φθάνοντας τις 2.494.713 σε  σύγκριση με 
2.429.235 τον προηγούμενο χρόνο.  
Σε ότι αφορά τις αφίξεις ξένων περιηγητών σε όλες τις κατηγορίες αδειούχων καταλυμάτων το 
2011, αυτές έφθασαν τις 1.947.446, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,3% σε σχέση με τις αφίξεις 
του 2010 (1.814.328).  

Όπως και στις διανυκτερεύσεις, μείωση κατά 11,0% σημειώθηκε και στις αφίξεις των μονίμων 
κατοίκων Κύπρου σε όλες τις κατηγορίες αδειούχων καταλυμάτων (από 614.907 το 2010 σε 
547.266 το 2011).

ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5 - 1 ΑΣΤΕΡΩΝ 2010-2011

5* 4* 3* 2* 1* ΣΥΝΟΛΟ

2010 11.472 20.755 15.434 3.502 1.060 52.223

2011 11.464 21.091 15.254 3.592 1.085 52.486
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Ποσοστά μέσης καθαρής πληρότητας κλινών
Η μέση καθαρή πληρότητα κλινών στα αδειούχα τουριστικά καταλύματα υπολογίζεται με βάση τις 
διανυκτερεύσεις που δηλώνονται από τους διευθυντές των καταλυμάτων, τη δυναμικότητα σε κλίνες 
και την πραγματική περίοδο λειτουργίας του κάθε καταλύματος κατά τη διάρκεια του χρόνου.

Η μέση καθαρή πληρότητα σε όλα τα αδειούχα τουριστικά καταλύματα το 2011 κατέγραψε αύξηση 
κατά 3,0 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2010 (από 57,3% το 2010 σε 60,3% το 2011). 

Ειδικά σε ότι αφορά τα ξενοδοχεία 1-5 αστέρων η μέση πληρότητα τους το 2011 ανήλθε σε 60,3% 
σε σύγκριση με 57,5% το 2010, σημειώνοντας αύξηση 2,8 ποσοστιαίων μονάδων. 

2. Εξελίξεις στη
 Διεθνή Τουριστική Αγορά

ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 2010-2011

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ Β ΤΑΞΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 

ΧΩΡΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ 
ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

ΑΛΛΑ* ΣΥΝΟΛΟ

2010 114 9.430 7.812 1.240 7.146 1.259 9.010 36.011

2011 114 9.274 7.430 1.288 6.800 1.367 8.323 34.596

*Τουριστικά Διαμερίσματα, Επιπλωμένα Διαμερίσματα, Τουριστικές Επαύλεις, Ξενοδοχεία Χωρίς Αστέρα, Ξενώνες και Κατασκηνωτικοί Χώροι.
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Α. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2011 – 2015
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ετοιμασίας της Στρατηγικής Τουρισμού 2011 – 2015.  Η Στρατηγική 

εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του ΚΟΤ και υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού. Στη συνέχεια, ορίστηκαν οι Ομάδες Εργασίας και οι Υπεύθυνοι Λειτουργοί για την 

υλοποίηση του κάθε Έργου που περιλαμβάνεται στη Στρατηγική και τα αντίστοιχα Σχέδια Δράσης, 

τα οποία εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ξεκίνησε η φάση της υλοποίησης τους. Με 

στόχο την παρακολούθηση της υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης, ετοιμάστηκε προσχέδιο της 

Πρώτης Έκθεσης Προόδου.  

Βάσει απόφασης του Δ.Σ., ο ΚΟΤ προχώρησε στη διαδικασία εκτύπωσης της Στρατηγικής 2011-

2015 σε περιορισμένο αριθμό εντύπων στα Ελληνικά.  Παράλληλα, προχώρησε η μετάφραση της 

«Εκτελεστικής Περίληψης» της Στρατηγικής στα Αγγλικά.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Ο ΚΟΤ είναι μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια των έξι Εταιρειών (ΕΤΑΠ – Εταιρείες Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Προβολής) και συμμετείχε στις συνεδριάσεις τους.  Επίσης, λειτουργοί του ΚΟΤ 

συμμετείχαν στις εργασίες των θεματικών επιτροπών τους, ιδιαίτερα στις επιτροπές Μάρκετινγκ, 

Ποιότητας και Προϊόντος, που έχουν την κύρια ευθύνη υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης 

των Περιφερειακών Στρατηγικών.  Ο ΚΟΤ στήριξε οικονομικά την υλοποίηση των δράσεων 

που περιλαμβάνονται στα Σχέδια Δράσης των Εταιρειών οι οποίες αποτελούνται κυρίως από 

ενέργειες μάρκετινγκ και, σε πιο περιορισμένο βαθμό, διοργάνωσης εκδηλώσεων και κάλυψε τα 

έξοδα μισθών των λειτουργών τους για την υπό αναφορά περίοδο.  Πρόσθετα, λόγω της μεγάλης 

μείωσης που παρουσίασε το κονδύλι που διάθεσε ο ΚΟΤ στις Εταιρείες, ο Οργανισμός τους 

έδωσε τη δυνατότητα να απορροφήσουν πρόσθετα ποσά από άλλα κονδύλια του για υλοποίηση 

δράσεων που δεν περιλαμβάνονται στα Σχέδια Δράσης τους, όπως δράσεις που άπτονται της 

καθαριότητας, του υγρού στοιχείου, της ανάπτυξης προϊόντος, της διοργάνωσης συγκεκριμένων 

θεματικών εκδηλώσεων. Τέλος, τροχοδρόμησε τη διαδικασία ενίσχυσης του κονδυλίου των 

Εταιρειών με τη μεταφορά κεφαλαίων.  

Οι Εταιρείες δραστηριοποιήθηκαν επίσης σε σειρά ενεργειών εξάσκησης πίεσης (lobbying) πάνω 

σε θέματα που άπτονται πολιτικών αποφάσεων, όπως είναι το Συνεδριακό Κέντρο Λεμεσού, το 

Μέγαρο Πολιτισμού Λευκωσίας, οι πτήσεις προς τα δύο αεροδρόμια κ.ά.  

Στα πλαίσια της Στρατηγικής 2011 – 2015 περιλήφθηκε πρόνοια για ανάληψη ρυθμιστικού 

ρόλου από τις Εταιρείες στο θέμα της γενικότερης τουριστικής εικόνας σε επίπεδο δρόμου (“street 

level”), το οποίο αποτελεί βασική στρατηγική κατεύθυνση στην εν λόγω Στρατηγική.   

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΤ – TRAVEL FOUNDATION
Ο Οργανισμός ξεκίνησε την υλοποίηση ενεργειών στα πλαίσια πενταετούς μνημονίου συνεργασίας 

με το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα τουριστικής αειφορίας “The Travel Foundation” του Ηνωμένου 

Βασιλείου και το “Cyprus Sustainable Tourism Initiative” με στόχο να προωθηθούν προγράμματα 

που θα συμβάλουν στην αειφόρα ανάπτυξη του τουρισμού με απώτερο στόχο να προκύψουν 

για τους ντόπιους πραγματικά οικονομικά οφέλη, να διατηρηθεί το φυσικό περιβάλλον και να 

προωθηθεί η τοπική πολιτιστική κληρονομιά. Τα πρώτα δύο προγράμματα που επιλέγηκαν να 

προωθηθούν είναι τα “Greening Cyprus Beaches” και “Solid Waste Management Within the Hotel 

Industry in Cyprus”, για τα οποία έγιναν σε πρώτο στάδιο, μελέτες βιωσιμότητας.

3. Ετοιμασία Στρατηγικής Τουρισμού
 2011 – 2015 και Υλοποίηση της
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Για το πρόγραμμα “Greening Cyprus Beaches” αποφασίστηκε η πιλοτική υλοποίηση του σε δύο 

παραλίες της Επαρχίας Αμμοχώστου εντός του 2012.  Για το δεύτερο πρόγραμμα η μελέτη 

κατέληξε ότι «Η επιτυχής εφαρμογή διαχείρισης απορριμμάτων και μείωσης του όγκου, χρειάζεται 

συνεργασία ενός μεγάλου φάσματος εταίρων».

Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Ι. ΕΡΕΥΝΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στα πλαίσια της έμφασης που δίνει ο Οργανισμός σε θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης, προωθήθηκε 

εντός του 2011 η διεξαγωγή των ακόλουθων ερευνών / προγραμμάτων:

1. Ερευνητικό Πρόγραμμα για τον Καταρτισμό Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού  (TSA)
Ο Οργανισμός συμμετέχει στην υλοποίηση του Συστήματος Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού 

(TSA) το οποίο επιτρέπει τον ακριβέστερο υπολογισμό της συνεισφοράς του τουρισμού στην 

Κυπριακή οικονομία.  Η υλοποίηση του συστήματος εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Στατιστικής 

Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και προωθείται σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα 

και τον ΚΟΤ, ο οποίος στα πλαίσια της συμμετοχής του παρέχει στοιχεία και πληροφορίες που 

απαιτούνται για τη λειτουργία του συστήματος.  

      

2. Έρευνα για την Επιμέτρηση του Βαθμού Ικανοποίησης των Περιηγητών και την Αξιολόγηση 
των Διαφόρων Πτυχών του Τουριστικού Προϊόντος
Δεδομένης της ολοκλήρωσης, το 2010, της ερευνητικής συνεργασίας ΚΟΤ και Κέντρου 

Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου στα πλαίσια της οποίας διεξαγόταν η πιο 

πάνω έρευνα, η ευθύνη για τη διεξαγωγή της έρευνας αναλαμβάνεται από τον Οργανισμό.  

Ως εκ τούτου, έγινε προετοιμασία για την προκήρυξη διαγωνισμού προσφορών για την 

διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας για λογαριασμό του ΚΟΤ. 

3. Στατιστικά Στοιχεία Τουρισμού
Ο Οργανισμός συλλέγει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρακολουθεί αριθμό δεικτών τουρισμού, 

από στοιχεία τα οποία είτε παράγονται από τον ίδιο,  είτε από εξωτερικές πηγές όπως τη 

Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.  Με βάση τα στοιχεία αυτά, ετοιμάζονται ετήσιες εκδόσεις, 

που δημοσιοποιούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.  Επίσης, στοιχεία παρέχονται σε τακτική 

βάση σε διεθνείς Οργανισμούς και άλλους φορείς.

Κατά το 2010 ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή των πιο κάτω μελετών / ερευνών:

1. Συλλογή Στοιχείων για το Συνεδριακό Τουρισμό.

2. Συλλογή Στοιχείων για τον Αθλητικό Τουρισμό.

3. Έρευνα Αγοράς για τον Τουρισμό Ειδικών Ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και 

Γερμανία.

Επίσης, έγινε κατάλληλη προετοιμασία για την διεξαγωγή των πιο κάτω μελετών / ερευνών, οι 

οποίες αναμένεται να προωθηθούν μέσα στο 2012: 

1. Έρευνα Βαθμού Ικανοποίησης Περιηγητών 2012 – 2013. 

Κέντρο Πληροφοριών ΚΟΤ (Βιβλιοθήκη)
Στα πλαίσια του στρατηγικού στόχου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού όπως καταστεί Τράπεζα 

Πληροφοριών και Γνώσεων του τουριστικού τομέα δημιουργήθηκε  το Κέντρο Πληροφοριών 

ΚΟΤ. Το Κέντρο είναι μια Εξειδικευμένη “Τράπεζα Πληροφοριών” σε θέματα τουρισμού.

3. Ετοιμασία Στρατηγικής
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Η δημιουργία του Κέντρου Πληροφοριών στοχεύει μεταξύ άλλων στα εξής:
• Βελτίωση του επαγγελματισμού του προσωπικού του Οργανισμού, της τουριστικής βιομηχανίας 

και όλων των τουριστικών εταίρων γενικότερα με την καλύτερη ενημέρωση/επιμόρφωσή τους
• Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προσφορά πληροφοριών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χρήστες
• Παροχή μέσων για την όσο το δυνατό πιο άρτια διεκπεραίωση ερευνών και μελετών
• Καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης. 

Στη Βιβλιοθήκη συγκεντρώνεται υλικό πληροφόρησης και έρευνας που αφορά τον τουρισμό 
όπως βιβλία, έρευνες/μελέτες, σχέδια, στατιστικά στοιχεία, κατάλογοι, εγχειρίδια, οδηγοί, χάρτες, 
νομοθεσία και κυβερνητικές εκδόσεις, CD Rom / DVD και άλλα οπτικοακουστικά μέσα, εκδόσεις 
του Οργανισμού και άλλων Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού, του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τουρισμού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και άλλων εντόπιων και διεθνών οργανισμών.

II. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ
Στα πλαίσια μιας στρατηγικής που αποβλέπει στον επαναπροσδιορισμό της εικόνας της Κύπρου 
ως ενός αειφόρου προορισμού που να παρέχει στον επισκέπτη ποικίλα προϊόντα πέραν εκείνων 
του Ηλίου και Θάλασσας, λειτουργεί στον Οργανισμό Κλάδος Ειδικών Ενδιαφερόντων.  Στόχος του 
κλάδου αυτού είναι η υλοποίηση μιας καλά σχεδιασμένης και στοχευμένης πολιτικής ανάπτυξης 
και εμπορίας των συγκεκριμένων μορφών τουρισμού μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
μάρκετινγκ και μια συντονισμένη επικοινωνιακή πολιτική.  Σύντομη αναφορά στις εξελίξεις γύρω 
από την ανάπτυξη και προώθηση συγκεκριμένων ειδικών προϊόντων δίνεται πιο κάτω.

1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Ο Τουρισμός Υπαίθρου αξιολογείται ως ειδικό προϊόν ψηλής προτεραιότητας με κεντρικούς άξονες 
την φύση και τον πολιτισμό. Αξιοποιεί την πολιτισμική και περιβαλλοντική ποικιλομορφία της 
Κύπρου συμβάλλοντας έτσι στην επανατοποθέτηση της  σαν ποιοτικό προορισμό.  Ο Οργανισμός 
έχει συντονιστικό ρόλο για τις ενέργειες όλων των εμπλεκομένων φορέων με στόχο την 
δημιουργία και προώθηση ενός ολοκληρωμένου προϊόντος “integrated rural tourism product”.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα, Προγραμματική 
Περίοδος 2007-2013: “Σχέδιο Παροχής Χορηγιών προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις 
για προώθηση του Αγροτουρισμού στην Κύπρο”. 
Ο ΚΟΤ ως μέλος της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Σχεδίου Παροχής 
Χορηγιών προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις για προώθηση του Αγροτουρισμού στην 
Κύπρο, συμμετείχε σε πέντε συνεδρίες της εν λόγω Επιτροπής, για την αξιολόγηση συνολικά 22 
αιτήσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 3ης Φάσης του Σχεδίου το οποίο εφαρμόζεται από 
το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως με τη συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων. 

(ii) Σχέδιο Προβολής του Τουρισμού Υπαίθρου
Διανύουμε ήδη τη δεύτερη Προγραμματική Περίοδο (2007 – 2013) με την υλοποίηση 
προγράμματος προβολής που περιλαμβάνει δράσεις όπως διαφημιστικές εκστρατείες σε 
εξειδικευμένα έντυπα, συμμετοχή σε εκθέσεις, διοργάνωση εκδηλώσεων στο εξωτερικό 
και φιλοξενία τουριστικών πρακτόρων, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία της Ε.Ε. με ποσοστό μέχρι και 85%.  Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μελέτη για τα 
ειδικά ενδιαφέροντα στις αγορές Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας, ενώ ανατέθηκε με 
διαγωνισμό η παραγωγή εντύπου για την Κυπριακή Γαστρονομία. Τέλος, ξεκίνησε η διαδικασία 
για την ετοιμασία όρων για τη δημιουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικής διαφήμισης για τον 
Τουρισμό Υπαίθρου.  
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(iii) 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 2011 η εταιρεία 

ενέγραψε νέα μέλη, ενώ συμμετείχε σε διάφορες τουριστικές εκθέσεις περιλαμβανομένων των 

τουριστικών εκθέσεων “WTM Λονδίνου” στο Ηνωμένο Βασίλειο, “Tournatur”, “Hiking Days”,  και 

“ITB” στην Γερμανία.  

Ο ΚΟΤ είχε συντονιστικό ρόλο στις δραστηριότητες της Κυπριακής Εταιρείας Αγροτουρισμού και 

συμμετείχε σε δύο συνεδρίες του Διοικητικού της Συμβουλίου, ως επίσης και στην 8η Γενική 

και 6η Εκλογική Συνέλευση της στις 20.12.2011.  Παραχώρησε επίσης στην Εταιρεία ετήσια 

χορηγία €12.000.

 

(iv) Κλίνες σε Παραδοσιακές Οικοδομές στην Ύπαιθρο
Στις 31.12.2011 βρίσκονταν σε λειτουργία στην Κυπριακή ύπαιθρο 149 παραδοσιακά 

καταλύματα (αγροτουριστικά καταλύματα), με συνολική δυναμικότητα 1.272 κλίνες σε 61 χωριά.  

Διαμονή στην ύπαιθρο προσφέρεται επίσης σε άλλα 27 τουριστικά καταλύματα των Ορεινών 

Θερέτρων (ξενοδοχεία και άλλου τύπου μονάδες) με δυναμικότητα 1.864 κλίνες σε 8 χωριά.

(v) Προβολή Προγράμματος Αγροτουρισμού
Ο Οργανισμός προέβη σε διάφορες δραστηριότητες προβολής του προγράμματος του 

Αγροτουρισμού μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων και δημοσιευμένων 

άρθρων σε έντυπα μαζικής ενημέρωσης στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ενώ προέβη και σε 

σχετική παρουσίαση του προγράμματος σε Ευρωπαϊκό συνέδριο με θέμα “Sistema Turistico 

Rurale” που έγινε στα Λεύκαρα στις 9.9.2011.  

Επίσης, για σκοπούς ενημέρωσης των επαγγελματιών και του κοινού ο Οργανισμός, σε συνεργασία 

με τον Παγκύπριο Οργανισμό Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (ΠΟΑΚ) ετοιμάζει εγχειρίδιο για τον 

τρόπο επίπλωσης, διακόσμησης και εξοπλισμού των παραδοσιακών τουριστικών καταλυμάτων.
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2. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
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 2011 όπως και τα προηγούμενα χρόνια, λειτούργησε κάτω από συνθήκες υπερ-
πληρότητας. Η ζήτηση θέσεων, τόσο από το εξωτερικό (ιδιαίτερα από το Ισραήλ), όσο και από 
νέους Κύπριους ιδιοκτήτες σκαφών ήταν εξαιρετικά έντονη. 

Στη Μαρίνα παρέχονται οι ακόλουθες βασικές υπηρεσίες: 

Διευκολύνσεις για ασφαλή πρόσδεση σκαφών αναψυχής και σύνδεση τους σε παροχές • 
ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.
Ελεγχόμενη περιοχή με αγορά υπηρεσιών από εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.• 
Ανέλκυση, καθέλκυση και επισκευή / συντήρηση σκαφών αναψυχής από ανεξάρτητες εταιρείες.• 
Κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) για ανέλκυση / καθέλκυση μικρών σκαφών.• 
Δίκτυο πυρασφάλειας με πυροσβεστικά σημεία συνδεδεμένα με κεντρικό σύστημα παροχής • 
νερού υπό πίεση.
Αδειούχα μονάδα αναρρόφησης λυμάτων από τα σκάφη.• 
Παροχή βοήθειας και ρυμούλκησης σκαφών. • 
Παροχή ναυτικών πληροφοριών μέσω ασυρμάτου πολύ υψηλών θαλάσσιων συχνοτήτων (VHF). • 
Διαχειριστικό σχέδιο συλλογής και απομάκρυνσης σκυβάλων, αχρήστων μηχανελαίων, τοξικών • 
αποβλήτων και υλικών των σκαφών.
Σύνδεση με το Διαδίκτυο (wireless, κάρτες WiFi).• 
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.• 
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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.

Κατά το 2011 έχει συσταθεί Επιτροπή Ασφάλειας της Μαρίνας Λάρνακας σύμφωνα με την μελέτη 
εκτίμησης εργασιακών κινδύνων.  

Έγινε μελέτη από αδειούχο ακτομηχανικό για την επικινδυνότητα των παλιών τσιμεντένιων 
αποβαθρών και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατεδάφιση και αντικατάσταση τους με 
καινούργιες πλωτές αποβάθρες.  Προς τούτο, ετοιμάστηκαν τα σχετικά έγγραφα διαγωνισμού του 
πιο πάνω έργου. 

Έγιναν μικροβιολογικές μετρήσεις του νερού της Μαρίνας Λάρνακας με πολύ καλά αποτελέσματα 
και στη συνέχεια έγινε επαφή διερευνητικού χαρακτήρα με την CYMEPA για συμμετοχή της 
Μαρίνας Λάρνακας στο θεσμό της Γαλάζιας Σημαίας. 

Η Μαρίνα Λάρνακας σε συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες εκπόνησε σχέδιο παραλαβής 
και καταστροφής ζωικών αποβλήτων από τρίτες χώρες (εκτός της Ε.Ε).

Σημειώνεται ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ιδιώτη στρατηγικό επενδυτή για 
την ενιαία διαχείριση του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας.  Σε περίπτωση που υλοποιηθεί η 
ανάληψη της πιο πάνω διαχείρισης από τον ιδιώτη στρατηγικό επενδυτή, θα αυξηθούν οι θέσεις 
ελλιμενισμού στη Μαρίνα Λάρνακας μέχρι και κατά 900.     

Πρόγραμμα Γαλάζιας Σημαίας
Το 2011 βραβεύθηκαν με τη «Γαλάζια Σημαία» 56 οργανωμένες παραλίες, σε 16 Δήμους και 
κοινότητες της Κύπρου.

Ο ΚΟΤ, ως μέλος του Εθνικού Κριτή της Γαλάζιας Σημαίας, συμμετείχε στις επιθεωρήσεις των 
υποψήφιων παραλιών στις οποίες ο Εθνικός Κριτής προέβη τον Μάρτιο, καθώς και στη συνεδρία 
του κατά την οποία αξιολόγησε τις εν λόγω παραλίες.  Στη συνέχεια, ο Εθνικός Κριτής προώθησε 
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στον Διεθνή Κριτή, ο οποίος πήρε την τελική απόφαση για την 
βράβευση των παραλιών.   

Ο Οργανισμός, στα πλαίσια του ρόλου του ως Εθνικός Συντονιστής του προγράμματος, 
επιχορήγησε Τοπικές Αρχές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για έργα που έγιναν στις παραλίες 
για ικανοποίηση των κριτηρίων του προγράμματος.  Επίσης, προέβηκε σε ενέργειες προβολής 
στην Κύπρο και στο εξωτερικό για τον θεσμό και τις παραλίες που βραβεύθηκαν όπως δημοσίευση 
ανακοινωθέντων στην ιστοσελίδα του, παραχώρηση συνεντεύξεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά 
ΜΜΕ και δημοσίευση άρθρων.   

Ακόμη, για σκοπούς προβολής ο ΚΟΤ, ως Εθνικός Συντονιστής του προγράμματος, επιχορήγησε την 
έκδοση χάρτη όπου σημειώνονται οι βραβευμένες παραλίες και σχετικού εντύπου προβολής. 
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Κρουαζιέρες
H παγκόσμια αυξανόμενη προτίμηση προς τις κρουαζιέρες οφείλεται κυρίως στο ολοκληρωμένο 
πολυτελές προϊόν που προσφέρεται ώστε ο επιβάτης να απολαμβάνει ξέγνοιαστες διακοπές 
σ’ ένα χώρο με κάθε δυνατή διευκόλυνση.  Η στρατηγική θέση της Κύπρου στην Ανατολική 
Μεσόγειο συνέτεινε ώστε να αναπτυχθούν οι κρουαζιέρες από και προς την Κύπρο, βοηθώντας 
έτσι ώστε να διαφοροποιηθεί και βελτιωθεί το τουριστικό της προϊόν. Ο τουρίστας κατά τη 
διάρκεια της παραμονής του στην Κύπρο μπορεί να επεκτείνει τις διακοπές του προς γνωστούς 
προορισμούς της περιοχής (Ισραήλ, Αίγυπτο, Λίβανο, Συρία, Ρόδο και Ελληνικά Νησιά).

Σε ότι αφορά θέματα προβολής και προώθησης, ο Οργανισμός συνέχισε τις ενέργειες προβολής 
των κρουαζιέρων με την εξυπηρέτηση των κρουαζιερόπλοιων στο Λιμάνι Λεμεσού καθώς και 
με τη διανομή των ειδικών φυλλαδίων μέσω των Γραφείων του στο εξωτερικό.  Δόθηκε επίσης 
έμφαση στην προώθηση του Fly, Cruise and Stay, μέσω συνεργασιών με μεγάλους Οργανωτές 
Ταξιδίων που προσφέρουν και κρουαζιέρες.  Επίσης, σε συνεργασία με την Αρχή Λιμένων 
Κύπρου, άρχισε η ετοιμασία εξειδικευμένου εντύπου το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες, 
για την προβολή της Κύπρου ως κέντρο για κρουαζιέρες.     

3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Η διατήρηση και ανάδειξη της παράδοσης και της ιστορίας του τόπου, αλλά και η στήριξη της 
πολιτιστικής έκφρασης του σύγχρονου Κύπριου είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχή 
επανατοποθέτηση της τουριστικής Κύπρου.  Με στόχο τη δημιουργία του κατάλληλου 
τουριστικού προϊόντος ο ΚΟΤ προωθεί και υποστηρίζει την πραγματοποίηση πολιτιστικών, 
καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων.  Επιπρόσθετα, επιδιώκει οι εκδηλώσεις αυτές να 
γίνονται σε διάφορες εποχές του χρόνου ώστε να καλύπτουν όλες τις περιοχές. 

Το 2011 ο ΚΟΤ διοργάνωσε τους πιο κάτω κύκλους καλλιτεχνικών εκδηλώσεων:
• Μουσικές Κυριακές
• Καλοκαιρινές βραδιές στην Πόλη Χρυσοχούς σε συνεργασία με τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς.
• Πολιτιστικός Χειμώνας σε συνεργασία με τους Δήμους Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου. 

Με την στήριξη του ΚΟΤ διοργανώθηκαν επίσης σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως η Όπερα 
και οι εκδηλώσεις «Εις Αφροδίτην» στην Πάφο, το Musical στη Λάρνακα, το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ 
στην Αγία Νάπα και το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος καθώς και η έκθεση του Edgar 
Degas στο Ίδρυμα Ευαγόρα και Κάθλην Λανίτη στη Λεμεσό.  Παράλληλα, επιχορηγήθηκε αριθμός 
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που οργάνωσαν τοπικές αρχές, μη κερδοσκοπικοί 
οργανισμοί και οργανωτές εκδηλώσεων.

Ο Οργανισμός συμμετείχε σε διάφορες Οργανωτικές Επιτροπές Εκδηλώσεων (Επιτροπή για 
“Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος”, Επιτροπή για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου 
της ΕΕ για το 2012, Εθνική Επιτροπή Κύπρου για τη διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Ημερών 
Κληρονομιάς κλπ).

Σε ότι αφορά την πολιτιστική διαδρομή Αφροδίτη επανασχεδιάστηκε ο σχετικός Οδηγός και 
κυκλοφόρησε στην Αγγλική, Γερμανική, Ιταλική και Ελληνική γλώσσα.  Επίσης, σχεδιάστηκαν 11 
έντυπα για τα εκθέματα σε κάθε μουσείο που περιλαμβάνεται στη διαδρομή, ενώ ολοκληρώθηκε και 
η παραγωγή οκτάλεπτης ταινίας για την Αφροδίτη στην Αγγλική γλώσσα.   
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Προωθήθηκε η δημιουργία μίας καινούργιας πολιτιστικής διαδρομής που επικεντρώνεται στις 
σχέσεις Βενετίας και Κύπρου.  Στα πλαίσια αυτά, έχουν παραχθεί Οδηγοί στην Ελληνική, Αγγλική 
και Ιταλική γλώσσα, στους οποίους προτείνονται διαδρομές στην Κύπρο και στη Βενετία μέσα από 
τις οποίες προβάλλεται η σχέση αυτή.    

Σε ότι αφορά τα audio guides (σύστημα ακουστικών ξεναγήσεων) για αρχαιολογικούς χώρους, 
μουσεία και εκκλησίες της Κύπρου, προχωρεί η διαδικασία της ολοκλήρωσης της δεύτερης φάσης 
παραγωγής τους.  

Αριθμός εκπαιδευτικών ταξιδίων διοργανώθηκε στα πλαίσια του πολιτιστικού τουρισμού για 
δημοσιογράφους, φωτογράφους, τηλεοπτικά συνεργεία και άλλες προσωπικότητες από σημαντικές 
αγορές.  Ως αποτέλεσμα των εν λόγω επισκέψεων, προβλήθηκε κυρίως με άρθρα στον Τύπο ο 
μεγάλος πολιτιστικός πλούτος της Κύπρου.  

4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ
Συνεχίστηκε το πρόγραμμα «Κύπρος – Μικρές Αποδράσεις, Μεγάλες Εμπειρίες», καλύπτοντας 
τις περιόδους Οκτωβρίου 2010 – Ιουνίου 2011 και Οκτωβρίου 2011 – Ιουνίου 2012.  Το 
πρόγραμμα, που αφορά την προσφορά θεματικών πακέτων διακοπών Σαββατοκύριακου 
περιλαμβάνει διανυκτέρευση με ένα γεύμα εντός του καταλύματος, ένα γεύμα σε εστιατόριο και 
μία θεματική εκδρομή η οποία προσφέρεται δωρεάν από τον Οργανισμό. Το πρόγραμμα συμβάλλει 
στην προώθηση του εσωτερικού τουρισμού καθώς και στη μείωση της εποχικότητας.  Οι Μικρές 
Αποδράσεις βρίσκουν κάθε χρόνο και μεγαλύτερη απήχηση στο Κυπριακό κοινό.    
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5. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Επανεκτυπώθηκε ο Οδηγός Θρησκευτικών Περιηγήσεων στην Αγγλική γλώσσα και αξιοποιήθηκε 
η έκδοση για την επίσκεψη του Πάπα Βενέδικτου ΧVI στην Κύπρο για προώθηση του Θρησκευτικού 
Τουρισμού.

Προγραμματίστηκε η διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου στην Κύπρο μέσα στο 2012 στα πλαίσια 
της προώθησης του Θρησκευτικού Τουρισμού, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Διοργανώθηκαν επίσης ταξίδια εξοικείωσης από χώρες όπως την Ιταλία και την Ελλάδα.

6. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΗΣ
Πέραν του Ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4, έγινε εμπλουτισμός του δικτύου των  μονοπατιών 
μελέτης της φύσης. Στα πλαίσια του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 προωθήθηκε 
η δημιουργία νέων μονοπατιών μελέτης της φύσης και άλλων προϊόντων δασικής αναψυχής και 
τουρισμού φύσης.    

Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του ΚΟΤ με την οργάνωση «Φίλοι της Γης» έγινε καταγραφή της 
διαδρομής του Μονοπατιού Ε4 με τεχνολογία GPS.    

Παράλληλα, το προϊόν τουρισμού φύσης περιλαμβανομένου των θεματικών μονοπατιών της φύσης 
και του Μονοπατιού Ε4 προβλήθηκε με διάφορα μέσα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.  
Ο ΚΟΤ φιλοξένησε ομάδες δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων με εξειδίκευση στον 
περιπατητικό τουρισμό, οι οποίες συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα γνωριμίας με την 
κυπριακή φύση και την γαστρονομία.  Επίσης, είχε επαφές με τους «Φίλους της Γης», για την 
διοργάνωση προγράμματος περπατήματος μέρους του μονοπατιού Ε4. 
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Ακόμη, προέβη σε προβολή προτάσεων για περπατήματα σ’ ειδικές ιστοσελίδες, ενώ δημοσίευσε 
και σειρά καταχωρήσεων σ’ εξειδικευμένα έντυπα σε αγορές πηγές περιπατητικού τουρισμού 
και πρόβαλε το προϊόν μέσω συνέντευξης σε τοπική αγγλόφωνη εφημερίδα και παρουσίασης 
σε ημερίδα που διεξήχθη στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life “Plant-
Net CY”.  Περαιτέρω, ο ΚΟΤ συμμετείχε στις τουριστικές εκθέσεις για τον τουρισμό φύσης και 
περιπατητικό τουρισμό Hiking Days και TourNatur στην Γερμανία, Destination Nature Paris στην 
Γαλλία και σε εκδήλωση προβολής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

7. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Συνεχίστηκε η λειτουργία των σχεδίων επιχορήγησης του ΚΟΤ για δημιουργία ή / και αναβάθμιση 
αθλητικών εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση αθλητικού τουρισμού και στα πλαίσια τους επιχορηγήθηκαν 
εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου και κολύμβησης στις επαρχίες Λάρνακας και Πάφου και αγορά 
εξειδικευμένου εξοπλισμού στο Oλυμπιακό Σκοπευτήριο Λευκωσίας .

Επίσης, στα πλαίσια του Σχεδίου Κινήτρων για Επενδύσεις Αειφόρου Εμπλουτισμού και Αναβάθμισης 
του Τουριστικού Προϊόντος, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία κέντρου αντισφαίρισης στην επαρχία 
Αμμοχώστου το 2012.

Παράλληλα, σε συνεργασία με Οργανωτές Ταξιδίων του εξωτερικού και Κυπριακά γραφεία, συνεχίστηκε 
με επιτυχία η πολιτική παροχής φιλοξενίας, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, σε ομάδες ποδοσφαίρου 
και άλλες αθλητικές ομάδες, κυρίως τον χειμώνα.  Με στήριξη του ΚΟΤ, 139 ομάδες του εξωτερικού 
επέλεξαν την Κύπρο για προετοιμασία, με κύριο άθλημα το ποδόσφαιρο και κατά δεύτερο λόγο την 
κολύμβηση, ποδηλασία και τον στίβο. 
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Ακόμη, ο ΚΟΤ στήριξε μεγάλο αριθμό διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων διά των σχετικών σχεδίων 
κινήτρων του, όπως τους διεθνείς αγώνες ποδηλασίας «Cyprus Sunshine Cup», τον Διεθνή Μαραθώνιο 
Λεμεσού, το «Cyprus International 4-day Challenge», το CEV Challenger 2011 (Beach Volley), τους 
παγκόσμιους αγώνες masters στην Άρση Βαρών, το IRC Cyprus Rally, και το τουρνουά εθνικών 
γυναικείων ομάδων ποδοσφαίρου ‘Cyprus Women’s Cup’. 

Με στόχο την στενότερη συνεργασία του ΚΟΤ με τους αθλητικούς φορείς σε θέματα αθλητικού 
τουρισμού συστάθηκε με πρωτοβουλία του ΚΟΤ, η συντονιστική επιτροπή ΚΟΤ – ΚΟΑ.
 
Έγινε έρευνα συλλογής στοιχείων για τα πιο σημαντικά αθλήματα που προσελκύει η Κύπρος για το 
2010.

Σε ότι αφορά στην προβολή του αθλητικού τουρισμού αναλήφθηκαν διάφορες σχετικές ενέργειες, 
κυρίως δημοσίων σχέσεων.  

Επίσης, ειδικά σε ότι αφορά ανάπτυξη και προβολή του ποδηλατικού τουρισμού, προωθήθηκε μια 
σειρά από ενέργειες.  Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Προγραμματικής 
Περιόδου 2007 – 2013 προωθείται η Β’ Φάση του Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών με βάση τον 
υφιστάμενο σχεδιασμό.  Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη εφαρμογής της διαδρομής και παρουσιάστηκε 
στους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες.  Εντός του 2012 προγραμματίζεται η ετοιμασία όρων 
προσφορών για το κατασκευαστικό μέρος του Έργου, το οποίο αναμένεται να αρχίσει μετά τη σχετική 
ολοκλήρωση των διαδικασιών εντός του 2ου εξαμήνου.

Ο ΚΟΤ συμμετέχει στο Πρόγραμμα MED για την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013, στα πλαίσια του 
Έργου CYCLO, που αφορά ανάπτυξη και προώθηση της ποδηλασίας τόσο ως περιβαλλοντικά φιλικού 
μέσου μεταφοράς αλλά και ως ψυχαγωγική δραστηριότητα και στο οποίο συμμετέχουν 10 εταίροι 
από 6 Eυρωπαϊκές χώρες. Στα πλαίσια υλοποίησης του, έγινε η έρευνα Cycling Assets Analysis για τη 
Λεμεσό και παρουσιάστηκε εκεί στην πρώτη ομάδα εστίασης. Διοργανώθηκε επίσης ακόμα μία ομάδα 
εστίασης στη Λευκωσία ενώ προωθείται ακόμα μία εντός του 2012.  Ο ΚΟΤ συμμετείχε στη δεύτερη 
συνάντηση το Μάη στην Αθήνα ενώ τον Οκτώβρη διοργάνωσε την τρίτη συνάντηση στη Λεμεσό. 

Ο ΚΟΤ συνέχισε επίσης τη συμμετοχή του σε εκθέσεις και αγώνες με δικό του περίπτερο, με κυριότερη 
την έκθεση Eurobike όπου η Κύπρος ήταν τιμώμενη χώρα.  Ακόμη, διαφήμισε το προϊόν σε εξειδικευμένα 
έντυπα και ιστοσελίδες και φιλοξένησε αριθμό τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων.  

Ο ΚΟΤ συνεργάστηκε με εξειδικευμένο γραφείο στη Γερμανία για προβολή της Κύπρου στη Γερμανική 
κυρίως αγορά μέσα από τις δραστηριότητες της ομάδας ‘Herzlichst Zypern’ όπως συμμετοχή σε 
αγώνες και εκθέσεις. 

Επίσης φιλοξένησε στην Κύπρο την γνωστή επαγγελματική ομάδα Ghost Factory Racing η οποία 
πρόβαλε την Κύπρο μέσα από την ιστοσελίδα της και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σαν ποδηλατικό 
προορισμό και σε συνεργασία με την οποία δημιουργήθηκε εξειδικευμένο έντυπο στα Γερμανικά.
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8. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΚΟΛΦ
Ο ΚΟΤ, στα πλαίσια της προσπάθειας ανάπτυξης Τουρισμού Γκολφ, ανέλαβε ενεργό και 
συντονιστικό ρόλο για επίσπευση της υλοποίησης της Πολιτικής Γκολφ, σε συνεργασία με 
αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και ιδιώτες επενδυτές.  

Στα πλαίσια της υλοποίησης της Πολιτικής Γκολφ συνεχίστηκε η αξιολόγηση αιτήσεων από τις 
αρμόδιες αρχές, με βάση τις πρόνοιες των σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο 
ΚΟΤ, ως Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Γηπέδων Γκολφ, συμμετείχε σε δημόσιες 
ακροάσεις που διοργάνωσε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για νέες αναπτύξεις γκόλφ 
στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και σε συνεδρίες της Επιτροπής Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών 
Μελετών για αιτήσεις ολοκληρωμένων αναπτύξεων γκόλφ στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. 
  
Παράλληλα, προχώρησε η διαδικασία δημιουργίας αυθύπαρκτου γηπέδου από κοινοπραξία 
Τοπικών Αρχών/Ξενοδόχων στην Επαρχία Αμμοχώστου.
  
Με επιχορήγηση του ΚΟΤ, διοργανώθηκαν διεθνή τουρνουά γκολφ στην Κύπρο όπως το “Love 
Cyprus Amateur Men’s Golf Open”, και “Love Cyprus Cyprus Amateur Seniors (Men’s & Ladies’) 
Golf Open” τα οποία προσέλκυσαν γκολφέρ από 16 χώρες.  Ακόμη, ο ΚΟΤ συμμετείχε ως κύριος 
χορηγός στο τουρνουά γκολφ Tour Hebdo ProAm du Tourisme στη Γαλλία.  

Συνεχίστηκε η υλοποίηση Σχεδίου Δράσης προώθησης και προβολής Γκολφ.  Συγκεκριμένα, ο ΚΟΤ 
συμμετείχε σε εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων και προβολής, περιλαμβανομένων και τουρνουά 
γκόλφ που έγιναν στις Ιταλία “Isola di Cipro”, Γαλλία “Tour Hebdo ProAm du Tourisme”, Φινλανδία 
“Business Morning Golf”, Σουηδία “Q Tee”, Ηνωμένο Βασίλειο “GTour”, Γερμανία, Ιρλανδία και 
Ελβετία.  Σε ότι αφορά προβολή μέσω εκθέσεων, ο Οργανισμός συμμετείχε για πρώτη χρονιά στην 
Διεθνή Έκθεση Γκολφ IGTM, που το 2011 έγινε στην Τουρκία, η οποία αποτελεί την μεγαλύτερη 
και σημαντικότερη έκθεση τουρισμού γκολφ στο κόσμο.  Προέβαλε την Κύπρο ως προορισμό 
γκόλφ (και μέσω άρθρου και συνέντευξης στην ιστοσελίδα της εν λόγω έκθεσης) και είχε επαφές 
με πέραν των 30 Οργανωτών Ταξιδίων και δημοσιογράφων γκόλφ από 18 χώρες.

Επίσης, ο ΚΟΤ δημοσίευσε σειρά καταχωρήσεων σε εξειδικευμένα έντυπα και ιστοσελίδες σε 
κύριες αγορές – πηγές τουρισμού γκόλφ όπως τις Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία, Ιρλανδία, Βόρειες 
Χώρες και Ουγγαρία, ενώ προέβη και σε άλλες ενέργειες προβολής σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ. 
Ανάμεσα στις ενέργειες του ΚΟΤ ξεχωρίζει η υλοποίηση της συμφωνίας με την Αγγλική εταιρεία 
2020 Golf Ltd για δημιουργία διαφημιστικού προγράμματος 18’ και ταινίας στο Golf Planet TV. 
Ετοιμάστηκε πρόγραμμα που θα προβληθεί το 2012 σε 200 εκ. τηλεθεατές και 25 γλώσσες, με 
100 ώρες επαναληπτικές προβολές.   

Ακόμη, ο ΚΟΤ φιλοξένησε δημοσιογράφους και διοργάνωσε ταξίδια εξοικείωσης για οργανωτές 
ταξιδίων και Golf Pros από το Βέλγιο, την Γαλλία, την Ελβετία, την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο 
και τη Σουηδία και προέβη σε παρουσιάσεις σε ομάδες γκολφέρ από τη Γερμανία και τη Γαλλία 
που συμμετείχαν σε τουρνουά στην Κύπρο.

Τέλος, ο ΚΟΤ προχώρησε και στην κυκλοφορία του εξειδικευμένου εντύπου  “Golf Cyprus – 
Fairway to Heaven” στην Αγγλική γλώσσα σε 20,000 αντίτυπα.
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9. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΥΕΞΙΑΣ)
Ο Οργανισμός συνεχίζει να συντονίζει την υλοποίηση της πολιτικής Προώθησης της Κύπρου ως 
Κέντρου Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών, με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην εν 
λόγω Επιτροπή συμμετέχει τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας. 

Υλοποιήθηκε Σχέδιο Μάρκετινγκ σε συνεργασία με τον Φορέα Υγείας για διάφορες ενέργειες 
προβολής της Κύπρου στις αγορές προτεραιότητας (συμμετοχή στις διοργανώσεις ΙΤΒ, WTM, 
στο Εuropean Medical Travel Conference, Αrab Travel Market). Eπίσης διοργανώθηκε το πρώτο 
εξειδικευμένο ταξίδι εξοικείωσης (fam-trip) με Γερμανούς decision makers, στα πλαίσια του 
οποίου προβλήθηκε τόσο ο ιατρικός τουρισμός όσο και ο τουρισμός ευεξίας.

Σε συνεργασία με τον Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου, ο Οργανισμός συνέχισε 
τη δραστηριοποίηση του στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ των υπηρεσιών υγείας Κύπρου μέσα από 
εξειδικευμένες διαδικτυακές πλατφόρμες (π.χ. Intuition Communication, Quale Vita-Cyprus 4 Health), 
από τις οποίες συνεχίζεται το ενδιαφέρον (requests) από ξένους δυνητικούς ταξιδιώτες υγείας.

Στα πλαίσια του Ετήσιου Φεστιβάλ Παραδοσιακής Κουλτούρας του Συλλόγου Γυναικών της Υπαίθρου 
Λάρνακας, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση Γαστρονομίας-Ευεξίας στο Μαρώνι. Eπίσης 
επιχορηγήθηκε η εκδήλωση των Κυπριακών Βοτάνων στις Πλάτρες, η οποία διοργανώθηκε από την 
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Τροόδους σε συνεργασία με τον ΚΟΤ.

Παράχθηκε ειδικό λογότυπο για προβολή των ξενοδοχείων που διαθέτουν εγκαταστάσεις και 
προσφέρουν υπηρεσίες τουρισμού ευεξίας. Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του Cyprus Spa 
Association (www.cyprusspaassociation.com), μετά την επαναδραστηριοποίηση του Συνδέσμου.

Επιπρόσθετα προωθήθηκε στοχευμένη προβολή στα ΜΜΕ της κυπριακής παροικίας στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.
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10. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η σύσταση και λειτουργία Convention Bureau εντός του 

ΚΟΤ, ενώ παράλληλα έγιναν προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη των εργασιών της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής Convention Bureau, στην οποία θα συμμετέχει ο ιδιωτικός τομέας. 

Ο ΚΟΤ συμμετέχει στις μεγαλύτερες διεθνείς εξειδικευμένες τουριστικές εκθέσεις συνεδριακού 

τουρισμού και τουρισμού κινήτρων, όπου έρχεται σε άμεση επαφή με υπεύθυνους λήψης 

αποφάσεων.  Συγκεκριμένα, ο ΚΟΤ συμμετείχε το Φεβρουάριο του 2011 στην Confec Red, 

το Μάρτιο στην έκθεση Confex Λονδίνου και στην GIBTM στο Abu Dhabi, το Μάϊο στην ΙΜΕΧ 

Φρανκφούρτης, τον Ιούνιο στο εξειδικευμένο εργαστήρι Confec Blue και τον Δεκέμβριο στην 

έκθεση ΕΙΒΤΜ στη Βαρκελώνη.  Επιπρόσθετα, ο ΚΟΤ φιλοξένησε πέντε ομάδες δημοσιογράφων 

και άλλων σημαντικών παραγόντων του τομέα σε ταξίδια εξοικείωσης από Γαλλία, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Γερμανία, ΗΑΕ και Ιταλία, οργάνωσε εκδηλώσεις παράλληλες με τις εκθέσεις και 

δημοσίευσε σειρά καταχωρήσεων τόσο σε διεθνή έντυπα όσο και σε ηλεκτρονικά μέσα μεγάλης 

αναγνωσιμότητας. Συνεχίστηκε επίσης το πρόγραμμα παροχής φιλοξενίας του Οργανισμού για 

διεκπεραίωση ταξιδίων εξοικείωσης για συνεδριακό τουρισμό και ταξίδια κινήτρων.

Ο Οργανισμός συμμετέχει στον Σύνδεσμο Οργανωτών Συνεδρίων και Ταξιδίων Κινήτρων – 

Cyprus Incentive and Meetings Association και συνεργάζεται μ’ αυτόν για την προώθηση της 

Κύπρου.
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Ολοκληρώθηκε η έρευνα για τη στρατηγική εταιρικής ταυτότητας (branding) για το συνεδριακό 

τουρισμό, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων του 

Συνεδριακού Τουρισμού μέσω ερωτηματολογίων και συζητήσεων σε ομάδες εστίασης (focus 

groups). Μέσα από την έρευνα δημιουργήθηκε το σλόγκαν της νέας ταυτότητας και παραδόθηκαν 

τα πρώτα σχεδιαστικά για το νέο λογότυπο.

Επιπρόσθετα, συνεχίστηκε η τεχνική και οικονομική στήριξη σε διοργανωτές μεγάλων συνεδρίων 

στην Κύπρο.  Συνέχισε ακόμα η λειτουργία του Σχεδίου Οικονομικής Στήριξης για τη Διεκδίκηση 

της πραγματοποίησης Διεθνών Συνεδρίων στην Κύπρο, και αναβαθμίστηκε το Σχέδιο Παροχής 

Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο με ξένους συμμετέχοντες. 

Συνεχίστηκε το πρόγραμμα των Ambassadors in Tourism που στόχο έχει την αξιοποίηση 

καταξιωμένων Κύπριων ή άλλων εθελοντών για προώθηση της Κύπρου για συνεδριακό 

τουρισμό.  Κατά το 2011 έγινε αξιολόγηση του προγράμματος και συνεχίστηκε η συστηματική 

ενημέρωση των Ambassadors.  

Το 2011 στάληκαν στη βιομηχανία δύο Newsletters για το συνεδριακό τουρισμό. Συνεχίστηκε 

το πρόγραμμα φιλοξενίας για ταξίδια κινήτρων από χώρες της Μέσης Ανατολής, Ινδίας και του 

Κόλπου. Το 2011 συνεχίστηκε επίσης η συλλογή στατιστικών στοιχείων για το συνεδριακό 

τουρισμό για παρακολούθηση και σύγκριση των τάσεων στην Κύπρο και διεθνώς, αλλά και για 

αξιολόγηση των ενεργειών όλων των εμπλεκομένων.
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11. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΑΜΩΝ
Το τμήμα αγοράς γάμων περιλαμβάνει τόσο τα ταξίδια για τέλεση πολιτικών και θρησκευτικών 
γάμων όσο τα ταξίδια για το μήνα του μέλιτος. Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές μορφές 
τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων,  η οποία με βάση στοιχείων έρευνας του Τμήματος Στρατηγικής 
δείχνει να παραμένει ανεπηρέαστη από την οικονομική ύφεση των καιρών.  Η Κύπρος, βάσει 
στοιχείων της έρευνας, κατέχει μία από τις κορυφαίες θέσεις στον χάρτη κυρίως των Μεσογειακών 
προορισμών για τέλεση γάμων τουριστών με περίπου 7.500 τελετές για το 2011. Οι κύριες 
αγορές είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, ο Λίβανος και το Ισραήλ ενώ ανερχόμενη είναι και 
η  πολλά υποσχόμενη αγορά της Ρωσίας.

Η Κύπρος, πέραν των εξαιρετικών κλιματολογικών συνθηκών είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και 
ταυτισμένη με τους γάμους ως το νησί της αγάπης, της θεάς Αφροδίτης, με την «Πέτρα του 
Ρωμιού» να συγκαταλέγεται,  βάσει εκτιμήσεων εκδοτικών οίκων ταξιδιωτικών οδηγών Lonely 
Planet ανάμεσα στα δέκα πιο ρομαντικά τοπία στον κόσμο. Πέραν της πληθώρας των σύγχρονων 
τουριστικών εγκαταστάσεων, του ψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και της πολυδιάστατης  εμπειρίας 
που προσφέρει η Κύπρος, οι πολυάριθμοι και ελκυστικοί χώροι (venues) για τέλεση γάμων καθώς 
επίσης το υψηλό επίπεδο κατάρτισης διοργάνωσης γάμων κάθε τσέπης καθώς επίσης γάμων ειδικά 
προσαρμοσμένων στις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών, προσθέτουν σημαντικά στην αξία του 
προορισμού και στις δυνατότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη του προς την εν λόγω κατεύθυνση.
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Ως δημοφιλής προορισμός γάμων, η Κύπρος περιλαμβάνεται στους καταλόγους των κυριοτέρων 
Οργανωτών Ταξιδίων και Διοργανωτών Γάμων (Wedding Planners) με ετήσια εκτενή προώθηση μέσω 
διαφημίσεων και άρθρων σε εξειδικευμένα περιοδικά, μέσω της ηλεκτρονικής προώθησης (on line), της 
συμμετοχής σε εξειδικευμένες γαμήλιες εκθέσεις και σε άλλες σημαντικές τουριστικές εκθέσεις γενικού 
χαρακτήρα.

Από μέρους του Οργανισμού προωθήθηκαν καταχωρήσεις διαφημίσεων σε εξειδικευμένα 
περιοδικά των κυριότερων αγορών, η φιλοξενία δημοσιογράφων και ταξιδιωτικών πρακτόρων / 
Οργανωτών Ταξιδίων για σκοπούς επιμόρφωσης / ενημέρωσης των τμημάτων πωλήσεων και  η 
στήριξη διαφημιστικών εκστρατειών Οργανωτών Ταξιδίων.  Ο Οργανισμός έλαβε επίσης μέρος 
σε εξειδικευμένες εκθέσεις γάμων στο εξωτερικό προσφέροντας φιλοξενία σε τουριστικούς 
επαγγελματίες της Κύπρου, ενώ προέβη και στην παραγωγή και εκτύπωση εξειδικευμένου 
εντύπου στην Αγγλική και Ρωσική γλώσσα, καθώς και στις δέουσες ενέργειες για αναβάθμιση 
και εκσυγχρονισμό της ιστοσελίδας του σε ότι αφορά το προϊόν αυτό.

12. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Το τουριστικό προϊόν της εκμάθησης ξένων γλωσσών συνεχίζει να προσελκύει ενδιαφέρον από 
Ευρωπαϊκές και άλλες χώρες. Στο παρόν στάδιο, το συγκεκριμένο προϊόν βρίσκεται ακόμα στα 
αρχικά στάδια ανάπτυξης του στην Κυπριακή αγορά αλλά παρατηρείται συνεχής ανάπτυξη. Είναι 
εξειδικευμένη μορφή τουρισμού που περιλαμβάνει ομάδες επισκεπτών που ταξιδεύουν κυρίως 
οργανωμένα με σκοπό την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και αποτελεί μέρος του Learning 
Tourism (Τουρισμού Εκμάθησης). 

Στόχος είναι η εκμάθηση σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση διακοπών / παραθερισμού.

Η Κύπρος αποτελεί ιδανικό προορισμό για το τμήμα αυτό, αφού πέραν των  πλεονεκτημάτων της ως 
ένας προορισμός με ποικιλία δραστηριοτήτων και  ιδανικών καιρικών συνθηκών όλο το χρόνο διαθέτει 
και αρκετά καταρτισμένα εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών (ειδικά στα Αγγλικά).  

Ο ΚΟΤ κατά το 2011 προέβη σε διάφορες ενέργειες στήριξης των εκπαιδευτικών κέντρων που 
προσφέρουν τα συγκεκριμένα προγράμματα όπως την οικονομική στήριξη τους στις εκθέσεις/
εργαστήρια εξωτερικού και τα εκπαιδευτικά ταξίδια ενημέρωσης (fam trips) που πραγματοποιήθηκαν 
στη Κύπρο. Παράλληλα, προχώρησε στον εμπλουτισμό των πληροφοριών της ιστοσελίδας του ΚΟΤ 
για το συγκεκριμένο προϊόν και ολοκλήρωσε τη διαδικασία δημιουργίας εξειδικευμένου εντύπου που 
θα προβάλει την Κύπρο ως ένα ιδανικό προορισμό ταχύρρυθμων μαθημάτων εκμάθησης Αγγλικών 
συνδυασμένα με διακοπές/παραθερισμό.
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1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και την ικανότητα της Ε.Ε. να αναλαμβάνει δράσεις για την 
υποστήριξη, συντονισμό ή τη συμπλήρωση δράσεων των κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού,  τη 
στρατηγική της Ένωσης «Ευρώπη 2020» όπου η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού 
τουρισμού αποτελεί πλέον ένα από τους στόχους της Ε.Ε. στα πλαίσια της 5ης εμβληματικής 
προτεραιότητας «μια βιομηχανική πολιτική που συνάδει με την εποχή της παγκοσμιοποίησης» καθώς 
και την Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2010)352, «Ευρώπη, ο 1ος τουριστικός προορισμός στον 
κόσμο - ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για ευρωπαϊκό τουρισμό», θεσπίζεται ένα ενοποιημένο πλαίσιο 
για την ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Κύριος στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον 
τουρισμό είναι η τόνωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, λαμβανομένου ταυτόχρονα υπόψη ότι 
μακροπρόθεσμα, η ανταγωνιστικότητα συνδέεται στενά με τον βιώσιμο και αειφόρο τρόπο με τον 
οποίο αναπτύσσεται.

Το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού και ο Οργανισμός ως μέλη της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Τουρισμού η οποία συνεδρίασε δύο φορές εντός του 2011, είχαν την ευκαιρία να 
αναπτύξουν τις θέσεις τους και να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους σε σχέση με το Σχέδιο Εφαρμογής 
της Ανακοίνωσης που ετοίμασε σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικότερα την πορεία και πρόοδο 
υλοποίησης του.  Το Σχέδιο αποτελεί ένα έγγραφο ενεργειών και πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής το οποίο καλύπτει και τους τέσσερεις άξονες της Ανακοίνωσης που είναι:  Η ενθάρρυνση 
της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα στην Ευρώπη, η προώθηση της ανάπτυξης βιώσιμου, 
υπεύθυνου και ποιοτικού τουρισμού, η εδραίωση της εικόνας και της προβολής της Ευρώπης ως 
συνόλου βιώσιμων και ποιοτικών προορισμών, και η μεγιστοποίηση του δυναμικού των πολιτικών 
και των χρηματοδοτικών μέσων της Ε.Ε. για την ανάπτυξη του τουρισμού.  Οι δράσεις και ευκαιρίες 
χρηματοδότησης ή και συμμετοχής σε πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως προκύπτουν 
από το εν λόγω Σχέδιο Εφαρμογής αξιολογούνται από τον Οργανισμό και αξιοποιούνται ανάλογα.

Επίσης τον Οκτώβριο του 2011, Κυπριακή Αποστολή με επικεφαλής μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού 
συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τουρισμού και στην άτυπη σύνοδο Υπουργών Τουρισμού που 
διοργανώθηκε από την Πολωνική Προεδρία.  Στα πλαίσια της διοργάνωσης αυτής ανακοινώθηκε η 
πρόθεση της Κύπρου να αναλάβει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τουρισμού για το 2012 
στα πλαίσια της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. 

Σε ότι αφορά ευρωπαϊκές πολιτικές για την περίοδο 2014 και μετέπειτα και με τις οποίες σχετίζεται 
είτε άμεσα είτε έμμεσα, ο Οργανισμός κλήθηκε από τις αρμόδιες αρχές να συνεργαστεί και να 
συμβάλει στη διαμόρφωση ή και να υποβάλει εισηγήσεις και απόψεις.  Συμμετείχε σε σχετικές 
συναντήσεις και παρουσιάσεις και εξέφρασε τις απόψεις και εισηγήσεις του ειδικότερα σε σχέση 
με τη νέα Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2020 (EU2020), και το Νέο Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο.  Επίσης συνεργάστηκε στενά με το ίδρυμα Προώθησης Έρευνας για την υποστήριξη των 
κονδυλίων για τις δράσεις που θα προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας της Ε.Ε. για το 2012.
.
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2. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
- 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 

Σε σχέση με την προετοιμασία της Κύπρου για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της 

Ε.Ε. το 2012, ο Οργανισμός έχει προχωρήσει με όλες τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει τόσο 

σε ότι αφορά την τουριστική πολιτική όσο και στα οργανωτικά θέματα της Προεδρίας. 

Ειδικότερα για την προώθηση των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας για τον τομέα του 

τουρισμού, πραγματοποιήθηκε μια σειρά συναντήσεων και επαφών λειτουργών του Υπουργείου 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας και του Οργανισμού, με 

αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων 

και Βιομηχανίας.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας 

που ήταν να δοθεί έμφαση στον 4ο άξονα της Ανακοίνωσης (2010)352, που αφορά στη 

μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των ευρωπαϊκών πολιτικών και των χρηματοδοτικών μέσων 

της Ε.Ε. για την ανάπτυξη του τουρισμού και ανέθεσε τον Σεπτέμβριο του 2011 σε ειδικούς 

εμπειρογνώμονες την ετοιμασία μελέτης για την εξέταση των επιπτώσεων των ευρωπαϊκών 

πολιτικών στον τουρισμό.  Από πλευράς της, ανέλαβε να προωθήσει στο Συμβούλιο τυχόν 

θέματα που προκύπτουν από το Πρόγραμμα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2012 

πέραν της διοργάνωσης του καθιερωμένου πλέον ετήσιου θεσμού που αφορά στο Ευρωπαϊκό 

Φόρουμ Τουρισμού. Ο Οργανισμός συνέβαλε στο μέτρο των δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων του 

στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για τη διοργάνωσης της 3ης Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης 

Υπουργών Τουρισμού χωρίς όμως επιτυχία λόγω του δικαιώματος της αρνησικυρίας που 

ασκήθηκε από την Τουρκία. 

Σε συνεχή βάση προωθήθηκε η επικαιροποίηση της Κληρονομηθείσας Ημερήσιας Διάταξης 

(Inherited Agenda) για τον τουρισμό με βάση τα συμπεράσματα της συνάντησης και τακτικής 

επικοινωνίας με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ ο Οργανισμός θα προεδρεύει 

της ομάδας εργασίας της Κύπρου που συγκροτήθηκε για να προωθήσει στο Συμβούλιο 

Ανταγωνιστικότητας κατά την Κυπριακή Προεδρία, τα θέματα του τουρισμού. 

Λειτουργοί του ΚΟΤ συμμετείχαν σε σειρά παρουσιάσεων και εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών 

σεμιναρίων για την προετοιμασία τους εν όψει της ανάληψης καθηκόντων προεδρίας του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Συνεχίστηκε η στενή συνεργασία με τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας.  Στα πλαίσια 

αυτής της συνεργασίας, ο Οργανισμός προέβη σε εντατικές ενέργειες για την προώθηση των 

διευθετήσεων των αναγκών διαμονής και φιλοξενίας των συνέδρων που θα συμμετάσχουν στις 

συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.  

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν ως Αναθέτουσα Αρχή ολοκληρώθηκε η 

διαγωνιστική διαδικασία για την εξεύρεση συνεδριακών χώρων στις επαρχίες εκτός Λευκωσίας 

και μέρους των αναγκών διαμονής των συνέδρων καθώς επίσης και οι διαπραγματεύσεις με 

ξενοδοχεία της Λευκωσίας για τη φιλοξενία συνέδρων που θα συμμετάσχουν στις υψηλού επιπέδου 

συναντήσεις και ειδικότερα στα άτυπα συμβούλια υπουργών.  Εντός του 2011 ετοιμάστηκαν 

και βρίσκονται στο τελικό στάδιο οριστικοποίησης οι δέσμες εγγράφων των διαγωνισμών για 

τη διαμονή των συνέδρων που θα συμμετάσχουν στα υπόλοιπα συνέδρια που θα γίνουν στη 

Λευκωσία, για τις υπόλοιπες ανάγκες διαμονής για τα συνέδρια που θα πραγματοποιηθούν εκτός 

Λευκωσίας καθώς επίσης και για την εκτέλεση και συντονισμό προκαθορισμένων εκδρομικών 
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προγραμμάτων για τους συμμετέχοντες στα συνέδρια της Κυπριακής Προεδρίας.  Επίσης 

ετοιμάστηκαν και υποβλήθηκαν στη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας εισηγήσεις σε σχέση 

με το ψυχαγωγικό πρόγραμμα των συνεδρίων. 

Επιπλέον ο Οργανισμός συμμετείχε και σε αριθμό άλλων οργανωτικών ομάδων  που 

διαμορφώθηκαν από τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας και ειδικότερα στα θέματα των 

κτιριακών εγκαταστάσεων, μεταφορών, πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και διαχείρισης του 

Συνεδριακού Κέντρου για το οποίο συνέβαλε τόσο στη σύνταξη των εγγράφων προσφορών όσο 

και στην αξιολόγηση των προσφορών.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 - 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

(Ι) Παρακολούθηση Εθνικών Προγραμμάτων 2007-2013
Ο Οργανισμός ως μέλος των Επιτροπών Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2007 – 2013, συνέβαλε στη σύνταξη των Ετήσιων Εκθέσεων και συμμετείχε στις σχετικές 

συνεδρίες που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2011.

(ΙΙ) Σχέδια, Έργα και Προγράμματα ΚΟΤ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα και του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007-2013
1. Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του 
τουριστικού προϊόντος  
Το Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού 

προϊόντος προωθείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη 

και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης μέχρι και 85%. Αποτελεί, με προϋπολογισμό ύψους €13εκ., το 

μεγαλύτερο έργο που αναλαμβάνει ο Οργανισμός κατά την περίοδο αυτή.
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Ο Οργανισμός υπό την ιδιότητα του Ενδιάμεσου Φορέα συνέχισε την παρακολούθηση της 

υλοποίησης των 9 ενταγμένων έργων του 1ου κύκλου προκήρυξης του Σχεδίου.  Παράλληλα 

συνεχίστηκε η αξιολόγηση των δεκαοκτώ (18) αιτήσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του 

δεύτερου κύκλου προκήρυξης από τις οποίες μέχρι το τέλος του 2011  αξιολογήθηκαν θετικά 

και υπογράφτηκαν συμφωνίες δημόσιας χρηματοδότησης και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα τρεις 

επενδυτικές προτάσεις ύψους €11,7εκ, με δημόσια χρηματοδότηση €2,5εκ. Δύο αφορούν σε 

εκσυγχρονισμό τουριστικών καταλυμάτων στις επαρχίες Αμμοχώστου και Λεμεσού, και η τρίτη 

σε εμπλουτιστικό έργο στις ορεινές κοινότητες.  Συνολικά για το Σχέδιο Κινήτρων, μέχρι τον 

Δεκέμβριο του 2011 είχαν ήδη ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία πέντε επενδυτικά έργα των 

οποίων η συνολική επένδυση ανέρχεται στα €13,3εκ, με δημόσια χρηματοδότηση €3,7εκ.

Πραγματοποιήθηκαν ειδικότερα για τους νέους δικαιούχους ή και δικαιούχους των οποίων οι 

επενδύσεις άρχισαν εντός του 2011, εργαστήρια για λεπτομερή επεξήγηση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων καθώς και καθοδήγηση τους στη συμπλήρωση εγγράφων καταβολής χορηγίας, 

την τακτική υποβολή εκθέσεων προόδου και εξέλιξης των έργων τους και για τις απαιτούμενες 

ενέργειες δημοσιότητας και πληροφόρησης.  Συνεχίστηκε ταυτόχρονα η παρακολούθηση της 

υλοποίησης των ενταγμένων έργων και η τακτική επικοινωνία με τους δικαιούχους επενδυτές. 

Ο Οργανισμός ως Eνδιάμεσος Φορέας ανταποκρίθηκε στις προσκλήσεις και εκπαιδευτικά 

σεμινάρια που διοργάνωσε η Διαχειριστική Αρχή και συμμετείχε σε συντονιστικές και άλλες 

συσκέψεις για παρουσίαση και συζήτηση διαχειριστικής και διοικητικής φύσεως θεμάτων. 

2. Άλλα έργα στα πλαίσια του Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» 
το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Συνεχίζεται η υλοποίηση του Έργου «Προβολή Τουρισμού Υπαίθρου 2007-2013». Το έργο, με 

προϋπολογισμό €3,0εκ, συγχρηματοδοτείται μέχρι και 85% από το ΕΤΠΑ. Το 2011, προωθήθηκαν 

στα πλαίσια του έργου δράσεις συμμετοχής σε εκθέσεις του εξωτερικού, η διοργάνωση εκδηλώσεων 

προβολής σε Λονδίνο και Μάντσεστερ και ολοκληρώθηκε από τους σύμβουλους εμπειρογνώμονες,  

η μελέτη αγοράς για τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία.   
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3. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης.
Στα πλαίσια του Μέτρου 3.1 του πιο πάνω 
προγράμματος προωθείται η υλοποίηση του 
έργου «Συμπλήρωση και Ανάδειξη Θεματικών 
Διαδρομών» για το οποίο το 2011 υπογράφτηκε 
η σχετική Επιστολή Χρηματοδότησης. Το έργο 
αποτελεί τη  δεύτερη φάση των δικτύων των 
δρόμων του κρασιού και των ποδηλατικών 
διαδρομών που δημιουργήθηκαν την 
προγραμματική περίοδο 2004-2006. Στα 
πλαίσια του έργου προωθήθηκε η μελέτη 
εφαρμογής και η ετοιμασία των τευχών 
διαγωνισμού για τη δημιουργία της ποδηλατικής 
διαδρομής «Λεμεσός – Πάνω Πλάτρες». 

Στα πλαίσια της προώθησης και 
παρακολούθησης της περιφερειακής 
στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισμού, ο 
Οργανισμός έχει οριστεί ως μέλος στην 
Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΤΕΑ) του άξονα 
προτεραιότητας 4 «Leader» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και 
συμμετέχει ενεργά στις σχετικές συνεδριάσεις.  
Εντός του 2011, προκηρύχθηκαν από Ομάδες 
Τοπικής Δράσης προσκλήσεις εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την υποβολή έργων 
στα πλαίσια του Μέτρου 4.1 «Εφαρμογή 
Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης».

Εντός του 2011 προχώρησε η υλοποίηση 
των εγκεκριμένων  στρατηγικών σχεδιασμών 
από τις τέσσερεις ΟΤΔ – Leader (Λεμεσού, 
Λάρνακας, Πάφου, Τροόδους) στα πλαίσια της 
Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013.  
Η ΤΕΑ δραστηριοποιήθηκε στο θέμα της 
παρακολούθησης και ελέγχου του έργου τους, 
στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των 
αρχών λειτουργίας των Ομάδων και ιδιαίτερα 
με την αξιολόγηση των προτεινόμενων έργων 
της κάθε περιοχής που έχουν προταθεί μέσα 
από τις σχετικές προκηρύξεις των τεσσάρων 
ΟΤΔ – Leader.  Παράλληλα, εξετάστηκε η αίτηση 
για αναγνώριση ως ΟΤΔ – Leader της περιοχής 
Τηλλυρίας (εκκρεμεί η υποβολή διευκρινίσεων).  
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(ΙIΙ) Άλλα Σχέδια, Έργα και Προγράμματα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα και του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007-2013
(1) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα, 
Προγραμματική Περίοδος 2007-2013: “Σχέδιο Παροχής Χορηγιών προς Μικρές και 
Μεσαίες Επιχειρήσεις για προώθηση του Αγροτουρισμού στην Κύπρο”.
Ο ΚΟΤ ως μέλος της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Σχεδίου Παροχής 

Χορηγιών προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις για προώθηση του Αγροτουρισμού στην Κύπρο, 

συμμετείχε σε πέντε συνεδρίες της εν λόγω Επιτροπής, για την αξιολόγηση συνολικά 22 αιτήσεων 

που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 3ης Φάσης του Σχεδίου το οποίο εφαρμόζεται από το Τμήμα 

Πολεοδομίας και Οικήσεως με τη συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων. 

(ΙV) Έργα και προγράμματα στα πλαίσια της Εδαφικής Συνεργασίας που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Συνεχίζεται η υλοποίηση του έργου CYCLO για τον ποδηλατικό τουρισμό το οποίο συγχρηματοδοτείται 

μέχρι και 85% από το πιο πάνω ταμείο στα πλαίσια του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας 

MED. Ο Οργανισμός συμμετάσχει στο έργο υπό την ιδιότητα του εταίρου και με προϋπολογισμό 

€75.000 ενώ επικεφαλής του έργου που ανέλαβε την ετοιμασία της πρότασης και το συντονισμό 

του έργου είναι ο Ιταλικός Δήμος Chiaravalle. Εντός του 2011 ολοκληρώθηκαν δυο συναντήσεις 

της Συντονιστικής Επιτροπής του έργου σε Ελλάδα και Κύπρο, και πραγματοποιήθηκαν δυο 

συναντήσεις εστίασης με εμπλεκόμενους εθνικούς και τοπικούς φορείς.

Στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013, ο ΚΟΤ 

συμμετέχει ως εταίρος και με προϋπολογισμό €0,4 εκ. στο έργο «Δημιουργία Παρατηρητηρίου 

Τουρισμού σε Κύπρο, Κρήτη και Κως, και  Προβολή και Ψηφιακή Στήριξη του θαλάσσιου τουρισμού 

της νοτιοανατολικής Μεσογείου».  Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο €1,2 

εκ, και η συγχρηματοδότηση του έργου μπορεί να ανέλθει στο 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εντός του 2011 προωθήθηκαν κυρίως οι προπαρασκευαστικής 

φύσεως ενέργειες ενώ το όλο έργο επεκτείνεται μέχρι τα μέσα του 2013.

4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΓΚ)
Συνεχίστηκε και κατά το 2011 η συμμετοχή του Οργανισμού στις εργασίες της Εκτελεστικής 

Γραμματείας και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Γραφείου, με στόχο την εξασφάλιση 

έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης για αξιοποίηση των χρηματοδοτικών και άλλων ευκαιριών 

της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Ξεκίνησαν οι προεργασίες για την διοργάνωση συνεδρίου στα πλαίσια 

της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ για το 2012 με τίτλο “East Meets West”.  

5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Προπαρασκευαστική Δράση «Εξέχοντες τουριστικοί προορισμοί» (EDEN)
Στα πλαίσια του Προγράμματος EDEN το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής του Προορισμού Αριστείας 2011 με θέμα τον 

Tουρισμό και Αναζωογώνηση των Φυσικών Προορισμών, με νικητή τον Καλοπαναγιώτη. Ο 

Οργανισμός συμμετείχε στην έκθεση των Νικητών Προορισμών EDEN 2011 στις Βρυξέλλες, 

όπου ο Καλοπαναγιώτης παρουσιάστηκε με δικό του περίπτερο, καθώς επίσης και στη 

συνάντηση των μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου EDEN Network που πραγματοποιήθηκε την 

ίδια περίοδο στις Βρυξέλλες.
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Επιπλέον, ο ΚΟΤ ανταποκρίθηκε για έκτη συνεχή χρονιά στην σχετική προκήρυξη EDEN 
της Μονάδας Τουρισμού της Γ.Δ. Επιχειρήσεων με θέμα για το 2012 «EDEN Selection and 
Awareness Raising». Η σχετική πρόταση εγκρίθηκε και άρχισε η υλοποίηση της. 

Στα πλαίσια του ρόλου του Οργανισμού ως Συντονιστή Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο, EDEN 
Network, ο ΚΟΤ συμμετείχε επίσης σε ειδική συνάντηση των μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
EDEN Network τον Απρίλιο στη Μάλτα με στόχο την δικτύωση, ανταλλαγή εμπειριών, προώθηση 
και προβολή του EDEN Brand και προορισμών.    

Αναφορικά με το πρόγραμμα EDEN, o Οργανισμός σε συνεργασία με οίκο Δημοσίων Σχέσεων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συντόνισε τον σχεδιασμό πινακίδων προβολής των νικητών 
προορισμών Κύπρου EDEN I, EDEN II, EDEN III, EDEN IV οι οποίες θα τοποθετηθούν σε σημεία 
εισόδου των εν λόγω περιοχών.
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Leonardo da Vinci
Ο ΚΟΤ προσκλήθηκε και προέβη σε παρουσίαση για τον Αγροτουρισμό στα πλαίσια Ημερίδας 
Πληροφόρησης για τις εργασίες του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci “Women 
Entrepreneurs in Rural Tourism” που έγινε στις 18.5.2011 στην Λεμεσό.

Leonardo da Vinci:  Eco Tour
Εγκρίθηκε το ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo da Vinci “Transfer of Innovation 
project Ecotourism: “ECOTOUR” στο οποίο ο ΚΟΤ συμμετέχει ως εταίρος και το οποίο συντονίζεται 
από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).  Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εταίροι από 
την Ισπανία, Λιθουανία και Εσθονία.  Το πρόγραμμα υλοποίησης του προγράμματος άρχισε και 
η Κύπρος φιλοξένησε στις 2-3 Νοεμβρίου 2011 την 1η Συντονιστική Συνάντηση όλων των 
ευρωπαίων εταίρων.  Στα πλαίσια των εργασιών της Συνάντησης, η αρμόδια Λειτουργός του ΚΟΤ 
παρουσίασε το πρόγραμμα του αγροτουρισμού της Κύπρου, ενώ στους συνέδρους προσφέρθηκε 
από τον ΚΟΤ εκπαιδευτική επίσκεψη σε περιοχές της υπαίθρου.

4. Ευρωπαϊκή Ένωση
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CYPRUS
From secret recipes to the secret of beauty

in no time.

www.visitcyprus.com
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Α. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σε μια εξαιρετικά οικονομικά δύσκολη χρονιά για την Κύπρο αλλά και για όλους τους τουριστικούς 

προορισμούς και σε ένα συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Κύπρος το 2011  

παρουσίασε σημαντική αύξηση ύψους 10,1% στις αφίξεις τουριστών σε σύγκριση με το 2010.

Ενάντια στην παγκόσμια οικονομική κρίση και τη συνεχή άνοδο των τιμών των καυσίμων, 

που φυσιολογικά επηρεάζουν περαιτέρω την ήδη δύσκολη θέση της Κύπρου στον τομέα 

της ανταγωνιστικότητας, ο τουρισμός με τις αφίξεις του και τα έσοδα για το 2011 συντέλεσε 

αποφασιστικά για άλλη μια φορά στη σημαντική στήριξη της οικονομίας του τόπου. Με βάση τα 

αποτελέσματα του 2011, αντιμετωπίστηκε με το καλύτερο δυνατό τρόπο η σημαντική απουσία 

της Eurocypria από τον Νοέμβριο του 2010, αφού ο Οργανισμός μέσω εντατικών επαφών και 

κινήτρων, τόσο προς αεροπορικές εταιρείες όσο και Οργανωτές Ταξιδίων, υπερκάλυψε το μεγάλο 

κενό της Eurocypria και αφήνοντας ανεπηρέαστη την τουριστική μας βιομηχανία. 

 

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
Στα πλαίσια του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2011-2015, ο Οργανισμός συνέχισε τη συστηματική 

υλοποίηση της Στρατηγικής Μάρκετινγκ εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

επικοινωνίας και δραστηριοτήτων, με κύριο στόχο την επανατοποθέτηση της Κύπρου με μία 

ενιαία και μοναδική εικόνα στον τουριστικό χάρτη. 

Η Στρατηγική Επικοινωνίας, επιδιώκοντας την αύξηση του βαθμού αναγνωρισιμότητας και τη 

δημιουργία θετικής εικόνας για την Κύπρο, περιέχει μία σειρά δράσεων, οι οποίες προωθούν 

αποτελεσματικά το τουριστικό προϊόν της Κύπρου, όπως η διεξαγωγή διαφημιστικών 

εκστρατειών, η διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής, η φιλοξενία στην Κύπρο τουριστικών 

επαγγελματιών, δημοσιογράφων κι άλλων προσωπικοτήτων και η συμμετοχή σε τουριστικές 

εκθέσεις. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και το 2011 στην ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού για καλυτέρευση 

της εποχικότητας, για βελτίωση της προσβασιμότητας με την ενίσχυση των υφιστάμενων και 

την ανάπτυξη νέων αεροπορικών συνδέσεων. Επίσης, προωθήθηκε ο τουρισμός ειδικών 

μορφών, αναδεικνύοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα της Κύπρου σε αυτό τον τομέα (Αθλητικός 

Τουρισμός, Θρησκευτικός Τουρισμός, Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας, Τουρισμός Κρουαζιέρας).

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 (οργανωτές ταξιδίων, τουριστικούς πράκτορες), τις αεροπορικές 

εταιρείες και τα ΜΜΕ τόσο στο εσωτερικό, όσο και στις χώρες/πηγές τουρισμού μέσα στα 

πλαίσια των προσπαθειών του για προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου και 

ενθάρρυνση των επαγγελματιών να διοχετεύσουν το επιθυμητό τουριστικό ρεύμα στην Κύπρο.
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CYPRUS
in no time.

www.visitcyprus.com

From a winning game to winning her heart

Cyprus is the crossroads linking three continents, and from its turquoise waters emerged Aphrodite, 
goddess of beauty. It’s no wonder that it affords such tranquil private moments for those who are looking 
for a quality vacation destination. Enjoy Cyprus, from the intensity that a good game of golf can rouse 
to complete rest and relaxation at luxury hotels or exotic spas. From the famed Commandaria wine 
to the country’s shopping, renowned for its variety, exotic goods and jewelry. 
Follow your heart to experience the island’s breathtaking beauty and you’ll find that everything 
in Cyprus is a mere heartbeat away.

CYPRUS
From traditional recipes to flavours of the world

in no time.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's 
standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to 
make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, 
remaining essentially unchanged. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 
Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

www.visitcyprus.com
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Γ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Συνεργασία με διαφημιστικό οίκο
Από τον Ιανουάριο 2011 άρχισε η εφαρμογή της νέας δημιουργικής ιδέας που χρησιμοποιεί 
το brandmark “Cyprus in your heart” και ετοιμάστηκε από την κοινοπραξία McCannEricson/
ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ. 

Η νέα δημιουργική ιδέα εφαρμόστηκε σταδιακά σε όλες τις διαφημιστικές και επικοινωνιακές 
ενέργειες του Οργανισμού (στις ενέργειες των Γραφείων Εξωτερικού του Οργανισμού, στα 
αναμνηστικά δώρα, στην διακόσμηση των περιπτέρων του Οργανισμού στις τουριστικές εκθέσεις, 
στα έντυπα, κ.ά.) όπως προβλέπεται στο στρατηγικό σχέδιο. Η δημιουργική ιδέα “Cyprus in 
your heart” υποστηρίζει την στρατηγική τοποθέτηση της Κύπρου καθώς 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, τίτλων και κειμένων.

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

• Έχει συνέχεια με την προηγούμενη διαφημιστική εκστρατεία

Υλοποίηση των προγραμματισμένων διαφημιστικών εκστρατειών (Media Planning and 
Buying) στο εξωτερικό
Οι διαφημιστικές προσπάθειες του Οργανισμού για το 2011, κατευθύνονταν κυρίως στην 
δημιουργία ζήτησης και αύξησης των πωλήσεων για την Κύπρο. Στόχος ήταν να βοηθήσει την 
τοπική τουριστική βιομηχανία, υπενθυμίζοντας 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. 

Υλοποιήθηκαν διαφημιστικές εκστρατείες στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, Ρωσία, Ελλάδα, 
Σουηδία, Φιλανδία, Δανία και Νορβηγία.

Διεθνή  Μέσα κι άλλη διαφήμιση
Ο Οργανισμός μετά την μείωση των διαθέσιμων πόρων αναγκάστηκε να ελαχιστοποιήσει 
την παρουσία του σε διεθνή μέσα (ιδιαίτερα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα) παρόλο που τέτοιου 
είδους ενέργειες υποστηρίζουν σημαντικά τις διαφημιστικές προσπάθειες του Οργανισμού και 
συμβάλλουν δυναμικά στην δημιουργία μιας ενιαίας εικόνας (global identity)  της Κύπρου.
 
Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
Κατά τη διάρκεια του 2011 έχουν υλοποιηθεί από τον Οργανισμό εφαρμογές ηλεκτρονικού 
μάρκετινγκ με στόχο την ενδυνάμωση των διόδων επικοινωνίας με τους επισκέπτες της χώρας, 
όπως και την εξυπηρέτηση των τουριστικών και άλλων εταίρων. Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός 
έχει αξιοποιήσει τα ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνίας για την επίτευξη στοχευόμενων 
ενεργειών ηλεκτρονικού μάρκετινγκ σε μια πληθώρα αγορών.
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www.visitcyprus.com

Aphrodite, the goddess of beauty, was born in Cyprus. It’s no wonder that the beauty of the sea merges 
so immaculately with the splendour of its mountain peaks. Enjoy Cyprus, from underwater exploration 
to scaling steep mountain slopes and from a dive in the sea to hiking on wild mountainous trails. 
Follow your heart to experience the island’s breathtaking beauty and you’ll find that everything in Cyprus 
is a mere heartbeat away.

CYPRUS
in no time.
to the top of the worldFrom the bottom of the sea

PMDAY

Cyprus is the crossroads linking three continents, and from its turquoise waters emerged Aphrodite, goddess of 
beauty. It’s no wonder that the Mediterranean’s most spectacular beaches merge so immaculately with business 
endeavors of all kinds. Enjoy Cyprus, from unique conference centers to an outing on a sailboat and from business 
meetings to shopping experience. Follow your heart to experience the island’s breathtaking beauty and you’ll find 
that everything in Cyprus is a mere heartbeat away.

www.visitcyprus.com

CYPRUS
From business to pleasure

in no time.

www.visitcyprus.com

CYPERN
på ett ögonblick.

Från familjesemester till smaken av sommar
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Μέσω των ενεργειών ηλεκτρονικού μάρκετινγκ που διεξάγονται από τον Οργανισμό, προωθείται 

αποτελεσματικά η εικόνα (brand image) της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού, ενθαρρύνοντας 

το διάλογο με τον επισκέπτη για επίτευξη ολοκληρωμένης ενημέρωσης για τις εναλλακτικές 

ευκαιρίες που του προσφέρονται για εξερεύνηση του νησιού. 

Έχοντας σαν στόχο τη διαπολιτισμική πρόσβαση, η διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού προσφέρει 

τη δυνατότητα δημιουργίας εξειδικευμένων εκδόσεων για διαφορετικά στοχευόμενα κοινά, τα 

οποία κρίνονται σημαντικά για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος 

και την υποστήριξη της τουριστικής βιομηχανίας του τόπου.

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

2011, δέχτηκε πάνω από ένα εκατομμύριο νέους μοναδικούς επισκέπτες από περισσότερες 

από 100 χώρες. Η πετυχημένη λειτουργία της τουριστικής διαδικτυακής πύλης στηρίζεται στη 

συνεχή ενημέρωση της με πολύγλωσσο και ανανεωμένο περιεχόμενο, όπως και η σύνδεση της 

με κοινωνικά δίκτυα (social media) τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες των επισκεπτών. 

Προσφέροντας τη δυνατότητα προσαρμογής του διαθέσιμου περιεχομένου για να ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις του κατά περίπτωση στοχευόμενου κοινού, η διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού 

επικεντρώνεται στην εξατομίκευση του προσφερόμενου προϊόντος με βάση τα χαρακτηριστικά 

των πελατών της κατά περίπτωση αγοράς, στην οποία απευθύνεται.

Επιπρόσθετα, η διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού, παρέχοντας εργαλεία υποστήριξης για την 

εύκολη οργάνωση των διακοπών των επισκεπτών, είναι προσαρμοσμένη στις προσωπικές 

ανάγκες, ενδιαφέροντα και προτιμήσεις τους, πραγματοποιώντας με αυτό το τρόπο τις επιθυμίες 

και απαιτήσεις τους.

Για την εξυπηρέτηση των τουριστικών και άλλων εταίρων, ο Οργανισμός, διατηρεί εταιρική πύλη 

στη διεύθυνση www.visitcyprus.biz. Αυτή η εταιρική πύλη παρέχει εναλλακτικά κανάλια πλοήγησης 

και παρουσίασης πληροφοριών και υπηρεσιών, τα οποία ανταποκρίνονται στις προσδοκίες 

των τουριστικών κι άλλων εταίρων, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την επικοινωνία και την 

αλληλεπίδραση τους με τον Οργανισμό.

Το πραγματικό επίτευγμα της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, είναι η πραγματοποίηση για 

πρώτη φορά ενός ενιαίου σημείου επαφής όλων των πελατών του Οργανισμού (τουριστών, 

συνεργατών, εσωτερικών χρηστών και προσωπικού) μέσω μιας κοινής διαδικτυακής πλατφόρμας. 

Οι δυνατότητες που προσφέρονται από την ενιαία αυτή πλατφόρμα ως προς την αξιοποίηση 

μοντέρνων μεθόδων μάρκετινγκ για εξυπηρέτηση των πελατών και κατ’ επέκταση της προώθησης 

του τουριστικού προϊόντος, είναι απεριόριστες και συμπεριλαμβάνουν:

 

• Αλληλεπίδραση με τους πελάτες με καινοτόμες μεθόδους για εξυπηρέτηση των αναγκών τους 

στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

• Συλλογή πληροφοριών που αφορούν τον πελάτη και τη συμπεριφορά του. 

• Διευκόλυνση της ενεργητικής επικοινωνίας με τους πελάτες του Οργανισμού. 

• Βελτίωση των γνώσεων των πελατών του Οργανισμού με ακριβείς, ολοκληρωμένες και 

πρόσφατες πληροφορίες.

• Βελτίωση της επικοινωνιακής αποτελεσματικότητας μεταξύ των εσωτερικών χρηστών και του 

προσωπικού του Οργανισμού και των συνεργατών του.ω
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www.visitcyprus.com

CYPRUS
From amazing blue to natural green

in no time.

www.visitcyprus.com

CYPRUS
From inspiring moments 

in no time.
to memorable holidays 

www.visitcyprus.com

Aphrodite, the goddess of beauty, emerged from the turquoise waters of Cyprus. 
It’s no wonder that the Mediterranean’s most spectacular beaches merge so immaculately with the brightest 
sun in the world. Enjoy Cyprus, from inspiring and everlasting moments to the most exciting summer 
experiences and from absolute relaxation to the warmest hospitality. 
Follow your heart to experience the island’s breathtaking beauty and you’ll find that everything in Cyprus 
is a mere heartbeat away.

www.visitcyprus.com
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• Αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των τουριστών και ως εκ τούτου βελτίωση της καταναλωτικής 
συμπεριφοράς τους και ενδυνάμωση των δεσμών (loyalty) με την Κύπρο.

• Προώθηση και προβολή θεματικών, τοπικών, περιφερειακών, και διεθνών προϊόντων και 
προσφορών.

• Παρακολούθηση και έλεγχος της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των ενεργειών 
μάρκετινγκ.

Οι δυνατότητες που παρέχονται μέσα από τις εφαρμογές ηλεκτρονικού μάρκετινγκ του Οργανισμού 
υποστηρίζουν την επιτυχή εφαρμογή της σχετικής στρατηγικής του Οργανισμού και θέτουν τις 
βάσεις προς την υλοποίηση ενός ευρύτερου σχεδιασμού της στρατηγικής ηλεκτρονικού επιχειρείν. 
Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η επέκταση των ορίων δραστηριοποίησης του Οργανισμού 
για εγκαθίδρυση του ως κέντρο υποστήριξης επιχειρησιακών εφαρμογών της τουριστικής 
βιομηχανίας. Μέσω της εξελικτικής αυτής πορείας, θα επιτευχθεί αυξημένη αποδοτικότητα μέσω 
της μείωσης του κόστους συναλλαγών και διευκόλυνσης της πρόσβασης στις στοχευόμενες 
αγορές από το σύνολο των τουριστικών επιχειρήσεων του τόπου.

Άλλες Διαφημιστικές Ενέργειες
Κατά την διάρκεια του 2011 πραγματοποιήθηκαν έρευνες για την αποτελεσματικότητα των 
διαφημιστικών εκστρατειών, τα αποτελέσματα των οποίων αξιολογούνται για να αξιοποιηθούν 
στις μελλοντικές ενέργειες του Οργανισμού.  

Έντυπα και Οπτικοακουστικά Μέσα Προβολής
Ο Οργανισμός προσαρμόζοντας την νέα εικαστική προσέγγιση, στην οποία ενσωματώθηκε το νέο 
brand structure, προχώρησε στον επανασχεδιασμό υφιστάμενων εντύπων. 

Επιπρόσθετα, με νέο σχεδιασμό εκτυπώθηκε το έντυπο “Hotel Guide” και το έντυπο “Travellers 
handbook” στις πιο κάτω γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά. Επανεκτυπώθηκαν 
οι χάρτες της Κύπρου, της Λευκωσίας, της Λεμεσού, της Λάρνακας, της Πάφου και της Αγίας 
Νάπας, με ενσωματωμένο το νέο σύνθημα “Cyprus in your Heart”. Επίσης, εκτυπώθηκε το 
έντυπο “10.000 Χρόνια Ιστορίας και Πολιτισμού” σε επτά γλώσσες. Με ανανεωμένο εξώφυλλο 
επανακυκλοφόρησε το έντυπο “Welcome to Cyprus” (έντυπο για επισκέπτες κρουαζιέρων) στις 
πιο κάτω γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Γερμανικά. 

Επιπλέον, εκτυπώθηκαν τα έντυπα “Μονοπάτια της Φύσης” και “Cycling in Cyprus” κι ολοκληρώθηκε 
ο σχεδιασμός και εκτύπωση της Στρατηγικής Τουρισμού. Επίσης, παρήχθησαν με νέο σχεδιασμό 
και με το νέο λογότυπο του Οργανισμού πλαστικές και χάρτινες τσάντες για την κάλυψη αναγκών 
του Οργανισμού.

Ο κλάδος παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε άλλα τμήματα/ κλάδους του Οργανισμού για τις 
ανάγκες τους σε εκδόσεις.
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Δ. ΑΓΟΡΕΣ
Για την πιο αποτελεσματική και ευκολότερη προώθηση του Κυπριακού προϊόντος, ο 

Οργανισμός διατηρεί γραφεία σε 19 χώρες, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η 

κύρια αγορά προέλευσης τουριστών, στη Ρωσία όσο και της ευρύτερης παγκόσμιας αγοράς. 

Με βάση πάντοτε το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισμού 2011-2015, κατά το 2011 το κάθε 

Γραφείο είχε την δυνατότητα, μετά και από σχετικές έρευνες αγοράς, να σχηματίσει την δική 

του στρατηγική προώθησης αναλύοντας με λεπτομέρεια τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς 

που κάλυπτε. 

Η στελέχωση των γραφείων έγινε με ένα άρτια εξειδικευμένο και επαγγελματικά προσοντούχο 

προσωπικό, το οποίο τυγχάνει συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης, όχι μόνο σε ότι αφορά 

τις εξελίξεις του Κυπριακού Τουριστικού Προϊόντος αλλά και στον τρόπο προσέγγισης του κάθε 

τουριστικού επαγγελματία και απλού πολίτη. 

Οι ενέργειες προβολής των γραφείων εξωτερικού κατά το 2011 είχαν σαν πρωταρχικό στόχο 

την προβολή και αναβάθμιση της εικόνας της Κύπρου, μέσω της επανατοποθέτησης της Κύπρου 

ως προορισμού που προσφέρει περισσότερα από ήλιο και θάλασσα, με επικέντρωση σε ειδικά 

ενδιαφέροντα όπως τουρισμό τρίτης ηλικίας, συνεδριακό τουρισμό, αθλητικό τουρισμό κ.ά., 

καθώς και επιμήκυνση του χειμερινού τουρισμού.

CYPRUS
in no time.

www.visitcyprus.com

From the worship of the sun 
to sacred places

Aphrodite, the goddess of beauty, emerged from the turquoise waters of Cyprus. 
It’s no wonder that the Mediterranean’s most spectacular beaches merge so immaculately 
with the eternal splendor of ancient civilization. Enjoy Cyprus, from a stroll on the beach 
to visiting a unique archaeological site and from the dazzling rays of the sun to the brilliance 
of the culture that radiated throughout the world. 
Follow your heart to experience the island’s breathtaking beauty 
and you’ll find that everything in Cyprus is a mere heartbeat away.

CYPRUS
From ancient monuments to monumental beauty

in no time.

Aphrodite, the goddess of beauty, emerged from the turquoise waters of Cyprus. It’s no wonder that the 
Mediterranean’s most spectacular beaches merge so immaculately with the eternal splendor of ancient 
civilization. Enjoy Cyprus, from a stroll on the beach to visiting a unique archaeological site and from the 
dazzling rays of the sun to the brilliance of the culture that radiated throughout the world. Follow your heart to 
experience the island’s breathtaking beauty and you’ll find that everything in Cyprus is a mere heartbeat away.

www.visitcyprus.com
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ
HΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
Το 2011 παρουσιάστηκε μια γενική ύφεση στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Ιδιαίτερα αρνητικά 

επηρεάστηκαν οι προορισμοί όπου εκδηλώθηκαν μαζικές εξεγέρσεις, δηλαδή Τυνησία και Αίγυπτος, 

οι οποίοι παρουσίαζαν μια συνεχή αύξηση τα προηγούμενα χρόνια. Οι μακρινοί προορισμοί είχαν 

επίσης μείωση στο σύνολο τους, λόγω της ψηλής τιμής των καυσίμων και της σημαντικής αύξησης 

φόρων αεροδρομίου για μακρινά ταξίδια. Η  Κύπρος παρόλο το αρνητικό κλίμα, κατάφερε να έχει μια 

αύξηση 2% σε σύγκριση με το 2010. Σ’ αυτό συνέτειναν οι έντονες προσπάθειες του Οργανισμού σε 

συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες και αερογραμμές, η σταθεροποίηση των τιμών στην εγχώρια 

αγορά και ειδικά στα κυπριακά ξενοδοχεία και το γεγονός ότι η Κύπρος θεωρείται ασφαλής προορισμός, 

ιδιαίτερα για οικογένειες. Οι διαφημιστικές προσπάθειες του Οργανισμού ήταν επιτυχείς. 

Το Γραφείο ΚΟΤ του Ηνωμένου Βασιλείου συνεργάστηκε στενά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

τους τουριστικούς πράκτορες και μια πληθώρα παραγωγικών ταξιδιωτικών πρακτόρων. Έγινε 

δέκτης θετικών σχολίων για τη σταθερότητα και συνέπεια της συνεργασίας του με Οργανωτές 

Ταξιδίων κι αερογραμμές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τουρισμό υπαίθρου και δραστηριοτήτων όπως το γκολφ, την 

οργάνωση συνεδρίων και την τέλεση γάμων, οι οποίες ανεβάζουν τη μέση κατά κεφαλή δαπάνη. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου και μέσα από τις ενέργειες αυτές βελτιώθηκε η γενικότερη εικόνα 

της Κύπρου, σαν ένας προορισμός που προσφέρει ποιότητα υπηρεσιών (αεροδρόμια, δρόμους, 

ξενοδοχεία) αλλά και μια μεγάλη ποικιλία από δραστηριότητες.

Το Γραφείο ΚΟΤ Λονδίνου διοργάνωσε πληθώρα εκδηλώσεων προβολής. Μεταξύ αυτών ήταν 

και οι παρουσιάσεις στο Λονδίνο και το Μάντσεστερ σε συνεργασία με το σύνδεσμο AGTA και τη 

συμμετοχή τουριστικών πρακτόρων όπου έγινε ιδιαίτερη μνεία στη συστηματική προσπάθεια του 

τμήματος Δασών με τη συμβολή του Οργανισμού για τη δημιουργία νέων μονοπατιών φύσεως 

υψηλών προδιαγραφών και την ανάδειξη των ορεινών περιοχών.

Ακόμη, διοργανώθηκαν διάφορα εκπαιδευτικά ταξίδια για ταξιδιωτικούς πράκτορες. Ο Οργανισμός 

συνέβαλε στις επισκέψεις Οργανωτών Ταξιδιών και εκπροσώπων αερογραμμών στα πλαίσια της 

προσπάθειας να γνωρίσουν από κοντά οι επαγγελματίες το τουριστικό προϊόν της Κύπρου και τις 

ιδιαιτερότητες του.

Τα ενημερωτικά ταξίδια ανέδειξαν ανερχόμενους τομείς στο τουρισμό, όπως αυτό της ποδηλασίας, 

της ορειβασίας και της κρουαζιέρας αλλά και του ψηλού επιπέδου υπηρεσιών στις οποίες η Κύπρος 

παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα όπως  γάμους, συνέδρια, γκολφ, ποιοτικά ξενοδοχεία, 

υπηρεσίες ευεξίας και ανάρρωσης (τόσο μέσα σε αστικά πλαίσια όσο και μέσα σ’ ένα υπέροχο 

φυσικό περιβάλλον). 

Επίσης, έγιναν δύο σειρές ραδιοφωνικών προγραμμάτων με σημαντική ακροαματικότητα, με 

έμφαση στη γαστρονομία και τον τομέα της ευεξίας κι ανάρρωσης.

Στον τομέα των συνεδρίων για την προώθηση των αναβαθμισμένων υπηρεσιών και 

εγκαταστάσεων, οργανώθηκε επίσκεψη στην Κύπρο από τέσσερεις κορυφαίους πράκτορες 

οργάνωσης συνεδρίων και κινήτρων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε 

διάφορες ενέργειες που τόνισαν τη μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, τον υψηλό 

επαγγελματισμό και τη μοναδικότητα της Κύπρου.
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Ακόμη δόθηκε συνεχής έμφαση στο τομέα της γαστρονομίας, ο οποίος παρουσιάζει εξέλιξη. Ο 

Οργανισμός συνέβαλε στην φιλοξενία για την παραγωγή επεισοδίου που προβλήθηκε στο Travel 

Chanel με τίτλο Food Tripper. Η σειρά κάλυψε την ιστορία της ντόπιας μαγειρικής, τα ήθη και έθιμα 

και την εξέλιξη της μέσα από το χρόνο.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Σε μια χρονιά ιδιαίτερα δύσκολη, κατά τη διάρκεια της οποίας κήρυξε πτώχευση ο μεγαλύτερος 

τουριστικός πράκτορας (Budget) και μειώθηκε ο συνολικός αριθμός τουριστικών πακέτων προς 

το εξωτερικό, από τις 600.000 στις 350.000,  ο Οργανισμός κατάφερε να διατηρήσει τον αριθμό 

πτήσεων στα ίδια επίπεδα με το 2010.

Πέραν του οικογενειακού τουρισμού, ενδιαφέρον συνέχισε να παρουσιάζεται για τις γαμήλιες 

τελετές και το γκολφ.

Το Γραφείο ΚΟΤ Δουβλίνου διενήργησε με επιτυχία διαγωνισμό στο διαδίκτυο μέσα από τα social 

media (Facebook), με τίτλο “Ο Λιγότερο Ρομαντικός Άνδρας” με πέραν των 6.000 επισκεπτών. 

Το θέμα κέντρισε το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Ιρλανδίας με αποτέλεσμα 

να δοθεί πολλή θετική δημοσιότητα στην Κύπρο. Επίσης, έγιναν εκπαιδευτικά ταξίδια για τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης της Ιρλανδίας. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Η τουριστική κίνηση από τη Γερμανία προς την Κύπρο συνέχισε και κατά το 2011 την ανοδική της 

πορεία, φθάνοντας τις 157.886 αφίξεις τουριστών και σημειώνοντας αύξηση κατά 13,4%, σε 

σύγκριση με το 2010.

Οι προσπάθειες του Οργανισμού κατά το 2011 επικεντρώθηκαν στη βελτίωση της προσβασιμότητας 

προς την Κύπρο, η οποία επιτεύχθηκε τόσο με την αύξηση των πτήσεων από διάφορα γερμανικά 

αεροδρόμια όσο και του διαθέσιμου αριθμού αεροπορικών πτήσεων και θέσεων.

Ο Οργανισμός διεξήγαγε κατά το 2011 διαφημιστική εκστρατεία προς το κοινό μέσω τηλεοπτικών 

καναλιών ευρείας θεαματικότητας και με γιγαντοαφίσες στα κύρια αστικά κέντρα της Γερμανίας. 

Παράλληλα, διεξήχθη στοχευμένη διαφημιστική εκστρατεία για την προώθηση ειδικών μορφών 

τουρισμού όπως τουρισμού κινήτρων και συνεδρίων, ποδηλατικού και περιπατικού τουρισμού, 

καθώς επίσης και του τουρισμού για γκολφ, σε διάφορα έντυπα στην Γερμανία.

Οι προσπάθειες προβολής στη Γερμανία στόχευαν τόσο προς το καταναλωτικό όσο και προς το 

επαγγελματικό κοινό, δηλαδή τα ταξιδιωτικά γραφεία και τους Οργανωτές Ταξιδιών. Οι ενέργειες 

αυτές περιελάμβαναν και τη συμμετοχή του Οργανισμού στις κυριότερες τουριστικές εκθέσεις σε 

όλη τη Γερμανία, οι οποίες απευθύνονταν προς το καταναλωτικό κοινό. 

Επιπλέον, ο Οργανισμός συμμετείχε και σε εκθέσεις για την προώθηση ειδικών μορφών 

τουρισμού, όπως αγροτουρισμό, περιπατικό τουρισμό, και τουρισμό για γκολφ. Επίσης, συμμετείχε 

στη διεθνή έκθεση ποδηλάτων EUROBIKE όπου η Κύπρος ήταν τιμώμενη χώρα.

Για την επιμόρφωση των υπαλλήλων των ταξιδιωτικών γραφείων της Γερμανίας, οργανώθηκε 

σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ταξιδιών της Γερμανίας, πρόγραμμα ηλεκτρονικής γνωριμίας της 

Κύπρου, στο οποίο πήρε μέρος μεγάλος αριθμός υπαλλήλων των ταξιδιωτικών γραφείων. 
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Με τον ίδιο στόχο, οργανώθηκαν σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας σεμινάρια προβολής της 

Κύπρου προς τους υπαλλήλους των ταξιδιωτικών γραφείων και των Οργανωτών Ταξιδιών.

Σε συνεργασία με τον Οργανωτή Ταξιδιών Thomas Cook Γερμανίας, πραγματοποιήθηκε στην 

Κύπρο η καθιερωμένη εκδήλωση του Οργανωτή Ταξιδιών, για υπαλλήλους ταξιδιωτικών γραφείων 

TRAVEL GAMES, στην οποία πήραν μέρος περί των 500 υπαλλήλων ταξιδιωτικών γραφείων. Τα 

άτομα αυτά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το κυπριακό τουριστικό προϊόν.

Σε συνεργασία με διάφορους Οργανωτές Ταξιδιών, το Σύνδεσμο Ταξιδιών της Γερμανίας και 

αποκλειστικά από τον Οργανισμό πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά ταξίδια για υπαλλήλους 

ταξιδιωτικών γραφείων. Εκπαιδευτικά ταξίδια οργανώθηκαν και για την γνωριμία με τις ειδικές 

μορφές τουρισμού στη Κύπρο ιδιαίτερα για τον ιατρικό τουρισμό, τον τουρισμό κινήτρων και 

συνεδρίων και τον αγροτουρισμό.

Ο Οργανισμός συνεργάστηκε με οίκο δημοσίων σχέσεων με στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη 

ενημέρωση των ΜΜΕ σχετικά με το τουρισμό της Κύπρου. Αυτή η συνεργασία περιελάμβανε 

την οργάνωση δημοσιογραφικών διασκέψεων στη Γερμανία, την έκδοση δελτίων τύπου και την 

οργάνωση εκπαιδευτικών ταξιδιών για συνεργάτες γερμανικών ΜΜΕ. Αποτέλεσμα των ενεργειών 

αυτών ήταν η δημοσίευση μεγάλου αριθμού άρθρων για την Κύπρο στο γερμανικό τύπο.

Επίσης, σε συνεργασία με τον Οργανωτή Ταξιδιών Thomas Cook, οργανώθηκε στην Κύπρο η 

ετήσια δημοσιογραφική διάσκεψη του Οργανωτή Ταξιδιών. Στη διάσκεψη αυτή πήραν μέρος 120 

συνεργάτες των ΜΜΕ από τη Γερμανία, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Κύπρο.

Οι Λειτουργοί Μάρκετινγκ και Πωλήσεων του Οργανισμού στη Γερμανία, πραγματοποίησαν κατά 

τη διάρκεια του 2011, συστηματικές επισκέψεις σε ταξιδιωτικά γραφεία και Οργανωτές Ταξιδιών 

σε ολόκληρη τη Γερμανία, προβάλλοντας την Κύπρο σαν τουριστικό προορισμό.

ΕΛΒΕΤΙΑ
Το 2011 υπήρξε μια καλή τουριστική χρονιά και οι αφίξεις τουριστών από Ελβετία παρουσίασαν 

αύξηση 9% σε σύγκριση με το 2010. Οι πολιτικές ταραχές στην Μέση Ανατολή και Βόρεια 

Αφρική καθώς και η πτώση του Ευρώ έναντι του Ελβετικού Φράγκου, δημιούργησαν 

ευνοϊκές συνθήκες για τις κρατήσεις για Κύπρο. Με γνώμονα τα πιο πάνω, ένας από τους 

κύριους στόχους του Γραφείου ΚΟΤ Ελβετίας ήταν η συνεργασία με Οργανωτές Ταξιδίων 

για την διεύρυνση του αεροπορικού δικτύου κατά την καλοκαιρινή περίοδο με επιπρόσθετες 

ναυλωμένες πτήσεις.   

Κατά την διάρκεια της χρονιάς συνεχίστηκαν οι εντατικές προσπάθειες για προβολή της Κύπρου 

τόσο σε επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας όσο και στο καταναλωτικό κοινό της 

Ελβετίας.

Για προώθηση των καλοκαιρινών κρατήσεων διοργανώθηκαν σεμινάρια για ταξιδιωτικούς 

υπαλλήλους στις πόλεις της Ζυρίχης, της Βασιλείας και της Λουκέρνης ενώ με αφορμή 

της απευθείας πτήσης της αεροπορικής εταιρείας Edelweiss την χειμερινή περίοδο, 

διοργανώθηκαν σεμινάρια στις πόλεις της Βέρνης και St. Gallen. Για την περαιτέρω 

γνωριμία των τουριστικών πρακτόρων με την Κύπρο και του τουριστικού της προϊόντος, 

διοργανώθηκαν ενημερωτικά ταξίδια.
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Το Γραφείο ΚΟΤ Ελβετίας συνεργάστηκε με ταξιδιωτικά πρακτορεία και διοργάνωσε πληροφοριακές 

ημέρες και παρουσιάσεις για το κοινό, συμμετείχε στην εκδήλωση “Envol” στο αεροδρόμιο Γενεύης 

και πραγματοποίησε παρουσιάσεις σε μαθητές Λυκείου στην περιοχή Ζυρίχης.  

Για προώθηση των ειδικών προϊόντων πραγματοποιήθηκαν συμμετοχές στην εκδήλωση 

ποδηλατικού τουρισμού “Twoo” Βασιλείας, στην εξειδικευμένη έκθεση για “Γάμους και Ταξίδια 

του Μέλιτος” στην πόλη Schaffhausen και σε τουρνουά γκολφ των Οργανωτών Ταξιδίων “Take 

It Travel” και “USP”. Για περαιτέρω προώθηση του τουρισμού του γκολφ διοργανώθηκε ακόμη 

ενημερωτικό ταξίδι στην Κύπρο με την συμμετοχή αντιπροσώπων εξειδικευμένων ταξιδιωτικών 

πρακτορείων και Οργανωτών Ταξιδίων. 

Συνεχίστηκαν επίσης, οι εντατικές επαφές με αντιπροσώπους των ΜΜΕ και διοργανώθηκαν 

επισκέψεις δημοσιογράφων στην Κύπρο. Αποτέλεσμα των επαφών ήταν η δημοσίευση ευνοϊκών 

άρθρων για την Κύπρο σε διάφορα έντυπα της Ελβετίας. Στα πλαίσια ειδικής εκπομπής για την 

Κύπρο, φιλοξενήθηκε τηλεοπτικό συνεργείο του τοπικού ραδιοσταθμού της Βασιλείας. 

Κατά την διάρκεια του χρόνου οι Λειτουργοί Πωλήσεων του Γραφείου ΚΟΤ Ελβετίας 

πραγματοποίησαν 600 επισκέψεις σε ταξιδιωτικά πρακτορεία και Οργανωτές Ταξιδιών σε 

ολόκληρη την Ελβετία. 

Άλλες ενέργειες ήταν η συμμετοχή του Γραφείου ΚΟΤ Ελβετίας, σαν χορηγός, στο ετήσιο κοκτέιλ 

του επαγγελματικού περιοδικού Travel Inside προς την τουριστική βιομηχανία της Ζυρίχης, 

η συμμετοχή σε ειδικό διαγωνισμό για ταξιδιωτικούς πράκτορες του ίδιου περιοδικού και η 

διοργάνωση ευχαριστήριου χριστουγεννιάτικου γεύματος στην Ζυρίχη για τους συνεργάτες 

και αντιπροσώπους των ΜΜΕ. Το Γραφείο συμμετείχε επίσης στις σημαντικότερες τουριστικές 

εκθέσεις της Ελβετίας.

ΑΥΣΤΡΙΑ 
Οι προσπάθειες για προβολή της Κύπρου στην Αυστρία είχαν σαν αποδέκτες τους κύριους 

Οργανωτές Ταξιδιών, εξειδικευμένους Οργανωτές ειδικών ομάδων, δημοσιογράφους, τηλεοπτικά 

συνεργεία, ταξιδιωτικούς πράκτορες και το γενικό κοινό. Το 2011 καταγράφηκε αύξηση 8,3% 

στις αφίξεις τουριστών από Αυστρία σε σύγκριση με το 2010.

Το Γραφείο ΚΟΤ Βιέννης συμμετείχε σε τουριστικές εκθέσεις σε διάφορες πόλεις της Αυστρίας, 

στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας καθώς και στην ειδική έκθεση για συνταξιούχους Senioren 

Messe.

Στα πλαίσια καλύτερης προβολής της Κύπρου φιλοξενήθηκαν τηλεοπτικά συνεργεία τόσο της 

Αυστρίας όσο και της Σλοβακίας με αποτέλεσμα να εξασφαλιστεί τηλεοπτική κάλυψη από τον 

ευρείας εμβέλειας Αυστριακό σταθμό Servus TV (με θέμα τη γαστρονομία) κι από τον τηλεοπτικό 

σταθμό της Σλοβακίας, ΤV Bratislava. Φιλοξενήθηκαν, επίσης, αρκετοί δημοσιογράφοι με 

αποτέλεσμα την δημοσίευση ευνοϊκών άρθρων για την Κύπρο στον Αυστριακό και Σλοβάκικο 

τύπο.

Στα πλαίσια καλύτερης ενημέρωσης ταξιδιωτικών πρακτόρων δίνοντας έμφαση στην ιδιαιτερότητα 

του προορισμού, το Γραφείο ΚΟΤ Βιέννης συμμετείχε στα roadshows των κύριων Οργανωτών 

Ταξιδίων.
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Επίσης, έγινε συνεργασία με αλυσίδες τουριστικών γραφείων όπως Kuoni, Gegg reisen, Kastler 

reisen, με στόχο τη καλύτερη προβολή του Κυπριακού προϊόντος. Στα πλαίσια ενημέρωσης 

τουριστικών γραφείων στάλθηκαν σε περίπου 1.000 ταξιδιωτικά γραφεία ενημερωτικά δελτία.

Σε συνεργασία με τον Όμιλο Corps Touristique το Γραφείο συμμετείχε σε ενημερωτικές ημερίδες 

σε πέντε πόλεις με στόχο την καλύτερη κατάρτιση των επαγγελματιών του κλάδου. 

Για το τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων πραγματοποιήθηκαν κοινές δραστηριότητες με το 

ταξιδιωτικό τμήμα της τράπεζας Raiffeisen και της τράπεζας ERSTE, ως επίσης και με τους 

εξειδικευμένους Οργανωτές TGR Golf, IDEAL Tours (Innsbruck), Schöpfl Reisen και Moser 

Reisen (Linz). Το Γραφείο συμμετείχε επίσης στο τουρνουά Γκολφ, που διοργανώθηκε από 

το περιοδικό Golf Weekly, με έπαθλο για τη νικήτρια ομάδα, ένα ταξίδι για τουρισμό γκολφ 

στη Κύπρο.  

Όσον αφορά το τμήμα MICE, διοργανώθηκε ενημερωτική βραδιά με αποδέκτες επαγγελματίες του 

κλάδου σε συνεργασία με τον Όμιλο Corps Touristique.

Συνεχίστηκαν οι επαφές με αερογραμμές όπως Fly Niki και CSA, που είχαν εκφράσει ενδιαφέρον 

για συμπερίληψη της Κύπρου στο πρόγραμμα τους.

ΕΛΛΑΔΑ 
Παρά τη δραστική μείωση της αγοραστικής δύναμης του μέσου Έλληνα καταναλωτή και την πρωτόγνωρη 

οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα, η τουριστική κίνηση προς την Κύπρο αυξήθηκε το 2011 κατά 

8,7 % σε σύγκριση με το 2010, σε αντίθεση με όλους τους άλλους προορισμούς εξωτερικού που 

παρουσίασαν σημαντική μείωση. 

Το Γραφείο ΚΟΤ Αθηνών αξιοποιώντας τις άριστες σχέσεις με τα ΜΜΕ διατήρησε την Τουριστική Κύπρο 

στο προσκήνιο, εξασφαλίζοντας πληθώρα δημοσιευμάτων αναφορικά με την Τουριστική Κύπρο, χωρίς 

αυτή η προβολή να συνδέεται απαραίτητα με διαφημιστική δαπάνη. Σε επίπεδο πωλήσεων  ανέπτυξε 

επωφελείς συνεργασίες με ταξιδιωτικούς πράκτορες, με εκπροσώπους της ελληνικής εκκλησίας, 

εκπροσώπους σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς και με στελέχη μεγάλων πολυεθνικών 

εταιριών. 

Ένας από τους κύριους στόχους ήταν η προσέλκυση ειδικών μορφών τουρισμού στην Κύπρο όπως, 

ο συνεδριακός, ο μαθητικός, ο θρησκευτικός, ο τουρισμός κινήτρων και ο τουρισμός τρίτης ηλικίας. 

Το Γραφείο ΚΟΤ Αθήνας συνεργάστηκε με τον HAPCO (Hellenic Association of Professional Congress 

Organizers) με σκοπό την προσέλκυση και διεκδίκηση συνεδρίων στην Κύπρο.

Οι προσπάθειες για τοποθέτηση της Κύπρου σε περισσότερα εκδρομικά προγράμματα ταξιδιωτικών 

γραφείων εντατικοποιήθηκαν, ενώ οι επιτυχημένες εκδηλώσεις προβολής του Γραφείου ΚΟΤ Αθήνας σε 

πανελλήνια κλίμακα χρησιμοποιήθηκαν στο έπακρο για την ανάπτυξη νέων επαφών με δημοσιογράφους, 

ταξιδιωτικά γραφεία και εκπροσώπους φορέων, συλλόγων κτλ. 

Σε ότι αφορά την συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, το Γραφείο ΚΟΤ Αθηνών έλαβε μέρος σε δύο 

τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα, σε δύο στη Ρουμανία και σε μία στη Βουλγαρία. Συμμετείχε, επίσης, 

στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σε άλλες εκδηλώσεις Δήμων και μαζικών φορέων, με σκοπό την 

περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων.
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
Το 2011 αποτελεί χρονιά ορόσημο για τις χρονολογικές σειρές που απεικονίζουν την εξέλιξη 

των αφίξεων από την Ολλανδία. Για πρώτη φορά μετά από μια σχεδόν δεκαετία η αύξηση της 

ροής τουριστών το 2011 έχει ξεπεράσει το 20%, έχοντας αναρριχηθεί στις 42.000 αφίξεις 

ολλανδών τουριστών.  Άξιο επισημάνσεως αποτελεί επίσης το γεγονός ότι η αύξηση των αφίξεων 

που καταγράφηκε έχει συντελεσθεί κατά τη διάρκεια οικονομικής κρίσης και αβεβαιότητας και με 

αισθητά περιορισμένους πόρους στον τομέα των δημοσίων σχέσεων. 

Ως αποτέλεσμα των δυσμενών οικονομικών εξελίξεων που συνεχίζουν να ταλανίζουν τις πλείστες 

ευρωπαϊκές οικονομίες έχει παρατηρηθεί περαιτέρω μετατόπιση του χρόνου κράτησης μέχρι και 

δυο ημέρες πριν την αναχώρηση, ενώ παράλληλα έχει μειωθεί και ο μέσος χρόνος  διάρκειας  

διακοπών. Σε αυτό βοήθησαν αναμφίβολα οι συνενώσεις δυνάμεων και τεχνογνωσίας, οι 

συνεργασίες με Οργανωτές Ταξιδίων και αεροπορικές εταιρίες καθώς και η αξιοποίηση του 

διευρυμένου δικτύου πώλησης εκδρομικών πακέτων που διαθέτουν οι μεγάλοι Οργανωτές 

Ταξιδίων. 

Η ανάπτυξη συνεργασιών με μεγάλες αλυσίδες τουριστικών πρακτορείων αποτέλεσε τη λύση στο 

πρόβλημα της οικονομικής δυσπραγίας καθότι συνδύασε το ζητούμενο στοιχείο της διευρυμένης 

προβολής του τουριστικού προϊόντος με το δυνατότερο χαμηλό οικονομικό κόστος για τον 

Οργανισμό.

Ο τουρισμός ειδικών ενδιαφερόντων συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση 

της εποχικότητας, με τον ποδηλατικό και περιπατικό τουρισμό να αποτελούν τις κύριες προτιμήσεις 

των Ολλανδών. 

ΒΕΛΓΙΟ
Το 2011 συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των αφίξεων τουριστών (30.489 άτομα) από το Βέλγιο 

προς την Κύπρο κατά 9,8%, σε σχέση με το 2010 (27.488  άτομα), γεγονός που κρίνεται 

ιδιαίτερα θετικό, παρά την οικονομική κρίση στο Βέλγιο.

Παράλληλα, με τη συμμετοχή του Γραφείου ΚΟΤ Βελγίου σε εφτά εκθέσεις προς το τουριστικό 

κοινό και τους επαγγελματίες του Βελγίου και του Λουξεμβούργου, διοργανώθηκαν διαγωνισμοί 

με στόχο την δημιουργία και ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος για τουρισμό στην Κύπρο. Στους 

εν λόγω διαγωνισμούς έλαβαν μέρος 30.000 άτομα. Επισημαίνεται ότι ο Οργανισμός μέσω 

της παραχώρησης διαμονής και αεροπορικών εισιτηρίων στους νικητές των διαγωνισμών, που 

ανήλθε  περίπου στις €16.000, εξασφάλισε διαφημιστικές καταχωρήσεις συνολικής αξίας 

€130.000.

Όσον αφορά την προβολή ειδικών μορφών τουρισμού, το Γραφείο ΚΟΤ Βελγίου οργάνωσε 

ταξίδι για δημοσιογράφους του τηλεοπτικού καναλιού Exqi. Έγινε προώθηση και παρουσίαση 

του ποδηλατικού τουρισμού, πραγματοποιήθηκε ταξίδι για προώθηση του τουρισμού για γκολφ 

στην Κύπρο σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο Οργανωτή Ταξιδίων Exclusive Destinations, για 

έντεκα γκόλφερς και decision makers. Επίσης, το Γραφείο έλαβε μέρος στην έκθεση EDEN για τον 

αγροτουρισμό. 

Ταυτόχρονα και σε συνεργασία με τους δύο κυριότερους Οργανωτές Ταξιδιών, Jetair και Thomas 

Cook, καθώς και την αεροπορική εταιρεία Luxair, διοργανώθηκε κοινή διαφημιστική εκστρατεία. 
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Επίσης, το Γραφείο συμμετείχε σε δύο roadshows  παρουσίασης του χειμερινού και καλοκαιρινού 

προγράμματος, όπου παρευρέθησαν περίπου 800 τουριστικοί πράκτορες, στα Travelshοws του 

Οργανωτή Ταξιδίων Jetair και σε εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της  Ευρωβουλευτού 

Αντιγόνης Παπαδοπούλου. 

Για την διατήρηση του ενδιαφέροντος των επαγγελματιών και των Οργανωτών Ταξιδιών, 

το Γραφείο απέστειλε δύο newsletters σε 2.000 τουριστικά γραφεία του Βελγίου και του 

Λουξεμβούργου και σε διάφορους άλλους φορείς της τουριστικής βιομηχανίας, σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή.

ΙΤΑΛΙΑ 

Παρά την οικονομική κρίση, η οποία ήταν αρκετά έντονη στην Ιταλία το 2011, αλλά και την 

απουσία διαφημιστικής εκστρατείας του Οργανισμού στην Ιταλική Αγορά, η τουριστική κίνηση 

προς την Κύπρο παρουσίασε συγκριτικά με το 2010, αύξηση της τάξης του 29,6%. Στην αύξηση 

αυτή συνέτεινε και η δρομολόγηση νέων πτήσεων της Ryanair από την Μπολώνια τον Απρίλιο 

του 2011.

Κεντρικός άξονας των ενεργειών του Γραφείου ΚΟΤ Ιταλίας ήταν η προώθηση των στοιχείων που 

συνθέτουν το τουριστικό προϊόν της, τόσο προς τους  ταξιδιωτικούς πράκτορες όσο και προς το 

καταναλωτικό κοινό.

Στα πλαίσια των ενεργειών αυτών, το Γραφείο συμμετείχε σε εκπαιδευτικές παρουσιάσεις που 

διοργάνωσαν Ιταλοί Οργανωτές Ταξιδίων για ταξιδιωτικούς πράκτορες σε διάφορες πόλεις της 

Ιταλίας. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις πωλήσεων και παρουσιάσεις σε τουριστικά 

πρακτορεία σε πολλές πόλεις της Ιταλίας.

Σε συνεργασία με την επαγγελματική εφημερίδα Turismo & Attualità, συνεχίστηκε με επιτυχία 

το διαδικτυακό επιμορφωτικό πρόγραμμα “Cipro nel Cuore”, το οποίο μέχρι το τέλος του 

2011 υπολογίζεται, ότι παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν περίπου 750 Ιταλοί ταξιδιωτικοί 

πράκτορες.

Για την άμεση γνωριμία με το τουριστικό προϊόν της Κύπρου πραγματοποιήθηκαν τέσσερα 

εκπαιδευτικά ταξίδια για ταξιδιωτικούς πράκτορες, καθώς επίσης και ένα εκπαιδευτικό ταξίδι σε 

συνεργασία με το περιοδικό Congress Today, στο οποίο συμμετείχαν Οργανωτές Ταξιδιών, οι 

οποίοι εξειδικεύονται στο συνεδριακό τουρισμό και τουρισμό κινήτρων.

Παράλληλα, με στόχο τη προβολή του τουρισμού για γκολφ, το Γραφείο ΚΟΤ Ιταλίας σε συνεργασία 

με εξειδικευμένο Οργανωτή Ταξιδιών συμμετείχε σε ημερήσια εκδήλωση, στο Golf Club “Le 

Rovedine”.  

Πραγματοποιήθηκαν κατ’ ιδίαν επαφές με δημοσιογράφους, όπως επίσης και ενημέρωση τους, 

με την αποστολή ανακοινωθέντων τύπου και τριμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου. Επιπλέον, 

διοργανώθηκαν δύο ενημερωτικά ταξίδια στη Κύπρο με τη συμμετοχή δημοσιογράφων από 

τα κυριότερα έντυπα, με στόχο τη δημοσίευση άρθρων και αφιερωμάτων για την προβολή του 

τουριστικού προϊόντος την Κύπρου.  

Τέλος, το Γραφείο συμμετείχε στις κυριότερες τουριστικές εκθέσεις της χώρας. 
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ΓΑΛΛΙΑ 
Η βελτίωση των αεροπορικών συνδέσεων με ναυλωμένες πτήσεις, ειδικά από την επαρχία, 
επέτρεψε το 2011 αύξηση 19,5% των αφίξεων τουριστών από την Γαλλία σε σύγκριση με το 
2010. Η Κύπρος δεν έχει ευνοηθεί από τις πολιτικές αναταραχές στις αραβικές χώρες της Β. 
Αφρικής ουσιαστικά για δύο λόγους. Πρώτον, διότι η Τυνησία και η Αίγυπτος έχουν ξενοδοχεία 
τύπου clubs που προσφέρουν all inclusive προγράμματα σε χαμηλές τιμές. Δεύτερον, οι Οργανωτές 
Ταξιδίων προώθησαν την πελατεία της Τυνησίας και της Αιγύπτου στα ισπανικά, ελληνικά και 
ιταλικά νησιά, στην Ηπειρωτική Ισπανία, στην Τουρκία και γενικότερα σε προορισμούς στους 
οποίους διαθέτουν ή διαχειρίζονται δικά τους clubs.

Φιλοξενήθηκαν δύο τηλεοπτικά συνεργεία που αφορούσαν μετάδοση έξι εκπομπών για την 
Κύπρο. Η Κύπρος ήταν η ανάδοχος, προσφέροντας ταξίδια στους νικητές των πολύ δημοφιλών 
τηλεοπτικών διαγωνισμών “Question pour un Champion” και “Les Z’amours”, των εθνικών 
καναλιών “France 2” και “France 3”. Σε συνεργασία με οίκο Δημοσίων Σχέσεων και Οργανωτές 
Ταξιδίων φιλοξενήθηκαν πέραν των 40 δημοσιογράφων του επαγγελματικού και καταναλωτικού 
τύπου. Το Γραφείο KOT Γαλλίας εξέδωσε διμηνιαία και έκτακτα ανακοινωθέντα τύπου και 
διοργάνωσε δύο δημοσιογραφικές διασκέψεις. 

Επίσης, φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο σε συνεργασία με Οργανωτές Ταξιδίων πέραν των 250 
ταξιδιωτικών πρακτόρων εκ των οποίων οι 140 επισκέφθηκαν την Κύπρο με ναυλωμένη πτήση. 

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε πρακτορεία της περιοχής Παρισιού και στις επαρχιακές 
πόλεις που εξυπηρετούνται με ναυλωμένες πτήσεις. Ακόμη, στάλθηκαν ηλεκτρονικά σε όλα τα 
πρακτορεία δύο εγκύκλιοι (newsletters) και διοργανώθηκαν εργαστήρια και παρουσιάσεις σε 
συνεργασία με εξειδικευμένους Οργανωτές Ταξιδίων στο Παρίσι, τη Νάντη και την Λυών. Tο 
Γραφείο ΚΟΤ Γαλλίας συμμετείχε σε εργαστήρια μεγάλων Οργανωτών Ταξιδίων. 

Τον Ιούνιο προσκλήθηκαν 40 πωλητές ταξιδιωτικών πρακτορείων σε συνεργασία με τον 
Οργανωτή Ταξιδίων STI και τον γνωστό Κύπριο chef, κ. Ανδρέα Μαυρομμάτη, σε εργαστήρι 
αφιερωμένο στην κυπριακή κουζίνα. Διεξήχθη επίσης, σε συνεργασία με τα εστιατόρια 
Μαυρομμάτης ο διαγωνισμός “Noces de Chypre” με στόχο την προώθηση των ταξιδίων 
εορτασμού επετείων γάμων. 

Επιπρόσθετα, η δεξίωση μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής έκθεσης IFTM συγκέντρωσε 
διευθυντικά στελέχη των κυριοτέρων Οργανωτών Ταξιδίων και δικτύων ταξιδιωτικών γραφείων. 
Το Γραφείο ΚΟΤ Γαλλίας έλαβε μέρος και σε έξι άλλες τουριστικές εκθέσεις, όπου στην έκθεση 
ΜΑΗΑΝΑ στη Λυών η Κύπρος ήταν η τιμώμενη χώρα και έτυχε ιδιαίτερης προβολής. 

Έγιναν καταχωρήσεις σε εξειδικευμένα περιοδικά και ο Οργανισμός ήταν για δεύτερη χρονιά η 
ανάδοχος του τουρνουά Golf PROAM, που διοργάνωσε το περιοδικό “Tour Hebdo” για τα στελέχη 
της γαλλικής τουριστικής βιομηχανίας. 

ΒΟΡΕΙΕΣ ΧΩΡΕΣ 
Οι αυξήσεις στις αφίξεις από τις Βόρειες Χώρες συνεχίστηκαν και το 2011, με συνολικά 
246.500 άτομα να επισκέπτονται την Κύπρο. Η μεγάλη πλειοψηφία τουριστών αποτελείται από 
οικογένειες με μικρά παιδιά, που δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στις παραλίες της Αγίας Νάπας και 
του Πρωταρά. 
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Για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου, τα Γραφεία ΚΟΤ Στοκχόλμης και 
Ελσίνκι οργάνωσαν διάφορες εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων τόσο για το κοινό όσο και για τους 
επαγγελματίες του χώρου σε όλες τις Βόρειες Χώρες. 

Στη Σουηδία πραγματοποιήθηκε μεγάλη τελετή βραβείων για τους ταξιδιωτικούς πράκτορες με 
τις καλύτερες πωλήσεις για Κύπρο, που αποτελεί ένα πολύ δημοφιλές γεγονός ανάμεσα στους 
επαγγελματίες και λειτουργεί σαν επιπρόσθετο κίνητρο για καλύτερα αποτελέσματα.  

Η στενή συνεργασία με τον Οίκο Δημοσίων Σχέσεων οδήγησε στην πραγματοποίηση αριθμού 
ταξιδιών εξοικείωσης για δημοσιογράφους που είχαν ως αποτέλεσμα τη δημοσίευση σχετικών 
άρθρων σε εφημερίδες και περιοδικά. Επιπρόσθετα, δελτία τύπου και ενημερωτικά δελτία 
διανεμήθηκαν στα ΜΜΕ και στους επαγγελματίες. 

Πραγματοποιήθηκαν διαφημιστικές εκστρατείες σε όλες τις Βόρειες Χώρες με έμφαση στην 
τηλεόραση και στην εξωτερική διαφήμιση. 

Στη Σουηδία και τη Νορβηγία μεταδόθηκε το τηλεοπτικό πρόγραμμα “Eternal Glory” που 
κινηματογραφήθηκε στην Κύπρο και υποστηρίχθηκε από τον Οργανισμό. Το παρακολούθησαν 
περίπου δύο εκατομμύρια άτομα και προσέφερε στην Κύπρο σημαντική προβολή. 

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις πωλήσεων σε όλες τις Βόρειες Χώρες καθώς και εκπαιδευτικά 
ταξίδια για Οργανωτές Ταξιδίων και ταξιδιωτικούς πράκτορες. Ο Οργανισμός συμμετείχε επίσης 
σε τουριστικές εκθέσεις σε όλες τις χώρες. 

Για την προώθηση του γκολφ (στη Σουηδία υπάρχουν πάνω από 500.000 εγγεγραμμένοι παίκτες), 
ο Οργανισμός χορήγησε τουρνουά γκολφ γυναικών που πραγματοποιήθηκε σε 55 club σε όλη τη 
Σουηδία καθώς και το Φινλανδικό τουρνουά Business Morning Golf, οι τελικοί γύροι του οποίου 
πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο.

ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 
Οι τουριστικές αφίξεις από την Ρωσική αγορά για το 2011 παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως 
του 49,2% σε σύγκριση με το 2010 και με τον αριθμό τουριστών να ανέρχεται στις 334.079. 
Η τρέχουσα κατάσταση της αγοράς δείχνει σημεία ανοδικής πορείας κι αναμένεται η περαιτέρω 
διείσδυση στην Ρωσική αγορά ειδικά στην Ρωσική επαρχία. 

Τα Γραφεία ΚΟΤ στη Μόσχα και Αγία Πετρούπολη, προωθούν την Κύπρο σε όλη την επικράτεια 
της Ρωσίας και στις χώρες της κοινοπολιτείας ανεξαρτήτων κρατών με κυριότερες χώρες 
την Ουκρανία, Λευκορωσία και Καζακστάν. Διοργανώνουν, επίσης, σε ετήσια βάση σειρά 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων για Ρώσους Οργανωτές Ταξιδίων και τουριστικούς πράκτορες σε 
διάφορες πόλεις της Ρωσίας. 

Ο Οργανισμός συμμετείχε σε τουριστικές εκθέσεις σε διάφορα μέρη της Ρωσίας και συνέτεινε στην 
προσπάθεια προώθησης της Κύπρου με την πραγματοποίηση επαφών με επαγγελματίες του τουρισμού 
και καταναλωτές. Ακόμη, τα Γραφεία του Οργανισμού προώθησαν τις τουριστικές επενδυτικές 
δυνατότητες που παρουσιάζει η Κύπρος με στόχο την προσέλκυση νέων Οργανωτών Ταξιδίων. 
Παράλληλα, διοργανώθηκαν εκπαιδευτικά ταξίδια στην Κύπρο για δημοσιογράφους, τουριστικούς 
πράκτορες και Οργανωτές Ταξιδίων έτσι ώστε να γνωρίσουν το τουριστικό προϊόν της Κύπρου.
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Όλες αυτές οι προσπάθειες ενισχύθηκαν από τις διαφημιστικές εκστρατείες και την τακτή 
διοχέτευση πληροφοριών που αφορούν την Κύπρο στα ΜΜΕ της Ρωσίας. Τέλος, τα Γραφεία 
ΚΟΤ Μόσχας και Αγίας Πετρούπολης στήριξαν διάφορες εκδηλώσεις και παρουσιάσεις 
τοπικών αρχών, επαγγελματικών συνδέσμων και Οργανωτών Ταξιδιών που προώθησαν 
την Κύπρο. 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Παρά την οικονομική κρίση ο αριθμός των τουριστών από την Ουγγαρία το 2011 σημείωσε 
αύξηση 5,7% σε σύγκριση με το 2010.   

Το 2011 το Γραφείο ΚΟΤ Βουδαπέστης πραγματοποίησε επισκέψεις σε ταξιδιωτικά γραφεία με 
στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών για το πολυδιάστατο προϊόν της Κύπρου. Ταυτόχρονα, 
διεξήχθηκαν σεμινάρια τόσο στη Βουδαπέστη όσο και σε άλλες πέντε επαρχιακές πόλεις της 
Ουγγαρίας, όπου έγιναν παρουσιάσεις της Κύπρου στους τουριστικούς εταίρους. Επίσης, το 
Γραφείο έλαβε μέρος σε διάφορες παρουσιάσεις καταλόγων Οργανωτών Ταξιδιών. 

Το Γραφείο διοργάνωσε με επιτυχία εκδήλωση προβολής του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων 
με τη συμμετοχή είκοσι περίπου εξειδικευμένων γραφείων. Προέβηκε επίσης σε συνεργασία με 
Οργανωτή Ταξιδιών ειδικευμένο στα ταξίδια γκολφ. 

Διοργανώθηκαν ακόμη ενημερωτικά ταξίδια στην Κύπρο με δημοσιογράφους, ταξιδιωτικούς 
πράκτορες και Οργανωτές Ταξιδιών.

Πραγματοποιήθηκε σειρά φωτογραφικών εκθέσεων ανοικτές στο κοινό σε τρεις επαρχιακές 
πόλεις της Ουγγαρίας με το τίτλο «Στιγμές της Κύπρου».

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς το Γραφείο συνεργάστηκε με το Σύνδεσμο του ANTOR και 
παρευρέθηκε στα εργαστήρια του Συνδέσμου σε πέντε πόλεις της Ουγγαρίας. Ακόμη έγιναν 
συνεργασίες με τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά συνεργεία για την παραγωγή και προβολή εκπομπών 
για την Κύπρο καθώς και με δημοσιογράφους των έντυπων μέσων, με αποτέλεσμα τη συγγραφή 
ευνοϊκών άρθρων για την Κύπρο που δημοσιεύτηκαν στον Ουγγρικό τύπο.

Το 2011 πραγματοποιήθηκε διαφημιστική εκστρατεία σε μορφή εξωτερικής διαφήμισης. 

ΤΣΕΧΙΑ
Το 2011 συνεχίστηκαν οι καθιερωμένες τακτικές επαφές με Οργανωτές Ταξιδίων και τουριστικούς 
πράκτορες με έμφαση την προώθηση του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο. Το Γραφείο ΚΟΤ 
Πράγας συμμετείχε στις γενικές συνελεύσεις και άλλες εκδηλώσεις των δυο επαγγελματικών 
συνδέσμων της Τσεχίας με σκοπό την παρουσίαση της Κύπρου και την διεύρυνση του κύκλου 
επαφών με Οργανωτές Ταξιδίων και τουριστικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι σε έναν από 
τους δυο συνδέσμους.

Επίσης, διευθετήθηκαν συναντήσεις του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας με τους 
Προέδρους των δυο επαγγελματικών συνδέσμων της Τσεχίας, με σκοπό να παρεμποδιστεί η 
παράνομη μεταφορά τουριστών στα κατεχόμενα από Τσέχο Οργανωτή Ταξιδίων. Με αφορμή 
αυτό το γεγονός, οι δυο σύνδεσμοι ενημέρωσαν ξανά τα μέλη τους μέσω του διαδικτύου 
σχετικά με τα κατεχόμενα. 
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Τον Μάρτιο και τον Δεκέμβριο διοργανώθηκαν εκπαιδευτικά ταξίδια στην Κύπρο για ομάδες 
δημοσιογράφων με σκοπό την προώθηση του χειμερινού τουρισμού. 
Λόγω του ότι δεν πραγματοποιήθηκε διαφημιστική εκστρατεία στην Τσεχία, δόθηκε ιδιαίτερη 
έμφαση στις επαφές και την συνεργασία με τα ΜΜΕ. Παραχωρήθηκαν συνεντεύξεις, 
προγραμματίστηκαν συναντήσεις, αποστάληκαν ενημερωτικά δελτία τύπου, προσφέρθηκε 
φιλοξενία και διαφημιστικό υλικό.

Όσον αφορά την προώθηση του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, διοργανώθηκε διήμερη 
εκδήλωση με έμφαση στον αθλητικό τουρισμό. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 47 Οργανωτές 
Ταξιδίων και ειδικευμένα ΜΜΕ.

Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός συμμετείχε ενεργά στις παρουσιάσεις των καταλόγων των 
Οργανωτών Ταξιδίων για το 2012. Στις εκδηλώσεις προβλήθηκαν διαφημιστικές ταινίες κι έγιναν 
παρουσιάσεις για ενημέρωση των τουριστικών πρακτόρων.

Το Γραφείο ΚΟΤ Πράγας συμμετείχε στις κυριότερες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις της Τσεχίας, 
“Holiday World” στην Πράγα και “Go 2011” στο Μπρνό. Με σκοπό την προβολή των κυπριακών  
μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, το Γραφείο συμμετείχε στην περιοδεύουσα 
φωτογραφική έκθεση UNESCO World Heritage.

Στην εκδήλωση «Ημέρα της Ευρώπης» η οποία διοργανώθηκε στην κεντρική πλατεία της Πράγας 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Γραφείο ΚΟΤ Πράγας σε συνεργασία με την Πρεσβεία επάνδρωσε 
περίπτερο. Διανεμήθηκαν πληροφοριακά φυλλάδια και διαφημιστικό υλικό σε πλήθος επισκεπτών. 
Προσφέρθηκαν κυπριακά εδέσματα και κρασιά.

Επίσης, σε συνεργασία με τον ΘΟΚ διανεμήθηκε πληροφοριακό και διαφημιστικό υλικό, στην 
διεθνή έκθεση σκηνογραφίας και σκηνικής αρχιτεκτονικής Prague Quadrennial.

ΗΠΑ/ΚΑΝΑΔΑΣ
To 2011 οι αφίξεις Αμερικανών τουριστών προς την Κύπρο παρουσίασαν αύξηση 13,7% σε 
σύγκριση με το 2010. Σε αντίθεση, ο Καναδάς παρουσίασε μείωση 24%.  

Το Γραφείο ΚΟΤ Νέας Υόρκης συμμετείχε στις σημαντικότερες εκθέσεις και συνέδρια στις ΗΠΑ 
και Καναδά. Η συμμετοχή στις εκθέσεις επικεντρώθηκε στην προσπάθεια προβολής της Κύπρου 
ως προορισμό ειδικών ενδιαφερόντων με έμφαση στην ιστορία/αρχαιολογία και θρησκευτικό 
τουρισμό. Ο αριθμός των Οργανωτών Ταξιδίων που συμπεριλαμβάνουν την Κύπρο στα 
προγράμματα τους συνεχίζει να αυξάνεται. Το Γραφείο ΚΟΤ Νέας Υόρκης στοχεύει σε Οργανωτές 
Ταξιδίων που διακινούν σημαντικό αριθμό Αμερικανών στην περιοχή της Κύπρου και ιδιαίτερα στο 
Ισραήλ, στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο. Στόχος είναι η Κύπρος να συμπεριληφθεί στα προγράμματα 
τους σε συνδυασμό με τους πιο πάνω προορισμούς. 

Συνεχίστηκε η συνεργασία του Οργανισμού με το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αμερικής, με την 
διοργάνωση μίας ακόμα διάλεξης για τα μέλη του, με τίτλο “From Plunder to Partnership: 
American Adventures in the Archaeology of Cyprus”. H διάλεξη είχε μεγάλη επιτυχία και η 
διοργάνωση της αναμένεται να συνεχιστεί σε ετήσια βάση. Το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο έχει 
αυξήσει τον αριθμό των εκδρομών που συμπεριλαμβάνουν αποκλειστικά την Κύπρο και την 
Κύπρο σε συνδυασμό με γειτονικούς προορισμούς.
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Κατά την διάρκεια του 2011, διοργανώθηκε ενημερωτική επίσκεψη ταξιδιωτικών πρακτόρων σε 
συνεργασία με τον Οργανωτή Ταξιδίων Central Holidays και ατομικές επισκέψεις δημοσιογράφων. 
Επιπλέον, το Γραφείο ΚΟΤ Νέας Υόρκης συμμετείχε στις εκδηλώσεις VEMEX (Visit Europe Media 
Exchange) στην Νέα Υόρκη και στο Τορόντο, όπου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με 120 
δημοσιογράφους.

Το Γραφείο ΚΟΤ Νέας Υόρκης συμμετείχε στις τουριστικές εκθέσεις: New York Times Travel 
Show (Νέα Υόρκη), LA Times Travel Show (Λος Άντζελες), ASTA Trade Show (Λας Βέγκας), 
IMEX America, Peninsula Travel shows (Νέα Υερσέη), USTOA Conference και International 
Tourism and Travel Show (Μοντρεάλ-Καναδάς).

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Το 2011 οι αφίξεις τουριστών στην Κύπρο από τη Πολωνική αγορά συνέχισαν την ανοδική τους 
πορεία με αύξηση 31,5% σε σύγκριση με το 2010 και 41% σε σύγκριση με το 2009.

Το Γραφείο ΚΟΤ Βαρσοβίας υλοποίησε διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις προώθησης του 
τουριστικού προϊόντος της Κύπρου, τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους επαγγελματίες του 
τουριστικού τομέα. Πραγματοποιήθηκε αυξημένος αριθμός σεμιναρίων/παρουσιάσεων προβολής 
της Κύπρου καθώς και επισκέψεις πωλήσεων σε Οργανωτές Ταξιδίων και ταξιδιωτικά γραφεία σε 
όλη την επικράτεια της Πολωνίας. Οι πιο πάνω ενέργειες είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του 
ενδιαφέροντος τους για το Κυπριακό τουριστικό προϊόν και ήδη μερικοί νέοι Οργανωτές Ταξιδίων 
και αεροπορικές εταιρείες έχουν ενδιαφερθεί για την Κύπρο και έχουν ήδη ξεκινήσει  επιπρόσθετες 
ναυλωμένες πτήσεις.

Συνεχίστηκε επίσης, η συνεργασία με την κα Zofia Klepacka, μια πολύ επιτυχημένη Πολωνή 
πρωταθλήτρια του windsurfing, η οποία διαφήμισε την Κύπρο σαν τη χώρα στην οποία γυμνάζεται 
και προετοιμάζεται. Η προβολή έγινε σε διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένης και της επίσημης 
ιστοσελίδας της αθλήτριας, το σκάφος και τη στολή της, σε διασκέψεις τύπου και άλλα. Ακόμη, η 
κα Zofia Klepacka συμμετείχε προσωπικά σε εκδηλώσεις που είχε διοργανώσει το Γραφείο. 

Όπως και κάθε χρόνο, το Γραφείο ΚΟΤ Βαρσοβίας συμμετείχε στις κύριες τουριστικές εκθέσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στην Πολωνία κατά το 2011. Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, συνεχίστηκε η 
παρουσίαση της έκθεσης των πανοραμικών φωτογραφιών της Κύπρου «Οι τέσσερεις εποχές της 
Αφροδίτης». Η υπό αναφορά έκθεση, η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία στην Βαρσοβία κατά το 
2010, παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων σε άλλες Πολωνικές 
πόλεις, με αποτέλεσμα να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Επιπρόσθετα, διοργανώθηκε μια σειρά εκπαιδευτικών ταξιδιών στην Κύπρο για αντιπροσώπους 
των ΜΜΕ και των κυριότερων ιστοσελίδων (internet portals), καθώς και για τηλεοπτικά συνεργεία. 
Τα ταξίδια αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τη μετάδοση διαφημιστικών/προωθητικών προγραμμάτων 
σε τηλεοπτικούς σταθμούς αλλά επίσης και την κυκλοφορία πολλών θετικών άρθρων για την 
Κύπρο στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Τέλος, το Γραφείο ΚΟΤ Βαρσοβίας διένειμε δελτία τύπου στους Οργανωτές Ταξιδίων, τουριστικούς 
πράκτορες και δημοσιογράφους και συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό εξωτερικών εκδηλώσεων για 
το κοινό με δικό του περίπτερο και πληροφοριακό υλικό, κάτι που βοήθησε στην ενημέρωση του 
κοινού για την Κύπρο και πιθανότατα των υποψήφιων τουριστών προς την Κύπρο.
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ΙΣΡΑΗΛ
Κατά τη διάρκεια του 2011 το Γραφείο ΚΟΤ Ισραήλ συνέχισε τις προσπάθειες για προώθηση της 
Κύπρου τόσο προς το καταναλωτικό κοινό όσο και προς τους τουριστικούς επαγγελματίες.

Τον Φεβρουάριο το Γραφείο ΚΟΤ Ισραήλ συμμετείχε στην τουριστική έκθεση IMTM, όπου 
συμμετείχαν περίπου 30 Κύπριοι επαγγελματίες. Κατά την διάρκεια της έκθεσης παραχωρήθηκε 
μικρό κοκτέιλ όπου προσκλήθηκαν επαγγελματίες του χώρου, ο Πρέσβης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας καθώς και δημοσιογράφοι.
 
Κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Συνεδρίου Τουρισμού και με θέμα «Φροντίζοντας για τις συνεχώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες του κάθε ταξιδιώτη» έγινε παρουσίαση της Κύπρου σε τουριστικούς 
πράκτορες. Το συνέδριο διοργανώθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων της έκθεσης ΙΜΤΜ και 
συμμετείχαν περίπου 250 πράκτορες.

Ο Οργανισμός φιλοξένησε στην Κύπρο διάφορα γκρουπ από τουριστικούς πράκτορες και 
διάφορους επαγγελματίες του τουρισμού, όπως το Σύνδεσμο “Tour Leaders” του Ισραήλ, για 
καλύτερη γνωριμία με το τουριστικό προϊόν της Κύπρου και τις ιδιαιτερότητες του.  Για τον ίδιο 
σκοπό υλοποιήθηκαν διάφορα σεμινάρια σε συνεργασία με τους Οργανωτές Ταξιδίων προς τους 
τουριστικούς πράκτορες

Ταυτόχρονα, έγιναν διάφορες συνεργασίες με ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς 
καθώς και δημοφιλείς ιστοσελίδες. Μέρος αυτών των συνεργασιών ήταν και η παραχώρηση 
συνεντεύξεων από την Υπεύθυνη του Γραφείου ΚΟΤ Ισραήλ σε διάφορα προγράμματα. Οι 
συνεργασίες με διάφορα περιοδικά και εφημερίδες, καθώς και η φιλοξενία δημοσιογράφων στην 
Κύπρο συνέβαλαν στην δημοσίευση θετικών άρθρων για την Κύπρο.

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της Εβραϊκής γιορτής για το νέο έτος οργανώθηκε εκδήλωση 
δεντροφύτευσης στο βουνό Κάρμελ, το οποίο είχε καταστραφεί από πυρκαγιά. Η εκδήλωση 
καλύφθηκε από τα ΜΜΕ και δόθηκε μεγάλη προβολή της Κύπρου.

Ο Οργανισμός διοργάνωσε διάφορες εκδηλώσεις για προώθηση του τουρισμού ειδικών 
ενδιαφερόντων όπως στο πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ με θέμα «Η φύση της Κύπρου» με ομιλητές 
τόσο από Ισραήλ όσο και από Κύπρο. Η ίδια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο παρατηρητήριο 
πουλιών στην Ιερουσαλήμ.

Επίσης, το Γραφείο ΚΟΤ Ισραήλ συμμετείχε σε εκδήλωση στο Eilat και προέβηκε σε συνεργασία 
για το Διεθνή Υποβρύχιο Φωτογραφικό Διαγωνισμό, με σκοπό την προώθηση του τουρισμού 
καταδύσεων και των θαλάσσιιων αθλημάτων.

Με την υποστήριξη δύο μεγάλων εκδηλώσεων προωθήθηκαν οι πολιτικοί γάμοι στην Κύπρο. 
Συγκεκριμένα τον Ιούνιο έχει διεξαχθεί μια γαμήλια τελετή με 163 ζευγάρια στην Λάρνακα με στόχο 
την καταχώρηση στο Βιβλίο Γκίνες. Ακόμη ένας μεγάλος γάμος με 40 ζευγάρια πραγματοποιήθηκε 
στην Πάφο τον Νοέμβριο. Και οι δύο γάμοι καλύφθηκαν από τα ΜΜΕ.
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ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
Το Γραφείο ΚΟΤ Ντουμπάι κατά το 2011 επικέντρωσε τη δράση του σε θέματα προβολής της 
Κύπρου στις κυριότερες αγορές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Λιβάνου, αλλά και 
στις αναπτυσσόμενες νέες αγορές, διατηρώντας την παρουσία του στις αγορές, οι οποίες έχουν 
οριστεί ως δεύτερη προτεραιότητα.

Για την πληροφόρηση του κοινού υλοποιήθηκε συνεργασία με εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων, με 
έδρα το Ντουμπάι για περίοδο έξι μηνών και η Κύπρος είχε παρουσία στις μεγαλύτερες εφημερίδες 
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αλλά και διαδικτυακά. 

Επίσης, διοργανώθηκαν έξι ταξίδια εξοικείωσης για ταξιδιωτικούς πράκτορες και δύο ταξίδια για 
δημοσιογράφους από το Λίβανο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Παράλληλα, το Γραφείο συμμετείχε σε δύο σημαντικές εκθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης Arabian Travel Market και της έκθεσης ειδικών ενδιαφερόντων 
GIBTM στο Άμπου Ντάμπι, που εστιάζει στον τουρισμό κινήτρων και το συνεδριακό τουρισμό. 

Στο Λίβανο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι) πραγματοποιήθηκαν 
εργαστήρια με Κύπριους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Το εργαστήριο στο Λίβανο διεξήχθη από κοινού 
με τον Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών Γραφείων του Λιβάνου (ATTAL) και με συμμετοχή περισσότερες 
από 30 κυπριακές εταιρείες. 

Ο τουρισμός γάμου, κινήτρων και συνεδρίων αποτελούν τις κύριες κατηγορίες τουρισμού 
ειδικών ενδιαφερόντων στη Μέση Ανατολή. Στο Λίβανο, όπου παρατηρείται αύξηση των ατόμων 
που ταξιδεύουν για τέλεση πολιτικών γάμων, ο Οργανισμός συνεργάστηκε με ταξιδιωτικούς 
πράκτορες σε κοινές διαφημιστικές εκστρατείες. Η αγορά MICE είναι ιδιαίτερα ισχυρή στις χώρες 
του Κόλπου, όπου τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κυρίως φιλοξενούν μεγάλο αριθμό κεντρικών 
γραφείων τοπικών και διεθνών εταιρειών. 

Ακόμη, διοργανώθηκε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι που απευθυνόταν αποκλειστικά σε 
εκπροσώπους εταιρειών του Ντουμπάι που προσφέρουν ταξίδια κινήτρων. Άλλες δράσεις 
περιελάμβαναν το πρόγραμμα κινήτρων για πράκτορες, με την αποστολή ταξιδίων κινήτρων 
στην Κύπρο. Το πρόγραμμα αυτό, που δημιουργήθηκε από το Γραφείο το 2009, αποδείχθηκε 
πολύ δημοφιλές, καθώς οι πράκτορες λαμβάνουν διάφορες διευκολύνσεις όπως γεύματα, 
μεταφορά, εταιρικά δώρα και υποδοχή στο αεροδρόμιο από το προσωπικό του Οργανισμού. 
Εταιρείες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Συρία, την Αίγυπτο και την Ινδία χρησιμοποίησαν 
το εν λόγω πρόγραμμα.

Κοινές διαφημιστικές εκστρατείες με επαγγελματίες του ταξιδιωτικού κλάδου πραγματοποιήθηκαν 
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, τον Λίβανο και το Ιράν. Στα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, ο Οργανισμός συνεργάστηκε με την Emirates Holidays, την Etihad Holidays και την Al Rais 
Holidays. Για την αγορά του Λιβάνου, πέρα από την κοινή διαφημιστική εκστρατεία με το τουριστικό 
γραφείο Nadia Travel, που είχε ως αποκλειστικό στόχο την προώθηση των πολιτικών γάμων, 
ο Οργανισμός συνεργάστηκε με το ταξιδιωτικό γραφείο Wild Discovery. Πραγματοποιήθηκαν 
επίσης διαφημιστικές καμπάνιες σε νέες αγορές όπως το Ιράν, στηρίζοντας πράκτορες που 
ξεκινούσαν ναυλωμένες πτήσεις κατά τη διάρκεια της Ιρανικής Πρωτοχρονιάς, το Μάρτιο, και της 
καλοκαιρινής περιόδου.
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Οι επισκέψεις πωλήσεων σε ταξιδιωτικά γραφεία ήταν περιορισμένες συγκριτικά με το 2010 λόγω 
της Αραβικής Άνοιξης. Ωστόσο, έγιναν επισκέψεις στο Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι, το Κουβέιτ, 
το Ιράν, την Ιορδανία και το Λίβανο. Κατά τη διάρκεια αυτών των επαφών έγιναν συναντήσεις με 
εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, όπως οι Emirates Airlines, Etihad, Air Arabia, Fly Dubai, 
MEA, Royal Jordanian και Bahrain Air. 

Άλλες δράσεις του Γραφείου ΚΟΤ Ντουμπάι περιελάμβαναν παρουσιάσεις σε διάφορα κοινωνικά 
κλαμπ και την προετοιμασία του ηλεκτρονικού ειδησεογραφικού δελτίου www.cyprusme.com, 
καθώς και την έναρξη του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος www.agentslovecyprus.
com.

Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Η συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο προώθησης του 
Κυπριακού τουριστικού προϊόντος, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης επαφής τόσο με τους 
τουριστικούς επαγγελματίες όσο και με το ευρύ κοινό.

Ο Οργανισμός για το 2011 συμμετείχε συνολικά σε 114 Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις στο 
εξωτερικό και 2 εκθέσεις που διοργανώθηκαν στην Κύπρο. Η συμμετοχή του Οργανισμού δεν 
επικεντρώνεται μόνο στις εκθέσεις γενικού ενδιαφέροντος αλλά και σε αρκετές εξειδικευμένες 
εκθέσεις για την προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού. 

Έγινε μια πλήρης αναβάθμιση των εκθεσιακών περιπτέρων που αποσκοπούσε στη βελτίωση 
της εικόνας της Κύπρου ώστε να παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία της επανατοποθέτησης της 
Κύπρου. Έγινε αλλαγή στο σχεδιασμό, τη διακόσμηση, και γενικότερα στην παρουσίαση του 
Οργανισμού στις τουριστικές εκθέσεις με χρησιμοποίηση της νέας διαφημιστικής καμπάνιας 
“Cyprus in your heart”.
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Αραβικές Χώρες                                                                          
GIBTM, Abu Dhabi
• Kuwait Travel Exhibition
• Arabian Travel Market, Dubai
• ATTAC Abu Dhabi Travel Holidays

Αυστρία
• Ferien Messe, Wien
• Ferien Vital Hochzeit, Graz
• Tourist 2011, Linz
• Reisetrend, Innsbruck
• Ferien Messe, Salzburg

Βέλγιο
• Salon de Vacances d’ Anvers
• Salon de Vacan. de Brux./BTF
• Zenith, Brussels
• BTExpo
• Tourist Exhibition, Charleroi
• EMIF/Incentives

Βουλγαρία
• International Tourism Fair - Holiday 2011, 
Sofia

Γαλλία
• SIT Rennes
• Tourissima, Lille
• Mahana, Lyon
• SIT Nantes
• Map Le Monde, Paris
• Destination Nature, Paris
• IFTM (ex Top Resa), Paris

Γερμανία
• Reisemarkt, Mannheim
• CMT, Stuttgart
• Golf, Stuttgart
• Reisemarkt, Dresden
• Reisen, Hamburg
• Reise & Camping, Essen
• F.RE.E Muenchen
• Freizeit & Touristik, Nuernberg
• IΤΒ, Berlin
• IMEX, Frankfurt
• Reisemarkt, Leipzig
• Deutsche Wandertag 2011, Freiburg
• Tour Natur, Dusseldorf

Δανία
• Ferie foer Alle, Herning

Ελβετία
• Ferienmesse, Bern
• FESPO, Zurich
• Vacances, Sport & Loisirs, Geneva
• Ferienmesse, St. Gallen
• Basler Ferienmesse
• I VIAGGIATORI, Lugano

Ελλάδα
• Touristiko Panorama, Athens
• Summer Holidays Expo 2011, Athens
• Thessaloniki International Fair
• Tourist International Fair “Philoxenia”, 
Thessaloniki

Εσθονία
• Tourest, Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο
• The Holiday & Travel Show G-MEX, 
Manchester
• Holiday & Travel Show, Glasgow
• Holiday World Experience Belfast, N. Ireland
• Destinations 2011 The Travel Show, London
• Confex, London
• Destinations 2011, NEC Birmingham
• Dive Show, London
• The Outdoors Show, London
• Parikiaki, Wine Festival, London
• World Travel Market, London
• London Golf show/ Wales Open
• National Wedding Show, Birmingham
• Wales Open (golf)
 
Η.Π.Α
• New York Times Trade Show
• National  Trade Shows – LA Times Show
• ASTAl  Trade Show – Las Vegas
• IMEX, USA

Ιρλανδία
• Wedding & Honeymoon Show, Dublin
• Holiday World Dublin, 

Ισπανία
• Fitur Madrid
• SITC, Barcelona
• EIBTM 2011, Barcelona

Ισραήλ
• ΙMTM Tourist Exhibition, Tel- Aviv

Αναλυτικά ο Οργανισμός έλαβε μέρος στις πιο κάτω Τουριστικές Εκθέσεις κατά χώρα το 2011:
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Ιταλία
• BIT, Milano
• Fiera Campionaria internazionale,  Padova
• No Frills, Bergamo 
• TTG Incontri Nord, Rimini
• Fiera Cavalli, Verona
• Borsa Mediterranea del Turismo 
Archaeologio
• B.M.T. Napoli

Καναδάς
• Intern. Tour &Trav. Show Montreal
• Travel & Vacation Show, Ottowa

Κύπρος
• Taxidi 2011, Lefkosia
• Cyprus International Trade Fair, CYTOUR, 
Lefkosia

Λετονία
• BALTTOUR, Riga

Λουξεμβούργο
• Salon Vakanz, Luxembourg

Νορβηγία
• REISELIV, Oslo

Ολλανδία
• Vakantiebeurs 2011, Utrecht
• Fietsen & Wandel Beurs (biking& hiking), 
Amsterdam
• Margriet Winterfair, Utrecht
• 50 + Beurs & Festival 2011, Utrecht

Ουγγαρία
• Utazas Kiallitas 2011 - Debrecen
• Utazas 2011, Budapest
• Utazas Kiallitas 2011 - Pecs

Πολωνία
• Lato, Warsaw
• TT Tour and Travel 2011, Warsaw
• Τour Salon, Poznan
• Krakowski Salon Turystyczny, Krakow

Ρουμανία
• National Tourism Fair ROMEXPO,  Bucharest
• H.M. International Tourism Fair Holiday 
Market,  Bucharest

Ρωσία & Χώρες Κοιν.
• ITM Intour Market 2011
• MITT - Moscow, Russia
• UITT, 2011 - Kiev, Ukraine
• Leisure 2011 - Moscow, Russia
• C.I.S. Travel Market - St. Petersburg,
• Leisure without borders, St. Petersburg
• MITF 2011 - Moscow, Russia
• ITM, Kiev, Ukraine

Σερβία 
• 33rd  IFT – International Fair of Tourism, 
Belgrade

Σλοβακία
• Slovakiatour, Bratislava

Σουηδία
• TUR, Gothenburg
• Senior, Stockholm
• Underbara Barn 2011, Stockholm

Τσεχία
• Holiday World 2011, Prague
• GO 2011,  Brno

Φινλανδία
• Matka, Helsinki
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ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Η Φιλοξενία, σαν εργαλείο μάρκετινγκ, 
θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμο στη στόχευση 
συγκεκριμένων τμημάτων της αγοράς μέσω 
της δημοσιότητας που δίδεται από τους 
φιλοξενούμενους δημοσιογράφους και της 
μετάδοσης της καλής γνώσης που αποκτούν 
οι τουριστικοί επαγγελματίες στους πελάτες 
τους. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή της 
φιλοξενίας δημοσιογράφων από χώρες όπου 
οι διαφημιστικές ενέργειες του Οργανισμού 
είναι περιορισμένες.

Ακόμη, είναι μία από τις λιγότερο δαπανηρές 
ενέργειες (cost effective) λόγω της 
καλής συνεργασίας όλων των φορέων 
της τουριστικής βιομηχανίας, (Κ.Ο.Τ., 
αερογραμμών, ξενοδοχείων, εστιατορίων, 
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κλπ.) Ο Οργανισμός, και για το 2011, λόγω της 
οικονομικής κρίσης συνέχισε να προσφέρει 
αναβαθμισμένες υπηρεσίες φιλοξενίας αφού 
το ενδιαφέρον ήταν μειωμένο λόγω της 
κρίσης. 

Το 2011 ο Οργανισμός φιλοξένησε 6.155 
άτομα σε σύγκριση με 7.499 το 2010, δηλαδή 
σημειώθηκε μείωση της τάξης του 18%.

Οι φιλοξενούμενοι περιλάμβαναν 
δημοσιογράφους, μέλη τηλεοπτικών 
συνεργείων, τουριστικούς πράκτορες, 
Οργανωτές Ταξιδιών, υπαλλήλους τουριστικών 
πρακτορείων που εξειδικεύονται στο τουρισμό 
συνεδρίων και ειδικών ενδιαφερόντων και 
τέλος νικητές διαγωνισμών μαζί με άλλες 
σημαντικές προσωπικότητες. 
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6. Διασφάλιση Ποιότητας

Α. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο Οργανισμός εφαρμόζει τις πρόνοιες των σχετικών νομοθεσιών που διέπουν την ίδρυση και 
λειτουργία:

• Επιχειρήσεων ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών καταλυμάτων
• Επιχειρήσεων γραφείων τουρισμού και ταξιδίων
• Επιχειρήσεων Κέντρων Αναψυχής καθώς επίσης και του επαγγέλματος των ξεναγών.

Β. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
Σύμφωνα με τη ισχύουσα Νομοθεσία για τα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, τα σχέδια 
νέων ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και οι επεκτάσεις και κατατάξεις υφιστάμενων μονάδων 
εγκρίνονται σε πρώτο στάδιο από την Επιτροπή Ξενοδοχείων.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ξενοδοχείων το 2011 σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργού 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ήταν η ακόλουθη:

Πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού κ. Α. Ορουντιώτης 
και μέλη ήταν ο Αν. Γενικός Διευθυντής κ. Λ. Φυλακτίδης, Ο Αν. Διευθυντής Τουρισμού κ. Μ. Μενελάου 
η κα. Ν. Πασχαλίδου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο κ. Μ 
Παπαγεωργίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ο κ. Χ. Χρίστου, εκπρόσωπος 
του Υπουργείου Υγείας, η κα Ι. Θεοδοσίου εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, 
ο κ. Μ. Χριστοφίνης, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου, 
οι κ.κ. Χρ. Κοιτάζος και Θ. Φιλιππίδης εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, ο κ. 
Α. Βαβλίτης, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου και ο κ. Π. Καλλής, 
εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων.

Κατά τη διάρκεια του 2011 η Επιτροπή 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.  Οι εισηγήσεις της Επιτροπής όσον αφορά κατάταξη ή 
ανάκληση άδειας τέθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού για έγκριση.

Γ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΤΙΜΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Οι σταθερές τιμές κάθε επιχείρησης που καθορίζονται από τους επιχειρηματίες, ισχύουν για 
ολόκληρη την περίοδο από 16.3.2011 μέχρι 16.3.2012 και αποτελούν τα ανώτατα  όρια τιμών 
που ο κάθε επιχειρηματίας δικαιούται να χρεώσει εντός της πιο πάνω περιόδου.
Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις και επιβαρύνσεις.

Ο Οδηγός Ξενοδοχείων για το 2011 περιλαμβάνει το σύνολο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
που λειτουργούν στις ελεγχόμενες από το κράτος περιοχές και στοιχεία και πληροφορίες για 
κάθε επιχείρηση ξεχωριστά.  Στον Οδηγό παρουσιάζονται επίσης, με τη μορφή Παραρτήματος 
και οι ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές και ανήκουν σε 
Ελληνοκύπριους καθώς επίσης και πληροφορίες για Ταξιδιωτικά Γραφεία.  Ο Οδηγός Ξενοδοχείων 
για το 2011 τυπώθηκε σε 60.000 αντίτυπα και διατέθηκε δωρεάν.
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Δ. ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 8 πιο κάτω, κατά το τέλος του 2011 βρίσκονταν σε λειτουργία 399 
αδειούχα Κεντρικά Γραφεία Τουρισμού και Ταξιδίων με 108 υποκαταστήματα σε σύγκριση με 412 
και 110 το 2010 αντίστοιχα.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 2010 -2011

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΤΑΞΙΔΙΩΝ 2010-2011

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

2010 2011 2010 2011

Λευκωσία 130 117 20 19

Λεμεσός 137 135 30 32

Λάρνακα 54 55 24 21

Πάφος 60 60 19 19

Αμμόχωστος 31 32 17 17

Σύνολο 412 399 110 108

Σημ.: Τα πιο πάνω γραφεία εργοδοτούσαν περίπου 2.000 άτομα
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Ε. ΞΕΝΑΓΟΙ
Κατά το 2011 εκδόθηκαν, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία 272 άδειες για την άσκηση του 
επαγγέλματος του ξεναγού σε σύγκριση με 267 το 2010.

Στον πίνακα 9 φαίνεται η κατανομή των αδειών κατά επαρχία στις 31.12.2011

ΣΤ. ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου περί Κέντρων Αναψυχής, η Επιτροπή Κέντρων Αναψυχής, 
συνήλθε και εξέτασε θέματα που αφορούσαν την έγκριση σχεδίων, την κατάταξη ή ανακατάταξη 
κέντρων, την ανάκληση άδειας λειτουργίας κέντρων και άλλα συναφή θέματα που είχαν σχέση με 
τη  λειτουργία των κέντρων αναψυχής.

ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΞΕΝΑΓΟΙ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ

Λευκωσία: 82 Λεμεσός: 101 Λάρνακα: 37 Πάφος: 39 Αμμόχωστος:13

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

31.12.2010
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΝ 

31.12.2011

Ανεξάρτητα 
Εντός 

Ξενοδοχειακών 
Επιχειρήσεων

Ανεξάρτητα
Εντός 

Ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων

Ανεξάρτητα

Λευκωσία 35 705 35 708

Λεμεσός 77 911 68 913

Λάρνακα 41 471 39 474

Πάφος 108 673 105 676

Αμμόχωστος 193 485 179 477

Σύνολο 454 3245 426 3248

ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (31.12.2011)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

Εστιατόριο, Ταβέρνα 487 633 324 288 485 2217

Καφετηρία, Πιτσαρία 38 43 30 26 29 166

Σνακ Μπαρ, Μπυραρία, 

Μπαρ
147 179 99 125 134 684

Δισκοθήκη 15 14 17 16 9 71

Καμπαρέ 12 19 5 13 10 59

Μουσικοχορευτικό 9 25 2 6 9 51

Σύνολο 708 913 477 474 676 3248
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Η σύνθεση της Επιτροπής Κέντρων Αναψυχής  το 2011 σύμφωνα με σχετική απόφαση του 
Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ήταν η ακόλουθη:

Πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού κ. Α. 
Ορουντιώτης και μέλη ήταν ο Αν. Γενικός Διευθυντής ΚΟΤ κ. Λ. Φυλακτίδης, ο κ. Μ. Μενελάου 
Αν. Διευθυντής Τουρισμού ΚΟΤ, η κα Νίκη Πασχαλίδου εκπρόσωπος Υπουργείου Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο κ. Χ. Χρίστου, εκπρόσωπος Υπουργείου Υγείας, η κα Στ. Ρουσή, 
εκπρόσωπος Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Φ. Λεβέντης, εκπρόσωπος του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, ο κ. Ν. Θρασυβούλου, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας 
Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, ο κ. Χρ. Χατζηγιάγκου, εκπρόσωπος της Ένωσης 
Δήμων, ο κ. Π. Ιωάννου, εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και εκπρόσωποι των 
Επάρχων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου. Κατά την 31ην Δεκεμβρίου 
2011 λειτουργούσαν με άδεια του Οργανισμού 3248 Κέντρα Αναψυχής διαφόρων κατηγοριών 
και τάξεων έναντι 3245 Κέντρων που λειτουργούσαν την 31ην Δεκεμβρίου 2010. Κατά το τέλος 
του 2011 λειτουργούσαν επίσης 426 κέντρα αναψυχής εντός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
έναντι 454 που λειτουργούσαν την 31ην Δεκεμβρίου 2010.

 Ο Πίνακας 10 παρουσιάζει τα κατά επαρχία λειτουργούντα κέντρα αναψυχής την 31.12.2010 
και 31.12.2011 αντίστοιχα.  Ο Πίνακας 11 παρουσιάζει κατά κατηγορία και κατά επαρχία τα 
λειτουργούντα Κέντρα Αναψυχής την 31.12.2011 εκτός εκείνων που λειτουργούσαν εντός των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

Ζ.  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κατάρτιση στα ξενοδοχειακά επαγγέλματα προσφέρεται τόσο από δημόσια όσο και από ιδιωτικά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το Υπουργείο Παιδείας λειτουργεί τμήματα ξενοδοχειακής εκπαίδευσης στις 
Τεχνικές Σχολές  Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου, Πόλης Χρυσοχούς, Λάρνακας και Παραλιμνίου.

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

Το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προσφέρει κύκλους σπουδών στη Μαγειρική Τέχνη και 
στου κλάδους της Διαμονής, των Τροφίμων και των Ποτών.  Μέσα στο 2011 διάφορες ιδιωτικές 
ξενοδοχειακές σχολές και τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα προσέφεραν κύκλους σπουδών 
στα ξενοδοχειακά επαγγέλματα και στη διεύθυνση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων.  
Επιπρόσθετα από την επαγγελματική κατάρτιση που προσφέρεται από τα διάφορα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου συνέχισε τη 
λειτουργία διαφόρων Σχεδίων Κατάρτισης, που σκοπό είχαν την εξύψωση του επαγγελματικού 
επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού. 
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Θ.  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Το επιθεωρητικό προσωπικό του Οργανισμού αποτελείται από 38 Λειτουργούς οι οποίοι είναι 
επιφορτισμένοι με την τακτική επιθεώρηση όλων των τουριστικών επιχειρήσεων που ελέγχει 
ο Οργανισμός. Πιο συγκεκριμένα ελέγχεται το επίπεδο καθαριότητας και λειτουργίας των 
επιχειρήσεων, η τήρηση των εγκεκριμένων τιμών και γενικά η συμμόρφωση των επιχειρηματιών 
με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας.

Οργάνωση Επιμορφωτικών προγραμμάτων προς τουριστικούς επαγγελματίες
Στα πλαίσια της προσπάθειας για επιμόρφωση επαγγελματιών, που έχουν άμεση σχέση με 
τον Τουρισμό, ο Οργανισμός πραγματοποίησε παγκύπρια 3 εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία 
παρακολούθησαν 80 άτομα περίπου.

Τα σεμινάρια απευθύνονταν σε εργαζόμενους σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις, 
εταιρείες θαλάσσιων διευκολύνσεων, οδηγούς ταξί, υπαλλήλους κοινοτικών συμβουλίων και 
άλλα άτομα που παρέχουν υπηρεσίες στην Τουριστική Βιομηχανία.

Επίσης, στα πλαίσια της συνεργασίας του Οργανισμού με την Αστυνομία πραγματοποιήθηκαν 9 
διαλέξεις προς 186 νεοσύλλεκτα μέλη της Αστυνομικής Δύναμης σχετικά με τα βασικά τουριστικά 
προβλήματα και τη συμβολή της Αστυνομικής Δύναμης στην επίλυσή τους.

Συνεργασία με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Λειτουργοί του Οργανισμού επισκέφθηκαν εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλη την Κύπρο και παρέδωσαν 
διαλέξεις σε μαθητές σχετικά με θέματα τουρισμού και περιβαλλοντικής συνείδησης.

Διοργανώθηκαν παράλληλα εκστρατείες καθαρισμού δημόσιων χώρων με τη συνεργασία διαφόρων 
Δημοτικών Σχολείων σε περιοχές της επαρχίας Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Παράπονα 
Ο Οργανισμός διαχειρίζεται παράπονα που αφορούν τουριστικές επιχειρήσεις, δηλαδή 
ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα, κέντρα αναψυχής, ταξιδιωτικά γραφεία, ξεναγούς 
καθώς και θέματα θάλασσας και παραλίας.

Εκτός από τα πιο πάνω ο Οργανισμός λαμβάνει και σημαντικό αριθμό παραπόνων τα οποία δεν 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του (π.χ. αυτοκίνητα ενοικίασης, ταξί, καθαριότητα, αεροπορικές 
εταιρείες, ηχορύπανσης, κλπ) τα οποία και αποστέλλει στα ανάλογα κυβερνητικά τμήματα για τον 
κατάλληλο χειρισμό.

Κατά τη διάρκεια του 2011 λήφθηκαν στον Οργανισμό 213 παράπονα από Κύπριους και ξένους 
που αφορούσαν επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του δηλαδή ξενοδοχειακές και 
επισιτιστικές μονάδες καθώς και ταξιδιωτικά γραφεία.

Επίσης κατά την ίδια χρονική περίοδο έγινε διαχείριση 361 παράπονων υγρού στοιχείου 
που αφορούσαν κυρίως παράνομες εγκαταστάσεις στην παραλία, παράνομη τοποθέτηση και 
υπερχρεώσεις αναφορικά με υπηρεσίες παραλίας (κρεβατάκια και ομπρέλες), καθαριότητα 
θάλασσας, παραλία, παραλιακών πεζόδρομων, αντιεπαγγελματική συμπεριφορά, ηχορύπανση σε 
παραλιακές ζώνες και παράνομο ψάρεμα σε υδατοφράκτες.
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Θεσμός Σήματος Διασφάλισης Ποιότητας για Τουριστικές Υπηρεσίες 
Η εφαρμογή του θεσμού αυτού εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και αποτελεί 
συγκεκριμένη δράση του Τμήματος στα πλαίσια υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου 2011-2015 στο 
Κεφάλαιο που αφορά ανάπτυξη και αναβάθμιση προϊόντος στους τομείς διαμονής και επισιτισμού.

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση του θεσμού αποτελεί η απαραίτητη εκπαίδευση 
ομάδας λειτουργών του Τμήματος οι οποίοι θα αξιολογούν τις επιχειρήσεις που θα αιτούνται για 
την απόκτηση του Σήματος Ποιότητας στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης της αίτησης που θα 
αφορά βαθμολογία με την μέθοδο του μυστικού πελάτη-αξιολογητή.

Προς στον σκοπό αυτό διευθετήθηκε σχετικός κύκλος εκπαίδευσης ομάδας λειτουργών του Τμήματος 
από 5.12.2011 μέχρι 9.12.2011 από ξένο εξειδικευμένο και προσοντούχο εμπειρογνώμονα / 
εκπαιδευτή ο οποίος απασχολείται στον Οργανισμό ΑΑ Ηνωμένου Βασιλείου.

Επιθεώρηση συστήματος ποιότητας του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας
Πραγματοποιήθηκε στις 23-25 Νοεμβρίου 2011 η ετήσια επιθεώρηση του συστήματος ποιότητας του 
Τμήματος (ISO 9001:2008) με σκοπό τη διαπίστωση τήρησης των απαιτήσεων του σχετικού προτύπου.

Η επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε από εκπρόσωπο της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης ο 
οποίος πραγματοποίησε έλεγχο στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας, και στα Επαρχιακά Γραφεία 
Λεμεσού, Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Διαπιστώθηκε ότι το Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζει το Τμήμα πληροί όλες τις απαιτήσεις του 
προτύπου ISO9001:2008.

Εκστρατεία καθαριότητας / εξωραϊσμού 
Με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις που υπήρχαν στον προϋπολογισμό για θέματα καθαριότητας 
και αποκατάστασης δημόσιων χώρων σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος συνεχίστηκε 
η επιχορήγηση 27 Κοινοτικών Συμβουλίων με ποσό ύψους €26.000 περίπου για εκστρατείες 
καθαριότητας που πραγματοποίησαν.

Συνεχίστηκε επίσης το σχέδιο επιχορήγησης κοινοτήτων για διάφορα εξωραϊστικά έργα που 
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις κατάλληλες υποδείξεις εκ μέρους του Οργανισμού.

Επιχορηγήθηκαν 7 κοινότητες με συνολικό ποσό ύψους €62.000 για διάφορα έργα που 
πραγματοποιήθηκαν και τα οποία στοχεύουν στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Συμμετοχή σε Συσκέψεις και Επιτροπές 
Λειτουργοί του Οργανισμού συμμετείχαν σε διάφορες συσκέψεις και επιτροπές για θέματα που 
αφορούν τον τουρισμό όπως π.χ. τον καθορισμό περιοχών λουομένων, τουριστικών ζωνών και 
τουριστικών ωραρίων, καθορισμό προσόντων για εργαζομένους στην ξενοδοχειακή βιομηχανία κλπ.

Σχέδιο επιδότησης της εφαρμογής ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001 & HACCP σε 
ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και κέντρα αναψυχής
Ο Οργανισμός εξέτασε αιτήσεις και επιδότησε την εξασφάλιση και εφαρμογή 34 πιστοποιητικών ποιότητας 
διεθνούς αναγνώρισης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κέντρα αναψυχής σύμφωνα με το σχετικό 
σχέδιο. Το ολικό ποσό επιδοτήσεων που παραχωρήθηκε κατά το 2011 ανήλθε στις €136.000.
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Σχέδιο επιχορήγησης για βελτίωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του εξωτερικού χώρου 
Κέντρων Αναψυχής
Μέσα στα πλαίσια της προκήρυξης του ανωτέρων Σχεδίου για το 2011, υποβλήθηκαν και 
αξιολογήθηκαν συνολικά 145 αιτήσεις από τις οποίες έτυχαν έγκρισης 86.  Το συνολικό ποσό 
επιχορήγησης ανήλθε στις €444.800, με μέσο όρο ποσού επιχορήγησης ανά επιχείρηση 
ύψους €5.172,00.

Η καταβληθείσα επιχορήγηση αποτελούσε ποσοστό επί της ολικής επένδυσης.  Συνυπολογίζοντας 
και την καταβολή των επιχειρήσεων το συνολικό ύψος επένδυσης ως απόρροια του Σχεδίου για 
βελτίωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των όψεων και εξωτερικών χώρων κέντρων αναψυχής 
για το 2011 ανήλθε περίπου €1.278,000 (€1.469,700 συμπ. και του ΦΠΑ).

Έργο μείωσης διοικητικού φόρτου
Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το Σεπτέμβρη του 2008 το Υπουργείο Οικονομικών 
ανέλαβε την εκτέλεση του έργου μείωσης του Διοικητικού Φόρτου σε όλη τη Νομοθεσία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1960 μέχρι το 2007.  Ο διοικητικός φόρτος ορίζεται «το κόστος 
το οποίο προκύπτει από τις ενέργειες εκείνες τις οποίες μια επιχείρηση δεν θα εκτελούσε, αν δεν 
υπήρχε απαίτηση μέσω της Νομοθεσίας.

Ο Οργανισμός είναι ένας από τους οκτώ Οργανισμούς-Τμήματα του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
που κλήθηκε να συμβάλει στη μείωση του Διοικητικού φόρτου με δύο ενέργειες:

Η πρώτη ενέργεια αφορά άμεσα την ξενοδοχειακή Νομοθεσία και σχετίζεται με την υποχρέωση 
του ξενοδόχου να υποβάλλει στον Οργανισμό στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την κίνηση των 
πελατών του. Συγκεκριμένα ζητήθηκε από τον Οργανισμό να προβεί σε τέτοιες διευθετήσεις ώστε, 
«Να παρέχεται η δυνατότητα στους επιχειρηματίες ξενοδοχειακών μονάδων να υποβάλλουν στον 
ΚΟΤ τα στατιστικά στοιχεία της κίνησης των πελατών του ξενοδοχείου τους, ηλεκτρονικά μέσω 
e-mail ή άλλου συστήματος υποβολής (uploading)”.

Ο Οργανισμός προχώρησε άμεσα στην δημιουργία και ένταξη στο Μηχανογραφικό του σύστημα, 
νέου εξειδικευμένου προγράμματος software που επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή στον ΚΟΤ, 
των στατιστικών στοιχείων κίνησης των πελατών των ξενοδοχείων.

Η δεύτερη ενέργεια αφορά την Περί Κέντρων Αναψυχής Νομοθεσία και σχετίζεται με την 
υποχρέωση του επιχειρηματία να υποβάλλει στον Οργανισμό για έγκριση τον τιμοκατάλογο του 
Κέντρου του.  Συγκεκριμένα ζητήθηκε η «Κατάργηση της υποχρέωσης για υποβολή στον ΚΟΤ 
για έγκριση, του τιμοκαταλόγου Κέντρου Αναψυχής με όλα τα προσφερόμενα είδη εδεσμάτων 
και ποτών».

Και στην περίπτωση αυτή ο Οργανισμός ενήργησε άμεσα και διαφοροποίησε την υφιστάμενη 
τακτική υποβολής και έγκρισης των τιμοκαταλόγων και με βάση τη νέα διαδικασία ο τιμοκατάλογος 
θα υποβάλλεται στον Οργανισμό ηλεκτρονικά, εκτός από τις περιπτώσεις κέντρων που ζητούν 
έγκριση τιμοκαταλόγου για την διοργάνωση ειδικής εορταστικής ή άλλης εκδήλωσης, κέντρων που 
βρίσκονται εντός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όπως επίσης και Καφετεριών και των Κέντρων 
που διαθέτουν ζωντανή μουσική ή /και καλλιτεχνικό πρόγραμμα, ο οποίος αφού μελετηθεί και 
εγκριθεί από την Υπηρεσία προκαταρκτικά, θα παραδίδεται σε έντυπη μορφή στον Επιθεωρητή 
κατά την επίσκεψη του στο Κέντρο, για σφράγιση.
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Για τις νέες αυτές διαδικασίες έχουν ήδη ενημερωθεί ότι επιχειρηματίες τόσο των ξενοδοχείων 
όσο και των Κέντρων Αναψυχής, όπως επίσης οι Επαγγελματικοί Συνδέσμοι και το επιθεωρητικό 
προσωπικό του Οργανισμού.

Τροποποίηση Νομοθεσίας
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία τροποποίησης της περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και 
Ξεναγών Νομοθεσίας, η οποία περιλάμβανε μεταξύ άλλων αντικατάσταση των υφιστάμενων 
κανονισμών, την κατάργηση της ρύθμισης της αμοιβής των ξεναγών, των καθορισμών νέου 
ποσού τραπεζικής εγγύησης για τα Γραφεία Τουρισμού και Ταξιδίων, τον καθορισμό νέων τελών 
για τη λειτουργία γραφείων / υποκαταστημάτων Τουρισμούκαι Ταξιδίων – Ξεναγών καθώς και 
άλλα θέματα που εναρμονίζονται με την ευρωπαϊκή οδηγία για τις υπηρεσίες και τα επαγγελματικά 
προσόντα.

Το νέο τροποποιητικό νομοσχέδιο έχει τύχει νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία 
της Δημοκρατίας και έχει διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για 
προώθηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και παραπομπή του στη Βουλή για ψήφιση.

ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΡΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
Η Μονάδα Τουρισμού Υγρού Στοιχείου του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας επιλαμβάνεται 
μεταξύ άλλων θέματα οργάνωσης παραλιών και Γαλάζιας Σημαίας,  ασφάλειας  λουομένων, 
ναυτικού τουρισμού, αθλημάτων υγρού στοιχείου και παραπόνων.

Κατά την υπό αναφορά περίοδο, η Μονάδα:

- Αξιολόγησε αιτήματα Τοπικών Φορέων και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών που αφορούσαν 
Επιχορηγήσεις για θέματα α) Οργάνωσης και Ασφάλειας παραλίας, β) Ναυτικού τουρισμού και  
Αθλημάτων Υγρού Στοιχείου και γ) Γαλάζιας Σημαίας. 

- Προσέφερε τεχνογνωσία στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ ΚΟΤ και Travel Foundation / 
Cyprus Sustainable Tourism and Incentives, στους συμβούλους (Pelagos Consultants) και 
ενεργή συμμετοχή στην διαδικασία υλοποίησης του Project “Greening Cyprus Beaches” με 
στόχο  την Δημιουργία Προτύπου Παραλίας.

- Συμμετείχε στην ομάδα  υλοποίησης του Project Διασυνοριακής Συνεργασίας Κύπρου – Ελλάδας 
«Mare Tourism» με στόχο την Κατάρτιση Βάσης Δεδομένων που να αφορούν τον Τουρισμό 
Υγρού Στοιχείου.

- Συνεργάστηκε με την CYMEPA για θέματα Γαλάζιας Σημαίας και θέματα διάδοσης της ναυτικής 
ιστορίας της Κύπρου μέσω επιχορήγησης του εντύπου της Cymepa «Περίπλους – Ναυτική 
Παράδοση της Κύπρου» . 

- Συνέβαλε στην καλλιέργεια τουριστικής και περιβαλλοντικής θαλάσσιας συνείδησης  και  στην 
διαφώτιση του κοινού για τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης  κινδύνων στη θάλασσα και 
παραλία μέσω της διανομής του εντύπου «Πάμε Θάλασσα» στα Αγγλικά, Ρωσικά και Ελληνικά, 
σε παράλια ξενοδοχεία, ναυαγοσωστικούς ομίλους και σχολεία, μέσω ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών εκπομπών και αρθογραφίας σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσω 
παρουσιάσεων σε σχολεία και διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα .
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- Επιθεώρησε το ολοκληρωμένο έργο κατασκευής της Αποβάθρας Παραλιμνίου, μέρος της 
οποίας επιχορήγησε ο ΚΟΤ, και συμμετείχε σε επιτροπή για σύσταση κανονισμών διαχείρισης 
και λειτουργίας της.

- Συνέβαλε στον καθορισμό κατά της 78η Συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών στις 
7/9/2011, των παραλιών για Διακίνηση και Λούσιμο Σκύλων.

- Συμμετείχε σε συσκέψεις της Κεντρικής και των Τοπικών Αρχών Παραλιών, του Τμήματος 
Αλιείας, του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Αρχής Λιμένων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, 
του ΚΟΑ και των Επαρχιακών Διοικήσεων και υπέβαλε εισηγήσεις σε θέματα που αφορούν 
σχέδια χρήσης παραλίας, θαλάσσια ατυχήματα, ναυτική υποδομή, προστασία λουομένων, 
ποιότητα νερών κολύμβησης, καταδυτικό τουρισμό, διαχείριση λιμένων κ.α.

- Συμμετείχε στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Coastance» με θέμα την διάβρωση 
των ακτών και  μεθόδους εμπλουτισμού / τροφοδότησης των παραλιών με άμμο (Beach 
Nourishment) .

- Στήριξε την οργάνωση των ιστιοπλοϊκών αγώνων «Geroskipou Summer Regatta 2011» και  
μελέτησε πιθανότητες φιλοξενίας στην Κύπρο άλλων διεθνών και  ευρωπαϊκών ναυτικών 
αγώνων.

- Παρακολούθησε την πορεία του Σχεδίου Deminimis για Επιδότηση αναβαθμίσεων εκδρομικών 
σκαφών κατόπιν αιτήματος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Σκαφών

- Εκπόνησε εισηγητικές μελέτες: 

Αποτροπής ρύπανσης της θάλασσας και της παραλίας μέσω δορυφορικών συστημάτων.
Παρακολούθησης της ακτογραμμής μέσω συστήματος τηλεόρασης. Υλοποίησης συστήματος 
προστασίας λουομένων με πλωτήρες, σε   επικίνδυνη θαλάσσια περιοχή της Πάφου.

- Υπέβαλε εισηγήσεις και στοιχεία προς Αν. Γενικό Δ/ντή ΚΟΤ που αφορούν την εκπόνηση 
Μελέτης Επικινδυνότητας της Μαρίνας Λάρνακας.

- Ασχολήθηκε ενεργά με τη δημιουργία υποδομής έργων προσβασιμότητας Ατόμων με αναπηρίες 
(ΑΜΕΑ) στις παραλίες.  Στις 24/9/11 έγινε η επίσημη παράδοση του πρώτου στην Κύπρο 
καινοτόμου Αυτόνομου Συστήματος Θαλάσσιας Πρόσβασης ΑμεΑ από τον ΚΟΤ στον Δήμαρχο 
Πόλης Χρυσοχούς.  Η διάταξη εγκαταστάθηκε από επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου 
Πατρών με τους οποίους συνεργάστηκε η Μονάδα και επιχορηγήθηκε εξ’ ολοκλήρου από τον 
Οργανισμό.

- Συνεργάστηκε με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) και τον Σύνδεσμο 
Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου και συνέβαλε έμπρακτα στην πορεία υλοποίησης του 
παγκύπριου στρατηγικού σχεδίου του ΤΑΘΕ για την Δημιουργία Τεχνητών Υφάλων μέσω πλήρης 
επιχορήγησης της αγοράς των σκαφών  «Nemesis III» και «Laboe» από την Αρχή Λιμένων και 
μερικής επιχορήγησης της αγοράς του σκάφους «Lady Thetis», με σκοπό την πόντιση τους από 
το ΤΑΘΕ για δημιουργία τεχνητών υφάλων. 
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Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Λεωφ. Λεμεσού 19, 2112 Λευκωσία
Τ.Θ. 24535
CY 1390 Λευκωσία
Τηλ: 357 22 69 11 00
Φαξ: 357 22 33 16 44
E-mail: cytour@visitcyprus.com
Web-site: www.visitcyprus.com

Λευκωσία
Αριστοκύπρου 11, Λαϊκή Γειτονιά
(Ανατ. Πλατείας Ελευθερίας)
CY 1011 Λευκωσία
Τηλ: 357 22 67 42 64
Φαξ: 22 66 07 78

Λάρνακα
Πλατεία Βασιλέως Παύλου
CY 6023 Λάρνακα
Τηλ: 357 24 65 43 22
Φαξ: 24 65 34 92

Λάρνακα - ∆ιεθνής Αερολιμένας
CY 7130 Λάρνακα
Τηλ: 357 24 64 35 76
Φαξ: 24 64 30 62
Ώρες Λειτουργίας: 08:15 - 23:00

Λεμεσός
Σπύρου Αραούζου 115A
CY 3036 Λεμεσός
Tηλ: 357 25 36 27 56
Φαξ: 25 74 65 96

Γεωργίου Α’ 22
CY 4047 Γερμασόγεια
(Είσοδος από Παραλία ∆ασουδίου)
Tηλ: 357 25 32 32 11
Φαξ: 25 31 34 51

Λιμάνι Λεμεσού
(εξυπηρέτηση σε όλους τους επιβάτες 
πλοίων)
Tηλ: 357 25 57 18 68
Φαξ: 25 56 03 43

Γραφεία Πληροφοριών
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Πάφος
Γλάδστωνος 3
CY 8046 Πάφος
Τηλ: 357 26 93 28 41
Φαξ: 26 95 33 41

63A Λεωφ. Ποσειδώνος
CY 8042 Κάτω Πάφος
Tηλ: 357 26 93 05 21
Φαξ: 26 93 05 19

Πάφος ∆ιεθνής Αερολιμένας
CY 8320 Πάφος
Tηλ: 357 26 42 31 61
Φαξ: 26 00 73 69

Πόλη Χρυσοχούς
Βασιλέως Στασιοίκου Α’ 2
CY 8820 Πόλη Χρυσοχούς
Τηλ: 357 26 32 24 68
Φαξ: 26 32 13 27

Αγία Νάπα
Λεωφ. Κρύου Νερού 12
CY 5330 Αγία Νάπα
Τηλ: 357 23 72 17 96
Φαξ: 23 72 45 07

Παραλίμνι - Πρωταράς
Λεωφ. Πρωταρά – Γκάβο Γκρέκο 356
CY 5296
Tηλ: 357 23 83 28 65
Φαξ: 23 83 28 64

Τρόοδος
CY 4820 Πλάτρες
Τηλ: 357 25 42 13 16
Φαξ: 25 81 30 80
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UNITED KINGDOM
CYPRUS TOURIST OFFICE
17, Hanover Street London W1S 1YP
Tel. 0044207 569 8800
Fax: 0044207 499 4935
E-mail: informationcto@btconnect.com

IRELAND
CYPRUS TOURISM ORGANISATION
71, Lower Leeson Str., Dublin 2
Tel. 00 353-1-6629269,
Fax: 00 353-1-6629270
E-mail: cyprusinfo@eircom.net

GERMANY
FREMDENVERKEHRSZENTRALE
ZYPERN
FRANKFURT
Zeil 127 - 60313 Frankfurt
Tel. 004969 25 19 19
Fax: 004969 25 02 88
E-mail: info@cto-fra.de

BERLIN
Wallstr. 27, 10179 Berlin
Tel. 0049 30-23 45-75 90
Fax: 0049 30-23 45-75 92
E-mail: cto_berlin@t-online.de

SWITZERLAND
FREMDENVERKEHRSZENTRALE
ZYPERN
Gottfried Keller - Strasse 7, CH-8001 Zürich
Tel. (004144) 262 3303,
Fax: (004144) 251 2417
Geneva: Tel: (004122) 741 33 03
E-mail: ctozurich@bluewin.ch

AUSTRIA
ZYPERN TOURISMUS
Parkring 20, A–1010 Wien
Tel. (00431) 513 18 70
Fax: (00431) 513 18 72
E-mail: zyperntourism@aon.at

FRANCE
OFFICE DU TOURISME DE CHYPRE
15, Rue de la Paix, 75002 Paris
Tel. (00331) 42 61 42 49
Fax: (00331) 42 61 65 13
E-mail: cto.chypre.paris@wanadoo.fr

THE NETHERLANDS
CYPRUS VERKEERSBUREAU
Keizersgracht 635, 1017 DS Amsterdam
Tel. (0031020) 624 4358
Fax: (0031020) 638 3369
E-mail: cyprus.sun@wxs.nl

BELGIUM
OFFICE DU TOURISME DE CHYPRE
DIENST VOOR TOERISME VAN
CYPRUS
Avenue de Cortenbergh 61, Kortenberglaan
B-1000 Bruxelles/Brussel
Tel. 0032/735.06.21, Fax: 0302/735.66.07
E-mail: cyprus@skynet.be

SWEDEN
CYPERNS TURISTRΑD
Norrlandsgatan 20, 1st floor,
111 43 Stockholm
Tel. (00468) 10 50 25, Fax: (00468) 10 64 14
E-mail: info@ctosweden.org

FINLAND
KYPROKSEN MATKAILUTOIMISTO
Aleksanterinkatu 48B, 00100 Helsinki
Tel. (00358) 9-476 09 100
Fax: (00358) 9-476 09 120
E-mail: info@ctofinland.org

ο
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GREECE
CYPRUS TOURISM ORGANISATION
ATHENS
Voukourestiou 38, Kolonaki, Athens 10673
Tel. (0030 210) 36 10 178,
        (0030 210) 36 10 057
Fax: (0030 210) 36 44 798
E-mail: cto–athens@ath.forthnet.gr

THESSALONIKI
37 Nikis Ave., Thessaloniki 54013
P.O.Box 50046
Tel. 0030 231-242880,
Fax: 0030 231-286881
E-mail: kotthes@the.forthnet.gr

ITALY
ENTE NAZIONALE PER IL TURISMO DI
CIPRO
Via Santa Sofia 6, 20122 Milano
Tel. 003902 58 31 98 35, 0039 02 58 30 33 28
Fax: 0039 02 58 30 33 75
E-mail: info@turismocipro.it

UNITED STATES
CYPRUS TOURISM ORGANIZATION
13 East, 40th Str., New York, NY 10016
Tel. (00 1212) 683–5280
Fax: (00 1212) 683–5282
E-mail: gocyprus@aol.com

ISRAEL
CYPRUS TOURISM ORGANISATION
Top Tower-14th floor, Dizengoff Centre
50 Dizengoff Str., - Tel-Aviv 64332
Tel. 00-972-3-52 57 442
Fax: 00-972-3-52 57 443
E-mail: cto@netvision.net.il

RUSSIAN FEDERATION
CYPRUS TOURISM ORGANISATION
MOSCOW
Povarskaya 9, Building 2, 121069, Moscow
Tel. 007 495 744 2953/54
Fax: 007 495 744 2955
E-mail: moscowcto@yandex.ru

ST. PETERSBURG
27 Furshtatskaya street
191123 St. Petersburg
Tel: 007-812-332-58-08
Fax: 007-812-332-58-09
E-mail: spbcto@yandex.ru

HUNGARY
CIPRUSI IDEGENFORGALMI HIVATAL
H-1051 Budapest, Dorottya Str. 3. III floor
Tel. 00-36-1-266 6044,
Fax: 00-36-1-266 6043
E-mail: ciprusinfo@t-online.hu

POLAND
CYPRYJSKA ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA
Ul Piekna 20, 00549 Warszawa
Tel. 0048 22-827 90 36,
Fax: 0048 22-827 90 34
E-mail: cto@cypr.pl

CZECH REPUBLIC
KYPERSKA ORGANIZACE CESTOVNIHO
RUCHU
Pod Hradbami 662/9, 16000 Praha 6
Tel. 00-420-222-253 097
Fax: 00-420-222-251 639
E-mail: cto.prague@volny.cz

MIDDLE EAST & ARABIAN GULF
CYPRUS TOURISM ORGANISATION
Al Ghurair City, Office Tower, No 436B
P.O.Box 94670, Deira, Dubai, UAE
Tel. (009714) 2277637
Fax. (009714) 2277638
E-mail: tourism@cyprusme.com
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Skathari Design & Printing Consultants

(TSARTSALIS ENTERPRISES LTD)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Nikkon Photographers Team:
(σε σελίδες με περισσότερες από μία φωτογραφίες, τα ονόματα των φωτογράφων 
αντιστοιχούν στις φωτογραφίες από αριστερά προς δεξιά και από πάνω προς κάτω):

ΣΥΓΓΡΑΦΗ/ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΚΑΒΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ •  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΤΑΜΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ  •  ΚΑΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΚΑΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Δεκέμβριος 2011

σελ. 1: Stefano Gerardi

σελ. 5: Alfonso Lorenzetto 

σελ. 8 & 10: Stefano Gerardi

σελ. 12: Franco Cappellari

σελ. 13: Alfonso Lorenzetto,

 Stefano Gerardi

σελ. 14: Stefano Gerardi

σελ. 15: Franco Cappellari

σελ. 16: Franco Cappellari,

 Alfonso Lorenzetto,

 Filippo Silvestris

σελ. 20: Alfonso Lorenzetto

σελ. 21: Alfonso Lorenzetto

σελ. 22: Stefano Gerardi

σελ. 24: Franco Cappellari

σελ. 25: Franco Cappellari

σελ. 26: Chiese, 

 Alfonso Lorenzetto,

 Franco Cappellari,

σελ. 27: Alfonso Lorenzetto

σελ. 28: Franco Cappellari

σελ. 29: Camila Morandi

σελ. 32: Filippo Silvestris

σελ. 34: Stefano Gerardi

σελ. 36: Camila Morandi

σελ. 37: Stefano Gerardi

σελ. 39: Stefano Gerardi

σελ. 40: Stefano Gerardi

σελ. 42: Camila Morandi

σελ. 43: Giuseppe Bertolucci

σελ. 44: Alfonso Lorenzetto

σελ. 46: Alfonso Lorenzetto

σελ. 64: Stefano Gerardi

σελ. 65: Stefano Gerardi

σελ. 66: Franco Cappellari

σελ. 67: Franco Cappellari

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΡΧΕΙΟ





www.visitcyprus.com


