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°¦ÃªÆÃ¤¸
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ιδρύθηκε και λειτουργεί
βάσει του Νόμου περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας του Κυπριακού
Οργανισμού Τουρισμού 1969-2005 και των σχετικών Κανονισμών που
διέπουν θέματα ∆ιάρθρωσης και Όρων Υπηρεσίας και ∆ιοικητικά και
Οικονομικά θέματα. Σκοπός του Οργανισμού σύμφωνα με το Νόμο
είναι η προαγωγή του Τουρισμού στη ∆ημοκρατία με την αξιοποίηση
όλων των υφιστάμενων δυνατοτήτων.
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1. »Üîùíá ¦òïÛäòïù ¢éïéëèôéëïà ªùíâïùìÝïù
ëïù ¦Àîïù ¶ççìÛúïù
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που προλογίζω την ετήσια έκθεση του Κυπριακού Οργανισμού
Τουρισμού για το 2008.
Ο τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί κύρια προτεραιότητα για τη χώρα μας, αφού
ως κινητήριος δύναμη της κυπριακής οικονομίας, συμβάλλει με τα πολύπλευρα και
πολλαπλασιαστικά του οφέλη στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου, αυξάνοντας τα
εισοδήματα και συνεισφέροντας στην αύξηση του βιοτικού μας επιπέδου.
Στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού έχουμε αναλάβει δέσμευση για την εφαρμογή
ενός σύγχρονου τουριστικού μοντέλου. Εργαζόμαστε μεθοδικά και παράλληλα
δημιουργικά για την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής για τον τουρισμό, στους
άξονες του εμπλουτισμού, της αναβάθμισης, της διαφοροποίησης και της εξειδίκευσης
του τουριστικού προϊόντος, με την ανάπτυξη συγκεκριμένων θεματικών εναλλακτικού
τουρισμού.
Σαν προορισμός που στοχεύει στην ποιοτική διάκριση, έχουμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα
στην ποιοτική αναβάθμιση όλων των παραμέτρων του προϊόντος μας. Σε όλες μας τις
δράσεις, έχουμε πάντα σαν δεδομένο την προάσπιση της φυσικής και πολιτιστικής μας
κληρονομιάς.
Όσον αφορά τη στρατηγική μας στον τομέα της προβολής και της προώθησης, έχουμε
εφαρμόσει μια νέα επικοινωνιακή πολιτική, δρώντας με αυξημένη εξωστρέφεια και
εντονότερη παρουσία και συμμετοχή στο διεθνές τουριστικό γίγνεσθαι. Κατορθώσαμε
να δώσουμε νέα δυναμική στον τομέα, με εστιασμένες προσπάθειες, με καινούριες
προσεγγίσεις στις επαφές και στο δίκτυο επικοινωνίας μας και με καινοτόμα
προγράμματα τεχνολογικών εφαρμογών.
Το 2008 ήταν η χρονιά αφετηρία των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης στις
οικονομίες των χωρών. Αναπόφευκτα, και ως επακόλουθο, οι τουριστικές οικονομίες
δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστες. Σαν Οργανισμός δράσαμε με ταχύτητα, έγκαιρα
και αποφασιστικά για αντιμετώπιση της κατάστασης, με ειδικό σχέδιο δράσης και
συγκεκριμένες, στοχευμένες και εξειδικευμένες ενέργειες για τον περιορισμό των
πτωτικών τάσεων.
Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και όραμα, με τη συλλογική στήριξη και αρωγή της
πολιτείας και της κοινωνίας, θα συνεχίσουμε απερίσπαστα την εντατική προσπάθεια και
την σκληρή δουλειά για να θωρακίσουμε τον τουρισμό μας. Ο τόπος μας το αξίζει.

Πάνος Εγγλέζος
Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συμβουλίου
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Πάνος Εγγλέζος

Ανδρέας Παναγίδης

Βασούλα Ζαχαριάδου

Λεόντιος Βρυωνίδης
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Γιάννης Κουής

Λοϊζος Καρτούδης

Κυριάκος Κόκκινος

Γεώργιος ∆. Μιντής

Κλεοπάτρα Μυλωνά-Μιχαηλίδου

2. ¢¹Ã¹º¸ª¸ / ¢¹°Ä£Ä¿ª¸ Ë¦¸Ä¶ª¹¿Á
1. ∆ιοικητικό Συμβούλιο:
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί ΚΟΤ Νόμου 1969-2005 και του Νόμου περί Ορισμένων
Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (∆ιορισμός ∆ιοικητικών Συμβουλίων), 149/1988,
τον Οργανισμό διοικεί εννεαμελές ∆ιοικητικό Συμβούλιο.
Κατά το 2008 η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ήταν η ακόλουθη:

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

κ. Πάνος Εγγλέζος • Επιχειρηματίας

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

κ. Ανδρέας Παναγίδης • Φιλόλογος, Πρώην Εκπαιδευτικός

ΜΕΛΗ:

κ. Λεόντιος Βρυωνίδης • Οικονομολόγος – Επιχειρηματίας

κα Βασούλα Ζαχαριάδου • ∆ιευθύντρια Αγορών Cybarco Ltd

κ. Λοϊζος Καρτούδης • Επιχειρηματίας

κ. Κυριάκος Κόκκινος • Γενικός ∆ιευθυντής ΙΒΜ Cyprus

κ. Γιάννης Κουής • Καθηγητής

κ. Γεώργιος ∆. Μιντής • ∆ικηγόρος

κα Κλεοπάτρα Μυλωνά-Μιχαηλίδου • Τραπεζικός-Οικονομολόγος
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2. ¶òçáóÝå÷ ôïù ¢éïéëèôéëïà ªùíâïùìÝïù
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο κατά το 2008 συνήλθε σε 41 συνεδρίες και πήρε αποφάσεις για
θέματα πολιτικής, έγκριση Προϋπολογισμού 2009, κλπ.
Η Επιτροπή Προσωπικού και η Επιτροπή Προσφορών στις οποίες το Συμβούλιο μεταβίβασε
ανάλογες αρμοδιότητές του για την καλύτερη και ταχύτερη διεξαγωγή των εργασιών του
Οργανισμού, συνήλθαν σε 16 και 25 συνεδρίες αντίστοιχα κατά τις οποίες μελέτησαν και πήραν
αποφάσεις πάνω σε διάφορα θέματα των αρμοδιοτήτων τους.

3. ¡åîéëÜ ¢éåàõùîóè
Κατά το 2008 Γενική ∆ιευθύντρια του Οργανισμού ήταν η κα Φοίβη Κατσούρη.

4. ¢éÀòõòöóè Ëðèòåóéñî ôïù Ãòçáîéóíïà
Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού αποτελούνται από τη Γενική ∆ιεύθυνση και τέσσερα τμήματα:
∆ιοίκησης (∆ιοίκηση, Αρχείο, Οικονομικές Υπηρεσίες/ Λογιστήριο), Στρατηγικής, ΠροβολήςΜάρκετινγκ και Επικοινωνίας και Τμήμα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και διακρίνονται:
1. Στην Κεντρική Υπηρεσία, τα γραφεία της οποίας βρίσκονται στη Λευκωσία. ∆ιευθυντές
Τουρισμού είναι η κα Αννίτα ∆ημητριάδου,Προϊστάμενη του Τμήματος ∆ιοίκησης
Λογιστηρίου και Αρχείου μέχρι τις 17/04/08 και από τις 18/04/08 Προϊστάμενη του
Τμήματος Στρατηγικής, ο κ. Μιχάλης Μεταξάς, Προϊστάμενος του Τμήματος Μάρκετινγκ
και Επικοινωνίας και ο κ. Λεύκος Φυλακτίδης, Προϊστάμενος του Τμήματος ∆ιασφάλισης
Ποιότητας.
2. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εσωτερικού που αποτελούνται:
(α) από τα Γραφεία Τουριστικών Πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια του 2008
λειτουργούσαν δεκατρία Γραφεία Πληροφοριών.
(β) από τα Γραφεία Επιθεωρητών. Κατά τη διάρκεια του 2008 λειτουργούσαν έξι Γραφεία
Επιθεωρητών.
(γ) από τη Μαρίνα Λάρνακας.
3. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εξωτερικού, που κατά το 2008 αποτελούνταν από 22
Γραφεία Τουρισμού στις ακόλουθες πόλεις: Λονδίνο, ∆ουβλίνο, Φρανκφούρτη, Βερολίνο,
Παρίσι, Στοκχόλμη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μιλάνο, Ζυρίχη, Βρυξέλλες, Άμστερνταμ,
Βιέννη, Νέα Υόρκη, Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Ντουπάι, Τελ Αβίβ, Ελσίνκι, Βουδαπέστη,
Πράγα και Βαρσοβία.
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5. ¦òïóöðéëÞ
Στις 31.12.2008 τα μέλη του προσωπικού του ΚΟΤ (μόνιμο, αορίστου διαρκείας, έκτακτο
εργατικό, εντόπιο εξωτερικού) ήταν 311. Από αυτά 168 υπηρετούσαν στην Κεντρική Υπηρεσία,
79 στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εσωτερικού και 77 στις Περιφερειακές Υπηρεσίες
Εξωτερικού.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2008
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

5

5

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

5

5

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

63

63

∆ΙΟΙΚΗΣΗ

12

12

ΑΡΧΕΙΟ

22

22

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

29

29

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

40

40

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

19

19

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

8

8

ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

13

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

34

31

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

21

35

168

79

ΣΥΝΟΛΟ

13
77

142
56

77

311

6. ¤åéôïùòçÝá ¶ëðáéäåùôéëïà ºÛîôòïù
Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής για επιμόρφωση και ανάπτυξη, το προσωπικό του Οργανισμού,
συμμετείχε σε διάφορα Επιμορφωτικά Προγράμματα/Σεμινάρια που διοργανώθηκαν στην
Κύπρο. ∆ιοργανώθηκαν επίσης πρωτοποριακά προγράμματα για το προσωπικό κατά τις
μη εργάσιμες ώρες. Στο Εκπαιδευτικό Κέντρο ΚΟΤ διοργανώθηκαν προγράμματα για
επαγγελματίες τουρισμού. Επίσης προσκλήθηκαν παιδιά ∆ημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και
Λυκείων καθώς και φοιτητές από όλη την Κύπρο για παρουσίαση του τουρισμού της Κύπρου.
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7. ¶æáòíïçÜ ªùóôÜíáôï÷ ERP óôï ¤ïçéóôÜòéï
Κατά το 2008, στο Λογιστήριο/Οικονομικές Υπηρεσίες του Οργανισμού, συνεχίστηκε η μελέτη
για την εφαρμογή του Συστήματος ERP.

8. ¶ëóùçøòïîéóíÞ÷ ÁïíïõåóÝá÷ ºÃÆ
Κατά το 2008 συνέχισε η λειτουργία της Υπηρεσιακής Επιτροπής η οποία επεξεργάζεται τη
διαμόρφωση του προκαταρκτικού πλαισίου των νέων Κανονισμών Περί ∆ιάρθρωσης και Όρων
Υπηρεσίας καθώς και των νέων ∆ιοικητικών και Οικονομικών Κανονισμών.

9. °óæÀìåéá ëáé ËçåÝá
Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία έχει δημιουργηθεί Υπηρεσιακή Επιτροπή η οποία
επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στον Οργανισμό. Έχει επίσης διορισθεί
Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας.

10. ¶éóáçöçÜ ôïù îÛïù e-OAS
Στο Αρχείο του Οργανισμού εισήχθη το νέο σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης e-OAS
(electronic Οffice Αutomation System).

11. ÁïíéëÞ÷ ªàíâïùìï÷
Ο κ. Χρίστος Τριανταφυλλίδης συνέχισε και κατά το 2008 να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως
Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού.

12. ¶ìåçëôÛ÷
Η Γενικός Ελεγκτής της ∆ημοκρατίας, συνέχισε να ασκεί και κατά το 2008 τις αρμοδιότητες
του Ελεγκτή του Οργανισμού που της ανατέθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο.
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3. ¶¥¶¤¹¥¶¹ª ªÆ¸ ¢¹¶£Á¸ ÆÃËÄ¹ªÆ¹º¸ °¡ÃÄ°
Σύμφωνα με στοιχεία και εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού που δημοσιεύονται
στην έκδοση UNWTO World Tourism Barometer (Volume 7, No. 2, June 2009) η διεθνής
τουριστική κίνηση το 2008 έφθασε τα 922 εκ. αφίξεις σε σύγκριση με 904 εκ. το 2007,
σημειώνοντας αύξηση 1,9%.
Η τουριστική κίνηση στην Ευρώπη το 2008 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2007,
αφού ανήλθε στα 487,9 εκ. αφίξεις (487,3 εκ. το 2007). Ειδικά σε ότι αφορά τις χώρες της
Νότιας / Μεσογειακής Ευρώπης, οι αφίξεις περιηγητών σημείωσαν μικρή αύξηση κατά 0,6%
(από 177,9 εκ. το 2007 σε 178,9 εκ. το 2008).
Στις περισσότερες περιοχές του κόσμου σημειώθηκε ελαφρά αύξηση στις αφίξεις το 2008
σε σχέση με το 2007, με την εξαίρεση της Μέσης Ανατολής, όπου σημειώθηκε η μεγαλύτερη
ποσοστιαία αύξηση (18,2%). Επίσης, αυξήσεις ψηλότερες του μέσου όρου σημειώθηκαν στην
Αφρική (4,1%) και στην Αμερικανική ήπειρο (3,0%), ενώ μικρότερη αύξηση καταγράφηκε και
στην Ασία και τις χώρες του Ειρηνικού (1,2%). Σε ότι αφορά το μερίδιο της κάθε ηπείρου
/ περιοχής στην παγκόσμια αγορά, η Ευρώπη εξακολουθεί να προηγείται των υπολοίπων,
μειώνοντας όμως περαιτέρω το μερίδιο αγοράς της σε σχέση με το 2007 (52,9% έναντι 53,9%).
Στη δεύτερη και τρίτη θέση κατατάσσονται η Ασία και οι χώρες του Ειρηνικού και η Αμερικανική
ήπειρος, με το μερίδιο και των δύο να παραμένει σχεδόν σταθερό (20,1% το 2007, 20,0% το
2008 για την Ασία και τις χώρες του Ειρηνικού και 15,8% το 2007 με 16,0% το 2008 για την
Αμερικανική ήπειρο).
Σε ότι αφορά τα διεθνή έσοδα από τον τουρισμό, σύμφωνα πάντα με την πιο πάνω πηγή, αυτά
ανήλθαν το 2008 σε US$944 δις ή €642 δις. Πιο αναλυτικά, τα έσοδα της Ευρώπης ανήλθαν
σε US$473,5 δις ή €322 δις (που αντιστοιχεί στο 50,2% των εσόδων παγκοσμίως), της Ασίας
και των χωρών της Άπω Ανατολής σε US$207,6 δις ή €141,1 δις (δηλαδή το 22% των εσόδων
παγκοσμίως), της Αμερικής σε US$188,1 δις ή €127,9 δις (20%), της Μέσης Ανατολής σε
US$45 δις ή €30,6 δις (4,8%) και της Αφρικής σε US$30,2 δις ή €20,5 δις (3,2%).

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ
2007-2008 ΑΦΙΞΕΙΣ (ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ)
2007

2008

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
2008/2007

904

922

1,9%

Ευρώπη

487,3

487,9

0,1%

Ασία και Χώρες Ειρηνικού

181,9

184,1

1,2%

Αμερική

142,9

147,2

3,0%

Αφρική

45,1

470

4,1%

Μέση Ανατολή

47,0

55,6

18,2%

Παγκόσμια

*Στοιχεία από την έκδοση του UNWTO “World Tourism Barometer”, Volume 7, No 2,Ιούνιος 2009
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°. Ã¹ ºËÄ¹ÃÆ¶Ä¶ª ¶¥¶¤¹¥¶¹ª ªÆ¸Á ºË¦ÄÃ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής ∆ημοκρατίας που
προκύπτουν από την Έρευνα Ταξιδιωτών στις αφίξεις στα αεροδρόμια και στα λιμάνια, οι
τουριστικές αφίξεις κατά το 2008 ανήλθαν σε 2.403.750, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά
0,5% περίπου σε σχέση με τις αφίξεις του 2007 (2.416.081). Μεγάλη αύξηση είχε καταγραφεί
μόνο τους μήνες Φεβρουάριο (11,2%) και Ιούνιο (8,8%) και μικρές αυξήσεις τους μήνες
Μάρτιο και Νοέμβριο, ενώ μειώσεις που κυμαίνονταν από 2,2% μέχρι 3,8% σημειώθηκαν τους
υπόλοιπους μήνες.
Σε ότι αφορά την απόδοση συγκεκριμένων αγορών, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο
σημείωσαν μείωση κατά 3,1%, και το μερίδιο της αγοράς αυτής επί του συνόλου μειώθηκε από
53,1% το 2007 σε 51,7% το 2008.
Σε ότι αφορά την κίνηση των άλλων πέντε αγορών με το σημαντικότερο μερίδιο στις τουριστικές
αφίξεις, μεγάλη αύξηση σημειώθηκε στις αγορές της Ρωσίας (24,0%) και της Νορβηγίας (18,8%)
και μικρή στην αγορά της Σουηδίας (3,3%), ενώ μείωση καταγράφηκε στη Γερμανική και την
Ελληνική αγορά (κατά 4,6% και 4,9%, αντίστοιχα). Από την απόδοση των υπόλοιπων αγορών,
στη θετική πλευρά ξεχωρίζουν οι μεγάλες ποσοστιαίες αυξήσεις στις αφίξεις που επιτεύχθηκαν
από τη Φινλανδία (50,7%), Ρουμανία (40,1%), Πολωνία (22,1%) ∆ανία (10,0%), Βέλγιο/
Λουξεμβούργο (10,4%) και Αυστρία (9,3%). Στην αρνητική πλευρά, καταγράφηκε σημαντική
μείωση στις αφίξεις από την Ιρλανδία (34,1%), τη Γαλλία (12,8%), την Ιταλία (12,1%) και τις
ΗΠΑ (11,1%). Η αύξηση των αφίξεων από τη Ρωσία την έφερε καθαρά στη δεύτερη θέση του
σχετικού πίνακα με πέραν των 180.000 αφίξεων, με την Ελλάδα στην τρίτη θέση και τη Γερμανία
στην τέταρτη με σχεδόν τον ίδιο αριθμό αφίξεων (132.000 – 133.000), τη Σουηδία στην πέμπτη
θέση με 125.000 περίπου και τη Νορβηγία στην έκτη με γύρω στις 63.500 αφίξεις.
Με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής ∆ημοκρατίας που προκύπτουν
από την Έρευνα Ταξιδιωτών στις αναχωρήσεις, κατά το 2008 η μέση δαπάνη κατά περιηγητή
μειώθηκε κατά 7,3% σε ονομαστικούς όρους σε σχέση με το 2007 (από €769 σε €746). Η
μέση ημερήσια δαπάνη μάλιστα μειώθηκε περισσότερο (κατά 8,1%, από €77 σε €74), αφού η
μέση διάρκεια παραμονής αυξήθηκε ελαφρά κατά 0,9% (από 10,0 σε 10,1 μέρες).

Έτος
ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

14

ΚΟΤ - Ετήσια Έκθεση 2008

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

8

7

20
0

6

20
0

5

20
0

4

20
0

3

20
0

2

20
0

1

20
0

20
0

9

00
20

8

19
9

7

19
9

19
9

5

96
19

4

19
9

3

19
9

2

19
9

1

19
9

19
9

19
9

0

°æÝêåé÷ ôïùòéóôñî
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°¼¹¥¶¹ª ÆÃËÄ¹ªÆ¿Á ªÆ¸Á ºË¦ÄÃ º°¹ ¶ªÃ¢° 1990-2008

μ. ¶¥¶¤¹¥¸ ¢¶¹ºÆ¿Á ÆÃËÄ¹ª»ÃË ÆÃ 2008
Η εξέλιξη των κυριότερων δεικτών τουρισμού ήταν όπως πιο κάτω:

°¼¹¥¶¹ª ¦¶Ä¹¸¡¸Æ¿Á
Οι αφίξεις επισκεπτών πολυήμερης παραμονής (περιηγητών) ανήλθαν σε 2.403.744 το 2008
σε σύγκριση με 2.416.081 το 2007.

¶¦ÃÌ¹ºÃÆ¸Æ°
Η κατανομή των αφίξεων περιηγητών κατά τρίμηνο το 2008 είχε ως ακολούθως: ΙανουάριοςΜάρτιος 9,5% (το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007 το ποσοστό ήταν 9,1%), Απρίλιος-Ιούνιος 31,7%
(το 2007 ήταν 30,8%), Ιούλιος-Σεπτέμβριος 40,6% (το 2007 ήταν 41,7%) και Οκτώβριος∆εκέμβριος 18,2% (το 2007 ήταν 18,4%).

°¼¹¥¶¹ª ¶º¢ÄÃ»¶¿Á
Οι επισκέπτες μονοήμερης παραμονής (εκδρομείς) έφθασαν τους 226.797 το 2008 σε
σύγκριση με 255.252 το 2007, μειώθηκαν δηλαδή κατά 11,1%. Μειώσεις σημειώθηκαν τόσο
στους εκδρομείς που συμμετείχαν σε κρουαζιέρες (οι οποίοι μειώθηκαν κατά 10,3%, από
246.449 το 2007 σε 221.063 το 2008) όσο και στους ημερήσιους τουρίστες (κατά 37,0%,
από 8.335 το 2007 σε 5.251 το 2008) ενώ αύξηση παρατηρήθηκε στους εκδρομείς που ήταν
διερχόμενοι από την Κύπρο (transit) κατά 3,2% (από 468 το 2007 σε 483 το 2008).
Πρέπει να σημειωθεί ότι από τους επισκέπτες που συμμετείχαν σε κρουαζιέρες το 2008,
περίπου το 25% ήταν από το Ισραήλ, 16% από τη Γερμανία, 14% από το Ηνωμένο Βασίλειο,
13% από την Ιταλία, 9% από τις ΗΠΑ, 8% από τη Γαλλία, και οι υπόλοιποι από άλλες χώρες.

¶ªÃ¢° °¦Ã ÆÃÁ ÆÃËÄ¹ª»Ã
Οι ακαθάριστες εισπράξεις από τον τουρισμό (συμπεριλαμβανομένων των εισπράξεων από
τους μονοήμερους επισκέπτες) ανήλθαν στα €1.810 εκ. το 2008 σε ονομαστικούς όρους και
σημείωσαν μείωση κατά 3,6% σε σύγκριση με το 2007 (€1.878 εκ.).
Τα έσοδα από τον τουρισμό, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, υπολογίζεται ότι αποτελούσαν
περίπου το 10,7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για το 2008, σημειώνοντας μείωση
σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του 2007 (12,0%).

º¤¹Á¶ª ª¶ ¥¶ÁÃ¢ÃÌ¶¹°º° º°¹ °¤¤° ÆÃËÄ¹ªÆ¹º° º°Æ°¤Ë»°Æ°
Η συνολική προσφορά κλινών σε αδειούχα ξενοδοχειακά καταλύματα μειώθηκε από 92.569
στο τέλος του 2007 σε 90.398 στις 31.12.2008. Από τις 90.398 κλίνες, 52.795 ήταν σε 225
ξενοδοχεία αστέρων, 19.519 σε 209 μονάδες οργανωμένων διαμερισμάτων πολυτελείας,
Α’, Β’ και Γ’ τάξης, οι 6.812 σε 22 τουριστικά χωριά Α’ τάξης και οι υπόλοιπες 11.272 σε
τουριστικές επαύλεις, τουριστικά διαμερίσματα, επιπλωμένα διαμερίσματα, παραδοσιακές
οικοδομές, ξενοδοχεία χωρίς αστέρα, ξενώνες και κατασκηνωτικούς χώρους.

ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 5-1 ΑΣΤΕΡΩΝ 2007-2008

2007
2008

5*

4*

3*

2*

1*

ΣΥΝΟΛΟ

10.461

21.675

16.393

3.889

1.060

53.478

21.377

16.536

3.296

1.013

53.795

10.573
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ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α∆ΕΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 2007-2008
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΕΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Α
ΤΑΞΗΣ

Β
ΤΑΞΗΣ

Γ
ΤΑΞΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΩΡΙΑ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΛΛΑ*

ΣΥΝΟΛΟ

2007

114

9.115

9.430

1.748

6.812

935

10.937

39.091

2008

114

9.079

8.724

1.602

6.812

1.033

10.239

37.603

*Τουριστικά ∆ιαμερίσματα, Τουριστικές Επαύλεις, Ξενοδοχεία Χωρίς Αστέρα, Ξενώνες και Κατασκηνωτικοί Χώροι.

Σύνολο κλινών κατά το 2007: 92.569

¢¹°ÁËºÆ¶Ä¶Ëª¶¹ª ª¶ ÆÃËÄ¹ªÆ¹º° º°Æ°¤Ë»°Æ°
Οι διανυκτερεύσεις σε όλες τις κατηγορίες αδειούχων τουριστικών καταλυμάτων το 2008
παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το 2007, φθάνοντας τις 14.380.375 σε σύγκριση με 14.377.667 τον
προηγούμενο χρόνο. Οι αυξομειώσεις κατά περιοχή περιορίστηκαν κάτω από 3%. Η απόδοση των
περιοχών Λευκωσίας και Αγίας Νάπας ήταν κάπως καλύτερη από αυτή του 2007, του Παραλιμνίου
και της Λεμεσού κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με τα περσινά ενώ οι υπόλοιπες περιοχές κινήθηκαν
σε ελαφρά χαμηλότερα επίπεδα.
Σε ότι αφορά τις διανυκτερεύσεις ξένων περιηγητών σε όλες τις κατηγορίες αδειούχων
καταλυμάτων το 2008, αυτές έφθασαν τις 13.208.954, παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια
επίπεδα με το 2007 (13.197.004).
Οι διανυκτερεύσεις των μονίμων κατοίκων Κύπρου σε όλες τις κατηγορίες αδειούχων
καταλυμάτων σημείωσαν οριακή μείωση κατά 0,8% (από 1.180.663 το 2007 σε 1.171.421 το
2008).
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°¼¹¥¶¹ª ª¶ ÆÃËÄ¹ªÆ¹º° º°Æ°¤Ë»°Æ°
Οι αφίξεις σε όλες τις κατηγορίες αδειούχων τουριστικών καταλυμάτων το 2008 μειώθηκαν
ελαφρά κατά 1,2% σε σχέση με το 2007, φθάνοντας τις 2.297.038 σε σύγκριση με 2.325.608
τον προηγούμενο χρόνο. Αυξήσεις της τάξης του 2-3% σημειώθηκαν στις περιοχές Αγίας Νάπας,
Λευκωσίας, Λεμεσού και οριακή αύξηση στη Λάρνακα. Μειώσεις κατά 3-5% καταγράφηκαν
στην Πάφο, το Παραλίμνι και τα Ορεινά Θέρετρα.
Σε ότι αφορά τις αφίξεις ξένων περιηγητών σε όλες τις κατηγορίες αδειούχων καταλυμάτων το
2008, αυτές έφθασαν τις 1.761.777, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 1,3% σε σχέση με τις
αφίξεις του 2007 (1.784.735).
Παράλληλα, οι αφίξεις των μονίμων κατοίκων Κύπρου σε όλες τις κατηγορίες αδειούχων
καταλυμάτων σημείωσαν επίσης μείωση κατά 1,0% (από 540.873 το 2007 σε 535.261 το 2008).

¦ÃªÃªÆ° »¶ª¸ª º°£°Ä¸ª ¦¤¸ÄÃÆ¸Æ°ª º¤¹Á¿Á
Η μέση καθαρή πληρότητα κλινών στα αδειούχα τουριστικά καταλύματα υπολογίζεται με βάση
τις διανυκτερεύσεις που δηλώνονται από τους διευθυντές των καταλυμάτων, τη δυναμικότητα
σε κλίνες και την πραγματική περίοδο λειτουργίας του κάθε καταλύματος κατά τη διάρκεια του
χρόνου.
Η μέση καθαρή πληρότητα σε όλα τα αδειούχα τουριστικά καταλύματα το 2008 σημείωσε
αύξηση κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2007 (από 59,59% το 2007 σε 61,19%
το 2008).
Ειδικά σε ότι αφορά τα ξενοδοχεία 1-5 αστέρων η μέση πληρότητα τους το 2008 ανήλθε σε 60,50%
σε σύγκριση με 59,45% το 2007, καταγράφοντας αύξηση γύρω στη 1,0 ποσοστιαία μονάδα.
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4. Ë¤Ã¦Ã¹¸ª¸ ªÆÄ°Æ¸¡¹º¸ª
ÆÃËÄ¹ªÆ¹º¸ª °Á°¦ÆË¥¸ª 2003-2010
°. ªÆÄ°Æ¸¡¹º¸ ÆÃËÄ¹ªÆ¹º¸ª °Á°¦ÆË¥¸ª 2003-2010
Το Αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχέδιο 2003 – 2010 που ετοιμάστηκε με βάση τις εισηγήσεις
της Μελέτης που έγινε από Ιρλανδικό οίκο εμπειρογνωμόνων επιβεβαίωσε την ορθότητα
της στρατηγικής κατεύθυνσης και υπέδειξε την επικέντρωση των προσπαθειών σε ενέργειες
προτεραιότητας που αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και μπορούν να φέρουν
αποτέλεσμα μέχρι το 2010 στους τομείς της ανάπτυξης προϊόντος του μάρκετινγκ και της
ποιότητας / αξίας.
Ο Οργανισμός εντατικοποίησε μέσα στο 2008 τις επαφές του με εμπλεκόμενα Υπουργεία στα
οποία και τέθηκαν τα έργα προτεραιότητας που επιβάλλεται όπως προωθηθούν μέχρι το 2010,
με ζητούμενο την περίληψη τους στους προϋπολογισμούς και στρατηγικούς σχεδιασμούς
ενεργειών ενός έκαστου Υπουργείου. Παράλληλα, ο Οργανισμός ενέτεινε τις ενέργειες και
προσπάθειες του σε ρόλο καταλύτη, σε μια προσπάθεια υπερπήδησης εμποδίων και εξεύρεσης
τρόπων επίσπευσης διαδικασιών μεταξύ ιδιωτικού τομέα και εμπλεκόμενων αρμόδιων
υπηρεσιών και φορέων.
Ακόμη, συνεχίστηκαν οι προσπάθειες του Οργανισμού για υλοποίηση διάφορων ενεργειών και
δράσεων που περιλαμβάνονται στην Στρατηγική, όπως φαίνεται σε άλλα μέρη της παρούσας
Έκθεσης.

μ. ¦¶Ä¹¼¶Ä¶¹°º¸ ªÆÄ°Æ¸¡¹º¸
Ολοκληρώθηκε η σύσταση των Εταιρειών Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λευκωσίας,
Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και περιοχής Τροόδους με τη μορφή μη κερδοσκοπικών
εταιρειών ιδιωτικού δικαίου. Συμφωνήθηκε και προωθείται η ίδρυση και της Εταιρείας
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Αμμοχώστου. Ολοκληρώθηκε επίσης η ετοιμασία των
περιφερειακών στρατηγικών και σχεδίων δράσης για τις έξι περιφέρειες. ∆όθηκε καθοδήγηση
στις Εταιρείες για να οργανωθούν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την υλοποίηση των
περιφερειακών στρατηγικών στους τομείς της προβολής, ανάπτυξης προϊόντος, αντιμετώπισης
θεμάτων ποιότητας / αξίας, καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων.
Μέσα στα πλαίσια στήριξης και δραστηριοποίησης των Περιφερειακών Εταιρειών, ο Οργανισμός
επιχορήγησε σειρά ενεργειών προβολής με βάση το ετήσιο σχέδιο μάρκετινγκ τους για το 2008,
συνεισέφερε στην κάλυψη των μισθών των λειτουργών των Εταιρειών, καθώς επίσης στήριξε
προγράμματα εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν ή επιχορηγήθηκαν από τους Φορείς.
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¡. ¶Á¶Ä¡¶¹¶ª ºÃÆ ¡¹° Æ¸Á Ë¤Ã¦Ã¹¸ª¸ Æ¸ª ªÆÄ°Æ¸¡¹º¸ª
¶Ä¶ËÁ¸Æ¹º¸ ªËÁ¶Ä¡°ª¹° ºÃÆ-ºÃ¶
Ο Οργανισμός διατηρεί ερευνητική συνεργασία με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του
Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία και επεκτάθηκε για πρόσθετη περίοδο τριών χρόνων. Μεταξύ
άλλων, στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής διεξάγεται πάνω σε ετήσια βάση δειγματοληπτική
έρευνα για εξακρίβωση του βαθμού ικανοποίησης των περιηγητών και την αξιολόγηση του
τουριστικού προϊόντος.

¹. ¶Ä¶ËÁ¶ª - »¶¤¶Æ¶ª
Στα πλαίσια της έμφασης που δίνει ο Οργανισμός σε θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης,
προωθήθηκε εντός του 2008 η διεξαγωγή των ακόλουθων ερευνών / προγραμμάτων:
1. Ερευνητικό Πρόγραμμα για
∆ημιουργία Τράπεζας ∆εδομένων και Ετοιμασία Χρονοσειρών
Στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος του ΚΟΤ και του Κέντρου Οικονομικών
Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΚΟΕ), βρίσκεται υπό δημιουργία βιβλιοθήκη με
τουριστική θεματολογία και τράπεζα δεδομένων και χρονοσειρών με τα στατιστικά
στοιχεία του τουρισμού.
2. Ερευνητικό Πρόγραμμα για τον
Καταρτισμό ∆ορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (TSA)
Έχει καταρτιστεί πάνω σε πιλοτική βάση (καλύπτοντας την περίοδο 2003 – 2006)
Σύστημα ∆ορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (TSA), το οποίο επιτρέπει τον
ακριβέστερο υπολογισμό της συνεισφοράς του τουρισμού στην Κυπριακή οικονομία.
Η υλοποίηση του συστήματος εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Στατιστικής Υπηρεσίας
της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και προωθείται σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα
και τον ΚΟΤ.
3. Έρευνα για την Επιμέτρηση του Βαθμού Ικανοποίησης των Περιηγητών
και την Αξιολόγηση των ∆ιαφόρων Πτυχών του Τουριστικού Προϊόντος
Η έρευνα γίνεται πάνω σε συνεχή βάση από ιδιωτική εταιρεία ερευνών αγοράς, της
οποίας τα αποτελέσματα εκδίδονται σε τέσσερις φάσεις, η κάθε μία από τις οποίες
αντιστοιχεί σε ένα τρίμηνο. Στα πλαίσια της έρευνας διεξάγονται προσωπικές
συνεντεύξεις μεταξύ των περιηγητών κατά την αναχώρηση τους από την Κύπρο για
την επιμέτρηση του βαθμού ικανοποίησης τους για διάφορες πτυχές του Κυπριακού
τουριστικού προϊόντος, και στόχος της είναι η δημιουργία Βαρόμετρου Ικανοποίησης
το οποίο θα επιτρέψει την παρακολούθηση του βαθμού επιτυχίας της προσπάθειας
ποιοτικής αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος, όπως επιδιώκεται στο Στρατηγικό
Σχέδιο.
Το 2008 έγιναν συνολικά 4.998 συνεντεύξεις που κάλυψαν δείγμα 10.230 ατόμων.
Ετοιμάστηκαν πίνακες αποτελεσμάτων, σύντομες εκθέσεις κατά φάση, και ενοποιημένη
έκθεση αποτελεσμάτων για ολόκληρο το 2008.
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Κατά το 2008 ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή των πιο κάτω μελετών / ερευνών:
1. Μελέτη για τη Χωροθέτηση και Βιωσιμότητα του Συνεδριακού Κέντρου Λεμεσού.
2. Μελέτη για τη Σύσταση Convention Bureau στην Κύπρο (η μελέτη έχει ολοκληρωθεί
και τα συμπεράσματα της θα ανακοινωθούν το 2009).
3. Συλλογή Στοιχείων και Έρευνα Αγοράς για το Συνεδριακό Τουρισμό.
Κατά το 2008 ζητήθηκαν προσφορές από κατάλληλους συμβουλευτικούς οίκους
του ιδιωτικού τομέα ή/και έγινε κατάλληλη προετοιμασία για την διεξαγωγή των πιο
κάτω μελετών:
4. Έγινε η κατάλληλη προετοιμασία, ζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν προσφορές για
παροχή υπηρεσιών για έρευνα αγοράς και συμβουλευτική μελέτη για την ανάπτυξη
των τουριστικών αγορών των Η.Α.Ε., του Κουβέϊτ και του Μπαχρέϊν.
∆είκτες Αειφορίας Τουρισμού
Τηρείται και αναθεωρείται πάνω σε τακτική βάση, αριθμός δεικτών αειφορίας με βάση
τα διαθέσιμα στοιχεία.

ºÛîôòï ¦ìèòïæïòéñî ºÃÆ
Στα πλαίσια του στρατηγικού στόχου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού όπως
καταστεί Τράπεζα Πληροφοριών και Γνώσεων του τουριστικού τομέα δημιουργήθηκε
το Κέντρο Πληροφοριών ΚΟΤ. Το Κέντρο είναι μια Εξειδικευμένη “Τράπεζα
Πληροφοριών” σε θέματα τουρισμού.
Η δημιουργία του Κέντρου Πληροφοριών στοχεύει μεταξύ άλλων στα εξής:
• Αύξηση του επαγγελματισμού του προσωπικού του Οργανισμού, της τουριστικής
βιομηχανίας και όλων των τουριστικών εταίρων γενικότερα με την καλύτερη
ενημέρωση/επιμόρφωσή τους
• Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προσφορά πληροφοριών σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χρήστες
• Παροχή μέσων για την όσο το δυνατό πιο άρτια διεκπεραίωση ερευνών και
μελετών
• Καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης.
Στο Κέντρο συγκεντρώνεται υλικό πληροφόρησης και έρευνας που αφορά τον τουρισμό
όπως βιβλία, έρευνες/μελέτες, σχέδια, στατιστικά στοιχεία, κατάλογοι, εγχειρίδια,
οδηγοί, χάρτες, νομοθεσία και κυβερνητικές εκδόσεις, CD Rom / βίντεο / διαφάνειες /
κασέτες και άλλα οπτικοαουστικά μέσα, εκδόσεις του Οργανισμού και άλλων Εθνικών
Οργανισμών Τουρισμού, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καθώς και άλλων εντόπιων και διεθνών οργανισμών.
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5. ªÆÄ°Æ¸¡¹º¸ º°¹ »°Äº¶Æ¹Á¡º
ÆÃËÄ¹ª»Ãª ¶¹¢¹º¿Á ¶Á¢¹°¼¶ÄÃÁÆ¿Á
Στα πλαίσια της επιλεχθείσας στρατηγικής για επαναπροσδιορισμό της εικόνας της Κύπρου ως
ενός αειφόρου προορισμού που να παρέχει στον επισκέπτη ποικίλα προϊόντα πέραν εκείνων
του Ήλιου και Θάλασσας, λειτουργεί Κλάδος Ειδικών Ενδιαφερόντων με στόχο την υλοποίηση
μιας καλά σχεδιασμένης και στοχευμένης πολιτικής των συγκεκριμένων μορφών τουρισμού
μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μάρκετινγκ και μια συντονισμένη επικοινωνιακή πολιτική.
Σύντομη αναφορά στις εξελίξεις γύρω από την ανάπτυξη και την προώθηση συγκεκριμένων
ειδικών προϊόντων δίνεται πιο κάτω.

1. ÆÃËÄ¹ª»Ãª Ë¦°¹£ÄÃË
Ο Τουρισμός Υπαίθρου αξιολογείται ως ειδικό προϊόν ψηλής προτεραιότητας με κεντρικούς
άξονες τη φύση και τον πολιτισμό. Αξιοποιεί την πολιτισμική και περιβαλλοντική ποικιλομορφία
της Κύπρου συμβάλλοντας έτσι στην επανατοποθέτηση της σαν ποιοτικό προορισμό.
Ο Οργανισμός έχει συντονιστικό ρόλο για τις ενέργειες όλων των εμπλεκομένων φορέων με
στόχο τη δημιουργία και προώθηση ενός ολοκληρωμένου προϊόντος “integrated rural tourism
product”.
(i) Σχέδιο Προβολής του Τουρισμού Υπαίθρου
Στα πλαίσια του Σχεδίου Προβολής του Τουρισμού Υπαίθρου το οποίο συγχρηματοδοτείται
κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Οργανισμός ολοκλήρωσε το 2008 τις δράσεις για
την Προγραμματική Περίοδο 2004 – 2006 όπως διαφημιστική εκστρατεία σε εξειδικευμένα
έντυπα, συμμετοχή σε εκθέσεις, διοργάνωση εκδηλώσεων στο εξωτερικό, φιλοξενία
τουριστικών πρακτόρων κ.ά.
(ii) Κλίνες σε Παραδοσιακές Οικοδομές στην Ύπαιθρο
Στις 31.12.2008 βρίσκονταν σε λειτουργία στην Κυπριακή ύπαιθρο 118 παραδοσιακά
καταλύματα, με συνολική δυναμικότητα 927 κλίνες σε 49 χωριά. ∆ιαμονή στην ύπαιθρο
προσφέρεται επίσης σε άλλα 30 τουριστικά καταλύματα των Ορεινών Θέρετρων (ξενοδοχεία
και άλλου τύπου μονάδες) με δυναμικότητα 1.964 κλίνες σε 9 χωριά.
(iii) Προβολή Προγράμματος Αγροτουρισμού
Ο Οργανισμός προέβη σε δραστηριότητες προβολής του προγράμματος του Αγροτουρισμού
σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα, άρθρα σε έντυπα μαζικής ενημέρωσης
στην Κύπρο και στο εξωτερικό, και παρουσιάσεις σε ημερίδες, εκδηλώσεις και ευρωπαϊκά
συνέδρια.
(iv) Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού
Η Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού, η οποία ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Οργανισμού,
συνέχισε τη λειτουργία Γραφείου, Ιστοσελίδας και Κεντρικού Συστήματος Κρατήσεων www.agrotourism.com.cy – προσφέροντας την δυνατότητα κρατήσεων μέσω διαδικτύου.
Το 2008 η εταιρεία ενέγραψε νέα μέλη, ενώ συμμετείχε και στις τουριστικές εκθέσεις
“WTM” Λονδίνου, “Tour Natur” Ντύσσελντορφ και “ITB” Βερολίνου. Επίσης, στις αρχές
του έτους εκδόθηκε ο νέος Οδηγός Αγροτουριστικών Καταλυμάτων.
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2. Á°ËÆ¹ºÃª ÆÃËÄ¹ª»Ãª
»áòÝîá ¤Àòîáëá÷
Η Μαρίνα Λάρνακας λειτουργεί με βάση τις πρόνοιες του Περί Μαρίνων Νόμου 4/77 και τις
σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Η διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία
της, έχει ανατεθεί στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού από τον Ιούνιο του 1976.
Η Μαρίνα το 2008 όπως και τα προηγούμενα χρόνια, λειτούργησε κάτω από συνθήκες υπερπληρότητας. Η ζήτηση θέσεων, τόσο από το εξωτερικό, όσο και από νέους Κύπριους ιδιοκτήτες
σκαφών ήταν εξαιρετικά έντονη. Από τα σκάφη που βρίσκονταν στη Μαρίνα στο τέλος του
2008, 365 (66,8%) ήταν κυπριακής και 181 (33,2%) ήταν ξένης ιδιοκτησίας. Μέσα στο 2008
πραγματοποιήθηκαν 642 αφίξεις και 623 αναχωρήσεις προς και από τη Μαρίνα αντίστοιχα, σε
σύγκριση με 617 αφίξεις και 558 αναχωρήσεις το 2007. Η κατανομή των σκαφών που βρίσκονταν
κατά την 31.12.2008 στη Μαρίνα Λάρνακας ανάλογα με το μήκος τους είχε ως ακολούθως: τα
σκάφη από 0-10 μέτρα αποτελούσαν το 49,1% του συνόλου, από 11-15 μέτρα το 40,9%, από
16-20 μέτρα το 6,4%, από 21-26 μέτρα το 3,1% και πάνω από 26 μέτρα το 0,4%.
Στη Μαρίνα παρέχονται οι ακόλουθες βασικές υπηρεσίες:
• ∆ιευκολύνσεις για ασφαλή πρόσδεση σκαφών και σύνδεση τους σε παροχές ηλεκτρικού
ρεύματος και νερού.
• Ελεγχόμενη περιοχή με αγορά υπηρεσιών από εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.
• Ανέλκυση, καθέλκυση και επισκευή / συντήρηση σκαφών αναψυχής από ανεξάρτητες
εταιρείες.
• Κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) για ανέλκυση / καθέλκυση μικρών σκαφών.
• ∆ίκτυο πυρασφάλειας με πυροσβεστικά σημεία συνδεδεμένα με κεντρικό σύστημα παροχής
νερού υπό πίεση.
• Μονάδα απορρόφησης λυμάτων από τα σκάφη.
• Παροχή βοήθειας και ρυμούλκησης σκαφών.
• Παροχή ναυτικών πληροφοριών μέσω ασυρμάτου πολύ υψηλών θαλάσσιων συχνοτήτων (VHF).
• Συλλογή και απομάκρυνση σκυβάλων, αχρήστων μηχανελαίων, τοξικών αποβλήτων και
υλικών των σκαφών.
• Σύνδεση με το ∆ιαδίκτυο (wireless, κάρτες WiFi).
• Παροχή μετεωρολογικών πληροφοριών και μετάδοση προειδοποιητικών δελτίων θύελλας
σε συνεργασία με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.
• Παροχή γενικών πληροφοριών για τη Μαρίνα και την Κύπρο γενικά.
• Απευθείας τηλεφωνική σύνδεση με όλα σχεδόν τα μέρη του κόσμου.
• Σύνδεση και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) μέσω του ∆ιαδικτύου
(Internet).
• ∆ιεκπεραίωση αλληλογραφίας και μηνυμάτων μέσω τηλεομοιότυπου (φαξ).
• Κτίριο κοινόχρηστων υπηρεσιών με αποχωρητήρια, ντους, πλυντήρια ρούχων και μίνιαποθηκευτικούς χώρους για τα σκάφη.
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°îÀðôùêè Ááùôéëïà Æïùòéóíïà
Οι διαπραγματεύσεις για τη Μαρίνα Λεμεσού ολοκληρώθηκαν, υπογράφτηκε η σχετική
σύμβαση με τον ανάδοχο και ετοιμάζονται οι σχετικές μελέτες για έγκριση και αδειοδότηση. Για
τη Μαρίνα Αγίας Νάπας αναμένεται η διαπραγμάτευση με τον προσφοροδότη για προώθηση
του έργου, ενώ έχουν αρχίσει τα έργα υποδομής που θα συνδέουν το χώρο που θα κτιστεί η
Μαρίνα με το οδικό δίκτυο της περιοχής. Επίσης, η Μαρίνα Λάρνακας προωθείται μαζί με το
Λιμάνι Λάρνακας σαν ενιαίο έργο για ανάθεση σε στρατηγικό επενδυτή, ενώ για τη Μαρίνα
Πάφου έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης των προσφορών.
Ακόμη, εκτελούνται εργασίες επέκτασης και αναβάθμισης διαφόρων αλιευτικών καταφυγίων
και μικρών λιμανιών και προωθείται η κατασκευή χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής σε
διάφορα μέρη της Κύπρου.

¦òÞçòáííá ¡áìÀúéá÷ ªèíáÝá÷
Το 2008 βραβεύθηκαν με τη «Γαλάζια Σημαία» 52 οργανωμένες παραλίες, σε 15 ∆ήμους και
κοινότητες της Κύπρου.
Ο Οργανισμός, στα πλαίσια του ρόλου του ως Εθνικός Συντονιστής του προγράμματος,
επιχορήγησε αριθμό Τοπικών Αρχών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για έργα που έγιναν στις
παραλίες για ικανοποίηση των κριτηρίων του προγράμματος. Επίσης, προέβηκε σε ενέργειες
προβολής του θεσμού και των βραβευμένων παραλιών στην Κύπρο και στο εξωτερικό καθώς
και στις ιστοσελίδες του ΚΟΤ και του προγράμματος της Γαλάζιας Σημαίας.
Τον ∆εκέμβριο διοργανώθηκε συνέδριο για την Γαλάζια Σημαία με τη συμμετοχή εκπροσώπων
εθνικών Χειριστών από γειτονικές χώρες, στο οποίο συμμετείχε και ο ΚΟΤ και προέβη σε
σχετική παρουσίαση.
Ο Οργανισμός υπέβαλε απόψεις στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος σχετικά με την εφαρμογή της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/7/EC για την ποιότητα των νερών κολύμβησης και προσδιορισμό
περιοχών κολύμβησης.

ºòïùáúéÛòå÷
Οι κρουαζιέρες αποτελούν μια νέα εναλλακτική μορφή διακοπών, και η παγκόσμια αυξανόμενη
προτίμηση προς τις κρουαζιέρες οφείλεται κυρίως στο ολοκληρωμένο πολυτελές προϊόν που
προσφέρεται ώστε ο επιβάτης να απολαμβάνει ξέγνοιαστος τις διακοπές του σ’ ένα χώρο με
κάθε δυνατή διευκόλυνση. Η στρατηγική θέση της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο συνέτεινε
ώστε να αναπτυχθούν οι κρουαζιέρες από και προς την Κύπρο, βοηθώντας έτσι ώστε να
διαφοροποιηθεί και να βελτιωθεί το τουριστικό της προϊόν. Ο τουρίστας κατά τη διάρκεια της
παραμονής του στην Κύπρο μπορεί να επεκτείνει τις διακοπές του προς γνωστούς προορισμούς
της περιοχής (Ισραήλ, Αίγυπτο, Λίβανο, Συρία, Ρόδο και Ελληνικά Νησιά).
Σε ότι αφορά θέματα προβολής και προώθησης, ο Οργανισμός προέβη σε μια σειρά από
ενέργειες. Συγκεκριμένα:
• προχώρησε στην επανεκτύπωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων εντύπων του Οργανισμού,
τα οποία προβάλλουν την Κύπρο ως κέντρο κρουαζιέρων (τόσο αυτών που ξεκινούν από
την Κύπρο όσο και αυτών που χρησιμοποιούν την Κύπρο σαν σταθμό).
• με στόχο τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, αναβάθμισε
το Γραφείο Πληροφοριών που διατηρεί στο λιμάνι Λεμεσού.
• Έλαβε μέρος στην έκθεση “Seatrade Mediterranean Cruise and Ferry Convention” που έγινε
στη Βενετία το ∆εκέμβριο και πραγματοποίησε επαφές με εκπροσώπους κρουαζιέρων.
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Ακόμη, κατά το 2008 υλοποιήθηκε και ένα πρόγραμμα Interreg IIIA Ελλάδα – Κύπρος σε
συνεργασία με το ∆ήμο Ηρακλείου Κρήτης για το ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης κρουαζιέρων
μεταξύ Κύπρου και Κρήτης. Έγιναν δύο εργαστήρια στο Ηράκλειο και παρουσίαση στη Λεμεσό
τον Οκτώβριο για τα αποτελέσματα του Έργου. Επίσης, ετοιμάστηκε και κυκλοφόρησε
ειδικό φυλλάδιο για τη Λεμεσό που απευθύνεται στους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων που
προσεγγίζουν το λιμάνι της πόλης.

3. KAZINO
Αξιολογούνται και συζητούνται με το Υπουργείο τα πορίσματα των μελετών που διενεργήθηκαν
για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από τη δημιουργία καζίνο, ενώ με τη συνεργασία
εξωτερικών συμβούλων έγινε περαιτέρω προπαρασκευή για θέματα θεσμικού και νομικού
πλαισίου κ.ά.

4. ¦Ã¤¹Æ¹ªÆ¹ºÃª ÆÃËÄ¹ª»Ãª - ¦Ã¤¹Æ¹ªÆ¹º¶ª º°¹
º°¤¤¹Æ¶ÌÁ¹º¶ª ¶º¢¸¤¿ª¶¹ª - ¢¹°¢ÄÃ»¶ª
Η διατήρηση και ανάδειξη της παράδοσης και της ιστορίας του τόπου, αλλά και η στήριξη
της πολιτιστικής έκφρασης του σύγχρονου Κύπριου είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχή
επανατοποθέτηση της τουριστικής Κύπρου. Με στόχο τη δημιουργία του κατάλληλου τουριστικού
προϊόντος ο Οργανισμός προωθεί και υποστηρίζει την πραγματοποίηση καλλιτεχνικών,
πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων. Επιπρόσθετα ο Οργανισμός επιδιώκει οι εκδηλώσεις
αυτές να διοργανώνονται όλες τις εποχές του χρόνου και να καλύπτουν όλες τις περιοχές της
Κύπρου. Εντός του 2008 ο Οργανισμός διοργάνωσε τους πιο κάτω κύκλους καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων:
• Μουσικές Κυριακές
• Καλοκαιρινές βραδιές στην Πόλη Χρυσοχούς
• Πολιτιστικός Χειμώνας σε συνεργασία με τους ∆ήμους Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου
Με την στήριξη του ΚΟΤ διοργανώθηκαν επίσης σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως η
όπερα και οι εκδηλώσεις «Εις Αφροδίτην» στην Πάφο, ο θεσμός των Μεγάλων Μπαλέτων και
τα Αμαθούσια στη Λεμεσό, το Musical στη Λάρνακα, το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ στην Αγία Νάπα
και το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου ∆ράματος. Παράλληλα, επιχορηγήθηκε αριθμός πολιτιστικών
και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που οργάνωσαν τοπικές αρχές, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
και οργανωτές εκδηλώσεων.
Σε ότι αφορά την πολιτιστική διαδρομή Αφροδίτη, ο Οργανισμός εξέδωσε και κυκλοφόρησε
οδηγό στην Αγγλική γλώσσα με πληροφορίες για τη διαδρομή, και διοργάνωσε εκδρομές /
ξεναγήσεις για το κοινό.
Το Έργο «Κύπρος, οι ∆ρόμοι του Κρασιού», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ολοκληρώθηκε το 2008. Οι έξι διαδρομές που σχεδιάστηκαν,
σηματοδοτήθηκαν με κυκλοφοριακές και πληροφοριακές πινακίδες και εκδόθηκαν τόσο
ένας γενικός οδηγός όσο και εξειδικευμένοι οδηγοί για την κάθε διαδρομή σε τρεις γλώσσες
(Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά). Επίσης, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση οινοποιείων και
χώρων εστίασης που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για ένταξη στο ∆ίκτυο με βάση κριτήρια
ποιότητας και διοργανώθηκαν εκδηλώσεις για την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων αλλά
και εκδηλώσεις προβολής των «∆ρόμων των Κρασιού» για το κοινό και τους τουριστικούς
εταίρους.
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Μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών ταξιδιών στην Κύπρο διοργανώθηκε στα πλαίσια του
πολιτιστικού τουρισμού για δημοσιογράφους, φωτογράφους, τηλεοπτικά συνεργεία και άλλες
προσωπικότητες από χώρες όπως τη Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία, Αραβικές
Χώρες, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο. Ως αποτέλεσμα των εν λόγω επισκέψεων, προβλήθηκε
κυρίως με άρθρα στον Τύπο ο μεγάλος πολιτιστικός πλούτος της Κύπρου.

5. ¢¸»¹ÃËÄ¡¹° º°¹ ¦ÄÃª¼ÃÄ° £¶»°Æ¹º¿Á ¦°º¶Æ¿Á ªÆÃ ºÃ¹ÁÃ
Περί τα τέλη Νοεμβρίου 2008 άρχισε η πιλοτική εφαρμογή (για το χειμώνα 2008 – 2009) του
προγράμματος ετοιμασίας και προσφοράς θεματικών πακέτων διακοπών Σαββατοκυριάκου
«Κύπρος – Μικρές Αποδράσεις, Μεγάλες Εμπειρίες». Στα πλαίσια του πρόγραμματος
αυτού προσφέρονται στο κοινό πακέτα σε προκαθορισμένη τιμή (ανάλογα με την τάξη του
επιλεγμένου τουριστικού καταλύματος), τα οποία περιλαμβάνουν διανυκτέρευση με ένα
γεύμα εντός του καταλύματος, ένα γεύμα σε εστιατόριο και μία θεματική εκδρομή η οποία
προσφέρεται δωρεάν από τον Οργανισμό. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί μεταξύ άλλων, στην
ενθάρρυνση της ζήτησης για συμβολή στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής
κρίσης στην τουριστική βιομηχανία, στην απάμβλυνση του προβλήματος της εποχικότητας και
στην αναζωογόνηση του εσωτερικού τουρισμού.

6. £Ä¸ªº¶ËÆ¹ºÃª ÆÃËÄ¹ª»Ãª
Κατά το 2008 ο Οργανισμός προχώρησε στην εκτύπωση επιστημονικά τεκμηριωμένου
θρησκευτικού οδηγού σε τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Ρωσικά) και διοργάνωσε σειρά
εκπαιδευτικών ταξιδιών για την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της εξειδικευμένης αυτής
μορφής τουρισμού. Μερικές από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις προώθησης που έγιναν,
αφορούσαν ενημερωτικές παρουσιάσεις και φωτογραφικές εκθέσεις που απευθύνονταν σε
κληρικούς, δημοσιογράφους και εξειδικευμένους οργανωτές ταξιδιών και έλαβαν χώρα στην
Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Τσεχία.

7. ÆÃËÄ¹ª»Ãª ¼Ëª¸ª
Πέραν του Ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4, έγινε εμπλουτισμός του δικτύου των μονοπατιών
μελέτης της φύσης. Στα πλαίσια του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 προωθήθηκε η
δημιουργία νέων μονοπατιών μελέτης της φύσης και άλλων προϊόντων δασικής αναψυχής και
τουρισμού φύσης.
Ο Οργανισμός συνέχισε την ενεργό συμμετοχή του στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Περιπατητών
(ERA). Παράλληλα προέβη σε ενέργειες προβολής του Ε4 στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Για την προώθηση της δημιουργίας Γεωπάρκου στην Κύπρο και ένταξης του στο Ευρωπαϊκό
∆ίκτυο Γεωπάρκων (European Geoparks Network), ο Οργανισμός συμμετείχε σε συνεδρίες
της ειδικής επιτροπής των εμπλεκομένων φορέων και είχε συνεισφορά στην ετοιμασία σχεδίου
∆ράσης και Ενδελεχούς Έκθεσης για την οριοθέτηση και περιγραφή του προτεινόμενου
γεωπάρκου της Κύπρου.
Συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υλοποίησης του προγράμματος “E-Market Path E4” «∆ια@δικτυακές ∆ιαδρομές Ε4» (πρόγραμμα Interreg IIIA), με στόχο την
ανάδειξη και προβολή του μέρους του Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε4 της Κρήτης και Κύπρου.
∆ιοργανώθηκαν δύο Συντονιστικές Συναντήσεις των Εταίρων στο Ρέθυμνο και δύο στην Κύπρο,
κατασκευάστηκαν πινακίδες σήμανσης του Ε4 και εκδόθηκε έντυπο και θεματικά τρίπτυχα
(Αγροτουρισμός, Γαστρονομία, Πολιτισμός, Φύση) του Ε4 σε τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά
και Γερμανικά).
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Παράλληλα, συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υλοποίησης του έργου “Ανάδειξη
Υπαίθρου και Προβολή Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού” (επίσης στα πλαίσια της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας Interreg IIIA Ελλάδα – Κύπρος). Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων
διοργανώθηκαν ημερίδες σε Κύπρο και Κρήτη (Ιεράπετρα).

8. °£¤¸Æ¹ºÃª ÆÃËÄ¹ª»Ãª - ¦Ã¢¸¤°Æ¹ºÃª ÆÃËÄ¹ª»Ãª
- ÆÃËÄ¹ª»Ãª ¡ºÃ¤¼
Ο τομέας αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους και γρηγορότερα αναπτυσσόμενους στην
παγκόσμια τουριστική βιομηχανία. Ο ΚΟΤ, αξιολογώντας τις συνθήκες για την ανάπτυξη του
αθλητικού τουρισμού στην Κύπρο (όπως τις ιδανικές καιρικές συνθήκες, τις μικρές αποστάσεις,
τις παραλίες και το φυσικό περιβάλλον αλλά και την προοδευτική αναβάθμιση των αθλητικών
εγκαταστάσεων), αναγνώρισε τον αθλητικό τουρισμό ως ένα από τα ειδικά προϊόντα στην
ανάπτυξη των οποίων θα πρέπει η Κύπρος να επενδύσει.
Στα πλαίσια των προσπαθειών του Οργανισμού για ανάπτυξη του ειδικού αυτού προϊόντος,
συνεχίστηκε η λειτουργία των σχεδίων επιχορήγησης για δημιουργία ή / και αναβάθμιση
αθλητικών εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση του αθλητικού τουρισμού στα πλαίσια των οποίων
επιχορηγήθηκαν αθλητικές εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου και κολύμβησης. Παράλληλα
συνεχίστηκε η πολιτική συνεργασίας με Οργανωτές Ταξιδιών του εξωτερικού για προσέλκυση
κυρίως ομάδων ποδοσφαίρου για προετοιμασία στην Κύπρο τη χειμερινή περίοδο η οποία
διευρύνθηκε ώστε να απευθύνεται και σε αδειούχα Κυπριακά τουριστικά γραφεία και
Κυπριακές εταιρείες οι οποίες διακινούν ξένες αθλητικές ομάδες στην Κύπρο. Με τη στήριξη
του Οργανισμού 88 ομάδες ποδοσφαίρου και σημαντικός αριθμός ομάδων και ατόμων από
διάφορα αθλήματα επέλεξαν τη χώρα μας για προετοιμασία .
Μεγάλος ήταν και ο αριθμός των διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων που φιλοξένησε η Κύπρος, τη
διοργάνωση των οποίων στήριξε ο Οργανισμός μέσα από τα σχετικά σχέδια κινήτρων. Τέτοιες
εκδηλώσεις ήταν μεταξύ άλλων το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Aqua Bike 2008 στην Αγία Νάπα,
το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής ,οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες Άρσης Βαρών, το
Ράλι Κύπρος , η σειρά ποδηλατικών αγώνων Cyprus Sunshine Cup, διεθνείς διοργανώσεις
μαραθώνιου κλπ.
Συνεχίστηκε η συνεργασία του Οργανισμού με τον ΣΤΕΚ και άλλους φορείς στα πλαίσια του
ερευνητικού έργου «∆ημιουργία ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων για την ανάπτυξη του
αθλητικού τουρισμού» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.
Επίσης, ο Οργανισμός συμμετείχε στις εργασίες του 1ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου της Κοινοπολιτείας
για τον αθλητικό τουρισμό το οποίο έγινε στη Μαλαισία.
Περαιτέρω, σημαντικές προσπάθειες καταβάλλονται για την ανάπτυξη και προώθηση
συγκεκριμένων μορφών αθλητικού τουρισμού όπως του ποδηλατικού τουρισμού και του
τουρισμού γκολφ.
Σε ότι αφορά την ανάπτυξη και προβολή του πρώτου, προωθήθηκε μια σειρά από ενέργειες.
Ειδικότερα, στα πλαίσια του σχετικού έργου που συγχρηματοδοτείται κατά 50% από τα
∆ιαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκληρώθηκε η ετοιμασία υλικού προβολής
και πληροφόρησης για το δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών Τροόδους (χάρτες, εξειδικευμένος
οδηγός και αφίσες στα Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά), ενώ ο Οργανισμός παρουσίασε το
δίκτυο σε επίσημη διήμερη εκδήλωση στις Πλάτρες τον Οκτώβριο. Το δίκτυο προβλήθηκε
επίσης και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από σχετικά άρθρα και φωτογραφικό υλικό στην
επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και παρουσιάσεις στο
εξωτερικό. Ακόμη, ο Οργανισμός παρουσίασε την ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού
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και κατ’ επέκταση του αθλητικού τουρισμού στην Κύπρο, σε ειδική εκδήλωση που έγινε στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα πλαίσια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεργασίας.
Ακόμη, στα πλαίσια του Προγράμματος Cyronmed της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg IIIB
Archimed (το οποίο αφορούσε κατά κύριο λόγο στο σχεδιασμό διασυνοριακού ποδηλατικού
δικτύου που ενώνει τις περιοχές της νοτιοανατολικής Μεσογείου) ο ΚΟΤ ετοίμασε πληροφοριακό
υλικό το οποίο διανεμήθηκε σε συνδέσμους και φορείς που ασχολούνται με την ποδηλασία.
Άλλες ενέργειες προβολής της Κύπρου στον τομέα του ποδηλατικού τουρισμού αφορούσαν
τη συνέχιση της λειτουργίας της ποδηλατικής ομάδας Bikin’ Cyprus και συμμετοχής της σε
Ευρωπαϊκούς αγώνες και τη συνεργασία με τους Γερμανούς οργανωτές ποδηλατικών αγώνων
Bikemasters για διαφήμιση της Κύπρου σε αγώνες στη Γερμανία. Ο ΚΟΤ σύνηψε επίσης ειδική
συμφωνία με την Γερμανίδα Χρυσή Ολυμπιονίκη του Πεκίνου στην Ορειβατική Ποδηλασία
Sabine Spitz για προβολή της Κύπρου. Πέραν των πιο πάνω, ο Οργανισμός συμμετείχε σε
εξειδικευμένες εκθέσεις ποδηλασίας στην Ελβετία, Γερμανία και Ολλανδία, και διαφήμισε το
προϊόν σε εξειδικευμένα έντυπα για τον αθλητισμό και την ποδηλασία και τηλεοπτικά μέσα στο
Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιρλανδία και τις Βόρειες Χώρες. Στη Γερμανία μάλιστα
διοργανώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά ειδική αθλητική εκδήλωση, κατά την οποία η Κύπρος
προβλήθηκε σαν προορισμός αθλητικού τουρισμού σε Γερμανικές αθλητικές ομοσπονδίες.
Επιπλέον, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ποδηλασίας ο ΚΟΤ επιχορήγησε την αγορά
εξειδικευμένου εξοπλισμού για τις ανάγκες διεξαγωγής διεθνών αγώνων ποδηλασίας στην
Κύπρο.
Έντονη δραστηριότητα αναπτύχθηκε επίσης για σκοπούς ανάπτυξης και προώθησης του
τουρισμού γκολφ.
Σε ότι αφορά τις προσπάθειες ανάπτυξης του προϊόντος και δημιουργίας γηπέδων, στα πλαίσια
της υλοποίησης της Πολιτικής Ανάπτυξης Γηπέδων Γκολφ, μέχρι το τέλος του έτους είχαν
υποβληθεί συνολικά 10 πλήρεις αιτήσεις (8 νέες ολοκληρωμένες αναπτύξεις και 2 αναβαθμίσεις
υφιστάμενων γηπέδων) για έκδοση Πολεοδομικής Άδειας στις επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας
και Πάφου.
Ο Οργανισμός υπέβαλε απόψεις στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για την αξιολόγηση
αιτήσεων δημιουργίας νέων γηπέδων γκολφ στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού και αναβάθμισης
υφιστάμενου στην επαρχία Πάφου.
Επίσης, σύμφωνα με σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, υπογράφτηκε η Σύμβαση
Μίσθωσης ∆ασικής Γης μεταξύ του Τμήματος ∆ασών και της κοινοπραξίας Agia Napa Forest
Golf για δημιουργία αυθύπαρκτου γηπέδου γκολφ στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.
Ακόμη, με επιχορήγηση του Οργανισμού, διοργανώθηκε αριθμός διεθνών τουρνουά γκολφ
στην Κύπρο όπως το Cyprus Amateur Men’s Golf Open, Cyprus Amateur Ladies Golf Open και
Cyprus Amateur Seniors Golf Open.
Στον τομέα της προώθησης και προβολής του προϊόντος, συνεχίστηκε με επιτυχία η υλοποίηση
του σχετικού Σχεδίου ∆ράσης του ΚΟΤ, στα πλαίσια του οποίου έγιναν εξειδικευμένες
εκδηλώσεις προβολής γκολφ με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων φιλοξενίας
Οργανωτών Ταξιδιών, δημοσιογράφων, επαγγελματιών αθλητών γκολφ και άλλων. Οι εν
λόγω εκδηλώσεις προβλήθηκαν με άρθρα σε επαγγελματικά έντυπα γκολφ στην Κύπρο και
στο εξωτερικό, ως επίσης και στο διαδίκτυο. Έγινε επίσης παρουσίαση του τουρισμού γκολφ
στην Κύπρο σε ομάδα προσωπικοτήτων από τη Γερμανία, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής
εκδρομής τους στην Κύπρο, ενώ το προϊόν παρουσιάστηκε και σε πρόγραμμα του Γερμανικού
τηλεοπτικού καναλιού RTL.
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9. ÆÃËÄ¹ª»Ãª Ë¡¶¹°ª (¹°ÆÄ¹ºÃª ÆÃËÄ¹ª»Ãª º°¹ ÆÃËÄ¹ª»Ãª ¶Ë¶¥¹°ª)
Ο Οργανισμός προεδρεύει της Επιτροπής η οποία συντονίζει την υλοποίηση της πολιτικής
προώθησης της Κύπρου ως κέντρου παροχής ιατρικών Υπηρεσιών, με βάση απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου. Στην εν λόγω Επιτροπή συμμετέχει τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός
τομέας. Στα πλαίσια της πιο πάνω πολιτικής, ο Οργανισμός συμμετείχε στην Ομάδα που
ετοίμασε το Σχέδιο Κινήτρων για τη ∆ιαπίστευση (Accreditation) των Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων,
το οποίο θα προκηρυχθεί το 2009 από το Υπουργείο Υγείας.
Κατά το 2008 ο Οργανισμός διοργάνωσε σειρά σεμιναρίων / παρουσιάσεων με σκοπό την
περαιτέρω οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού υγείας στην Κύπρο.
Ακόμη, ο ΚΟΤ ετοίμασε νέο έντυπο προβολής τουρισμού υγείας όπου παρουσιάζονται οι
προσφερόμενες ιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ευεξίας στην Κύπρο και τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της χώρας στον τομέα αυτό.
Σημαντικός υπήρξε επίσης ο ρόλος του Οργανισμού στη συμμετοχή και στήριξη του Φορέα
Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου (συνδιοργανώσεις, επιχορηγήσεις, προσέλκυση νέων
μελών κ.ά) αλλά και στην καθοδήγηση ενδιαφερόμενων επενδυτών.
Με πρωτοβουλία του ΚΟΤ ιδρύθηκε επίσης το Cyprus Spa Association, μέλη του οποίου είναι
στο παρόν στάδιο τα κέντρα ευεξίας.
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10. ªËÁ¶¢Ä¹°ºÃª ÆÃËÄ¹ª»Ãª º°¹ Æ°¥¹¢¹° º¹Á¸ÆÄ¿Á
Ο ΚΟΤ συμμετέχει στις μεγαλύτερες διεθνείς εξειδικευμένες τουριστικές εκθέσεις συνεδριακού
τουρισμού και τουρισμού κινήτρων, όπου έρχεται σε άμεση επαφή με υπεύθυνους λήψης
αποφάσεων. Συγκεκριμένα, ο ΚΟΤ συμμετείχε το Φεβρουάριο του 2008 στην έκθεση Confex Λονδίνου, το Μάρτιο του ιδίου έτους στην GIBTM στο Abu Dhabi, το Μάϊο στην ΙΜΕΧ
Φρανκφούρτης και τον ∆εκέμβριο στην ΕΙΒΤΜ στη Βαρκελώνη. Επιπρόσθετα, ο ΚΟΤ φιλοξένησε
ομάδες δημοσιογράφων και άλλων σημαντικών παραγόντων στον τομέα για ταξίδια εξοικείωσης
στην Κύπρο, οργάνωσε εξειδικευμένα εργαστήρια και δημοσίευσε σειρά καταχωρήσεων τόσο
σε διεθνή έντυπα όσο και σε ηλεκτρονικά μέσα μεγάλης αναγνωσιμότητας.
Ο Οργανισμός συμμετέχει στο Σύνδεσμο Οργανωτών Συνεδρίων και Ταξιδιών Κινήτρων – Cyprus Incentive and Meetings Association και συνεργάζεται μ’ αυτόν για την προώθηση της
Κύπρου.
Επιπρόσθετα, συνεχίζεται η τεχνική και οικονομική στήριξη σε διοργανωτές μεγάλων συνεδρίων
στην Κύπρο. Συνέχισε επίσης η λειτουργία του Σχεδίου Οικονομικής Στήριξης για τη ∆ιεκδίκηση
της Πραγματοποίησης ∆ιεθνών Συνεδρίων στην Κύπρο.
Το 2008 συνεχίστηκε η συλλογή στατιστικών στοιχείων για το συνεδριακό τουρισμό για
παρακολούθηση και σύγκριση των τάσεων στην Κύπρο και διεθνώς, αλλά και για αξιολόγηση
των ενεργειών όλων των εμπλεκομένων.
Στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας για διακρατική συνεργασία Interreg ΙΙΙΑ Ελλάδα
– Κύπρος 2000 – 2006, ολοκληρώθηκε το έργο «Προώθηση Τουρισμού στη ∆ιασυνοριακή
Περιοχή Ρόδου – Κύπρου», με έμφαση στην προβολή του συνεδριακού τουρισμού.
Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα έργα συνεδριακού τουρισμού, αναφέρονται τα ακόλουθα:
(ι) Συνεδριακό Κέντρο Λεμεσού
Με πρωτοβουλία και επιχορήγηση του Οργανισμού εκπονήθηκε μελέτη χωροθέτησης και
βιωσιμότητας για το Συνεδριακό Κέντρο Λεμεσού. Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής Λεμεσού, στην οποία ο Οργανισμός συμμετέχει ενεργά, ανέλαβε πρωτοβουλία
προώθησης της δημιουργίας του με την άμεση εμπλοκή και συνεργασία της Κυβέρνησης.
(ιι) ∆ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο Λευκωσίας
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λευκωσίας επέδειξε ενδιαφέρον να
αναλάβει την ανάπτυξη του ∆ιεθνούς Συνεδριακού Κέντρου Λευκωσίας και του γύρω
χώρου, μέσα από ένα ολοκληρωμένο έργο. Η κυβέρνηση ανάθεσε στο Τμήμα ∆ημοσίων
Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων την αναβάθμιση του Συνεδριακού
Κέντρου με στόχο την παραχώρησή του το 2012 στον ιδιωτικό τομέα για εκμετάλλευση. Το
Ξενοδοχείο Φιλοξένια προγραμματίζεται να αναβαθμιστεί μερικώς για να χρησιμοποιηθεί
ως γραφειακός χώρος. Ο Οργανισμός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από το
θέμα.
(ιιι) Αρχή Κρατικών Εκθέσεων
Ο Οργανισμός παράλληλα παρακολουθεί τις εξελίξεις και διαβουλεύσεις για την υλοποίηση
του Μaster Plan της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων που περιλαμβάνει τη δημιουργία υποδομής
συνεδριακού κέντρου και ξενοδοχείου πέντε αστέρων.
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11. £¶»°Æ¹º° ¦°Äº° º°¹ £¶»°Æ¹º° º¶ÁÆÄ°
Ο Οργανισμός βρίσκεται σε επαφή και παρέχει στήριξη με διάφορους τρόπους σε ιδιώτες
επενδυτές που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό.

12. ÆÃËÄ¹ª»Ãª ¡°»¿Á
Ο τουρισμός γάμων (που περιλαμβάνει ταξίδια για σκοπούς τέλεσης γάμου και διακοπές μηνός
του μέλιτος) θεωρείται μια από τις πλέον σημαντικές μορφές τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων.
Τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες είναι τα ξένα νεαρά ζευγάρια που επιλέγουν την Κύπρο για
την τέλεση του πολιτικού τους γάμου σε δημαρχεία και ξενοδοχεία της Κύπρου. Η πλειοψηφία
των ζευγαριών που επιλέγουν να νυμφευθούν στο νησί της Αφροδίτης προέρχονται από το
Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, το Ισραήλ, το Λίβανο και τη Συρία.
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Η Κύπρος, ως δημοφιλής τουριστικός προορισμός περιλαμβάνεται στα προγράμματα των
μεγαλύτερων τουριστικών οργανισμών όπως Thomas Cook, First Choice, Olympic Holidays,
Planet Holidays και άλλους. Στην Κύπρο υπάρχουν ογδόντα περίπου ξενοδοχεία και θέρετρα
πολυτελείας, καθώς και άλλου τύπου καταλύματα όπου οι νεόνυμφοι θα βρούν τη ζεστή
φιλοξενία και την επαγγελματική εξυπηρέτηση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αριθμός
ξενοδοχείων και θερέτρων διαθέτουν επίσης πανέμορφα ξωκλήσια εντός των μονάδων τους.
Τα πλείστα ξενοδοχεία και θέρετρα πολυτελείας περιλαμβάνουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις
spa με διάφορες θεραπείες όπως θαλασσοθεραπεία, αρωματοθεραπεία και υδροθεραπεία,
που ελκύουν τους νεόνυμφους.
Πέραν των υπόλοιπων πλεονεκτημάτων που έχει να προσφέρει ως τουριστικός προορισμός,
η διαδεδομένη χρήση της αγγλικής γλώσσας, η εύκολη και σύντομη διευθέτηση του πολιτικού
γάμου και η ευκαιρία πραγματοποίησης σύντομων διακοπών / κρουαζιέρων και σε κοντινές
γειτονικές χώρες καθιστούν την Κύπρο ιδανικό προορισμό για το συγκεκριμένο τμήμα αγοράς.
Για την αποτελεσματικότερη προβολή του τουρισμού γάμων ο Οργανισμός προχώρησε στη
δημιουργία εξειδικευμένου εντύπου, όπου περιλαμβάνονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες
προς τα ζευγάρια για την οργάνωση και τέλεση γάμου. Για σκοπούς προώθησης μάλιστα, ο
Οργανισμός λαμβάνει μέρος σε ειδικές εκθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία και στο
Ισραήλ και διαφημίζει σε εξειδικευμένα έντυπα.

13. ¶º»°£¸ª¸ ¥¶Á¿Á ¡¤¿ªª¿Á
Το τουριστικό προϊόν της εκμάθησης ξένων γλωσσών άρχισε να προσελκύει ενδιαφέρον
από Ευρωπαϊκές χώρες. Στο παρόν στάδιο, το συγκεκριμένο προϊόν βρίσκεται ακόμα στα
αρχικά στάδια ανάπτυξης του στην Κυπριακή αγορά. Είναι εξειδικευμένη μορφή τουρισμού
που περιλαμβάνει ομάδες επισκεπτών που ταξιδεύουν συνήθως οργανωμένα με σκοπό
την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και αποτελεί μέρος του Learning Tourism (Τουρισμού
Εκμάθησης). Στόχος είναι η εκμάθηση σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση διακοπών /
παραθερισμού.
Η Κύπρος αποτελεί ιδανικό προορισμό για εκμάθηση ξένων γλωσσών αφού πέραν των
υπόλοιπων πλεονεκτημάτων της ως τουριστικός προορισμός, διαθέτει πληθώρα καταρτισμένων
εκπαιδευτικών σε ξένες γλώσσες (ειδικά στα Αγγλικά).
Σύμφωνα με τις μέχρι της στιγμής εκτιμήσεις, η Κύπρος προσελκύει γύρω στους 500 μαθητές
ετησίως, και στοχεύει στην αύξηση του αριθμού αυτού τα επόμενα πέντε χρόνια στις 2.500 –
3.000 μαθητές κάθε χρόνο, μέσα από κατάλληλες ενέργειες οργάνωσης και προβολής του
προϊόντος.
Κατά το 2008 ο Οργανισμός προέβη σε διάφορες κινήσεις προβολής και προώθησης του
συγκεκριμένου προϊόντος, όπως καταχώρηση διαφημίσεων σ’ εξειδικευμένα έντυπα του
Ιταλικού και Ευρωπαϊκού τύπου και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών ταξιδίων από την Ιταλία για
οργανωτές ταξιδίων που ασχολούνται με τον τομέα αυτό. Επίσης, ο ΚΟΤ διοργάνωσε ειδικό
σεμινάριο με θέμα “Learning English in Cyprus” με ομιλητές από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη
Γερμανία, τη Ρωσία και την Ιταλία.
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6. ¶ËÄ¿¦°«º¸ ¶Á¿ª¸
°. ¶ËÄ¿¦°«ºÃ ¼ÃÄÃË» ¡¹° ÆÃÁ ÆÃËÄ¹ª»Ã, OPEN DAYS 2008
Αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού συμμετείχε
στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τουρισμού 2008 που διοργανώθηκε το Σεπτέμβριο, από τη Γαλλική
Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μπορντό. Κύριο θέμα του Φόρουμ ήταν η Ευρωπαϊκή
Τουριστική Προσφορά: Σχέση Ποιότητας και Αειφορίας με τις Τάσεις στη Ζήτηση, με εξειδίκευση
στα θέματα της Προσαρμογής της Ευρωπαϊκής τουριστικής προσφοράς στις απαιτήσεις
της παγκόσμιας τουριστικής ζήτησης, της ενσωμάτωσης κριτηρίων ανταγωνιστικότητας
και αειφορίας σ’ αυτή την προσπάθεια προσαρμογής και της ανάλογης προσαρμογής της
ποιότητας των τουριστικών θέσεων εργασίας.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Φόρουμ βραβεύτηκε για την Κύπρο η Κοινότητα του Αγρού,
ως εξέχων τουριστικός προορισμός τοπικής άϋλης κληρονομιάς, στα πλαίσια του ομώνυμου
Κοινοτικού πιλοτικού προγράμματος 2007-2008.
Ο Οργανισμός συμμετείχε στην ημερίδα «Ευρωπαϊκή Μέρα Τουρισμού» που διοργανώθηκε
από τη Μονάδα Τουρισμού της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων τον Οκτώβριο 2008, στα
πλαίσια της διοργάνωσης από τη Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης της Εβδομάδας
των Open Days.

μ. ªË»μÃË¤¶ËÆ¹º¸ ¶¦¹ÆÄÃ¦¸ ÆÃËÄ¹ª»ÃË - »ÃÁ°¢° TÃËÄ¹ª»ÃË
Συνεχίστηκε και κατά το 2008 η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και αποφάσεων
που αφορούν τον / και τον τουρισμό στα πλαίσια της συμμετοχής του Οργανισμού στη
Συμβουλευτική Επιτροπή Τουρισμού (TAC) της Ε.Ε. το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τουρισμού όπως
και μέσω άλλων πηγών.
Ο Οργανισμός συμμετείχε σε συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τουρισμού της
οποίας προεδρεύει η Μονάδα Τουρισμού της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων της Ε.Ε. Στα
πλαίσια των συναντήσεων αυτών υποβλήθηκαν εισηγήσεις και απόψεις για τα θέματα τουρισμού
που απασχόλησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα θέματα αυτά ήταν τα ακόλουθα: αναθεώρηση
του πλαισίου των Ετήσιων Εκθέσεων των Κρατών Μελών (ο Οργανισμός εκπροσωπήθηκε στην
Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε ειδικά για το θέμα αυτό), προπαρασκευαστική δράση για την
ανάπτυξη του Κοινωνικού Τουρισμού, επιλογή του θεματικού της προπαρασκευαστικής δράσης
για τους εξέχοντες τουριστικούς προορισμούς και η δικτύωση και προβολή των βραβευθέντων
προορισμών για τα δύο επόμενα χρόνια, εξελίξεις σε έρευνες-πρωτοβουλίες της Μονάδας
Τουρισμού (όπως οι Καλές Πρακτικές των μικρών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων), πρωτοβουλίες
άλλων ∆ιευθύνσεων για θέματα που άπτονται του τουρισμού όπως το νέο θεσμικό πλαίσιο και
αναθεώρηση της Οδηγίας για τις Στατιστικές Τουρισμού και άλλα θέματα που προκύπτουν από
την Ημερήσια ∆ιάταξη για αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό.

¡. ¶£Á¹ºÃ ¦ÄÃ¡Ä°»»° ªÆÄ°Æ¸¡¹º¸ª Æ¸ª ¤¹ªª°μ¿Á°ª
Στα πλαίσια της παρακολούθησης της εφαρμογής των μέτρων και δράσεων του Εθνικού
Προγράμματος ∆ράσης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ο Οργανισμός ανταποκρίθηκε στις
υποχρεώσεις του συμμετέχοντας σε σχετικές συνεδρίες και παρουσιάσεις, αλλά και με την
υποβολή στο Γενικό Συντονιστή του Προγράμματος το Γραφείο Προγραμματισμού προτάσεων
αναθεώρησης του Προγράμματος και της Έκθεσης Προόδου για το 2008 σε ότι αφορά τα
μέτρα του Προγράμματος που αφορούν τον τουρισμό.
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¢. ¦ÄÃ¡Ä°»»°Æ¹º¸ ¦¶Ä¹Ã¢Ãª 2004-2006
(¹) ªË¡ÌÄ¸»°ÆÃ¢ÃÆÃË»¶Á° ¦ÄÃ¡Ä°»»°Æ° °¦Ã Æ° ¢¹°Ä£Ä¿Æ¹º° Æ°»¶¹°
1. Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμμάτων 2004-2006
Ο Οργανισμός, σαν μέλος των Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΕΠ για το Στόχο
2 και του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2004-2006, συμμετείχε στις
συνεδρίες των Επιτροπών στα πλαίσια των οποίων παρακολουθείται η εξέλιξη και πορεία
υλοποίησης των Έργων που προωθούνται στα πλαίσια των Προγραμμάτων αυτών.
2. Προγράμματα στα πλαίσια του ΕΕΠ του Στόχου 2 τα οποία συγχρηματοδοτούνται
κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ολοκληρώθηκε εντός του 2008, η υλοποίηση των τριών Έργων που ανέλαβε
ο Οργανισμός ως Τελικός ∆ικαιούχος, στα πλαίσια του Ενιαίου Εγγράφου και
Συμπληρώματος Προγραμματισμού για το Στόχο 2 των ∆ιαρθρωτικών Ταμείων 20042006. Υλοποιήθηκαν όλες οι προγραμματισμένες δράσεις και επιπλέον αξιοποιήθηκαν
οι εξοικονομήσεις που προέκυψαν σαν αποτέλεσμα των διαγωνισμών προσφορών με
την ανάληψη νέων. Τα έργα συνολικού προϋπολογισμού €4,17 εκ. είναι: «Σχεδιασμός
και Οργάνωση ∆ικτύου Ποδηλατικών ∆ιαδρομών», «∆ιαδρομές ∆ρόμων του Κρασιού
στην Κύπρο» και «Σχέδιο Προβολής του Τουρισμού Υπαίθρου».
2. Προγράμματα στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg που
συγχρηματοδοτούνται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης
Προωθήθηκε και ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των δράσεων και των πέντε
προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας που εγκρίθηκαν από τη ∆ιαχειριστική
Αρχή Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg IIIA ΕλλάδαΚύπρος. Τα προγράμματα με προϋπολογισμό για την Κύπρο περί τα €300.000,
αφορούν στα ΄Εργα «Ολοκληρωμένης ∆ράσης για την Ανάπτυξη Θρησκευτικού
Τουρισμού στην Κύπρο, στην Κρήτη και στη Λέσβο», «∆ίκτυο Συνεργασίας Λεμεσός,
Πάφος, Ιεράπετρα για την ανάδειξη της Υπαίθρου και προβολή εναλλακτικών
μορφών τουρισμού», «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης και Προβολής Τουρισμού
Κρουαζιέρας», «∆ιαδικτυακές διαδρομές στο Μονοπάτι Ε4 – Ρέθυμνο-ΠάφοςΛάρνακα και «Προώθηση του τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή Ρόδος-Κύπρος».
Στα πλαίσια των προγραμμάτων πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων, συναντήσεις /
εργαστήρια ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας, εκτυπώθηκε υλικό προβολής
επιμέρους τουριστικών προϊόντων όπως το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4, διοργανώθηκε
Έκθεση φωτογραφίας για το Θρησκευτικό Τουρισμό, έγινε συλλογή στατιστικών
στοιχείων και καταγραφή των εξειδικευμένων μέσων ενημέρωσης και διοργανώθηκε
ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο για τον συνεδριακό τουρισμό.
Επίσης ολοκληρώθηκαν τα δύο έργα που προωθήθηκαν στα πλαίσια της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας για διακρατική συνεργασία Interreg IIIB – Archimed (CYRONMED –
M.E.S.S.T). Στα πλαίσια του προγράμματος CYRONMED σχεδιάστηκε διασυνοριακό
ποδηλατικό δίκτυο που να ενώνει τις περιοχές της νοτιοανατολικής Μεσογείου ενώ
έγινε μελέτη για την οργάνωση και διαχείριση του ποδηλατικού δικτύου. Επίσης,
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υλοποίησης του προγράμματος M.E.S.S.T. με αποτέλεσμα
την ανάπτυξη συστήματος ποιότητας στο θέμα αειφόρου διαχείρισης στο επίπεδο
τουριστικής επιχείρησης και προορισμού, το οποίο έτυχε και πιλοτικής εφαρμογής σε
επιλεγμένη περιοχή.
Για τη διαχείριση και πιστοποίηση δαπανών (πρώτου βαθμού ελέγχου) των έργων
εξασφαλίστηκαν με τη διαδικασία των προσφορών υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων
και ορκωτού ελεγκτή αντίστοιχα.
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¶. ¦ÄÃ¡Ä°»»°Æ¹º¸ ¦¶Ä¹Ã¢Ãª 2007-2013
1. Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμμάτων 2007-2013
Ο Οργανισμός έχει διοριστεί ως μέλος των Επιτροπών Παρακολούθησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα και
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, και συμμετείχε στις σχετικές
συνεδρίες.
2. Έργα και Προγράμματα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την
Αειφόρο Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα και του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007-2013
Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών
Ενισχύσεων ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβούλευσης και εγκρίθηκε το Σχέδιο
Κινήτρων για τον εμπλουτισμό και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος με συνολικό
προϋπολογισμό δημόσιας αναπτυξιακής δαπάνης €13 εκ.
Ο πρώτος κύκλος υποβολής επενδυτικών προτάσεων, με προϋπολογισμό €7,2 εκ.,
προκηρύχθηκε την 1.12.2008 με λήξη της σχετικής προθεσμίας στις 31.3.2009. Μέχρι
το τέλος του 2008 είχαν υποβληθεί τέσσερις αιτήσεις, η μία εκ των οποίων αφορά
εμπλουτιστικό τουριστικό έργο και οι υπόλοιπες τρεις επενδύσεις εκσυγχρονισμού και
αναβάθμισης τουριστικών καταλυμάτων.
Για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επενδυτών και του κοινού γενικότερα,
πραγματοποιήθηκε μια σειρά παρουσιάσεων του Σχεδίου σε όλες τις επαρχίες, κατά
τις οποίες επεξηγήθηκαν οι πρόνοιες του Σχεδίου, τα κριτήρια και προϋποθέσεις
συμμετοχής και δόθηκε η ευκαιρία υποβολής ερωτήσεων και διευκρινήσεων. Άρχισε η
λειτουργία γραφείου εξυπηρέτησης ενδιαφερόμενων, δημιουργήθηκε ειδική ξεχωριστή
ιστοσελίδα παρουσίασης του Σχεδίου και των προνοιών του και εκτυπώθηκε όλο το
απαραίτητο πληροφοριακό έντυπο υλικό. Το Σχέδιο παρουσιάστηκε επίσης σε ημερίδα
πληροφόρησης που διοργανώθηκε από τη ∆ιαχειριστική Αρχή τον Οκτώβριο του 2008,
στα πλαίσια της εβδομάδας Open Days της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής
Ανάπτυξης.
Ο Οργανισμός συμμετείχε, μετά από πρόσκληση της ∆ιαχειριστικής Αρχής και ως
Ενδιάμεσος Φορέας, σε συσκέψεις για παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων και
υπέβαλε απόψεις και σχετικές εκθέσεις σε θέματα οργανωτικής δομής, στελέχωσης
και κατανομής των καθηκόντων του, μηχανισμών και συστημάτων διαχείρισης,
παρακολούθησης και επαληθεύσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταμείων, διαδικασιών
διαχείρισης του Σχεδίου και άλλα θέματα διοικητικής και διαχειριστικής φύσεως.
Εντός του 2008 επίσης, προωθήθηκε μια σειρά από προπαρασκευαστικές δράσεις και
ενέργειες ωρίμανσης των υπόλοιπων έργων για τα οποία ο Οργανισμός προγραμματίζει
να υποβάλει αίτηση συγχρηματοδότησης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Τα έργα αυτά θα αξιοποιήσουν, θα εμπλουτίσουν και
θα διευρύνουν τα έργα που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου
2004-2006 και αφορούν στη δεύτερη φάση του Σχεδίου Προβολής Τουρισμού
Υπαίθρου, της ∆ιαδρομής των ∆ρόμων του Κρασιού και του ∆ικτύου Ποδηλατικών
∆ιαδρομών.
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ªÆ. ¶ËÄ¿¦°«ºÃ ¡Ä°¼¶¹Ã ºË¦ÄÃË (¶¡º)
Συνεχίζει η συμμετοχή του Οργανισμού στις εργασίες της Εκτελεστικής Γραμματείας και της
Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Γραφείου, με στόχο την εξασφάλιση έγκυρης και έγκαιρης
πληροφόρησης για αξιοποίηση των χρηματοδοτικών και άλλων ευκαιριών της Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης.

·. °ÁÆ°¡¿Á¹ªÆ¹º° ¶ËÄ¿¦°«º° ¦ÄÃ¡Ä°»»°Æ°
Πρόγραμμα COST ACTION 33: “Forest Recreation & Nature Tourism”
Ο Οργανισμός ως εταίρος με το Τμήμα ∆ασών στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Forest Recreation and Nature Tourism” - “FORREC” συνέχισε τη συνεργασία του με τους εταίρους
και τη Συντονιστική Επιτροπή, και συμμετείχε στην ομάδα εργασίας ευρωπαϊκών χωρών
για την ετοιμασία “case studies” και άλλων παραδοτέων για τον Τουρισμό Φύσης τα οποία
δημοσιεύθηκαν σε έντυπα ως επίσης και σε ειδικό επιστημονικό βιβλίο με τίτλο “European
Forest Recreation and Tourism”. Επ’ ευκαιρία της ολοκλήρωσης του προγράμματος, ο
Οργανισμός συμμετείχε στο ∆ιεθνές Τελικό Συνέδριο του προγράμματος που έγινε το Μάιο
στη Φινλανδία και προέβη σε παρουσίαση, με ειδικό εκθεσιακό χώρο, για τον Τουρισμό Φύσης
της Κύπρου.
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Πιλοτικό Πρόγραμμα «Εξέχοντες τουριστικοί προορισμοί» (EDEN)
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος “European
Destinations of Excellence” (EDEN) «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας» με ειδικό θέμα “Tourism and Local Intangible Heritage”, στα πλαίσια του οποίου η Κοινότητα Αγρού βραβεύθηκε
ως «Καλύτερος Προορισμός Τουρισμού και Άϋλης Κληρονομιάς – Κύπρου» για τη διοργάνωση
του «Φεστιβάλ του Ρόδου».
Το εν λόγω πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από τη Μονάδα Τουρισμού της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής μετά από έγκριση επιτυχούς Πρότασης που υπέβαλε ο Οργανισμός. Στο πρόγραμμα
EDEN συμμετείχαν 20 χώρες.
Για την υλοποίηση του προγράμματος ο ΚΟΤ διοργάνωσε εθνικό διαγωνισμό και ημερίδα
πληροφόρησης, δημιούργησε λογότυπο, ιστοσελίδα, έντυπο προβολής και προέβη σε ενέργειες
προβολής για το νικητή προορισμό. Επίσης, με πρόσκληση της ΕΕ, ο ΚΟΤ ως Συντονιστής
του προγράμματος μαζί με το νικητή προορισμό συμμετείχαν με εκθεσιακό περίπτερο στην
ειδική έκθεση EDEN και στην Τελετή Βράβευσης EDEN, υπό την αιγίδα του Αντιπροέδρου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Φερχόϊγκεν, που διοργανώθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Φόρουμ Τουρισμού 2008 στη Γαλλία, το Σεπτέμβριο.
Ο Οργανισμός συμμετείχε επίσης σε ειδική εκδήλωση που έγινε στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο
για την υπογραφή της «∆ιακήρυξης των Βρυξελλών» που σηματοδότησε την έναρξη της
πρωτοβουλίας ∆ικτύωσης των συμμετεχουσών χωρών και νικητών προορισμών EDEN και της
σύστασης του EDEN Network.
Υποβλήθηκε με επιτυχία η πρόταση του Οργανισμού για την προκήρυξη EDEN 2008 / 2009,
το οποίο έχει ως θέμα το “Tourism and Protected Areas.” Η εν λόγω Πρόταση αξιολογήθηκε
από την ΕΕ ως άριστη και αποτέλεσε παράδειγμα “best practice” για νέες χώρες. Η σχετική
συμφωνία ΕΕ και ΚΟΤ υπογράφτηκε τον ∆εκέμβριο του 2008.
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7. »°Äº¶Æ¹Á¡º
°. ¦ÄÃ¿£¸ª¸ ÆÃË ºË¦Ä¹°ºÃË ÆÃËÄ¹ªÆ¹ºÃË ¦ÄÃ«ÃÁÆÃª
Σε μια εξαιρετικά δύσκολή χρονιά για όλους τους τουριστικούς προορισμούς και σε ένα
συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Κύπρος το 2008 παρουσίασε τελικά μικρή
μείωση ύψους -0.5% στις αφίξεις σε σύγκριση με το 2007.
Το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και η συνεχής άνοδος των τιμών των καυσίμων
επηρέασαν περαιτέρω την ήδη δύσκολη θέση της Κύπρου στον τομέα της ανταγωνιστικότητας
εξαιτίας και της συγκριτικά μεγαλύτερης γεωγραφικής απόστασης μας από τις χώρες/πηγές
τουρισμού. Παράλληλα η μείωση της αγοραστικής δύναμης της Στερλίνας έναντι του Ευρώ
μείωσε την ανταγωνιστικότητα μας στη μεγαλύτερη μας αγορά το Ηνωμένο Βασίλειο ιδιαίτερα
έναντι τουριστικών προορισμών εκτός της ζώνης του Ευρώ.
Παρόλα τα πιο πάνω, οι ενέργειες του Οργανισμού ιδιαίτερα στο τομέα της συνεργασίας με τους
Οργανωτές Ταξιδιών στο εξωτερικό και των επιτυχημένων προσπαθειών του να προσελκύσει
νέες αεροπορικές εταιρίες στην Κύπρο οδήγησαν στο αποτέλεσμα οι αφίξεις να παρουσιάσουν
μόνο μια πολύ μικρή μείωση του 0,5%.
Οι μειώσεις στις αφίξεις από τις κύριες αγορές του Ην. Βασιλείου και της Γερμανίας
καλύφθηκαν σε μεγάλο ποσοστό από τις σημαντικές αυξήσεις σε άλλες αγορές όπως τη Ρωσία
και τις Βόρειες Χώρες.

μ. ¦Ã¤¹Æ¹º¸ ¶¦¹ºÃ¹Á¿Á¹°ª º°¹ ¦ÄÃ¿£¸ª¸ª
Στα πλαίσια της αναθεωρημένης Στρατηγικής Τουριστικής Ανάπτυξης 2003 -2010 ο Οργανισμός
συνέχισε τη συστηματική υλοποίηση της Στρατηγικής Μάρκετινγκ εφαρμόζοντας ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας και δραστηριοτήτων με στόχο την επανατοποθέτηση
της Κύπρου με μία ενιαία και μοναδική εικόνα στον τουριστικό χάρτη.
Η Στρατηγική Επικοινωνίας περιλαμβάνει μία σειρά ενεργειών, οι οποίες προωθούν άμεσα το
τουριστικό προϊόν της Κύπρου, όπως η διεξαγωγή διαφημιστικών εκστρατειών, η διοργάνωση
εκδηλώσεων προβολής, η φιλοξενία στην Κύπρο τουριστικών επαγγελματιών, δημοσιογράφων
και άλλων προσωπικοτήτων και η συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε
και το 2008 στον Τουρισμό Ειδικών Ενδιαφερόντων και κυρίως στον Αθλητικό και Θρησκευτικό
Τουρισμό, στους Περιπατητές, στον Τουρισμό Τρίτης Ηλικίας και στον Τουρισμό Συνεδρίων
και Κινήτρων.
Όλες οι πιο πάνω ενέργειες υποστηρίζονται από τα κατάλληλα έντυπα, οπτικοακουστικά
και ηλεκτρονικά μέσα προβολής, περιλαμβανομένης και της συνεχούς αναβάθμισης της
ιστοσελίδας του Οργανισμού.
Ο Οργανισμός προσέδωσε, επίσης, μεγάλη σημασία στην καλλιέργεια άριστων σχέσεων με
τους τουριστικούς επαγγελματίες, τις αεροπορικές εταιρείες και τα ΜΜΕ τόσο στο εσωτερικό,
όσο και στις χώρες / πηγές τουρισμού μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών του για προώθηση
του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου.
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Συνεργασία με διαφημιστικό οίκο
Η παγκόσμια οικονομική κρίση η οποία εκδηλώθηκε το 2ο εξάμηνο του 2008 διαφοροποίησε
τις προτεραιότητες του Οργανισμού όσον αφορά την ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος.
Χωρίς να εγκαταλείπονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προσπάθειες για την δημιουργία
εικόνας της Κύπρου σαν ποιοτικού προορισμού, βραχυπρόθεσμα δόθηκε έμφαση στην μείωση
των επιπτώσεων από την οικονομική κρίση. Οι διαφημιστικές ενέργειες του ΚΟΤ στόχευαν
την προσέλκυση όσον το δυνατό περισσότερων τουριστών και η αποτελεσματική επικοινωνία
μηνυμάτων κατάλληλων να υποκινήσουν τον αποδέκτη να συμπεριλάβει την Κύπρο στα άμεσα
σχέδια του για ταξίδια και διακοπές. Κατά το 2008 δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία
ζήτησης και πωλήσεων για την Κύπρο ούτως ώστε να βοηθηθεί η τοπική τουριστική βιομηχανία,
παρουσιάζοντας την Κύπρο ως τουριστικό προορισμό με τη χρήση μέσων μαζικής επικοινωνίας
που απευθύνονται στην πελατεία που παρουσίαζε μετά την οικονομική κρίση δυνατότητα να
επισκεφτεί την Κύπρο.
Πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες διαφημιστικές εκστρατείες στις αγορές ψηλής
προτεραιότητας και σε αγορές που παρουσιάζουν ευκαιρίες για ανάπτυξη επιπλέον τουριστικής
κίνησης. Οι αγορές αυτές είναι οι ακόλουθες: Ην. Βασίλειο και Ιρλανδία, Γερμανία, Αυστρία,
Ελβετία, Σουηδία, ∆ανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Αραβικές Χώρες, Ρωσία, Ουκρανία, Ελλάδα
και Γαλλία. Για την πραγματοποίηση των εκστρατειών στις πιο πάνω αγορές προκηρύχθηκε
διεθνής διαγωνισμός (media planning and buying). Στις υπόλοιπες αγορές όπου
δραστηριοποιείται ο Οργανισμός πραγματοποιήθηκαν μεμονωμένες διαφημιστικές ενέργειες,
οι οποίες υλοποιήθηκαν από τα τοπικά γραφεία του Οργανισμού σε απευθείας συνεργασία με
τα διαφημιστικά μέσα. Συγκεκριμένα καλύφθηκαν με αυτό τον τρόπο οι ακόλουθες αγορές:
Ολλανδία, Βέλγιο/ Λουξεμβούργο, Ιταλία, Ισραήλ, Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία.
Παράλληλα με τις εκστρατείες και τις διαφημιστικές ενέργειες στις επιμέρους αγορές
υλοποιήθηκαν διαφημιστικές εκστρατείες του Οργανισμού στα διεθνή μέσα, οι οποίες
εντατικοποιήθηκαν κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008 με στόχο να ενισχύσουν τις
προγραμματισμένες διαφημιστικές εκστρατείες στις επιμέρους αγορές ενόψει της επιδείνωσης
της οικονομικής κρίσης.
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Κατά το 2008 συνεχίστηκε η συνεργασία με τον διαφημιστικό οίκο Α∆ΕΛ Saatchi & Saatchi και η
εφαρμογή του brandmark ‘Love Cyprus’ και το δευτερεύον μήνυμα ‘The year-round island’ σε
όλες τις επικοινωνιακές ενέργειες του Οργανισμού όπως προβλέπεται στο στρατηγικό σχέδιο.
Παράλληλα ξεκίνησε η διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού για την πρόσληψη διαφημιστικού
οίκου για την περίοδο 2009-2012 αφού το συμβόλαιο συνεργασίας με τον υφιστάμενο οίκο
λήγει τον Φεβρουάριο 2009.
Ο Οργανισμός υλοποίησε, επίσης, διάφορες άλλες διαφημιστικές ενέργειες σε εξειδικευμένα
έντυπα Τουρισμού Ειδικών Ενδιαφερόντων και Τουρισμού συνεδρίων και κινήτρων για την
προώθηση του τουρισμού ειδικών μορφών (συνέδρια και κίνητρα, ποδηλασία, αθλητικές
δραστηριότητες, κτλ), καθώς και σε επαγγελματικά έντυπα που απευθύνονται σε τουριστικούς
επαγγελματίες. Προέβηκε, επίσης, και σε άλλες επιπρόσθετες (ad hoc) διαφημιστικές
ενέργειες, δηλαδή ενέργειες που στοχεύουν στην αξιοποίηση ειδικών ευκαιριών διαφήμισης,
π.χ. ανάρτηση γιγαντοαφισών για την προώθηση ειδικών διοργανώσεων (μεγάλες τουριστικές
εκθέσεις, αθλητικά ή πολιτιστικά γεγονότα), διοργάνωση διαγωνισμών για την Κύπρο, έντυπα,
ραδιόφωνο ή internet, υποστήριξη αφιερωμάτων για την Κύπρο και άλλα μη παραδοσιακά
διαφημιστικά μέσα. Τέτοιες ενέργειες υποστηρίζουν και το branding της Κύπρου.

¢. °¡ÃÄ¶ª
Για την πιο αποτελεσματική και ευκολότερη προώθηση του Κυπριακού προϊόντος, ο Κυπριακός
Οργανισμός Τουρισμού διατηρεί γραφεία σε 19 χώρες, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
είναι η κύρια αγορά προέλευσης τουριστών, όσο και της ευρύτερης παγκόσμιας αγοράς. Με
βάση πάντοτε το νέο Αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχέδιο Προώθησης 2003-2010, κατά το 2008
το κάθε γραφείο έχει την δυνατότητα, μετά και από σχετικές έρευνες αγοράς, να σχηματίσει
την δική του στρατηγική προώθησης αναλύοντας με λεπτομέρεια τα βασικά χαρακτηριστικά
της αγοράς που καλύπτει. Η στελέχωση των γραφείων έχει γίνει με ένα άρτια εξειδικευμένο και
επαγγελματικά προσοντούχο προσωπικό. Προσωπικό το οποίο τυγχάνει συνεχούς ενημέρωσης
και εκπαίδευσης όχι μόνο σε ότι αφορά τις εξελίξεις του Κυπριακού Τουριστικού Προϊόντος
αλλά και στον τρόπο προσέγγισης του κάθε τουριστικού επαγγελματία και απλού πολίτη.
Οι ενέργειες προβολής των γραφείων εξωτερικού κατά το 2008 είχαν σαν πρωταρχικό στόχο την
προβολή και αναβάθμιση της εικόνας της Κύπρου, μέσω της επανατοποθέτησης της Κύπρου
ως προορισμού που προσφέρει περισσότερα από ήλιο και θάλασσα, με επικέντρωση σε ειδικά
ενδιαφέροντα όπως τουρισμό τρίτης ηλικίας, συνεδριακό τουρισμό, αθλητικό τουρισμό κ.ά.
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Ο Οργανισμός συμμετείχε στις πιο σημαντικές εκθέσεις και συνέδρια στις ΗΠΑ και Καναδά.
Η συμμετοχή στις εκθέσεις επικεντρώθηκε στην προσπάθεια προβολής της Κύπρου ως
προορισμού ειδικών ενδιαφερόντων με έμφαση στον θρησκευτικό τουρισμό, ιστορία/
αρχαιολογία και weddings/ honeymoons.
To γραφείο Νέας Υόρκης συμμετείχε στο παγκόσμιο συνέδριο WRTA ( World Religious Travel
Association) και στις εκδηλώσεις VEMEX ( Visit Media Exchange ). Αρκετά πετυχημένες ήταν
οι συναντήσεις με στελέχη εταιρειών που είχαν απώτερο στόχο την προσέλκυση στην Κύπρο
θρησκευτικού τουρισμού.

°Ä°μ¹º¶ª Ì¿Ä¶ª
Η τουριστική αγορά των Η.Α.Ε. αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αγορές στόχους
της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, τόσο λόγω του αριθμού των περιηγητών που
ταξιδεύουν ανά τον κόσμο, όσο και λόγω της μεγάλης αγοραστικής δύναμής τους.
Η αγορά(τεράστια στην έκταση της αφού περιλαμβάνει χώρες της Μέσης Ανατολής και
του Αραβικού Κόλπου καθώς και άλλες αναδυόμενες αγορές όπως η Ινδία και η Κίνα)
παρουσιάζει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Το γραφείο του Οργανισμού επικέντρωσε τις
προσπάθειες προβολής και προώθησης της Κύπρου σε χώρες όπου υπάρχει η δυνατότητα
παραχώρησης θεωρήσεων διαβατηρίων χωρίς οποιοδήποτε κώλυμα, προσβασιμότητα και
προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης.
Το γραφείο συνεργάστηκε στενά με Ταξιδιωτικούς Πράκτορες, δημοσιογράφους και άλλους
παράγοντες για την προώθηση και προβολή της Κύπρου. Συμμετείχε σε σεμινάρια προβολής,
εκθέσεις και πραγματοποίησε επισκέψεις σε ταξιδιωιτκά Γραφεία τόσο στα ΗΑΕ όσο και στις
χώρες επικρατείας του. Η συμμετοχή του Οργανισμού ήταν έντονη σε αρκετές τουριστικές
εκθέσεις γενικού ενδιαφέροντος , αλλά και σε εξειδικευμένες για ιατρικό τουρισμό κ.α
Παράλληλα συνέχισε την προβολή της Κύπρου μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού δελτίου
τύπου, το οποίο δημιούργησε και διοχεύτεσε στους επαγγελματίες τουρισμού στο Λίβανο και
των ΗΑΕ με αρκετή επιτυχία.
Παράλληλα έθεσε σαν στόχο την συμπερίληψη της Κύπρου σε δρομολόγια νέων αεροπορικών
εταιρειών. Για το λόγο αυτό, εντατικοποίησε τις επαφές του με νέες αεροπορικές εταιρείες
όπως οι Etihad Airways, (Etihad Airways εξήγγειλε την έναρξη των δρομολογίων της προς την
Κύπρο τον Ιούνιο 2009 Αir Arabia και Qatar Airways καθώς και με υφιστάμενες αεροπορικές
εταιρείες όπως την Emirates και Κυπριακές Αερογραμμές.
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Το Γραφείο του Οργανισμού στη Γερμανία, μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του συνέχισε
και κατά το 2008 τις προσπάθειες του για την προβολή της Κύπρου στη Γερμανική αγορά.
Πραγματοποιήθηκαν συστηματικές και στοχευμένες επαφές με παράγοντες του τουριστικού
τομέα για την ενημέρωση και προβολή της Κύπρου, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη
των προσπαθειών των οργανωτών ταξιδιών και των αεροπορικών εταιρειών για βελτίωση της
αεροπορικής σύνδεσης της Κύπρου με τη Γερμανία.
Κατά τη διάρκεια του 2008 ο Οργανισμός συνέχισε τη διαφημιστική του εκστρατεία σε έγκυρα
έντυπα καθώς επίσης και σε έντυπα ειδικών ενδιαφερόντων αλλά και με μεγάλες αφίσες στα
σημαντικότερα αστικά κέντρα της Γερμανίας.
Ο Οργανισμός διοργάνωσε τόσο μόνος του όσο και σε συνεργασία με οργανωτές ταξιδιών
σεμινάρια για την Κύπρο σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας καθώς επίσης και εκπαιδευτικά
ταξίδια στην Κύπρο για υπαλλήλους ταξιδιωτικών γραφείων.
Για την προώθηση του τουρισμού κινήτρων και συνεδρίων ο Οργανισμός έλαβε μέρος στην
εξειδικευμένη έκθεση IMEX Φρανκφούρτης και διοργάνωσε κατά τη διάρκεια της εκδήλωση
για την προβολή της Κύπρου στον τομέα αυτό. ∆ιοργάνωσε επίσης στην Κύπρο εργαστήρι
σε συνεργασία με το επαγγελματικό έντυπο CIM, στο οποίο πήραν μέρος 20 εξειδικευμένοι
οργανωτές ταξιδιών.
Για την προώθηση του περιπατητικού τουρισμού το Γραφείο Γερμανίας πήρε μέρος στις «Μέρες
Περιπάτου 2008» έκθεση / συνέδριο που οργάνωσε ο Γερμανικός Σύνδεσμος Περιπατητών
και στην έκθεση TOURNATUR. Με τον ίδιο στόχο οργανώθηκε και εκπαιδευτικό ταξίδι για
εξειδικευμένους οργανωτές ταξιδιών και ταξιδιωτικά γραφεία.
Κατά το 2008 συνεχίστηκε η συνεργασία με οίκο δημοσίων σχέσεων στη Γερμανία. Μέσα στα
πλαίσια της συνεργασίας αυτής οργανώθηκαν ενημερωτικά ταξίδια στην Κύπρο συνεργατών
ΜΜΕ και πραγματοποιήθηκαν στη Γερμανία δημοσιογραφικές διασκέψεις σε διάφορες πόλεις.
Επίσης σε συνεργασία με τον οργανωτή ταξιδιών Thomas Cook Γερμανίας οργανώθηκε στην
Κύπρο η παρουσίαση των καταλόγων του οργανωτή ταξιδιών για την καλοκαιρινή περίοδο 2009
με τη συμμετοχή πολλών συνεργατών γερμανικών ΜΜΕ.
Αποτέλεσμα των ενεργειών και της συνεργασίας με τα ΜΜΕ ήταν η δημοσίευση μεγάλου
αριθμού άρθρων για την Κύπρο στο γερμανικό τύπο.
Παράλληλα κατά το 2008, συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για την προβολή της Κύπρου στην
τουριστική αγορά της Γερμανίας, με τη συμμετοχή σε παρουσιάσεις καταλόγων των οργανωτών
ταξιδιών καθώς επίσης με προσωπικές επισκέψεις των Λειτουργών Μάρκετινγκ και Πωλήσεων
σε ταξιδιωτικά γραφεία και οργανωτές ταξιδιών σε ολόκληρη τη Γερμανία.
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Το 2008 το γραφείο συνέχισε τις προσπάθειες για προβολή της Κύπρου τόσο σε αντιπροσώπους
της τουριστικής βιομηχανίας όσο και στο καταναλωτικό κοινό στην Ελβετία και συνεργάστηκε
στενά με ταξιδιωτικά πρακτορεία και οργανωτές ταξιδιών.
∆ιοργάνωσε πληροφοριακές ημέρες και παρουσιάσεις για το κοινό και συμμετείχε σε τοπικές
εκθέσεις σε διάφορες πόλεις της Ελβετίας.
Με στόχο την ενημέρωση των ταξιδιωτικών υπαλλήλων για την Κύπρο διοργανώθηκαν σεμινάρια
στις πόλεις της Ζυρίχης, Βασιλείας, Λουκέρνης και Γενεύης με τη συμμετοχή Κυπρίων
επαγγελματιών. Τα σεμινάρια συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον πέραν των 200 ταξιδιωτικών
πρακτόρων. Για την περαιτέρω γνωριμία των ταξιδιωτικών υπαλλήλων με το τουριστικό μας
προϊόν διοργανώθηκαν επίσης εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Κύπρο τόσο για γερμανόφωνους
όσο και γαλλόφωνους πράκτορες.
Με στόχο την προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού και την αντιμετώπιση του προβλήματος
της εποχικότητας το γραφείο συμμετείχε σε διάφορες εξειδικευμένες εκδηλώσεις, όπως
τουρνουά γκολφ. Για προώθηση του ποδηλατικού και περιπατητικού τουρισμού διοργανώθηκαν
παρουσιάσεις και επισκέψεις στην Κύπρο για ταξιδιωτικούς πράκτορες και αντιπροσώπους
Συνδέσμων και Σωματείων. Για ενδυνάμωση των προσπαθειών για προώθηση του αθλητικού
τουρισμού το γραφείο προσκάλεσε συνεργάτες στο εναρκτήριο παιχνίδι του Κύπριου αθλητή
Μάρκου Παγδατή στα πλαίσια του τουρνουά γκολφ Davidoff στην Βασιλεία. Επίσης σε ειδικό
άρθρο στον οδηγό του τουρνουά προβλήθηκαν οι ευκαιρίες που προσφέρει η Κύπρος στον
τομέα των ειδικών ενδιαφερόντων.
Συνεχίστηκαν οι εντατικές επαφές με αντιπροσώπους των ΜΜΕ και διοργανώθηκαν εκπαιδευτικά
ταξίδια και επισκέψεις δημοσιογράφων στην Κύπρο. Αποτέλεσμα των πιο πάνω προσπαθειών
ήταν η δημοσίευση μεγάλου αριθμού ευνοϊκών άρθρων για την Κύπρο στον ελβετικό τύπο, τα
οποία παρουσίασαν την ποικιλομορφία της Κύπρου σαν τουριστικός προορισμός.
Κατά την διάρκεια του χρόνου οι Λειτουργοί Πωλήσεων του γραφείου πραγματοποίησαν σειρά
επισκέψεων σε οργανωτές ταξιδιών και ταξιδιωτικά πρακτορεία σε όλη την Ελβετία.
Στα πλαίσια της διαφημιστικής εκστρατείας του Οργανισμού πραγματοποιήθηκαν καταχωρήσεις
στον τύπο και επίσης αφισοδιαφήμιση.
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Το τουριστικό ρεύμα σημείωσε μείωση τον Ιούλιο και Αύγουστο 2008, αφού η ζήτηση ήταν
μεγαλύτερη της προσφοράς , επηρεάζοντας έτσι και τον αριθμό των αφίξεων.
Οι προσπάθειες του γραφείου Γαλλίας επικεντρώθηκαν στα εξής:
Εδραίωση των ναυλωμένων πτήσεων από την επαρχία : εργαστήρια και παρουσιάσεις σε
συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Oργανωτές ταξιδίων, επισκέψεις πρακτορείων, παρουσία
στον τοπικό τύπο και εκθέσεις.
-

Επαναφορά των ναυλωμένων πτήσεων από το Παρίσι.

-

Προώθηση του τουρισμού συνεδρίων και κινήτρων: διοργάνωση εργαστηρίου, εκπαιδευτικών
επισκέψεων, επισκέψεις εξειδικευμένων διοργανωτών, αποστολή ηλεκτρονικών εγκυκλίων
και καταχωρήσεις σε εξειδικευμένα περιοδικά.

-

Προβολή των ειδικών μορφών τουρισμού: διοργάνωση θεματικών ταξιδιών για
δημοσιογράφους, παρουσία στον εξειδικευμένο τύπο, εκθέσεις και δεξίωση με παρουσία
του Mάρκου Παγδατή.

μÃÄ¶¹¶ª Ì¿Ä¶ª
Η τουριστική κίνηση από τις Βόρειες χώρες παρουσίασε αύξηση το 2008 και θεωρήθηκε έτσι
μια από τις καλύτερες χρονιές , αφού οι αφίξεις έφθασαν τις 258 967, σε σύγκριση με 230 651
επισκέπτες κατά το 2007.
Το γραφείο συνέχισε τη συνεργασία του με οίκο ∆ημοσιών Σχέσεων το 2008. Αποτέλεσμα της
συνεργασίας αυτής ήταν μια σειρά θετικών άρθρων για την Κύπρο καθώς και η δημοσίευση
δελτίων τύπου στα ΜΜΕ. Πραγματοποίησε παράλληλα σειρά επισκέψεων και επαφών τόσο
με Οργανωτές Ταξιδίων όσο και με Ταξιδιωτικούς Πράκτορες. ∆ιοργάνωσε με επιτυχία
εκδήλωση με τίτλο “Love Cyprus Wrap - up Session”, στην οποία βραβεύτηκαν οι καλύτεροι
πωλητές της Κύπρου και προώθησε όλες τις μορφές τουρισμού και ειδικότερα του αθλητικού
τουρισμού, γκολφ (διοργάνωση τουρνουά γκολφ στη Φιλανδία), τουρισμού ευεξίας και τρίτης
ηλικίας (best ager).
Η διαφημιστική εκστρατεία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και στις τέσσερις χώρες
εξασφαλίζοντας ψηλά επίπεδα αναγνωρισιμότητας.

¶¤¤°¢°
Μετά τη δεκαετή συνεχόμενη ανοδική τάση στις αφίξεις Ελλαδιτών επισκεπτών στην Κύπρο, το
2008 παρουσίασε μια μικρή μείωση της τάξης του 5 %. Η πολιτική επικοινωνίας του Οργανισμού
επικεντρώθηκε στη στοχευόμενη ανάδειξη της πολυποίκιλης ποιοτικής εικόνας της Τουριστικής
Κύπρου με εκατοντάδες άρθρα και αφιερώματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.
Στον τομέα της προώθησης των πωλήσεων αξιοποιήθηκαν στο έπακρο οι δυνατότητες προβολής
της Κύπρου μέσω της συμμετοχής του Οργανισμού σε 6 Τουριστικές Εκθέσεις καθώς και με
επιτυχημένες παρουσιάσεις της Τουριστικής Κύπρου σε πανελλήνια κλίμακα.
Ταυτόχρονα αναπτύξαμε επωφελείς συνεργασίες με Ταξιδιωτικούς Πράκτορες, με κρατικούς
Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής, με την Ελληνική Εκκλησία και με στελέχη μεγάλων
εταιριών, με απώτερο στόχο την προσέλκυση στην Κύπρο Συνεδριακού, Θρησκευτικού,
Μαθητικού, Κοινωνικού Τουρισμού και Τουρισμού Τρίτης Ηλικίας.
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¹Æ°¤¹°
Οι προσπάθειες προβολής και προώθησης του προορισμού, με στόχο τη διεύρυνση βαθμού
γνωριμίας της Κύπρου στην Ιταλία, συνεχίστηκαν το 2008 με τη διοργάνωση 4 εκπαιδευτικών
σεμιναρίων στη Κύπρο και 2 εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Ιταλία, με τη συμμετοχή συνολικά
170 Ιταλών Τουριστικών Πρακτόρων.
Παράλληλα το γραφείο ΚΟΤ Μιλάνου στήριξε ενεργά Ιταλούς Οργανωτές Ταξιδιών, οι οποίοι
διοργάνωσαν εκπαιδευτικά ταξίδια συνεργατών τους Ταξιδιωτικών Πρακτόρων στη Κύπρο,
ενώ συμμετείχε και σε σειρά παρουσιάσεων και εκδηλώσεων τους, που διοργανώθηκαν σε
διάφορες Ιταλικές πόλεις.
Η διαφημιστική εκστρατεία, κάλυψε κυρίως τη καλοκαιρινή περίοδο με καταχωρήσεις στο
γενικό, επαγγελματικό και εξειδικευμένο τύπο, καθώς και αφισοκόλληση σε λεωφορεία, τραμ
και σταθμούς μετρό.
Το γραφείο μας συμμετείχε επίσης στις σημαντικότερες επαγγελματικές και καταναλωτικές
τουριστικές εκθέσεις.
Στον τομέα της προώθησης των τμημάτων ειδικών ενδιαφερόντων διοργανώθηκε σε
συνεργασία με τον εξειδικευμένο στο Golf, Οργανωτή Ταξιδιών Acentro, σειρά αγώνων Golf
και σε συνεργασία με το περιοδικό Il mondo del Golf, εκπαιδευτική επίσκεψη στη Κύπρο με τη
συμμετοχή 10 εκπαιδευτών Golf.
Ενέργειες έγιναν και για την προώθηση του τμήματος εκμάθησης Αγγλικών με τη συμμετοχή
Ιταλών επαγγελματιών και εκπροσώπου των ∆ημοτικών Αρχών του Μιλάνου σε ειδικό σεμινάριο
που διοργανώθηκε στην Κύπρο.
Επίσης για την προβολή του τμήματος MICE διοργανώθηκε τον Οκτώβριο στο Μιλάνο εργαστήρι
με τη συμμετοχή 11 Κυπρίων, και 60 περίπου Ιταλών επαγγελματιών.
Τέλος με στόχο την προώθηση της παραδοσιακής κουζίνας, η Κύπρος κατόπιν διευθετήσεων
του γραφείου μας, αντιπροσωπεύθηκε από Κύπριο Chef στην καθημερινή, μεγάλης
ακροαματικότητας εκπομπή της Rai, La Prova del Cuoco.

¹ªÄ°¸¤
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού μέσω του Γραφείου του στο Τελ Αβιβ επικέντρωσε τις
ενέργειες του στην προβολή του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου τόσο στο καταναλωτικό
κοινό, όσο και στους τουριστικούς επαγγελματίες. Έμφαση δόθηκε στην προώθηση του
Τουρισμού Ειδικών Ενδιαφερόντων, ειδικότερα στο θέμα Συνεδρίων και Κινήτρων, wellness &
pampering, καταδύσεων, Αγροτουρισμού και Πολιτιστικού Τουρισμού. Έγινε ευρεία διαφήμιση
με την χρήση όλων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε ολόκληρο το Ισραήλ, έχοντας και
την συνεργασία των οργανωμένων τουριστικών επαγγελματιών της χώρας. Προσφέρθηκε
φιλοξενία στην Κύπρο σε οργανωτές ταξιδίων, επαγγελματίες και δημοσιογράφους που
ειδικεύονται στον τομέα των ειδικών ενδιαφερόντων, με πρωταρχικό στόχο να γνωρίσουν από
κοντά το πολυμορφικό Κυπριακό προϊόν.
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Το 2008 το Γραφείο ΚΟΤ Βουδαπέστης πραγματοποίησε επισκέψεις σε ταξιδιωτικά γραφεία
με στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών για το πολυδιάστατο προϊόν της Κύπρου.
Πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια στη Βουδαπέστη και σε άλλες τέσσερις επαρχιακές πόλεις τους
Ουγγαρίας, όπου έγιναν παρουσιάσεις της Κύπρου στους τουριστικούς εταίρους. Το Γραφείο
έλαβε επίσης μέρος και σε παρουσιάσεις καταλόγων οργανωτών ταξιδιών και πραγματοποίησε
ενημερωτικά ταξίδια στην Κύπρο με δημοσιογράφους, ταξιδιωτικούς πράκτορες και οργανωτές
ταξιδιών.
Το Γραφείο Βουδαπέστης διοργάνωσε με επιτυχία εκδήλωση προβολής του τουρισμού ειδικών
ενδιαφερόντων με τη συμμετοχή 20 περίπου εξειδικευμένων γραφείων.
Πραγματοποιήθηκε σειρά φωτογραφικών εκθέσεων ανοικτές στο κοινό σε δέκα επαρχιακές
πόλεις της Ουγγαρίας με τον τίτλο « Στιγμές της Κύπρου »
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς το γραφείο μας συνεργάστηκε με το Σύνδεσμο του ANTOR και
παρευρέθηκε στα εργαστήρια του Συνδέσμου σε πέντε πόλεις της Ουγγαρίας.
Επίσης το γραφείο συνεργάστηκε με τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά συνεργεία για την παραγωγή
και προβολή εκπομπών για την Κύπρο καθώς επίσης και με δημοσιογράφους των έντυπων
μέσων με αποτέλεσμα τη συγγραφή θετικών άρθρων για την Κύπρο που δημοσιεύτηκαν στον
Ουγγρικό τύπο.
Το 2008, το γραφείο ΚΟΤ της Βουδαπέστης γιόρτασε τα 10 χρόνια λειτουργίας του
στην Ουγγαρία (έτος ίδρυσης το 1998). Με την αφορμή αυτή οργανώθηκε εκδήλωση με
συμμετοχή 150 ατόμων από τους πιο στενούς συνεργάτες του γραφείου (οργανωτές ταξιδιών,
δημοσιογράφους, ταξιδιωτικά γραφεία).

Æª¶Ì¹°
Κατά την διάρκεια του έτους 2008 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με Οργανωτές Ταξιδιών
με στόχο τη δημιουργία νέων προγραμμάτων για την Κύπρο. Στους καταλόγους των Ο.Τ.
που προσφέρουν προγράμματα για την Κύπρο, δημοσιεύτηκαν διαφημίσεις του Οργανισμού
και υπάλληλοι του Γραφείου έλαβαν μέρος στις παρουσιάσεις των καταλόγων. Με βάση
το «Πρόγραμμα Κοινών ∆ιαφημίσεων με Ο.Τ.» συνεργαστήκαμε με τους μεγαλύτερους
Οργανωτές Ταξιδίων.
Πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικά ταξίδια στην Κύπρο με ομάδες δημοσιογράφων και
διοργανώθηκαν μεμονωμένες επισκέψεις δημοσιογράφων.
Σε όλη την διάρκεια του έτους το Γραφείο εφοδίαζε σε τακτική βάση τα ΜΜΕ με άρθρα και
ειδήσεις από την Κύπρο.
∆ιοργανώθηκε ‘Κυπριακή Βραδιά’ σε ξενοδοχείο της Πράγας με προσφορά κυπριακής
κουζίνας και με παρουσίαση μουσικοχορευτικού συγκροτήματος από την Κύπρο.
Ο Οργανισμός έλαβε μέρος στις Τουριστικές Εκθέσεις Holiday World και Madi στην Τσεχία και
στην έκθεση Slovakiatour στην Σλοβακία.
Στα πλαίσια της προβολής του θρησκευτικού τουρισμού διευθετήθηκε η κάθοδος στην Κύπρο
του Αρχιεπισκόπου Πράγας Χριστόφορου και 50μελούς ομάδας εκπροσώπων διαφόρων
Εκκλησιών. Τον Μακαριότατο συνόδευσε εξειδικευμένο τηλεοπτικό συνεργείο με σκοπό την
ετοιμασία τηλεοπτικών προγραμμάτων επί του θέματος.
Παράλληλα κατά την διάρκεια του έτους παρουσιάσθηκε η φωτογραφική έκθεση για τον
θρησκευτικό πλούτο της Κύπρου στον Καθεδρικό Ναό των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στην
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Πράγα, στην Μονή Strahov στην Πράγα, στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστήμιου Prefov στην
Σλοβακία και στο ∆ημαρχείο Πράγας.
Το γραφείο συμμετείχε στην φωτογραφική έκθεση μνημείων της UNESCO στις πόλεις Brno,
Telc, Praha, Kromeriz, Luhacovice και Plzen στα πλαίσια της προώθησης των ιδικών μορφών
Τουρισμού.
Με σκοπό την προβολή και προώθηση του αθλητικού τουρισμού κατά την χειμερινή περίοδο
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την Ομοσπονδία Ποδηλασίας και με ποδοσφαιρικούς
συλλόγους και διευθετήθηκε η κάθοδος στην Κύπρο ομάδων ποδηλασίας και ποδοσφαιρικών
ομάδων για προπόνηση.

Ã¤¤°Á¢¹°
Το 2008 μπορεί να χαρακτηρισθεί η βάση και παράλληλα αφετηρία για μια νέα ανοδική πορεία
για τον τουρισμό από την Ολλανδία η οποία εκτιμάται οτι θα συνεχισθεί και τα επόμενα έτη.
Είναι το πρώτο έτος κατά το οποίο όλοι ανεξαιρέτως οι μεγάλοι Οργανωτές Ταξιδιών έχουν
δεσμευθεί έναντι του Οργανισμού να πράξουν τα μέγιστα ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος
αναστροφής της πορεiας αφίξεων από την Ολλανδία.
Η πρωτοφανή κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων του τουρισμού με διαφήμιση
και άλλα συναφή μέσα προβολής έχουν αφενός πείσει τους Ολλανδούς Οργανωτές Ταξιδιών
για εντονότερη προβολή της Κύπρου και αφετέρου ανάληψη σημαντικότερων οικονομικών
δεσμεύσεων έναντι του προορισμού.
Επιπρόσθετα το γραφείο ΚΟΤ Άμστερνταμ έχει υλοποιήσει με επιτυχία το διευρυμένο
πρόγραμμα δράσης για το έτος 2008 το οποίο περιλάμβανε σειρά εκδηλώσεων και ενεργειών
απευθυνόμενες προς το επαγγελματικό και καταναλωτικό κοινό. Πέραν τούτου και στα πλαίσια
του προγράμματος στήριξης Οργανωτών Ταξιδιών τον ∆εκέμβριο του 2008 η Κύπρος έχει
φιλοξενήσει το Ετήσιο συνέδριο του Οργανωτή Ταξιδιών Thomas Cook Ολλανδίας κατά το
οποίο συμμετείχαν 500 ολλανδοί τουριστικοί πράκτορες. Στόχος του συνεδρίου ήταν μεταξύ
άλλων η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τα στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας
Thomas Cook στην Ολλανδία τα οποία προσδιορίζουν με κάθε σαφήνεια την Κύπρο ως
προορισμό προτεραιότητας.

Ä¿ª¹°
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού λειτουργεί γραφείο στη Μόσχα και Αγία Πετρούπολη,
το οποίο εργάζεται για την προβολή της Κύπρου στην Ρωσία. Το γραφείο Μόσχας και Αγίας
Πετρούπολης διοργανώνει σε ετήσια βάση σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για Ρώσους
Οργανωτές Ταξιδίων και Τουριστικούς Πράκτορες σε διάφορες πόλεις της Ρωσίας. Η
συμμετοχή μας σε τουριστικές εκθέσεις σε διάφορα μέρη της Ρωσίας συμβάλλει επίσης στην
προσπάθεια προώθησης της Κύπρου αφού πραγματοποιούνται επαφές με επαγγελματίες
του τουρισμού και καταναλωτές. Επιπλέον διοργανώνονται εκπαιδευτικά ταξίδια στην Κύπρο
για δημοσιογράφους, τουριστικούς πράκτορες και οργανωτές ταξιδίων για να γνωρίσουν
από πρώτο χέρι την Κύπρο. Όλες αυτές οι προσπάθειες ενισχύονται από τις διαφημιστικές
μας εκστρατείες και την τακτή διοχέτευση πληροφοριών που αφορούν την Κύπρο στα Μέσα
Μαζικής Επικοινωνίας της Ρωσίας. Τέλος το γραφείο Μόσχας και Αγίας Πετρούπολης στηρίζει
εκδηλώσεις και παρουσιάσεις τοπικών αρχών, επαγγελματικών συνδέσμων και οργανωτών
ταξιδιών που προβάλλουν την Κύπρο.
Τέλος, σε συνεργασία με Οργανωτές Ταξιδίων .. προσεγγίστηκαν αθλητικά σωματεία και
ομοσπονδίες και διευθετήθηκε η κάθοδος στην Κύπρο ομάδων ποδηλασίας και ποδοσφαιρικών
ομάδων για προπονήσεις την χειμερινή περίοδο.
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H Αυστριακή αγορά παρουσίασε αύξηση το 2008 της τάξης του 9% σε σύγκριση με το 2007, κάτι
που είχε σχέση με την προσέλκυση νέων Οργανωτών, την αναβάθμιση προγραμμάτων και την
καλύτερη εμπορία της Κύπρου. Έμφαση δόθηκε σε προγράμματα ενημέρωσης δημοσιογράφων
την διοργάνωση επιμορφωτικών ταξιδιών πρακτόρων στη Κύπρο και στην προώθηση τουρισμού
ειδικών ενδιαφερόντων. Στα πλαίσια συνεργασίας με Οργανωτές Ταξιδίων το γραφείο της
Βιέννης συμμετείχε σε Road Shows και ενημερωτικές εκδηλώσεις σε 7 πόλεις της Αυστρίας.
Εφαρμόζοντας το πρόγραμμα ανάπτυξης τμημάτων της αγοράς, έγιναν σειρά από επαφές και
κοινές δραστηριότητες με αθλητικούς ομίλους και συνδέσμους συνταξιούχων, σαν αποτέλεσμα
των οποίων ήταν η κάθοδος στη Κύπρο ποδοσφαιρικών ομάδων αλλά και συνταξιούχων,
μέσω ειδικού προγράμματος Οργανωτή. Το γραφείο συμμετείχε συνολικά στις 10 εκθέσεις,
μεταξύ των οποίων σε 4 σε μικρότερες πόλεις σε συνεργασία με Οργανωτές. ‘Άξονες δράσης
του γραφείου της Βιέννης είναι η αναβάθμιση των προγραμμάτων Οργανωτών ώστε να
αναδεικνύεται η διαφορετικότητα της Κύπρου, η προσέλκυση νέων Οργανωτών με κατάλληλα
διαφοροποιημένα προγράμματα εκτός περιόδων αιχμής, η ανάπτυξη ειδικών τμημάτων της
αγοράς και η σωστή επιμόρφωση ταξιδιωτικών πρακτόρων.

¸îöíÛîï μáóÝìåéï
¸Á¿»¶ÁÃ μ°ª¹¤¶¹Ã º°¹ ¹Ä¤°Á¢¹°
Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει η κύρια αγορά προέλευσης τουριστών στη Κύπρο. Αν
και παρουσιάστηκε μια γενική ύφεση στην Αγγλική αγορά προς όλους τους τουριστικούς
προορισμούς, η Κύπρος έδειξε ιδιαίτερη ικανότητα στη συγκράτηση της παραδοσιακής
της πελατείας , κυρίως λόγω του καλού προϊόντος και του ονόματος της, που συνεχίζει να
προσφέρει σαν τουριστικός προορισμός. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η προσέλκυση τουριστών
στα ειδικά ενδιαφέροντα τουρισμού όπως το περπάτημα, η ποδηλασία καθώς και ταξίδια για
γάμους και μήνα μέλιτος και θεραπείες ανανέωσης και ομορφιάς.
Το γραφείο στο Λονδίνο εντατικοποίησε τις ενέργειες δημοσίων σχέσεων και συνέχισε να
υποστηρίζει τις εξειδικευμένες προσπάθειες προβολής της Κύπρου από σημαντικούς οργανωτές
ταξιδιών. Στον τομέα του τουρισμού συνεδρίων και κινήτρων διοργανώθηκαν στην Κύπρο σεμινάρια
με συμμετοχή οργανωτών συνεδρίων και κινήτρων από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έγιναν επίσης δύο
σημαντικά ταξιδιωτικά συνέδρια του Συνδέσμου Ταξιδιών και Τουρισμού (ITT) με συμμετοχή 550
ατόμων και των ανεξάρτητων ταξιδιωτικών πρακτόρων (AITO Agents) του Ηνωμένου Βασιλείου με
συμμετοχή 120 ατόμων. Παράλληλα, διοργανώθηκαν πιο μικρές εκδηλώσεις τόσο στην Αγγλία,
όσο και στην Κύπρο. Έγιναν επίσης προσπάθειες για προώθηση της Κύπρου για προετοιμασία
αθλητών πολλών αθλημάτων, συμπεριλαμβανομένου και του τένις.
Ο Οργανισμός συνέχισε την έντονη διαφημιστική του προσπάθεια στο Ηνωμένο Βασίλειο με
νέα διαφημιστική εκστρατεία επικεντρώνοντας κυρίως τις προσπάθειες του στην τηλεόραση,
τον τύπο, στα υπόγεια τρένα και σε ταξί. Για προβολή ειδικών ενδιαφερόντων διοργανώθηκαν
ειδικές εκδηλώσεις στο Λονδίνο για τουριστικούς και ταξιδιωτικούς πράκτορες καθώς και
δημοσιογράφους για τον τουρισμό της υπαίθρου και τον τουρισμό κουλτούρας. Με ενέργειες
του γραφείου μας φιλοξενήθηκαν επαγγελματίες του γκολφ από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, για
άμεση προβολή του αθλήματος.

¹Ä¤°Á¢¹°
Στην Ιρλανδική ∆ημοκρατία ο Οργανισμός στήριξε τους βασικούς Οργανωτές Ταξιδιών
στην προσπάθεια του να διατηρήσουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό πτήσεων για την
Κύπρο. ∆ιοργάνωσε εκδηλώσεις, τόσο στο ∆ουβλίνο, όσο και σε μικρότερες πόλεις, όπου το
ενδιαφέρον υπήρξε έντονο για ειδικά ενδιαφέροντα, ιδιαίτερα για τη τέλεση γάμων και μήνα
του μέλιτος στην Κύπρο.
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¦Ã¤¿Á¹°
Το Γραφείο Βαρσοβίας συνέχισε τις προσπάθειες του για την προβολή του πολυδιάστατου
προϊόντος της Κύπρου και ειδικότερα για την προβολή του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων
μέσω διάφορων ενεργειών. Το Γραφείο διοργάνωσε εκπαιδευτικά σεμινάρια και συμμετείχε
σε διάφορες τουριστικές εκθέσεις γενικού ενδιαφέροντος. Οι εκδηλώσεις απευθύνονταν όχι
μόνο στους τουριστικούς επαγγελματίες αλλά και στο καταναλωτικό κοινό της Πολωνίας που
επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Οι προσπάθειες του Οργανισμού απέδωσαν καρπούς, αφού με το τέλος της περιόδου, οι
αφίξεις σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 22,1% και ανέβασαν τις αφίξεις από 16.663 το
2007 σε 21.351.

μ¶¤¡¹Ã
Το Γραφείο Βελγίου συμμετείχε με παραδοσιακό περίπτερο στις εκθέσεις γενικού
ενδιαφέροντος προς το καταναλωτικό κοινό του Λουξεμβούργου, της Αμβέρσας και των
Βρυξελλών, προβάλλοντας με επιτυχία το κυπριακό τουριστικό προϊόντος στο Βέλγιο και
στο Λουξεμβούργο και για το 2008. Στις εν λόγω εκθέσεις διανεμήθηκε μεγάλος αριθμός
πληροφοριακού υλικού.
Όσον αφορά την προβολή των επιμέρους τμημάτων που αφορούν τον τουρισμό ειδικών
ενδιαφερόντων στην Κύπρο, ο ΚΟΤ συμμετείχε στην έκθεση για τον συνεδριακό τουρισμό EMIF
στις Βρυξέλλες, στην έκθεση Adventure Affair στην Γάνδη και στην έκθεση Vakantiegenoegens
στην πόλη του Hasselt, για τον αθλητικό και περιπατητικό τουρισμό, στην έκθεση τουρισμού 3ης
ηλικίας Zenith στις Βρυξέλλες και τέλος στο διεθνές συνέδριο ERC του Συμβουλίου Ανάνηψης,
όπου διένειμε πλούσιο έντυπο υλικό και ηλεκτρονικό για το τουριστικό προϊόν της Κύπρου.
Για την καλύτερη και αμεσότερη κάλυψη των επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου ο ΚΟΤ
Βελγίου έλαβε μέρος στην επαγγελματική έκθεση BTExpo στις Βρυξέλλες, όπου το ενδιαφέρον
για την Κύπρο ήταν μεγάλο, όπως και στα Roadshows της Jetair, για τον καλοκαιρινό και
χειμερινό τουρισμό, όπου παρευρέθηκαν συνολικά 2.400 τουριστικοί πράκτορες.
Σε συνεργασία με τους Οργανωτές Ταξιδιών Thomas Cook και Neckermann καταχωρήθηκε
στα 100 πρακτορεία τους σε όλο το Βέλγιο, διαφήμιση μέσω backlit posters, κατά την περίοδο
Νοεμβρίου - ∆εκεμβρίου 2008.
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Επίσης παρουσιάστηκε με επιτυχία το τουριστικό προϊόν της Κύπρου στο βελγικό κοινό σε
διάφορες εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα με την συνεργασία τουριστικών πρακτορείων, όπως
του Reizen de Lathauwer στην πόλη Alost, του Gigatours στην πόλη Bertrix, του L&G Reizen,
στην πόλη Erpe-Mere και στα travelshows σε διάφορες πόλεις του Βελγίου του ΟΤ Jetair.
Μεταξύ των άλλων εκδηλώσεων προώθησης επισημαίνεται η συμμετοχή του Γραφείου μας
στην εκδήλωση ‘Nights of the Exclusive’, στην παραθαλάσσια πόλη Knokke που απευθυνόταν
σε άτομα υψηλής εισοδηματικής τάξης και κύρους στο Βέλγιο και επίσης σε εκδηλώσεις στο
Βέλγιο και Λουξεμβούργο όπου παρίσταντο υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Οργάνων, κατά την
διάρκεια των εορτασμών της Ημέρας της Ευρώπης.
Παράλληλα με την έντονη διαφημιστική εκστρατεία του Γραφείου, αποστείλαμε πληροφοριακά
ενημερωτικά φυλλάδια τον Απρίλιο και τον Σεπτέμβριο σε 2150 τουριστικούς πράκτορες του
Βελγίου και του Λουξεμβούργου και συμμετείχαμε σε τηλεοπτική εκπομπή της Liberty TV.
Το Γραφείο διοργάνωσε εκπαιδευτικά ταξίδια στην Κύπρο για δημοσιογράφους του Βελγίου
και του Λουξεμβούργου, για την καλύτερη και ευρεία προβολή του κυπριακού τουριστικού
προϊόντος προς το καταναλωτικό και επαγγελματικό κοινό του Βελγίου.
Επιθυμώντας την καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση της Κεντρικής Υπηρεσίας, το
Γραφείο μας έλαβε μέρος στην Ευρωπαϊκή Ημερίδα Τουρισμού που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, στο συνέδριο της ένωσης European Cruise Industry για τον τουρισμό κρουαζιέρων,
στις Βρυξέλλες και στο συνέδριο της UPAV.
Τέλος, μέσω των πολυάριθμων συναντήσεων της ∆ιεύθυνσης και των πολυάριθμων επισκέψεων
εργασίας από τους υπαλλήλους του Γραφείου στα τουριστικά πρακτορεία των μεγάλων πόλεων
του Βελγίου, η προβολή του τουριστικού πακέτου της Κύπρου ήταν εντονότατη προς στο
επαγγελματικό και καταναλωτικό κοινό του Βελγίου και του Λουξεμβούργου.

¶. ¶Á¶Ä¡¶¹¶ª ¦ÄÃμÃ¤¸ª
1. ªùííåôïøÜ óå ôïùòéóôéëÛ÷ åëõÛóåé÷
Έντονη ήταν η παρουσία του Οργανισμού στις ∆ιεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις για το 2008 σε
ολόκληρο το κόσμο. Είναι ίσως ένα από τα πιο παραγωγικά μέσα προώθησης του Κυπριακού
τουριστικού προϊόντος, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης επαφής τόσο με τους
τουριστικούς επαγγελματίες όσο και με το ευρύ κοινό.
Ο Οργανισμός για το 2008 συμμετείχε συνολικά σε 131 ∆ιεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις στο
εξωτερικό και 2 τουριστικές εκθέσεις που διοργανώθηκαν στην Κύπρο. Η συμμετοχή του
Οργανισμού δεν επικεντρώνεται μόνο στις εκθέσεις γενικού ενδιαφέροντος αλλά και σε
αρκετές εξειδικευμένες εκθέσεις για την προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού στα πλαίσια
του Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης 2003-2010.
Έγινε μια πλήρης αναβάθμιση των εκθεσιακών περιπτέρων που αποσκοπούσε στη βελτίωση
της εικόνας της Κύπρου ώστε να παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία της επανατοποθέτησης
της Κύπρου και που αφορούσε στην αλλαγή στο σχεδιασμό, τη διακόσμηση, και γενικότερα
την παρουσίαση του Οργανισμού στις τουριστικές εκθέσεις με έμφαση στο νέο branding της
Κύπρου.
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°îáìùôéëÀ ï ÃòçáîéóíÞ÷ Ûìáâå íÛòï÷ óôé÷ ðéï ëÀôö ¶ëõÛóåé÷:
ÆïùòéóôéëÛ÷ ¶ëõÛóåé÷ ëáôÀ Ìñòá 2008
Αραβικές Χώρες
• GIBTM, Abu Dhabi
• Kuwait Travel Exhibition
• Arabian Travel Market, Dubai
• Abu Dhabi Travel Expo, Abu Dhabi
• Bahrain I. T. E.
• Healthcare – Travel, Dubai
• Arab Tourism Bourse, Damascus, Syria
• AWTTE, Beirut, Lebanon
Αυστρία
• Ferien Messe, Wien
• Ferien Vital Hochzeit, Graz
• Tourist 2008, Linz
• Reisetrend Innsbruck
• Ferien Messe, Salzburg
Βέλγιο
• Salon de Vacances d’ Anvers
• Salon de Vacan. de Brux./BTF
• EMIF, Brussels
• Adventure Affair, Gand
• Vakantiegenoegens, Hasselt
• Zenith, Brussels
• BTExpo
Βουλγαρία
• Holiday 2008, Sofia
Γαλλία
• STV Rennes
• Tourissimo Strasbourg
• Tourissima, Lille
• Mahana, Lyon
• STV Nantes
• Map Le Monde, Paris
• Salon des Randonnées, Paris
• Top Resa, Paris
• SITV, Colmar
Γερμανία
• Reisemarkt, Mannheim
• CMT, Stuttgart
• Golf, Stuttgart
• Reisemarkt, Dresden
• Reisen, Hamburg
• Reise & Camping, Essen
• CBR/IRM Muenchen
• Freizeit & Reise, Nuernberg
• IΤΒ, Berlin
• IMEX, Frankfurt
• Reisemarkt, Leipzig
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∆ανία
• Ferie foer Alle, Herning
Ελβετία
• Ferienmesse, Bern
• FESPO, Zurich
• World of Golf, Zurich
• Vacances, Sport & Loisirs, Geneva
• Ferienmesse, St. Gallen
• Basler Ferienmesse
• TTW, Montreux
• I VIAGGIATORI, Lugano
Ελλάδα
• Touristiko Panorama, Athens
• Summer Holidays Expo 2008
• Ναυτηλιακή Έκθεση ”Ποσειδώνια”,
Αθήνα
• Thessaloniki International Fair
• Tourist International Fair “Philoxenia”,
Thessaloniki
Εσθονία
• Tourest, Tallinn
Ηνωμένο Βασίλειο
• Leeds, International Holiday and Travel
Show
• Adventure Travel & Sports Show,
Olympia, London
• The Holiday & Travel Show G-MEX,
Manchester
• Holiday & Travel Show, Glasgow
• Holiday World Experience Belfast,
N. Ireland
• Destinations 2008 The Travel Show,
London
• Bournemouth International Holiday Show
• Norwich International Holiday Show
• Confex, London
• Destinations 2008, NEC Birmingham
• International Dive Show, London
• The Outdoors Show, NEC, Birmingham
Cheltenham International Holiday Show
• Parikiaki, Wine Festival, London
• St. Andrews, The Open Championship
Golf Exhibition
• UCI Mountain Bike World Cup - Scotland
• National Wedding Show, London
• World Travel Market, London
• Wales Open Golf Exhibition

Η.Π.Α
• National Trade Shows
• New York Times Trade Show
• Asta Trade Show
• ITME, Chicago
• Luxury Travel Expo, Las Vegas
Ιρλανδία
• Irish Wedding Journal Show
• Holiday World Dublin, Ireland
• Holiday World Show,
• Over 50s show
Ισπανία
• Fitur Madrid
• EIBTM 2008, Barcelona
Ισραήλ
• ΙMTM Tourist Exhibition, Tel- Aviv
Ιταλία
• BIT, Milano
• No Frills, Bergamo (spring)
• Fiera Campionaria internazionale,
Padova
• No Frills, Bergamo (autumn)
• TTG Incontri Nord, Rimini
• Fiera Cavalli, Verona
• Globe Exhibition, Rome
• Seatrade, Italy
Καναδάς
• Travel & Leisure Show, Toronto
• Intern.Tour &Trav. Show Montreal

Ολλανδία
• Vakantiebeurs 2008, Utrecht
• Vakantie Expo Fair, Rotterdam
• Fietsen & Wandel Beurs (biking&hiking)
2008, Amsterdam
• Golf Expo RAI
• 50 + Beurs & Festival 2008, Utrecht
Ουγγαρία
• Utazas Kiallitas 2008 - Debrecen
• Utazas 2008, Budapest
• Utazas Kiallitas 2008 - Pecs
Πολωνία
• Lato, Warsaw
• TT Tour and Travel 2008, Warsaw
• Τour Salon, Poznan
Ρουμανία
• National Tourism Fair ROMEXPO,
Bucharest
Ρωσία & Χώρες Κοιν
• ITM Intour Market 2008
• MITT - Moscow, Russia
• UITT, 2008 - Kiev, Ukraine
• Leisure 2008 - Moscow, Russia
• C.I.S. Travel Market - St. Petersburg,
Russia
• Tourist Exhibition, Kiev, Ukraine
• Uzbekistan
Σλοβακία
• Slovakiatour, Bratislava

Κύπρος
• Taxidi 2008, Lefkosia
• Cyprus International Trade Fair, Lefkosia

Σλοβενία
• Holiday Fair, Ljubljana

Λετονία
• BALTTOUR, Riga

Σουηδία
• TUR, Gothenburg
• Senior, Stockholm
• Underbara Barn 2008

Λιθουανία
• VIVATOUR, Vilnius
Λουξεμβούργο
• Salon Vakanz, Luxembourg
Νορβηγία
• REISELIV, Oslo

Τσεχία
• Holiday World 2008, Prague
• Madi 2008, New
Φινλανδία
• Matka, Helsinki
• Seniorit, Turku
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2. ¢éáäÝëôùï
Ο Οργανισμός έχει εκδώσει στο διαδίκτυο κατά το έτος 2008 τη νέα του διαδικτυακή πύλη
στη διεύθυνση www.visitcyprus.com. Η νέα διαδικτυακή πύλη έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση
των αναγκών των πελατών του Οργανισμού μέσω της παροχής ενημερωμένων πληροφοριών
και λειτουργικών εφαρμογών, μέσα από ένα προσβάσιμο και εύχρηστο σημείο διεπαφής,
ενοποιώντας για πρώτη φορά την εικόνα (brand image) της Κύπρου ως τουριστικού
προορισμού.
Μέσα από εναλλακτικά κανάλια πλοήγησης και παρουσίασης πληροφοριών η νέα διαδικτυακή
πύλη του ΚΟΤ ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών του Οργανισμού παρέχοντας
ολοκληρωμένη πληροφόρηση και προβολή του τουριστικού προϊόντος με βάση τη στρατηγική
του Οργανισμού.
Προσφέροντας τη δυνατότητα προσαρμογής του διαθέσιμου περιεχομένου για να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κατά περίπτωση στοχευόμενου κοινού η νέα διαδικτυακή
πύλη του ΚΟΤ επικεντρώνεται στην εξατομίκευση του προσφερόμενου προϊόντος με βάση τα
χαρακτηριστικά των πελατών της κατά περίπτωση αγοράς στην οποία απευθύνεται.
Έχοντας σαν στόχο τη διαπολιτισμική πρόσβαση, η νέα διαδικτυακή πύλη του ΚΟΤ προσφέρει
τη δυνατότητα δημιουργίας εξειδικευμένων εκδόσεων για όλες τις στοχευόμενες αγορές
οι οποίες κρίνονται σημαντικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού
προϊόντος.
Παρέχοντας εργαλεία υποστήριξης για την εύκολη οργάνωση των διακοπών των επισκεπτών, η
νέα διαδικτυακή πύλη του ΚΟΤ είναι προσαρμοσμένη στις προσωπικές ανάγκες, ενδιαφέροντα
και προτιμήσεις τους, πραγματώνοντας με αυτό το τρόπο τις επιθυμίες και απαιτήσεις τους.
Το πραγματικό επίτευγμα της νέας διαδικτυακής πύλης του ΚΟΤ είναι η επίτευξη για πρώτη
φορά ενός ενιαίου σημείου διεπαφής όλων των πελατών του Οργανισμού (τουριστών,
συνεργατών, εσωτερικών χρηστών και προσωπικού) μέσω μιας κοινής διαδικτυακής
πλατφόρμας. Οι δυνατότητες που προσφέρονται από την ενιαία αυτή πλατφόρμα ως προς την
αξιοποίηση μοντέρνων μεθόδων μάρκετινγκ για εξυπηρέτηση των πελατών και κατ’ επέκταση
της προώθησης του τουριστικού προϊόντος είναι απεριόριστες και συμπεριλαμβάνουν:
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• Αλληλεπίδραση με τους πελάτες με καινοτόμες μεθόδους για εξυπηρέτηση των αναγκών
τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
• Συλλογή πληροφοριών που αφορούν τον πελάτη και τη συμπεριφορά του.
• ∆ιευκόλυνση της ενεργητικής επικοινωνίας με τους πελάτες του Οργανισμού.
• Βελτίωση των γνώσεων των πελατών του Οργανισμού με ακριβείς, ολοκληρωμένες και
πρόσφατες πληροφορίες.
• Βελτίωση της επικοινωνιακής αποτελεσματικότητας μεταξύ των εσωτερικών χρηστών και
του προσωπικού του ΚΟΤ, και των συνεργατών του.
• Αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των τουριστών και ως εκ τούτου βελτίωσης της
καταναλωτικής συμπεριφοράς τους και ενδυνάμωσης των δεσμών (loyalty) με την Κύπρο.
• Προώθηση και προβολή θεματικών, τοπικών, περιφερειακών, και διεθνών προϊόντων και
προσφορών.
• Παρακολούθηση και έλεγχο της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των ενεργειών
μάρκετινγκ.
• ∆υνατότητα άμεσης προσαρμογής των ενεργειών μάρκετινγκ βάση των αναγκών της
αγοράς.
Οι δυνατότητες που παρέχονται μέσα από τη νέα διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού
υποστηρίζουν την επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής του Οργανισμού και θέτουν τις βάσεις
προς την υλοποίηση ενός ευρύτερου σχεδιασμού, της στρατηγικής ηλεκτρονικού μάρκετινγκ
του Οργανισμού, που έχει σαν στόχο την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων
και εφαρμογών για την βελτιστοποίηση των ενεργειών προβολής της Κύπρου σαν προορισμό
τουρισμού. Περαιτέρω, τα οφέλη από την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μεθόδων μάρκετινγκ,
προσφέρουν στον ΚΟΤ μια μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία για αποδοτικότερη διαχείριση των
διαθέσιμων πόρων και μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών μάρκετινγκ.
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3. Îîôùðá ëáé ÃðôéëïáëïùóôéëÀ »Ûóá ¦òïâïìÜ÷
Όσον αφορά τα έντυπα μέσα ο Οργανισμός προώθησε την παραγωγή υφιστάμενων και
νέων εντύπων, πάντοτε στη βάση του Στρατηγικού Σχεδίου 2003-2010, καθώς επίσης την
προσαρμογή τούτων με βάση την τρέχουσα διαφημιστική εκστρατεία Love Cyprus.
Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός προώθησε την επανέκδοση εντύπων σε διάφορες γλώσσες
όπως τα εξής: Ιnformazioni per il Turista, Welcome to Cyprus, Promotional Leaflet, Folders,
Xάρτες Κύπρου και Πόλεων, Έντυπα Κρουαζιέρων, Κατάλογος έκθεσης ΙΤΒ, Ημερολόγια
Γραφείου & Τοίχου, Agendas, Έντυπο Στατιστικής, Αθλητικού Τουρισμού, Συνεδρίων &
Κινήτρων, Guide de Voyage, Reiseinformationen, Annual Major Events, Ποδηλατικές
∆ιαδρομές, Μπροσούρα Γενικής Πληροφόρησης, Travellers Handbook, Οδηγός
Ξενοδοχείων και Χριστουγεννιάτικες Κάρτες.
Παράλληλα, ο Οργανισμός προώθησε την επεξεργασία του εντύπου ‘10 000 Χρόνια Πολιτισμού΄
για δημιουργία νέας, αναβαθμισμένης έκδοσης.
Όσον αφορά τα Οπτικοακουστικά Μέσα ο Οργανισμός προέβη στην αναπαραγωγή ψηφιακών
ταινιών (συγκεντρωτικού περιεχομένου) σε διάφορες γλώσσες, για εξυπηρέτηση των Γραφείων
του Οργανισμού στην Κύπρο και στο Εξωτερικό καθώς επίσης του ενδιαφερόμενου κοινού.
Σημειώνεται ότι τόσο τα έντυπα όσο και οι ψηφιακές ταινίες του Οργανισμού προωθήθηκαν για
καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.
Κατά το έτος 2008 ο Οργανισμός πραγματοποίησε φωτογράφηση της περιοχής Πάφου (Πόλης
Χρυσοχούς και Στενής) για σκοπούς βράβευσης των εν λόγω περιοχών.
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8. ¢¹°ª¼°¤¹ª¸ ¦Ã¹ÃÆ¸Æ°ª
°. ÄË£»¹ª¸ º°¹ ¶¤¶¡ÌÃª ¤¶¹ÆÃËÄ¡¹°ª
ÆÃËÄ¹ªÆ¹º¿Á ¶¦¹Ì¶¹Ä¸ª¶¿Á
Ο Οργανισμός εφαρμόζει τις πρόνοιες σχετικών νομοθεσιών που διέπουν την ίδρυση και
λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων και επαγγελμάτων όπως είναι:
•

Τα ξενοδοχεία και άλλα τουριστικά καταλύματα

•

Τα τουριστικά γραφεία

•

Τα κέντρα αναψυχής

•

Οι ξεναγοί

μ. º°Æ°Æ°¥¸ ¥¶ÁÃ¢ÃÌ¶¹°º¿Á »ÃÁ°¢¿Á
º°¹ ¶¡ºÄ¹ª¸ ªÌ¶¢¹¿Á
Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία για τα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, τα σχέδια
των ξενοδοχειακών μονάδων που θα αναγερθούν, καθώς και οι επεκτάσεις και κατατάξεις
αυτών που υπάρχουν, πρέπει να εγκρίνονται σε πρώτο στάδιο από την Επιτροπή Ξενοδοχείων.
Η σύνθεση της Επιτροπής Ξενοδοχείων το 2008 σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργού
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ήταν η ακόλουθη:
Πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού κ. Π.
Εγγλέζος. Μέλη της Επιτροπής ήταν η Γενική ∆ιευθύντρια ΚΟΤ, οι κ.κ. Λ. Φυλακτίδης,
∆ιευθυντής Τουρισμού ΚΟΤ, Μ. Παπαγεωργίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Συγκοινωνιών
και Έργων, Χ. Χρίστου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, Α. Αγαπίου εκπρόσωπος του
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Μ. Χριστοφίνης, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πολιτικών
Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου, Χρ. Κοιτάζος και Α. Τσόκκος, εκπρόσωποι του
Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, Α. Βαβλίτης, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τουριστικών
Επιχειρήσεων Κύπρου, Π. Καλλής, εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου ∆ιευθυντών
Ξενοδοχείων, και η κα Ν. Πασχαλίδου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού.
Κατά τη διάρκεια του 2008 η Επιτροπή συνήλθε σε τέσσερεις συνεδριάσεις και εξέτασε
θέματα αρχικής κατάταξης νέων ξενοδοχειακών μονάδων, ανακατάταξης και ανάκλησης
άδειας λειτουργίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, έγκρισης σχεδίων και αιτήσεων δημιουργίας
ξενοδοχειακών μονάδων σε παραδοσιακές οικοδομές, επεκτάσεις και μετατροπές/βελτιώσεις
επιχειρήσεων ξενοδοχείων και οργανωμένων διαμερισμάτων και ανανέωσης κατάταξης των
ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν. Οι εισηγήσεις της Επιτροπής όσον αφορά κατάταξη
ή ανάκληση άδειας τίθενται στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού για έγκριση.
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¡. º°£ÃÄ¹ª»Ãª ªÆ°£¶Ä¿Á Æ¹»¿Á ¥¶ÁÃ¢ÃÌ¶¹¿Á, ÆÃËÄ¹ªÆ¹º¿Á
º°Æ°¤Ë»°Æ¿Á º°¹ Ã¢¸¡Ãª ¥¶ÁÃ¢ÃÌ¶¹¿Á
Οι σταθερές τιμές κάθε επιχείρησης που καθορίζονται από τους επιχειρηματίες, ισχύουν για
ολόκληρη την περίοδο από 16.3.2008 μέχρι 15.3.2009 και αποτελούν τα ανώτατα όρια τιμών
που ο κάθε επιχειρηματίας δικαιούται να χρεώσει εντός της πιο πάνω περιόδου.
Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες ο χρεώσεις και επιβαρύνσεις.
Ο Οδηγός Ξενοδοχείων για το 2008 περιλαμβάνει το σύνολο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
που λειτουργούν στις ελεγχόμενες από το κράτος περιοχές και στοιχεία και πληροφορίες για
κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Στον Οδηγό παρουσιάζονται επίσης, με τη μορφή Παραρτήματος
και όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές και ανήκουν
σε Έλληνες Κυπρίους. Ο Οδηγός Ξενοδοχείων για το 2008 τυπώθηκε σε 60.000 αντίτυπα
και περιέχει επίσης πληροφορίες για Ταξιδιωτικά Γραφεία και εταιρείες που προσφέρουν
αυτοκίνητα ενοικιάσεως.

¢. ¡Ä°¼¶¹° ÆÃËÄ¹ª»ÃË º°¹ Æ°¥¹¢¹¿Á
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 8, κατά το τέλος του 2008 βρίσκονταν σε λειτουργία 435 αδειούχα
Κεντρικά Γραφεία Τουρισμού και Ταξιδιών και 117 υποκαταστήματα σε σύγκριση με 435 και
120 το 2007 αντίστοιχα.
ªË¡ºÄ¹Æ¹ºÃª ¦¹Á°º°ª ¡Ä°¼¶¹¿Á ÆÃËÄ¹ª»ÃË º°¹ Æ°¥¹¢¹¿Á 2007-2008

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ 2007 - 2008
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
2007
2008
2007
2008
Λευκωσία
130
131
11
13
Λεμεσός
155
153
39
35
Λάρνακα
52
50
25
29
Πάφος
67
68
24
21
Αμμόχωστος
31
33
21
19
Σύνολο
435
435
120
117
Σημ.: Τα πιο πάνω γραφεία εργοδοτούσαν περίπου 2000 άτομα.

¶. ¥¶Á°¡Ã¹
Κατά το 2008 εκδόθηκαν, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία 293 άδειες για την άσκηση του
επαγγέλματος του ξεναγού σε σύγκριση με 292 το 2007.
Στον πίνακα 9 φαίνεται η κατανομή των αδειών κατά επαρχία στις 31.12.2008.

Α∆ΕΙΟΥΧΟΙ ΞΕΝΑΓΟΙ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ
Λευκωσία: 98 | Λεμεσός: 101 | Λάρνακα: 43 | Πάφος: 39 | Αμμόχωστος: 12
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ªÆ. º¶ÁÆÄ° °Á°¾ËÌ¸ª
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου περί Κέντρων Αναψυχής, η Επιτροπή Κέντρων Αναψυχής,
συνήλθε και εξέτασε θέματα που αφορούσαν την έγκριση σχεδίων, την κατάταξη ή ανακατάταξη
κέντρων, την ανάκληση άδειας λειτουργίας κέντρων και άλλα θέματα που είχαν σχέση με τη
λειτουργία των κέντρων αναψυχής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα
Πάφος
Αμμόχωστος
Σύνολο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2007
Εντός ξενοδοχειακών
Ανεξάρτητα
Επιχειρήσεων
685
34
923
87
481
56
649
110
494
213
3232
500

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2008
Εντός ξενοδοχειακών
Ανεξάρτητα
Επιχειρήσεων
689
39
908
82
479
47
658
112
484
201
3218
481

Η σύνθεση της Επιτροπής Κέντρων Αναψυχής σύμφωνα με σχετική απόφαση του
Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ήταν η ακόλουθη:
Πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο κ. Π. Εγγλέζος, Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού
Τουρισμού. Μέλη της Επιτροπής ήταν: Η Γενική ∆ιευθύντρια ΚΟΤ, ο κ. Λεύκος Φυλακτίδης,
∆ιευθυντής Τουρισμού ΚΟΤ, κα Νίκη Πασχαλίδου εκπρόσωπος Υπουργείου Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού, κ. Χ. Χρίστου, εκπρόσωπος Υπουργείου Υγείας, κα Στ. Ρουσή,
εκπρόσωπος Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Φ. Λεβέντης, εκπρόσωπος του Παγκύπριου
Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, κ. Ν. Θρασυβούλου, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας
Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, κος Χρ. Χατζηγιάγκου, εκπρόσωπος της
Ένωσης ∆ήμων, κ. Π. Ιωάννου, εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και οι Έπαρχοι
Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας , Πάφου και Αμμοχώστου, Κατά την 31ην ∆εκεμβρίου 2008
λειτουργούσαν με άδεια του Οργανισμού 3232 Κέντρα Αναψυχής διαφόρων κατηγοριών και
τάξεων έναντι 3179 κέντρων που λειτουργούσαν την 31ην ∆εκεμβρίου 2007 . Κατά το τέλος
του 2008 λειτουργούσαν επίσης 481 κέντρα αναψυχής εντός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
έναντι 500 που λειτουργούσαν την 31ην ∆εκεμβρίου 2007. Ο Πίνακας 10 παρουσιάζει τα
κατά επαρχία λειτουργούντα κέντρα αναψυχής την 31.12.2007 και 31.12.2008 αντίστοιχα. Ο
Πίνακας 11 παρουσιάζει κατά κατηγορία και κατά επαρχία τα λειτουργούντα Κέντρα Αναψυχής
την 31.12.2008 εκτός εκείνων που λειτουργούσαν εντός των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (31.12.2007)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εστιατόριο, Ταβέρνα
Καφετέρια, Πιτσαρία
Σνακ Μπαρ, Μπυραρία, Μπαρ
∆ισκοθήκη
Καμπαρέ
Μουσικοχορευτικό
Σύνολο

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
458
41
148
16
15
11
689

ΛΕΜΕΣΟΣ
607
45
186
15
28
27
908

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
324
33
107
13
5
2
484

ΛΑΡΝΑΚΑ
290
24
123
18
18
6
479

ΠΑΦΟΣ
458
33
130
8
15
14
658

ΣΥΝΟΛΟ
2137
176
694
70
81
60
3218
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·. ¥¶ÁÃ¢ÃÌ¶¹°º¸ ¶º¦°¹¢¶Ëª¸
Κατάρτιση στα ξενοδοχειακά επαγγέλματα προσφέρεται τόσο από δημόσια όσο και από
ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το Υπουργείο Παιδείας λειτουργεί τμήματα ξενοδοχειακής
εκπαίδευσης στις Τεχνικές Σχολές της Λευκωσίας, της Λεμεσού, της Πάφου, της Πόλης
Χρυσοχούς, της Λάρνακας και του Παραλιμνίου.
Οι σχολές αυτές προσφέρουν κατάρτιση σε βασικό επίπεδο στα επαγγέλματα του μάγειρα και
του τραπεζοκόμου.
Το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) που λειτουργεί υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προσφέρει κύκλους σπουδών στη Μαγειρική
Τέχνη και στους κλάδους της ∆ιαμονής και των Τροφίμων και των Ποτών. Μέσα στο 2008
διάφορες ιδιωτικές ξενοδοχειακές σχολές και τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα προσέφεραν
κύκλους σπουδών στα ξενοδοχειακά επαγγέλματα και στη διεύθυνση ξενοδοχειακών και
τουριστικών επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα από την επαγγελματική κατάρτιση που προσφέρεται
από τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
∆υναμικού Κύπρου συνέχισε τη λειτουργία διαφόρων Σχεδίων Κατάρτισης, που σκοπό είχαν
την εξύψωση του επαγγελματικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού.

H. °¦°ªÌÃ¤¸ª¸ ªÆ¸ ¥¶ÁÃ¢ÃÌ¶¹°º¸ μ¹Ã»¸Ì°Á¹°
Σύμφωνα με έρευνα του ΚΟΤ, κατά τη θερινή περίοδο του 2008 απασχολούνταν στη
ξενοδοχειακή βιομηχανία 22.400 άτομα περίπου, διαφόρων ειδικοτήτων ενώ άλλα 16.000
άτομα περίπου, απασχολούνταν σε κέντρα αναψυχής.

£. Ë¦¸Ä¶ª¹° ¶¦¹£¶¿Ä¸Æ¿Á
Το επιθεωρητικό προσωπικό του Οργανισμού αποτελείται από 43 επιθεωρητές. Οι επιθεωρητές
είναι επιφορτισμένοι με την τακτική επιθεώρηση όλων των τουριστικών επιχειρήσεων που ελέγχει
ο Οργανισμός. Πιο συγκεκριμένα ελέγχεται το επίπεδο καθαριότητας και λειτουργίας των
επιχειρήσεων, η τήρηση των εγκεκριμένων τιμών και γενικά η συμμόρφωση των επιχειρηματιών
με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας.
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ÃòçÀîöóè ¶ðéíïòæöôéëñî ðòïçòáííÀôöî
ðòï÷ ôïùòéóôéëïà÷ åðáççåìíáôÝå÷
Στα πλαίσια της προσπάθειας για επιμόρφωση επαγγελματιών που έχουν άμεση σχέση με τον
Τουρισμό πραγματοποιήθηκαν παγκύπρια 16 εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία παρακολούθησαν
500 άτομα περίπου.
Τα σεμινάρια απευθύνονταν σε εργαζόμενους σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις,
εταιρείες θαλάσσιων διευκολύνσεων, οδηγούς ταξί, υπαλλήλους κοινοτικών συμβουλίων και
άλλα άτομα που παρέχουν υπηρεσίες στην Τουριστική Βιομηχανία.
Επίσης στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την Αστυνομία πραγματοποιήθηκαν 12 διαλέξεις
προς τα νεοσύλλεκτα μέλη της Αστυνομικής ∆ύναμης σχετικά με τα βασικά τουριστικά
προβλήματα και τη συμβολή της Αστυνομίας στην επίλυση τους.

ªùîåòçáóÝá íå ¶ëðáéäåùôéëÀ ¹äòàíáôá
Λειτουργοί του Τμήματος επισκέφθηκαν 27 εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλη την Κύπρο και
έδωσαν διαλέξεις σε μαθητές σχετικά με θέματα τουρισμού και περιβαλλοντικής συνείδησης.
∆ιοργανώθηκαν επίσης εκστρατείες καθαρισμού δημόσιων χώρων με τη συνεργασία διάφορων
∆ημοτικών Σχολείων σε περιοχές της επαρχίας Λεμεσού, Λάρνακας και Πρωταρά.

ªøÛäéï åðéäÞôèóè÷ ôè÷ åæáòíïçÜ÷ ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001 &
HACCP óå êåîïäïøåÝá, ôïùòéóôéëÀ ëáôáìàíáôá ëáé ëÛîôòá áîáãùøÜ÷
Το Τμήμα εξέτασε αιτήσεις και επιδότησε την εξασφάλιση και εφαρμογή 23 πιστοποιητικών
ποιότητας διεθνούς αναγνώρισης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κέντρα αναψυχής
σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο. Το ολικό ποσό επιδοτήσεων που παραχωρήθηκε κατά το 2008
ανήλθε στις €118,000.

ªøÛäéï åðéøïòÜçèóè÷ áîáëáÝîéóè÷ ëïéîÞøòèóôöî øñòöî ºÛîôòöî °îáãùøÜ÷
Άρχισε η έναρξη του πιο πάνω σχεδίου και επιχορηγήθηκαν 153 επιχειρήσεις με ποσό
ύψους €367,000 για εργασίες αναβάθμισης/ανακαίνισης των χώρων των κοινοχρήστων
αποχωρητηρίων.
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10. ¤Ã¡°Ä¹°ª»Ãª ¶ªÃ¢¿Á - ¶¥Ã¢¿Á
¹ªÃ¤Ã¡¹ª»Ãª
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
2008

2007

€

€

66.000.000

68.344.058

638.158

599.751

∆ιαχείριση τουριστικών περιπτέρων και άλλων ακινήτων του Οργανισμού

1.256.260

1.139.128

Άλλες πηγές

3.468.954

3.582.765

71.363.372

73.665.702

11.407.331

10.554.610

Αποζημιώσεις, αμοιβές και άλλα ωφελήματα

1.760.191

1.610.963

Λοιπές διοικητικές δαπάνες

1.575.344

1.351.253

46.936.941

42.669.567

6.441.908

6.204.810

Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού

160.848

155.826

Μαρίνα Λάρνακας

336.207

262.561

Άλλες δαπάνες

448.662

376.958

Αποσβέσεις και διαγραφές

622.769

417.112

Συναλλαγματικές ∆ιαφορές

(255.917)

(55.022)

69.434.284

63.548.638

1.929.088

10.117.064

(35.000)

(204.854)

1.894.088

9.912.210

Έσοδα
Κρατική χορηγία
∆ικαιώματα χορηγήσεως αδειών

‘Εξοδα
Αποδοχές προσωπικού

Προβολή και δημοσιότητα
Οργάνωση και ανάπτυξη τουριστικού προϊόντος

Πλεόνασμα / (Έλλειμμα) έτους πριν την φορολογία
Φορολογία
Πλεόνασμα / (Έλλειμμα) έτους μετά την φορολογία

Τα πιο πάνω ποσά είναι ενδεικτικά και δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Οργανισμού.
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
2008

2007

€

€

Πάγιο ενεργητικό

5.959.562

6.097.230

Οφειλές από τα Σχέδια Συντάξεων

4.956.182

4.742.815

10.915.744

10.840.045

3.379.732

3.854.539

760.814

737.045

Τραπεζικοί λογαριασμοί και μετρητά

23.357.761

17.960.092

Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού

27.498.307

22.551.676

ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

38.414.051

33.391.721

Αποθεματικά-Λογαριασμός εσόδων και εξόδων

14.982.609

13.088.521

Ολικό ιδίων κεφαλαίων

14.982.609

13.088.521

21.562.834

17.863.465

456.200

462.683

1.001.517

1.054.585

410.891

922.467

Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων

23.431.442

20.303.200

ΟΛΙΚΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

38.414.051

33.391.721

EΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ολικό μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Χρεώστες
Προπληρωμές

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Πιστωτές
Προεισπράξεις
Τραπεζικό παρατράβηγμα
Φορολογία

Τα πιο πάνω ποσά είναι ενδεικτικά και δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Οργανισμού.
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Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Λεωφ. Λεμεσού 19, 2112 Λευκωσία
Τ.Θ. 24535
CY 1390 Λευκωσία
Τηλ: 357 22 69 11 00
Φαξ: 357 22 33 16 44
E-mail: cytour@visitcyprus.com
Web-site: www.visitcyprus.com

Γραφεία Πληροφοριών

Λευκωσία
Αριστοκύπρου 11, Λαϊκή Γειτονιά
(Ανατ. Πλατείας Ελευθερίας)
CY 1011 Λευκωσία
Τηλ: 357 22 67 42 64
Φαξ: 22 66 07 78
Λάρνακα
Πλατεία Βασιλέως Παύλου
CY 6023 Λάρνακα
Τηλ: 357 24 65 43 22
Φαξ: 24 65 34 92
Λάρνακα - ∆ιεθνής Αερολιμένας
CY 7130 Λάρνακα
Τηλ: 357 24 64 35 76
Φαξ: 24 64 30 62
Ώρες Λειτουργίας: 08:15 - 23:00
Λεμεσός
Σπύρου Αραούζου 115A
CY 3036 Λεμεσός
Tηλ: 357 25 36 27 56
Φαξ: 25 74 65 96
Γεωργίου Α’ 22
CY 4047 Γερμασόγεια
(Είσοδος από Παραλία ∆ασουδίου)
Tηλ: 357 25 32 32 11
Φαξ: 25 31 34 51
Λιμάνι Λεμεσού
(εξυπηρέτηση σε όλους τους επιβάτες
πλοίων)
Tηλ: 357 25 57 18 68
Φαξ: 25 56 03 43
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Πάφος
Γλάδστωνος 3
CY 8046 Πάφος
Τηλ: 357 26 93 28 41
Φαξ: 26 95 33 41
63A Λεωφ. Ποσειδώνος
CY 8042 Κάτω Πάφος
Tηλ: 357 26 93 05 21
Φαξ: 26 93 05 19
Πάφος ∆ιεθνής Αερολιμένας
CY 8320 Πάφος
Tηλ: 357 26 42 31 61
Φαξ: 26 00 73 69
Πόλη Χρυσοχούς
Βασιλέως Στασιοίκου Α’ 2
CY 8820 Πόλη Χρυσοχούς
Τηλ: 357 26 32 24 68
Φαξ: 26 32 13 27
Αγία Νάπα
Λεωφ. Κρύου Νερού 12
CY 5330 Αγία Νάπα
Τηλ: 357 23 72 17 96
Φαξ: 23 72 45 07
Παραλίμνι - Πρωταράς
Λεωφ. Πρωταρά – Γκάβο Γκρέκο 356
CY 5296
Tηλ: 357 23 83 28 65
Φαξ: 23 83 28 64
Τρόοδος
CY 4820 Πλάτρες
Τηλ: 357 25 42 13 16
Φαξ: 25 81 30 80
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UNITED KINGDOM
CYPRUS TOURIST OFFICE
17, Hanover Street London W1S 1YP
Tel. 0044207 569 8800
Fax: 0044207 499 4935
E-mail: informationcto@btconnect.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FINLAND
KYPROKSEN MATKAILUTOIMISTO
Aleksanterinkatu 48B, 00100 Helsinki
Tel. (00358) 9-476 09 100
Fax: (00358) 9-476 09 120
E-mail: info@ctofinland.org
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GREECE
CYPRUS TOURISM ORGANISATION
ATHENS
Voukourestiou 38, Kolonaki, Athens 10673
Tel. (0030 210) 36 10 178,
(0030 210) 36 10 057
Fax: (0030 210) 36 44 798
E-mail: cto–athens@ath.forthnet.gr

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

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

THESSALONIKI
37 Nikis Ave., Thessaloniki 54013
P.O.Box 50046
Tel. 0030 231-242880,
Fax: 0030 231-286881
E-mail: kotthes@the.forthnet.gr
RUSSIAN FEDERATION
CYPRUS TOURISM ORGANISATION
MOSCOW
Povarskaya 9, Building 2, 121069, Moscow
Tel. 007 495 744 2953/54
Fax: 007 495 744 2955
E-mail: moscowcto@yandex.ru
ITALY
ENTE NAZIONALE PER IL TURISMO DI
CIPRO
Via Santa Sofia 6, 20122 Milano
Tel. 003902 58 31 98 35, 0039 02 58 30 33 28
Fax: 0039 02 58 30 33 75
E-mail: info@turismocipro.it

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

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

ST. PETERSBURG
27 Furshtatskaya street
191123 St. Petersburg
Tel: 007-812-332-58-08
Fax: 007-812-332-58-09
E-mail: spbcto@yandex.ru
MIDDLE EAST & ARABIAN GULF
CYPRUS TOURISM ORGANISATION
Al Ghurair City, Office Tower, No 436B
P.O.Box 94670, Deira, Dubai, UAE
Tel. (009714) 2277637
Fax. (009714) 2277638
E-mail: tourism@cyprusme.com

HUNGARY
CIPRUSI IDEGENFORGALMI HIVATAL
H-1051 Budapest, Dorottya Str. 3. III floor
Tel. 00-36-1-266 6044,
Fax: 00-36-1-266 6043
E-mail: ciprusinfo@t-online.hu
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
SKATHARI DESIGN & PRINTING CONSULTANTS
(TSARTSALIS ENTERPRISES LTD)
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
SKATHARI DESIGN & PRINTING CONSULTANTS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ
ΚΑΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΟΥ

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΡΧΕΙΟ
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www.visitcyprus.com

