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Μήνυμα Υφυπουργού 

Φίλες και φίλοι, 
 
Αναμφίβολα, η πορεία του τουρισμού διεθνώς, 
επηρεάστηκε δραματικά τα δύο χρόνια που διαρκεί η 
πανδημία του κορωνοϊού.  
 
Το Υφυπουργείο Τουρισμού  έχει εκπονήσει και υλοποιεί, 
από τον Ιανουάριο του 2020, την Εθνική Στρατηγική 

Τουρισμού  2020-2030. Η Εθνική Στρατηγική Τουρισμού περιέχει πλήθος 
δράσεων, οι οποίες εστιάζουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ποιοτικότερου 
τουριστικού προϊόντος και στην πιο ισόρροπη γεωγραφικά τουριστική ανάπτυξη, 
με την αναβάθμιση της υπαίθρου, των ορεινών  και απομακρυσμένων περιοχών 
της χώρας. Λεπτομέρειες για όλες αυτές τις δράσεις μπορείτε να βρείτε στις 
σελίδες της Ετήσιας Έκθεση του Υφυπουργείου Τουρισμού για το 2021, οι οποίες 
ακολουθούν.  
 
Παρά τις δυσκολίες που επέφερε η πανδημία, 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 2021. 
 
Η αποτελεσματικότητα των δράσεων αντικατοπτρίζεται στη σημαντική βελτίωση 
που καταγράφηκε στις στατιστικές τουρισμού κατά το 2021. Ειδικότερα, από τον 
Ιανουάριο μέχρι και τον Δεκέμβριο, καταγράφηκε  αύξηση 207% στις αφίξεις σε 
σχέση με το 2020 και ανακτήθηκε το 49% των αφίξεων του 2019, χρονιάς ρεκόρ 
στον τουρισμό της Κύπρου. Τα δε έσοδα από τον τουρισμό  παρουσίασαν επίσης 
αύξηση, αφού  για την  περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021, υπολογίζονται σε 
€1.514 εκ. σε σύγκριση με €392 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, 
σημειώνοντας αύξηση 286%, καλύπτοντας έτσι σημαντικό μέρος των απωλειών 
από το 2019, έτος κατά το οποίο τα έσοδα είχαν ανέλθει σε €2.680 εκ. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η μέση δαπάνη των περιηγητών αυξήθηκε από 
τα 678 ευρώ το 2019 στα 810 ευρώ το 2021. Σημειώνεται ότι η αύξηση της 
δαπάνης ανά επισκέπτη αποτελεί  ένα  από τους σημαντικότερους  στόχους της 
Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού  2020-2030. 
 
Για τις επιτυχίες αυτές θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το προσωπικό του 
Υφυπουργείου αλλά και τα υπόλοιπα Υπουργεία/Υφυπουργεία και τους φορείς του 
ιδιωτικού τομέα. 
 
Το Υφυπουργείο θεωρεί ότι, παρά τις θετικές εξελίξεις,  παραμένουν προκλήσεις, 
η διαχείριση των οποίων θα καθορίσει την πορεία του προορισμού τα επόμενα 
χρόνια. 
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Ειδικότερα, το Υφυπουργείο αναγνωρίζει ότι η πορεία του τουρισμού διεθνώς και 
ειδικότερα στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι άμεσα συνυφασμένη με την πορεία 
της πανδημίας αλλά και άλλων εξωγενών παραγόντων όπως της εισβολής της 
Ρωσίας στην Ουκρανία.  
 
Ως Υφυπουργείο θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για την περαιτέρω αναβάθμιση του 
τουριστικού τομέα προς όφελος της χώρας και του λαού της, με τρόπο που να 
διασφαλίζει το μέλλον των νεότερων γενεών μας.  
 
Απώτερος στόχος   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 πληθυσμού, στη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης και στη συγκράτηση ή ακόμα την αύξηση των κατοίκων στις 
περιοχές της υπαίθρου, των ορεινών και των ακριτικών περιοχών.  
 
 
 
Σάββας Περδίος 
Υφυπουργός Τουρισμού  
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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: 

 Γραφείο Γενικού Διευθυντή  

 Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Συντονισμού  

 Διεύθυνση Στρατηγικής, Μάρκετινγκ και Διεθνών Σχέσεων  

 Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων, Ανάπτυξης και Προσέλκυσης Επενδύσεων 

 Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας και Αδειοδοτήσεων Τουριστικών 
Επιχειρήσεων,  

 Διοίκηση (Διοίκηση - Αρχείο),  

 Διεύθυνση Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης  

 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 2021 λειτούργησαν  
9 Γραφεία Πληροφοριών σε διάφορες επαρχίες. 
(β) Γραφεία Επιθεωρητών. Κατά τη διάρκεια του 2021 λειτουργούσαν 6 Γραφεία 
Επιθεωρητών σε διάφορες επαρχίες. 
(γ) Γραφεία στη Μαρίνα Λάρνακας, της οποίας η διαχείριση έχει ανατεθεί στο 
Υφυπουργείο Τουρισμού. 
 Το Υφυπουργείο, κατά το 2021 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. 
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2.4 Ανθρώπινο Δυναμικό 
 

Στις 31.12.2021 το προσωπικό του Υφυπουργείου Τουρισμού (μόνιμο, αορίστου 

διαρκείας, εργατικό, συμβασιούχο και επιτόπιο εξωτερικού) αριθμούσε 207 μέλη. 

Απ’ αυτά, τα 127 μέλη υπηρετούσαν στην Κεντρική Υπηρεσία, 50 μέλη στις 

Περιφερειακές Υπηρεσίες Εσωτερικού και 30 στις Περιφερειακές Υπηρεσίες 

Εξωτερικού. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ     ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

4   4 

ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

12 1  13 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ 

36 17 30 83 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

8 7  15 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

20 22  42 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΡΧΕΙΟ 36   36 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

10 2  12 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 1  2 

     

ΣΥΝΟΛΟ 127 50 30 207 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Πορεία βασικών τουριστικών δεικτών κατά το 2021 

 

Κατά το 2021, οι αφίξεις περιηγητών στην Κύπρο ανήλθαν σε 1.936.931 
συγκριτικά με 631.609 το 2020, σημειώνοντας αύξηση 207%. Ο αριθμός αφίξεων 
το 2021 αποτελεί το 49% των αφίξεων που καταγράφηκαν το 2019, έτος κατά το 
οποίο σημειώθηκε ιστορικό ρεκόρ αφίξεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μηνιαία 
αποτελέσματα, συγκρινόμενα με τους αντίστοιχους μήνες του 2019, παρουσιάζουν 
σημαντική σταδιακή βελτίωση. Για παράδειγμα, ενώ είχε σημειωθεί μείωση της 
τάξης του 95% στις αφίξεις περιηγητών κατά την πρώτη τριμηνία του 2021, οι 
μηνιαίες μειώσεις περιορίστηκαν σταδιακά, φτάνοντας στο -11% το τελευταίο 
τρίμηνο του 2021.  
 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε σχέση με ανταγωνιστικούς μας προορισμούς ανά 
το παγκόσμιο και με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία αφίξεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τουρισμού, η Κύπρος έδειξε ιδιαίτερα καλή απόδοση. Οι αφίξεις στη 
Μεσόγειο κυμάνθηκαν στο 45% σε σχέση με το 2019, στην Ευρώπη στο 37%, ενώ 
στην Υφήλιο στο 27%, κάτι το οποίο δείχνει την ανθεκτικότητα που άρχισε να 
δείχνει ο τουρισμός μας. Οι μοναδικές χώρες στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο που 
είχαν ψηλότερη απόδοση από την Κύπρο, ήταν η Τουρκία, η Γαλλία, η Κροατία και 
η Βουλγαρία. 

 
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, αύξηση συγκριτικά με το 2020 σημειώθηκε στις 
αφίξεις του 2021 από όλες σχεδόν τις αγορές-πηγές τουριστικού ρεύματος. 
Κυριότερες πηγές τουρισμού για το 2021 αποτέλεσαν η Ρωσία (519 χιλιάδες 
αφίξεις περιηγητών), το Ηνωμένο Βασίλειο (391 χιλιάδες), η Πολωνία (113 
χιλιάδες), η Ελλάδα (109 χιλιάδες), η Ουκρανία (96 χιλιάδες), η Γερμανία (93 
χιλιάδες) και το Ισραήλ (82 χιλιάδες). Σημαντικότερη όμως είναι η σύγκριση με το 
2019 και το γεγονός ότι αρκετές αγορές έχουν καταφέρει κατά το 2021 να 
επανακτήσουν πέραν του 50% των αφίξεων περιηγητών του 2019. Σε κάποιες 
περιπτώσεις δε οι αριθμοί αφίξεων για το 2021 ξεπέρασαν τους αντίστοιχους 
αριθμούς του 2019 όπως στην Πολωνία (αύξηση 41% συγκριτικά με το 2019) και 
την Γαλλία (αύξηση 16%). 

 
Παράλληλα με την αύξηση που καταγράφηκε στις αφίξεις των περιηγητών, κατά 
το 2021 σημειώθηκε επίσης σημαντική αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό. Πιο 
συγκεκριμένα, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας, τα έσοδα από τον τουρισμό κατά το 2021 ανήλθαν σε 1.514 εκ. ευρώ 
σε σύγκριση με 392 εκ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 286%. Το γεγονός 
ότι η αύξηση που σημειώθηκε στα έσοδα από τον τουρισμό είναι μεγαλύτερη από 
την αύξηση που καταγράφηκε στις αφίξεις περιηγητών (+207%), παραπέμπει σε 
αύξηση της δαπάνης ανά περιηγητή κατά την υπό αναφορά περίοδο.  
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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 
 
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 τους μήνες μη αιχμής (Νοεμβρίου – Απριλίου). Μέσα 
σ’ αυτό το 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,   
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(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.  
 
To 2021 είχαν πραγματοποιηθεί τηλεδιασκέψεις με διάφορες αεροπορικές 
εταιρείες για την επανέναρξη δρομολογίων και την έναρξη νέων δρομολογίων, με 
τη βελτίωση της πανδημίας και το νέο σύστημα κατηγοριοποίησης των χωρών από 
τον Μάρτιο του 2021. Αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με τις αεροπορικές 
εταιρείες ήταν η επανέναρξη δρομολογίων που εκτελούνταν πριν την πανδημία, 
καθώς και η έναρξη 2 νέων δρομολογίων από Μασσαλία και Όσλο. 
 
Επιπρόσθετα, είχαν πραγματοποιηθεί ενημερωτικές συναντήσεις με Οργανωτές 
Ταξιδίων στις τουριστικές αγορές, στις οποίες δίνει προτεραιότητα το Υφυπουργείο 
ώστε να ετοιμάσουν  τον προγραμματισμό τους για το 2021. Παράλληλα, είχαν 
ενημερωθεί για το Σχέδιο Στήριξης του Υφυπουργείου προς τους Οργανωτές 
Ταξιδίων, το οποίο εφαρμόστηκε την περίοδο 1/6/2021-30/9/2021, μετά από 
έγκρισητης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περαιτέρω, οι συναντήσεις συνεχίστηκαν με 
ανταλλαγή απόψεων με τους Οργανωτές Ταξιδίων αναφορικά με τη χειμερινή 
περίοδο 2021-2022 καθώς και την καλοκαιρινή περίοδο 2022. 
 
4.2  Νέο πλαίσιο στρατηγικής μάρκετινγκ 
 
Το Υφυπουργείο Τουρισμού   έχει μεταβάλει 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.).   
 
 Κατ’ επέκταση, κατά το 2021 πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά διαφημιστικές 
εκστρατείες στις ακόλουθες  27 χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, 
Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιορδανία, 
Ιρλανδία, Ισραήλ, Λίβανος, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, 
Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σλοβακία, Σουηδία, Τσεχία 
και Φινλανδία. 
 
4.3 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
 
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, δίνεται μεγάλη έμφαση στην αναβάθμιση και προώθηση 
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των σελίδων του Υφυπουργείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ήδη 
παρουσιάζεται συνεχής αύξηση της επισκεψιμότητας τους. Δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στο ψηφιακό μάρκετινγκ και είναι συνεχής η προσπάθεια για παραγωγή 
σωστού προωθητικού περιεχομένου είτε αυτό αφορά φωτογραφίες είτε  φιλμάκια.  
 
4.4 Νέα ταυτότητα 
 
Το 2021 ήταν η χρονιά που έγινε ο νέος σχεδιασμός της νέας ταυτότητας της 
τουριστικής Κύπρου ο οποίος συνάδει με την Στρατηγική Τουρισμού 2020-2030. 
Δημιουργήθηκαν εφαρμογές του λογοτύπου για κάθε ειδική μορφή τουρισμού, για 
καλύτερη και πιο στοχευμένη προβολή, αποδεικνύοντας την ευελιξία του νέου 
λογοτύπου. Συνεχίστηκε, επίσης στην αρχή της χρονιάς, η συνεργασία με 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. 
 
4.5 Ιστοσελίδες Υφυπουργείου  
 
Κατά το 2021 έγινε επανασχεδιασμός της διαδικτυακής πύλης 
(www.visitcyprus.com), η λειτουργία της οποίας συμβάλλει σημαντικά στην 
αποτελεσματική προβολή της Κύπρου σε ομάδες επισκεπτών εναλλακτικού 
τουρισμού, οι οποίες κρίνονται σημαντικές για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος και την υποστήριξη της τουριστικής 
βιομηχανίας του τόπου. 
 
Για ταχύτερη εξυπηρέτηση της τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου, λειτουργεί και 
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 την πιο 
άμεση επικοινωνία και αλληλεπίδραση. 
 
4.6 Οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού 
 
Σύντομη αναφορά στις εξελίξεις γύρω από την ανάπτυξη και προώθηση 
συγκεκριμένων ειδικών προϊόντων εντός του 2021, παρατίθεται ακολούθως. 
 

4.6.1 Τουρισμός Υπαίθρου 
 
Το Υφυπουργείο σε συνεργασία με τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων 
και άλλα κυβερνητικά Τμήματα, 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. 
 

http://www.visitcyprus.com/
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Αρχικά, διοργανώθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια αναφορικά με το συγκριτικό 
πλεονέκτημα της κάθε κοινότητας, με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων των 
κατοίκων, καθώς και την καλύτερη οργάνωση των φεστιβάλ τοπικών προϊόντων 
που διεξάγονται στην κυπριακή ύπαιθρο. Οι εκπαιδεύσεις έγιναν σε συνεργασία 
με το Δίκτυο Τροόδους.  
 
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε δεκάδες κοινότητες, κατά τη 
διάρκεια των οποίων έγινε ενημέρωση για τα Σχέδια Επιχορήγησης του 
Υφυπουργείου. Ειδικότερα, έμφαση δόθηκε στo νέo σχέδιo που λειτούργησε το 
2021, το Σχέδιο Πραγματοποίησης Έργων Τοπικού Χαρακτήρα με τουριστική 
πτυχή σε κοινότητες, που αφορούσε παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης, 
αναβίωσης του παραδοσιακού χαρακτήρα, την προώθηση αυθεντικών εμπειριών 
και κατ’ επέκταση την αύξηση της επισκεψιμότητας από ντόπιους και ξένους. 
Εγκρίθηκαν 23 αιτήσεις, με Κοινότητες των Επαρχιών Πάφου, Λεμεσού, Λάρνακας 
και Λευκωσίας, και ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υλοποίηση 19 έργων. Το συνολικό 
ύψος των Χορηγιών που δόθηκαν ανήλθε στις €273.000.  
 
Επιπρόσθετα, με διοργάνωση του Υφυπουργείου και σε συνεργασία με τις 5 
ορεινές κοινότητες Κακοπετριάς, Καλοπαναγιώτη, Αγρού, Κυπερούντας και Πάνω 
Πλατρών πραγματοποιήθηκαν Χριστουγεννιάτικα Χωριά από τις 10 Δεκεμβρίου 
2021 μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2022.  Κατά τον πρώτο χρόνο πιλοτικής λειτουργίας 
των Χριστουγεννιάτικων Χωριών από το Υφυπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία 
με τις κοινότητες, δημιουργήθηκε η θετική δυναμική και τέθηκε η βάση για την 
εδραίωση του θεσμού για τα επόμενα χρόνια. Στόχος των Χριστουγεννιάτικων 
Χωριών είναι να ενισχυθεί ο χειμερινός τουρισμός, μέσω της προσφοράς 
ποιοτικών βιωματικών δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας βασισμένων στα ειδικά 
ενδιαφέροντα της Κύπρου και ως εκ τούτου να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα της 
Κύπρου στο εξωτερικό. Ο θεσμός των Χριστουγεννιάτικων Χωριών θεωρήθηκε 
πολύ επιτυχής αφού η προσέλκυση επισκεπτών ήταν πολύ μεγάλη και έτσι το 
Υφυπουργείο δημιούργησε νέο σήμα πιστοποίησης «Christmas Villages» ενώ 
ξεκίνησε και τον σχεδιασμό νέου Σχεδίου επιχορηγήσεων για κοινότητες που θα 
επιθυμήσουν να διοργανώσουν Χριστουγεννιάτικα Χωριά το 2022. Το εν λόγω 
Σχέδιο θα προκηρυχθεί μέσα στο 2022.  
 
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. 
 
Άλλες δράσεις του Υφυπουργείου αφορούν τη συμμετοχή στην  Ομάδα Εργασίας 
που καταρτίστηκε για τη σύνταξη Νομοσχεδίου για την Ορεινότητα υπό την 
Επίτροπο Νομοθεσίας, με συμμετοχή του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών 
Κοινοτήτων, του  Υπoυργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.  
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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. 
 
4.6.2 Συνεδριακός τουρισμός και ταξίδια κινήτρων 
 
Κατά το 2021, το Υφυπουργείο Τουρισμού συνέχισε με επιτυχία τη λειτουργία του  
«Σχεδίου Κινήτρων για την οργάνωση Συνεδρίων/Συναντήσεων και ταξιδιών 
Κινήτρων στην Κύπρο στο πλαίσιο των Κανονισμών για τις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας (De Minimis)».  

Το Υφυπουργείο διοργάνωσε και συμμετείχε σε εξειδικευμένες εκθέσεις 
συνεδριακού τουρισμού, όπως η ΙΒΤΜ στη Φρανκφούρτη, η  ΙΜEX (με διαδικτυακή 
παρουσία) και η Meet in Cyprus 2021.  

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με διοργανωτές συνεδρίων 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). 
 
4.6.3 Αθλητικός Τουρισμός 
 
Το Υφυπουργείο συνέχισε και το 2021 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 λειτούργησαν με τις ειδικές πρόνοιες που ίσχυσαν και 
το 2020 μετά που αναθεωρήθηκαν στο πλαίσιο 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 
προπόνηση και προετοιμασία τους στην Κύπρο την περίοδο χαμηλής τουριστικής 
κίνησης. Το 2021 είχαν εγκριθεί και πραγματοποιηθεί μέσω του Σχεδίου 29 
αιτήματα ομάδων. Λόγω της πανδημίας, το Σχέδιο λειτούργησε ολόχρονα. 
 
Παράλληλα, 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. Το 
2021 είχαν εγκριθεί  μέσω του Σχεδίου 25 αιτήματα για διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων. Λόγω της πανδημίας, το Σχέδιο λειτούργησε ολόχρονα. 
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Επίσης, το 2021 λειτούργησε κανονικά το Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης 
για τη δημιουργία, αναβάθμιση υποδομών / εγκαταστάσεων που αφορά στις 
ειδικές μορφές τουρισμού το οποίο είχε προκηρυχθεί τους τελευταίους μήνες του 
2020. Στο εν λόγω Σχέδιο συμπεριλήφθηκαν, μεταξύ άλλων, ως επιλέξιμες 
δαπάνες, αυτές που αφορούν την ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού και του 
τουρισμού σκοποβολής. Μέσω του συγκεκριμένου σχεδίου, πραγματοποιήθηκε, 
ανάμεσα σε άλλα, και αναβάθμιση εγκαταστάσεων που αφορούν τουρισμό 
Σκοποβολής. Το 2021 είχαν εγκριθεί μέσω του Σχεδίου συνολικά 6 αιτήματα που 
αφορούσαν αναβαθμίσεις υποδομών και εγκαταστάσεων αθλητικού τουρισμού. 
 
Πέραν των πιο πάνω σχεδίων, το 2021 λειτούργησε και το Σχέδιο Επιχορήγησης 
για την οργάνωση ταξιδίων εξοικείωσης για τις ειδικές μορφές τουρισμού στην 
Κύπρο. Δικαιούχοι του Σχεδίου ήταν τοπικά αδειούχα Γραφεία Τουρισμού & 
Ταξιδίων και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς (αναλόγως του τομέα). Στόχος του 
Σχεδίου ήταν η ενημέρωση / εξοικείωση των ξένων συμμετεχόντων με το προϊόν 
της Κύπρου ως ελκυστικού και ανταγωνιστικού προορισμού για τις ειδικές μορφές 
τουρισμού. Κατά το 2021, εγκρίθηκαν 8 αιτήματα και πραγματοποιήθηκαν 7 ταξίδια 
εξοικείωσης για αθλητικό τουρισμό και 1 για Συνεδριακό τουρισμό. 
 
Στο πλαίσιο ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού και της επιμόρφωσης της 
τοπικής βιομηχανίας, το Υφυπουργείο συνδιοργάνωσε με το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας διαδικτυακό σεμινάριο αθλητικού τουρισμού με τη συμμετοχή 
καθηγητών από το εξωτερικό, και αργότερα στήριξε οικονομικά και συμμετείχε σε 
συνέδριο αθλητικού τουρισμού που διοργάνωσε ο ΚΟΑ. 
 
Εντός του 2021 το Υφυπουργείο προχώρησε σε εξειδικευμένη φωτογράφιση για 
τον τουρισμό ποδοσφαίρου, εμπλουτίζοντας έτσι και την ενότητα του 
ποδοσφαίρου στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου με φωτογραφίες από τα 
καλύτερα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Κύπρου. 
 
Σε σχέση με τον ποδηλατικό τουρισμό, ετοιμάστηκαν σύντομης διάρκειας βίντεο 
για την προώθηση της Κύπρου ως ποδηλατικού προορισμού. Ταυτόχρονα, το 
Υφυπουργείο συμμετείχε στην εξειδικευμένη έκθεση ποδηλατικού τουρισμού 
«Holiday on Bike» που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία, με παρουσία 
συνεργατών από τον ιδιωτικό τομέα. 
 
Τέλος, στο πλαίσιο προώθησης των δρομικών διοργανώσεων που 
πραγματοποιούνται στην Κύπρο, το Υφυπουργείο συνεργάστηκε με τον Αυθεντικό 
Μαραθώνιο Αθήνας και συμμετείχε στο Athens Marathon Expo. 
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4.6.4 Τουρισμός Γκολφ 
 
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης, προώθησης και προβολής του Τουρισμού Γκολφ, 
συνεχίστηκαν οι 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)», «Gruber Golfreisen (AUS)» σε 
συνεργασία με τα γήπεδα γκόλφ. 
  
Το Υφυπουργείο συμμετείχε επίσης στις δύο διοργανώσεις της κυριότερης 
έκθεσης τουρισμού γκόλφ, «International Golf Tourism Market», την άνοιξη και το 
φθινόπωρο του 2021, στα πλαίσια των οποίων πραγματοποιήθηκαν 
επαγγελματικές συναντήσεις με εξειδικευμένους οργανωτές ταξιδίων και 
διοργανωτών τουρνουά, από σημαντικές χώρες πηγές στο εξωτερικό. Το 
Υφυπουργείο συμμετείχε ακόμα στις επαγγελματικές τηλεδιασκέψεις με 
εξειδικευμένους Οργανωτές Ταξιδίων κάτω από την ομπρέλα του Συνδέσμου 
«International Association of Golf Tour Operators  (IAGTO)».  

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν επαφές με εκπροσώπους της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Γκολφ και των γηπέδων 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. 
 
4.6.5 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 2021 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. 
 
4.6.6 Πολιτιστικός τουρισμός – Πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 
   
Με γνώμονα την παροχή ποιοτικών ευκαιριών ψυχαγωγίας σε Κύπριους και 
ξένους επισκέπτες, λειτούργησε το 2021 το Σχέδιο επιχορήγησης πολιτιστικών 
φεστιβάλ μεγάλης εμβέλειας που διοργανώνονται στην Κύπρο στο πλαίσιο των 
Κανονισμών για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis) με αποτέλεσμα να 
επιχορηγηθούν τρεις μεγάλες εκδηλώσεις,  η Γιορτή του Κρασιού, το Διεθνές  και 
Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Αγίας Νάπας και το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας. 
Παράλληλα, έγινε συνεργασία με το Ίδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου για 
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τη διοργάνωση street music εκδηλώσεων στη Λευκωσία, ενώ τέθηκαν υπό την 
αιγίδα του Υφυπουργείου  ποικίλες άλλες πολιτιστικές / καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. 
 

Το 2021, εφαρμόστηκε για πρώτη χρονιά το «Σχέδιο επιχορήγησης επισκέψιμων 
εργαστηρίων χειροτεχνίας και οινογαστρονομίας» στο πλαίσιο των Κανονισμών 
για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis), με αποτέλεσμα να 
διοργανωθούν και επιχορηγηθούν 990 επισκέψιμα δωρεάν εργαστήρια και 
ξεναγήσεις  στις ορεινές, απομακρυσμένες και περιοχές της υπαίθρου, 
συμπεριλαμβανομένων των Χριστουγεννιάτικων Χωριών που 
πραγματοποιήθηκαν το 2021 στην Κυπερούντα, τον Αγρό, την Κακοπετριά, τις 
Πλάτρες και τον Καλοπαναγιώτη. Το Πρόγραμμα έδωσε την ευκαιρία στους 
επισκέπτες της Κύπρου, Κύπριους και ξένους, να επισκεφτούν και να 
παρακολουθήσουν εργαστήρια ζωγραφικής, κεντητικής, αγιογραφίας, ψηφιδωτού, 
κεραμικής, αγγειοπλαστικής, καλαθοπλεκτικής, αργυροχοΐας, ξυλογλυπτικής, 
καθώς επίσης εργαστήρια οινογαστρονομίας, όπως εργαστήρια παρασκευής 
κρασιού, κουμανδαρίας, ππαλουζέ, παραδοσιακών αλλαντικών κλπ. Με τα 
εργαστήρια, επιτεύχθηκε ο στόχος του Υφυπουργείου για την προσέλκυση 
επισκεπτών στις συγκεκριμένες περιοχές, την παροχή αυθεντικών εμπειριών 
στους επισκέπτες μέσω της αξιοποίησης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της 
Κύπρου και της κυπριακής οινογαστρονομίας και τον εμπλουτισμό  της τουριστικής 
εμπειρίας. Για την επιτυχή υλοποίηση του Σχεδίου, πραγματοποιήθηκε από το 
Υφυπουργείο σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων στους διοργανωτές των 
εργαστηρίων σε θέματα ποιότητας υπηρεσιών και διαφήμισης. 
 
4.6.7 Θρησκευτικός τουρισμός 
 
Στο πλαίσιο του Σχεδίου Επιχορήγησης για τη δημιουργία, αναβάθμιση υποδομών 
/ εγκαταστάσεων με στόχο την αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος που 
αφορά τις ειδικές μορφές τουρισμού (De minimis), κατασκευάστηκαν χώροι 
υγιεινής στην Ιερά Μονή Μαχαιρά. 
 
4.6.8 Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας 
 
Προτεραιότητα αποτελεί και η ανάπτυξη και προώθηση του Τουρισμού Υγείας και 
Ευεξίας. Το Υφυπουργείο, κατά το 2021, 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, την αναβάθμιση και σχεδιασμό της ιστοσελίδας 
του, τη 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.  
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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. Το 
Υφυπουργείο προχώρησε ακόμα στην κειμενογράφηση νέου εντύπου για τον 
τουρισμό υγείας και ευεξίας.  
 
Το Υφυπουργείο Tουρισμού διοργάνωσε επίσης διαδικτυακό σεμινάριο για τον 
Αργυρό Τουρισμό, με εξειδικευμένη ομιλήτρια από το εξωτερικό. Στο σεμινάριο 
συζητήθηκαν οι όροι Γηριατρικός και Αργυρός Τουρισμός, πραγματοποιήθηκε 
ανάλυση των ηλικιακών ομάδων 55+, 65+ και 75+ με έμφαση στις ανάγκες που 
διαφοροποιούν τα τμήματα αυτά μεταξύ τους, στα κίνητρα ταξιδιού, τι αναζητούν, 
τι προτιμήσεις και τι ιδιαιτερότητες έχουν, καθώς και ανάλυση των προτερημάτων 
της Κύπρου που θα μπορούσαν να την καταστήσουν κορυφαίο προορισμό 
Αργυρού Τουρισμού. 
 
Επιπλέον, στο Σχέδιο 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 και λειτούργησε κανονικά το 
2021, περιλήφθηκε ως επιλέξιμη η δαπάνη για 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. 
 
4.6.9 Γαστρονομικός Τουρισμός και Οινοτουρισμός 
 
Το Υφυπουργείο Τουρισμού επιχορήγησε μέσω του Σχεδίου Επιχορήγησης 
Εκδηλώσεων Οινογαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων (de minimis),   φεστιβάλ 
γαστρονομίας όπως η Γιορτή του Παλουζέ στο Βουνί, η Γιορτή του Χαρουπιού 
στην Πέγεια και το Φεστιβάλ "Ο Τρύγος του Σταφυλιού" στην Καλλέπεια. 
 
Επίσης, το Υφυπουργείο ολοκλήρωσε τη δημιουργία του δεύτερου Γαστρονομικού 
Ημερολογίου (γλυκά και πίτες) σε ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και 
ρωσικά.  
 
Τέλος, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο διαγωνισμός «Best Sommelier of 
Europe & Africa». Το Υφυπουργείο ανέλαβε τη φιλοξενία δημοσιογράφων/ 
οινογράφων οι οποίοι κάλυψαν το γεγονός και δημοσίευσαν άρθρα τόσο για το 
κυπριακό κρασί όσο και για την Κύπρο γενικότερα. 
 
4.6.10 Γαμήλιος / Ρομαντικός τουρισμός  
 
Το ειδικό προϊόν του γαμήλιου και ρομαντικού τουρισμού περιλαμβάνει τόσο τα 
ταξίδια για τέλεση γάμων όσο και τα ταξίδια για τον μήνα του μέλιτος, δεξιώσεις, 
προτάσεις γάμου, ανανέωση όρκων και ρομαντικά ταξίδια.  
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Το Υφυπουργείο, κατά το 2021, πραγματοποίησε ταξίδια εξοικείωσης 
εξειδικευμένων οργανωτών ταξιδίων και διοργανωτών γαμήλιων τελετών και 
εκδηλώσεων (destination planners) από τις αγορές των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων, Ουκρανίας και Ηνωμένου Βασιλείου, με πολύ θετικά αποτελέσματα 
τόσο όσον αφορά το θέμα δικτύωσης των τοπικών φορέων με τους συνεργάτες 
όσο και άμεσες κρατήσεις από πελάτες των οργανωτών.  

Παράλληλα, το Υφυπουργείο ξεκίνησε με την καταγραφή τουριστικών 
καταλυμάτων και εναλλακτικών χώρων ρομαντικού και γαμήλιου τουρισμού, με 
στόχο την δημιουργία σχετικού ευρετηρίου, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
και θα διανεμηθεί σε όλους τους επαγγελματίες, συνεργάτες και Συνδέσμους του 
τομέα στο εξωτερικό.  

Τέλος, περί τα τέλη του 2021 οριστικοποιήθηκε ο κατάλογος των αρχαιολογικών 
χώρων και των χρεώσεων τους για γαμήλιες δεξιώσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας 
τροποποίησης του σχετικού Κανονισμού στον περί Αρχαιοτήτων Νόμο. 

Ειρήσθω εν παρόδω, σημειώνεται ότι 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 
και «Kiev Wedding Show» στην Ουκρανία, οι οποίες αναβλήθηκαν λόγω της 
πανδημίας.  

 
4.6.11 Τουρισμός Κρουαζιέρας / Ναυτικός Τουρισμός 
 
Το Υφυπουργείο Τουρισμού πραγματοποίησε σημαντικές ενέργειες που 
αφορούσαν την ανάπτυξη, προβολή και προώθηση του τουρισμού κρουαζιέρας. 
Συγκεκριμένα, παρείχε συνεχή πληροφόρηση στους επιβάτες των 
κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι Λεμεσού, καθώς επίσης ασχολήθηκε με την 
προώθηση θεματικών διαδρομών για τον τουρισμό κρουαζιέρας και σημείων 
ενδιαφέροντος για μεμονωμένους περιηγητές.  

Επιπρόσθετα, το Υφυπουργείο Τουρισμού φιλοξένησε στελέχη των εταιρειών 
κρουαζιέρων για γνωριμία με τον προορισμό και το τουριστικό προϊόν, καθώς 
επίσης πραγματοποίησε εκδηλώσεις φιλοξενίας στο λιμάνι Λεμεσού και στο 
αγκυροβόλιο Πάφου. 

Ακόμα, αναθεωρήθηκε το Σχέδιο Κινήτρων του Υφυπουργείου για τη φιλοξενία 
επιβατών κρουαζιερόπλοιων στην Κύπρο, στο πλαίσιο των Κανονισμών της Ε.Ε. 
για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Στο εν λόγω Σχέδιο έχει συμπεριληφθεί και 
η ενοικίαση λεωφορείων, φιλικών προς ΑΜΕΑ για τη μετάβαση των επιβατών από 
και προς το κέντρο των πόλεων.  

Το Υφυπουργείο συμμετείχε στα διαδικτυακά συνέδρια και στις διαδικτυακές 
τηλεδιασκέψεις με εταιρείες κρουαζιέρων, «Seatrade Virtual» και «Medrcruise 
Virtual», που διοργάνωσαν οι Συνδέσμοι CLIA και Medcruise. Μέσα από τις 
τηλεσυναντήσεις με εκπροσώπους εταιρειών κρουαζιέρας και σούπερ γιωτ, 
λιμανιών γειτνιαζόντων περιοχών και άλλους φορείς, αποκομίστηκαν σημαντικές 
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γνώσεις και χαράχθηκε ο ετήσιος προγραμματισμός και οι κοινές δράσεις για το 
2021 και το 2022. 

Υλοποιήθηκε επίσης κοινή διαφημιστική εκστρατεία με την εταιρεία Royal 
Caribbean International στη Γερμανία και στην Ιταλία, για προώθηση του 
«homeport» του κρουαζιεροπλοίου Jewel of the Seas από το λιμάνι Λεμεσού.  

Όσον αφορά τον Ναυτικό Τουρισμό / Τουρισμό γιωτ τα Υφυπουργεία Ναυτιλίας 
και Τουρισμού πραγματοποίησαν από κοινού σύσκεψη με τον Σύνδεσμο Μαρίνων 
Κύπρου  και τους διαχειριστές των Μαρίνων. Εκεί παρουσιάστηκαν οι 
προβληματισμοί των εμπλεκομένων για τα διαχρονικά προβλήματα και 
καταγράφηκαν επίσης οι εισηγήσεις επίλυσής τους.  

Τέλος, το Υφυπουργείο Τουρισμού συμμετείχε με δικό του περίπτερο στην 
εκδήλωση «Thalassa 2021» που πραγματοποιήθηκε στον μώλο Λεμεσού, κάτω 
από την αιγίδα του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, με ολοήμερες δραστηριότητες που 
αφορούσαν κυρίως τη θαλάσσια συνείδηση και την εκπαίδευση των Κυπρίων 
πολιτών. 
 
4.6.12 Καταδυτικός Τουρισμός  
 
Στο πλαίσιο του Σχεδίου Επιχορήγησης για  τη δημιουργία, αναβάθμιση 
υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την αναβάθμιση του προσφερόμενου 
προϊόντος που αφορά στις ειδικές μορφές τουρισμού σε Δήμους και Κοινότητες, 
το Υφυπουργείο στήριξε τον Δήμο Αγίας Νάπας ο οποίος και προέβη σε 
κατασκευές και σηματοδοτήσεις για χρήση από τους Δύτες στα Σημεία 
«Εκκλησάκι», «Σπηλιές» και «Canyon» του Εθνικού Δασικού Πάρκου Κάβο 
Γκρέκο.  
 
Η επιχορήγηση των Παροχέων Υπηρεσιών Καταδύσεων Αναψυχής για 
πιστοποίηση τους με το πρότυπο ISO 24803:2017, με βάση τα όσα προβλέπει το 
«Σχέδιο επιχορήγησης για την πιστοποίηση παροχέων υπηρεσιών καταδύσεων 
αναψυχής στην Κύπρο με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 24803:2017», 
συνεχίστηκε με 3 επιχειρήσεις να επιχορηγούνται, έχοντας λάβει το σχετικό 
πιστοποιητικό. 
 
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. 
 
Ακόμη, το Υφυπουργείο προέβη, κατόπιν Δημόσιας Διαβούλευσης με τους φορείς 
του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στην ετοιμασία Νομοσχεδίου για την 
αδειοδότηση των Παροχέων Υπηρεσιών Καταδύσεων Αναψυχής και Ελεύθερης 
Κατάδυσης. Το Νομοσχέδιο τυγχάνει νομοτεχνικής επεξεργασίας στη Νομική 
Υπηρεσία και εντός του 2022 αναμένεται η κατάθεση του στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. 
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Περαιτέρω, στο πλαίσιο των εγκαινίων του Υποβρύχιου Μουσείου Γλυπτών Αγίας 
Νάπας «MUSAN», το Υφυπουργείο φιλοξένησε στην Κύπρο ομάδα 30 
δημοσιογράφων από Ρωσία, Ουκρανία, Πολωνία, Ελλάδα, Σουηδία, Αυστρία, 
Γερμανία και Ελβετία, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο για διάστημα μίας 
εβδομάδας, έχοντας την ευκαιρία να καταδυθούν σε αρκετά σημεία σε όλη την 
Ελεύθερη Κύπρο. Απόρροια της εν λόγω φιλοξενίας ήταν η Κύπρος να λάβει 
τεράστια δημοσιότητα ως προορισμός Καταδυτικού Τουρισμού διεθνώς.  
 
4.7 Κλάδος Εκδόσεων 
 
Το Υφυπουργείο κατά το 2021 προχώρησε με την αναθεώρηση του υφιστάμενου 
έντυπου υλικού ώστε να αντιπροσωπεύει τη νέα τουριστική ταυτότητα και 
λογότυπο της τουριστικής Κύπρου και έγινε περαιτέρω εμβάθυνση στα θέματα 
που αφορούν την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού, η οποία υπαγορεύει έμφαση στις 
ειδικές μορφές τουρισμού.  
 
Ο κλάδος Εκδόσεων εστίασε στην ψηφιοποίηση των εντύπων ούτως ώστε οι 
επισκέπτες της ιστοσελίδας, οι τουρίστες στην Κύπρο και οι συνεργάτες στο 
εξωτερικό και στο εσωτερικό να μπορούν να μοιραστούν και να κατεβάσουν την 
ψηφιακή έκδοση όλων των εντύπων σε οποιανδήποτε συσκευή επιθυμούν, 
ιδιαίτερα με τη χρήση QR codes. 
 
Επίσης, το Υφυπουργείο κατακύρωσε διαγωνισμό για τον εικαστικό σχεδιασμό και 
το στήσιμο των νέων προωθητικών εντύπων, του νέου χάρτη Κύπρου με σημεία 
ενδιαφέροντος της τουριστικής Κύπρου και των νέων διαφημιστικών τσαντών.  
 
4.8 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 από το εξωτερικό, όπως δημοσιογράφους, 
τουριστικούς πράκτορες, συμμετεχόντων σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα 
κ.α.  
 
Σημαντική τα τελευταία χρόνια είναι επίσης η προβολή που γίνεται μέσω των 
ΜΚΔ» μέσω των αυξημένων φιλοξενιών «Bloggers», «Influencers» και 
«Instagrammers». Μέσω της ετοιμασίας εξειδικευμένων για κάθε περίπτωση 
προγραμμάτων γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν όλες οι πτυχές του 
τουριστικού προϊόντος της Κύπρου με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη της 
κυπριακής υπαίθρου, των δραστηριοτήτων στη φύση και της τοπικής 
οινογαστρονομίας καθώς και του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων. Το 
Υφυπουργείο  προσφέρει επίσης, μερική φιλοξενία (καλύπτει μέρος των εξόδων) 
σε φιλοξενούμενους τρίτων, όπως φιλοξενούμενους αεροπορικών εταιρειών, 
κρατικών υπηρεσιών, κ.ά.  
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Κατά το 2021 τα προγράμματα φιλοξενίας του Υφυπουργείου παρουσίασαν 
αύξηση σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα φιλοξενήθηκαν 121 γκρουπ  σε σχέση 
με 73  το 2020. Το σύνολο των φιλοξενούμενων ήταν  πέρα των  8000 ατόμων 
περιλαμβανομένων περίπου 4000 ατόμων τα οποία συμμετείχαν σε κρουαζιέρες 
και 1250 ατόμων τα οποία συμμετείχαν σε ξεναγήσεις στα «Χριστουγεννιάτικα 
Χωριά». 
 
Οι φιλοξενούμενοι ήταν κυρίως Τουριστικοί Πράκτορες και Οργανωτές Ταξιδίων 
(26 γκρουπ), Δημοσιογράφοι  (16 γκρουπ), «Bloggers / Influencers» (12 γκρουπ) 
και Τηλεοπτικά Συνεργεία (12 γκρουπ). Σημαντικός αριθμός γκρουπ αφορούσε 
επίσης συμμετέχοντες σε Διάφορα Σεμινάρια και άλλα Προγράμματα (13 γκρουπ), 
Ομάδες Μαθητών / Εκπαιδευτικών (10 γκρουπ), Αθλητικές Ομάδες (9 γκρουπ). 
Επιπρόσθετα φιλοξενήθηκαν Οργανωτές Κρουαζιέρων (4 γκρουπ) και Οργανωτές 
Γάμων (3 γκρουπ) ενώ άλλες φιλοξενίες αφορούσαν νικητές διαγωνισμών, 
καλλιτέχνες κ.α. 
 
Η πλειοψηφία των προγραμμάτων αφορούσε κυρίως φιλοξενούμενους από Ρωσία 
(18 γκρουπ) και Ουκρανία (14 γκρουπ). Ακολουθούν φιλοξενούμενοι από  
Γερμανία (9  γκρουπ), Ισραήλ  και ΗΠΑ (  6 γκρουπ κάθε χώρα), Ηνωμένο Βασίλειο 
και Πολωνία (5 γκρουπ κάθε χώρα).  Άλλα γκρουπ αφορούσαν φιλοξενούμενους 
από Ελλάδα, Γαλλία, Αραβικές Χώρες και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ενώ ο 
μεγαλύτερος αριθμός (33 γκρουπ) αφορούσε γκρουπ με συμμετοχή 
φιλοξενουμένων από διάφορες χώρες όπως Ευρωπαϊκά και Διεθνή Συνέδρια 
/Συναντήσεις, Διεξαγωγή Ευρωπαϊκών / Διεθνών Αθλητικών Συναντήσεων αφίξεις 
μεγάλων Κρουαζιερόπλοιων κ.α.  
 
Ενδεικτικά αναφέρονται Προγράμματα Φιλοξενίας που αφορούσαν:  
Ταξίδια Εξοικείωσης των Οργανωτών Ταξιδίων «Easy Jet Holidays U.K»., «TUI 
Russia», «TUI Ukraine», «FTI Germany», εκπαιδευτικά προγράμματα «Erasmus», 
Συνάντηση Στελεχών του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Γραφείου «Zaha Hadid»,  
Διεξαγωγή Αγώνων Ομίλου «UEFA Women’s Champions league» – Apollon 
Ladies», Διεθνές Τουρνουά Καλαθόσφαιρας, Άφιξη Κρουαζιερόπλοιου  «Jewel of 
the Seas RCCI – Celestyal», «Press Trip» Καταδυτικού Τουρισμού, 43o Συνέδριο  
ΠΑΣΥΞΕ, Προβολή των Χριστουγεννιάτικων Χωριών του Υφυπουργείου 
Τουρισμού κ.α.   
 
Επίσης, ο κλάδος φιλοξενίας συνέλεξε αξιολογήσεις και προωθητικό υλικό όπως 
άρθρα και αναρτήσεις σε ΜΜΕ που δόθηκαν από τους φιλοξενούμενους. 
Επιπρόσθετα, προσωπικό του κλάδου φιλοξενίας βοήθησε στην εξυπηρέτηση 
ταξιδιωτών μέσω παροχής πληροφοριών αναφορικά με τα ταξιδιωτικά 
πρωτόκολλα και τη συμμετοχή τους στις ομάδες οι οποίες συστάθηκαν στο 
Υφυπουργείο (Travel 2020 και Crisis).   
 
Τέλος, συνεχίστηκε η φιλοξενία αριθμού «travel bloggers/influencers/vloggers» 
από τις κύριες και δευτερεύουσες αγορές της Κύπρου, με στόχο την προβολή της 
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χώρας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τους και την παραγωγή περιεχομένου 
όπως φωτογραφίες, βίντεο και άρθρα.  
 

4.9 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. 
 
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 2021. Συγκεκριμένα, 
ο συνολικός αριθμός επισκεπτών στα Γραφεία ανήλθε στις 25.316 σε σύγκριση με 
τις 125000 περίπου επισκέπτες πριν την πανδημία.  
Ως απότοκο της πανδημίας, ο Κλάδος Πληροφόρησης και Εμπειριών ανέλαβε 
κατά τη διάρκεια του 2021 την εξυπηρέτηση του κοινού σε ότι αφορά τα 
πρωτόκολλα του προορισμού μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης «travel2021»,  η 
οποία δημιουργήθηκε από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Επιπρόσθετα, ανέλαβε 
την εξυπηρέτηση του κοινού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Υφυπουργείου 
και παρείχε υποστηρικτικές υπηρεσίες στην ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίζεται 
τόσο το «Cyprus Flight Pass» όσο και τα τηλεφωνήματα του κοινού από την Κύπρο 
και το εξωτερικό.  
 
Ο Κλάδος Πληροφόρησης και Εμπειριών του Υφυπουργείου ολοκλήρωσε την 
πρώτη φάση της υλοποίησης του έργου της διαδρομής «Heartland of Legends». 
Η εν λόγω διαδρομή διέρχεται από ορεινές και ακριτικές περιοχές και προσφέρει 
αυθεντικές εμπειρίες στους επισκέπτες της Κύπρου, οι οποίες  τους φέρνουν κοντά 
στην κυπριακή φύση, στις παραδόσεις και στον τρόπο ζωής των Κυπρίων. Το έργο 
εγκαινιάστηκε με ειδική  εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο 
χωριό Πραστίο Αυδήμου τον Σεπτέμβριο 2021.  
 
Ο Κλάδος ανέλαβε τη διαχείριση και τον συνεχή εμπλουτισμό της ιστοσελίδας 
heartlandoflegends.com με νέες προτάσεις και εμπειρίες. Επίσης, συνεχίζει να 
διενεργεί επισκέψεις στα χωριά και τα εργαστήρια/βιοτεχνίες/οικοτεχνίες οι οποίες 
έχουν περιληφθεί στη διαδρομή, έχει προβεί στην ετοιμασία και την επιτόπου 
παράδοση χειροποίητων πινακίδων που άρχισαν να τοποθετούνται στις 
επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στη διαδρομή. Παράλληλα συνεχίζονται οι 
επαφές με τις τοπικές αρχές, οι οποίες ενημερώνονται για τα σχέδια κινήτρων του 
Υφυπουργείου Τουρισμού. Για τους σκοπούς προώθησης του έργου ετοιμάστηκαν 
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συνολικά τέσσερα φιλμάκια. Τα τρία από τα φιλμάκια αυτά χρησιμοποιούν με πολύ 
επιτυχία για πρώτη φορά την τεχνική «animation».  
 
Ο Κλάδος αξιολόγησε τα μονοπάτια της φύσης που περιλαμβάνονται στη 
διαδρομή «Heartland of Legends» και συμβάλλει σημαντικά στη διοργάνωση και 
προώθησης των προγραμμάτων πεζοπορίας που προσφέρει το Υφυπουργείο.  
 
Ο Κλάδος Πληροφόρησης και Εμπειριών εκτός από τις υπηρεσίες που 

προσφέρονται στους επισκέπτες των γραφείων, ανέλαβε για το 2021 και τα 

ακόλουθα καθήκοντα: 

(α) Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με νέα τουριστικά προϊόντα και εμπειρίες 

για να αξιοποιηθούν από το Υφυπουργείο.  

(β) Συγγραφή και έλεγχος του περιεχομένου του διαφημιστικού υλικού (φυλλάδια 

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

(γ) Χειρισμό παραπόνων που απευθύνονται στο Υφυπουργείο. 

(δ) Εκπροσώπηση του Υφυπουργείου σε τοπικές επιτροπές και εκδηλώσεις και 

συμμετοχή σε συναντήσεις με τοπικούς και άλλους φορείς του τουρισμού. 

(ε) Υποδοχή και παροχή πληροφοριών στους επιβάτες των μεγάλων 

κρουαζιερόπλοιων που φθάνουν στην Κύπρο και αποβιβάζονται στην Κύπρο. 

4.10  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 συνέχισαν να επικρατούν 
λόγω της πανδημίας και των επιδημιολογικών δεδομένων. Εξάλλου, ορισμένες 
διεθνείς τουριστικές εκθέσεις είχαν ανακοινώσει ότι δεν θα διοργανώνονταν ούτε 
το 2021. 
 
4.11  Κέντρο Πληροφοριών 
 
Στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού 
όπως καταστεί τράπεζα πληροφοριών και γνώσεων για τον τουριστικό τομέα, 
δημιουργήθηκε το 1997 το Κέντρο Πληροφοριών ΚΟΤ (νυν Κέντρο Πληροφοριών 
Υφυπουργείου Τουρισμού). Το Κέντρο Πληροφοριών είναι μια εξειδικευμένη 
"Τράπεζα Πληροφοριών" σε θέματα τουρισμού. Η δημιουργία του Κέντρου 
Πληροφοριών στοχεύει μεταξύ άλλων στα εξής: 
 
(α) Αύξηση του επαγγελματισμού του προσωπικού του Υφυπουργείου Τουρισμού, 
της τουριστικής βιομηχανίας και όλων των τουριστικών εταίρων γενικότερα με την 
καλύτερη ενημέρωση/επιμόρφωσή τους 
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(β) Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προσφορά πληροφοριών σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χρήστες. 
 
(γ) Παροχή μέσων για την όσο το δυνατό πιο άρτια διεκπεραίωση ερευνών και 
μελετών. 
 
(δ) Καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης.  
 
Στο Κέντρο Πληροφοριών συγκεντρώνεται υλικό πληροφόρησης και έρευνας που 
αφορά τον τουρισμό όπως βιβλία, έρευνες/μελέτες, εκδόσεις, σχέδια, στατιστικά 
στοιχεία, κατάλογοι, εγχειρίδια, οδηγοί, χάρτες, νομοθεσία κυβερνητικές εκδόσεις, 
κ.ά. 
 
Η συλλογή είναι οργανωμένη ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή και περιλαμβάνει 
πέραν των 15.000 τίτλων υλικού στην Κεντρική Υπηρεσία και 1.500 τίτλων υλικού 
στα περιφερειακά γραφεία. Το υλικό οργανώνεται ανά θέμα και ανά είδος.  
 
Ξεχωρίζουν οι εκδόσεις του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του 
Υφυπουργείου Τουρισμού, άλλων εθνικών οργανισμών τουρισμού, του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, της Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
επιμέρους εξειδικευμένο υλικό σε θέματα που αφορούν τον τουρισμό. 
 
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι οι εξής: 

 Επίσκεψη και μελέτη υλικού στη Βιβλιοθήκη, δυνατότητα φωτοτυπιών. 

 Εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ και 
ταχυδρομείο. 

 Εσωτερικός δανεισμός. 

 Έρευνα στο Διαδίκτυο και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. 
 
Το 2021, η ηλεκτρονική βάση δεδομένων που διατηρεί το Κέντρο Πληροφοριών, 
εμπλουτίστηκε με σημαντικό αριθμό ηλεκτρονικών εκδόσεων, όπως εκδόσεις από 
διεθνείς οργανισμούς στους οποίους το Υφυπουργείο είναι μέλος (UNWTO, ETC 
κ.ά) ή και άρθρα από περιοδικά του εξωτερικού, στα οποία ο Οργανισμός είναι 
συνδρομητής, καθώς επίσης και Έρευνες/Μελέτες του Υφυπουργείου και άλλων 
εντόπιων οργανισμών.  
 
Κατά το 2021 εξυπηρετήθηκε μεγάλος αριθμός ξένων και εντόπιων φοιτητών, 
ατόμων που ασχολούνται με διάφορους τομείς έρευνας, καθώς και το προσωπικό 
του Υφυπουργείο.  
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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 2021, 
αναλύονται συνοπτικά στη συνέχεια.  
 
5.1  Νέο Νομοθετικό πλαίσιο  

 
Ο Κλάδος Διαμονής/ Ξενοδοχείων έχει προχωρήσει στην ετοιμασία των πιο κάτω 
νομοσχεδίων, σχεδίων κανονισμών και διαταγμάτων, τα οποία απορρέουν από 
τους περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών 
Καταλυμάτων Νόμους Ν.34(Ι)/2019 και Ν.9(Ι)/2020, τα οποία εγκρίθηκαν από το 
Υπουργικό Συμβούλιο και ανάλογα στη συνέχεια από την Βουλή των 
Αντιπροσώπων:   
 

 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας   
Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός Νόμος) του 
2021». 

 

 Σχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικοί 
Κανονισμοί) του 2021». 

 

 Διατάγματα τα οποία θέτουν σε εφαρμογή το Νόμο: 
 

(α) Διάταγμα με τίτλο «Περί της Βαρύτητας της Βαθμολογίας των Κριτηρίων   
Κατάταξης Ξενοδοχείων Διάταγμα του 2021». 
 
(β) Διάταγμα με τίτλο «Περί του Καθορισμού του Ύψους των Τελών Αδειών/ 
Αντιγράφων Αδειών Λειτουργίας και Κατάταξης Ξενοδοχείων και Τουριστικών 
Καταλυμάτων Διάταγμα του 2021».  
 
(γ) Διάταγμα με τίτλο «Περί του Καθορισμού του Ύψους των Τελών Εγγραφής των    
Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων Διάταγμα του 2021».  
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Πέραν των πιο πάνω, πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση και ετοιμάστηκε 
το νέο κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα θέματα Ίδρυσης και Λειτουργίας των 
Τουριστικών Κατασκηνώσεων και των κατασκηνώσεων πολυτελείας “Glamping”, 
το οποίο υποβλήθηκε στην Νομική Υπηρεσία για το  σχετικό νομοτεχνικό έλεγχο.  
 
To Υφυπουργείο Τουρισμού ξεκίνησε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς 
του δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των επαγγελματικών 
συνδέσμων με σκοπό την τροποποίηση στοχευμένων διατάξεων των περί της 
Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών 
Καταλυμάτων Νόμων για σκοπούς απλοποίησης των διαδικασιών εφαρμογής της 
σχετικής νομοθεσίας. 
 
Παράλληλα προχωρούν τα ακόλουθα νομοθετήματα:    
 

 Νομοσχέδιο Κέντρων Αναψυχής.  
 

Ολοκληρώθηκαν οι διαβουλεύσεις με τους Συνδέσμους των Κέντρων 
Αναψυχής και τα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα και το προτεινόμενο 
Νομοσχέδιο, κατόπιν της νομοτεχνικής επεξεργασίας από  τη Νομική Υπηρεσία 
της Δημοκρατίας, θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και 
ακολούθως στη Βουλή των Αντιπροσώπων για συζήτηση και ψήφιση του. 

 

 Τροποποίηση της περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών 
Νομοθεσίας. 
 
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο συζητήθηκε με τους Συνδέσμους Ταξιδιωτικών 
Πρακτόρων και Ξεναγών και αφού έτυχε της απαραίτητης Νομοτεχνικής 
επεξεργασίας από τη Γενική Εισαγγελία και  της έγκρισης του Υπουργικού 
Συμβουλίου έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για συζήτηση και 
ψήφιση του. 

 
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. 

 

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 
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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. 
 
5.2.2 Ρυθμιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών        
Καταλυμάτων 
 

Στο πλαίσιο των εργασιών του Κλάδου, γίνεται επίσης χειρισμός πολεοδομικών 

θεμάτων και αναπτυξιακής πολιτικής και έργων (π.χ. χωροθέτηση τουριστικής και 

συναφούς ανάπτυξης, θέματα ζωνών, τοπικών σχεδίων και δήλωσης πολιτικής, 

πολεοδομικών κινήτρων, νέες κατηγορίες καταλυμάτων, θεματικές κατηγορίες 

αναπτύξεων). 

 

 Εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο τα διατάγματα που θέτουν τον Νόμο 
σε εφαρμογή και τα οποία καλύπτουν την βαρύτητα των κριτηρίων κατάταξης 
των ξενοδοχείων σε τάξεις, το ύψος των τελών αδειοδότησης και κατάταξης, 
καθώς και το διάταγμα που καθορίζει το ύψος των τελών εγγραφής των 
αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. 

 
 Μετά από σχετικές διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, εγκρίθηκαν 

τροποποιήσεις επί του Κανονιστικού Πλαισίου που ρυθμίζει τα θέματα των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ώστε να απλοποιηθούν περαιτέρω οι διαδικασίες 
κατάταξης των επιχειρήσεων. 

 
 Ετοιμάστηκε τροποποιητικό νομοσχέδιο με το οποίο εκσυγχρονίζεται το 

κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει την ίδρυση και την λειτουργία των 
τουριστικών κατασκηνώσεων και παράλληλα εισάγονται νέες διατάξεις για 
ρύθμιση  της λειτουργίας των κατασκηνώσεων πολυτελείας “Glamping”. 

 
 Δημιουργήθηκε ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα για την εγγραφή των 

αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων σε μητρώο που διατηρείται από το 
Υφυπουργείο Τουρισμού. Από τα μέσα του καλοκαιριού 2021 άρχισε η 
έγγραφή των καταλυμάτων στο σχετικό μητρώο του Υφυπουργείου Τουρισμού. 

 
  Επανεξετάζεται το θέμα των Μικτών Τουριστικών Αναπτύξεων σε συνεργασία 

με τις άμεσα εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, ήτοι τα Τμήματα Πολεοδομίας 
και Κτηματολογίου, για διαμόρφωση νέου πλαισίου Μ.Τ.Α., το οποίο θα 
στοχεύει στην εξυπηρέτηση των νέων απαιτήσεων και τάσεων που 
δημιουργούνται στην ξενοδοχειακή βιομηχανία αλλά και στην ικανοποίησης 
των νέων απαιτήσεων των αγορών όπως έχουν σήμερα διαμορφωθεί, και 
υποβολή του προς το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.  
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 Σε συνεργασία με τον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων προωθείται ο θεσμός του 

«Επισκέψιμου Αγροκτήματος» με διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενες αρχές και 
αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, όπως και της παράλληλης ρύθμισης του 
«Επισκέψιμου Αγροκτήματος με διαμονή» και του «Επισκέψιμου 
Αγροκτήματος με εστίαση».   

 
 Βάσει των διατάξεων των περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας 

Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων, μέχρι σήμερα εκδόθηκαν 
19 άδειες λειτουργίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, πραγματοποιήθηκαν 12 
κατατάξεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και εκδόθηκαν 39 προκαταρκτικές 
κατατάξεις. Επίσης, εντός του 2021, έχουν εξασφαλίσει άδεια έγγραφής στο 
μητρώο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων και το ειδικό σήμα 
λειτουργίας περί τις 500 μονάδες.  

 

5.2.3  Σχέδιο Χορηγιών Επενδύσεων Εμπλουτισμού και Εκσυγχρονισμού            
          του Τουριστικού προϊόντος για την Επιμήκυνση της Τουριστικής     
          Περιόδου 2014-2020 
 

Στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου διενεργήθηκαν έλεγχοι και τεκμηριώθηκε η 

υλοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου Έργων στη βάση εννέα(9) 

αιτημάτων καταβολής χορηγίας. Το συνολικό ύψος δαπάνης που τεκμηριώθηκε 

για τα εν λόγω έργα ανέρχεται στα €11.170.955,82. 

 

5.3 . Κλάδος Διατροφής (Κέντρα Αναψυχής & Γαστρονομία) 

 

5.3.1 Κέντρα Αναψυχής 
 

 Κατατάξεις, Ανακατατάξεις, Ανακλήσεις 
Κατά τη διάρκεια του 2021 ολοκληρώθηκαν οι κατατάξεις/ανακατατάξεις 128 

κέντρων αναψυχής, έγιναν 1700 αλλαγές οι οποίες αφορούσαν ονομασία, 

επιχειρηματία ή διευθυντή Κέντρων Αναψυχής και έγινε ανάκληση της άδειας 

λειτουργίας 109 Κέντρων Αναψυχής.  Επίσης, εξετάστηκαν 375 αιτήσεις που 

αφορούσαν τροποποιήσεις υφιστάμενων κέντρων αναψυχής ή/και δημιουργίας 

νέων κέντρων και έτυχαν έγκρισης οι 120 από αυτές. Με βάση τροποποίηση της 

περί Κέντρων Αναψυχής Νομοθεσίας οι άδειες λειτουργίας έχουν τριετή ισχύ. 

 

 Τεχνική Επιτροπή Τμήματος Εργασίας 

Η Επιτροπή στην οποία συμμετέχει εκπρόσωπος του Υφυπουργείου συνήλθε σε 

8 συνεδριάσεις υπό την προεδρία του Τμήματος Εργασίας για εξέταση αιτημάτων 

που αφορούν αιτήματα για απασχόληση/ εργοδότηση αλλοδαπών μαγείρων σε 

εστιατόρια  που προσφέρουν εδέσματα από κουζίνες ξένων χωρών.   

 



 

 

30 

 

 Επιτηρητές    

Παροχή Υπηρεσιών από ανέργους για τη εποπτεία, επίβλεψη των μέτρων και 

εφαρμογής των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του περί Λοιμοκαθάρσεως 

Νόμου. 

 

Προσλήφθηκαν 27 άνεργα  άτομα στα οποία ανατέθηκε η επιθεώρηση Κέντρων 

Αναψυχής σε παγκύπρια βάση για έλεγχο της τήρησης των μέτρων Covid 19  

σύμφωνα με τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο.   

  

 Σχέδια Επιχορήγησης 

Κατά το 2021 πραγματοποιήθηκε η προκήρυξη του σχεδίου επιχορήγησης μέρους 

του κόστους της δαπάνης για έργα αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών 

σε κέντρα αναψυχής, κατηγορίας Εστιατορίου/Ταβέρνας που προσφέρουν 

αποκλειστικά την Κυπριακή κουζίνα και ήταν πιστοποιημένα με το σύμφωνο Taste.    

 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου υποβλήθηκαν και εξετάστηκαν 19 αιτήσεις από τις οποίες 

εγκρίθηκαν και έτυχαν επιχορήγησης 13 επιχειρήσεις Κέντρων Αναψυχής, με 

συνολική δαπάνη ύψους €184.000 περίπου.  

 

5.3.2 Γαστρονομία 
 

 Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας (Taste Cyprus) 
Κατά το 2021, πιστοποιήθηκαν με το σύμφωνο 39 νέες επιχειρήσεις, ανεβάζοντας 
το συνολικό αριθμό πιστοποιημένων επιχειρήσεων σε 82.  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 εκτός από  το πιάτο «Κυπριακού 

Προγεύματος» Χορτοφαγικό και Vegan 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. 
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5.4  Κλάδος Αδειοδότησης και Ελέγχου (Επιθεωρήσεις) 
 

Ο Κλάδος εφαρμόζει τις σχετικές νομοθεσίες που διέπουν την ίδρυση και την  
λειτουργία ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών καταλυμάτων, γραφείων 
τουρισμού και ταξιδίων,  κέντρων αναψυχής, καθώς και  την εξάσκηση του  
επαγγέλματος των ξεναγών. 
 

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίστηκαν οι επιθεωρήσεις τόσο των ξενοδοχειακών και 

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

προγράμματα επιθεωρήσεων και τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται στις 

κατά περίπτωση διαδικασίες προτύπου διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008. 

 

Με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υφυπουργείου, κατά την  31 Δεκεμβρίου 2021 

λειτουργούσαν 3515 Κέντρα Αναψυχής, 806 ξενοδοχειακά και άλλα τουριστικά 

καταλύματα και 370 Γραφεία Τουρισμού και Ταξιδίων.  Κατά το 2021 εκδόθηκαν 

2151 άδειες Κέντρων Αναψυχής. Επιπρόσθετα, εκδόθηκαν 221 άδειες σε 

αδειούχους ξεναγούς.  

 

Με σκοπό τη διασφάλιση τήρησης των μέτρων που τέθηκαν από το Υπουργείο 
Υγείας για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, λειτουργοί της Διεύθυνσης 
διεξήγαγαν  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 2021 πραγματοποιήθηκαν 10 διαδικτυακά εκπαιδευτικά 
σεμινάρια για επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας. Τα θέματα που 
κάλυψαν τα σεμινάρια αφορούσαν τη ξενάγηση μέσω της χρήσης της τεχνολογίας, 
μέτρα αντιμετώπισης  κατά του Κορωνοϊου,  διαχείριση αλλαγών στον τουρισμό, 
καθοδήγηση νέας γενιάς στον Τουρισμό, νέα πραγματικότητα στον τομέα των 
πλαστικών, πρόσφατες τάσεις στον οινοτουρισμό κ.α. Τα σεμινάρια 
παρακολούθησαν 560 περίπου άτομα, τα οποία επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για μάθηση και ζήτησαν όπως ο θεσμός αυτός συνεχιστεί και στο μέλλον.  
Επιπλέον, ξεκίνησε ο β΄ κύκλος του προγράμματος εκμάθησης ξένων γλωσσών 
(ρωσικά, γερμανικά, γαλλικά) και ελληνικά για αλλόγλωσσους, στο οποίο 
εγγράφηκαν 220 άτομα. 
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5.5.2 Συνεργασία με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
 

 Μαθητικός Διαγωνισμός 
Το Υφυπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, εξήγγειλε τον Νοέμβριο 2020 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. Η δεύτερη εξαγγελία του 
Διαγωνισμού ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 
2022. 

5.5.3 Παράπονα 
 
Υποβλήθηκαν και διερευνήθηκαν 48 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 επίσης 65 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 Καταγραφή προσβάσιμων παραλιών 

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

συγκεκριμένα για άτομα με κινητικά προβλήματα/δυσκολίες, 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 2021 καταγράφηκαν 52 

προσβάσιμες παραλίες εκ των οποίων οι 36 με πλήρη πρόσβαση (μέσω 

διαδρόμων/ειδικών τροχοκαθισμάτων/ άλλων μηχανισμών μέχρι και τη θάλασσα). 
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5.6.2 Καταγραφή διευκολύνσεων ΑμεΑ σε κέντρα Αναψυχής, Ξενοδοχειακά 

και άλλα τουριστικά καταλύματα  

 

Συνεχίζεται η καταγραφή των βασικών διευκολύνσεων για την εξυπηρέτηση των 

ατόμων με αναπηρίες στα καταταγμένα από το Υφυπουργείο κέντρα αναψυχής, 

καθώς και σε Ξενοδοχειακά και άλλα τουριστικά καταλύματα.  Σκοπός είναι η 

διάχυση της πληροφόρησης μέσω της ιστοσελίδας του Υφυπουργείου ή/και με 

άλλο τρόπο. 

 

5.7 Τομέας παραλιών  
 

5.7.1 Σχέδια Χορηγιών 
 
Το 2021 έλαβαν χορηγίες στο πλαίσιο του Σχεδίου για την αισθητική και ποιοτική 
αναβάθμιση των παραλιών που λειτουργεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού οι 
ακόλουθες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης: Δήμος Λεμεσού, Δήμος Λάρνακας, 
Δήμος Πάφου, Δήμος Αγίας Νάπας, Δήμος πόλης Χρυσοχούς, Δήμος 
Γεροσκήπου, Δήμος Σωτήρας, Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα, Κοινοτικό 
Συμβούλιο Πισσουρίου, Κοινοτικό Συμβούλιο Λέμπας, Κοινοτικό Συμβούλιο 
Αλαμινού, Κοινοτικό Συμβούλιο Ορόκλινης και Κοινοτικό Συμβούλιο Περβολιών. 
Το συνολικό ποσό που διατέθηκε ανερχόταν στις 276.000 ευρώ και αφορούσε την 
αγορά ομπρελών, ξαπλώστρων, διαδρόμων, υποδομών για ΑΜΕΑ, αμφίβιων 
τροχοκαθισμάτων, ανέγερση ή ανακαίνιση κοινόχρηστων χώρων υγιεινής και 
αποδυτηρίων. Διατέθηκε επίσης ποσό ύψους 50.000 ευρώ στο Υπουργείο 
Εσωτερικών για την αγορά ναυαγοσωστικού εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης 
του Σχεδίου ΣΑΛΑΜΙΣ και 20.000 ευρώ για αγορά υπηρεσιών για καταπολέμηση 
της θαλάσσιας ρύπανσης από τον Δήμο 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 Γαλάζια Σημαία 

 
Στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» χορηγήθηκαν μέσω 
του εθνικού διαχειριστή του Προγράμματος (CYMEPA) δράσεις όπως αγορά 
σημαιών, αγορά αναλώσιμων υλικών για αναλύσεις νερών κολύμβησης, 



 

 

34 

 

επιθεωρήσεις παραλιών κ.α. Το 2021 βραβεύτηκαν 68 παραλίες σε 20 δήμους και 
κοινότητες παγκύπρια και μία Μαρίνα, αυτή της Λεμεσού. Το 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 
 
Βρίσκονται σε εξέλιξη συμβάσεις που αφορούν: 

 Τη  Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και τη Μελέτη 
Φέρουσας Ικανότητας του προορισμού. 

 Τη Μελέτη για την τουριστική ανάπτυξη και την καθέρωση τουριστικής 
ταυτότητας της ευρύτερης περιοχής Πόλης Χρυσοχούς και Τηλλυρίας 

 

5.8.2 Αειφόρες δράσεις/ συνεργασίες 

 

Το Υφυπουργείο στήριξε οικονομικά σειρά δράσεων του Κυπριακού Συνδέσμου 
Αειφόρου Τουρισμού που στοχεύουν στη μείωση της ρύπανσης της θάλασσας 
λόγω της χρήσης πλαστικού, αλλά και στην ευαισθητοποίηση του κοινού για το εν 
λόγω θέμα. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Keep our Sand and Sea Plastic 
Free», επιπλέον, συνεχίστηκε η συνεργασία με τη Cymepa με συμμετοχή στις 
συνεδρίες της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για το Green Key, και στήριξη 
της  έκδοσης σχετικού ενημερωτικού φυλλαδίου.  
 

5.9 Λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων  

 

Η Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας και Αδειοδότησης ήταν ο κύριος 
συντονιστής της διαδικασίας για τη φιλοξενία σε ξενοδοχεία των τουριστών που 
εντοπίζονταν θετικοί στον κορωνοϊό καθώς επίσης και των ξένων εργατών που 
αφικνούνταν  στην Κύπρο από τρίτες χώρες.  
 
5.10  Χειρισμός σελίδας Facebook «Υφυπουργείο Τουρισμού» 

 
Σκοπός της εταιρικής σελίδας στο Facebook, είναι η ενημέρωση της τοπικής 
βιομηχανίας και του ευρύτερου κοινού για τις δράσεις και το έργο του 
Υφυπουργείου. Το 2021 παρουσιάστηκαν  στοχευμένα σχέδια και δράσεις που 
αφορούσαν τον εσωτερικό τουρισμό, ανακοινώσεις και διαγωνισμοί που 
αφορούσαν την τουριστική βιομηχανία, καθώς και επισκέψεις και παρουσιάσεις 
του Υφυπουργού Τουρισμού. Επιπλέον, δόθηκεη ευκαιρία σεεπαγγελματίες της 
βιομηχανίας και άτομα της εγχώριας αγοράς, να επικοινωνήσουν και να 
καταχωρήσουν τις εισηγήσεις τους.  
Παράλληλα, κατά το 2021 ενισχύθηκε η συνεργασία του Υφυπουργείου με το 
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών για την παραγωγή υλικού, ευθυγραμμισμένου 
με τη Νέα Οπτική Ταυτότητα της Κυβέρνησης. Έχει επιτευχθεί με αυτό τον τρόπο 
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η ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας του Υφυπουργείου, τόσο αυτόνομα όσο και 
ως μέρος της ευρύτερης κυβερνητικής ταυτότητας. Συγκεκριμένα, έχουν παραχθεί 
7 γραφικά και 3 βίντεο τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την προβολή Σχεδίων 
Επιχορήγησης, Σχημάτων Πιστοποίησης και πληροφόρησης σχετικά με τον Covid-
19.  
 
5.11  Κλάδος Πληροφορικής/Μηχανογράφησης 

 
Ο Κλάδος Πληροφορικής/Μηχανογράφησης διαχειρίζεται συστήματα (υλισμικό, 
λογισμικό και δεδομένα) που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Υφυπουργείου όσον 
αφορά την εφαρμογή των νομοθεσιών που διέπουν τη λειτουργία της τουριστικής 
βιομηχανίας του τόπου και του Υφυπουργείου. Το  ενοποιημένο σύστημα 
διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων (ERP), ενσωματώνει σε μια ενιαία πλατφόρμα 
πολλαπλών συνεργαζόμενων εφαρμογών τις πιο πάνω λειτουργίες του 
Υφυπουργείου, για την εξυπηρέτηση των πιο κάτω αναγκών: 
 

 Κατάταξης και αδειοδότησης επιχειρήσεων Διαμονής και Εστίασης,  
 

 Αδειοδότησης Ταξιδιωτικών Γραφείων και Ξεναγών, 
 

 Διαχείρισης Συμβολαίων, Δικαστικών υποθέσεων, Χώρων εκδηλώσεων, 
Παρατηρητηρίων τιμών, Ανθρώπινου δυναμικού, Δαπανών, Στατιστικών, κ.α. 

 
Ο Κλάδος Πληροφορικής/Μηχανογράφησης παρέχει τεχνική υποστήριξη και 
σχεδιασμό/κωδικοποίηση νέων υλοποιήσεων και τροποποιήσεων στις εφαρμογές 
του Υφυπουργείου. Κατά το 2021 πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω εργασίες: 
 

 Καταγραφή απαιτήσεων, σχεδιασμός και προκήρυξη διαγωνισμού για την 
εισαγωγή νέου ERP προς αντικατάσταση του υφιστάμενου λόγω ολοκλήρωσης 
του κύκλου ζωής του, καθώς επίσης και καταγραφή των απαιτήσεων και 
σχεδιασμός νέου συστήματος για τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα βάσει 
της νέας νομοθεσίας. 

 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 συστημάτων και δικτύων για τη διασφάλιση της αδιάληπτης 
λειτουργίας του Υφυπουργείου. 
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5.12  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 τον Ιούνιο 2021 με την Πρόεδρό της,   
στην Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τουρισμού Υπαίθρου 
(RuralTour) στο Λουξεμβούργο και  στο 7ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο του Τουρισμού 
Υπαίθρου της Ομοσπονδίας στη Φιλανδία τον Οκτώβριο. Συμμετείχε επίσης  και 
στην έκθεση World Travel Market στο Λονδίνο τον Νοέμβριο.  Παράλληλα η 
Πρόεδρος της εταιρείας συμμετείχε στο  World Forum on Gastronomy Tourism τον 
Νοέμβριο στις Βρυξέλλες. Η Εταιρεία και το Υφυπουργείο Τουρισμού, συμμετείχαν 
σε ενημερωτικό webinar που διοργανώθηκε από Ολλανδό πράκτορα που 
συνεργάζεται ήδη με μέλη της ΚΕΑ, το οποίο παρακολούθησαν πάνω από 500 
δυνητικοί επισκέπτες. Τον Φεβρουάριο του 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά 
η 16η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΚΕΑ. 

Από το 2ο εξάμηνο του έτους και εντεύθεν, η εταιρεία έδωσε έμφαση στην ψηφιακή 
προβολή του αγροτουρισμού στο εξωτερικό και στην εγχώρια αγορά μέσω του 
κέντρου διαφημίσεων της Google και των κοινωνικών δικτύων. Επίσης, έγιναν 
καταχωρίσεις και αφιερώματα σε εξειδικευμένα έντυπα και ηλεκτρονικές 
εφημερίδες στην Κύπρο, υλοποιήθηκαν συγκεκριμένες εκστρατείες προβολής στα 
μέσα κοινωνικής, συνεργασία με blogger και τηλεοπτικές 
συνεντεύξεις.   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. Επιπρόσθετα, μέλη της επωφελήθηκαν του σχεδίου 
επιχορήγησης οργανωμένων εργαστηρίων του Υφυπουργείου Τουρισμού. 

Κατά το 2021, η εταιρεία μέσω και της ιστοσελίδας της, παρουσιάζει μια 
ανανεωμένη εικόνα στο προϊόν της υπαίθρου, καθώς έχουν ενταχθεί πολλές νέες 
επιχειρήσεις με συναφείς δραστηριότητες στην ύπαιθρο, εκτός από καταλύματα, 
οι οποίες εμπλουτίζουν την τουριστική εμπειρία στην ενδοχώρα. 

Τον Ιούνιο του 2021, η εταιρεία συμμετείχε στην τελετή βράβευσης του Φορέα 
Κύπριας Φιλοξενίας όπου συμμετέχει ως μέλος. Στην τελετή βραβεύθηκαν μέλη 
της ΚΕΑ κάτω από την κατηγορία «Αγροξένια»  

Μαζί με άλλους Ευρωπαίους εταίρους θα συμμετέχει μέσω του Ευρωπαϊκού 
προγράμματος Erasmus+ στην υλοποίηση του έργου «Green Tour» που αφορά 
την εκπαίδευση και ανταλλαγή εμπειριών με διάρκεια τα 2 έτη. 

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών η εταιρεία 
προχώρησε με τη διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων για τον Αγροτουρισμό 
τα οποία εστίασαν στο διαδικτυακό μάρκετινγκ, την φιλοξενία και τις αυθεντικές 
εμπειρίες, την οινογαστρονομία κ.α.. Παράλληλα οργάνωσε παρουσιάσεις με θέμα 
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την εφαρμογή του περιβαλλοντικού σήματος Green Key και της αυθεντικής 
διαδρομής του Υφυπουργείου Τουρισμού «Heartland of Legends».  

Με την ιδιότητα της ως πλήρους μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τουρισμού 
Υπαίθρου (RuralTour) η Εταιρεία συμμετέχει μηνιαίως μέσω της Προέδρου της σε 
διαδικτυακές συναντήσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων γίνεται ανταλλαγή 
εμπειριών και στενή παρακολούθηση των εξελίξεων στην Ευρώπη όσον αφορά 
τον αγροτουρισμό. Επίσης η ΚΕΑ ηγείται της επιτροπής μάρκετινγκ και προβολής 
της Ομοσπονδίας.   

5.13 Θεματικά Πάρκα 
 

Το Υφυπουργείο ξεκίνησε τη διαδικασία δημιουργίας πιστοποιητικού για τα 
Θεματικά Πάρκα, 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. 
 
5.14 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 

Υφυπουργείου. Υπάρχει στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, 

ειδικότερα στο θέμα των εκλογών.    

Εντός του 2021, 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 εντός του 
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2021 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. 
 
Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο στη Μαδρίτη η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση του Οργανισμού στο πλαίσιο της οποίας βραβεύτηκε ο Δήμος 
Λευκάρων ως Καλύτερο Τουριστικό Χωριό (Best Tourism Village).Το 
Υφυπουργείο εκπροσωπήθηκε στη συνέλευση με αντιπροσωπεία του Τμήματος 
με επικεφαλής τη Διευθύντρια του.    
 
Σημειώνεται τέλος, ότι η κοινότητα Αγρού έχει ενταχθεί στο δίκτυο των Καλύτερων 
Τουριστικών Χωριών (Best Tourism Villages) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τουρισμού και έχει την δυνατότητα να βραβευτεί όπως στην περίπτωση των 
Λευκάρων, νοουμένου ότι θα προχωρήσει στην υλοποίηση κάποιων απαιτήσεων 
του Οργανισμού.  
 

5.15 Ευρωπαϊκά Προγράμματα    
 

5.15.1 Πρόγραμμα RECULT 
 

Το Πρόγραμμα Recult αφορά την ανάπτυξη και οργάνωση του Θρησκευτικού / 
Προσκυνηματικού τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα σε ένα πλαίσιο βιώσιμης 
ανάπτυξης 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 ολοκληρωμένου τουριστικού πακέτου 
θρησκευτικών διαδρομών. 

Ρόλος του Υφυπουργείου Τουρισμού είναι o συντονισμός και παρακολούθηση της 
υλοποίησης του προγράμματος εργασίας του Έργου στο οποίο το ΥΦΤ κατέχει τη 
θέση του «Lead Partner», όπως επίσης η υλοποίηση των έργων που αφορούν στο 
Υφυπουργείο και η, γενικότερη, συμμετοχή στις εργασίες του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος RECULT. 
 
 

5.15.2   Πρόγραμμα Instant Gateway Project  
 

Στο πλαίσιο του προγράμματος RESTART 2016 – 2020 του Ιδρύματος Έρευνας 
και Καινοτομίας (ΙΔΕΚ), συμμετέχει το Υφυπουργείο Τουρισμού σε κοινοπραξία 
για τη δημιουργία πρωτοποριακής πλατφόρμας στον τομέα του τουρισμού και της 
φιλοξενίας. Η πλατφόρμα μέσω των κύριων λειτουργιών επιχειρεί να προσφέρει 
λύσεις στις ανάγκες στελέχωσης, εκπαίδευσης και δραστηριοποίησης 
προσωπικού στον ξενοδοχειακό τομέα. Η κοινοπραξία αποτελείται από 
κυβερνητικούς και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το 
πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2023, με τους φορείς 
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να έχουν ξεκινήσει τις εργασίες για τη διεξαγωγή της έρευνας στον ξενοδοχειακό 
τομέα (industry-based research) αλλά και για τη δημιουργία της πλατφόρμας. 
 

5.16 Συντονισμός Επιτροπής Labels 
 

Η διεύθυνση είναι συντονιστής διατμηματικής Επιτροπής Labels, η οποία στοχεύει 
στη δημιουργία και καθιέρωση δώδεκα (12) επιλεγμένων Θεματικών Ετικετών 
(Labels) που σχετίζονται με τον τουρισμό. Οι Θεματικές Ετικέτες είναι: 
 

 Cyprus Breakfast 

 Taste 

 Blue Flag 

 Troodos Geopark 

 The Heartland of Legends 

 Wine Routes 

 Cyprus Nature Trails 

 Cyprus Eco-Sites 

 Les Vignobles de la Grande Commanderie 

 Colourful Villages of Cyprus 

 Christmas Villages 

 Theme Parks of Cyprus 
 

Σκοπός των συγκεκριμένων Labels είναι να επιφέρουν βελτίωση, αναβάθμιση και 
ανάδειξη χαρακτηριστικών πτυχών του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου που 
συνδέονται άμεσα με την Κυπριακή πραγματικότητα, όπως είναι η φυσική και η 
πολιτιστική μας κληρονομιά. Πέραν τούτου, στόχος είναι να συνδεθεί η τουριστική 
Κύπρος με τις αρχές της αειφορίας, να αναπτυχθούν και προωθηθούν 
πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώσουν τόσο το προϊόν, όσο και την εικόνα 
της Κύπρου προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση και, γενικά, να τονίσουν  τη 
δέσμευση μας στον τομέα της αειφορίας.  
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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 2021, 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 την παρακολούθηση και εποπτεία των έργων και το συντονισμό όλων 
των θεμάτων που σχετίζονται με αυτά. 
 
Όσον αφορά τη Μαρίνα Αγίας Νάπας, τα υποχρεωτικά λιμενικά και χερσαία έργα 
και εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκαν το Μάρτιο του 2020 ενώ υλοποιείται η  
εμπορική και οικιστική ανάπτυξη. Συνεχίστηκε κατά το 2021 η παρακολούθηση 
των συμβατικών υποχρεώσεων που αφορούν τη λειτουργία και διαχείριση της εν 
λόγω 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. Έχουν 
ξεκινήσει οι εργασίες για τα λιμενικά έργα. 
 
Όσον αφορά στις ανεγερθείσες μαρίνες Λεμεσού και St Raphael, έγινε 
παρακολούθηση των προνοιών των συμβάσεων που αφορούν στη λειτουργία και 
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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. Το 
Υφυπουργείο προχώρησε στην σχετική ανάθεση της Σύμβασης. Η μελέτη 
υλοποιείται με βάση το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα  και αναμένεται η 
ολοκλήρωση της το Μάρτη του 2022. Αφού καθοριστεί το είδος της ανάπτυξης, θα 
ξεκινήσουν οι διαδικασίες προκήρυξης  ανοικτού διαγωνισμού 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 συντόνισε 
εργασίες της Υπουργικής Επιτροπής για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ. 
 
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 ήταν 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 συνεχιστεί η 
στήριξη της εγχώριας τουριστικής βιομηχανίας και κατ’ επέκταση της εθνικής 
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οικονομίας μέσω της ενθάρρυνσης πραγματοποίησης διακοπών από τον τοπικό 
πληθυσμό της Δημοκρατίας. 
 
Συγκεκριμένα, κατόπιν διαδοχικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, το 
Υφυπουργείο Τουρισμού υλοποίησε, για την περίοδο από την 1η  Ιανουαρίου 
2021  μέχρι την  31η Δεκεμβρίου 2021, εξαιρούμενων των μηνών Ιουλίου και 
Αυγούστου 2021, το «Σχέδιο Ενίσχυσης Εγχώριου Τουρισμού» και για την 
περίοδο από την 15η  Ιουλίου 2021 μέχρι και την 31η Αυγούστου 
2021 το «Πρόγραμμα Επιχορηγημένων Καλοκαιρινών Διακοπών». 
 
Τόσο το Σχέδιο Ενίσχυσης Εγχώριου Τουρισμού όσο και το Πρόγραμμα 
Επιχορηγημένων Καλοκαιρινών Διακοπών 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 επιχορήγηση ανερχόταν στο 35% στη δηλωθείσα από το κατάλυμα τιμή, με 
μέγιστη τιμή για το Σχέδιο του Εγχώριου Τουρισμού τα 60 ευρώ για όλους τους 
μήνες και 70 ευρώ για τον μήνα Δεκέμβριο και για το Πρόγραμμα Επιχορηγημένων 
Καλοκαιρινών Διακοπών τα 80 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 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 την 1η Ιανουαρίου 
2021  μέχρι την  31η Δεκεμβρίου  2021, εξαιρουμένων των μηνών Ιουλίου και 
Αυγούστου, επωφελήθηκαν από το Σχέδιο πέραν των 130.000 ατόμων, τα 
οποία πραγματοποίησαν διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία σε όλες τις επαρχίες, με 
υπολογιζόμενο αριθμό διανυκτερεύσεων πέραν των 295.000, ενώ η δαπάνη για 
το Υφυπουργείο ανήλθε γύρω στα 2,75 εκ. 
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Για το «Πρόγραμμα Επιχορηγημένων Καλοκαιρινών Διακοπών», για την περίοδο 
από την 15η  Ιουλίου 2021 μέχρι και την 31η  Αυγούστου 2021, επωφελήθηκαν από 
το Πρόγραμμα πέραν των 78.000 ατόμων, με υπολογιζόμενο αριθμό 
διανυκτερεύσεων πέραν των 280.000, ενώ η δαπάνη για το Υφυπουργείο ανήλθε 
γύρω στα 3 εκ.  
 
Το Σχέδιο Ενίσχυσης Εγχώριου Τουρισμού παρατάθηκε μέχρι και την 31η Μαρτίου 
2022. 
 
6.3  Τομέας Προσέλκυσης Επενδύσεων 
 
Κύριος στόχος του Τομέα Προσέλκυσης Επενδύσεων είναι η προσέλκυση 
επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού μέσω της προώθησης των 
πλεονεκτημάτων και ευκαιριών που προσφέρει η Κύπρος, ως προορισμός για  
επενδύσεις, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 
2030 (ΕΣΤ2030), ως επίσης η δικτύωση με εταίρους και δυνητικούς επενδυτές,  
στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 
 
Οι δράσεις του Τομέα επικεντρώνονται στην προσέλκυση στρατηγικών και άλλων 
επενδύσεων (hard & soft) οι οποίες σχετίζονται άμεσα 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 2021, 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, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
Ορεινές και Ακριτικές Περιοχές. 
 

 Συμμετοχή σε διαδικτυακά και επενδυτικά σεμινάρια για προβολή των  
προτεραιοτήτων της ΕΣΤ2030 σε δυνητικούς επενδυτές, για προσέλκυση 
επώνυμων διεθνών αλυσίδων ξενοδοχείων, στρατηγικών επενδύσεων σε 
εμπλουτιστικά έργα (π.χ. καζίνο, μαρίνες, γκολφ), σύμφωνα με την ισχύουσα 
Κυβερνητική Πολιτική, και άλλων ειδικών μορφών τουρισμού. 

 

 Ξεχωρίζει η συμμετοχή σε δύο μεγάλα επενδυτικά φόρουμ, εκθέσεις, στο 
«International Hospitality Investment Forum IHIF2021» στο Βερολίνο-Γερμανία 
και στο «Resort and Residential Hospitality Forum R&R2021» στο Αλγκάρβε-
Πορτογαλία, στα πλαίσια των οποίων πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις B2B 
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meetings με ξένους επενδυτές και έγινε προβολή των ευκαιριών για επενδύσεις 
στον τουρισμό, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΣΤ2030. 

 

 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.   

 

 Δικτύωση και επαφές με ξένους Διπλωμάτες Πρεσβειών και με Διακρατικούς  
Επιχειρηματικούς Συνδέσμους “Business Associations” και συμμετοχή σε 
“digital networking events” για προώθηση των προτεραιοτήτων της ΕΣΤ2030 
και σύσφιξη σχέσεων 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 ‘World Travel & Tourism Council’, με στόχο την 
προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI). 

 

 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’ 
(Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) τόσο σε νέες “Greenfield” όσο και σε 
υφιστάμενες “Brownfield”.  

 

 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 2030 για συντονισμένη και στοχευμένη προβολή της Κύπρου στο 
εξωτερικό και προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων. Το Υφυπουργείο 
συνέβαλε στο Σχέδιο Δράσης Οικονομικής Διπλωματίας ΚΔ-ΗΠΑ. 

 
6.4  Σύμβαση με ξενοδοχείο για προσωρινή φιλοξενία  επαφών κρουσμάτων     
       κορωνοϊού. 
 
Λόγω των μέτρων που λαμβάνει η χώρα μας για περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού, το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει συνάψει σύμβαση με ξενοδοχείο 
καραντίνας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών 
προσωρινής φιλοξενίας ατόμων που πρέπει να τεθούν σε καραντίνα στα πλαίσια 
των μέτρων που έχουν αποφασιστεί από την Κυπριακή Δημοκρατία.   
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Συγκεκριμένα φιλοξενούνται στο ξενοδοχείο ξένοι τουρίστες που αφορούν 
ιχνηλατήσεις επαφών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων covid-19, οικιακοί βοηθοί και 
εργάτες στον τομέα της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, καθώς επίσης, πρόσωπα τα 
οποία έχουν εξασφαλίσει εκ των προτέρων σχετική άδεια από το Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για οποιαδήποτε άλλη εργασία 
στη Δημοκρατία, αλλαγές πληρωμάτων και οποιαδήποτε άλλα άτομα που τίθενται 
σε υποχρεωτικό περιορισμό σύμφωνα με τα κατά καιρούς Διατάγματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Συντονισμού 
 
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Συντονισμού είναι ο κ. 
Μιχάλης Χαϊλής, Διευθυντής Τουρισμού. Οι αρμοδιότητες και οι βασικές ενέργειες 
της Διεύθυνσης για το 2021, αναλύονται συνοπτικά στη συνέχεια.  
 
Η Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Συντονισμού αποτελείται από τον 
Τομέα Οικονομικού Σχεδιασμού, τον Τομέα Συντονισμού / Γραφείο Υφυπουργού, 
τη Μονάδα Ερευνών CReDIT (Centre for Research, Data and Intelligence on 
Tourism) και το Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων (ΚΕΘ). 
 
7.1 Τομέας Οικονομικού Σχεδιασμού 
 
Ο Τομέας έχει την ευθύνη επίβλεψης και συντονισμού της υλοποίησης της Εθνικής 
Στρατηγικής Τουρισμού (ΕΣΤ) 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 στις αρμοδιότητες  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 2021.  Κάποιες από 
τις βασικότερες δράσεις της ΕΣΤ που υλοποιήθηκαν κατά το 2021 είναι οι 
ακόλουθες:  
 

 Το πρότυπο για τα Θεματικά Πάρκα   έχει οριστικοποιηθεί  κατόπιν 
διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου. 

 

 Η ολοκλήρωση της υλοποίησης του συστήματος διαχείρισης διαδικτυακής 
φήμης (Online Reputation Management  - ORM). Συγκεκριμένα, έχουν 
ολοκληρωθεί οι δύο πρώτες φάσεις (υλοποίησης και πιλοτικής λειτουργίας) και  
έχει αρχίσει η επεξεργασία των στοιχείων που συλλέγονται από τις 
πλατφόρμες. Το έργο αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία ενός 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 τους (online reviews) σε 
διαδικτυακές πλατφόρμες (π.χ. Google, Facebook, TripAdvisor, Booking.com 
κλπ). 
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 Η ολοκλήρωση της ψηφιακής καμπάνιας για καλλιέργεια περιβαλλοντικής και 
τουριστικής συνείδησης. Ακόμη, στο ίδιο πλαίσιο, το Υφυπουργείο Τουρισμού 
έχει προχωρήσει στη συλλογή πληροφορίων από τους επαγγελματικούς 
συνδέσμους και τον ιδιωτικό τομέα για την ετοιμασία webinars για την ιστορία 
και την κουλτούρα της Κύπρου. 

 

 Η επιχορήγηση 12 επιχειρήσεων, μέσω του σχεδίου χορηγιών για αισθητική 
αναβάθμιση χώρων εστίασης, με την προϋπόθεση ένταξης τους στο 
Taste/Cyprus Breakfast. 

 

 H προώθηση της Κύπρου ως τουριστικός προορισμός μέσω του ψηφιακού 
μάρκετινγκ. 

 

 Σχετικά με τον Οινογαστρονομικό Τουρισμό, η αναβάθμιση 3 οινοποιείων μέσω 
του σχεδίου αναβάθμισης υποδομών ειδικών ενδιαφερόντων. 

 

 Η επιχορήγηση για την πραγματοποίηση πέραν των 800 εργαστηρίων 
χειροτεχνίας, μέσω του σχεδίου επιχορήγησης επισκέψιμων εργαστηρίων 
χειροτεχνίας.  

 
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. 
 

 Παρακολουθεί την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου σε ό,τι αφορά τις 
αρμοδιότητες του Υφυπουργείου.  
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 Είναι αρμόδιος για τη διαμόρφωση του σχεδιασμού για τη διαχείριση όλων των 
ειδών κρίσεων, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τις εισροές τουριστών ή/και 
την τουριστική βιομηχανία της χώρας.  

 

 Παρακολουθεί όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό του 
νομικού πλαισίου που ρυθμίζει την αδειοδότηση και τη λειτουργία όλων των 
ειδών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού 
(τουριστικών καταλυμάτων, κέντρων αναψυχής, τουριστικών γραφείων και 
ξεναγών κ.α.). Η εν λόγω εργασία περιλαμβάνει τη συγγραφή ή τη συμμετοχή 
στη συγγραφή νομοσχεδίων, την προώθηση τους στη Νομική Υπηρεσία για 
νομοτεχνικό έλεγχο και στο Υπουργικό Συμβούλιο, την κατάθεση για συζήτηση 
και την παρουσίαση τους ενώπιων των αρμόδιων κοινοβουλευτικών 
επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων και την εφαρμογή τους.  

 

 Παρακολουθεί τα εγχώρια και τα ξένα ΜΜΕ, διοχετεύει τις θέσεις του 
Υφυπουργείου στα ΜΜΕ και διαβιβάζει τις απαντήσεις του Υφυπουργείου στα 
καθημερινά ερωτήματα και αιτήματα δημοσιογράφων. 

 

 Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του περιεχομένου της εταιρικής ιστοσελίδας              
(www. tourism.gov.cy) και του εταιρικού λογαριασμού του Υφυπουργείου 
Τουρισμού στο Τwitter.  

 

 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.  

 

 Καταρτίζει πρόγραμμα επικοινωνίας του Υφυπουργού και προβαίνει σε 
διευθετήσεις δημοσιογραφικής και οπτικοακουστικής κάλυψης σημαντικών 
γεγονότων που αφορούν το Υφυπουργείο τόσο στην Κύπρο όσο και το 
εξωτερικό. 

 

 Συντονίζει τις επισκέψεις του Υφυπουργού στο εξωτερικό.  
 

7.5 Μονάδα Ερευνών CReDIT (Centre for Research, Data and Intelligence on        
      Tourism) 

 

Σκοπός της Μονάδας Ερευνών είναι η συνδρομή στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων 
θέσεων/αποφάσεων σε θέματα τουριστικής πολιτικής του κράτους, τα οποία 
άπτονται των στρατηγικών στόχων του Υφυπουργείου Τουρισμού, του τουριστικού 
τομέα γενικότερα και άλλων τομέων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν. 
 
Οι βασικές αρμοδιότητες της Μονάδας Ερευνών είναι: 
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(α) Η διενέργεια 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. 
 
(β) Η παρακολούθηση των στρατηγικών στόχων της Εθνικής Στρατηγικής 
Τουρισμού 2020-2030 καθώς και δεικτών / διεθνών τάσεων στον τουρισμό για 
θέματα όπως η αειφορία και κλιματική αλλαγή και η ψηφιακή τουριστική 
καινοτομία. 
(γ) Η διάχυση γνώσης στους τουριστικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους 
 
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 και τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα. Το 
Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων 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 2021, τα κυριότερα θέματα προτεραιότητας που απασχόλησαν το Κλιμάκιο 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων ήταν η συμμετοχή στη Συμβουλευτική Επιτροπή 
Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ασχολήθηκε κυρίως με την "οδό 
μετάβασης για τον τουρισμό" (tourism transition pathway), 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 διαδικασία έγκρισης του Κυπριακού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(ΣΑΑ), και η ετοιμασία των Σχεδίων Χορηγιών που θα προκηρυχθούν στο πλαίσιο 
του ΣΑΑ.  
 
Τα εν λόγω Σχέδια Χορηγιών 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.  
 

 Δήμους και Κοινότητες για αισθητική αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος, για δημιουργία αυθεντικών εμπειριών και ανάπτυξη 
εναλλακτικών υπαίθριων μορφών τουρισμού. Σε επιχειρήσεις που 
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δραστηριοποιούνται στους τομείς της δημιουργίας και της γαστρονομίας για να 
καταστήσουν τις επιχειρήσεις τους επισκέψιμες, με στόχο να ενισχυθεί η τοπική 
οικονομία. 
 

 Κέντρα αναψυχής που προσφέρουν αποκλειστικά Κυπριακή κουζίνα και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πωλούν παραδοσιακά προϊόντα διατροφής, με 
τη δυνατότητα ένταξής 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. 
 

7.7 Άλλες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης 

 

Η Διεύθυνση συντονίζει/εκπροσωπείται, επίσης, τις/στις πιο κάτω 
Επιτροπές/Ομάδες: 
 

 Συμβούλιο Προσφορών του Υφυπουργείου 

 Συντονιστική Επιτροπή Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030 

 Μονάδα Στρατηγικού Οικονομικού Σχεδιασμού (συντονισμός) 

 Συμβουλευτική Επιτροπή Τουρισμού TAC (Tourism Advisory Committee) της 
Ευρωπαϊκής 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 
 Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027 
 Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών θεμάτων υπό τη Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών 
 Επιτροπή Παρακολούθησης Μελέτης για σχεδιασμό παρεμβάσεων 

Οικομουσείου ΔΑΣΟΕΣΣΑ στην περιοχή μεταλλείου Αμιάντου στο πλαίσιο της 
ΕΣΑΟΚ (Γνωρίζει παραπάνω ο Π. Παντελίδης) 

 Επιτροπή Παρακολούθησης Μελέτης για την Τουριστική Ανάπτυξη και 
Εδραίωση της Τουριστικής Ταυτότητας της ευρύτερης περιοχής Π. 
Χρυσοχούς-Τηλλυρίας 

 Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Σχεδίου Έργων Τοπικού 
Χαρακτήρα με Τουριστική Πτυχή 
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 Διυπηρεσιακή Ομάδα εκπόνησης Νομοσχεδίου για την Ορεινότητα υπό την 
Επίτροπο Νομοθεσίας στο πλαίσιο της ΕΣΑΟΚ 

 Διυπηρεσιακή Ομάδα Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου 
 


