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Μήνυμα Υφυπουργού 

Φίλες και φίλοι, 

 

Όπως είναι παραδεκτό, ο τουρισμός προσφέρει  
πολλαπλά  οφέλη, τα οποία διαχέονται στην οικονομία και 
στην κοινωνία. Κατά συνέπεια, βασικός στόχος του 
Υφυπουργείου Τουρισμού είναι η όσο το δυνατό 
μεγαλύτερη συνεισφορά του τουρισμού στο Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν της χώρας, κάτι που θα συνδράμει στην 

περαιτέρω βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του λαού. 
 
Ως ακρογωνιαίους λίθους για την επίτευξη αυτού του θεμελιώδους στόχου, το 
Υφυπουργείο  Τουρισμού θεωρεί την αύξηση της συνολικής προστιθέμενης αξίας 
του τουρισμού, από ξένους και ημεδαπούς επισκέπτες, στην εθνική οικονομία  και 
την πιο ισότιμη και  ισορροπημένη γεωγραφικά τουριστική ανάπτυξη του νησιού. 
 
Με αυτούς τους  γνώμονες, το Υφυπουργείο  έχει εκπονήσει και υλοποιεί, από τον 
Ιανουάριο του 2020, την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2020-2030. Η Στρατηγική    
περιέχει πλήθος δράσεων, οι οποίες εστιάζουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου 
και ποιοτικότερου τουριστικού προϊόντος και στην ανάπτυξη της υπαίθρου, των 
ορεινών  και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας.  
 
Στην παρούσα Έκθεση παρουσιάζεται  το έργο του Υφυπουργείο Τουρισμού για 
το 2020, μια χρονιά ιδιαίτερα δύσκολη για το σύνολο της οικονομίας και της 
κοινωνίας της χώρας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.   
 
Παρά τις δυσκολίες, το Υφυπουργείο, σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία, 
Υπηρεσίες και φορείς του ιδιωτικού τομέα, κατόρθωσε να υλοποιήσει το 95% των 
δράσεων που περιλαμβάνονταν στο πλάνο δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής 
Τουρισμού για το 2020. 
 
Νιώθω, συνεπώς, την ανάγκη να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το προσωπικό 
του Υφυπουργείου Τουρισμού για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής 
Τουρισμού  και την παντοιοτρόπως συμβολή του στην επιτυχή  διαχείριση των 
προβλημάτων που προκάλεσε/προκαλεί η πανδημία. Ευχαριστώ, επίσης, τα 
υπόλοιπα Υπουργεία/Υφυπουργεία και τους φορείς του ιδιωτικού τομέα για την 
αγαστή συνεργασία τους με το Υφυπουργείο.  Είμαι βέβαιος ότι με τη συνεργασία 
όλων, θα ανατείλουν καλύτερες μέρες για τον τουριστικό τομέα της χώρας μας.   
 
                                                                                    Σάββας Περδίος 
                                                                                   Υφυπουργός Τουρισμού 



 

 

3 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Ίδρυση και αρμοδιότητες Υφυπουργείου Τουρισμού 

 

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

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

οι ακόλουθες: 

 

• Η χάραξη ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού και ο επιτελικός 

σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης της Κύπρου, περιλαμβανομένης της 

διατύπωσης θέσεων για τη χωροθέτηση των τουριστικών τοποθεσιών, 

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

χρήση των απαραίτητων οριζόντιων πολιτικών, 

• Η στήριξη των επενδύσεων στον τουρισμό, περιλαμβανομένης της 

επεξεργασίας και υλοποίησης κινήτρων και της παροχής συστηματικής 

ενημέρωσης του κοινού, 

• Η προώθηση της τουριστικής συνείδησης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, 

• Η χάραξη στρατηγικής προβολής, προώθησης και ανάδειξης του 

τουριστικού προϊόντος της Κύπρου στο εξωτερικό και εσωτερικό, 

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

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

απόδοσης προγραμμάτων και κονδυλιών που δαπανώνται για τον τουρισμό, 

• Η δημιουργία και τήρηση μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων, 

• Η ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων και η επικαιροποίηση 

υφιστάμενων, η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που 

παρέχονται στον τουριστικό τομέα και η προώθηση της καινοτομίας, 

• Η εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας αναφορικά με τις εξουσίες που 

αυτή παρείχε στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού πριν από την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος της σχετικής νομοθεσίας για ίδρυση του Υφυπουργείου, 

περιλαμβανομένης της έκδοσης σχετικών αδειών, 

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

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

επιχειρήσεων και των καταναλωτών για τις διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας 

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

αφορούν την απλοποίηση διαδικασιών για την προσέλκυση επενδύσεων 

τουριστικού χαρακτήρα, την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού 

προϊόντος, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ευρύτερη ανάπτυξη της 

τουριστικής βιομηχανίας, καθώς και την απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου 

που αφορά την τουριστική βιομηχανία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Οργάνωση του Υφυπουργείου Τουρισμού 

 

2.1 Υφυπουργός Τουρισμού 

 

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

 

Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού είναι από τις 15.10.2019 ο κ. 

Θεοφάνης Τρύφωνος. 

 

2.3  Διάρθρωση Υπηρεσιών του Υφυπουργείου 

 

Η οργανωτική δομή του Υφυπουργείου έχει ως εξής: 

  

(1) Γραφείο Γενικού Διευθυντή  

(2) Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Συντονισμού  

(3) Διεύθυνση Στρατηγικής, Μάρκετινγκ και Διεθνών Σχέσεων  

(4) Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων, Ανάπτυξης και Προσέλκυσης Επενδύσεων 

(5) Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας και Αδειοδοτήσεων Τουριστικών 

Επιχειρήσεων,  

(6) Διοίκηση (Διοίκηση - Αρχείο),  

(7) Διεύθυνση Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης  

(8) Μονάδα  Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

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

γραφεία στις επαρχίες ως ακολούθως: 

(α) Γραφεία Τουριστικών Πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια του 2020 

λειτούργησαν 8 Γραφεία Πληροφοριών σε διάφορες επαρχίες. 

(β) Γραφεία Επιθεωρητών. Κατά τη διάρκεια του 2020 λειτουργούσαν 6 

Γραφεία Επιθεωρητών σε διάφορες επαρχίες. 

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

στο Υφυπουργείο Τουρισμού. 
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Το Υφυπουργείο, κατά το 2020 διέθετε επίσης Γραφεία στο εξωτερικό και 

συγκεκριμένα στις ακόλουθες πόλεις: Λονδίνο, Φρανκφούρτη, Βερολίνο, Παρίσι, 

Στοκχόλμη, Αθήνα, Μιλάνο, Ζυρίχη, Άμστερνταμ, Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Τελ 

Αβίβ, Βαρσοβία, Κίεβο και Ντουμπάι. 

 

2.4  Ανθρώπινο Δυναμικό 
 

Στις 31.12.2020 το προσωπικό του Υφυπουργείου Τουρισμού (μόνιμο, αορίστου 

διαρκείας, εργατικό, συμβασιούχο και επιτόπιο εξωτερικού) αριθμούσε 214 μέλη. 

Απ’ αυτά, τα 130 υπηρετούσαν στην Κεντρική Υπηρεσία, 48 μέλη στις 

Περιφερειακές Υπηρεσίες Εσωτερικού και 36 στις Περιφερειακές Υπηρεσίες 

Εξωτερικού. 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2020 

 Κεντρική        

Υπηρεσία 

Περιφερειακές 

Υπηρεσίες 

Εσωτερικού 

Περιφερειακές  

Υπηρεσίες 

Εξωτερικού 

Σύνολο 

Γραφείο Γενικού Διευθυντή 4   4 

Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού 
και Συντονισμού 

 

14   14 

Διεύθυνση Στρατηγικής, Μάρκετινγκ 
και Διεθνών Σχέσεων 

 

36 16 36 88 

Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων Ανάπτυξης 
και Προσέλκυσης Επενδύσεων 

  

8 8  16 

Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας και  
αδειοδοτήσεων τουριστικών επιχειρήσεων 

 

21 21  42 

Διοίκηση – Αρχείο  35   35 

Διεύθυνση Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής  
Διαχείρισης  
 

10 2  12 

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 2 1  3 

Σύνολο 130 48 36 214 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφυπουργείου 

 

3.1 Βασικοί Τουριστικοί Δείκτες 

 

Το 2020 οι αφίξεις τουριστών περιορίστηκαν σε 631.609, σημειώνοντας μείωση 

84,1% σε σύγκριση με το 2019, ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι κατά τους πρώτους δύο μήνες του 2020, προτού η πανδημία 

περιορίσει τα ταξίδια ανά το παγκόσμιο, οι αφίξεις περιηγητών Ιανουαρίου – 

Φεβρουαρίου είχαν σημειώσει αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2019 

και ανήλθαν σε 191.214, αριθμός ο οποίος αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για την 

περίοδο αυτή. 

 

Ως αποτέλεσμα της μείωσης στις αφίξεις περιηγητών, τα έσοδα από τον τουρισμό 

για το 2020 κατέγραψαν μείωση 85,4% συγκριτικά με το 2019 και υπολογίστηκαν 

σε 392 εκ. ευρώ. Όπως γίνεται αντιληπτό, το 2020, ο τουριστικός τομέας δεν 

συνείσφερε στο ίδιο μέγεθος με τις προηγούμενες χρονιές στην κυπριακή 

οικονομία. Ειδικότερα, η συνεισφορά του τομέα για το 2020 περιορίστηκε κάτω 

από 4% (Πηγή: World Travel and Tourism Council), σε αντίθεση με συνήθεις 

χρονιές κατά τις οποίες, συνυπολογίζοντας τόσο την άμεση όσο και την έμμεση 

συνεισφορά του τουρισμού στην ευρύτερη οικονομία, η συμβολή του τουρισμού 

στο ΑΕΠ, και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη της χώρας, υπερβαίνει το 20%. 

 

Λόγω των περιοριστικών μέτρων αναχαίτισης της εξάπλωσης της πανδημίας στην 

Κύπρο που εφαρμόστηκαν από τον Μάρτιο 2020, δεν δημοσιεύτηκαν αναλυτικά 

ετήσια στοιχεία αφίξεων με βάση τη χώρα συνήθους διαμονής των περιηγητών 

παρά μόνο για τις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της 

Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, οι αφίξεις περιηγητών από το Ηνωμένο Βασίλειο 

κατέγραψαν μείωση 82,9% το 2020 συγκριτικά με τις αντίστοιχες αφίξεις το 2019. 

Μικρότερες ήταν οι μειώσεις που σημειώθηκαν στις αφίξεις περιηγητών από τη 

Γερμανία (-60,1%) και την Ελλάδα (-63,4%), γεγονός που οφείλεται στα 

επιδημιολογικά δεδομένα της κάθε αγοράς, σε συνδυασμό με τα περιοριστικά 

μέτρα που λήφθηκαν σε κάθε χώρα και τον αριθμό των διαθέσιμων αεροπορικών 

θέσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

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

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κλάδου Ειδικών Προϊόντων του Τμήματος 

Στρατηγικής, Προβολής και Διεθνών Σχέσεων σχεδιάζονται και υλοποιούνται 

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

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

καταστεί η Κύπρος ελκυστική σε στοχευμένες ομάδες τουριστών με ειδικά 

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

πέρα από το δίπτυχο του «Ήλιος και Θάλασσα». 

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

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

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

Θρησκευτικός, Οινογαστρονομικός, Κινηματογραφικός, Εσωτερικός τουρισμός, 

τουρισμός Γάμων και γαμήλιων εκδηλώσεων, τουρισμός Εκμάθησης Αγγλικών, 

Υγείας (Medical & Wellness), Υπαίθρου (περιλαμβανομένου του Περιπατητικού 

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

θαλάσσια σπορ, μαρίνες, yachting κ.ά.) και ο Καταδυτικός Τουρισμός.  

Τα Σχέδια Δράσης περιλαμβάνουν εξειδικευμένες και στοχευμένες δράσεις για 

ανάπτυξη, προώθηση και προβολή των ειδικών προϊόντων, όπως Σχέδια Στήριξης 

για αναβάθμιση του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος, η συμμετοχή σε 

εξειδικευμένες εκθέσεις, η διοργάνωση ταξιδίων εξοικείωσης για τουριστικούς 

πράκτορες, δημοσιογράφους και άλλες προσωπικότητες, η πραγματοποίηση 

διαφημιστικών εκστρατειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα. 

 

4.1  Συνεργασία με Οργανωτές Ταξιδίων και Αεροπορικές Εταιρείες 
 

Ο ΚΟΤ (Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού) το 2014 άρχισε να προωθεί τη 
συνεργασία με Οργανωτές Ταξιδίων και Αεροπορικές Εταιρείες του εξωτερικού. Η 
πολιτική αυτή συνεχίζεται και από το Υφυπουργείο Τουρισμού.  
 
Οι συνεργασίες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές από το Υφυπουργείο Τουρισμού 
καθώς συμβάλλουν αποφασιστικά στην επίτευξη των στόχων της Εθνικής 
Στρατηγικής Τουρισμού 2020-2030, και πιο συγκεκριμένα, στην αύξηση των 
αφίξεων και των εσόδων από τον τουρισμό αλλά και της βελτίωσης του μεριδίου 
της τουριστικής κίνησης κατά την περίοδο Νοεμβρίου – Απριλίου. Μέσα σ’ αυτό το 
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πλαίσιο, οι συνεργασίες αυτές σχεδιάζονται κατά τρόπο που να επιτυγχάνουν κατά 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο: 
 (α) το άνοιγμα νέων αγορών και την αύξηση της συνδεσιμότητας,    
(β) την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την προσέλκυση χειμερινού 
τουρισμού,   
(γ) τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας στο εξωτερικό σε θέματα 
προβολής ως τουριστικού προορισμού, σε σχέση με ανταγωνιστικούς 
προορισμούς οι οποίοι δαπανούν πολύ μεγαλύτερα ποσά για αυτό τον σκοπό.  
 
Επιπρόσθετα, κατά το 2020, πραγματοποιήθηκαν έκτακτες διαπραγματεύσεις με 
Οργανωτές Ταξιδίων και Αεροπορικές Εταιρείες, αποτέλεσμα των οποίων ήταν η 
έναρξη 13 νέων δρομολογίων από 10 χώρες: Memmingen, Dortmund, Salzburg, 
Billund, Copenhagen, Turku, Wroclaw, Suceava, Baden-Baden, Eidhoven, Paris, 
Gdansk and Bergen. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι επιτεύχθηκε συμφωνία του Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων, του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Hermes Airports 
με την ουγγρική αεροπορική εταιρεία Wizz Air για τη δημιουργία βάσης στο Διεθνές 
Αεροδρόμιο Λάρνακας με δύο αεροσκάφη και επέκταση του πτητικού της 
προγράμματος από την Κύπρο προς  νέους προορισμούς. Με την ενίσχυση της 
παρουσίας της Wizz Air στην Κύπρο, επιπρόσθετα από τις πτήσεις που ήδη 
πραγματοποιούσε προς το Αεροδρόμιο Λάρνακας, αυξήθηκε σημαντικά η 
συνδεσιμότητα της χώρας ολόχρονα και με προορισμούς για τους οποίους έως 
τώρα δεν υπήρχαν απευθείας πτήσεις, με προτεραιότητα σε χώρες στις οποίες 
εστιάζει η Εθνική Στρατηγική για τον Τουρισμό 2020-2030 (Γερμανία: Ντόρτμουντ, 
Μέμινγκεν, Καρλσρούη, Ελλάδα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πολωνία: Βρότσλαβ, 
Δανία: Κοπεγχάγη, Μπιλούντ, Φινλανδία: Τούρκου και Ρουμανία: Σουτσεάβα). 
 
4.2  Νέο πλαίσιο στρατηγικής μάρκετινγκ 

 
Το Υφυπουργείο Τουρισμού στο πλαίσιο του πλάνου στοχευμένων δράσεων που 
είχε καταρτίσει για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στον 
τουριστικό τομέα, μετέφερε οικονομικούς πόρους από δραστηριότητες που 
σχετίζονται με μετακινήσεις και προβολή στο εξωτερικό (π.χ. έντυπη διαφήμιση, 
συμμετοχή σε εκθέσεις κ.α.), σε άλλες μεθόδους προβολής όπως το ψηφιακό 
μάρκετινγκ και η συμμετοχή σε παρουσιάσεις/webinars (B2B) κτλ σε Γερμανία, 
Αυστρία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ρωσία, Ολλανδία και Γαλλία. 
 
Εντός του 2020 πραγματοποιήθηκε έκτακτη Ψηφιακή Καμπάνια, σε τρία στάδια: 
“Better Days are Coming”, “Better Days are Here”, “My Cyprus Escape”. Το πρώτο 
φιλμάκι “Better Days are Coming”, είχε ως στόχο να δώσει μέσα από πολύ 
όμορφες εικόνες και ήχους ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση 
που προκλήθηκε εξαιτίας της πανδημίας. Ακολούθως, και με βάση την πρόοδο 
που καταγράφηκε στην επιδημιολογική εικόνα προωθήθηκε το φιλμάκι “Better 
Days are Here” υπενθυμίζοντας όλα τα θετικά στοιχεία των διακοπών στην Κύπρο. 
Το φιλμάκι “My Cyprus Escape” είχε ως στόχο να εγείρει την ανάγκη για ταξίδι και 
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το νησί μας να καταστεί ιδανικός προορισμός. Και τα τρία φιλμάκια έλαβαν πολύ 
θετικά σχόλια και οι εκστρατείες είχαν μεγάλη επιτυχία.  
 
Ανεξαρτήτως της πανδημίας, το Υφυπουργείο Τουρισμού μεταβάλλει σταδιακά το 
μίγμα των ενεργειών που σχεδιάζει για προβολή της Κύπρου ως διεθνούς 
τουριστικού προορισμού, μεταφέροντας το βάρος από τις παραδοσιακές μεθόδους 
προβολής σε πιο σύγχρονους και αποτελεσματικούς τρόπους διαφήμισης ώστε να 
αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό, η δυναμική που αναμένεται να 
δημιουργηθεί αναφορικά με τα ταξίδια διακοπών με το πέρας της πανδημίας. Ο 
πιο σύγχρονος και διαδεδομένος τρόπος προβολής ενός τουριστικού προορισμού 
θεωρείται πλέον η χρήση των δυνατοτήτων επικοινωνίας και προβολής ήχου και 
εικόνας που παρέχει το διαδίκτυο (μηχανές αναζήτησης, διαφημιστικές 
πλατφόρμες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ.).   
 
4.3 Διαφημιστικές Εκστρατείες 

 

Κατά το 2020 πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά διαφημιστικές εκστρατείες στην 
Πολωνία, στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σουηδία, στη Νορβηγία, στη 
Δανία, στη Φινλανδία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στο Ισραήλ, στη 
Τσεχία, στην Αυστρία, στην Ελβετία, στη Ρουμανία, στην Ελλάδα και στην Μάλτα. 
Σημειώνεται ότι, λόγω επιδημιολογικής εικόνας και λόγω απαγορευτικού 
(lockdown) που έθεσαν σε ισχύ κάποιες χώρες, δεν πραγματοποιηθήκαν 
διαφημιστικές εκστρατείες σε χώρες που παραδοσιακά φέρνουν αρκετό τουρισμό 
στην Κύπρο, όπως Ρωσία, Ουκρανία και Αραβικές χώρες. 
 
Παράλληλα, διενεργήθηκαν διαφημιστικές εκστρατείες για τον εσωτερικό τουρισμό 

στο διαδίκτυο, στο ραδιόφωνο και σε υπαίθριες πινακίδες (outdoor διαφήμιση). 

Συνεχίστηκε, επίσης, η συνεργασία με τον οίκο παραγωγής τεχνικών 

διαφημιστικών υλικών, τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση ενός 

επιπρόσθετου φάσματος ενεργειών (τα αναμνηστικά δώρα, η διακόσμηση των 

περιπτέρων στις τουριστικές εκθέσεις, τα έντυπα, κ.ά.). 

Επιπρόσθετα, συνεχίστηκαν οι ενέργειες ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, με στόχο την 

ενδυνάμωση των ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας με τους επισκέπτες της 

χώρας μας, όπως επίσης και τους τουριστικούς εταίρους. 

Η λειτουργία της διαδικτυακής πύλης (www.visitcyprus.com) συνέβαλε σημαντικά 

στην αποτελεσματική προβολή της Κύπρου προς εναλλακτικά κοινά, τα οποία 

κρίνονται σημαντικά για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού 

προϊόντος και την υποστήριξη της τουριστικής βιομηχανίας του τόπου. 

Η παρουσία της Κύπρου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) και η διαχείριση 

τους επέτρεψε την άμεση αλληλεπίδραση με το τουριστικό κοινό, παρέχοντας τη 

δυνατότητα ικανοποίησης συγκεκριμένων επιθυμιών και απαιτήσεων του κάθε 

επισκέπτη. Συγκεκριμένα, έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην αναβάθμιση και 

προώθηση των σελίδων του Υφυπουργείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
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ήδη παρουσιάζεται αύξηση της επισκεψιμότητας αλλά και αυτών που τις 

ακολουθούν για ενημέρωση. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ψηφιακό marketing και 

είναι συνεχής η προσπάθεια για παραγωγή σωστού προωθητικού περιεχομένου 

είτε αυτό αφορά φωτογραφίες είτε  φιλμάκια.   

Για ταχύτερη εξυπηρέτηση της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας μας,  

δημιουργήθηκε η εταιρική πύλη του Υφυπουργείου Τουρισμού, στη διεύθυνση 

www.tourism.gov.cy. Η εταιρική πύλη στοχεύει κυρίως στη διαδικτυακή 

επικοινωνία με την τουριστική βιομηχανία, η οποία βελτιώνει και επιτρέπει πιο 

άμεση επικοινωνία και αλληλεπίδραση. 

4.4 Οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού 
 
Σύντομη αναφορά στις εξελίξεις γύρω από την ανάπτυξη και προώθηση 

συγκεκριμένων ειδικών προϊόντων εντός του 2020, παρατίθεται ακολούθως. 

4.4.1 Τουρισμός Υπαίθρου 
 
Σε συνεργασία με το Δίκτυο Τροόδους και λαμβανομένου υπόψη του συγκριτικού 

πλεονεκτήματος της κάθε κοινότητας, διοργανώθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε 

διάφορες κοινότητες της υπαίθρου, με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων των 

κατοίκων καθώς και την καλύτερη οργάνωση των φεστιβάλ που διεξάγονται στην 

κυπριακή ύπαιθρο.  

Επίσης, σε συνεργασία με τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και άλλα 
κυβερνητικά Τμήματα, το Υφυπουργείο, ανέλαβε δράσεις στο πλαίσιο της Εθνικής 
Στρατηγικής για την Ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων και της Στρατηγικής του 
για την τουριστική ανάπτυξη της υπαίθρου, των ορεινών και ακριτικών περιοχών.  
 
Αναλυτικότερα, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε δεκάδες κοινότητες, όπου 
έγιναν επιτόπιες ενημερώσεις για τα Σχέδια Επιχορήγησης που άρχισε να εκπονεί 
κατά το 2020 το Υφυπουργείο Τουρισμού, ειδικότερα για το Πρόγραμμα 
Πραγματοποίησης Έργων Τοπικού Χαρακτήρα με τουριστική πτυχή σε κοινότητες, 
που αφορά παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης, αναβίωσης του παραδοσιακού 
χαρακτήρα αλλά και την προώθηση αυθεντικών εμπειριών. Παράλληλα, οι 
κοινότητες ενημερώθηκαν για το νέο Σχέδιο Επιχορήγησης του Υφυπουργείου, το 
οποίο αφορά τη χρηματοδότηση επισκέψιμων εργαστηρίων χειροτεχνίας και 
οινογαστρονομίας, με στόχο την αύξηση της ροής τουριστών στις υπό αναφορά 
περιοχές.  
 
Στο πλαίσιο της στρατηγικής του, το Υφυπουργείο, μέσω των εγκεκριμένων 
Σχεδίων Δράσης των περιφερειακών Εταιρειών Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής, ενθάρρυνε και χρηματοδότησε αρκετά έργα αναβάθμισης του 
τουριστικού προϊόντος σε κοινότητες της υπαίθρου όλων των επαρχιών, ενώ με 
στενή συνεργασία που έχει αναπτύξει με το Τμήμα Δασών προχώρησε στην 
υλοποίηση έργων που αφορούν τη δασική αναψυχή.   
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Άλλες δράσεις του Υφυπουργείου αφορούν τη συμμετοχή στη διυπουργική Ομάδα 
Εργασίας για τη σύνταξη Νομοσχεδίου για την Ορεινότητα υπό την Επίτροπο 
Νομοθεσίας, σε συνεργασία με τον Επίτροπο Ορεινών, το  Υπoυργείο Εσωτερικών 
και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.  
 
Τέλος, το Υφυπουργείο συμμετέχει στις διεργασίες για την εκπόνηση Νομοσχεδίου 
για την Οικοτεχνία σε συνεργασία με το Υπoυργείο Εμπορίου, Ενέργειας και 
Βιομηχανίας και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.  
 
4.4.2 Συνεδριακός τουρισμός και ταξίδια κινήτρων 

Κατά το 2020, το Υφυπουργείο Τουρισμού προχώρησε στην αναθεώρηση του 

«Σχεδίου Κινήτρων για την οργάνωση Συνεδρίων/Συναντήσεων και ταξιδιών 

Κινήτρων στην Κύπρο στα πλαίσια των Κανονισμών για τις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας (De Minimis)», ώστε να συμπεριλαμβάνει επιλέξιμες δαπάνες που 

κρίθηκαν αναγκαίες στα πλαίσια της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, 

η οποία έπληξε σε μεγάλο βαθμό τη διοργάνωση συνεδρίων/συναντήσεων και 

ταξιδιών κινήτρων. 

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του προϊόντος, σε συνεργασία με το Τμήμα 

Αρχαιοτήτων, εμπλουτίστηκε ο κατάλογος με τους διαθέσιμους αρχαιολογικούς 

χώρους. Κατέστη, επίσης, δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικής κράτησης για σκοπούς 

πραγματοποίησης συνεδρίων / συναντήσεων και ταξιδίων κινήτρων.  

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής του  Cyprus Convention Bureau και επικαιροποιήθηκε ο κατάλογος των 
μελών του CCB για τα ξενοδοχεία με συνεδριακές εγκαταστάσεις και για τις 
εταιρείες DMCs (Destination Management Companies) και PCOs (Professional 
Congress Organisers). 
 
4.4.3 Αθλητικός Τουρισμός 

Το Υφυπουργείο συνέχισε και το 2020 τη λειτουργία των δύο Σχεδίων Κινήτρων 

για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και συγκεκριμένα της «πολιτικής 

παροχής φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για 

προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο» και του «Σχεδίου παροχής 

οικονομικής στήριξης για τη διοργάνωση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων στην 

Κύπρο». 

Και τα δύο Σχέδια Κινήτρων αναθεωρήθηκαν εντός του έτους στα πλαίσια της 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, η οποία έπληξε σημαντικά τη 

διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και την κάθοδο αθλητών και ομάδων στην 

Κύπρο.  

Η «πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και  

συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο», απευθύνεται σε 

αθλητές και αθλητικές ομάδες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την 
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προπόνηση και προετοιμασία τους στην Κύπρο την περίοδο χαμηλής τουριστικής 

κίνησης. Για το 2020 είχαν εγκριθεί μέσω του Σχεδίου 189 αιτήματα ομάδων, εκ 

των οποίων, λόγω της πανδημίας, πραγματοποιήθηκαν μόνο τα 121. 

Το Σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για τη διοργάνωση διεθνών αθλητικών 

εκδηλώσεων στην Κύπρο απευθύνεται σε διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων. 

Μέσω του Σχεδίου καλύπτεται μέρος των οργανωτικών τους εξόδων. Στόχος είναι 

η ενθάρρυνση υλοποίησης αθλητικών εκδηλώσεων οι οποίες αποφέρουν 

διανυκτερεύσεις κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής κίνησης. Κατά το 2020, 

ενώ είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν και θα στηρίζονταν μέσω του 

Σχεδίου πέραν των 40 αθλητικών εκδηλώσεων, λόγω της πανδημίας, 

πραγματοποιήθηκαν και στηρίχθηκαν οικονομικά μόνο 25 εκδηλώσεις. 

Σημειώνεται ότι λόγω της πανδημίας οι προγραμματισμένες συμμετοχές του 

Υφυπουργείου σε εξειδικευμένες εκθέσεις και διοργανώσεις στο εξωτερικό 

ακυρώθηκαν. 

Εντός του 2020 το Υφυπουργείο προχώρησε στην κειμενογράφηση δύο νέων 

εντύπων, για τον αθλητικό τουρισμό και τον τουρισμό σκοποβολής. Προέβη επίσης 

σε αγορά φωτογραφιών για τον αθλητικό τουρισμό και σε εξειδικευμένη 

φωτογράφηση για τον τουρισμό σκοποβολής.  

Σε σχέση με την ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού, εντατικοποιήθηκαν οι 

προσπάθειες οργάνωσης του προϊόντος. Καταρτίστηκαν αφενός κατάλογος με τα 

αδειούχα τουριστικά καταλύματα, τα οποία είναι φιλικά προς τους ποδηλάτες και 

αφετέρου κατάλογος με τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν τα ποδηλατικά 

κέντρα που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.  

Επιπλέον, το Υφυπουργείο προκήρυξε τους τελευταίους μήνες του 2020 νέο 

Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης για τη δημιουργία, αναβάθμιση υποδομών 

/ εγκαταστάσεων με στόχο την αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος που 

αφορά στις ειδικές μορφές τουρισμού. Στο εν λόγω Σχέδιο συμπεριλήφθηκαν, 

μεταξύ άλλων, ως επιλέξιμες δαπάνες, δαπάνες που αφορούν την ανάπτυξη του 

ποδηλατικού τουρισμού και του τουρισμού σκοποβολής. 

4.4.4 Τουρισμός Γκολφ 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης, προώθησης και προβολής του Τουρισμού Γκολφ, 
πραγματοποιήθηκαν δράσεις συνεργασίας με οργανωτές ταξιδίων που 
εξειδικεύονται στον τουρισμό Γκόλφ+ (golf and leisure), φιλοξενήθηκαν 
εκπρόσωποι Συνδέσμων και Οργανωτών στο νησί όπως Your golf travel (UK), Golf 
globe (GER,SWI,AUS), Golf&travel (SWI) σε συνεργασία με τα γήπεδα γκόλφ. 
  
Επιτεύχθηκε, επίσης, συμμετοχή του Υφυπουργείου στη διαδικτυακή μορφή της 

κυριότερης έκθεσης τουρισμού γκόλφ, International Golf Tourism Market, στα 

πλαίσια της οποίας έγιναν επαγγελματικές συναντήσεις με εξειδικευμένους 
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οργανωτές ταξιδίων και διοργανωτών τουρνουά, από σημαντικές χώρες πηγές στο 

εξωτερικό.  

Το Υφυπουργείο Τουρισμού στήριξε, ακόμα, τη διεξαγωγή του παγκοσμίου φήμης 

Ευρωπαϊκού τουρνουά γκόλφ PGA στην Κύπρο, με την ονομασία Aphrodite Hills 

Cyprus Open, για την περίοδο 29 Οκτωβρίου – 1η Νοεμβρίου και 5 Νοεμβρίου – 8 

Νοεμβρίου 2020.  Από την πρώτη κιόλας εβδομάδα ζωντανής μετάδοσης του 

Τουρνουά, η Κύπρος προσέλκυσε σημαντικό αθλητικό ενδιαφέρον και 

προβλήθηκε με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, σε περισσότερο από 400 

εκατομμύρια συνδρομητές σε όλο τον κόσμο μέχρι τις 8 Νοεμβρίου. 

Καταληκτικά, πραγματοποιήθηκαν επαφές με την Κυπριακή Ομοσπονδία Γκολφ 

και τα γήπεδα γκολφ για κοινή κατάρτιση του ετήσιου Σχεδίου Δράσης και 

μετάδοσης του στόχου ανάπτυξης του προϊόντος σε Golf +. Στόχος είναι να 

συμπεριληφθούν και άλλα εξειδικευμένα προϊόντα στο προσφερόμενο προϊόν, 

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

καθώς επίσης και των οικείων που τους συνοδεύουν.  

4.4.5 Περιπατητικός Τουρισμός 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών προωθήθηκε ο επανασχεδιασμός του 

ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4 και η κατασκευή σχετικών πινακίδων. 

Το Περιπατητικό Φεστιβάλ, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο (Φεβρουάριο - 

Μάιο), αναβλήθηκε το 2020 λόγω της πανδημίας. Προγραμματίζεται η 

πραγματοποίησή του για το 2022 με επέκταση της διάρκειας του από Νοέμβριο 

μέχρι Ιούνιο και εμπλουτισμό του προγράμματος.  

Τέλος, συγκεντρώθηκαν στοιχεία για την κατηγοριοποίηση μονοπατιών και 

ποδηλατικών διαδρομών με στόχο την αναβάθμιση των διαδρομών και τη 

δημιουργία νέου Label του Υφυπουργείου. 

4.4.6 Πολιτιστικός τουρισμός – Πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 

Για την προβολή του πολιτιστικού προϊόντος, ετοιμάστηκε και εκτυπώθηκε το 

δίγλωσσο (ελληνικά και αγγλικά) βιβλιάριο «Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της 

Κύπρου - Intangible Heritage of Cyprus», το οποίο περιλαμβάνει τα 30 πρώτα 

στοιχεία που ενεγράφησαν στον Εθνικό Κατάλογο της «Άυλης Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς». 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού συμμετείχε, επίσης, ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα «Enter CY», το οποίο σκοπό έχει την ψηφιοποίηση διαφόρων 

τουριστικών σημείων της Κύπρου.  

Περαιτέρω, πραγματοποιήθηκαν επαφές με το Τμήμα Αρχαιοτήτων και τις 

Πολιτιστικές Υπηρεσίες για την προώθηση δράσεων, συμπεριλαμβανομένων της 

επέκτασης των ωραρίων λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και της προβολής 

των πολιτιστικών εκδηλώσεων.  
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Επιπρόσθετα, επιχορηγήθηκε αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του 

Σχεδίου επιχορήγησης πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην 

Κύπρο στα πλαίσια των Κανονισμών για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De 

Minimis) και εμπλουτίστηκε η ιστοσελίδα με νέους χώρους ενδιαφέροντος και 

φωτογραφικό υλικό. 

4.4.7 Θρησκευτικός τουρισμός 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής στήριξης για τη δημιουργία, 

αναβάθμιση υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την αναβάθμιση του 

προσφερόμενου προϊόντος που αφορά τις ειδικές μορφές τουρισμού (De minimis), 

εισήχθησαν πρόνοιες για παροχή οικονομικής στήριξης για:  

 Βελτιώσεις σε θέματα προσβασιμότητας εισόδου σε Θρησκευτικά Μνημεία 

στις περιπτώσεις όπου τα συγκεκριμένα μνημεία μπορούν να 

φιλοξενήσουν άτομα με κινητικές δυσκολίες (ΑΜΕΑ).  

 Δημιουργία χώρων λατρείας (prayer room) σε χώρους εισόδου στη 

Δημοκρατία (αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες). 

 Κατασκευή / Βελτιώσεις χώρων υγιεινής για χρήση από τους επισκέπτες 

των Μνημείων (ανδρών, γυναικών, ΑΜΕΑ) 

Περαιτέρω, με στόχο τον εμπλουτισμό και αναβάθμιση του οπτικοακουστικού 

υλικού για τον θρησκευτικό τουρισμό, αγοράστηκαν υπηρεσίες επαγγελματία 

φωτογράφου για τη φωτογράφιση των 10 εκκλησιών του καταλόγου της 

ΟΥΝΕΣΚΟ και το σχετικό υλικό έχει παραδοθεί στο Υφυπουργείο. 

4.4.8 Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ανάπτυξη και προώθηση του Τουρισμού Υγείας 

και Ευεξίας, το Υφυπουργείο συμμετείχε στις συνεδρίες του Φορέα Προώθησης 

Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου και στις συνεδρίες του Συνδέσμου Κέντρων Ευεξίας 

Κύπρου (Cyprus Spa Association).  

Το Υφυπουργείο στήριξε, επίσης, οικονομικά τη συνεργασία του Φορέα 

Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας με εξειδικευμένη εταιρεία για τη διαχείριση των 

κοινωνικών δικτύων του Φορέα, η οποία περιλαμβάνει σχεδιασμό της ιστοσελίδας 

του Φορέα, διαχείριση της καμπάνιας προώθησης, δημιουργία, διαχείριση και 

δημοσίευση πληρωμένων διαφημίσεων, δημιουργία και δημοσίευση ιστοριών στα 

κοινωνικά δίκτυα του Φορέα, αρθρογραφία και δημοσίευση άρθρων στο blog του 

Φορέα.  

Σε ότι αφορά τη συνεργασία του Υφυπουργείου με το Cyprus Spa Association, το 

Υφυπουργείο στήριξε χωρίς οικονομική συνεισφορά το World Wellness Weekend 

στο οποίο συμμετέχουν 100 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. 
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Σημειώνεται ότι, η προγραμματισμένη συμμετοχή του Υφυπουργείου σε 

εξειδικευμένες εκθέσεις τουρισμού υγείας και ευεξίας στη Σαουδική Αραβία και στη 

Μόσχα ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Να σημειωθεί πρόσθετα ότι, αναβλήθηκε  η προγραμματισμένη προκήρυξη του 

Υφυπουργείου για εκπόνηση ολοκληρωμένης εξειδικευμένης μελέτης για τον 

τουρισμό υγείας, ευεξίας, αποκατάστασης και ατόμων με αναπηρίες. Αντ’ αυτού, 

το Υφυπουργείο προχώρησε υπηρεσιακά σε διερεύνηση της υφιστάμενης 

κατάστασης και των προοπτικών της Κύπρου ως προορισμού για τουρισμό υγείας 

και ευεξίας πραγματοποιώντας σε συνεργασία με το Φορέα Προώθησης 

Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου σειρά συναντήσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

(stakeholders) του τομέα. Στις συναντήσεις συμμετείχαν συντονιστές-

διαμεσολαβητές ιατρικού τουρισμού (medical facilitators), ταξιδιωτικά γραφεία 

μέλη του Φορέα, καθώς και ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Επιπλέον, ετοιμάστηκαν και 

στάλθηκαν σε όλα τα Γραφεία Εξωτερικού του Υφυπουργείου ερωτηματολόγια, 

ούτως ώστε να διαφανούν οι τάσεις κάθε αγοράς, με στόχο την καταγραφή και 

συγκεκριμενοποίηση των αγορών στόχευσης για το προϊόν του τουρισμού υγείας 

και ευεξίας. 

Παράλληλα, το Υφυπουργείο συμπεριέλαβε στις επιλέξιμες δαπάνες του νέου 

Σχεδίου Παροχής Οικονομικής στήριξης για τη δημιουργία, αναβάθμιση υποδομών 

/ εγκαταστάσεων, με στόχο την αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος που 

αφορά στις ειδικές μορφές τουρισμού και το οποίο προκηρύχθηκε τους τελευταίους 

μήνες του 2020, την αγορά ατομικών στρωμάτων γυμναστικής (mats) κατάλληλων 

για επιδαπέδιες ασκήσεις, γιόγκα, πιλάτες κ.τ.λ. από τουριστικά καταλύματα για 

παραχώρηση στους ενοίκους του ξενοδοχείου για χρήση, είτε στο χώρο του σπα / 

γυμναστηρίου είτε στο δωμάτιο τους. 

4.4.9 Γαστρονομικός Τουρισμός και Οινοτουρισμός 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού επιχορήγησε τη διοργάνωση στοχευμένων 

σεμιναρίων σε θέματα γαστρονομίας σε διάφορες κοινότητες. 

Τα διάφορα φεστιβάλ γαστρονομίας, τα οποία κάθε χρόνο επιχορηγούνται από το 

Σχέδιο Επιχορήγησης Εκδηλώσεων Οινογαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων 

(de minimis), αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας.  

Επιπρόσθετα, ο διαγωνισμός Κυπριακού Οίνου, ο οποίος διοργανώνεται κάθε 

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

Περιβάλλοντος, αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας και επαναπρογραμματίζεται για 

το 2022. Το Υφυπουργείο είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για τον 

διαγωνισμό και αναλαμβάνει την οργάνωση των Ταξιδίων Εξοικείωσης (fam trips) 

με δημοσιογράφους / οινογράφους. 
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Το Υφυπουργείο ολοκλήρωσε τη δημιουργία του δεύτερου Γαστρονομικού 

Ημερολογίου (γλυκά και πίτες) σε ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και 

ρωσικά.  

Τέλος, ολοκλήρωσε με επιτυχία το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MAPPAE (διαδρομές 

των βοτάνων). 

4.4.10 Γαμήλιος τουρισμός  

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

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

ανανέωση όρκων και ρομαντικά ταξίδια.  

Το Υφυπουργείο μέσα στο πλαίσιο των εργασιών του, πραγματοποίησε ευρεία 

σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων φορέων του κυβερνητικού και ιδιωτικού τομέα, 

για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με διαχρονικά προβλήματα που 

παρουσιάζονται και τρόπους επίλυσης τους, καθώς επίσης τρόποι ανάπτυξης και 

προώθησης του τομέα γαμήλιου τουρισμού.  

Για την προώθηση του γαμήλιου προϊόντος στο εξωτερικό, το Υφυπουργείο 

συμμετείχε, μαζί με Κύπριους ιδιώτες, στην έκθεση «Bride Show» στο Ντουμπάι, 

με στόχο την επαφή με επαγγελματικό και καταναλωτικό κοινό από την αγορά των 

Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) και της ευρύτερης περιοχής Μέσης 

Ανατολής. Από τη συμμετοχή αποκομίστηκαν σημαντικά συμπεράσματα για το 

επίπεδο ενδιαφέροντος για την Κύπρο, ιδιαίτερα από τους απόδημους που 

διαμένουν στο Ντουμπάι, και διευρύνθηκε το επαγγελματικό δίκτυο μέσα από 

επαφές με οργανωτές ταξιδίων και άλλους επαγγελματίες του τομέα.  

Το Υφυπουργείο προγραμμάτιζε τη συμμετοχή του, με τη συνοδεία Κύπριων 

φορέων, στις γαμήλιες εκθέσεις «The Birmingham National Wedding Show», «The 

London National Wedding Show» και «The Scottish Wedding Show» στο Η.Β., 

«Warsaw Wedding Show» στην Πολωνία, «Kiev Wedding Show» στην Ουκρανία 

καθώς, επίσης, στην έκθεση «Royal Wedding Show» στον Λίβανο, οι οποίες 

αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας.  

Επιπλέον, προγραμματίζονταν ταξίδια εξοικείωσης εξειδικευμένων οργανωτών 

ταξιδίων και διοργανωτών γαμήλιων τελετών και εκδηλώσεων (wedding planners) 

από τις αγορές των ΗΑΕ, Ουκρανίας και Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία όμως 

αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας.  

Τέλος, περί τα τέλη του 2020 ξεκίνησε ο δημόσιος διάλογος για τον τροποποιητικό 

Κανονισμό στον περί Αρχαιοτήτων Νόμο, για χρήση αρχαιολογικών χώρων για 

γαμήλιες δεξιώσεις, συντονιστής του οποίου ήταν το Υφυπουργείο Τουρισμού.  
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4.4.11 Τουρισμός Κρουαζιέρας 

Σε ό,τι αφορά θέματα ανάπτυξης, προβολής και προώθησης του τουρισμού 

κρουαζιέρας, το Υφυπουργείο Τουρισμού πραγματοποίησε τις εξής ενέργειες:   

Καταρχήν, υπήρχε συνεχής εξυπηρέτηση των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων 

στο λιμάνι Λεμεσού και έγινε διανομή πληροφοριακού υλικού στο επιβατικό κοινό. 

Επίσης, υλοποιήθηκε το έργο δημιουργίας θεματικών διαδρομών για τουρισμό 

κρουαζιέρας, παραγωγής χαρτών με σημεία ενδιαφέροντος για μεμονωμένους 

περιηγητές και διαδραστικής παρουσίασης, απευθυνόμενης στα στελέχη των 

εταιρειών κρουαζιερόπλοιων.    

Επιπλέον, ανακοινώθηκε το νέο Σχέδιο Κινήτρων του Υφυπουργείου για τη 

φιλοξενία επιβατών κρουαζιερόπλοιων στην Κύπρο στα πλαίσια των Κανονισμών 

της Ε.Ε. για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, με δικαιούχους εταιρείες 

κρουαζιέρων ή νόμιμους αντιπροσώπους τους στην Κύπρο.  

Σε συνεννόηση με το διαχειριστή του Λιμανιού Λεμεσού DP World Limassol, το 

Υφυπουργείο συνέβαλε στη δημιουργία ταυτότητας με θεματικές αναφορές στην 

Κύπρο στη νέα αίθουσα επιβατών του Λιμανιού Λεμεσού και στην εισαγωγή QR 

coding (σε τέσσερις καταρχήν γλώσσες) στη σηματοδότηση εντός και εκτός του 

τερματικού του Λιμανιού Λεμεσού. 

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού συνεδρίου-έκθεσης «Seatrade Virtual», που 

πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020, έγιναν συναντήσεις με 

εκπροσώπους εταιρειών κρουαζιέρας και σούπερ γιοτ, λιμανιών γειτνιαζόντων 

περιοχών και άλλους φορείς, αποκομίζοντας έτσι σημαντικές γνώσεις και 

χαράσσοντας τον προγραμματισμό και τις κοινές δράσεις για το 2021. 

4.4.12 Καταδυτικός Τουρισμός  

Στο πλαίσιο των ενεργειών του Υφυπουργείου Τουρισμού για αναβάθμιση του 

προϊόντος και στα πλαίσια του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής στήριξης  για  τη 

δημιουργία, αναβάθμιση υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την αναβάθμιση 

του προσφερόμενου προϊόντος που αφορά στις ειδικές μορφές τουρισμού σε 

Δήμους και Κοινότητες, εισήχθησαν πρόνοιες για παροχή οικονομικής στήριξης 

για: 

- Βελτιώσεις σε θέματα προσβασιμότητας εισόδου σε σημεία κατάδυσης από 

ακτή (Shore Dives). 

- Κατασκευή Σκιαδίων (κιόσκια) για χρήση από τους δύτες. 

- Τοποθέτηση μόνιμων σημαδούρων (πλωτήρων) απαγόρευσης εισόδου σε 

σκάφη κοντά στα σημεία κατάδυσης από ακτή (Shore Dives). 

- Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης κοντά στα σημεία 

κατάδυσης από ακτή (Shore Dives). 
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Περαιτέρω, αποφασίστηκε η στήριξη των Παροχέων Υπηρεσιών Καταδύσεων 

Αναψυχής για πιστοποίηση τους με το πρότυπο CYS ΕΝ ISO 24803:2017, με 

βάση τα όσα προβλέπει το «Σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για την 

πιστοποίηση παροχέων υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής στην Κύπρο με βάση 

τις απαιτήσεις του προτύπου CYS ΕΝ ISO 24803:2017 στα πλαίσια των 

κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ( DE 

MINIMIS)». 

Επιπρόσθετα, με στόχο τον εμπλουτισμό και αναβάθμιση του οπτικοακουστικού 

υλικού για τον καταδυτικό τουρισμό, το Υφυπουργείο προχώρησε σε αγορά 

εξειδικευμένων φωτογραφιών και βίντεο σχετικά με το προϊόν από επαγγελματίες 

του Καταδυτικού Τουρισμού. 

 
4.5 Κλάδος Εντύπων και Οπτικοακουστικών Μέσων Προβολής 

 

Το Υφυπουργείο κατά το 2020 συνέχισε την αναθεώρηση των εντύπων ούτως 
ώστε να είναι πιο πρακτικά, να έχουν μια ομοιόμορφη και εμπεριστατωμένη εικόνα 
προς τους αναγνώστες. Έγινε εμβάθυνση στα θέματα τα οποία παρουσιάζονται 
και τα οποία συμβαδίζουν με την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού, η οποία 
υπαγορεύει να δοθεί έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού όπως η γαστρονομία 
και η αυθεντική διαδρομή που ετοιμάζεται τώρα. Επιπλέον, ο Κλάδος έχει εστιαστεί 
και στην ψηφιοποίηση των εντύπων ούτως ώστε οι επισκέπτες της ιστοσελίδας 
του Υφυπουργείου, να μπορούν να κατεβάσουν την ψηφιακή έκδοση σε 
οποιανδήποτε συσκευή επιθυμούν. Επίσης, άρχισε η προεργασία, ειδικότερα για 
τις νέες ανανεωμένες εκδόσεις του Υφυπουργείου, ώστε να προστεθούν σε αυτές 
QR codes. 
 
Το Υφυπουργείο  σε μια προσπάθεια να αναδιαμορφωθούν όλα τα έντυπα του και 
να έχουν οπτικά έναν ομοιόμορφο χαρακτήρα, προχώρησε αφενός, στη 
δημιουργία νέων εντύπων και, αφετέρου, στον επανασχεδιασμό των υφιστάμενων.  
 
Επιπρόσθετα, έχουν ολοκληρωθεί οι εκτυπώσεις και οι επανεκτυπώσεις, όπου 
χρειαζόταν λόγω χαμηλού αποθέματος, για τα ακόλουθα έντυπα: 
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ΕΝΤΥΠΟ ΓΛΩΣΣΑ 

Cyprus Αραβικά, Ισπανικά, Τσέχικα 

Cyprus 11000 years of History  Ιταλικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, 

Δανέζικα, Νορβηγικά, Ουκρανικά 

Travel Planner Αγγλικά, Κινέζικα, Ισπανικά, Σουηδικά,  

Γαλλικά, Ιαπωνικά, Δανέζικα, 

Φινλανδικά, Ολλανδικά, Αραβικά, 

Νορβηγικά, Ουκρανικά 

Nature Trails Αγγλικά 

 Wedding Tourism Αγγλικά 

Cruise Map Pafos / Larnaka Αγγλικά 

 

Παράλληλα, ετοιμάστηκε μικρός χάρτης της Κύπρου στα γαλλικά ο οποίος 

παραχωρείται στους δημοσιογράφους για τις ανάγκες του γραφείου του 

Υφυπουργείου στη Γαλλία και συνεχίστηκε η επεξεργασία υλικού και πληροφοριών 

για την επικαιροποίηση των χαρτών του Υφυπουργείου.  

Στο ενδιάμεσο, ολοκληρώθηκε η μετάφραση του εντύπου «11.000 Χρόνια Ιστορίας 

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

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

Επίσης, ολοκληρώθηκε η μετάφραση, ο σχεδιασμός και η εκτύπωση του εντύπου 

“Travel Planner” σε Αγγλικά, Κινέζικα, Ισπανικά, Σουηδικά, Γαλλικά, Ιαπωνικά, 

Δανέζικα, Φινλανδικά, Ολλανδικά, Αραβικά, Νορβηγικά, Ουκρανικά και έγινε η 

συγγραφή και προετοιμασία νέων κειμένων για νέα έντυπα όπως: «Shooting», 

«Sports Tourism», «Cycling», «Health Tourism», «Golf», «Wedding and 

Gastronomic calendar for Pies and Sweets». 

Πέραν των πιο πάνω, σε ό,τι αφορά τον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων, 

πραγματοποιήθηκε αγορά νέου φωτογραφικού υλικού από νέους φωτογράφους 

και συνεχίστηκε η συλλογή, η αξιολόγηση, η κωδικοποίηση και η ψηφιοποίηση του 

φωτογραφικού υλικού του Υφυπουργείου.  

Τέλος, υπήρξε συνεχής παρακολούθηση των αποθεμάτων των εκδόσεων στο 

σύστημα ERP και παραχωρήθηκε φωτογραφικό και άλλο οπτικοακουστικό υλικό 

σε τρίτους που το χρησιμοποίησαν για σκοπούς προβολής της Κύπρου.  
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4.6 Κλάδος Φιλοξενίας 

 

Ο κλάδος Φιλοξενίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη του τουριστικού 

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

φιλοξενούμενους του Υφυπουργείου, όπως δημοσιογράφους, τουριστικούς 

πράκτορες και επίσημους προσκεκλημένους. Το Υφυπουργείο  προσφέρει επίσης, 

μερική φιλοξενία (καλύπτει μέρος των εξόδων) σε φιλοξενούμενους τρίτων, όπως 

φιλοξενούμενους αεροπορικών εταιρειών, κρατικών υπηρεσιών, κ.ά.  

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

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

είναι περιορισμένες. 

Κατά το 2020 τα προγράμματα φιλοξενίας του Υφυπουργείου ήταν περιορισμένα 

λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (73 προγράμματα το 2020 σε σχέση με 321 

το  2019). Οι φιλοξενούμενοι ήταν κυρίως Τουριστικοί Πράκτορες και Οργανωτές 

Ταξιδίων, Δημοσιογράφοι, άτομα που ασκούν επιρροή (Ιnfluencers), άτομα που 

αρθρογραφούν στο διαδίκτυο (Βloggers), μέλη Τηλεοπτικών Συνεργείων και 

Συμμετέχοντες σε Συνέδρια και Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Το Υφυπουργείο 

προσέφερε, επίσης, φιλοξενία σε Διπλωμάτες και Κρατικούς Αξιωματούχους 

άλλων κρατών, νικητές διαγωνισμών άλλων κρατών, μαθητές από εξωτερικό κ.α., 

με στόχο τη διεύρυνση της προβολής και ανάδειξης του τουριστικού μας 

προϊόντος. Οι φιλοξενούμενοι προέρχονταν από διάφορες χώρες και κυρίως από 

Ρωσία, Γερμανία, Πολωνία, Ιταλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βαλτικές Χώρες, 

Ελλάδα και Ελβετία. Ο κλάδος φιλοξενίας συνέλεξε αξιολογήσεις και προωθητικό 

υλικό όπως άρθρα και αναρτήσεις σε ΜΜΕ που δόθηκαν από τους 

φιλοξενούμενους. 

Παράλληλα, τo προσωπικό του κλάδου Φιλοξενίας έχει προβεί σε επιτόπου 

επισκέψεις, καταγραφή και αξιολόγηση νέων χώρων ειδικών ενδιαφερόντων με 

στόχο την περίληψη τους στα προγράμματα φιλοξενίας. 

Επιπρόσθετα, το προσωπικό του κλάδου φιλοξενίας βοήθησε στην εξυπηρέτηση 

ταξιδιωτών μέσω παροχής πληροφοριών αναφορικά με τα ταξιδιωτικά 

πρωτόκολλα και τη συμμετοχή τους στις ομάδες που συστάθηκαν στο 

Υφυπουργείο (Travel 2020 και Crisis).   

 

4.7 Κλάδος Πληροφόρησης και Εμπειριών 

 

Το προσωπικό των Γραφείων Πληροφοριών εξυπηρετεί ντόπιους και ξένους 

επισκέπτες, έχει άμεση και προσωπική επαφή μαζί τους και τους παρέχει ακριβείς 

και ποιοτικές πληροφορίες για το νησί μας. 
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Επιπλέον, μέσα από τη δημιουργία και διατήρηση επαφών με τις τοπικές κοινωνίες 

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

Γραφείων Πληροφοριών αποκτά εκτενή και επίκαιρη γνώση των αντίστοιχων 

περιοχών και μπορεί να παράσχει στο Υφυπουργείο πολύτιμη ανατροφοδότηση 

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

 
Η πανδημία του κορωνοϊού είχε ως αποτέλεσμα τη θεαματική μείωση της 

τουριστικής κίνησης στην Κύπρο, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στην κίνηση 

που δέχθηκαν τα Γραφεία Πληροφοριών κατά τη διάρκεια του 2020. Συγκεκριμένα, 

ο συνολικός αριθμός επισκεπτών στα Γραφεία ανήλθε στα 23.723 άτομα, σε 

σύγκριση με 128.050 άτομα το 2019. Το ποσοστό της μείωσης των επισκεπτών 

στα Γραφεία ανήλθε σε 81.47%. 

Ως απότοκο της πανδημίας, ο Κλάδος Πληροφόρησης και Εμπειριών ανέλαβε 

κατά τη διάρκεια του 2020 την εξυπηρέτηση του κοινού σε ότι αφορά τα 

πρωτόκολλα του προορισμού μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης travel2020 που 

δημιούργησε το Υφυπουργείο Τουρισμού. Επιπρόσθετα, ανέλαβε την 

εξυπηρέτηση του κοινού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Υφυπουργείου 

καθώς και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Κυβέρνησης «Cyprus Flight 

Pass».  

Ο Κλάδος Πληροφόρησης και Εμπειριών του Υφυπουργείου ανάλαβε το 

σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση του έργου της Αυθεντικής 

Διαδρομής Heartland of Legends. Η εν λόγω διαδρομή θα διέρχεται από ορεινές 

και ακριτικές περιοχές και θα προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες στους επισκέπτες 

της Κύπρου, οι οποίες θα τους φέρνουν κοντά στην κυπριακή φύση, την παράδοση 

και στον τρόπο ζωής των Κυπρίων. Ο Κλάδος ανέλαβε τη συγγραφή κειμένων για 

την κύρια και τις επιμέρους διαδρομές καθώς και τη συγγραφή κειμένων για την 

ιστοσελίδα της διαδρομής. Επίσης, διενήργησε επισκέψεις στα χωριά και τα 

εργαστήρια/βιοτεχνίες/οικοτεχνίες που ενδεχομένως να περιληφθούν σε αυτήν, 

είχε επαφές με τις τοπικές αρχές και ενημέρωσε για τα σχέδια κινήτρων του 

Υφυπουργείου Τουρισμού. 

Ο Κλάδος Πληροφόρησης και Εμπειριών εκτός από τις υπηρεσίες που 

προσφέρονται στους επισκέπτες των γραφείων, ανέλαβε για το 2020 και τα 

ακόλουθα καθήκοντα: 

- Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με νέα τουριστικά προϊόντα και 
εμπειρίες για να αξιοποιηθούν από το Υφυπουργείο.  
 

- Συγγραφή και έλεγχος του περιεχομένου του διαφημιστικού υλικού 
(φυλλάδια ή και έντυπα) όπως και της ιστοσελίδας σε διάφορες γλώσσες. 

 
- Χειρισμό παραπόνων που απευθύνονται στο Υφυπουργείο. 
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- Εκπροσώπηση του Υφυπουργείου σε τοπικές επιτροπές και εκδηλώσεις και 
συμμετοχή σε συναντήσεις με τοπικούς και άλλους φορείς του τουρισμού. 

 
- Υποδοχή και παροχή πληροφοριών στους επιβάτες των μεγάλων 

κρουαζιερόπλοιων που φθάνουν στην Κύπρο και αποβιβάζονται στην 
Κύπρο. 

 
 

4.8  Κλάδος Εκθέσεων 
 

Ο κατάλογος των διεθνών τουριστικών εκθέσεων γενικού ενδιαφέροντος και 

ειδικών ενδιαφερόντων, στις οποίες παραδοσιακά λαμβάνει μέρος το 

Υφυπουργείο Τουρισμού, έχει αναθεωρηθεί, ώστε να υπάρχει καλύτερη στόχευση, 

λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν λόγω της 

πανδημίας και των επιδημιολογικών δεδομένων. Εξάλλου, η διεξαγωγή διεθνών 

τουριστικών εκθέσεων το 2020 ήταν πολύ περιορισμένη.  Ορισμένες διεθνείς 

τουριστικές εκθέσεις είχαν ανακοινώσει ότι δεν θα διοργανώνονταν ούτε το 2021.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας και Αδειοδότησης 

Τουριστικών Επιχειρήσεων 

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

5.1 Νέο Νομοθετικό πλαίσιο  

 
Κατά το 2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία των νέων νομοθετικών πλαισίων που 
ρυθμίζουν την αδειοδότηση και τη λειτουργία όλων των τουριστικών επιχειρήσεων. 
Σε αυτά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
 
(α) Προωθήθηκε προς τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό 
έλεγχο το  νομοσχέδιο που θα αντικαταστήσει την «Περί Κέντρων Αναψυχής 
Νομοθεσίας του 1985-2020». 
 
(β) Προωθήθηκαν προς τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό 
έλεγχο τροποποιήσεις της «Περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών 
Νομοθεσία του 1995-2013» και   Διατάγματα που εκδίδονται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο με βάση τον Περί Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων 
και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο. 

 
5.2  Κλάδος Διαμονής  

 

5.2.1 Λειτουργία Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων 

 

Ο Κλάδος Διαμονής έχει ως κύρια αρμοδιότητα την παρακολούθηση της 

εφαρμογής της περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 

Τουριστικών Καταλυμάτων Νομοθεσίας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται 

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

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

τομέα της διαμονής, παρακολούθηση και μελέτη νέων τάσεων στην ξενοδοχειακή 

βιομηχανία και υποβολή εισηγήσεων. Αρμοδιότητα του Κλάδου είναι επίσης η 

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

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

νέα στρατηγική τουρισμού, όπως και στο πρόγραμμα εποπτείας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς επίσης και σε συσκέψεις με Κρατικές Υπηρεσίες και 

Ξενοδοχειακούς Φορείς για θέματα που άπτονται της λειτουργίας των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

 

5.3  Κλάδος Διατροφής (Κέντρα Αναψυχής & Γαστρονομία) 

 

5.3.1   Κέντρα Αναψυχής 

 

 Κατατάξεις, Ανακατατάξεις και Ανακλήσεις 

Κατά τη διάρκεια του 2020 ολοκληρώθηκαν οι κατατάξεις/ανακατατάξεις 101 

κέντρων αναψυχής, έγιναν 1700 αλλαγές οι οποίες αφορούσαν ονομασία, 

επιχειρηματία ή διευθυντή Κέντρων Αναψυχής και έγινε ανάκληση της άδειας 

λειτουργίας 159 Κέντρων Αναψυχής.  Επίσης, εξετάστηκαν 450 αιτήσεις που 

αφορούσαν τροποποιήσεις υφιστάμενων κέντρων αναψυχής ή/και δημιουργίας 

νέων κέντρων και έτυχαν έγκρισης οι 111 από αυτές. Η Επιτροπή Κέντρων 

συνήλθε τον Νοέμβριο στην καθιερωμένη της ετήσια συνεδρία με κύριο θέμα 

συζήτησης την πολιτική για την ανανέωση της κατάταξης και έκδοσης άδειας 

λειτουργίας Κέντρων Αναψυχής για το 2021. 

 

 Σχέδια Επιχορήγησης 

Κατά το 2020 πραγματοποιήθηκε η προκήρυξη του σχεδίου επιχορήγησης μέρους 

του κόστους της δαπάνης για έργα αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών 

σε κέντρα αναψυχής.    

 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου υποβλήθηκαν και εξετάστηκαν 20 αιτήσεις από τις οποίες 

εγκρίθηκαν και έτυχαν επιχορήγησης 18 επιχειρήσεις Κέντρων Αναψυχής, με 

συνολική δαπάνη ύψους €177.000 περίπου. 
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5.3.2 Γαστρονομία 

 

 Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας (Taste Cyprus) 

Κατά το 2020, πιστοποιήθηκαν με το σύμφωνο 27 νέες επιχειρήσεις, ανεβάζοντας 

το συνολικό αριθμό πιστοποιημένων επιχειρήσεων σε 43.  Το Σύμφωνο προβλέπει 

μια σειρά ελάχιστων κριτηρίων ένταξης επιχειρήσεων στοχεύοντας στην προβολή 

της τοπικής γαστρονομίας, στην προώθηση των τοπικών μας προϊόντων και στην 

αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των χώρων εστίασης, καταστημάτων 

πώλησης και μονάδων παραγωγής τοπικών προϊόντων διατροφής. 

 

 Κυπριακό Πρόγευμα / Πιάτο Κυπριακού Προγεύματος 

Σε συνεργασία με τον κλάδο ειδικών προϊόντων του Υφυπουργείου και τον 

Σύνδεσμο Αρχιμαγείρων Κύπρου, σχεδιάστηκε το πιάτο «Κυπριακού 

Προγεύματος» για κέντρα αναψυχής και καταλύματα (με περιορισμένο χώρο 

παρασκευαστηρίου), το οποίο θα προωθηθεί εντός του επόμενου έτους.  

 

Η εφαρμογή του προγράμματος «Κυπριακό Πρόγευμα» που αφορά τα τουριστικά 

καταλύματα/ ξενοδοχεία, περιορίστηκε σε μικρό αριθμό μονάδων λόγω μη 

επαναλειτουργίας και των 70 επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον θεσμό, 

συνεπεία των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία. 

 

5.4  Κλάδος αδειοδότησης και ελέγχου (Επιθεωρήσεις) 

 

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

λειτουργία ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών καταλυμάτων, γραφείων 

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

επαγγέλματος των ξεναγών. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίστηκαν οι επιθεωρήσεις τόσο των ξενοδοχειακών και 

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

προγράμματα επιθεωρήσεων και τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται στις 

κατά περίπτωση διαδικασίες προτύπου διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008. 

 

Με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υφυπουργείου, κατά την 27η Οκτωβρίου  2020 

λειτουργούσαν 3524 Κέντρα Αναψυχής, 817 ξενοδοχειακά και άλλα τουριστικά 

καταλύματα και 423 Γραφεία Τουρισμού και Ταξιδίων.  Κατά το 2020 εκδόθηκαν 

1968 άδειες Κέντρων Αναψυχής. Επιπρόσθετα, εκδόθηκαν 290 άδειες σε 

αδειούχους ξεναγούς.  
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Με σκοπό τη διασφάλιση τήρησης των μέτρων που τέθηκαν από το Υπουργείο 

Υγείας για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, λειτουργοί της Διεύθυνσης 

διεξήγαγαν 7240 επιθεωρήσεις σε παγκύπρια κλίμακα σε τουριστικές επιχειρήσεις 

και χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος.  Επίσης, λειτουργοί έλαβαν μέρος σε 

εκστρατείες ελέγχου επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου σε συνεργασία με άλλες 

Υπηρεσίες. 

 

5.5  Κλάδος επιμόρφωσης, ποιοτικής εξυπηρέτησης & ασφάλειας 

τουριστών 

 

5.5.1 Επιμόρφωση Επαγγελματιών 

 

Κατά τη διάρκεια του 2020 πραγματοποιήθηκαν 46 διαδικτυακά εκπαιδευτικά 

σεμινάρια για επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας. Τα θέματα που 

κάλυψαν τα σεμινάρια αφορούσαν το διαδικτυακό μάρκετινγκ, την ασφάλεια και 

υγεία, τις καλές πρακτικές καθαρισμού και απολύμανσης, τη φιλοξενία, την 

αποτελεσματική εξυπηρέτηση κλπ. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν 3300 περίπου 

άτομα, τα οποία επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μάθηση και ζήτησαν όπως ο 

θεσμός αυτός συνεχιστεί και στο μέλλον.  Επιπλέον, ξεκίνησε το πρόγραμμα 

εκμάθησης ξένων γλωσσών (ρωσικά, γερμανικά, γαλλικά) και ελληνικών για 

αλλόγλωσσους, στο οποίο εγγράφηκαν 220 άτομα.  Επίσης, σε συνεργασία με τον 

Σύνδεσμο Αρχιμαγείρων δημιουργήθηκαν 10 εκπαιδευτικά βίντεο, στα οποία 

προβάλλεται η χρήση παραδοσιακών υλικών στη σύγχρονη γαστρονομία. 

 

5.5.2 Συνεργασία με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

 

 Πρόγραμμα Νεαροί Πρεσβευτές Τουρισμού 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης στο ευρύ 

κοινό, συνεχίστηκε και για τη σχολική χρονιά 2019/20 το πρόγραμμα 

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

Τάξης Δημοτικών Σχολείων. Στόχος των ενημερώσεων αυτών είναι να καταστούν 

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

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

τριμήνου του 2020 έγιναν συνολικά 46 διαλέξεις παγκύπρια, τις οποίες 

παρακολούθησαν 1817 μαθητές περίπου. 

 

 Μαθητικός Διαγωνισμός 

Πραγματοποιήθηκαν 16 παρουσιάσεις σε μαθητές Ε΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων 

για το θέμα του τουρισμού στην Κύπρο, τις οποίες παρακολούθησαν 660 περίπου 
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μαθητές και 3 παρουσιάσεις σε Γυμνάσια/Λύκεια για το θέμα των τουριστικών 

επαγγελμάτων, τις οποίες παρακολούθησαν 300 περίπου μαθητές.    
 

5.5.3 Πλατφόρμα για την ασφάλεια των τουριστών 

 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, εξήγγειλε τον Νοέμβριο διαγωνισμό για 
τους μαθητές Γ' και Δ' τάξεων σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης με θέμα «Ελάτε 
στην κοινότητά μας».  Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στη γνωριμία με τη Κύπρο και 
στην ανάπτυξη τουριστικής συνείδησης και θα ολοκληρωθεί εντός του 2021. 

 

5.5.4 Παράπονα 

 

Υποβλήθηκαν και διερευνήθηκαν 66 παράπονα, τα οποία εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα της Διεύθυνσης και τα οποία αφορούσαν επιχειρήσεις, αδειούχες και 

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

καθορίζεται από το σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Έγιναν οι ανάλογες 

παραστάσεις/υποδείξεις προς τους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες και στις 

περιπτώσεις όπου ήταν δυνατόν λήφθηκαν τα δέοντα μέτρα. Το Υφυπουργείο 

διαχειρίστηκε 24 περίπου παράπονα σχετικά με τις παραλίες, τα οποία αφορούσαν 

κυρίως την πυκνή και, πέραν του καθορισμένου από τη σχετική νομοθεσία, ορίου 

τοποθέτησης κρεβατιών/ομπρελών, ανεπαρκείς ή παραμελημένες υποδομές και 

τη ρύπανση της θάλασσας και της παραλίας. Λήφθηκε, επίσης, αριθμός 

παραπόνων τα οποία δεν ενέπιπταν στις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου 

Τουρισμού και τα οποία διαβιβάστηκαν στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες 

για διερεύνηση και λήψη των αναγκαίων μέτρων.   

 
5.6  Τομέας εξυπηρέτησης ΑμεΑ 

 

5.6.1 Σχέδια Χορηγιών 

 

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των κυπριακών παραλιών μέσω ενισχύσεων των 

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

Υφυπουργείου Τουρισμού για ενθάρρυνση έργων οργάνωσης και ασφάλειας 

παραλιών, με έμφαση στη βελτίωση υποδομών για άτομα με αναπηρίες και δόθηκε 

συνολικά το ποσό των 55 000 ευρώ. 

 

5.6.2 Καταγραφή προσβάσιμων παραλιών 

 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού, μέσω του «σχεδίου επιχορήγησης για ενθάρρυνση 

έργων οργάνωσης και ασφάλειας παραλιών με έμφαση στην βελτίωση υποδομών 
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για άτομα με αναπηρίες (2019-2020)», είχε συμβάλει στη δημιουργία 

προσβάσιμων παραλιών για άτομα με αναπηρίες και συγκεκριμένα για άτομα με 

κινητικά προβλήματα /δυσκολίες. Συγκεκριμένα, το 2018 είχαν καταγραφεί 50 

προσβάσιμες παραλίες   (εκ των οποίων οι 29 με πλήρη πρόσβαση), ενώ το 2020 

καταγράφηκαν 52 προσβάσιμες παραλίες εκ των οποίων 36 με πλήρη πρόσβαση 

(μέσω διαδρόμων/ειδικών τροχοκαθισμάτων/ άλλων μηχανισμών μέχρι και τη 

θάλασσα). 

 
 

5.6.3 Διεξαγωγή Έρευνας για προσβάσιμες παραλίες 

 

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

συγκεκριμένα για άτομα με κινητικά προβλήματα/δυσκολίες, πραγματοποιήθηκε 

έρευνα και ανανέωση των στοιχείων της σχετικής έκδοσης του Υφυπουργείου, 

κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι με τη συνδρομή/επιχορήγηση του Υφυπουργείου 

υπήρξε αύξηση των εν λόγω παραλιών και του εξοπλισμού προσβασιμότητας. 

Από 50 προσβάσιμες παραλίες το 2018, εκ των οποίων οι 29 με πλήρη πρόσβαση, 

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

πρόσβαση (πρόσβαση μέσω διαδρόμων/ειδικών τροχοκαθισμάτων/ άλλων 

μηχανισμών μέχρι και τη θάλασσα). 
 

5.6.4 Αναθεώρηση Ενημερωτικού Οδηγού «Accessible Cyprus» 

Οι πληροφορίες του Οδηγού «Accessible Cyprus», έχουν αναθεωρηθεί και 
περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό προσβάσιμων εγκαταστάσεων και 
διευκολύνσεων. Ο οδηγός απευθύνεται σε άτομα με ανάγκες προσβασιμότητας 
που επιθυμούν να επισκεφθούν το νησί.  

 

5.6.5 Καταγραφή διευκολύνσεων ΑμεΑ σε κέντρα αναψυχής 

 

Συνεχίζεται η καταγραφή των βασικών διευκολύνσεων για την εξυπηρέτηση των 

ατόμων με αναπηρίες στα καταταγμένα από το Υφυπουργείο κέντρα αναψυχής. 

Σκοπός είναι η διάχυση της πληροφόρησης μέσω της ιστοσελίδας του 

Υφυπουργείου ή/και με άλλο τρόπο. 

 

5.6.6 Συνεργασία με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

 

Σε συνεργασία με την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ), διοργανώθηκε 

καθοδηγητική επιθεώρηση ξενοδοχείου με φοιτητές του ΤΕΠΑΚ για καταγραφή 

των διευκολύνσεων του για άτομα με αναπηρίες. 
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5.7  Τομέας παραλιών  

 

5.7.1 Σχέδια Χορηγιών 

Όπως έχει προαναφερθεί, στο πλαίσιο αισθητικής και ποιοτικής αναβάθμισης των 

παραλιών μέσω ενισχύσεων των Τοπικών Αρχών λειτούργησε για ακόμη μια 

χρονιά το Σχέδιο Επιχορηγήσεων του Υφυπουργείου Τουρισμού για ενθάρρυνση 

έργων οργάνωσης και ασφάλειας παραλιών.  Μέσω του Σχεδίου  λήφθηκαν 

αιτήματα από Δήμους και Κοινότητες.  Επιπλέον, το τέλος του 2020 ανακοινώθηκε 

το νέο αναβαθμισμένο Σχέδιο για την αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση 

παραλιών μέσω του οποίου εξετάστηκαν επίσης αιτήματα που υποβλήθηκαν από 

τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.  Το 2020 έλαβαν χορηγία στα πλαίσια των υπό 

αναφορά Σχεδίων οι Δήμοι Λεμεσού, Αγίου Αθανασίου, και τα Κοινοτικά 

Συμβούλια Αλαμινού, Πισσουρίου και Αγίου Τύχωνα.  Παράλληλα, κατόπιν 

διαβουλεύσεων με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας 

και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), υλοποιήθηκε το 2020 διακυβερνητική εντολή ύψους 55.000 

ευρώ για αγορά ναυαγοσωστικού εξοπλισμού από το Υπουργείο Εσωτερικών, 

βάσει αναγκών που εντοπίστηκαν από το ΚΣΕΔ. Το Υφυπουργείο Τουρισμού 

συνέβαλε επίσης στην κάλυψη εξόδων ύψους 10.000 ευρώ για την αγορά 

υπηρεσιών για καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης στην περιοχή Λεμεσού. 

 

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

5.7.3 Ασφάλεια Θαλάσσιων Αθλημάτων 

 

Στον τομέα της ασφάλειας των θαλασσίων αθλημάτων συνεχίστηκε η συνεργασία 

με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Safe Watersports» και έγιναν παρουσιάσεις σε 

συνεργάτες για το ομώνυμο πρόγραμμα.  
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5.7.4 Γαλάζια Σημαία 

 

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία», χορηγήθηκαν μέσω 

του εθνικού χειριστή του προγράμματος (CYMEPA) δράσεις της αγορά σημαιών, 

αναλύσεις νερών κολύμβησης, επιθεωρήσεις παραλιών κ.ά.  Το 2020 

βραβεύτηκαν 65 παραλίες σε 19 δήμους και κοινότητες παγκύπρια και μία Μαρίνα, 

αυτή της Λεμεσού.  Tο Υφυπουργείο Τουρισμού έχει τον ρόλο του εθνικού 

συντονιστή του προγράμματος. 

 
 

5.8 Τομέας αειφορίας  

 

5.8.1 Ετοιμασία όρων διαγωνισμού και προκήρυξη διαγωνισμών για 

μελέτες που αφορούν στη βιωσιμότητα 

 

Οι διαγωνισμοί αφορούν τα πιο κάτω: 

- Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και Μελέτη Φέρουσας 

Ικανότητας. 

- Μελέτη για την τουριστική ανάπτυξη και την καθιέρωση τουριστικής ταυτότητας 

της ευρύτερης περιοχής Πόλης Χρυσοχούς και Τηλλυρίας. 

 

5.8.2 Πρόγραμμα European Destinations of Excellence EDEN 

 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού είχε επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να 

διαχειριστεί το Πρόγραμμα EDEN 2019 στην Κύπρο και έχει διοργανώσει 

διαγωνισμό για την επιλογή του Καλύτερου Τουριστικού Προορισμού με θέμα 

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

όπου βραβευμένος προορισμός 2019 ήταν η κοινότητα της Μηλιούς στην επαρχία 

Πάφου. Η βράβευση, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το 2020 ακυρώθηκε 

λόγω των συνθηκών πανδημίας και στη θέση της δημιουργήθηκε βίντεο για 

διαδικτυακή προώθηση της Μηλιού, το οποίο προβλήθηκε στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και στην ιστοσελίδα του έργου για την Κύπρο. Επίσης, το 2020 

ζητήθηκαν και λήφθηκαν προσφορές για εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και 

σελιδοδεικτών που αφορούσαν την κοινότητα Μηλιού. Τέλος, είχε διεξαχθεί μία 

ανασκόπηση των πεπραγμένων του συμβολαίου που είχε υπογράψει το 

Υφυπουργείο Τουρισμού και το EASME (Executive Agency for Small and Medium-

sized Enterprises) που υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επιβεβαίωση της 

επιτυχούς υλοποίησης των παραδοτέων σύμφωνα με τους όρους των 

συμβολαίων.  
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5.8.3 Αειφόρες δράσεις/ συνεργασίες 

 

Το Υφυπουργείο είχε αναλάβει το οικονομικό κόστος για  δράσεις του Κυπριακού 

Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού και συγκεκριμένα τις ενημερωτικές ημερίδες 

«Sailing in Clean Oceans», «Plastic Free Entertainment Cruises and Water Sports 

Activities», «Mediterranean Coast Day» και στήριξε τις προσπάθειες για 

καθαρισμό παραλιών στα πλαίσια του προγράμματος «Keep our Sand and Sea 

Plastic Free».  Όλα τα πιο πάνω προγράμματα διεκπεραιώθηκαν με τη συνεργασία 

του ταξιδιωτικού οργανισμού TUI και το Travel Foundation.  Επίσης, συνεχίστηκε 

η συνεργασία με τη Cymepa (Cyprus Marine Environment Protection Association) 

μέσω της συμμετοχής στις συνεδρίες της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για 

το «Green Key», και μέσω της στήριξης της  έκδοσης σχετικού ενημερωτικού 

φυλλαδίου.  
 

 

5.9 Διαχείριση Πανδημίας Κορωνοϊού (Covid 19)   

Εξαιτίας του κλεισίματος του προορισμού κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και 
Μάιο συστάθηκε και λειτούργησε Ομάδα Κρίσης Covid-19, με απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, για διαχείριση του θέματος του επαναπατρισμού. 
 
Η Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας και Αδειοδότησης Τουριστικών 

επιχειρήσεων, ήταν ο κύριος συντονιστής της διαδικασίας επαναπατρισμού και 

διευθέτησης φιλοξενίας (ξενοδοχεία καραντίνας) μόνιμων κατοίκων της Κύπρου, 

οι οποίοι αφικνούνταν από το εξωτερικό και έπρεπε να αυτοπεριοριστούν λόγω 

του κορωνοϊού.  Επιπλέον, η Διεύθυνση ήταν υπεύθυνη για τη μεταφορά στενών 

επαφών κρουσμάτων τουριστών σε ξενοδοχεία αναφοράς/καραντίνας, καθόλη τη 

διάρκεια του έτους. 

 
Παράλληλα, πραγματοποιούνταν επιτόπιες επιθεωρήσεις για παρακολούθηση και 
έλεγχο της παροχής των προσφερόμενων υπηρεσιών στα ξενοδοχεία καραντίνας 
και λειτούργησε τηλεφωνικό κέντρο στο Υφυπουργείο, για παροχή πληροφόρησης 
και διαχείριση παραπόνων των επαναπατρισθέντων, σε 24ωρη βάση.  
 
 
5.9.1. Εφαρμογή Έκτακτου Πλάνου δράσεων λειτουργίας του  προορισμού   

Πραγματοποιήθηκε εντατική και λεπτομερής εργασία καθώς και συντονισμός 
αρμοδίων φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ολοκλήρωση 
πρωτοκόλλων λειτουργίας αεροδρομίων, ξενοδοχείων, παραλιών, κέντρων 
αναψυχής κλπ. Επίσης, διοργανώθηκαν διαδικτυακα σεμιναρία, που αφορούσαν 
μεταξύ άλλων καλές πρακτικές καθαρισμού και απολύμανσης, με βάση τα νέα 
δεδομένα που είχαν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας (e-learning).  
 



 

 

34 

 

 

5.10   Χειρισμός σελίδας Facebook «Υφυπουργείο Τουρισμού» 

Εντός του 2020 δημιουργήθηκε σελίδα στο Facebook με σκοπό την ενημέρωση 

της εγχώριας αγοράς για τις δραστηριότητες του Υφυπουργείου και αφετέρου την 

ανάγκη πιο άμεσης επικοινωνίας του κοινού με το Υφυπουργείο. Συγκεκριμένα, 

στη σελίδα αναρτάται υλικό που αφορά το έργο και τις δράσεις του Υφυπουργείου, 

όπως σχέδια επιχορήγησης και κίνητρα προς τη βιομηχανία, διαγωνισμοί και 

ανακοινώσεις για την έναρξη υλοποίησης μελετών και έργων, οι σημαντικότερες 

συναντήσεις του Υφυπουργού, σχετικές εκδηλώσεις (διαδικτυακές ή με φυσική 

παρουσία) και καμπάνιες ή πληροφόρηση που πρέπει να προωθηθεί στη βάση 

οδηγιών. Οι αναρτήσεις γίνονται στα ελληνικά – μερικές και στα αγγλικά – αλλά 

μπορεί οποιοσδήποτε χρήστης να τις διαβάσει σε οποιαδήποτε γλώσσα μέσω της 

υπηρεσίας αυτόματης μετάφρασης του Facebook, αν το επιλέξει στις ρυθμίσεις 

του. 

  

5.11  Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού 

 

Λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορωνοϊού, η 

Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού προσάρμοσε το ετήσιο πλάνο δράσεων της.  

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία συμμετείχε σε εκθέσεις στο εξωτερικό μόνο κατά το 

πρώτο τρίμηνο του έτους, όπως στην έκθεση της Ουτρέχτης στην Ολλανδία, στην 

έκθεση Fespo στη Ζυρίχη και στη Free Μονάχου.  Σαν αποτέλεσμα των 

συζητήσεων με οργανωτή ταξιδίων στην Ολλανδία διοργανώθηκε fam trip στη 

Κύπρο και υπογραφή συμβολαίων με αγροτουριστικά καταλύματα.  Η εταιρεία και 

το Υφυπουργείο Τουρισμού, συμμετείχαν επίσης σε δύο webinars που 

διοργανώθηκαν από τον ίδιο πράκτορα και τα οποία παρακολούθησαν πάνω από 

60 εξειδικευμένοι τουριστικοί σύμβουλοι.   

Από το 2ο εξάμηνο του έτους και εντεύθεν, η εταιρεία έδωσε έμφαση στην προβολή 

του αγροτουρισμού στην εγχώρια αγορά.  Ως εκ τούτου, έγιναν καταχωρήσεις και 

αφιερώματα σε εξειδικευμένα έντυπα και ηλεκτρονικές εφημερίδες στην Κύπρο, 

υλοποιήθηκαν συγκεκριμένες εκστρατείες προβολής στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και έγινε συνεργασία με blogger.  Παράλληλα, μέλη της εταιρείας 

συμμετείχαν στο Σχέδιο Ενίσχυσης του Εγχώριου Τουρισμού του Υφυπουργείου 

Τουρισμού και συνεχίστηκε επιτυχώς η συνεργασία με οργανωμένα σύνολα για 

προσέλκυση κατοίκων του νησιού σε αγροτουριστικά καταλύματα. 

Κατά το 2020, η εταιρεία ξεκίνησε την αναβάθμιση της ιστοσελίδας της, η οποία 

αναμένεται να προσδώσει μια νέα δυναμική στο προϊόν της υπαίθρου στα πλαίσια 

και της διεύρυνσης της βάσης των μελών της, καθώς εντός του έτους έχουν 
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ενταχθεί εκτός από καταλύματα και άλλες συναφείς επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο. 

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών η εταιρεία 

προχώρησε με τη διοργάνωση 6 εξειδικευμένων σεμιναρίων για τον Αγροτουρισμό 

τα οποία εστίασαν στους εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των αρνητικών 

επιπτώσεων του Covid-19 στις τουριστικές επιχειρήσεις, τις καλές πρακτικές 

καθαρισμού και απολύμανσης, το διαδικτυακό μάρκετινγκ και τρόπους 

συνεργασίας με τουριστικούς πράκτορες.   

Με την ιδιότητα της ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τουρισμού 

Υπαίθρου (Eurogites) η Εταιρεία συμμετέχει μηνιαίως μέσω της Προέδρου της σε 

διαδικτυακές συναντήσεις, όπου γίνεται ανταλλαγή εμπειριών και στενή 

παρακολούθηση των εξελίξεων στην Ευρώπη όσον αφορά στον αγροτουρισμό. 
 

5.12  Θεματικά Πάρκα 

Το Υφυπουργείο ξεκίνησε τη διαδικασία δημιουργίας πιστοποιητικού για τα 

Θεματικά Πάρκα εσωτερικά, η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη διεθνών πρακτικών 

για το συγκεκριμένο θέμα, την ετοιμασία προδιαγραφών τεχνικού προτύπου και 

σχετικού ενημερωτικού εντύπου, όπως και τη διαβούλευση του θέματος με τις 

εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες και τους ιδιωτικούς φορείς του τομέα. 

5.13  Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού και ο Υφυπουργός Τουρισμού αποτελούν τον πρώτο 

αποδέκτη (first destinatοry) στην Κυπριακή Δημοκρατία στα θέματα του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) ο οποίος αποτελεί οργανισμό των 

Ηνωμένων Εθνών. Το Υφυπουργείο λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ UNWTO 

και Κύπρου.  

Οι δραστηριότητες του Υφυπουργείου αφορούν κυρίως στη λήψη ενημέρωσης και 

παρακολούθηση των πολιτικών, αποφάσεων και ψηφισμάτων που λαμβάνονται 

στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, όπως και του προγράμματος εργασιών και 

προϋπολογισμού του Οργανισμού. Το Υφυπουργείο συμμετέχει επίσης, στις 

τακτικές συνεδρίες του UNWTO και ψηφίζει  εκ μέρους της Κύπρου στις όποιες 

εκλογές διεξάγονται.  

Ως σημείο επαφής, ενημερώνεται η Γενική Διεύθυνση του Υφυπουργείου για τα 

πιο πάνω και τις λοιπές δραστηριότητες του Οργανισμού, όπως είναι για 

παράδειγμα η έκδοση μελετών ή ερευνών, η προκήρυξη adhoc έργων και 

διαγωνισμών, η διεξαγωγή εκδηλώσεων κοκ, για εμπλοκή / συμμετοχή του 
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Υφυπουργείου. Υπάρχει στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, 

ειδικότερα στο θέμα των εκλογών.    

Εντός του 2020, διεξήχθηκαν διαδικτυακές συνεδρίες και εκδηλώσεις του 

Οργανισμού με τη συμμετοχή και του Υφυπουργού Τουρισμού.  

Επίσης, λόγω των τεράστιων επιπτώσεων που προκάλεσε η πανδημία covid-19 

στην τουριστική βιομηχανία, ο UNWTO δραστηριοποιήθηκε πολύ έντονα χτίζοντας 

ηλεκτρονικούς μηχανισμούς ενημέρωσης και παρακολούθησης της επικρατούσας 

κατάστασης σε όλα τα κράτη μέλη του, όπως π.χ. των συνθηκών, πολιτικών, 

τάσεων, προβλέψεων, καλών πρακτικών, κοκ. 

5.14  Πρόγραμμα RECULT 

Το Πρόγραμμα Recult αφορά στην ανάπτυξη και οργάνωση του Θρησκευτικού / 

Προσκυνηματικού τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα σε ένα πλαίσιο βιώσιμης 

ανάπτυξης και μέσα από τη δημιουργία κοινής στρατηγικής ανάπτυξης του τομέα. 

Σκοπός του Έργου είναι η διατήρηση, βελτίωση και ανάδειξη της πολιτιστικής 

θρησκευτικής κληρονομιάς των δύο χωρών, η ανάπτυξη και η δημιουργία ενός 

ολοκληρωμένου θρησκευτικού τουριστικού προϊόντος και η διάδοση του αειφόρου 

θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού μέσα από θεσμούς συνεργασίας 

των δύο μερών, με έμφαση στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τουριστικού 

πακέτου θρησκευτικών διαδρομών. 

Ρόλος του Υφυπουργείου είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση της 

υλοποίησης του προγράμματος εργασίας του Έργου στο οποίο το Υφυπουργείο 

κατέχει τη θέση του επικεφαλής εταίρου (Lead Partner). Επιπρόσθετα, ρόλος του 

Υφυπουργείου είναι η υλοποίηση όσων έργων αφορούν το Υφυπουργείο και η, 

γενικότερη, συμμετοχή στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος RECULT.   

 

5.15  Κλάδος Μηχανογράφησης 

Στο Υφυπουργείο Τουρισμού είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί από το 2006 

ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων (ERP), το οποίο 

ενσωματώνει σε μια ενιαία πλατφόρμα πολλαπλών συνεργαζόμενων εφαρμογών 

και πολλαπλών χρηστών τις περισσότερες  δραστηριότητες/μηχανογραφικά 

συστήματα του Υφυπουργείου όπως είναι το λογιστικό σύστημα, τα συστήματα 

τουριστικών επιχειρήσεων (Ξενοδοχεία, Κέντρα αναψυχής, Τουριστικά γραφεία, 

Ξεναγούς), δικαστικές υποθέσεις, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, προσφορές, 

δαπάνες, συμβόλαια, αποθήκη διαφημιστικού υλικού κ.α. 
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Ο Κλάδος Πληροφορικής παρείχε τεχνική υποστήριξη καθώς, επίσης, σχεδιασμό 

/ κωδικοποίηση νέων υλοποιήσεων/ τροποποιήσεων στο υφιστάμενο σύστημα 

ERP κυρίως στα υποσυστήματα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και κέντρων 

αναψυχής.  

 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης: 

 

 Καταγραφή απαιτήσεων και σχεδιασμός νέου ERP προς αντικατάσταση του 

υφιστάμενου λόγω ολοκλήρωσης του κύκλου ζωής του καθώς επίσης καταγραφή 

των απαιτήσεων και σχεδιασμός νέου συστήματος και Portal για τα 

αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα βάσει της νέας νομοθεσίας. Έχουν ετοιμαστεί 

έγγραφα/ όροι διαγωνισμού και προκηρύχτηκαν προσφορές. 

 

 Καταγραφή απαιτήσεων και σχεδιασμός υποσυστήματος Διαμονής υπό το 

φως των αλλαγών που προκύπτουν με τη νέα νομοθεσία που αφορά τα 

ξενοδοχειακά και άλλα τουριστικά καταλύματα. 

 

 Διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής του Υφυπουργείου (SW, HW, 

Firewalls) και παροχή τεχνικής υποστήριξης του προσωπικού (helpdesk). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων Ανάπτυξης και Προσέλκυσης 

Επενδύσεων  

 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού κ. Θεοφάνης Τρύφωνος  είναι 

προσωρινά  ο προϊστάμενος  της Διεύθυνσης Διαχείρισης Έργων Ανάπτυξης και 

Προσέλκυσης Επενδύσεων. Οι αρμοδιότητες και οι βασικές ενέργειες της 

Διεύθυνσης για το 2020, αναλύονται συνοπτικά στη συνέχεια.  

 

6.1 Τομέας Διαχείρισης Έργων Ανάπτυξης 

 

Κύριος πυλώνας των εργασιών του Τομέα Διαχείρισης Έργων Ανάπτυξης είναι η  

ανάπτυξη του Ναυτικού Τουρισμού και η υλοποίηση της αντίστοιχης κυβερνητικής 

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

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

εκμετάλλευση και λειτουργία χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής. Η 

κυβερνητική στρατηγική σε θέματα ανάπτυξης του ναυτικού τουρισμού έχει ως 

κύριο στόχο τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και την αύξηση του 

ποιοτικού τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο καθώς και την επιμήκυνση της 

τουριστικής περιόδου, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της 

οικονομίας. 

 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού προεδρεύει και συντονίζει τις ενέργειες της 

Διαχειριστικής Επιτροπής Μαρίνων.  

 

Οι δραστηριότητες και ενέργειες του Τομέα Διαχείρισης Έργων Ανάπτυξης 

αφορούν στην παρακολούθηση και εποπτεία των έργων και το συντονισμό όλων 

των θεμάτων που σχετίζονται με αυτά. 

 

Όσον αφορά στη Μαρίνα Αγίας Νάπας, τα υποχρεωτικά λιμενικά και χερσαία έργα 

και εγκαταστάσεις της ανάπτυξης ολοκληρώθηκαν το Μάρτιο του 2020, ενώ 

υλοποιείται η  εμπορική και οικιστική ανάπτυξη. Έχει ξεκινήσει η παρακολούθηση 

των συμβατικών υποχρεώσεων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση της 

Μαρίνας. 

 

Αναφορικά με τη Μαρίνα Παραλιμνίου έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες άδειες 

από τις αρμόδιες αρχές για την υλοποίηση του έργου πλην της άδειας διαχωρισμού 

για το γενικό χωροταξικό σχεδιασμό η οποία εκκρεμεί.  
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Όσον αφορά στις ανεγερθείσες μαρίνες Λεμεσού και St Raphael, έγινε 

παρακολούθηση των προνοιών των συμβάσεων που αφορούν στη λειτουργία και 

διαχείρισή τους.  

 

Για την Πάφο, έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και η διαδικασία 

αξιολόγησης των προσφορών που λήφθηκαν για αγορά υπηρεσιών 

συμβούλων/μελετητών για τη διεξαγωγή μελέτης βιωσιμότητας η οποία θα 

εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας συνδυαστικής ανάπτυξης στην Κισσόνεργα, 

που θα αφορά τόσο στην κατασκευή Μαρίνας, όσο και στη δημιουργία υποδομής 

υποδοχής κρουαζιερόπλοιων τελευταίας γενιάς. Αναμένεται η κατακύρωση της 

μελέτης εντός του 2021. Αφού καθοριστεί το είδος της ανάπτυξης, θα προκηρυχθεί 

διαγωνισμός για ανάθεση του έργου σε στρατηγικό επενδυτή.  

 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού, κατά το 2020, διεξήγαγε, ελέγχους  και εφάρμοσε τις 

διαδικασίες που αφορούσαν τις μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης και 

υπομίσθωσης οικιστικών ακινήτων στις Μαρίνες Λεμεσού και Αγίας Νάπας.  

 

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

ασφαλούς ζώνης ναυσιπλοΐας σκαφών κατά μήκος της ακτογραμμής των 

ελεύθερων περιοχών της Κύπρου, προωθήθηκε η δημιουργία χώρων 

ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, μέσω της διαχείρισης των κατάλληλων 

διαδικασιών αδειοδότησης.  

 

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

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

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

της λειτουργίας του. Μέσω της Συντονιστικής Επιτροπής Καζίνο, της οποίας 

προεδρεύει το Υφυπουργείο, έγινε παρακολούθηση της διαδικασίας ανάπτυξης και  

ο επικουρικός χειρισμός ζητημάτων που αφορούν στην ομαλή ανάπτυξη του 

έργου.      

 

Στο πλαίσιο της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με την 

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

Κύπρος τουριστικός προορισμός υψηλής ποιότητας, το  Υφυπουργείο 

προέδρευσε και συντόνισε τις εργασίες της Υπουργικής Επιτροπής για την 

ανάπτυξη γηπέδων γκολφ. 
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6.2 Σχέδιο Ενίσχυσης Εγχώριου Τουρισμού / Πρόγραμμα Καλοκαιρινών 
Διακοπών  
 
Λόγω των μέτρων που λαμβάνει η χώρα μας για περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού, οι εισροές ξένων τουριστών είναι ιδιαίτερα περιορισμένες με 
αποτέλεσμα να πλήττεται σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό η εγχώρια τουριστική 
βιομηχανία και κατ’ επέκταση η εθνική οικονομία.  
 
Ως εκ τούτου, το Υφυπουργείο Τουρισμού έκρινε ότι  θα πρέπει να στηριχτεί με 
κάθε άλλο τρόπο η εγχώρια τουριστική βιομηχανία και η εθνική οικονομία. Ένας 
αποτελεσματικός τρόπος θεωρήθηκε η ενθάρρυνση πραγματοποίησης διακοπών 
από τον τοπικό πληθυσμό της Δημοκρατίας. Κατόπιν διαδοχικών αποφάσεων του 
Υπουργικού Συμβουλίου, το Υφυπουργείο Τουρισμού υλοποιεί, από την 1η 
Σεπτεμβρίου 2020, Σχέδιο Ενίσχυσης Εγχώριου Τουρισμού, το οποίο ενθαρρύνει 
τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα και υποβοηθά την πραγματοποίηση 
διακοπών από πολίτες / οικογένειες που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο. 
Πρόσθετα, αποσκοπεί στον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών που δημιουργεί 
στην οικονομία και ιδιαίτερα την τουριστική βιομηχανία, η πανδημία του 
κορωνοϊού. Η βασική φιλοσοφία του Σχεδίου έγκειται στην παροχή οικονομικής 
στήριξης στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ώστε να προσφέρουν χαμηλές τιμές. Η 
επιχορήγηση ανερχόταν στο 25% στη δηλωθείσα από το κατάλυμα τιμή, με 
μέγιστη τιμή για το μήνα Σεπτέμβριο τα 80 ευρώ, τον Οκτώβριο τα 70 ευρώ και τον 
Νοέμβριο τα 60 ευρώ.  

 
Κρίθηκε ότι με τις πιο πάνω τιμές, θα διασφαλιστεί ότι θα μπορέσουν να 

πραγματοποιήσουν ολοκληρωμένες διακοπές ικανοποιητικού επιπέδου , πολίτες 

και οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες θα ήταν 

αδύνατό να τις πραγματοποιήσουν. 

 

Επειδή, επίσης, η επιχορήγηση σε ξενοδοχεία αφορούσε πακέτο διαμονής μόνο 
με πρόγευμα μπορούσαν οι διαμένοντες να κάνουν χρήση υπηρεσιών και από 
άλλες επιχειρήσεις των περιοχών στις οποίες θα διέμεναν με αποτέλεσμα να 
βοηθηθούν όλες οι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης περιοχής.    
 

Απώτερος σκοπός του Σχεδίου ήταν η ενίσχυση του συνόλου των τοπικών 

επιχειρήσεων (κέντρων αναψυχής, θεματικών πάρκων και όλων των άλλων 

επιχειρήσεων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό) και γενικότερα 

του συνόλου της οικονομίας, μέσω της αύξησης της επισκεψιμότητας που 

δημιουργείται στις διάφορες περιοχές της χώρας. 

 

Με βάση τα στοιχεία του Υφυπουργείου για την περίοδο από το Σεπτέμβριο του 

2020 έως τον Νοέμβριο του 2020, περισσότεροι από 30 χιλιάδες μόνιμοι κάτοικοι 

Κύπρου επωφελήθηκαν από το «Σχέδιο Ενίσχυσης Εγχώριου Τουρισμού» με 

υπολογιζόμενο αριθμό διανυκτερεύσεων πέραν των 65 χιλιάδων.   
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6.3 Τομέας Προσέλκυσης Επενδύσεων 

 
Κύριος στόχος του Τομέα Προσέλκυσης Επενδύσεων είναι η προσέλκυση 

τουριστικών επενδύσεων μέσω της προώθησης των πλεονεκτημάτων και 

ευκαιριών που προσφέρει η Κύπρος, ως προορισμός για τουριστικές επενδύσεις, 

σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030, ως 

επίσης η δικτύωση με εταίρους και δυνητικούς επενδυτές,  στην Κύπρο και στο 

εξωτερικό. 

Οι δράσεις του Τομέα επικεντρώνονται σε στρατηγικές και άλλες επενδύσεις (hard 

& soft) σε άμεση σχέση με τις ειδικές μορφές τουρισμού, σύμφωνα με τις 

προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030 όπως ο Τουρισμός 

Υγείας/Ευεξίας, Γαστρονομίας, Θρησκευτικός/Πολιτιστικός, Τουρισμός 

Καζίνο/Τυχερών Παιγνίων, Αθλητικός, Ποδηλασίας, Γκολφ, 

Συνεδριακός/Φεστιβάλ, Γαμήλιος, Κρουαζιέρας/ Σκαφών Αναψυχής, καθώς 

επίσης η Ξενοδοχειακή Ανάπτυξη. 

Κατά το 2020, οι κύριες δράσεις του Τομέα Προσέλκυσης Επενδύσεων 

επικεντρώθηκαν στα πιο κάτω: 

 Επαφές με ενδιαφερόμενους επενδυτές, αξιολόγηση προτάσεων επενδυτικών 

τουριστικών έργων και παροχή σχετικής πληροφόρησης, συμβουλευτικής και 

τεχνικής καθοδήγησης αναφορικά με προτάσεις/έργα που αφορούν σε 

υφιστάμενες ή/και αναδυόμενες περιοχές, με βάση την Εθνική Στρατηγική 

Τουρισμού 2030 και τα ισχύοντα επενδυτικά κίνητρα. 

 Συμμετοχή σε διαδικτυακά και επενδυτικά σεμινάρια για προβολή των  

προτεραιοτήτων της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030, σε δυνητικούς 

επενδυτές, με έμφαση στην ανάπτυξη των Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών, 

τις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τα μεγάλα εμπλουτιστικά 

έργα (π.χ. καζίνο, μαρίνες, γκολφ). 

 Ανάπτυξη συνεργασιών με τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης 

Επενδύσεων (InvestCyprus), το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), τον Κυπριακό Σύνδεσμο Επενδυτικών Ταμείων (CIFA), 

και άλλους Επαγγελματικούς Συνδέσμους και εταίρους, αναφορικά με 

στοχευμένες κοινές ενέργειες προβολής, και επαφές με επενδυτές για 

προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού.   

 Συμμετοχή σε συνέδρια επενδυτικού ενδιαφέροντος και πραγματοποίηση 

παρουσιάσεων για ενημέρωση και καθοδήγηση Κύπριων και ξένων 

επενδυτών κυρίως σε ότι αφορά στην μετατροπή τουριστικών καταλυμάτων 

με έμφαση στις Ορεινές Περιοχές,  στην ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων 

ταυτότητας (branded hotels),  θεματικών πάρκων,  κέντρων υγείας/ευεξίας,  
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κέντρων ιατρικού τουρισμού και αποκατάστασης και θεματικών κέντρων 

αναψυχής.  

 Δικτύωση και επαφές με μέλη των διπλωματικών αποστολών στην Κύπρο και 

με Διακρατικούς Επιχειρηματικούς Συνδέσμους (Business Associations) και 

συμμετοχή σε διαδικτυακές εκδηλώσεις δικτύωσης (digital networking events) 

για προώθηση των προτεραιοτήτων της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 

2020-2030 και σύσφιξη σχέσεων καθώς και διερεύνηση νέων ευκαιριών 

συνεργασίας με απώτερο στόχο την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.   

 Επαφές με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, και ελεγκτικούς οίκους με 

σκοπό την αλληλοενημέρωση στις τουριστικές επενδύσεις.  

 Δικτύωση και συνεργασία με επενδυτές εξωτερικού, με αφορμή την 

εκπροσώπηση του Τομέα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού και Ταξιδίων 

(World Travel & Tourism Council), με στόχο την προσέλκυση άμεσων ξένων 

επενδύσεων . 

 Συνεχής ενημέρωση και παρακολούθηση των διεθνών τάσεων και εξελίξεων 

στον τομέα των τουριστικών επενδύσεων, του οικονομικού και επενδυτικού 

κλίματος, και νέων μοντέλων ανάπτυξης στρατηγικών και καινοτόμων 

επενδύσεων με στόχο την προσέλκυση υπεύθυνων επενδύσεων τύπου ‘ESG’- 

Environmental, Social and Governance (Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και 

Εταιρικής Διακυβέρνησης) τόσο σε νέες (Greenfield) όσο και σε υφιστάμενες 

(Brownfield).  

 Στήριξη και καθοδήγηση εταίρων με βάση την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού, 

για ενθάρρυνση σύστασης Νεοφυών επιχειρήσεων (Start Ups),  με εφαρμογή 

στην τουριστική βιομηχανία.  

 Εκπροσώπηση του Τομέα Προσέλκυσης Επενδύσεων στην Επιτροπή της 

Στρατηγικής Οικονομικής Διπλωματίας, υπό το συντονισμό του Υπουργείου 

Εξωτερικών, και προώθηση των προτεραιοτήτων της Εθνικής Στρατηγικής 

Τουρισμού για συντονισμένη και στοχευμένη προβολή της Κύπρου στο 

εξωτερικό και προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Συντονισμού 
 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Συντονισμού είναι ο κ. 
Μιχάλης Χαϊλής, Αναπλ. Διευθυντής Τουρισμού. Οι αρμοδιότητες και οι βασικές 
ενέργειες της Διεύθυνσης για το 2020, αναλύονται συνοπτικά στη συνέχεια.  
 
Η Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Συντονισμού αποτελείται από τον 
Τομέα Οικονομικού Σχεδιασμού, τον Τομέα Συντονισμού / Γραφείο Υφυπουργού 
και τη Μονάδα Ερευνών CReDIT (Centre for Research, Data and Intelligence on 
Tourism). 
 
7.1 Τομέας Οικονομικού Σχεδιασμού 
 
Ο Τομέας έχει την ευθύνη επίβλεψης και συντονισμού της υλοποίησης της Εθνικής 
Στρατηγικής Τουρισμού 2020-2030, καθώς επίσης και τον συντονισμό για την 
υλοποίηση της Στρατηγικής για τις Ορεινές, Υπαίθριες και Ακριτικές περιοχές, σε 
ό,τι αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργείου 
Τουρισμού. Ο Τομέας είναι, επίσης υπεύθυνος για το περιεχόμενο της επίσημης 
ιστοσελίδας του Υφυπουργείου.  
 
7.2  Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2020-2030 
 
Παρά τις δυσκολίες που είχε επιφέρει η πανδημία του κορωνοϊού, το Υφυπουργείο 
Τουρισμού είχε υλοποιήσει το 95% των δράσεων που περιλαμβάνονταν στο 
πλάνο δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού για το 2020.  Κάποιες από 
τις βασικότερες δράσεις της ΕΣΤ που υλοποιήθηκαν κατά το 2020 είναι οι 
ακόλουθες:  
 
- Η αναβάθμιση της ποιότητας, της εικόνας και κατ' επέκταση, των 
προσφερόμενων υπηρεσιών στα κέντρα αναψυχής μέσω της εφαρμογής Σχεδίου 
Επιχορήγησης προς αυτή την κατεύθυνση. Από το εν λόγω σχέδιο έχουν λάβει 
επιχορήγηση για το 2020, 21 συνολικά υποστατικά (συνεχόμενη δράση). 
- Η ανάθεση στον επιτυχόντα προσφοροδότη, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, του 
σχεδιασμού και της υλοποίησης του συστήματος διαχείρισης διαδικτυακής φήμης 
(Online Reputation Management  - ORM). Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και 
λειτουργία συστήματος διαχείρισης της διαδικτυακής φήμης μέσω της συνεχούς 
συλλογής και παρακολούθησης της αξιολόγησης της ικανοποίησης των 
περιηγητών που επισκέπτονται τη χώρα μέσα από τις κριτικές (online reviews) 
τους σε διαδικτυακές πλατφόρμες (π.χ. Google, Facebook, TripAdvisor, 
Booking.com κλπ). Οι κριτικές θα αφορούν ξενοδοχεία και άλλα τουριστικά 
καταλύματα, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, άλλα σημεία ενδιαφέροντος όπως 
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θεματικά πάρκα, παραλίες, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, οινοποιεία, 
αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και δραστηριότητες. 
-Η εκπόνηση Σχεδίου Χορηγιών  για υποβοήθηση της πραγματοποίησης έργων 
τοπικού χαρακτήρα με τουριστική πτυχή. Το Σχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 7.10.2020. 
- Η πραγματοποίηση ανοικτού διαγωνισμού για την εκπόνηση της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Όπως ήδη αναφέρθηκε, η 
ΣΜΠΕ, η οποία θα καλύψει και θέματα φέρουσας ικανότητας, θα αξιολογήσει τις 
δράσεις που έχουν περιληφθεί στο Μεσοπρόθεσμο (2023-2025) στάδιο 
υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού. 
- Η εκπόνηση  15 Σχεδίων κινήτρων που αποσκοπούν στην αναβάθμιση του 
τουριστικού προϊόντος της χώρας και των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, 
στη  βελτίωση των τουριστικών υποδομών και στην ανάπτυξη των ειδικών μορφών 
τουρισμού. Τα Σχέδια έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο σε Συνεδρία 
του με ημερομηνία 13.1.2021 και αφορούν θέματα όπως η Επιχορήγηση  
Πολιτιστικών Φεστιβάλ μεγάλης εμβέλειας που διοργανώνονται στην Κύπρο, η  
οργάνωση Συνεδρίων/Συναντήσεων και Ταξιδίων Κινήτρων στην Κύπρο, η 
Επιχορήγηση  Εκδηλώσεων που αφορούν στην προώθηση της Οινογαστρονομίας 
και των Τοπικών Προϊόντων, η παροχή οικονομικής στήριξης για τη διοργάνωση 
διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων στην Κύπρο, η παροχή οικονομικής στήριξης για 
την πιστοποίηση παροχών υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής, τη φιλοξενία 
κρουαζιερόπλοιων και την οργάνωση ταξιδίων εξοικείωσης για τις ειδικές μορφές 
τουρισμού. 
 
7.3 Αρμοδιότητες 
 
Κύριες αρμοδιότητες του Τομέα είναι, επίσης, ο στρατηγικός καταρτισμός, καθώς 
και η ευθύνη παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησης του 
προϋπολογισμού του Υφυπουργείου, η εποπτεία προσφορών και συμβάσεων, η 
παρακολούθηση ευρωπαϊκών ευκαιριών χρηματοδότησης και η εξασφάλιση 
κονδυλίων και χρηματοδοτήσεων για εφαρμογή δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής 
Τουρισμού 2020-2030. Επιπρόσθετα, ο συντονισμός, και η παροχή 
πληροφοριών/στοιχείων/ εγγράφων σε διάφορες υπηρεσίες για τη διεξαγωγή 
ελέγχων σε ότι αφορά τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, η χωροθέτηση τουριστικών 
περιοχών, η διαμόρφωση των οικονομικών πτυχών και η αξιολόγηση της 
προστιθεμένης αξίας για την οικονομία των διαφόρων πολιτικών του 
Υφυπουργείου (Σχεδίων χορηγιών κ.λπ.), η ετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου 
του Υφυπουργείου Τουρισμού και η παρακολούθηση υλοποίησής του, και τέλος η 
υποβολή εισηγήσεων για νέα έργα και δράσεις. 
 
7.4 Τομέας Συντονισμού – Γραφείο Υφυπουργού 
 
Ο Τομέας Συντονισμού παρακολουθεί και συντονίζει θέματα του Γραφείου του 
Υφυπουργού, θέματα Τύπου και θέματα Υπουργικού Συμβουλίου και Βουλής των 
Αντιπροσώπων. Παρακολουθεί, επίσης, την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου 
σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου, αξιολογεί κρίσεις και δυνητικούς 
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κινδύνους και συντονίζει μεγάλες εκδηλώσεις ή επίσημες επισκέψεις του 
Υφυπουργού στο εξωτερικό. 
  
Επιπρόσθετα, ο Τομέας ασχολείται με επικοινωνιακά θέματα, τόσο εντός του 
Υφυπουργείου όσο και προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και τη 
δημιουργία περιεχομένου της επίσημης ιστοσελίδας του Υφυπουργείου Τουρισμού 
και του λογαριασμού του Τwitter. Ο Τομέας παρακολουθεί, επίσης, τα εγχώρια και 
τα ξένα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και ενεργεί με άμεση διοχέτευση των θέσεων 
του Υφυπουργείου στα καθημερινά ερωτήματα και αιτήματα δημοσιογράφων. 
Παράλληλα, διενεργεί έρευνα, συλλογή υλικού για ετοιμασία ανακοινώσεων, 
ομιλιών, χαιρετισμών, παρουσιάσεων, δελτίων τύπου, συνεντεύξεων, άρθρων του 
Υφυπουργού Τουρισμού και συμμετέχει σε συνεντεύξεις τύπου και σε 
αντιπροσωπείες του Υφυπουργείου στην Κύπρο και το εξωτερικό. Επίσης, ο 
Τομέας καταρτίζει πρόγραμμα επικοινωνίας του  Υφυπουργού προβαίνει σε 
διευθετήσεις δημοσιογραφικής και οπτικοακουστικής κάλυψης σημαντικών 
γεγονότων που αφορούν το Υφυπουργείο, τόσο στην Κύπρο όσο και το εξωτερικό.  
 
Τέλος, ο Τομέας έχει καταρτίσει το κεντρικό Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων και 
εκπονεί τα Σχέδια Διαχείρισης των Κρίσεων που προκύπτουν  ανάλογα με τη 
θεματική τους. Κατά το 2020 προέβη σε αξιολόγηση που αφορούσε τις  ανάγκες 
που απαιτούσε η διαχείριση της κρίσης της πανδημίας, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργείου Τουρισμού και εν συνεχεία συνεργάστηκε με το 
Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας και Αδειοδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων,  
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που 
προκάλεσε η  διαχείριση της πανδημίας. Ο Τομέας καθ΄ όλη την διάρκεια του 2020 
προέβαινε σε διαρκή αξιολόγηση της κατάστασης σε συνεργασία με άλλα 
υπουργεία, εμπλεκόμενα στη διαχείριση της κρίσης και συνεργάστηκε στενά με το 
Τμήμα Στρατηγικής, Μάρκετινγκ και Διεθνών Σχέσεων για την εκπόνηση πλάνων 
που αφορούν ανάκαμψη του τουρισμού. 
 
7.5 Μονάδα Ερευνών CReDIT (Centre for Research, Data and Intelligence on 
Tourism) 
 
Κατά το 2020, δημιουργήθηκε στο Υφυπουργείο η Μονάδα Ερευνών CReDIT 

(Centre for Research, Data and Intelligence on Tourism). Σκοπός της Μονάδας 

είναι η παροχή τεκμηριωμένων θέσεων σε θέματα τουριστικής πολιτικής του 

κράτους, τα οποία άπτονται των στρατηγικών στόχων του Υφυπουργείου. Για να 

επιτευχθεί ο πιο πάνω σκοπός, η Μονάδα αξιοποιεί διαθέσιμα εργαλεία έρευνας 

και προβαίνει στην προώθηση πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας σε ό,τι 

αφορά στο κυπριακό τουριστικό προϊόν, το βαθμό ικανοποίησης των περιηγητών, 

τις στοχευόμενες αγορές-πηγές τουρισμού και τους ανταγωνιστικούς 

προορισμούς, στην παρακολούθηση δεικτών και διεθνών τάσεων στον τουρισμό 

για θέματα όπως η αειφορία, η κλιματική αλλαγή, και η ψηφιακή τουριστική 

καινοτομία και στην παρακολούθηση των στρατηγικών στόχων και των βασικών 

δεικτών απόδοσης (KPIs) της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού  μεταξύ άλλων. 
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7.6 Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων (ΚΕΘ) 

 

Το κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων (ΚΕΘ) του Υφυπουργείου Τουρισμού έχει υπ' 
ευθύνη του τη συνεισφορά στον καθορισμό πολιτικής για τουριστικά θέματα σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την εποπτεία ευρωπαϊκών ευκαιριών 
χρηματοδότησης προς όφελος της τουριστικής βιομηχανίας, όπως αυτή του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το ΚΕΘ ασχολείται με τρέχοντα 
ευρωπαϊκά θέματα, όπως τις ατζέντες των συνόδων κορυφής και των θεματικών 
ευρωπαϊκών συμβουλίων όλων των επιπέδων, τη διαχείριση της πανδημίας και τα 
μέτρα για την αναχαίτισή της, τη συνδεσιμότητα, την κλιματική αλλαγή, τις 
συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διάφορα θέματα, με στόχο την διάχυση 
των πληροφοριών και τον καλύτερο συντονισμό.  
 
Το 2020, τα κυριότερα θέματα προτεραιότητας που απασχόλησαν το ΚΕΘ ήταν η 
συμμετοχή στη Συμβουλευτική Επιτροπή Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
η οποία ασχολήθηκε κυρίως με τη διαχείριση του τουρισμού σε κοινά πλαίσια 
ασφάλειας και υγείας, ο συντονισμός των εργασιών ολοκλήρωσης των τρεχουσών 
συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών του Υφυπουργείου Τουρισμού στα πλαίσια 
των Διαρθρωτικών Ταμείων 2014 - 2020, η συνδιαμόρφωση των νέων 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2021 - 2027 και ειδικότερα τα Προγράμματα 
Διασυνοριακής και Διακρατικής Συνεργασίας, και η ετοιμασία επενδυτικών 
προτάσεων για ένταξή τους στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  
 

Οι εν λόγω Προτάσεις / Σχέδια Κινήτρων θα στοχεύουν στη στήριξη επενδύσεων 

σε: 

- τουριστικά καταλύματα και ξενοδοχεία για τον εμπλουτισμό, τον εκσυγχρονισμό 
και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, και για τη 
δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες θα αφορούν σε εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού, όπως είναι οι δραστηριότητες στη φύση και ο τουρισμός υγείας 
κι ευεξίας.  
- σε Δήμους και Κοινότητες για αισθητική αναβάθμιση του δομημένου 
περιβάλλοντος και για δημιουργία αυθεντικών εμπειριών.  
- σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της δημιουργίας και της 
μεταποίησης για να καταστήσουν τις επιχειρήσεις τους επισκέψιμες, με στόχο να 
ενισχυθεί η τοπική οικονομία. 
- στα κέντρα αναψυχής και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πωλούν παραδοσιακά 
προϊόντα, για την ένταξή τους στο Σύμφωνο «Taste of Cyprus» με στόχο την 
αναβάθμιση της Κυπριακής φιλοξενίας, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και 
ανάπτυξη της κυπριακής γαστρονομίας. 
 

Το κλιμάκιο συμμετέχει στο διυπηρεσιακό Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων στο 

οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλα τα Υπουργεία και Υφυπουργεία, υπό 

τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (ΓΓΕΥ) του 

Υπουργείου Εξωτερικών.   
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7.7 Άλλες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης 

 

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

 Συμβούλιο Προσφορών του Υφυπουργείου 
 Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικής Τουρισμού 2020-2030 
 Μονάδα Στρατηγικού Οικονομικού Σχεδιασμού 
 Συμβουλευτική Επιτροπή Τουρισμού TAC (Tourism Advisory Committee) 

της Ε. Επιτροπής 
 Ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Recult (Interreg GR-CY)  
 Ομάδα Παρακολούθησης του Σχεδίου Χορηγιών και Τεχνικής Βοήθειας που 

αφορούν έργα της προγραμματικής 2014-2020 
 Ομάδα Παρακολούθησης του συγχρηματοδοτούμενου Έργου της 

προγραμματικής 2014-2020 "Δέσμη Δράσεων" 
 Διυπηρεσιακή ομάδα για το Brexit, υπό το Υπουργείο Εξωτερικών 

 Επιτροπή Εξεύρεσης Κτιρίων  
 Ομάδα Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων άλλων 

Υπουργείων 
 Ομάδα Έργου του Υφυπουργείου για το PANORAMED (WP5) 

 
 

 


