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1.

ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Ο τουριστικός τομέας αλλάζει συνεχώς και σε σχεδόν καθημερινή βάση. Όλοι
οι εμπλεκόμενοι φορείς του κλάδου θα πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις
αυτές και να προβαίνουν στις ανάλογες στρατηγικές προσαρμογές ή ενέργειες
για τον οργανισμό / επιχείρηση ή και συγκεκριμένο έργο.
Οι παράγοντες οι οποίοι αναμένεται να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν τις
διαρθρωτικές ανάγκες της τουριστικής αγοράς είναι οι ακόλουθοι :

 Παγκοσμιοποίηση - αγορές χωρίς σύνορα, αύξηση ανταγωνισμού,
ευκολότερη πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες, ευκολότερη διακίνηση.
 Πληροφόρηση - Φιλελευθεροποίηση ροής πληροφοριών, ευκολότερη
πρόσβαση

και

ροή

πληροφοριών,

ανεξαρτητοποίηση

στην

λήψη

αποφάσεων
 Ανάγκη για ασφάλεια και σταθερότητα (Τρομοκρατία)
 Επιστροφή στις αξίες
 Γήρανση Δυτικού πληθυσμού (αγορά 3ης ηλικίας)-μεταβαλλόμενη αγορά
για κάλυψη των αναγκών του
 Πιο μορφωμένος και απαιτητικός επισκέπτης
 Ευαισθητοποίηση για την καταστροφή του περιβάλλοντος και εφαρμογή
αναγκαίων μέτρων για την προστασία του.

1.1

Το νέο Προφίλ του Τουρίστα

 Μεταξύ ηλικιών 25-34 και 50-65
 Περισσότερα ταξίδια και μικρότερη περίοδος ταξιδιού (city breaks)
 Ψηλότερο επίπεδο μόρφωσης
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 Χρήση διαδικτύου - Internet για λήψη αποφάσεων σε σχέση με οργάνωση
ταξιδιού
 Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και σταθερότητας
 Individualism-εμπειρία Vs προϊόν

1.2

Νέοι Τουριστικοί Τομείς

Ο τουρίστας είναι πιο μορφωμένος και πιο απαιτητικός σχετικά με το
τουριστικό προϊόν και εμπειρίες τις οποίες ζητά για να ικανοποιήσει τις
αυξημένες απαιτήσεις και ανάγκες του. Το τουριστικό προϊόν γίνεται πιο
εξειδικευμένο για να καλύψει μικρότερα και πιο εξειδικευμένα τμήματα της
αγοράς (tailored segments). Οι νέες αγορές όπως παρουσιάστηκαν και μέσω
του παγκόσμιου συνεδρίου 2004 του WTO είναι οι ακόλουθες:
 The adventure market
 The sports market
 The Nature market
 The Wellness market
 The ‘Good life’ Market
 The ‘New Jet Set’ market
 The ‘Peace of Mind’ Market
 The Entertainment Market
 The Convictions Market
 The hyper-tourism market

1.3

Η

καινούργια

προσέγγιση

των

Destination

Management

Organizers
Οι «Destination Management Organizers» (DMO), σε κρατικό ή εταιρικό
(ιδιώτες ή επιχειρήσεις) επίπεδο αλλάζουν προφίλ από παροχείς υπηρεσιών
σε παροχείς εμπειριών. Τα ξενοδοχεία που παρέχουν διαμονή δεν πωλούν
πλέον κλίνες αλλά υπόσχονται εμπειρίες. Τα τουριστικά γραφεία που
παρέχουν τουριστικά πακέτα δεν προσφέρουν πλέον πακέτα Convenience
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(Accommodation and Flight) αλλά οργανώνουν ‘story packages’ τα οποία
υπόσχονται νέους κόσμους.
Γενικά οι DΜΟs δεν διευθύνουν πλέον λειτουργίες αλλά εμπειρίες. Το
προϊόν δεν αρκεί να είναι λειτουργικό, θα πρέπει να υπόσχεται και
συναισθηματική ικανοποίηση.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ DMOs
OUT

IN

BED SELLERS
EXPERIENCE SELLERS
PACKAGE CREATORS

STORY CREATORS

SELLERS

STORY TELLERS

DIRECTORS OF NET OPERATIONS

DIRECTORS OF NET EXPERIENCES
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2.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (P.E.S.T.E. ANALYSIS)

Διάφοροι λόγοι στο ευρύτερο περιβάλλον μεταξύ αυτών πολιτικονομικοί,
οικονομικοί, κοινωνικοδημογραφικοί, τεχνολογικοί και φυσικοί (περιβάλλον)
επηρέασαν ή και επηρεάζουν την τουριστική κίνηση.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του World Tourism Organization (WTO), η
τουριστική κίνηση τα τελευταία τρία χρόνια παρουσίασε μείωση.

H μείωση οφείλεται σε διάφορους λόγους, με σημαντικότερους την αύξηση
της διεθνούς τρομοκρατίας που είχε σαν αποτέλεσμα τον φόβο των
επισκεπτών να ταξιδέψουν αεροπορικώς σε ξένους προορισμούς, τη διεθνή
οικονομική ύφεση με τις αλυσιδωτές επιπτώσεις της από οικονομία σε
οικονομία κυρίως λόγω της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας αλλά και του
χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης των ισχυρών οικονομιών όπως αυτές των
Η.Π.Α., Ιαπωνίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναπόφευκτα επηρέασαν
αρνητικά και τις οικονομίες πολλών ασθενέστερων οικονομικά κρατών.

Καθοριστικό παράγοντα διαδραμάτισαν και οι εξελίξεις στις διεθνείς
χρηματαγορές αφού μετά την άνοδο του 1999 – 2000 παρατηρήθηκε
συνεχιζόμενη και παρατεταμένη ύφεση εγκλωβίζοντας αρκετούς επενδυτές,
καθώς και η ασθένεια SARS η οποία ξεκίνησε από την Άπω Ανατολή και για
την οποία υπήρχαν φόβοι εξάπλωσης διεθνώς.
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Η μείωση στο κόστος απόκτησης δορυφορικής καλωδιακής τηλεόρασης
δημιούργησε τις προϋποθέσεις για προβολή τουριστικών προορισμών στα
νέα κανάλια επικοινωνίας σε παγκόσμια κλίμακα.

Ταυτόχρονα, η ολοένα και μεγαλύτερη χρήση του διαδικτύου σε παγκόσμια
κλίμακα και το σχετικά χαμηλό κόστος συντήρησης και προβολής (σε σχέση
με άλλα μέσα) δημιούργησε τις προϋποθέσεις εκείνες για μαζική ή και εταιρική
προβολή

καθώς

και

ευκολία

στην

πρόσβαση

πληροφοριών

για

συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος και ταυτόχρονα τη μείωση των
τουριστικών πακέτων αφού ο τελικός χρήστης έχει τη δυνατότητα αγοράς του
πακέτου που τον ενδιαφέρει από τον προμηθευτή εκτοπίζοντας τους
μεσάζοντες, στην προκειμένη περίπτωση τους διοργανωτές ταξιδιών.

Η παρούσα πετρελαϊκή κρίση, τα νέα κρούσματα τρομοκρατικών κτυπημάτων
στην ευρύτερη περιοχή αλλά και αλλού δημιουργούν αρνητικές επιπτώσεις
στο επιβατικό και τουριστικό κοινό με αντίκτυπο στην άφιξη ξένων
επισκεπτών.

Το κτύπημα του εγκέλαδου στην Ασία και οι βιβλικές καταστροφές που
ακολούθησαν από τα παλιρροιακά κύματα αναμένεται πως θα παρέχουν
ευκαιρίες ανάπτυξης του τουριστικού ρεύματος και για την Κύπρο (έστω και
σε μικρότερη ένταση και έκταση σε σχέση με άλλους προορισμούς) για τα
επόμενα 2-3 χρόνια, αν όχι και περισσότερο λόγω του μεγέθους των ζημιών
που θα χρειαστούν χρόνια ανοικοδόμησης αλλά και τις αδυναμίες ή / και
σχετικής αδράνειας προειδοποίησης που παρατηρήθηκε από της Αρχές
(ειδικά στην Ινδονησία).

2.1

Μεταβολή Παγκόσμιας Τουριστικής Κίνησης 2002 - 2003

Ο πίνακας 2 που ακολουθεί παρουσιάζει την μεταβολή της τουριστικής
κίνησης κατά το 2003 σε σύγκριση με το 2002. Η παγκόσμια τουριστική
κίνηση σημείωσε μείωση κατά 1,2% με την μεγαλύτερη μείωση να
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σημειώνεται στην περιοχή της Ασίας και Ειρηνικού (-9,3%) και την Αμερική
(-2,1%). Η Μέση Ανατολή σημείωσε την μεγαλύτερη αύξηση (10,3%) ενώ η
Ευρώπη σημείωσε επίσης αύξηση κατά 0,4%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 2002/3
International Tourist Arrivals
(million)

% change

Market share

2003

03/02

(%) 2003

World

694

-1.2

100

401.5

0.4

57.8

Northern Europe

47.1

1.5

6.8

Western Europe

139.1

-1.4

20.0

Central/Eastern Europe

68.3

4.7

9.8

Southern Mediterranean

147

0

21.2

119.1

-9.3

17.2

North East Asia

67.2

-8.8

9.7

South East Asia

35.7

-15.4

5.1

Oceania

9.4

-1.9

1.4

South Asia

6.8

16.5

1.0

112.4

-2.1

16.2

North America

76.1

-6.7

11.0

Caribbean

17.3

7.6

2.5

4.9

3.4

0.7

South America

14.2

13.5

2.0

Africa

30.5

4.9

4.4

North Africa

10.8

4.8

1.6

Sub Saharan Africa

19.8

4.9

2.8

Middle East

30.4

10.3

4.4

Europe

Asia and the Pacific

Americas

Central America

Πηγή : WTO / World Tourism Barometer
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Το μεγαλύτερο μερίδιο της τουριστικής αγοράς σε σχέση με τον αριθμό
αφίξεων για το 2003 όπως φαίνεται στον πίνακα 2 συγκέντρωσε η Ευρώπη με
58%, ακολουθούμενη από την Ασία, τις περιοχές του Ειρηνικού και την
Αμερική. Η Αφρική και Μέση Ανατολή συγκέντρωσαν μικρά ποσοστά της
τάξης του 4,4%.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

3.

Οι δημοφιλέστερες χώρες / τουριστικοί προορισμοί για το 2002/3 σύμφωνα με
τα στοιχεία του WTO ήταν η Γαλλία με 75 εκατ. τουρίστες, η Ισπανία με 52,5
εκατ. και η Ιταλία με 39,6 εκατ. Ακολουθούν οι άλλες χώρες όπως φαίνονται
στο Γράφημα 1.
ΓΡΑΦΗΜΑ 1
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΑΦΙΞΕΙΣ

80

75

70
60

Γαλλία
Ισπανία

52.5

Ιταλία

Εκ.

50

Κίνα

39.6
40

Η. Βασίλειο

33

30

Αυστρία
24.8

Μεξικό
19.1

20

18.7

18.4

17.5

Γερμανία
Καναδάς

10
0
Αριθμός επισκεπτών (εκ.)

Αξίζει να αναφερθεί ότι από τις 9 χώρες, έξι βρίσκονται στην Ευρώπη και είναι
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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4.

Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΑΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

4.1

Αφίξεις Τουριστών στην Κύπρο 2000-2004

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΟΤ η χρονιά με τις υψηλότερες αφίξεις την
τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν το 2001, με τις συνολικές αφίξεις να φτάνουν
σε αριθμό τα 2,696,732, αριθμός ρεκόρ για τις αφίξεις της Κύπρου.
To 2002, την χρονιά που ακολούθησε το τρομοκρατικό κτύπημα της 11 ης
Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ το οποίο αποτέλεσε μεγάλο πλήγμα στο τουρισμό, οι
αφίξεις μειώθηκαν κατά 27% σε 2,418,000.
Το 2003 σημειώθηκε περαιτέρω μείωση με σύνολο αφίξεων 2,303,000 και
μείωση της τάξης του 5% περίπου, που οφειλόταν κυρίως στον πόλεμο στο
γειτονικό Ιράκ και την επιδημία SARS. Μειωμένες ήταν οι αφίξεις κυρίως τους
μήνες μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου ενώ οι μήνες Σεπτέμβρης και
Οκτώβρης παρουσίασαν σχετική ανάκαμψη με το τελευταίο δίμηνο Νοέμβριος
– Δεκέμβριος να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση.
Στα πλαίσια της στήριξης της τουριστικής βιομηχανίας ο ΚΟΤ παράτεινε και
ενδυνάμωσε την επικοινωνιακή του εκστρατεία, η Κυβέρνηση παρέτεινε την
προσωρινή κατάργηση στις χρεώσεις προσγείωσης (landing charges) και
τους φόρους αεροδρομίου ενώ σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν επίσης οι
δραστηριότητες μάρκετινγκ του ιδιωτικού τομέα.
Το 2004, έκλεισε με αύξηση στις αφίξεις (2%) σε σύγκριση με το 2003 με το
σύνολο των αφίξεων να φθάνει τα 2,349,000.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2
ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2000 - 2004

2,696,732

Αφίξεις

2,686,205

2,418,233
2,349,012
2,303,246

Χρόνος

2000

4.2

2001

2002

2003

2004

Αφίξεις Τουριστών κατά χώρα συνήθους διαμονής

Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει η σημαντικότερη πηγή για την τουριστική
βιομηχανία αφού σχεδόν 6 στους 10 περιηγητές (56,7%) προέρχονται από το
Η. Βασίλειο, παράμετρος που δείχνει τον μεγάλο βαθμό εξάρτησης από αυτή
τη χώρα. Το 2004 οι αφίξεις από ο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν σε σχέση με
το 2003.
Δεύτερη κατά σειρά χώρα σημαντικότητας σε σχέση με τον αριθμό αφίξεων
κατατάσσεται η Γερμανία με συγκριτικά πολύ χαμηλότερο ποσοστό της τάξης
του 5,9%, ενώ σε παρόμοια επίπεδα κυμαίνονται οι αφίξεις από Ρωσία (6%)
Ελλάδα (5,7%) και Σουηδία (3,6%). Γερμανία και Ελλάδα παρουσίασαν
αυξήσεις, ενώ η Σουηδία μερική πτώση. Η Ρωσία παρουσιάσει πτωτικές
τάσεις στις αφίξεις.
Το υπόλοιπο 22,3% των αφίξεων προέρχεται από 22 περίπου χώρες με τα
ποσοστά για την πρώτη δεκάδα χωρών μεταξύ 0,7 % – 2,4% και το ποσοστό
για χώρες στην δεύτερη δεκάδα να κυμαίνεται μεταξύ 1,5% και 0,4%.
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Οι αφίξεις τουριστών κατά χώρα συνήθους διαμονής παρουσιάζονται στον
πίνακα 3 για την περίοδο 2002-2004.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ (2002-2004) ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

2002
ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΓΓΛΙΑ

2003
% ΣΥΝΟΛΟ

ΑΦΙΞΕΙΣ

2004

% ΣΥΝΟΛΟ

ΑΦΙΞΕΙΣ

% ΣΥΝΟΛΟ

1.337.646

55,3%

1.347.043

58,5%

1.332.852

56,7%

173.718

7,2%

129.034

5,6%

161.574

6,9%

ΕΛΛΑΔΑ

93.225

3,9%

110.226

4,8%

133.407

5,7%

ΣΟΥΗΔΙΑ

99.753

4,1%

86.824

3,8%

83.964

3,6%

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

57.706

2,4%

56.098

2,4%

50.706

2,2%

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

45.443

1,9%

28.865

1,3%

31.676

1,3%

ΔΑΝΙΑ

31.800

1,3%

28.512

1,2%

30.278

1,3%

ΓΑΛΛΙΑ

29.545

1,2%

31.419

1,4%

46.798

2,0%

ΕΛΒΕΤΙΑ

64.588

2,7%

37.506

1,6%

41.255

1,8%

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

39.788

1,6%

32.008

1,4%

32.234

1,4%

ΒΕΛΓΙΟ

24.209

1,0%

20.596

0,9%

21.400

0,9%

ΑΥΣΤΡΙΑ

29.053

1,2%

25.894

1,1%

28.643

1,2%

ΙΤΑΛΙΑ

12.185

0,5%

13.381

0,6%

20.681

0,9%

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

56.654

2,3%

61.571

2,7%

44.292

1,9%

2.913

0,1%

2.828

0,1%

5.397

0,2%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ
ΡΩΣΙΑ

108.821

4,5%

105.050

4,6%

83.818

3,6%

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

14.172

0,6%

9.769

0,4%

9.422

0,4%

ΠΟΛΩΝΙΑ

19.520

0,8%

11.764

0,5%

16.962

0,7%

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

8.080

0,3%

8.760

0,4%

11.150

0,5%

13.826

0,6%

13.082

0,6%

18.740

0,8%

9.723

0,4%

10.696

0,5%

11.501

0,5%

ΧΩΡΕΣ

11.213

0,5%

9.256

0,4%

9.453

0,4%

ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

28.544

1,2%

32.290

1,4%

26.025

1,1%

ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

17.650

0,7%

18.498

0,8%

15.589

0,7%

ΙΣΡΑΗΛ

39.943

1,7%

27.206

1,2%

36.917

1,6%

ΗΠΑ

20.566

0,9%

18.097

0,8%

18.196

0,8%

5.260

0,2%

4.386

0,2%

4.007

0,2%

22.694

0,9%

22.588

1,0%

22.075

0,9%

2.303.247

-1.15%

2.349.012

2.00%

ΤΣΕΧΙΑ
ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ
ΧΩΡΕΣ
ΆΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ

ΚΑΝΑΔΑΣ
ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΩΡΕΣ

2.418.238
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4.3

Αφίξεις Τουριστών κατά Ηλικιακή ομάδα

Περίπου 3 στους δέκα (31,8%) περιηγητές εμπίπτουν στην ηλικιακή ομάδα
45-64 με συγκριτικά ψηλότερα ποσοστά των Ελλαδιτών τουριστών σε αυτή
την ηλικιακή ομάδα, ενώ ένας στους τέσσερις (25,1%) είναι μεταξύ 32-44
χρόνων (με συγκριτικά ψηλότερα ποσοστά των Γερμανών και Ρώσων
περιηγητών).
Η τρίτη κατά σειρά ομάδα με τη μεγαλύτερη αναλογία (18,4%) είναι μεταξύ της
ηλικιακής ομάδας 20-31 με συγκριτικά ψηλότερα ποσοστά των τουριστών από
Ρωσία, ενώ περίπου 1 στους 10 (12%) είναι παιδί κάτω των 15 ετών.
Η ηλικιακή ομάδα άνω των 65 χρονών αποτελεί το 7,2% των αφίξεων, ενώ το
μικρότερο ποσοστό (4,5%) αντιστοιχεί στην ομάδα μεταξύ 15-19 χρόνων.
Ψηλό ποσοστό προτίμησης εντοπίζεται μεταξύ των νεαρών Σουηδών
περιηγητών κάτω των 15 (20,8%) σε σχέση με 23% για τις ηλικίες 32-44 και
45-64, ενώ η ηλικιακή ομάδα μεταξύ 15-19 των Σουηδών παρουσιάζει το
ψηλότερο ποσοστό αφίξεων μεταξύ όλων των χωρών (9,1%).

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ηλικία
<15

15-19

20-31

32-44

45-64

>65

ΔΑ

Σύνολο

12%

4,5%

18,4%

25,1%

31,8%

7,2%

1,0%

Η.Βασίλειο

12,1

4,5

14,2

23,1

36

9,0

1,2

9,3

3,1

18,1

30,8

30,1

7,1

1,5

Ρωσία

11,5

5,2

31,5

31,9

17,5

1,6

0,9

Ελλάδα

6,7

3,4

18,2

25,8

39,2

6,4

0,3

Σουηδία

20,8

9,1

16,3

23,2

23,4

7,2

0,1

Γερμανία
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4.4

Προτίμηση Περιοχής Διαμονής Τουριστών (2003)

Η Πάφος είναι η επαρχία με την μεγαλύτερη προσέλκυση τουριστών (34,7%).

Η περιοχή Παραλιμνίου συγκεντρώνει το 18,15% και ακολουθεί η Αγία Νάπα
με 16,43%. Η επαρχία Λεμεσού είναι τέταρτη κατά σειρά προσέλκυσης
τουριστών με 15,9% ενώ ακολουθεί η επαρχία Λάρνακας με 8,15% και η
επαρχία Λευκωσίας με 3,16%.

Μόνο το οριακό ποσοστό της τάξης του 1,72% των τουριστών δηλώνει ότι
διαμένει σε δύο ή περισσότερες επαρχίες.

ΓΡΑΦΗΜΑ 3
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

2%

2%
18%

3%

35%
16%

16%
Παραλίμνι
Λεμεσός

Α. Νάπα
Πάφος

Πάνω από μια περιοχή

Αλλού

8%
Λάρνακα
Λευκωσία

Πηγή: Tourist Expenditure Survey 2003 of the Statistical service of Cyprus
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4.5

Επικρατέστερες

περιοχές

για

τις

5

μεγαλύτερες

ομάδες

περιηγητών
Τέσσερις στους δέκα (40,1%) περιηγητές από το Η. Βασίλειο προτιμούν την
Πάφο για τις διακοπές τους ενώ η δεύτερη κατά σειρά επικρατέστερη
τοποθεσία διαμονής είναι το Παραλίμνι (21,9%) και ακολουθεί η Λεμεσός
(15,2%).
Η πλειοψηφία των Γερμανών (43,1%) επίσης προτιμά την Πάφο ενώ η
επόμενη τοποθεσία που προτιμούν είναι η Αγία Νάπα (20%) και η Λεμεσός
(10,2%).
Οι Ρώσοι δείχνουν να προτιμούν την Λεμεσό (32,7%), ενώ η επόμενη
επικρατέστερη τοποθεσία είναι η Πάφος (29,6%) και ακολουθεί με μικρή
ποσοστιαία διαφορά η Αγία Νάπα (18,1%) και η Λάρνακα (11,7%).
Επικρατέστερη περιοχή για τους Έλληνες περιηγητές είναι η Λευκωσία
(36,4%) και ακολουθεί η Λεμεσός (28,3%), ενώ τρίτη σε σειρά προτίμησης
κατατάσσεται η Λάρνακα (14,2%).
Πέντε στους δέκα (50,5%) Σουηδούς προτιμούν την Αγία Νάπα ενώ περίπου
4 στους 10 (38,5%) προτιμούν το Παραλίμνι. Το υπόλοιπο 10% κατανέμεται
στις υπόλοιπες περιοχές με την Λάρνακα να κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό
(6%).
Τα ορεινά θέρετρα παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά προτίμησης από όλες τις
ομάδες περιηγητών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ς
Λευκωσία

Χρυσοχού

10,5

6,2

15,2

40,1

2,2

0,9

0,2

1,8

Γερμανία

129034

8,1

20,

8,8

10,2

43,1

4,3

1,4

0,1

1,6

Ρωσία

105050

2,2

18,1

11,7

32,7

29,6

0,9

3

0

0,7

Ελλάδα

110226

1,8

2,7

14,0

28,3

11,3

0,6 36,4

0,2

1,9

Σουηδία

86824

38,6

50,5

6,0

2,2

0,8

0,0

0,0

0,7

4.6

0,4

Άλλα

Αγία

Θέρετρα

Πάφος
Πόλις

21,9

Η. Βασίλειο

Νάπα

1347043

Σύνολο

Λεμεσός

Λάρνακα

Παραλίμνι

ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ

Προτιμήσεις περιηγητών

4.6.1 Προτιμήσεις

περιηγητών

κατά

τύπο

καταλύματος

(2003)

και

υφισταμένη υποδομή (2004)
Το 43,5% των περιηγητών προτιμούν να διαμένουν σε ξενοδοχεία με
ιδιαίτερη προτίμηση στα ξενοδοχεία 4ων αστέρων (18,7%) και 3ων αστέρων
(13,2%) ενώ ποσοστό 9,9% επέλεξε ξενοδοχεία 5 αστέρων.
Η συνολική υποδομή της Κύπρου σε ξενοδοχεία 3 αστέρων ανέρχεται σε 90
(17494 κλίνες), σε ξενοδοχεία 4 αστέρων ανέρχεται σε 58 μονάδες (21,571
κλίνες), ενώ τα 5στερα ξενοδοχεία ανέρχονται σε 20 (9,443 κλίνες)1. Η
πληρότητα των ξενοδοχείων παγκύπρια για το 2003 σύμφωνα με τα στοιχεία
του ΚΟΤ ανήλθε στο 41,76% σε σύγκριση με 49,20% για το έτος 2002.
Παρόλο που ο αριθμός των ξενοδοχείων 4ων αστέρων αντιστοιχεί στα 2/3 του
αριθμού των ξενοδοχείων 3 αστέρων εντούτοις ο αριθμός των διαθέσιμων
κλινών στα 4στερα ξενοδοχεία υπερτερεί του αριθμού των κλινών των
ξενοδοχείων 3 αστέρων. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μεγάλος
1

(Πηγή: KOT, 30/9/2004)
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αριθμός συγκέντρωσης κλινών σε μεγάλα 4στερα ξενοδοχεία, και μεγάλος
αριθμός μικρής χωρητικότητας 3 αστέρων ξενοδοχείων, τα οποία ίσως
αδυνατούν λόγω μεγέθους στην επίτευξη ικανοποιητικών συνεργασιών με
τουριστικούς πράκτορες του εξωτερικού καθώς και αποτελεσματικό direct
marketing για επίτευξη μέγιστης πληρότητας.
Το 30% των περιηγητών προτιμούν να διαμένουν σε Οργανωμένα
διαμερίσματα / τουριστικά χωριά από τους οποίους η πλειοψηφία (12,7%)
διαμένει σε Διαμερίσματα Α κατηγορίας ενώ 8,2% διαμένει σε διαμερίσματα
Β κατηγορίας. Τα διαμερίσματα Α κατηγορίας ανέρχονται σε 70 (9,947 κλίνες)
ενώ τα διαμερίσματα Β κατηγορίας ανέρχονται σε 157 (11,468 κλίνες).
Στην προκείμενη περίπτωση παρόλο που ο αριθμός των διαμερισμάτων Β
κατηγορίας είναι διπλάσιος εντούτοις η διαφορά των κλινών είναι μόνο 500 με
ανάλογο φαινόμενο όπως την περίπτωση των ξενοδοχείων πιο πάνω. Και
στις δύο περιπτώσεις η προσφορά του τύπου καταλύματος δεν είναι ανάλογη
της ζήτησης.
Το υπόλοιπο 26,5% των περιηγητών προτιμά άλλους τόπους διαμονής από
τους οποίους το 8,9% διαμένει με συγγενείς και φίλους ενώ το 5,4%
διαμένει σε ιδιοκτήτη κατοικία.
Η υφισταμένη υποδομή κατά τύπο τουριστικού καταλύματος και αριθμό
κλινών όπως καταγράφηκαν μέχρι τις 30.9.2004 παρουσιάζεται στον πίνακα
Α1 στο Παράρτημα Α, ενώ ο τόπος διαμονής και τύπος καταλύματος στον
οποίο έμειναν οι περιηγητές κατά το 2003 παρουσιάζεται στον πίνακα Α2 του
παραρτήματος.
4.6.2 Μέσος Όρος Διάρκειας Διαμονής και εξόδων (2003) κατά χώρα
συνήθους διαμονής
Ο μέσος όρος διαμονής των περιηγητών στην Κύπρο είναι 10,9 νύκτες
(2003).
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Η διάρκεια διαμονής αυξάνεται αναλόγως της απόστασης της χώρας
συνήθους διαμονής (ήπειρο) των περιηγητών ως ακολούθως:


Ωκεανία (20,1)



Αφρική (16)



Αμερική (13,9)



Ευρώπη (11,1)

Πιο συγκεκριμένα οι περιηγητές οι οποίοι ξεπερνούν τον μέσο όρο διάρκειας
παραμονής προέρχονται από:


Η. Πολιτείες (13,7)



Η.Βασίλειο (11,7)



Νορβηγία (11,4)



Ρωσία (11)

Άλλες χώρες με μεγάλη διάρκεια παραμονής είναι


Αυστρία (10,8)



Γερμανία(10,8)



Πολωνία (10,4)



Χώρες του Κόλπου (10,3)



Ολλανδία (10,3)



Σουηδία (10,3)

4.6.3 Δαπάνες κατά χώρα συνήθους διαμονής (κύριες χώρες)
Ο μέσος όρος συνολικών δαπανών κυμαίνεται στις £440 ( £40,3 ανά μέρα)
από τις οποίες περίπου £170 (£15,6 ανά μέρα) αναλογούν σε έξοδα διαμονής
και περίπου £270 (£24,5) σε διάφορα αλλά έξοδα. Οι περιηγητές οι οποίοι
ξοδεύουν περισσότερα κατά την διάρκεια της διαμονής του προέρχονται από:
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 Ρωσία (£550,7)
 Αίγυπτο (£527,2)
 Αμερική (£500,5)
 Χώρες Του Κόλπου (£490,2)
 Ελβετία (£489,2)
 Η. Πολιτείες (£483,2)
 Η. Βασίλειο (£454,6)
Το μεγαλύτερο ποσό σε έξοδα διαμονής δαπανούν οι περιηγητές από τις
ακόλουθες χώρες συνήθους διαμονής:
 Ιταλία (£276,1)
 Ελβετία (£265,9)
 Αυστρία (£251,9)
 Γερμανία (£233,5)
 Γαλλία (£231)
 Ρωσία (£204,2)
 Πολωνία (£197,8)
Τα μεγαλύτερα ποσά σε διάφορα έξοδα (εξαιρουμένης της διαμονής)
δαπανούν οι περιηγητές από:
 Αυστραλία (£525,9)
 Η. Πολιτείες (£362,3)
 Σύρια (£359,2)
 Αίγυπτος (£357)
 Ρωσία (£346,6)
 Χώρες του Κόλπου (£325,6)
 Η. Βασίλειο (£282,2)
 Νορβηγία (£277,8)
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5.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Στην παρούσα ενότητα της μελέτης επιχειρείται σε βάθος ανάλυση της
επαρχίας Λάρνακας για να διαπιστωθούν μεταξύ άλλων οι δυνατότητες και
αδυναμίες της περιοχής σε σχέση με την υφιστάμενη υποδομή αλλά και το
τουριστικό προϊόν, τις τιμές, την επικοινωνία και προώθηση, την διάθεση που
συνθέτουν τα συστατικά του μείγματος Μάρκετινγκ πάντοτε από την σκοπιά
της Τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
Η συλλογή των στοιχείων αποτέλεσε το αντικείμενο πολυδιάστατης χρήσης
διαφόρων μεθοδολογιών περιλαμβανομένης έρευνας γραφείου, ημι-ποιοτικών
και ποσοτικών ερευνών αγοράς από την CMR - Cypronetwork Marketing
Research Ltd ενώ αξιοποιήθηκαν διάφορες μελέτες που εκπονήθηκαν κατά
καιρούς για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Λάρνακας καθώς και το τοπικό
σχέδιο της Λάρνακας. Σε ότι αφορά τις έρευνες αγοράς αυτές παρουσιάζονται
αναλυτικά (ταυτότητα έρευνας, ανάλυση αποτελεσμάτων) στο Παράρτημα Β
στο τέλος της μελέτης.

5.1

Τουριστικό προϊόν «Λάρνακα»

Για την όσο το δυνατό καλύτερη και σαφέστερη ανάλυση των δυνατοτήτων και
αδυναμιών της περιοχής σε σχέση με το τουριστικό προϊόν, οι μελετητές
έκριναν χρήσιμο να προβούν σε διαχωρισμό / κατηγοριοποίηση των πτυχών
του προϊόντος για τον εντοπισμό αλλά και ιεράρχηση των παραμέτρων σε
σχέση με την Στρατηγική Προϊόντος αλλά και ευρύτερη Στρατηγική
Μάρκετινγκ της επαρχίας. Αυτό κατέστη αναγκαίο αφού στην περιοχή
υπάρχουν μεγάλα έργα υποδομής τα οποία συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το
τουριστικό προϊόν και την υποδομή της επαρχίας.
Για κάθε κατηγορία και σχετικές υποκατηγορίες, παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις
και αντιλήψεις των διαφόρων ομάδων ενδιαφέροντος όπως φορείς

και

οργανώσεις που εμπλέκονται στα κοινά και την τουριστική βιομηχανία της
περιοχής (που από τώρα και στο έξης και για σκοπούς ευκολίας στην
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παρούσα ενότητα της μελέτης θα αποκαλούνται «Φορείς Τουρισμού»),
Διοργανωτές ταξιδιών, Ξένοι περιηγητές, Κύπριοι περιηγητές, Ιδιοκτήτες 2 ης
κατοικίας καθώς και σχετικές πληροφορίες από δευτερογενής πήγες, ενώ στο
τέλος του κεφαλαίου για το προϊόν γίνεται μια σε βάθος ανάλυση και
αξιολόγηση του προϊόντος της περιοχής στην ευρύτητα του.

5.1.1

Γεωγραφική Ανάλυση Περιοχής

Η Λάρνακα χωρίζεται σε δύο κύριες περιοχές στην παραλιακή ζώνη και την
ενδοχώρα. Η παραλιακή περιοχή, εκτείνεται από το χωριό Ζύγι και τη
τσιμεντοποιία Βασιλικού στα δυτικά, μέχρι τη βάση της Δεκέλειας / περιοχή
Ξυλοφάγου στα ανατολικά. Η ενδοχώρα της Λάρνακας, καλύπτει την έκταση
που καθορίζεται στα δυτικά από το Ζύγι, στα Βόρεια από τον Άγιο Επιφάνιο
και στα ανατολικά από την Ξυλοφάγου. Ο χάρτης Γ1, στο παράρτημα Γ
παρουσιάζει τα όρια της επαρχίας.
5.1.1.1 Παραλιακή περιοχή Λάρνακας
Η παραλιακή περιοχή (Ζώνη) τουριστικής ανάπτυξης, σε γενική ανάλυση,
μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις υπο-περιοχές / υποτμήματα οι οποίες, πέραν
από τις συγκεκριμένες ιδιομορφίες αλλά και ομοιογένειες που παρατηρούνται
στη κάθε μια από αυτές, διαχωρίζονται μεταξύ τους και από έντονα στοιχεία,
είτε γεωγραφικά, είτε ειδικών χρήσεων της γης, με τα οποία διασπάται η
ενότητα του χώρου και της ανάπτυξης σε ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο και
τα οποία διαχωρίζουν χαρακτηριστικά και με σαφήνεια τη μια περιοχή από την
άλλη. Παράλληλα τα στοιχεία αυτά επηρεάζουν, σε μεγάλο βαθμό, την
προοπτική της περαιτέρω ανάπτυξης των παρακείμενων με αυτά εκτάσεων.
Τα στοιχεία αυτά είναι οι αλυκές που σε συνδυασμό με το διεθνές
αεροδρόμιο αποτελούν τα νότια όρια του αστικού χώρου (του Δήμου
Λάρνακας) και τα διυλιστήρια τα οποία καταλαμβάνουν ένα σημαντικό μέρος
του παραλιακού χώρου στα βόρεια όρια του Δήμου Λάρνακας. Άλλα
σημαντικά στοιχεία χαρακτηριστικά για την περιοχή είναι ο συνολικός
λιμενικός χώρος που κατέχουν η Μαρίνα και το Λιμάνι της Λάρνακας, που
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κατέχει επίσης ένα σημαντικό μέρος της παραλίας του Δήμου Λάρνακας.
Επίσης το αλιευτικό καταφύγιο νοτιότερα, στην ακτή της παλιάς πόλης.
Κατά συνέπεια οι περιοχές αυτές είναι:
Α.

Η περιοχή βορειοανατολικά του Δήμου Λάρνακας, από τα όρια της
Βάσης της Δεκέλειας μέχρι τα διυλιστήρια στη οποία συγκεντρώνονται
τα πιο αξιόλογα ξενοδοχεία της ευρύτερης παραλιακής περιοχής.

Β.

Η περιοχή του Δήμου Λάρνακας από τα διυλιστήρια μέχρι το
αεροδρόμιο στην οποία περιλαμβάνονται η χαρακτηριστική παραλία
«των Φοινικούδων», το εμπορικό κέντρο, η παλιά πόλη, το λιμάνι, η
μαρίνα, το κάστρο, το Αρχαίο Κίτιο και το αλιευτικό καταφύγιο.

Γ.

Η περιοχή νοτιοδυτικά του αεροδρομίου που καλύπτει την παραλιακή
ζώνη από τα Περβόλια μέχρι το σύμπλεγμα των χωριών Μαρώνι και
Ζύγι και τη Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού. Η περιοχή αυτή εκτός από
μεμονωμένες περιπτώσεις, βρίσκεται

ακόμα

σε

αρχικά

στάδια

ανάπτυξης με ελεύθερες εκτάσεις γης και γενικά ανεπαρκή υποδομή
ενώ η περιοχή γύρω από τα Περβόλια χαρακτηρίζεται από μαζική
ανάπτυξη της εξοχικής κατοικίας.
5.1.1.1.1 Βορειοανατολική περιοχή
 Διυλιστήρια
Τα διυλιστήρια είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία στην Λάρνακα.
Είναι ένα από τα παλαιότερα σημεία αναφοράς της Λάρνακας και της Κύπρου
γενικότερα. Εκτείνονται επί της παραλιακής λεωφόρου μεταξύ της πόλης και
των ξενοδοχειακών μονάδων.
Σε σχέση με την υφισταμένη κατάσταση των διυλιστηρίων τίθεται θέμα
κατασκευής πρόσθετων αποθηκευτικών χώρων, μέσα στο πλαίσιο των
υποχρεώσεων του Κράτους για συμμόρφωση με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή
οδηγία, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει αποσαφηνιστεί το πρόγραμμα μεταφοράς
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και δεν έχει γίνει η επιλογή του τελικού χώρου εγκατάστασης των
αποθηκευτικών χώρων στο σύνολό τους, ώστε οι εγκαταστάσεις να
απομακρυνθούν

οριστικά

από

την

πόλη,

μέσα

στο

καθορισμένο

χρονοδιάγραμμα.
 Περιοχή Ορόκλινης
Η Βορόκλινη (Ορόκλινη) βρίσκεται οκτώ χιλιόμετρα περίπου βορειοανατολικά
της πόλης της Λάρνακας. Το χωριό βρίσκεται σε ύψωμα, στους πρόποδες
χαμηλού πεταλόσχημου λόφου, σε ύψος περίπου 50 μ. πάνω από την
επιφάνεια της θάλασσας.
Ο μακρόστενος λοφίσκος με το όνομα Αροδάφνη είναι χαρακτηριστικό
στοιχείο του τοπίου και βρίσκεται στα βορειοδυτικά του χωριού. Η κορυφή με
το όνομα Γερακόμουττη φτάνει το υψόμετρο των 208 μ. Πάνω σε αυτόν τον
επιμήκη λόφο στα νότια, βρίσκεται το ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία.
Η Βορόκλινη συνδέεται στα νοτιοδυτικά με τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας –
Αμμοχώστου, στα βορειοδυτικά με τα λατομεία και τα μεταλλεία που
βρίσκονται μεταξύ της Βορόκλινης και των χωριών Τρούλλοι και Αβδελλερό
και στα βορειοανατολικά με το διπλανό μικτό χωριό της Πύλας που βρίσκεται
περίπου 3 χμ πιο μακριά. Στα βόρεια βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου
Γεωργίου του Μαυροβουνίου που βρισκόταν στην ακμή του κατά την
Ενετοκρατία. Στα δυτικά συνδέεται με το χωριό Λειβάδια.
Μια χαρακτηριστική περιοχή της Βορόκλινης είναι η περιοχή της «λίμνης της
Βορόκλινης» πλησίον του αυτοκινητόδρομου προς την Αμμόχωστο. Η
περιοχή αποτελεί σημαντική έκταση γης, η οποία το χειμώνα μετατρέπεται σε
λίμνη λόγω της μορφολογίας του εδάφους, που δεν επιτρέπει την απορροή
των ομβρίων προς τη θάλασσα. Στο παρελθόν έγιναν προσπάθειες
αξιοποίησης της με τη δημιουργία Θεματικού Πάρκου ψυχαγωγικού-αθλητικού
περιεχομένου, οι οποίες όμως παρά τις μελέτες που έγιναν (από την Τράπεζα
Αναπτύξεως) δεν ολοκληρώθηκαν. Η περιοχή αυτή, με τις κατάλληλες
παρεμβάσεις, αποστράγγισης, βελτίωσης της προσπέλασης από οχήματα και
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πεζούς-ποδηλάτες, κατάλληλης διαμόρφωσης, τοπιοτέχνησης, κλπ., είναι
δυνατόν να αξιοποιηθεί με τη δημιουργία ενός χώρου πρασίνου πολλαπλών
χρήσεων (αθλητικών-ψυχαγωγικών) που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
Α.

των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της ενδοχώρας

Β.

των πελατών των ξενοδοχείων στην παραλία και

Γ.

των τουριστών γενικότερα
 Πύλα

Το χωριό Πύλα, αποτελεί ίσως την μοναδική κοινότητα της Κύπρου όπου η
διαβίωση δύο διαφορετικών θρησκειών και κουλτούρων έχει τόσο μεγάλη
έκταση.
 Βάσεις Δεκέλειας
Οι βάσεις των Άγγλων αποτελεί κυριαρχία της Μεγάλης Βρετανίας άρα δεν
προσφέρεται για αξιοποίηση από το κράτος. Εντούτοις προσφέρει οφέλη
όπως προσέλκυση συγγενών και φίλων, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας για
μόνιμους κάτοικους (Άγγλους συνταξιούχους)
5.1.1.2 Περιοχή Δήμου Λάρνακας
 Λιμάνι – Μαρίνα
Βρίσκεται στο ανατολικό μέρος της Λάρνακας σχεδόν 5km από το διεθνές
αεροδρόμιο της πόλης. Το λιμάνι μπορεί να φιλοξενήσει πλοία όχι μεγαλύτερα
από 250 μέτρα.
Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι αλλαγή συναλλάγματος, επικοινωνίες
(τηλεφωνία),

καταστήματα

αφορολόγητων,

καφετερίες,

υπηρεσίες

συγκοινωνιών και το γραφείο επιθεώρησης υγείας.
Το λιμάνι της Λάρνακας θα επεκταθεί σύμφωνα με σχέδια της Αρχής Λιμένων.
Το όλο έργο θα ολοκληρωθεί σε δυο φάσεις και στόχος είναι να λειτουργήσει
κατά 70% σαν επιβατικό και 30% σαν εμπορικό.
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Η μαρίνα της Λάρνακας βρίσκεται στην ακτή της πόλης, έχει χωρητικότητα
450 σκαφών και είναι πόλος έλξης για μικρότερα σκάφη λόγω της ασφάλειας
που παρέχει.
Το ελάχιστο βάθος της μαρίνας είναι περίπου 1.5M και το μέγιστο 4.5M. Η
μαρίνα προστατεύεται από όλες τις καιρικές συνθήκες. Η πρόσβαση στην
μαρίνα ελέγχετε και είναι περιορισμένη σε ιδιοκτήτες σκαφών και στα
πληρώματα τους. Η μαρίνα παρέχει διάφορες υπηρεσίες για τα σκάφη τα
οποία φιλοξενεί με ανάλογη χρέωση.
Σε ότι αφορά τα δυο πιο πάνω έργα υποδομής, και μετά από σχετική
εισήγηση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων και με τη σύμφωνη γνώμη
του Φορέα Ανάπτυξης Λάρνακας και παρά τις αντιδράσεις επί μέρους φορέων
της πόλης, η ανάπτυξη των δύο έργων έχει τεθεί σε κοινή βάση και επί του
παρόντος γίνονται σχέδια για την ετοιμασία των όρων του διαγωνισμού, αφού
η ανάπτυξη θα γίνει με την μέθοδο Private Public Partnership.
 Αεροδρόμιο
Βρίσκεται 5Km νότια από το κέντρο της Λάρνακας, κοντά στην παραλία. Είναι
το μεγαλύτερο από τα δυο διεθνή αεροδρόμια στη Κύπρο που ελέγχει η
Δημοκρατία. Φιλοξενεί εταιρείες αερομεταφορέων από όλο το κόσμο με
καθημερινά σχεδόν δρομολόγια προς διάφορους προορισμούς είτε απευθείας
είτε μέσω άλλων χωρών με άλλες εταιρείες.
Η περίοδος αιχμής του αερολιμένα, είναι από το τέλος του Μάρτη μέχρι αρχές
του Νοέμβρη και η περίοδος μη αιχμής οι μήνες του χειμώνα. Οι πλείστες
πτήσεις είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Σκανδιναβία, την Ρωσία και την
Γερμανία. Η υποδομή του αερολιμένα ουδόλως συνάδει με τις ανάγκες ενός
απαιτητικού τουριστικού προορισμού.
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 Αλυκές
Στις όχθες της μεγάλης αλυκής βρίσκεται ο «Ττεκκές Χαλά Σουλτάν (Ουμμ
Χαραμ)», ένα σημαντικό μνημείο και τόπος προσκυνήματος για τους
μουσουλμάνους της Κύπρου και όχι μόνο. Το σύμπλεγμα του “ττεκκέ”
αποτελεί ένα χαρακτηριστικό στοιχείο (όαση) στο τοπίο της περιοχής των
αλυκών. Στα βόρεια της αλυκής, κατά μήκος του περιφερειακού δρόμου προς
Λεμεσό, βρίσκονται οι «καμάρες» που στηρίζουν το υδραγωγείο, μια
λιθόκτιστη κατασκευή με 75 αψίδες, η οποία κτίστηκε το 1747 και ήταν σε
λειτουργία μέχρι το 1930.
Οι αλυκές της Λάρνακας, ένα μοναδικό οικοσύστημα και βιότοπος για την
περιοχή και χαρακτηριστική και πολύτιμη φυσική ομορφιά τόσο για την πόλη
της Λάρνακας όσο και ολόκληρης της Κύπρου.
 Παλιά Πόλη και Κέντρο
Η παλιά πόλη, ο ιστορικός πυρήνας της Λάρνακας, στο παρελθόν είχε
ταλαιπωρηθεί με ρυμοτομικές παρεμβάσεις τόσο στο σύστημα του οδικού
δικτύου (ρυμοτομικές ρυθμίσεις), όσο και στις ίδιες τις οικοδομές (παράνομες
κατασκευές) με αποτέλεσμα να διαφανεί σοβαρός ο κίνδυνος αλλοίωσης του
χαρακτήρα του. Με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων έχουν τερματιστεί οι
ρυμοτομικές επεμβάσεις, πολλά κτίσματα έχουν αναγνωριστεί και καταγραφεί
σαν παραδοσιακά (διατηρητέα), οι χώροι γύρω από τα ιστορικά μνημεία
ευπρεπίζονται σε μια προσπάθεια ανάδειξης των μνημείων και της περιοχής
που τα φιλοξενεί (το Κάστρο, το τζαμί, η παλιά γειτονιά με τον ιδιαίτερο
Αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της), τα οποία αποτελούν αδιάψευστη μαρτυρία της
πλούσιας ιστορίας της Λάρνακας και της ειρηνικής συνύπαρξης των
ανθρώπων.
Σε μικρή απόσταση, η άλλη εικόνα, μιας πόλης από το παρελθόν όπου
ζούσαν οι Τουρκοκύπριοι πριν τα γεγονότα του 1974. Από την μια πλευρά, η
πλούσια αρχιτεκτονική που έστω και την τελευταία στιγμή διασώθηκε από τον
αφανισμό και από την άλλη οι φτωχές συνοικίες που αφέθηκαν στο χρόνο,
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αφού οι νόμιμοι ιδιοκτήτες έχουν καταφύγει στο Βόρειο τμήμα της
κατεχόμενης Κύπρου ή στο εξωτερικό.
Τόσο η ιστορία και ο πολιτισμός αλλά και τα αξιόλογα θρησκευτικά στοιχεία
καθώς και οι περιοχές που χαρακτηρίζονται από τις επιδράσεις του Δυτικού
και Ανατολικού πολιτισμού, συνθέτουν την εικόνα μιας περιοχής όπου το
μίγμα των πολιτισμών Ανατολής και Δύσης συνυπάρχουν και είναι τα
χαρακτηριστικά στοιχεία της περιοχής ή και αντιθέσεις στην περιοχή.
5.1.1.3 Νοτιοδυτική περιοχή (Αεροδρόμιο –Νοτιοδυτική παραλιακή ζώνη)
Η νότια περιοχή από το αεροδρόμιο μέχρι και την οικιστική ανάπτυξη στα
Περβόλια, χαρακτηρίζεται από μια έντονη παραθαλάσσια ανάπτυξη εξοχικής
ή και μόνιμης κατοικίας με αποτέλεσμα το τμήμα αυτό της παραλίας μήκους 9
περίπου χιλιομέτρων να έχει πλέον περιορισμένες δυνατότητες για
τουριστική αξιοποίηση.
Πέραν των συνόρων της κοινότητας των Περβολιών παρατηρείτε μια οικιστική
και τουριστική έξαρση ιδιαίτερα και λόγω της δημιουργίας του νέου δρόμου
που συνδέει την παραλιακή περιοχή από το Ζύγι μέχρι τα Περβόλια. Πιο
συγκεκριμένα αφορά τις ακόλουθες περιοχές / κοινότητες:
 Άγιος Θεόδωρος
Το χωριό αυτό είναι χτισμένο στις όχθες του ποταμού Πεντάσχινου σε
απόσταση 6 χιλιομέτρων από τη θάλασσα.
Το εντυπωσιακό γεφύρι στο μέσο του χωρίου όπου περνά ο ποταμός είναι
σήμα κατατεθέν για το χωριό. Χαρακτηριστικό επίσης του Αγίου Θεοδώρου
είναι τα λιθόκτιστα κεραμιδένια σπίτια του με γραφικά ξύλινα μπαλκόνια και τις
πόρτες φτιαγμένες από χοντρό ξύλο πεύκου και διακοσμημένες με σκαλιστές
πέτρες. Ακόμα οι περιστοιχισμένες εσωτερικές αυλές και τα στενά σοκάκια
συνθέτουν το παραδοσιακό χαρακτήρα του χωριού. Αξιοθέατο του χωριού
αποτελεί και ο παλιός νερόμυλος. Αξιοσημείωτες είναι οι παραλίες στη
παραθαλάσσια περιοχή του χωριού γνώστη ως περιοχή ¨Πεντάσχινος¨. Τα
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τελευταία 7 χρόνια η περιοχή αυτή γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη. Κατά μήκος
του νέου δρόμου που περνά από τη περιοχή Πεντάσχινος, βρίσκονται
διάσπαρτες εξοχικές κατοικίες, τουριστικά διαμερίσματα καθώς και διάφορες
ψαροταβέρνες.

Στο

κέντρο

του

χωριού

βρίσκετε

η

καινούργια

και

εντυπωσιακή εκκλησία του πολιούχου Άγιου του χωριού του Αγίου
Θεοδώρου. Άλλα αξιοσημείωτα εκκλησιαστικά οικοδομήματα είναι το ξωκλήσι
των Αγίων Αναργύρων, το ξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου και το ξωκλήσι της
Παναγίας των Ασταθκιών.
Χαρακτηρίστηκες ετήσιες εκδηλώσεις του χωριού αποτελούν:
Η 17 του Φλεβάρη με τριήμερες πανηγυρικές εκδηλώσεις προς τιμήν του
πολιούχου Άγιου του χωρίου
Η διοργάνωση φεστιβάλ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες από τα
εθνικόφρονα σωματεία και το συγκρότημα παραδοσιακών χορών του
χωριού
Οι Χοροί, συμπόσια, αθλοπαιδιές την Καθαρά Δευτέρα, τη Δευτέρα και
Πέμπτη του Πάσχα και την Δευτέρα του Κατακλυσμού

 Αλαμινός
Η κοινότητα της Αλαμινού με επιβλητικά παλιά παραδοσιακά σπίτια έχει να
επιδείξει πλούσια ιστορία. Στην περιοχή έχει ανεγερθεί Ξενοδοχειακή μονάδα
4 αστέρων, με κοινοπραξία Κυπριακής εταιρείας και Διοργανωτή ταξιδιών. Τα
κυριότερα αξιοθέατα της κοινότητας της Αλαμινού που προσφέρονται στους
ξένους επισκέπτες είναι:
Ο Μεσαιωνικός Πύργος γνωστός και ως «Κούλα», κτίσμα του 15ου αιώνα
Η παλιά εκκλησία του Αγίου Μάμαντος που αποτελεί αρχαίο μνημείο
Οι κυριότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις της κοινότητας είναι
Το πανηγύρι του Αγίου Μάμαντος το οποίο πραγματοποιείται κάθε
Σεπτέμβριο
Η χοροεσπερίδα του σωματείου «Αετός» τον Αύγουστο
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Ποδηλατικοι Περιπάτοι Κύπρου που οργανώνει ο Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας
(ποδηλατική διαδρομή 8 Λάρνακα-Κοφίνου-Νήσου)
 Ζύγι
Το Ζύγι βρίσκεται σε απόσταση 38 χλμ. από τη πόλη της Λάρνακας. Τα
τελευταία χρόνια

αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς σαν παραθαλάσσιος

εξοχικός οικισμός. Το χωριό είναι γνωστό για το φρέσκο ψάρι που μπορεί να
απολαύσει ο επισκέπτης στις παραθαλάσσιες ταβέρνες του χωριού.
Στο χωρίο υπάρχουν 3 εκκλησίες:
Εξωκλήσι Αγ. Κυριάκου, χτίστηκε το 1955 και γιορτάζει
πανηγυρικά κάθε 29 Σεπτεμβρίου
Εξωκλήσι Αγ. Ηρακλειδίου χτίστηκε το 1800 και γιορτάζει κάθε
17 Σεπτεμβρίου
Εκκλησία του Απ. Βαρνάβα χτίστηκε μετά το 1974 και στις 11
Ιουνίου γίνετε μεγάλη πανήγυρης με πολλές εκδηλώσεις
 Μαρί
Το χωριό Μαρί βρίσκεται 39 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης της Λάρνακας.
Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία κα κτηνοτροφία καθώς και με
την παραγωγή χαλουμιού, παραδοσιακού ψωμιού και με την ξυλογλυπτική. Η
κύρια εκκλησία του χωριού είναι αφιερωμένη στην Αγία Μαρίνα και τον Άγιο
Σπυρίδωνα. Αξιόλογη είναι και η μεσαιωνική Εκκλησία της Αγίας Μαρίνας.
Επίσης υπάρχουν τα υπολείμματα ερειπίων του εξωκλησιού της Αγίας
Μαύρης καθώς και το εξωκλήσι της Αγίας Ελένης και του Αγίου Κωνσταντίνου
Εκδηλώσεις:
Το συμβούλιο προβαίνει στην διοργανώσει Πολιτιστικού Φεστιβάλ στις 17
Ιουλίου όπου τιμάται η μνήμη της Αγίας Μαρίνας με Κυπριακούς χορούς,
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με ελληνικά και ξένα συγκροτήματα, σάτιρα, απαγγελίες ποιημάτων και
τσατιστών.
Κάθε Δευτέρα του Πάσχα διοργανώνονται παραδοσιακά παιγνίδια
Στις 14 Οκτωβρίου διοργανώνεται η «Κυριακή της Αγρότισσας» όπου
γίνεται

παρουσίαση της κατασκευής πατροπαράδοτων εδεσμάτων

(χαλούμι, ψωμί, σουτσούκο).
Την πρωτοχρονιά γίνεται το κόψιμο της βασιλόπιτας
Το κέντρο Νεότητας Ζυγίου- Μαρί διοργανώνει:
Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές εκδηλώσεις, διαγωνισμούς μπιλιάρδου,
ταβλιού, επιτραπέζιας αντισφαίρισης και τόμπολας.
Δεντροφυτεύεις, και εκστρατείες καθαριότητας
Χοροεσπερίδα της κοινότητας στα μέσα του καλοκαιριού
 Μαρώνι
Το Μαρώνι είναι κτισμένο 35 περίπου χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λάρνακας
κοντά στις όχθες του ποταμού του Αγ. Μηνά. Οι κάτοικοι ασχολούνται στη
πλειοψηφία τους με την γεωργία και κτηνοτροφία ενώ αρκετοί ασχολούνται τα
τελευταία χρόνια με την αγοραπωλησία και τουριστική ανάπτυξη γης. Τόσο η
ενδότερη περιοχή του χωριού όσο η παραθαλάσσια περιοχή γνωρίζουν τη
τελευταία δεκαετία

ραγδαία τουριστική ανάπτυξη. Δυστυχώς όμως οι

παραλίες του χωριού δεν έχουν αξιοποιηθεί δεόντως. Στο Μαρώνι διακρίνεται
η παραδοσιακή αρχιτεκτονική με τους στενούς δρόμους, τα πετρόκτιστα
σπίτια τα γραφικά ανώγεια με τα μπαλκόνια, τις καμάρες και τα σκαλιστά
ξωπόρτια. Στα πλαίσια διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς ένα μεγάλο
τμήμα του παλιού χωριού έχει κριθεί διατηρητέο ενώ πολλά σπίτια έχουν
αναπαλαιωθεί. Η περιοχή είναι πλούσια σε αρχαιότητες. Τα σημαντικότερα
εστιάζονται στις περιοχές Τσάρουκκας, Βούρνες και Γιαλός. Τα ευρήματα των
ανασκαφών ήταν έργα κυρίως αγγειοπλαστικής τέχνης που χρονολογούνται
στην ύστερη εποχή του χαλκού (1650-1400) και (1400-1230) π.χ.
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Στο χωριό υπάρχουν οι ακόλουθες εκκλησίες:
Η μεγάλη εκκλησία του χωριού κτίστηκε το 1878 και είναι αφιερωμένη στο
πολιούχο άγιο του Μαρωνίου τον Αγ. Γεώργιο H παλιά εκκλησία του Αγ.
Γεώργιο χρονολογείτε γύρο στο 17ο αιώνα.
Επίσης υπάρχει και το εξωκλήσι των Αγίων Αναργύρων Κοσμά, Δαμιανού,
Κύπρου και Ιωάννη.
Στο χωριό υπάρχει νεόκτιστο αθλητικό κέντρο και ποδοσφαιρική ομάδα
(αγροτική) καθώς επίσης και Κέντρο νεότητας το οποίο

διοργανώνει

ολόχρονα πολλές εκδηλώσεις όπως :
Χοροεσπερίδα στα μέσα του Αυγούστου
Πανήγυρης στις 23 Απριλίου ημέρα που γιορτάζετε ο πολιούχος Αγ. του
χώριού
Πασχαλινές και Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις (χορούς, παιχνίδια,
παραδοσιακά εδέσματα )
 Ψεματισμένος
Ο Ψεματισμένος

είναι χτισμένος 33 περίπου χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της

Λάρνακας κοντά στο χωριό Μαρώνι. Είναι ένα γραφικό χωρίο με το 80% των
οικοδομημάτων του να είναι πετρόκτιστα. Στα πλαίσια της ενίσχυσης του
Αγροτουρισμού το χωριό γνωρίζει τεραστία Τουριστική ανάπτυξη. Παλιά
σπίτια και δρόμοι έχουν συντηρηθεί και αναπαλαιωθεί, καινούρια σπίτια
οικοδομούνται και όλα χρησιμοποιούνται σαν τουριστικά καταλύματα είτε
προς ενοικίαση ή και αγορά από ξένους και ντόπιους. Η Αγία Μαρίνα είναι η
προστάτιδα του χωριού και η εκκλησία της βρίσκετε στη κεντρική πλατεία του
χωριού δίπλα από την αρχαία εκκλησία της Αγίας Μαρίνας . Άλλο αξιοθέατο
του χωριού είναι οι δύο νερόμυλοι που διαθέτει. Στις 17 Φεβρουαρίου γίνεται
μεγάλη πανήγυρης στο χωριό.
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 Κίτι
Το Κίτι βρίσκεται 11 περίπου χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λάρνακας. Σήμα
κατατεθέν του χωριού αποτελεί η αρχαία εκκλησία της Παναγίας της
Αγγελόκτιστης. Η εκκλησία κτίστηκε γύρω στον 11ον αιώνα και είναι γνωστή
για τα μεγάλης αρχαιολογικής σημασίας ψηφιδωτά, τις τοιχογραφίες και τις
εικόνες

της

(βυζαντινή

αυτή

εικόνα

του

Αρχαγγέλου

Μιχαήλ

είναι

αναγνωρισμένη ως η πρώτη στο είδος της από την UNESCO). Ο πολιτιστικός
όμιλος του χωριού «Αρχάγγελος» που διοργανώνει πληθώρα εκδηλώσεων
διατηρεί σε δανειστική βιβλιοθήκη Μουσείο Λαϊκής Τέχνης.
 Μαζωτός
Το χωριό είναι κτισμένο σε απόσταση 20 περίπου χιλιομέτρων νοτιοδυτικά
της πόλης της Λάρνακας. Ο Μαζωτός άρχισε τα τελευταία χρόνια να
αναπτύσσεται τουριστικά και οικοδομικά με τηv ανέγερση εξοχικών κατοικιών
τόσο στις όμορφες παραλίες του χωριού όσο και στα ενδότερα του. Αξιόλογη
είναι η μεγάλη νεόκτιστη εκκλησία του Άγιου Ξενοφώντος που βρίσκετε δίπλα
από την παλιά. Κάθε χρόνο γίνεται 3ημερη πανήγυρης στη μνήμη του
θαυματουργού αγίου με συγκέντρωση χιλιάδων πιστών. Αξιοσημείωτο είναι
και το μουσείο γλυπτικής του Κώστα Αργυρού. Στην περιοχή λειτουργεί και το
Camel Park που βρίσκεται έξω από το χωριό. Το κέντρο νεότητας Μαζωτόυ
και

το

χορευτικό

συγκρότημα

διεξάγουν

διάφορες

πασχαλινές

και

χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις καθώς και καλοκαιρινό φεστιβάλ.

5.1.1.4

Αγροτική περιοχή Λάρνακας / Ενδοχώρα

Ακολούθως γίνετε γεωγραφικός διαχωρισμός και παρουσίαση των κοινοτήτων
που υπάγονται στη περιοχή αυτή της επαρχίας Λάρνακας. Στο τέλος της
μελέτης, και πιο συγκεκριμένα στο παράρτημα Δ, όλα τα ευρήματα των επί
μέρους πτυχών / αξιοθέατων όλων των κοινοτήτων συνοψίζονται κατά
κατηγορία.
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Ορεινή περιοχή Λάρνακας
 Καλαβασός
Το χωριό Καλαβασός βρίσκεται 40 περίπου χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης
της Λάρνακας. Είναι κτισμένο στη δυτική όχθη του Βασιλικού ποταμού.
Η περιοχή αποτελεί σήμερα σημαντικότατο αρχαιολογικό χώρο. Εκεί
συναντούνται:
Ο συνοικισμός της Τέντας (7000-6000 π.χ.), καθώς και ο νεολιθικός
συνοικισμός της Καλαβασού Α στην Κοκκινόγια της Κεραμεικής Νεολιθικής
ΙΙ περιόδου (4500 – 3800 π.Χ.)
Οι χαλκολιθικοί συνοικισμοί στους Αγιούς και της Καλαβασού Β στις
Παμπούλες (3500 – 2500 π.Χ.)
Συνοικισμός και το νεκροταφείο της Τελευταίας εποχής του Χαλκού στον
Άγιο Δημήτριο
Η εκκλησιά του χωριού είναι αφιερωμένη στη Παναγία και δίπλα από αυτή
υπάρχει αρχαίο νεκροταφείο. Στο χωριό υπάρχει επίσης και Τούρκικο
Τζαμί.
Στη περιοχή της Καλαβασού λειτουργούσαν πέντε μεταλλεία για την
ανόρυξη χαλκού. Τα μεταλλεία αυτά είναι οι Πλατειές, Πέτρα, Μαύρη
Συκιά, Λαντάρια και Μαυρίδια και ανήκουν στην Ελληνική Μεταλλευτική
Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.). Υπάρχει ακόμα και το Λατομείο Ασβεστόλιθου της
Τσιμεντοποιϊας Βασιλικού όπου παράγεται η πρώτη ύλη για την κατασκευή
τσιμέντου.
Το χωριό διαθέτη πολιτιστικό όμιλο, αθλητικό στάδιο και ποδοσφαιρική ομάδα
και διοργανώνονται σε αυτό ποίκιλες πολιτιστικές και παραδοσιακές
εκδηλώσεις όπως:
Χοροεσπερίδα τον Αύγουστο
Πανηγύρι στις 25 Μαρτίου
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Ποδοσφαιρικό τουρνουά τον Ιούνιο
Πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις
 Τόχνη
Είναι ένα γραφικό χωριό σε απόσταση 38 χλμ. από την Λάρνακα. Η Τόχνη
έχει ως ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά τα ακόλουθα:
Η εκκλησία Μεγ. Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης. Εκεί κατά την παράδοση
άφησε η Αγ. Ελένη ένα κομμάτι τίμιο Ξύλο
Τα ερείπια του ναού του Τιμίου Σταυρού
Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική του χωριού. Στην πλειοψηφία τους τα
οικοδομήματα του χωριού είναι πετρόκτιστα
Η μεγάλη ανάπτυξη στα πλαίσια του Αγροτουρισμού
Οι παραδοσιακές ταβέρνες καθώς και πολλά αναπαλαιωμένα και
παραδοσιακά οικοδομημένα σπίτια που νοικιάζονται η πωλούνται σε
ξένους
Στη Τόχνη διεξάγονται οι ακόλουθες εκδηλώσεις από το κοινοτικό συμβούλιο,
τη νεολαία του χωριού και το χορευτικό συγκρότημα:
21 Μαΐου πανηγύρι Μεγ. Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης
Μονοήμερο φεστιβάλ τον Ιούνιο
Πασχαλινές/ Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
 Άγιοι Βαβατσινιάς
Πρόκειται για ένα από τα ομορφότερα χωριά του νησιού. Είναι στα νότια του
δάσους του Μαχαιρά. Στο χωριό αυτό συναντά κανείς αμπέλια, ελιές,
χαρουπιές, αμυγδαλιές, εσπεριδοειδή, συκιές, ροδιές μέχρι όλων των ειδών τα
οπωροφόρα και φυσικά πολλές μουριές – βαβατσινιές. Ένα από τα αξιοθέατα
του χωριού είναι και η αρχαία αμφικλινή τρίκλιτη εκκλησία του χωριού που
χτίστηκε το 1871 και είναι αφιερωμένη στους Αγίους Κοσμά και Δαμιανό.
Επίσης στους Αγίους Βαβατσινιάς βρίσκονται αρκετά καζάνια για παραγωγή
ζιβανίας και ένας παλιός λινός όπου οι κάτοικοι παρασκεύαζαν κρασί. Από τα
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παλιά χρόνια το χωριό φημιζόταν για την κατασκευή Λευκαρίτικων
κεντημάτων. Αρκετοί κάτοικοι ασχολούνται με το κέντημα (γύρο στις 50
γυναίκες) και με την εμπορία Λευκαρίτικων κεντημάτων. Στο χωριό υπάρχει
μνημείο προς τιμήν του μουσικοσυνθέτη Μάνου Λοίζου. Ακόμα λειτουργεί
πολιτιστικό κέντρο το οποίο στεγάζει Μουσείο Λαϊκής Παραδοσιακής Τέχνης,
εστιατόριο και χώρο στάθμευσης. Στα πλαίσια του σχεδίου Πιτσιλιάς έχουν
δημιουργηθεί δύο φράγματα στην περιοχή και αναμένετε να αυξηθεί το
πράσινο στα κτήματα του χωριού.
 Βαβατσινιά
Το γραφικό αυτό χωριουδάκι βρίσκετε κοντά στους Αγίους Βαβατσινιάς. Ο
επισκέπτης μπορεί να χαρεί το πλούσιο αυτό τοπίο περιδιαβαίνοντας στο
μονοπάτι της φύσης που υπάρχει στο χωριό ή εξερευνώντας της ομορφιές
του σπηλαίου της Αθασσιάς. Το

15 Αύγουστο διεξάγεται στο χωριό

χοροεσπερίδα ενώ το Πάσχα διοργανώνονται παραδοσιακά παιχνίδια.
 Κάτω Δρύς
Το πανέμορφο αυτό χωριό βρίσκετε σε απόσταση 7χλμ. από την Σκαρίνου.
Σε αυτό συναντά κανείς τον περίφημο εκατοντάχρονο πλάτανο του χωριού
που είναι κοντά στο γνωστό κέντρο πλάτανος,

παραδοσιακά κτίρια, το

μοναδικό καφενείο του χωριού και πλακόστρωτα δρομάκια.
Το χωριό διαθέτει:
Πολιτιστικό μουσείο Λαϊκής τέχνης
Μονοπάτι της φύσης ( 2 χλμ. από το χωριό μέχρι τα Λεύκαρα).
Και τις ακόλουθες εκκλησίες:
-

Κύρια εκκλησία (1897), που είναι αφιερωμένοι στον Πολιούχο
Άγιο Χαράλαμπο

-

Εκκλησάκια (1923), αφιερωμένο στον Αγγείο Νεόφυτα

-

Εκκλησάκι του Αγ. Γεωργίου, το οποίο κτίστηκε με πετρά της
περιοχής το 1950
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-

Ξωκλήσι του Τιμίου Προδρόμου κτισμένο τον 12ο αιώνα έξω
από το χωριό Κάτω Δρύ ανάμεσα στους ογρούς

-

Εκκλησία της Παναγίας της Ελεούσας, κτίσμα του 12ου αιώνα

Οι εκκλησίες αυτές λειτουργούν πανηγυρικά τις μέρες του χρόνου που
εορτάζει ο πολιούχος Άγιος τους.
 Λεύκαρα
Το χωριό Λεύκαρα (Πάνω και Κάτω Λεύκαρα) βρίσκεται σε απόσταση 40 χλμ.
από τη Λάρνακα και θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα χώρια της Κύπρου. Τα
λιθόστρωτα στενά δρομάκια τα παλιά και καινούργια πετρόκτιστα σπίτια του
χωριού με τις επιβλητικές καμάρες τα σκαλιστά ξωπόρτια τις εσωτερικές
αυλές με τους παραδοσιακούς φούρνους συνθέτουν την εικόνα του χωριού.
Το χωρίο είναι παγκοσμίως γνωστό για τα περίφημα Λευκαρίτικα κεντήματα
του, τα σκευάσματα αργυροχοείας καθώς επίσης και για τα

εύγευστα

παραδοσιακά φτιαγμένα λουκούμια του. Σήμα κατατεθέν του χωρίου είναι και
οι κεντήστρες οι οποίες κάθονται στα σοκάκια του χωριού και κεντούν, ως
επίσης και οι αργυροχόοι οι οποίοι φτιάχνουν στα εργαστήρια τους ασημένια
κοσμήματα και παραδοσιακά σκευάσματα (καπνιστήρια, παλέτες, χανάππια
κτλ) και προσκαλούν οποίον επιθυμεί να τους παρακολουθήσει. Στο χωριό
υπάρχουν δεκάδες καταστήματα που πουλούν λουκούμια, μέλι, παραδοσιακά
γλυκά, Λευκαρίτικα και εισαγόμενα κεντήματα, ασημικά και άλλα σουβενίρ.
Χαρακτηριστικά στοιχεία του πανέμορφου τοπίου των Λευκάρων είναι η
περιοχή γύρο από το φράγμα των Λευκάρων. Εκεί δημιουργείτε λίμνη η οποία
προσφέρεται για ερασιτεχνική αλιεία και αποτελεί πόλο έλξης για ντόπιους και
ξένους επισκέπτες.
Σε ότι αφορά τα εκκλησιαστικά κτίσματα του χωριού αξιόλογα είναι:
H αρχαία ( τέλη του 12ου αιώνα) εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ με τις
περίφημες τοιχογραφίες
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Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού με το αρχαίο εικονοστάσι (13 ου αιώνα).
Εδώ επίσης η παράδοση λέει ότι η Αγ. Ελένη άφησε ένα κομμάτι από
Τίμιο Ξύλο γεγονός που κάνει την εκκλησία ακόμα πιο σημαντική.
Ακόμα στα Λεύκαρα αξίζει κανείς να δει:
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης
Μουσείο Κέρινων ομοιωμάτων
Μουσείο με ασημένια εκθέματα
Σταφυλομηχανή
Ελαιοτριβείο με πέτρινους τροχούς
Στο χωριό διεξάγονται οι ακόλουθες εκδηλώσεις:
Χριστουγεννιάτικη γιορτή
Διάφορα πασχαλινά παιχνίδια και τόμπολα
Αυγουστιάτικη χοροεσπερίδα
Πανήγυρης στις 13-14 Σεπτεμβρίου ημέρα ανύψωσης του Τιμίου Σταυρού
Γεωργοκτηνοτροφικές Περιοχές
 Αγγλισίδες
Το βασικό αξιοθέατο της κοινότητας των Αγγλισίδων είναι η αιωνόβια ελιά η
οποία και αποτελεί θέμα της βασικής πολιτιστικής εκδήλωσης της κοινότητας
«Ο χορός της ελιάς» η οποία διοργανώνεται κάθε Σεπτέμβριο.
 Αθηένου
Η Αθηένου είναι γνωστή για την κτηνοτροφία και τα παραδοσιακά ψωμιά.
Πέραν της εκκλησίας στην περιοχή υπάρχει παραδοσιακή τυροκομική
μονάδα.
Στις εκδηλώσεις της περιοχής αναφέρονται τα παιγνίδια τη Δευτέρα του
Πάσχα καθώς και άλλες τοπικές και περιφερειακές εκδηλώσεις.
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 Αναφωτία
Το μικρό αυτό γραφικό χωριό απέχει γύρο στα 25 χλμ από την πόλη της
Λάρνακας.
Οι αξιόλογες εκδηλώσεις του χωριού διεξάγονται κατά τον Αύγουστο και είναι
η ετήσια χοροεσπερίδα του χωριού καθώς και τα μνημόσυνα ηρώων.
 Σκαρίνου
Είναι ένα από τα πιο γραφικά χωριά της Κύπρου και βρίσκετε πάνω στον
οδικό άξονα που ενώνει την Λευκωσία, την Λεμεσό και την Λάρνακα.
Αξιοθέατα του χωριού:
Τα σπίτια του χωριού που είναι κτισμένα με τοπικό πέτρωμα και διατηρούν
αναλλοίωτη την παραδοσιακή τους λαϊκή αρχιτεκτονική
H παλιά βρύση.
Tο παραδοσιακό αλακάτι, ο μύλος και το αλώνι.
Στην περιοχή υπάρχει επίσης και μεγάλος υδατοφράχτης.
Στην κοινότητα κατασκευάζονται λευκαρίτικα

κεντήματα, τα οποία

πωλούνται στα μικρά καταστήματα του χωριού.
Λόγω της θέσης και της φυσικής του ομορφιάς τα τελευταία χρόνια το χωριό
Σκαρίνου
κτίζουν

προσελκύει το ενδιαφέρον αρκετών ξένων και Κυπρίων, που
εξοχικές

κατοικίες.

Υπάρχουν

επίσης

αρκετά

καταλύματα. Η κεντρική εκκλησία είναι αφιερωμένη στη

αγροτουριστικά
Παναγιά την

Οδηγήτρα, ενώ υπάρχουν ακόμα δύο εξωκλήσια τα οποία είναι αφιερωμένα
στον Άγιο Γεώργιο και τον Απόστολο Λουκά.
Στη Σκαρίνου διεξάγονται οι ακόλουθες ετήσιες εκδηλώσεις
Πασχαλινά παιχνίδια
Χορός του Χρυσομήλου τον Ιούνιο
Φεστιβάλ παιδιού τον Αύγουστο
Συνεστίαση Αγ. Λουκά στις 18 Οκτωβρίου
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 Χοιροκοιτία
Είναι ένα γραφικό χωριό 33 χλμ. από τη Λάρνακα
Στα αξιοθέατα καταγράφονται:
ο αρχαίος νεολιθικός συνοικισμός της Χοιροκοιτίας του οποίου η ύπαρξη
υπολογίζεται στην έκτη χιλιετηρίδα
μονοπάτι της φύσης μήκους 2χλμ
Αξιόλογη είναι η εκκλησία του Αγίου Ιακώβου η οποία γιορτάζει πανηγυρικά
στις 27 Νοεμβρίου και το ξωκλήσι του Αγίου Φανουρίου ως επίσης και η μονή
Παλιοημερολογητών.
Το χωριό διαθέτει Κέντρο Νεότητας και ομάδα παραδοσιακών χορών η οποία
συμμετέχει σε πολλές εκδηλώσεις στην περιοχή.
Δασώδης Περιοχή
 Κόρνος
Το χωριό Κόρνος, απέχει περίπου 27 χμ δυτικά από την Λάρνακα. Το μέλι
του χωριού είναι γνωστό σ’ ολόκληρη την Κύπρο για την εξαίρετη ποιότητα
του. Σήμερα στην κοινότητα υπάρχουν 5 μικρές βιοτεχνίες που ασχολούνται
επαγγελματικά με την παραγωγή μελιού. Στην περιοχή υπάρχει διυλιστήριο
για τη διύλιση του νερού που προορίζεται για την υδατοπρομήθεια της
Λευκωσίας. Ο Κόρνος είναι ιδιαίτερα γνωστός για την αγγειοπλαστική του
τέχνη, η οποία τυγχάνει παγκόσμιας αναγνώρισης. Αξιόλογος είναι ο
εκδρομικός χώρος του Κόρνου, ο οποίος είναι χωρητικότητας 150 ατόμων. Ο
εκδρομικός αυτός χώρος, βρίσκεται ανάμεσα σε δέντρα και άγρια βλάστηση.
Στην περιοχή του χωριού υπάρχουν επίσης αρχαία κατάλοιπα και παλαιότερα
είχε διερευνηθεί ένας τάφος των Κυπροαρχαϊκών – Κυπροκλασσικών
χρόνων. Η κύρια εκκλησία του χωριού είναι αφιερωμένη στον άγιο Ιωάννη τον
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Πρόδρομο και κτίστηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Υπάρχουν
επίσης

το

πρόσφατα

παρεκκλήσι του

κτισμένο

παρεκκλήσι

Άγιου Σπυρίδωνα, του

του

Αγίου

Αλεξάνδρου,

Αγίου Γεωργίου, της Ζωοδόχου

Πηγής και Αγίου Γεωργίου του Σοπόταμου. Το Συμβούλιο κοινοτικής
ευημερίας ανάμεσα στα άλλα διοργανώνει αρκετές εκδηλώσεις όπως και το
Αθλητικό Σωματείο Αναγέννησης του χωριού.
 Πυργά
Η κοινότητα Πυργά

βρίσκετε κοντά στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας –

Λεμεσού.
Στα αξιοθέατα της κοινότητας καταγράφονται:
Το Βασιλικό Παρεκκλήσι της Αγίας Αικατερίνης, κτίσμα του 15ου αιώνα, ένα
σημαντικό μεσαιωνικό μνημείο το οποίο αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο
ενδιαφέροντα απομεινάρια του βασιλείου των Λουιζινιανών στην Κύπρο.
Η Παλιά μεσαιωνική εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, κτίσμα του 12 ου αιώνα η
οποία επιδιορθώνεται με την υποστήριξη του τμήματος αρχαιοτήτων και
άλλων φορέων της περιοχής.
Το Λατινικό μοναστήρι της Παναγίας της Στάζουσας η εκκλησία του οποίου
αναπαλαιώθηκε από το αρχαιολογικό μουσείο.
Μονή Σταυροβουνίου
Η κοινότητα διαθέτει μεγάλο Κοινοτικό Κέντρο το οποίο στεγάζει εκτός από τα
γραφεία της Κοινότητας και άλλες υπηρεσίες όπως ιατρείο, ταχυδρομείο,
καφεστιατόριο, αίθουσα εκδηλώσεων, ενώ αποτελεί μέρος της ποδηλατικής
διαδρομής 8 (Λάρνακα-Κοφίνου-Νήσου) των Ποδηλατικών Περιπάτων
Κύπρου.
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Δυτικό ηπειρωτικό τμήμα
 Αγία Άννα
Η Αγία Άννα είναι χωριό πλούσιο σε αξιοθέατα και φυσικές ομορφιές.
Σήμερα υπάρχουν τρεις εκκλησίες στο χωριό:
Η πρώτη είναι αφιερωμένη στην Αγία Άννα, κτίστηκε το 1878 και βρίσκετε
μπροστά από την κύρια είσοδο που οδηγεί στο παραδοσιακό τμήμα του
χωριού. Θεωρείται αξιόλογο κτίσμα από αρχαιολογικής άποψης.
Η δεύτερη είναι επίσης αφιερωμένη στην Αγία Άννα και κτίστηκε λίγο μετά
την

Τουρκική

εισβολή.

Αξιοπρόσεκτες

είναι

οι

τοιχογραφίες

με

αναπαραστάσεις από τη ζωή του Χριστού και της Παναγίας. Τις Κυριακές
και την ημέρα της Αγίας Άννας (9 Δεκέμβρη) η νέα εκκλησία είναι γεμάτη
από τη παρουσία

πλήθους των πιστών. Την ημέρα της Αγίας Άννας

διεξάγετε πανήγυρης.
Η τρίτη εκκλησία είναι αφιερωμένη στη

Παναγία την Ελεούσα και

κτίστηκε το 1991.
Στα

σύνορα

του

χωρίου

υπάρχουν

τα

ερείπια

μιας

αρχαίας

εγκαταλελειμμένης εκκλησίας της Φραγκοεκκλησίας.
Χαρακτηριστικό του χωρίου είναι επίσης τα παραδοσιακά πετρόκτιστα σπίτια,
καθώς και η σπάνια ομορφιά του πράσινου τοπίου. Αξιοθαύμαστο
δημιούργημα της φύσης είναι ο μικρός καταρράχτης ο οποίος σχηματίζετε
κατά το χειμώνα όταν ο Τρέμιθος ποταμός ξεχειλίζει.
Το Ανδρεάδιον πολιτιστικό κέντρο του χωριού το οποίο

κτίστηκε το 1988

φιλοξενεί:
πολιτιστικά τμήματα χορού και θεάτρου
μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Στεγάζει την ποδοσφαιρική ομάδα που συμμετέχει στο πρωτάθλημα
ΕΠΕΛ Λάρνακας
Λειτουργεί παραδοσιακή Κυπριακή ταβέρνα με μεγάλο χώρο στάθμευσης
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Στο χωριό διεξάγονται ποικίλες εκδηλώσεις όπως πασχαλινές εκδηλώσεις,
εκδηλώσεις για τους συνταξιούχους τον Οκτώβριο, εκδηλώσεις για τα παιδιά
τον Σεπτέμβριο καθώς επίσης και αθλητικές εκδηλώσεις κατά τους μήνες
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

5.1.2

Ανάλυση επί μέρους Πτυχών του Τουριστικού Προϊόντος Λάρνακας

Αφού έγινε μια πρώτη παρουσίαση της περιοχής από γεωγραφικής και
γενικής σκοπιάς είναι εξ ίσου σημαντικό να γίνει ανάλυση της υφιστάμενης
κατάστασης του προϊόντος από καθαρά τουριστικής πλευράς. Για το σκοπό
αυτό, οι μελετητές έχουν χωρίσει την ανάλυση σε ενότητες κάτω από τις
οποίες παρουσιάζονται και οι θέσεις των διαφόρων ομάδων ενδιαφέροντος
που ρωτήθηκαν μέσω των ερευνών αγοράς.
5.1.2.1 Τουριστικά Καταλύματα
Η Λάρνακα διαθέτει 6 (2,314 κλίνες) ξενοδοχεία 4 αστέρων και 7 (1,307
κλίνες) ξενοδοχεία 3 αστέρων, ενώ 19 (1,301 κλίνες) από τα ξενοδοχεία
ανήκουν στη κατηγορία των 2 αστέρων2. Στην κατηγορία των 5 αστέρων
διαθέτει μόνο ένα ξενοδοχείο χωρητικότητας 386 κλινών στη βόρεια ακτή.
Κατά το 2004 οι περισσότεροι περιηγητές που διέμεναν στην Λάρνακα
προτιμούν ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων (20,2%) ενώ σχεδόν ισοδύναμο
ποσοστό (20,5%) διαμένει με συγγενείς και φίλους. Τα ξενοδοχεία 3
αστέρων προτιμούνται από το 11% των περιηγητών ενώ τα ξενοδοχεία 2
αστέρων προτιμά για τη διαμονή του το 4,3% των περιηγητών της Λάρνακας.
Στο πεντάστερο ξενοδοχείο διέμεινε το 5,2% των περιηγητών.
5.1.2.2 Ποσότητα και Ποιότητα Κλινών
Παρόλο που η πλειοψηφία των τουριστών σε παγκύπριο επίπεδο προτιμά να
διαμένει σε διαμερίσματα Α κατηγορίας εντούτοις στην Λάρνακα 12.1% των

2

Πηγή Κ.Ο.Τ. (30/9/04)
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περιηγητών διαμένει (έναντι του 8% παγκύπρια) σε διαμερίσματα Β
κατηγορίας έναντι 4,8% (και 13% παγκύπρια) το οποίο διαμένει σε
διαμερίσματα Α κατηγορίας. Αυτό ίσως οφείλεται στην έλλειψη κλινών σε
διαμερίσματα Α κατηγορίας αφού υπάρχουν 3 συγκροτήματα με 326 κλίνες
έναντι 29 συγκροτημάτων Β κατηγορίας με σύνολο 1624 κλίνες.
Η πληρότητα των ξενοδοχείων της Λάρνακας σύμφωνα με τα στοιχεία του
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το έτος 2003 ανήλθε στο 33,41%
έναντι 40% για το έτος 2002 έναντι 41,8% το 2003 και 49,2% το 2002 της
παγκύπριας πληρότητας.
Το ποσοστό το οποίο διαμένει με συγγενείς και φίλους (1 στους 5
περιηγητές που κυμαίνεται στο 9%) είναι αρκετά ψηλό (το ψηλότερο ποσοστό
μεταξύ των υπόλοιπων πόλεων) και αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως
υποκατάστατο των τουριστικών καταλυμάτων με την ανάλογη αρνητική
επίδραση στην πληρότητα και εισόδημα των ξενοδοχείων.
Το ποσοστό των περιηγητών στην Λάρνακα οι οποίοι διαμένουν σε
ιδιόκτητη κατοικία (10,2%) είναι ψηλότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες
επαρχίες (γύρω στο 5%), παράγοντας ο οποίος επίσης επηρεάζει την
δυνατότητα πληρότητας των τουριστικών καταλυμάτων.
Μια

πρώτη

ανασκόπηση

της

υφιστάμενης

δομής

των

τουριστικών

καταλυμάτων στην Λάρνακα (σύμφωνα με τον οδηγό Ξενοδοχείων 2004)
υποδεικνύει τα ακόλουθα.
Σε όλη την Επαρχία λειτουργούν 7,848 κλίνες για όλες τις κατηγορίες
καταλυμάτων. Στον αστικό και ευρύτερο αστικό-παραλιακό χώρο λειτουργούν
7,606 κλίνες, στον αγροτικό χώρο (Λεύκαρα) 55 κλίνες και στην ενδοχώρα
(στις νότιες περιοχές της Επαρχίας) λειτουργούν σε 5 χωριά, 187 κλίνες σε
παραδοσιακές οικοδομές (αγροτουριστικές μονάδες).
Βάσει των πιο πάνω, το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστικών κλινών (97%)
βρίσκεται κατανεμημένο στον αστικό και περιαστικό χώρο και εκτείνεται κατά
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γραμμικό τρόπο παράλληλα και κατά μήκος της παραλίας (περιοχή του
Τοπικού σχεδίου Λάρνακας), ενώ μόνο το 3% βρίσκεται στην ενδοχώρα.
Αναλυτικότερα λειτουργούν οι ακόλουθες κλίνες ανά περιοχή :

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΛΙΝΩΝ
Περιοχή

Αρ. Κλινών

%

Βορειοανατολική περιοχή

3,763

48%

Δήμος Λάρνακας

3,412

44%

Νοτιοδυτική περιοχή

431

5%

Ύπαιθρος

242

3%

Σύνολο

7,848

100%

Αν θεωρηθεί ότι τα καταλύματα που διαθέτουν την ποιότητα, που
ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις επιτυχούς ανταγωνισμού στην αγορά,
όπως αυτός διαμορφώνεται σήμερα, είναι όσα διαθέτουν κλίνες στις τάξεις 3,
4 και 5 αστέρων για τα ξενοδοχεία, Α τάξης για τα Οργανωμένα Διαμερίσματα,
τα Τουριστικά χωριά και οι τουριστικές επαύλεις, ενώ τα καταλύματα με κλίνες
στις τάξεις 1 και 2 αστέρων για τα ξενοδοχεία, Β για τα Οργανωμένα
Διαμερίσματα και τα Τουριστικά Διαμερίσματα, εμπίπτουν και συνιστούν στη
πλειοψηφία τους προβληματικό προϊόν, (χωρίς τούτο να σημαίνει ότι
καταλύματα με κλίνες στις κατηγορίες αυτές δεν μπορούν να αναβαθμιστούν ή
/ και θα πρέπει στο σύνολό τους να αποσυρθούν από την αγορά),
προκύπτουν τα ακόλουθα για κάθε περιοχή.
Ολόκληρη η Επαρχία Λάρνακας δεν διαθέτει κλίνες στις κατηγορίες των
τουριστικών χωριών και των τουριστικών επαύλεων που είναι το πιο
πρόσφατο τουριστικό προϊόν καταλυμάτων ποιότητας, το οποίο σε άλλες
περιοχές της Κύπρου παρουσιάζεται με μεγάλη ελκυστικότητα και προτίμηση
μεταξύ των πιο απαιτητικών ομάδων τουριστών
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 Οι

περισσότερες

κλίνες

των

ξενοδοχείων

συγκεντρώνονται

στην

Βορειοανατολική περιοχή (64%) ενώ τα οργανωμένα και αλλά τουριστικά
διαμερίσματα συγκεντρώνονται στην περιοχή του Δήμου (73% και 67%)
αντίστοιχα. Η νοτιοδυτική περιοχή έχει περιορισμένη συγκέντρωση κλινών,
αφού η οικοδομική ανάπτυξη επικεντρώνεται κυρίως σε εξοχικές κατοικίες
ενώ οι επενδύσεις σε τουριστικά καταλύματα, παραμένουν πολύ
περιορισμένες.
 Ιδιαίτερη μνεία για την περιοχή θα πρέπει να γίνει στο ξενοδοχείο Aldiana
και στις ιδιαιτερότητες του. Το Aldiana είναι καταρχήν μια πρωτοποριακή
κοινοπραξία του συγκροτήματος Μουσκή και της αεροπορικής εταιρείας
Lufthansa. Έχει συνολικά 322 δωμάτια και συνολικά 700 κλίνες και σειρά
διευκολύνσεων (8 γήπεδα τένις, θέατρο 650 ατόμων, κλπ). Παραδόξως
όμως παρουσιάζει προβλήματα λόγω χρήσης παρακείμενων περιοχών ως
πεδίο βολής της Εθνικής Φρουράς.
 Στην ενδοχώρα, και πιο συγκεκριμένα τα Λεύκαρα λειτουργούν 55 κλίνες
σε 2 ξενοδοχεία 1 και 2 αστέρων. Οι υπόλοιπες μονάδες που λειτουργούν
είναι παραδοσιακές οικοδομές αγροτουρισμού και κατανέμονται σε 6
χωριά, Αγ. Βαβατσινιάς με 1 μονάδα, Καλαβασός με 6, Ψεματισμένος με 3,
η Σκαρίνου με 5, η Τόχνη με 13 και Βάβλα με 2.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΛΙΝΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
(ΟΔΗΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 2004)
Σύνολο Ξενοδοχεία Οργαν.Διαμερισμ Τουρ.Διαμερ
Σύνολο

7606

Αποδεκτή

3807 50% 3407 72% 400

18%

Προβληματική

3799 50% 1311 28% 1884

82%

100%

Σύνολο

3763 49% 3035 64% 610

27%

118

20%

Αποδεκτή

2871 76% 2705 89% 166

27%

Προβληματική

892 24% 330 11% 444

73%

118

100%

Σύνολο

3412 45% 1334 28% 1674

73%

404

67%

Αποδεκτή

686 20% 452 34% 234

14%

Προβληματική

2726 80% 882 66% 1440

86%

404

100%

82

14%

82

100%

4718

2284

604

Βορειοανατολική Περιοχή

Δήμος

Νοτιοδυτική Περιοχή
Σύνολο

431 6% 349 7%

Αποδεκτή

250 58% 250 72%

Προβληματική

181 42% 99

28%

Σημειώνεται η ετοιμασία σχετικής μελέτης του Κ.Ο.Τ. που αφορά την
αξιολόγηση και απόσυρση κλινών σε Παγκύπρια βάση και η οποία θα
αποτελέσει σημείο αναφοράς τόσο για την μελλοντική ανάπτυξη κλινών αλλά
και απόσυρση άλλων. (σε συνάρτηση με την εισήγηση που γίνεται για
μετατροπή των πολεοδομικών ζωνών και πιθανή μεταφορά συντελεστή για
ξενοδοχειακές μονάδες στο μέρος της στρατηγικής της παρούσας μελέτης.)
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5.1.2.3

Ποσότητα και Ποιότητα Κέντρων αναψυχής
ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Περιγραφή

Υποστατικά

Υποστατικά

% Λάρνακας

Παγκύπρια

Λάρνακα

επί

αριθμός

Αριθμός

συνόλου

Εστιατόρια

3174

478

15.06%

Εστιατόρια και Ταβέρνες

1771

273

15.42%

Έτοιμα φαγητά

371

44

11.86%

Σουβλάκια και σάντουιτς

915

138

15.08%

Παγωτά

82

17

20.73%

Άλλα π.δ.κ.α.

35

6

17.14%

Πηγή: Απογραφή Επιχειρήσεων 2000, Στατιστική Υπηρεσία

Σύμφωνα με την απογραφή επιχειρήσεων του 2000, της Στατιστικής
υπηρεσίας, στην Λάρνακα λειτουργούσαν τα είδη κέντρων όπως συνοψίζονται
στον πιο πάνω πίνακα.
Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς
μεταβάλλεται σε ραγδαίους ρυθμούς αφού τέτοιου είδους επιχειρήσεις δυνατό
να κλείσουν ή και αλλάξουν μορφή, π.χ. από εστιατόριο κυπριακών σε ιταλικό
και ούτω καθεξής. Άρα οι αριθμοί που παρουσιάζονται είναι δυνατόν να μην
είναι αντιπροσωπευτικοί της σημερινής εικόνας της επαρχίας.
Η Λάρνακα διαθέτει επίσης άλλα κέντρα νυκτερινής διασκέδασης από
μπυραρίες μέχρι και καμπαρέ και δεν υστερεί ουσιαστικά σε οτιδήποτε αφορά
τους διάφορους τύπους κέντρων από άλλες επαρχίες.
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Τα κέντρα αναψυχής και η διατροφή στην περιοχή παρουσιάζουν σχετικά
μεγάλο εύρος σε ποσότητα και εν μέρει σε ποιότητα (εστιατόρια και ποικιλία
φαγητών). Στην Λάρνακα λειτουργούν παραδοσιακές ταβέρνες τόσο στην
πόλη όσο και στην επαρχία για την εξυπηρέτηση τόσο Κυπρίων αλλά και
ξένων περιηγητών. Αυτές μπορεί να διαχωριστούν σε ταβέρνες και εστιατόρια
Κυπριακής

Κουζίνας,

ψαροταβέρνες,

αλλά

και

σε

πλειάδα

ξένης

γαστρονομίας από Ιταλικά μέχρι και Κινέζικα ενώ λειτουργούν πολλές διεθνής
αλυσίδες ταχείας και μαζικής εστίασης.
Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι σε γενικές γραμμές η διατροφή στην
περιοχή ικανοποιεί όλα τα γούστα και απαιτήσεις των περιηγητών, ενώ θα
πρέπει να σημειωθεί ότι για την ικανοποίηση των γευστικών και ιδιαίτερων
αναγκών των περιηγητών, η αγορά καθορίζει και ρυθμίζει τόσο την πρόσφορα
και όσο και την ζήτηση. Αξίζει να αναφερθεί ότι δυο εστιατόρια στην περιοχή
έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΒΑΚΧΙΣ» για την κυπριακή γαστρονομία.

5.1.2.4

Ιστορικά και Αρχαιολογικά Μνημεία

Η περιοχή είναι πλούσια σε αρχαιολογικούς χώρους και αξιοθέατα τα οποία
μπορεί να αποτελέσουν παράμετρο διαφοροποίησης σε σχέση με άλλες
περιοχές της Κύπρου, αφού κάθε περιοχή έχει την δική της ξεχωριστή ιστορία
και σφραγίδα στην ευρύτερη Ιστορία της Κύπρου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι
κάποια αρχαία μνημεία βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό σε μικρή απόσταση
από το κέντρο της πόλης (Μεσαιωνικό Κάστρο / Αρχαίο Κίτιον) ενώ κάποια
βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους, ενώ σχεδόν σε όλη την
επικράτεια της επαρχίας (όπως φάνηκε και από την ανάλυση των κοινοτήτων
που προηγήθηκε) υπάρχουν διάφορα αξιοθέατα για να δει ο επισκέπτης.
Παρατίθενται, στη συνέχεια τα πιο αξιόλογα μνημεία, ενώ όλα τα αρχαία
μνημεία της περιοχής συνοψίζονται στο παράρτημα Δ – Αρχαιότητες με
σχετική γεωγραφική σύνδεση
 Αρχαίο Κιτίον
 Τέντα Καλαβασού
 Οι Καμάρες
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 Νεολιθικός Συνοικισμός Χοιροκοιτίας

5.1.2.5

Θρησκευτικά Μνημεία

Η Λάρνακα διαθέτει αξιοσημείωτα θρησκευτικά μνημεία της Χριστιανοσύνης
και του Μουσουλμανισμού. Μεταξύ αυτών αναφέρονται:
 Εκκλησία Αγίου Λαζάρου
Χρονολογείται στην Βυζαντινή περίοδο και αποτελεί μία από της
σημαντικότερες εκκλησίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου.
 Μόνη Σταυροβουνίου
Από την εποχή της καθόδου της Αγίας Ελένης στην Κύπρο, το μοναστήρι
είναι η παλαιότερη μονή στην Κύπρο, κτισμένο πάνω σε μια βουνοκορφή
στην άκρη του ψηλότερου σημείου και προκαλεί δέος. Διατηρεί το «άβατο»
για τις γυναίκες.
 Μουσουλμανικοί Ναοί – Χαλά Σουλτάν Τεκκές
Κτίστηκε το 1816 στον τόπο, όπου κατά την παράδοση, πέθανε η Ούμ
Χαράμ το 647, κατά την πρώτη αραβική επιδρομή εναντίον της Κύπρου.
Κατά το θρύλο η Ούμ Χαράμ ήταν συγγενής του προφήτη Μωάμεθ. Ο
τεκκές είναι σημαντικός τόπος προσκυνήματος για τους Μουσουλμάνους,
που τον κατατάσσουν αμέσως μετά τα ιερά της Μέκκας, της Μεδίνας και
του Αλ Ακσιά στην Ιερουσαλήμ.
Σε ότι αφορά άλλα θρησκευτικά μνημεία αυτά παρουσιάζονται συνοπτικά στο
Παράρτημα Δ – Θρησκευτικά Μνημεία με αντίστοιχη γεωγραφική τοποθεσία.

5.1.2.6

Πολιτιστικά Αξιοθέατα

Στα κύρια σημειώνονται τα ακόλουθα:
 Βυζαντινό Μουσείο εκκλησίας Α. Λαζάρου
 Μουσείο Πιερίδη
 Επαρχιακό Αρχαιολογικό Μουσείο Λάρνακας
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 Οι Αποθήκες, που αναπαλαιώθηκαν την τελευταία δεκαετία και στις οποίες
υπάρχει παλαιοντολογικό μουσείο και ορυκτά καθώς και αίθουσα για
έκθεση έργων τέχνης Κυπρίων και ξένων καλλιτεχνών.
Στο παράρτημα Δ – Πολιτιστικά παρατίθενται όλα τα σχετικά με πολιτιστικά
στην περιοχή.

5.1.2.7

Τουριστικοί Περίπατοι και άλλες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Ο Δήμος Λάρνακας σε συνεργασία με τον ΚΟΤ και τον Κυπριακό Σύνδεσμο
Ξεναγών οργανώνουν 2 εβδομαδιαίους περιπάτους ως ακολούθως:
Larnaca Past & Present (Κάθε Τετάρτη)
Skala and its craftsman (Κάθε Παρασκευή)
Οι περίπατοι γίνονται με συνοδεία ξεναγού και προσφέρονται δωρεάν στους
ξένους επισκέπτες, έχουν ως σημείο έναρξης τα γραφεία του Κ.Ο.Τ. και
καλύπτουν τα βασικότερα αξιοθέατα της πόλης.
Επιπρόσθετα, πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων διοργανώνονται στην πόλη
της Λάρνακας. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις βασικότερες πολιτιστικές
εκδηλώσεις ανά μήνα για το έτος 2005 όπως αυτά παρουσιάζονται στην
Έκδοση List of Events 2005, του ΚΟΤ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2005









Διαλέξεις στο Ζηνώνειο
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο



Προβολές Ταινιών από
Κινηματογραφική Λέσχη
Λάρνακας







Ευρωπαϊκός Πολιτιστικός
Χειμώνας Λάρνακας
“Musical Sundays”
Εκδηλώσεις Καρναβαλιού
Φεστιβάλ Κλασσικής Μουσικής
Περιφορά εικόνας Αγίου
Λαζάρου

























Εκδηλώσεις «Europe Day»



Ανθεστήρια



«Διεθνής Ημέρα Παιδιού»



Κατακλυσμός



Διεθνές Καλοκαιρινό Φεστιβάλ
Λάρνακας (μουσική, θέατρο,
χορός, κινηματογράφος,



τέχνες)
«World Famous Musicals»



«Κύπρια 2005» - Διεθνές
Φεστιβάλ
Φεστιβάλ Νεολαίας – Ροκ
συναυλίες



Ερασιτεχνικές Δημιουργίες
(χορωδίες, θεατρικές
παραστάσεις, χορευτικά



συγκροτήματα)

H μεγαλύτερη και πιο χαρακτηριστική εκδήλωση της Λάρνακας είναι η γιορτή
του κατακλυσμού. Κάθε χρόνο, ο κατακλυσμός προσελκύει τόσο ντόπιους
επισκέπτες αλλά και ξένους περιηγητές που βρίσκονται στο νησί.
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Η γιορτή αυτή η οποία διαρκεί μια εβδομάδα κατά τον μήνα Μάιο ή Ιούνιο έχει
ιδιαίτερα παραδοσιακό χαρακτήρα αφού μερικές από τις εκδηλώσεις αφορούν
παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, θέατρο σκιών, καραγκιόζη καθώς και
σταθερή παρουσίαση κυπριακών χειροτεχνιών και επαγγελμάτων, τα οποία
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ξένους περιηγητές (σχετική
έρευνα).
Για το 2004, η γιορτή του κατακλυσμού περιελάμβανε μια διευρυμένη
παρουσίαση κυπριακών επαγγελμάτων που κάλυπτε:
 Σκάλισμα κολοτζιών

 Ανθόνερο

 Κεντήτρια Λευκάρων

 Πηξαξιής (σουγιάδες Λάπηθου)

 Σκάλισμα Ξύλου (σεντούκια)

 Μάντης-Γανωματής

 Καλάθας

 Σκουπάς

 Τσέστους-πανέρια

 Καρεκλάς

 Κάδρα με κουκούλια μεταξοσκώληκα

 Στρατουράς

 Κατασκευή Βούρκας

 Αδραχτάς

 Αμαξάρης με παραδοσιακή άμαξα
Στο παράρτημα Δ παρουσιάζονται πληροφορίες για τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι κοινότητες της Λάρνακας οι οποίες έχουν
σχέση με την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου και θα πρέπει
σίγουρα να προβάλλονται ανάλογα.
5.1.2.8 Αγροτουρισμός
Η περιοχή έχει καθιερωθεί σαν ο πρώτος προορισμός της Κύπρου για τους
λάτρεις της φύσης και της ζωής της υπαίθρου. Αξιοσημείωτη είναι η
διαμόρφωση

τουριστικών

καταλυμάτων

σε

παραδοσιακές

οικοδομές,

αποτέλεσμα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, στα χωριά στο νοτιότερο τμήμα της
Επαρχίας. Η όλη προσπάθεια χαρακτηρίζεται από ένα ευρύτερο πρόγραμμα
που αποβλέπει στη διατήρηση και ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα
των χωριών αυτών και την προσέλκυση τουριστών σε χωριά μιας περιοχής, η
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οποία εκτός από τη σχετική συνύπαρξη της με τη παραλία συνδέεται και με
τον αυτοκινητόδρομο (Λευκωσίας-Λεμεσού).
Στην προσπάθεια για ολοκληρωμένο αγροτουριστικό προϊόν ο ιδιωτικός
τομέας προσφέρει στον αγροτουρίστα ευκαιρίες για ανάμειξη του σε
παραδοσιακές

δραστηριότητες

όπως

παρακολούθηση

κατασκευής

χαλουμιών, μάζεμα ελιών και παραγωγή λαδιού κτλ. Επίσης γίνονται
προσπάθειες

για

ανάπτυξη

άλλων

δραστηριοτήτων

όπως

ιππασία,

περπάτημα σε μονοπάτια με φυσική ομορφιά, ποδηλατοδρομία, περίπατοι
κτλ. Εντούτοις η υποδομή στην περιοχή είναι ελλιπής σε σχέση με :
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η περιοχή αγροτουριστικής ανάπτυξης αλλά και
γενικότερα η ορεινή περιοχή της Επαρχίας διαθέτει ένα σχετικά περιορισμένο
οδικό δίκτυο τόσο από άποψη άμεσης και άνετης σύνδεσης των διάφορων
χωριών και χώρων ενδιαφέροντος όσο και από άποψη ποιότητας του ίδιου
του οδικού δικτύου. Εξαίρεση στη διαπίστωση αυτή αποτελεί ο δρόμος προς
τα Λεύκαρα και βορειότερα ο δρόμος προς την Αθηένου. Η βελτίωσησυμπλήρωση του οδικού δικτύου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
περαιτέρω ανάπτυξη της υπαίθρου (δρόμοι ή άλλοι άξονες μεταφορών,
ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, μονοπάτια).
Η ταυτόχρονη βελτίωση των προσφερόμενων μέσων και τρόπων μεταφοράς
και επέκταση του χρόνου λειτουργίας τους, είναι εξίσου σημαντικές
παράμετροι με τις οποίες θα πρέπει να διασφαλίζεται για τον επισκέπτη αλλά
και τον κάτοικο της περιοχής η μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία στην επιλογή του
τρόπου, του μέσου και της συχνότητας με τα οποία θα διακινούνται. Η
ολοκληρωμένη προσέγγιση στα θέματα μεταφορών στην ενδοχώρα, αλλά και
σε ολόκληρη την επαρχία, θα έχει πολλαπλά ευεργετικά αποτελέσματα στον
τρόπο λειτουργίας και περαιτέρω ανάπτυξης της ορεινής αλλά και των άλλων
περιοχών και θα διασφαλίσει για τους ξενοδόχους και τους οργανωτές
ταξιδίων, με τη μορφή της «πρόσθετης αξίας», τη δυνατότητα αξιοποίησης
των προσφερόμενων δυνατοτήτων και την απαραίτητη ευελιξία στη διακίνηση
των πελατών τους είτε σε ομάδες είτε ατομικά.
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Είναι αυτονόητο ότι η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί με ένα
άρτιο πρόγραμμα δημιουργίας χώρων στάθμευσης στα απαραίτητα σημεία
τερματισμού ή στάσης των μέσων μεταφοράς. Η παροχή διευκολύνσεων σε
χώρους στάθμευσης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ομαδικών
μετακινήσεων (pullman, λεωφορεία κλπ), του ιδιωτικού αυτοκινήτου, άλλων
μέσων μεταφοράς, όπως και στις ανάγκες παροχής διευκολύνσεων
(αναψυκτήρια, χώροι υγιεινής) στους επισκέπτες (με ιδιαίτερη έμφαση στα
άτομα με ειδικές ανάγκες) αποτελεί επιτακτικό καθήκον κάθε Δήμου και
Κοινότητας στα σημεία προορισμού.
Τέλος το δίκτυο και το σύστημα μεταφορών στις αγροτικές περιοχές θα
πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένο με το σύστημα και δίκτυο μεταφορών
κατά μήκος του παραλιακού μετώπου με τρόπον ώστε ολόκληρη η Επαρχία
να διαθέτει ένα άνετο, αποτελεσματικό και λειτουργικό σύστημα μεταφορών με
το οποίο να διασφαλίζεται η ασφαλής και γρήγορη μεταφορά σε όλα τα σημεία
ενδιαφέροντος της επαρχίας. Η πληρότητα του συστήματος θα επιτρέψει τη
συμμετοχή κάθε κοινότητας και την προβολή κάθε σημείου ενδιαφέροντος σε
ολόκληρη την έκταση της επαρχίας. Το δίκτυο μεταφορών στην παραλιακή
ζώνη περιγράφεται στο αντίστοιχο τμήμα της μελέτης.
5.1.2.9 Φυσικές Ομορφιές
Σίγουρα οι Αλυκές της Λάρνακας αποτελούν ένα μοναδικό θέαμα ειδικά την
περίοδο αποδήμησης των φλαμίνγκο. Αυτή συμπίπτει με το τελείωμα αλλά και
την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου αιχμής, άρα μπορεί κάλλιστα να
αποτελέσει σημείο προσέλκυσης περιηγητών από όλη την Κύπρο αλλά και το
εξωτερικό.
Η μοναδική παραλία των φοινικούδων, είναι χαρακτηριστική της Λάρνακας και
αποτελεί σημείο αναφοράς και συνάντησης μεταξύ των ντόπιων Λαρνακέων
και μη.
5.1.2.10 Αθλητική Υποδομή
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Στην

περιοχή

βορειοδυτικά

του

αεροδρομίου

λειτουργούν

γήπεδα

ποδοσφαίρου, με ιδιωτική πρωτοβουλία, τα οποία προσελκύουν ομάδες του
εξωτερικού για προετοιμασία κατά τη διάρκεια του χειμώνα όπου διακόπτεται
το εθνικό πρωτάθλημα λόγω των καιρικών συνθηκών στις χώρες τους.
Στην περιοχή λειτουργούν με ιδιωτική πρωτοβουλία τα ακόλουθα:
 Πίστα Go Karts (Μοναδική στην Κύπρο)
 Paragliding (Δεκέλεια)
 Parachuting (Δεκέλεια)
 Light Aviation Courses
 Καταδύσεις-(Ζηνοβία- ένα από τα μεγαλύτερα ναυάγια της Μεσόγειου)
Πέραν

των

πιο

πάνω

σημειώνεται

η

ύπαρξη

διαφόρων

γηπέδων

ποδοσφαίρου, κλειστών αιθουσών για αθλήματα όπως καλαθοσφαίριση και
πετόσφαιρα, τόσο στην Λάρνακα αλλά και σε επί μέρους κοινότητες, τα οποία
αποτελούν χρήση ντόπιων ομάδων και συλλόγων που αγωνίζονται στα εθνικά
πρωταθλήματα υπό την αιγίδα των αρμοδίων Ομοσπονδιών.
5.1.2.11 Άλλες μορφές τουριστικής υποδομής και έλξεις
 Θεματικά Πάρκα
Όπως έχει είδη προαναφερθεί, στη περιοχή Μαζωτού, εδώ και μερικά χρόνια
λειτουργεί θεματικό πάρκο Καμήλων το οποίο και αποτελεί σημείο
προσέλκυσης τόσο ξένων αλλά και Κυπρίων Περιηγητών. Το πάρκο
απευθύνεται κυρίως στα παιδιά, αλλά και οικογένειες με παιδιά.
Προγραμματίζεται, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, η δημιουργία Μουσείου
/ Θεματικού Πάρκου με θέμα το άλας στην περιοχή της Αλυκής. Το έργο έχει
ήδη σχεδιαστεί και αναμένεται ότι θα ξεκινήσει η ανέγερση του μέσα στο 2006.

5.2

Ανάλυση Διάθεσης / Διανομής
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Το γεγονός ότι η Κύπρος είναι νησί, η πρόσβαση γίνεται πρώτιστα από αέρος
και έπειτα από τη θάλασσα.
Για να μπορέσει η Κύπρος και η περιοχή να αυξήσουν τις αφίξεις περιηγητών,
λαμβάνοντας υπ όψη και τις τάσεις διεθνώς, επιβάλλεται όπως το θέμα του
δικτύου πτήσεων από και προς της Κύπρο τεθεί σε μια πιο οργανωμένη και
ευρύτερη Στρατηγική. Η θέση της Κύπρου σαν το Νότιο-Ανατολικότερο σημείο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης την καθιστά σημαντική και σε θέματα πτήσεων
συνδέοντας την Ε.Ε. με την Μέση και Άπω Ανατολή. Το θέμα της
αναβάθμισης του αεροδρομίου βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό υπό
διαπραγμάτευση μεταξύ του κράτους και ενδιαφερομένων ιδιωτών, ενώ ο
πρώτος επιτυχών προσφοροδότης απέσυρε το ενδιαφέρον για ανάληψη του
έργου. Η φιλελευθεροποίηση των πτήσεων έχει βοηθήσει σε μερική αύξηση
του δικτύου πτήσεων αφού εταιρείες όπως η Aegean πραγματοποιούν
πτήσεις από και προς τη Λάρνακα σε καθημερινή βάση και με μεγάλο αριθμό
πτήσεων. Ειδικά η Aegean, έχει επικεντρωθεί στη σύνδεση της Κύπρου με
την Ελλάδα προσφέροντας την ευκαιρία για τους επιχειρηματίες αλλά και
περιηγητές να επισκεφθούν το νησί, σε σχετικά χαμηλό κόστος. Οι αφίξεις
περιηγητών από Ελλάδα είναι σε συνεχή άνοδο (2002 -2004).
Σε ότι αφορά άλλες πτυχές της διάθεσης, σημειώνονται τα ακόλουθα:
 Οι ξενοδόχοι στην περιοχή συνεργάζονται με διοργανωτές ταξιδιών
στο εξωτερικό όπως THOMSON, TUI κτλ
 Πολλά

ξενοδοχεία

και

αγροτουριστικά

καταλύματα

διαθέτουν

ιστοσελίδα στο διαδίκτυο για προώθηση του Direct Booking.

5.3

Ανάλυση Επικοινωνίας και Προώθησης

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται ανάλυση της υφιστάμενης πολιτικής
επικοινωνίας και προώθησης με έμφαση στη προώθηση που γίνεται για την
περιοχή.
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Ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος φορέας σε θέματα προβολής της Κύπρου σαν
τουριστικός προορισμός, μέχρι και την εκπόνηση της μελέτης Στρατηγικής
Τουρισμού 2003 - 2010 ήταν ο Κ.Ο.Τ. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο Κ.Ο.Τ.
παρείχε την δυνατότητα σε επί μέρους φορείς, οργανωμένα σύνολα και
ιδιώτες να αιτηθούν κονδύλια προβολής για συγκεκριμένες εκδηλώσεις με
επίκεντρο την αύξηση της προβολής και αφίξεων περιηγητών νοουμένου ότι
το 50% του κόστους καλύπτεται από τους διοργανωτές των εκδηλώσεων. Το
ίδιο ισχύει και για την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων.
Με την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου του Κ.Ο.Τ. έγινε εισήγηση η οποία
και υιοθετήθηκε, για την ανάληψη ενεργότερου ρόλου και κάλυψης μέρους του
κόστους προβολής από τις Επαρχίες, με την δημιουργία Επαρχιακών
Φορέων Προβολής με την εμπλοκή των Δήμων και κοινοτικών Συμβουλίων,
των ξενοδόχων, κέντρων αναψυχής και γενικά όλων των εμπλεκομένων στην
τουριστική βιομηχανία.
Οι αρχές της Λάρνακας προέβηκαν στην δημιουργία του Φορέα Προβολής
εντούτοις υπήρξαν κάποιες διαφωνίες σε σχέση με τον τρόπο εισδοχής των
διαφόρων περιοχών με την καταβολή χρηματικού ποσού για συμμετοχή με
κάποιες κοινότητες αρχικά να συμμετέχουν και έπειτα να απέχουν.
Η προβολή της Λάρνακας ως επί το πλείστον και μέχρι πριν μερικά χρόνια
στηριζόταν αποκλειστικά σε πρωτοβουλίες των ξενοδόχων με την συμμετοχή
τους

σε

διάφορες

τουριστικές

εκθέσεις

στο

εξωτερικό,

δημιουργία

ενημερωτικών φυλλαδίων για τις μονάδες τους, ιστοσελίδων, ενεργειών
Δημοσίων σχέσεων με την πρόσκληση και φιλοξενία τόσο διοργανωτών
ταξιδιών και δημοσιογράφων από χώρες προσέλκυσης ή και ενδιαφέροντος
προσέλκυσης περιηγητών. Σε όλα αυτά, υπήρξε και η στήριξη του Κ.Ο.Τ.

5.4

Ανάλυση Τιμών

Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι οι πλείστοι ξένοι περιηγητές στην Λάρνακα, για
την ακρίβεια ποσοστό της τάξης του 75%, ανέφερε ότι το πακέτο τους εκτός
του εισιτηρίου και διαμονής περιλάμβανε και τα γεύματα. Σε επαφές με
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ξενοδόχους της περιοχής, εκφράστηκε η πρόθεση να προσφέρουν σε
μεγαλύτερο βαθμό και έκταση το All Inclusive σε μια προσπάθεια
αντιμετώπισης των χαμηλών αφίξεων και πληρότητας.
Το κόστος του εισιτηρίου από πλευράς Κυπριακών Αερογραμμών φάνηκε
από τις έρευνες να είναι αρνητικός παράγοντας.
Το εργατικό κόστος στην ξενοδοχειακή βιομηχανία αποτελεί ανασταλτικό
παράγοντα στην παροχή ανταγωνιστικών τιμών.
Περαιτέρω το μέγεθος της αγοράς σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Κύπρος
είναι νησί επιβαρύνουν τις τιμές πλείστον προϊόντων και υλικών αυξάνοντας
το κόστος οικοδομών, διατροφής, καθαρισμού, συντήρησης, κτλ.
Οι ψηλοί φόροι (δημοτικοί αλλά και κρατικοί όπως σκύβαλα, αποχετευτικό
κτλ) σε σχέση με άλλες χώρες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Οργανωτών Εκδρομών Martin Brackenbury, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον Οικονομικό Φιλελεύθερο τον Μάρτιο 2005 με τίτλο «Η
τουριστική βιομηχανία κινδυνεύει», οι ξενοδόχοι στη Κύπρο καλούνται να
καταβάλουν ποσοστό περίπου της τάξης 20% από τις εργασίες τους σε
φόρους και άλλες επιβαρύνσεις. Στην Ελλάδα για παράδειγμα το ποσοστό
των φόρων επί των εσόδων είναι 13% ενώ στην Ισπανία ανέρχεται στο 10%.
Περαιτέρω, πολλές μονάδες έχουν υψηλό κόστος χρηματοδότησης αφού για
την ανέγερση ή / και αναβάθμιση τους οι ιδιοκτήτες καταφεύγουν σε δάνεια
από τράπεζες.
Οι πιο πάνω λόγοι επιβαρύνουν το κόστος στην τουριστική βιομηχανία,
καθιστώντας την μη ανταγωνιστική σε θέματα τιμών σε σχέση με άλλους
προορισμούς.
Θα

πρέπει

επίσης να

σημειωθεί

ο

ψηλός βαθμός εξάρτησης και

διαπραγματευτικής δύναμης υπέρ των μεγάλων διοργανωτών ταξιδιών σε
βάρος των ξενοδόχων αφού οι διοργανωτές ταξιδιών διαχειρίζονται την
κίνηση και εισηγούνται στους πελάτες εναλλακτικές επιλογές (χωρών, πόλεων
και μονάδων)
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Οι πιο πάνω παράμετροι συνθέτουν παραμέτρους επιβάρυνσης της βάσης
του κοστολογίου και κατ επέκταση τις τιμές αλλά και το περιθώριο κέρδους.
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6.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

6.1

Αξιολόγηση Επί μέρους Πτυχών Τουριστικού Προϊόντος

6.1.1 Τουριστικά καταλύματα
Οι κλίνες της περιοχής είναι περιορισμένες σε ποσότητα και ιδιαίτερα
ποιότητα. Σε ποσότητα δεν υπάρχουν τουριστικές επαύλεις και χωριά, που
φαίνεται να έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη προτίμηση μεταξύ των ξένων. Η
παραχώρηση All Inclusive από πλευράς ξενοδόχων σαν μέτρο αντιμετώπισης
των χαμηλών πληροτήτων, αναπόφευκτα οδηγεί τις μονάδες σε συρρίκνωση
ή και μείωση επί μέρους υπηρεσιών ή και υποβάθμιση συμπληρωματικών
διευκολύνσεων αφού η μείωση της κερδοφορίας δεν επιτρέπει τον
προγραμματισμό και ορθολογιστική ανάπτυξη και αναβάθμιση.
Το ξενοδοχειακό προϊόν της Λάρνακας χρειάζεται αναβάθμιση ενώ οι μονάδες
που λειτουργούν στην πόλη θα πρέπει να αποσυρθούν εάν δεν έχουν τα
κατάλληλα κίνητρα αναβάθμισης και μετατροπής σε σύγχρονες τουριστικές
εστίες παρέχοντας σύγχρονες και ξεχωριστές υπηρεσίες έστω και σε
μικρότερη κλίμακα για να δικαιολογούν τις αυξημένες τιμές.
Η μελέτη απόσυρσης κλινών θα καταδείξει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το
πρόβλημα και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση του.
Η διστακτικότητα από μέρους των διοργανωτών ταξιδιών να πωλούν
Λάρνακα διαφάνηκε ξεκάθαρα και μέχρι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις
για απεξάρτηση του τουριστικού προϊόντος από την δύναμη μερικών μεγάλων
ταξιδιωτικών πρακτόρων του εξωτερικού το πρόβλημα θα εξακολουθήσει να
υφίσταται.
Χαρακτηριστικές είναι οι απόψεις και εκτιμήσεις Διοργανωτών Ταξιδιών για τις
κλίνες της Λάρνακας:
 Η Λάρνακα δεν είναι τόσο δημοφιλής μεταξύ των διοργανωτών
ταξιδιών λόγω της μικρής της χωρητικότητας.
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 Οι Γερμανοί ανάφεραν ότι διοργανώνουν ταξίδια μελέτης αλλά οι
ομάδες καταλήγουν σε ξενοδοχεία της Λεμεσού απ όπου και εξορμούν
και περνούν μισή ή και όλη την ημέρα στη Λάρνακα σαν επισκέπτες.
Το πρόβλημα με τις κλίνες της Λάρνακας όπως χαρακτηριστικά
ανέφεραν είναι τόσο ο περιορισμός επιλογών σε ποιοτικές κλίνες αλλά
και η ποιότητα των κλινών αυτή καθ’ αυτή.
Περαιτέρω οι απόψεις Φορέων Τουρισμού της Λάρνακας αλλά και απλών
περιηγητών (Κυπρίων και Ξένων) ενισχύουν τα όσα είπαν οι διοργανωτές
ταξιδιών:
 Η έλλειψη κλινών περιορίζει σημαντικά το ενδιαφέρον από ξένους
τουριστικούς πράκτορες να προωθήσουν την Λάρνακα αφού δεν
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τους τουριστικούς πράκτορες να
λειτουργήσουν αποδοτικά.
 Η Λάρνακα έχει πολύ χαμηλή τουριστική υποδομή τόσο ποιοτικά αλλά
και ποσοτικά. Ειδικά οι κλίνες 2

– 3 αστέρων είναι πολύ

υποβαθμισμένες.
 Οι κλίνες 2-3 αστέρων εντός της πόλης συνορεύουν με άλλα κτίρια,
άρα δεν υπάρχει δυνατότητα επέκτασης ή και αναβάθμισης. Άρα και οι
ιδιοκτήτες δεν έχουν κανένα κίνητρο για να προβούν σε αναβάθμιση
των μονάδων τους.
 Η ποιότητα των τουριστικών καταλυμάτων της Λάρνακας έτυχε θετικής
αξιολόγησης (3,6) από Κύπριους περιηγητές που τα χρησιμοποίησαν.
Αντίθετα, οι ξένοι ιδιοκτήτες δεύτερης κατοικίας αξιολόγησαν τη
ποιότητα διαμονής στη Λάρνακα αυστηρά (2,9) και έδωσαν ουδέτερη
αξιολόγηση σε ότι αφορά τις διευκολύνσεις αλλά και τοποθεσία των
τουριστικών μονάδων
Από τα πιο πάνω προκύπτουν:
Πρόβλημα σε σχέση με την διεκπεραίωση των λειτουργιών των
διοργανωτών ταξιδιών στην περιοχή το οποίο δεν επιτρέπει την
εξυπηρέτηση των πελατών τους είτε λόγω αυξημένου κόστους
διατήρησης της συγκεκριμένης λειτουργίας ή / και σε θέματα
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τήρησης εσωτερικών διαδικασιών εξυπηρέτησης των πελατών
τους.
Ο περιορισμός σε ποιοτικές κλίνες αλλά και ευρύτερα οι επιλογές
για τους περιηγητές αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα προώθησης
της περιοχής μεταξύ των διοργανωτών ταξιδιών.
6.1.2 Πρόγραμμα «ΒΑΚΧΙΣ» - Προώθηση Παραδοσιακής Κυπριακής
Κουζίνας σε ταβέρνες.
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού σε συνεργασία με το Ανώτατο
Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) θέλοντας να υλοποιήσει τους
στόχους του νια το στρατηγικό σχέδιο τουρισμού 2000-2010 έθεσε σε
λειτουργία το πρόγραμμα «ΒΑΚΧΙΣ».
Το πρόγραμμα αυτό δίνει την δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού για την
Κυπριακή κουζίνα σε διάφορες επιχειρήσεις και το δικαίωμα προβολής τους
σε ειδικούς οδηγούς και διάφορες διαφημιστικές ή ενημερωτικές εκδόσεις τις
οποίες αναλαμβάνει ο Κ.Ο.Τ.. Επιπλέον προβάλλονται από την ιστοσελίδα
του οργανισμού.
Μέσα από την προώθηση της ποιοτικής παραδοσιακής κουζίνας της Κύπρου
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο το όφελος και τα ωφελήματα που
έχουν οι επιχειρηματίες είναι αρκετά. Το πρόγραμμα αυτό εμπλουτίζει σε
μεγάλο βαθμό το τουριστικό προϊόν και αναβαθμίζει την εικόνα και ποιότητα
ζωής της Κύπρου.

6.1.3

Πολιτιστικά Αξιοθέατα και Εκδηλώσεις

6.1.3.1 Υποδομή Μουσείων
Όπως τα περισσότερα μουσεία στην Κύπρο, έτσι και τα μουσεία της
Λάρνακας αρκούνται στην απλή έκθεση των αρχαιοτήτων, χωρίς την χρήση
τεχνολογίας για περαιτέρω εξήγηση και λεπτομερή παρουσίαση των
εκθεμάτων και άμεση εμπλοκή του περιηγητή, ως επίσης και υποδομής για
60

περαιτέρω ευκαιρία απόκτησης γνώσεων καθώς και ευκαιρίες αγοράς
αναμνηστικών δώρων (π.χ βιβλιοθήκη, μαγαζιά κτλ). Παράλληλα, οι ώρες
λειτουργίας των μουσείων δεν είναι βολικές για τους τουρίστες.
Η πλούσια Ιστορία και πολιτισμός που χρονολογούνται σε 4,000 και πλέον
χρόνια θα πρέπει να αναδειχθούν και προωθηθούν σαν μέρος της όλης
τουριστικής υποδομής αλλά ειδικά σε επί μέρους ομάδες ενδιαφέροντος,
όπως αρχαιολόγους, ιστορικούς σε πανεπιστημιακό επίπεδο για προσέλκυση
ομάδων μελέτης. Η ιστορία και ο πολιτισμός μιας περιοχής αποτελούν σημείο
ενδιαφέροντος και μεταξύ των περιηγητών. Τα διάφορα αρχαία μνημεία και
χώροι θα πρέπει να τύχουν της πρέπουσας προσοχής και σημασίας τόσο σε
θέματα καθαριότητας και προστασίας, σηματοδότησης, αλλά και σύνδεσης
μεταξύ τους. Η δημιουργία αρχαιολογικών διαδρομών και η πληροφόρηση
τους στους ξένους είναι σημαντική για την διευκόλυνση του περιηγητή.
Οι ιδιοκτήτες δεύτερης κατοικίας θεωρούν ότι τα διάφορα αξιοθέατα,
αρχαιολογικά, θρησκευτικά κτλ είναι αξιόλογα και σε καλή κατάσταση.
Οι μοναδικές εκκλησίες και μοναστήρια βρίσκονται στην περιοχή από τον
καιρό του Βυζαντίου και της καθόδου της Αγίας Ελένης στο νησί. Πέραν
αυτών, υπάρχουν πολλές εκκλησίες και άλλα μνημεία της Χριστιανοσύνης τα
οποία συνθέτουν το κομμάτι της Χριστιανικής θρησκείας. Παράλληλα,
υπάρχει το Μουσουλμανικό τέμενος, που σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι
το τρίτο σε σημασία για τους μουσουλμάνους.

6.1.3.2.

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται στη Λάρνακα είναι αξιόλογες αλλά
απαιτείται εντονότερη προβολή τους και υποστήριξη τους με στόχο την
ενημέρωση / προσέλκυση των ντόπιων και ξένων για αυτές. Προβάλλονται
αρχικά μέσω των σχετικών φυλλαδίων – εκδόσεων του Κ.Ο.Τ. – Musical
Sundays και List of Events. Επίσης, κυκλοφορεί ο μηνιαίος οδηγός
εκδηλώσεων Prima Scala από το Δήμο Λάρνακας. Ωστόσο, αδυναμία
αποτελεί το γεγονός ότι αυτές οι εκδηλώσεις δεν προβάλλονται μέσω της
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ιστοσελίδας του Δήμου Λάρνακας. Επίσης, το σχετικό μέρος της ιστοσελίδας
του K.O.T. δεν δίνει σαφείς πληροφορίες με ανάλογη συγκεκριμένη
περιγραφή και ημερομηνία των εκδηλώσεων.

6.1.4

Αγροτουρισμός

Η υποδομή στην περιοχή είναι ελλιπής σε σχέση με σηματοδότηση για
πεζούς και αξιοποίηση δρόμων και μονοπατιών για περπάτημα, τη μη
επέκταση / διαχωρισμό δρόμων (ειδικά Tόχνης, Καλαβασού) για υποδομή
ποδηλατοδρόμου,

ακατάλληλους

αγροτικούς

δρόμους

που

τυγχάνουν

ιδιωτικής χρήσης για ιππασία από ξένους πελάτες (γεμάτοι πέτρες και
χρειάζονται επίστρωση με χώμα).

6.1.5

Φυσικές Ομορφιές

Η οχληρία που παρατηρείται τόσο στο παραλιακό μέτωπο με την ανεξέλεγκτη
παρουσία πλανόδιων πωλητών, οι ακαθαρσίες και άγρια βλάστηση που
φυτρώνει πρέπει να τύχουν οργανωμένου προγράμματος καθαρισμού σε όλη
τη διάρκεια του χρόνου.
Οι πινακίδες που αναρτούνται από παρακείμενα υποστατικά στις Φοινικούδες,
καθώς και αυτές που αναρτούνται στα ίδια τα καταστήματα χαλούν την φυσική
ομορφιά του τοπίου και θα πρέπει να τύχουν μελέτης απομάκρυνσης. Στη
Ρώμη, όταν η διεθνούς φήμης αλυσίδα φαγητών ταχείας εξυπηρέτησης
McDonald’s λειτούργησε κατάστημα στην περιοχή της Piazza Barka, οι Αρχές
έθεσαν σαν όρο το σεβασμό της περιοχής και δεν επέτρεψαν την ανάρτηση
της γνωστής πινακίδας με τις χρυσές καμπύλες, (σήμα κατατεθέν της εταιρίας)
για να της εκδώσουν άδειες λειτουργίας.
Ενώ οι δημοτικές αρχές της Λάρνακας, προέβηκαν σε σταδιακή αναβάθμιση
και ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς της περιοχής των Φοινικούδων, εντούτοις
ένας περίπατος στην περιοχή είναι αρκετός για να διαπιστώσει κανένας το
πρόβλημα.
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Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι τόσο οι Κύπριοι και ξένοι περιηγητές αλλά
και οι ιδιοκτήτες δεύτερης κατοικίας, ανάφεραν ως πρόβλημα την έλλειψη
χώρων πρασίνου, πάρκων αλλά σε ότι αφορά τους ξένους ειδικά ανέφεραν τη
χαμηλή περιβαλλοντική συνείδηση στην περιοχή.
Το επίπεδο των μονοπατιών της φύσης στην Λάρνακα κρίθηκε

σχετικά

χαμηλό (2.8) από τους ιδιοκτήτες δεύτερης κατοικίας χωρίς να υπάρχει
προστασία και συντήρηση των χώρων. Πιο γενικά η περιβαλλοντική
προστασία είναι σχεδόν ανύπαρκτη στην Λάρνακα αφού κρίθηκε και αυτή σε
πολύ χαμηλά επίπεδα 1.8.
Πέρα από τα μονοπάτια χαμηλή αξιολόγηση (1.8) δόθηκε στα πάρκα από
τους ιδιοκτήτες δεύτερης κατοικίας και τους περιηγητές δίνοντας έτσι μια κακή
έως κάκιστη εικόνα.

6.1.6

Αθλητική Υποδομή

Τονίζεται η απουσία συντονισμού ή

και συνεργασίας μεταξύ των

ομοσπονδιών, των τοπικών αρχών, του Κ.Ο.Τ, του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού για την περαιτέρω αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής με
απώτερο στόχο την εκμετάλλευση της που θα συμβάλει στην αύξηση της
προσέλκυσης ομάδων από ξένες χώρες για προετοιμασία, ειδικά στους
χειμερινούς μήνες όπου το κλίμα της Κύπρου προσφέρεται και είναι ιδανικό
για τέτοιους σκοπούς.
Επί του παρόντος Κ.Ο.Τ και Κ.Ο.Α καταβάλουν προσπάθειες για την
δημιουργία συστήματος κρατήσεων αθλητικών χώρων. Θα πρέπει να τονιστεί
ότι η αθλητική υποδομή χρειάζεται σοβαρή οργάνωση τόσο σε θέματα
λειτουργίας αλλά κυρίως σε ότι αφορά θέματα συντήρησης.
Οι Κύπριοι οι οποίοι είναι πιο συχνά χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων
της Λάρνακας αλλά και γενικότερα με ότι άλλο έχει να προσφέρει σε σχέση με
το αθλητισμό θεωρούν ότι η υποδομή της Λάρνακα βρίσκεται σε αρκετά καλά
επίπεδα.
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Αξιολόγηση Διάθεσης / Διανομής

6.2

6.2.1 Απόψεις Διοργανωτών Ταξιδιών
 Οι διοργανωτές ταξιδιών δήλωσαν ότι η Κύπρος δεν γίνεται αρκετά
διαθέσιμη προς το κοινό αφού η πρόσβαση προς το νησί δεν είναι
εύκολη.
 Οι διοργανωτές ταξιδιών δήλωσαν ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να
αυξηθούν οι κλίνες στην Λάρνακα και να εμπλουτιστούν οι υπηρεσίες
των ξενοδοχειακών μονάδων, ειδικά για άτομα που τους αρέσουν οι
εκδρομές και περιηγήσεις.
 Περαιτέρω, για τους διοργανωτές ταξιδιών το ψηλό κόστος του ναύλου
από τον Εθνικό αερομεταφορέα καθώς και η απουσία / μειωμένη
παρουσία

ναυλωμένων

πτήσεων

αποτελούν

ανασταλτικούς

παράγοντες

6.2.2

Απόψεις Φορέων Τουρισμού Λάρνακας

 Οι ξενοδόχοι της Λάρνακας, ανέφεραν ότι πλείστες κρατήσεις γίνονται
μέσω τουριστικών γραφείων, ενώ αρκετοί επαναλαμβανόμενοι πελάτες
αλλά και μη προβαίνουν σε απ ευθείας κρατήσεις με το ξενοδοχείο ή
και μέσω του διαδικτύου.
 Τα

περισσότερα

ξενοδοχεία,

συνεργάζονται

με

όλους

τους

διοργανωτές ταξιδιών όπως Thomson, Thomas Cook, και Tui.
 Η δημιουργία του ξενοδοχείου Aldiana στην Αλαμίνου συνέβαλε ώστε η
Λάρνακα να μπει στο πρόγραμμα των διοργανωτών ταξιδιών, αφού
φέρνει περί τις 8000 Γερμανούς ετησίως
Όπως προαναφέρθηκε η ποιότητα διαμονής βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα
(2,9) σύμφωνα και με τους ιδιοκτήτες δεύτερης κατοικίας.
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6.3

Αξιολόγηση Υποδομής
 Διυλιστήρια

Τα διυλιστήρια παρά την αποφασιστική παρέμβαση του Κράτους για
μετατροπή των εγκαταστάσεών τους σε τερματικό σταθμό, εξακολουθούν να
παρεμποδίζουν την ομαλή εξέλιξη της πόλης και την επιβαλλόμενη εξυγίανση
της περιβάλλουσας περιοχής και ταυτόχρονα αφαιρούν από τους κατοίκους
το δικαίωμα χρήσης σημαντικού μέρους της παραλίας. Αξίζει επίσης να
σημειωθεί ότι κατέχουν μεγάλες εκτάσεις γης στην παραθαλάσσια περιοχή, η
οποία δυνητικά αποτελεί περιοχή τουριστικής ανάπτυξης της πόλης.
Οι απόψεις των φορέων σχετικά με τον βαθμό αρνητικής επίδρασης των
διυλιστηρίων στο τουριστικό προϊόν της Λάρνακας ποικίλουν (οπτική Vs.
Οσφρητική οχληρία) με μεμονωμένη αναφορά ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το
πρόβλημα, ενώ οι Tour Operators το βλέπουν ως καταλυτικά

αρνητικό

παράγοντα ο οποίος αδυνατεί ακόμα περισσότερο το ήδη αδύνατο / ελλιπές
τουριστικό προϊόν της Λάρνακας. Είναι χαρακτηριστική η εισήγηση που έγινε
από διοργανωτές ταξιδιών «να φύγουν οι πετραιλεοδεξαμενές». Κάθε
αντικειμενικός παρατηρητής είναι εύκολο να διαπιστώσει ότι η παρουσία των
εγκαταστάσεων αυτών στη συγκεκριμένη θέση και μορφή, αποτελεί κρίσιμο
ανασταλτικό παράγοντα στη περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση του
τουριστικού προϊόντος.
 Βάσεις Δεκέλειας
Οι βάσεις Δεκέλειας πέραν του πολιτικού ζητήματος, ίσως είναι πλεονέκτημα
για την περιοχή της Λάρνακας με τον Αγγλικό πληθυσμό να ενισχύει την
οικονομία της Λάρνακας. Η Αγγλική κοινότητα των βάσεων λειτουργεί επίσης
ως πόλος έλξης για Άγγλους οι οποίοι ενδιαφέρονται για μόνιμη ή μερική
εγκατάσταση στην Κύπρο, τόσο λόγω της ασφάλειας, της υποδομής καθώς
και την ευκολία προσαρμογής.
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 Λιμάνι – Μαρίνα
Το λιμάνι της Λάρνακας εξακολουθεί να είναι υποβαθμισμένο. Προκαταρτικά
πάρθηκε απόφαση από την Αρχή Λιμένων Κύπρου για αναβάθμιση του σε
επιβατικό λιμάνι κατά 70% και εμπορικό 30% με την εμπλοκή ξένων ειδικών
στο θέμα. Ο χερσαίος χώρος που καταλαμβάνει το σύμπλεγμα του λιμανιού
και της μαρίνας, στη καρδιά της Λάρνακας, παραμένει αναξιοποίητος. Εν
τούτοις η όποια ανάπτυξη του Λιμανιού θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα ή σε
συνεργασία με την αναβάθμιση της Μαρίνας έτσι ώστε τα έργα να είναι
συμπληρωματικά. Στόχος είναι ο χώρος να ενταχθεί αρμονικά στον αστικό
ιστό, να συμβάλλει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της πόλης και να
αποτελεί πόλο έλξεως για τους επισκέπτες και τους κατοίκους της ευρύτερης
περιοχής.
Η μαρίνα είναι υπερπλήρης και δεν έχει δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης
στην παρούσα μορφή.
 Αεροδρόμιο
Το αεροδρόμιο παρά τις σοβαρές και συντονισμένες προσπάθειες για
ουσιαστική αναβάθμιση, βελτίωση, επέκταση, εξακολουθεί να βρίσκεται σε
μετέωρη

κατάσταση

με

τη

μέχρι

σήμερα

προσπάθεια

αναζήτησης

στρατηγικού επενδυτή για την αξιοποίησή του να παραμένει αβέβαιη.
Το αεροδρόμιο λόγω της πλεονεκτικής γεωγραφικής θέσης της Κύπρου θα
μπορούσε να αναπτυχθεί σε αεροδρόμιο διαμετακομιστικής κίνησης, ενώ
στην περιοχή την θέση του ήδη εκμεταλλεύτηκε το αεροδρόμιο του Dubai.
Το αεροδρόμιο της Κύπρου αντιμετωπίζει προβλήματα λειτουργικότητας λόγω
του μικρού του μεγέθους το οποίο δεν είναι αντιπροσωπευτικό με ένα διεθνή
αερολιμένα που υποδέχεται 2 εκατ. και πλέον τουρίστες το χρόνο, σε μια
χώρα κράτος μέλος της Ε.Ε.

66

Η υποδομή του αεροδρομίου (όπως μεταφορά των επιβατών και αποσκευών
με λεωφορεία, αποστάσεις κτλ.) τα οποία συμβάλλουν στην ταλαιπωρία των
επιβατών και την αρνητική εικόνα και προσέγγιση των Τour Operators της
Κύπρου ως τουριστικό προορισμό.
Ο Εθνικός Αερομεταφορέας παρά την προνομιούχα θέση και εξυπηρέτηση
του, δεν έχει συμβάλει / επαρκώς στην αύξηση της επιβατικής κίνησης ενώ η
υποδομή του αεροδρομίου με την σειρά της δεν έχει βοηθήσει την ανάπτυξη
του αερομεταφορέα, με τις δυο αδυναμίες να είναι αλληλένδετες και να
συμβάλουν στην επιδείνωση της κατάστασης.
Η φιλελευθεροποίηση των πτήσεων με την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ δεν
έχει αυξήσει ιδιαίτερα τις πτήσεις στην Κύπρο, ενώ το ποσοστό των
ναυλωμένων πτήσεων (charter) έναντι των δρομολογημένων πτήσεων
(scheduled) μοιράζεται σχεδόν ισόποσα.
Η Λάρνακα δεν έχει εκμεταλλευτεί το αεροδρόμιο και το μεγάλο αριθμό
τουριστών οι οποίοι αποβιβάζονται στην Λάρνακα για προώθηση του
τουριστικού της προϊόντος π.χ short break στην Λάρνακα κατά την άφιξη ή
αναχώρηση

τους

για

ξεκούραση

και

φαγητό

αφού

η

πληροφόρησης είναι το γραφείο πληροφόρησης του ΚΟΤ στο

μόνη

πηγή

χώρο των

αφίξεων, χωρίς καμία άλλη δραστηριότητα ειδικής προώθησης της Λάρνακας.
Χαμηλή αξιολόγηση για το αεροδρόμιο δόθηκε από τους περιηγητές, οι οποίοι
θεωρούν πως δεν έχει προσαρμοστεί στις σημερινές ανάγκες και δεν έχει
εμπλουτιστεί με την ανάλογη τεχνολογία και εξοπλισμό.
Οι φορείς τουρισμού ανάφεραν τα ακόλουθα:
 Το αεροδρόμιο της Λάρνακας πρέπει να τύχει αναβάθμισης για να
αντικατοπτρίζει την εικόνα ενός προορισμού που δέχεται 2 και πλέον
εκατομμύρια περιηγητές κάθε χρόνο.
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 Το λιμάνι της πόλης έχει αφεθεί στο χρόνο, ενώ η Μαρίνα είναι
υπερπλήρης και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ναυτικό τουρισμό. Το μεν
Λιμάνι είναι στην δικαιοδοσία και τυγχάνει της διαχείρισης της Αρχής
Λιμένων Κύπρου (Α.Λ.Κ.) ενώ η Μαρίνα είναι στην δικαιοδοσία του
Κ.Ο.Τ. Υπάρχει ενδιαφέρον από δύο διεθνής εταιρείες για την
ανάπτυξη του λιμανιού και η Α.Λ.Κ. προσανατολίζεται να το μετατρέψει
σε 70% επιβατικό και 30% εμπορικό λιμάνι. Στόχος η προσέλκυση
κρουαζιέρων έστω και για ολιγόωρη παραμονή στην πόλη του Ζήνωνα.
 Αλυκές
Έχουν γνωρίσει μέχρι σήμερα πολύ λίγες προσπάθειες για τη προστασία και
αξιοποίησή τους, για τον άνθρωπο, τον κάτοικο, τον επισκέπτη. Είναι γνωστά
τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί με την ομαδική δηλητηρίαση των
αποδημητικών

πτηνών

που

βρίσκουν

καταφύγιο

στη

περιοχή.

Η

απομάκρυνση του σκοπευτηρίου αποτελεί ένα θετικό βήμα, το οποίο όμως
πρέπει να ακολουθήσουν πολλά άλλα μέτρα και ενέργειες.
Η ορθολογική αξιοποίηση της περιοχής εξελίσσεται με πολύ αργά βήματα
λόγω και του καθεστώτος της ιδιοκτησίας της γης. Επιβάλλεται δε η
ουσιαστική βελτίωση - αναβάθμιση του χώρου γύρω από τον «Τεκκέ» για να
αποδοθεί στον επισκέπτη με τον απαραίτητο σεβασμό και ευπρέπεια που η
ιστορία, του αναγνωρίζει.
Αυτό γίνεται ακόμα πιο σοβαρό, με τη προοπτική επανένωσης του νησιού, με
την ολοκλήρωση της οποίας αναμένεται ότι το μνημείο θα γίνει πόλος έλξεως
μεγάλου αριθμού επισκεπτών από το μουσουλμανικό κόσμο της Κύπρου
αλλά και διεθνώς.

 Εμπορικό κέντρο- καταστήματα
Τα εμπορικά καταστήματα που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης αλλά και τα
τουριστικά καταστήματα αξιολογήθηκαν χαμηλά ως προς το ωράριο
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λειτουργίας τους από τους ιδιοκτήτες δεύτερης κατοικίας (2.6 και 2.8
αντίστοιχα)

 Οδικό δίκτυο – Μεταφορές
Στην βορειοανατολική πλευρά της Λάρνακας είναι χαρακτηριστικές οι
αδυναμίες του οδικού δικτύου, το οποίο για πολλά χρόνια είναι υπό μελέτη,
χωρίς ουσιαστικά να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για τη διαμόρφωσή
του. Σε ότι αφορά το οδικό δίκτυο είναι χαρακτηριστική και η δήλωση
διαφόρων φορέων της πόλης, «το οδικό δίκτυο και η κακή ποιότητα των
δρόμων χρονολογούνται από την δεκαετία του ’50 – ‘60».
Όπως αναφέρουν 4 στους 10 περιηγητές το οδικό δίκτυο της Λάρνακας
κρίνεται ως πολύ κακό. Αυτή η διαπίστωση έγινε και από ιδιοκτήτες δεύτερης
κατοικίας στην Λάρνακα όπου ένας στους δυο δήλωσε πως η κατάσταση των
δρόμων χρειάζεται βελτίωση.
Σε συνδυασμό με το οδικό δίκτυο της Λάρνακας χαμηλή αξιολόγηση από τους
ιδιοκτήτες δεύτερης κατοικίας παίρνουν και οι δημόσιες συγκοινωνίες και
συγκεκριμένα τα λεωφορεία, λόγω μη τήρησης των ωραρίων τους όπως και οι
χώροι σταθμεύσεις αφού δεν υπάρχουν αρκετοί στην πόλη για διευκόλυνση
του κοινού.
Ακόμα, η εξυπηρέτηση των πεζών, παρά τα επί μέρους έργα, χαρακτηρίζεται
ελλιπής, φορείς της πόλης δήλωσαν ότι υπάρχει έλλειψη πεζοδρομίων στην
πόλη.
Η διευκόλυνση στη μετακίνηση των τουριστών που διαμένουν στα ξενοδοχεία,
προς την πόλη όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα τα σημεία ενδιαφέροντος,
αγορά, μουσεία, ιστορικά και παραδοσιακά κτίσματα και άλλες περιοχές
ειδικού ενδιαφέροντος κλπ, είναι ανεπαρκής από άποψη χρόνου λειτουργίας
των μέσων μεταφοράς και προβληματική από άποψη ποιότητας στην
εξυπηρέτηση, με αποτέλεσμα η πόλη του Ζήνωνα να μη προσελκύει και να
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μην

αξιοποιεί,

σε

ικανοποιητικό

βαθμό,

τους

επισκέπτες

που

συγκεντρώνονται στα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα που
βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.
Ολόκληρη η παραλιακή ζώνη στη Βορειοανατολική περιοχή παρουσιάζει
ουσιαστική έλλειψη χώρων για πεζούς, πλατείες, πεζοδρόμια, κατάλληλο
φωτισμό, σημάνσεις

και δενδροφυτεύσεις, που είναι απαραίτητα για την

εξυπηρέτηση των επισκεπτών και τα κέντρα αναψυχής που εκτείνονται κατά
μήκος του δρόμου, ώστε η περιοχή να είναι ελκυστική και λειτουργικά
ευεργετική για τον επισκέπτη.
Σημειώνεται ότι η μεγάλη μάζα των τουριστών στη περιοχή αυτή είναι πεζοί
και έχουν ανάγκη από κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για τη διακίνησή
τους και μέσα μεταφοράς με ποιότητα, που να λειτουργούν ομαλά σε όλες τις
ώρες και να εξυπηρετούν με ταχύτητα και ασφάλεια τον επισκέπτη, σε όλα τα
σημεία κατά μήκος της παραλίας και μεταξύ των ξενοδοχείων και του αστικού
κέντρου.
Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι με εξαίρεση το δρόμο προς τα Λεύκαρα,
το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της ορεινής περιοχής παρουσιάζει αδυναμίες με
συνέπεια ο επισκέπτης να μη μπορεί να διασχίσει τη περιοχή με σχετική
άνεση.
Τέλος ο παραλιακός δρόμος που ολοκληρώθηκε τα τελευταία 3 χρόνια και
συνδέει το Ζύγι με την Λάρνακα σηματοδότησε την ανάπτυξη της νοτιοδυτικής
παραλιακής περιοχής της Λάρνακας. Εντούτοις δεν υπάρχει ολοκληρωμένη
υποδομή σε σχέση με ποδηλατοδρόμους, φωτισμό ή σήμανση για χρήση του
δρόμου από πεζούς ή ποδηλάτες αφού η διαδρομή είναι παραθαλάσσια με
αξιόλογη φυσική ομορφιά.
 Παραλίες
Στη βορειοδυτική περιοχή οι παραλίες σε μεγάλα τμήματα εξακολουθούν να
φθίνουν σαν αποτέλεσμα της έλλειψης

αποτελεσματικών μέτρων για τη
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προστασία τους από τη διάβρωση. Για την παράμετρο παράλιες υπάρχουν
αντιφατικές δηλώσεις από

έρευνα που έγινε ανάμεσα στους περιηγητές

ποσοστό 45% θεωρούν τις παράλιες της Λάρνακας από της καλύτερες της
Κύπρου.
Η παραλία που εφάπτεται του αεροδρομίου παραμένει αναξιοποίητη ενώ θα
μπορούσε να αξιοποιηθεί λόγω και της πολύ μικρής απόστασης από την
πόλη.
Η νοτιοδυτική παραλιακή περιοχή, με εξαίρεση τους οικισμούς των χωριών
στα δύο άκρα, χαρακτηρίζεται από πιο αργούς ρυθμούς ανάπτυξης,
αποτέλεσμα των προαναφερθείσας απουσίας έργων υποδομής. Η ποιότητα
της παραλίας, στενή παραλία με βότσαλα και περιορισμένους κολπίσκους
αμμουδιάς, δεν ενθαρρύνει την τουριστική αξιοποίηση.
Εξαίρεση, το τουριστικό συγκρότημα στην ακτή του χωριού Αλαμινός, όπου
με ολοκληρωμένη παρέμβαση στη διαμόρφωση της ακτής προωθείται η
δημιουργία αξιόλογου τουριστικού έργου. Μελλοντικά, και θα μπορούσε να
ακολουθηθεί το παράδειγμα αυτό για την αξιοποίηση και άλλων ακτών της
περιοχής.
Εντούτοις παραμένει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτρεπτικό για την
ανάπτυξη της περιοχής η χρήση της ως πεδίο βολής διακινδυνεύοντας την
βιωσιμότητα και μετεξέλιξη ενός επιτυχώς και πρωτοποριακού concept για την
Κύπρο ευρύτερα.
Επίσης, ολόκληρη η παραλία στη περιοχή είναι εκτεθειμένη στη διάβρωση της
θάλασσας. Οι μελέτες για την υπόδειξη των ενδεδειγμένων μέτρων
προστασίας έχουν γίνει, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος
αξιολόγησης και προστασίας των ακτών στη Κύπρο, όμως λόγω του
μειωμένου

ενδιαφέροντος

για

αξιοποίηση

κανένα

ουσιαστικό

μέτρο

προστασίας της παραλίας δεν εφαρμόστηκε ακόμα.

71

Ένα άλλο πρόβλημα που επηρεάζει την περιοχή, ειδικότερα στο χωριό Ζύγι
και Μαρώνι που γειτνιάζουν με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Βασιλικό,
είναι η σκόνη η οποία κατά περιόδους διαφεύγει από την παρακείμενη
βιομηχανία τσιμέντου, ιδιαίτερα όταν πνέουν με κάποια ένταση οι δυτικοί
άνεμοι που επικρατούν στη περιοχή. Παράλληλο πρόβλημα είναι και η
ρύπανση της θάλασσας από τη διαρροή των καυσίμων από τα πλοία
ανεφοδιασμού με καύσιμα της βιομηχανίας τσιμέντου και του σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Παρά τα προληπτικά μέτρα προστασίας
που λαμβάνονται, το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, χωρίς η περιοχή να
έχει επιτύχει ακόμα, την οριστική απαλλαγή της από αυτό το πρόβλημα.
Συνοπτικά και σύμφωνα με τις απόψεις και εκτιμήσεις των Φορέων
Τουρισμού, τα θετικά της Λάρνακας είναι:
Οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής είναι ίσος οι καλύτερες
της Κύπρου για όλες τις εποχές του χρόνου. Σε αυτό συμφωνούν
και οι διοργανωτές ταξιδιών καθώς και οι ξένοι ιδιοκτήτες κατοικίας.
Σε συνδυασμό με το κλίμα είναι και οι καθαρές παραλίες αρκετές με
Blue Flag
Η Λάρνακα είναι μια μικρή / ήσυχη και συμμαζεμένη πόλη με
φιλικούς και φιλήσυχους κατοίκους με χαμηλότερο κόστος ζωής
από άλλες πόλεις. Με τη συγκεκριμένη παράμετρο συμφωνούν και
οι ξένοι ιδιοκτήτες κατοικίας που διαμένουν στην Λάρνακα.
Το κέντρο της πόλης είναι ζωντανό, σε αντίθεση με άλλες επαρχίες.
Βρίσκεται ακόμα μέσα στα πλαίσια της Κυπριακής Παραδοσιακής
ζωής, με πλούσια ιστορία 4,000 και πλέον χρόνων
Επικρατεί έντονα το στοιχείο μείγματος Δυτικού και Ανατολικού
πολιτισμού
Η απόσταση της Λάρνακας από όλες τις περιοχές της ελεύθερης
Κύπρου είναι η μικρότερη, με εύκολη πρόσβαση από και προς το
κέντρο και αυτοκινητόδρομους που την συνδέουν με τις άλλες
επαρχίες.
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Στα αρνητικά της περιοχής, οι φορείς τουρισμού επεσήμαναν τα ακόλουθα:
Την απουσία κοινού οράματος για την ορθολογιστική ανάπτυξη της
περιοχής
Έλλειψη συντονισμού για την ανάπτυξη του τουρισμού Αρχαιολογικών
χώρων κτλ – τα πάντα γίνονται με ιδιωτικές πρωτοβουλίες.
Απουσία Lobbying ή - και έλλειψη ανθρώπων που θα προωθήσουν τα
συμφέροντα της περιοχής στα διάφορα κέντρα αποφάσεων
Για την δημιουργία μονάδων 4 – 5 αστέρων η υφιστάμενη ρύθμιση μιλά για 15
σκάλες γης – δεν υπάρχουν στην παραλιακή Λάρνακα τέτοια τεμάχια, αυτά
που έμειναν είναι στην περιοχή των Διυλιστηρίων άρα το θέμα είναι
δευτερεύουσας σημασίας.

6.4

Αξιολόγηση Επικοινωνίας Προώθησης

6.4.1

Υφιστάμενα Μέσα Προβολής

6.4.1.1 Εκδόσεις
 Εκδόσεις ΚΟΤ
Οι εκδόσεις του ΚΟΤ που προβάλλουν την Κύπρο ως τουριστικό προορισμό
συνολικά παρουσιάζουν τη Λάρνακα και τις βασικότερες πληροφορίες για την
πόλη. Οι εκδόσεις αυτές είναι υψηλού σχεδιαστικού

και εκτυπωτικού

επιπέδου, καθ’ όλα ποιοτικές και αξιόλογες και αποτελούν μια πολύ καλά
οργανωμένη προσπάθεια γενικής και συνολικής προβολής της Κύπρου.
Ωστόσο, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού η ανάγκη για
δημιουργία ξεχωριστών εκδόσεων για κάθε πόλη της Κύπρου κάνοντας έτσι
την προβολή εντονότερη και πιο αποτελεσματική.
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Εκτός από τις εκδόσεις ΚΟΤ, η Λάρνακα προβάλλεται μέσω:
 Έκδοση «The Flamingos Know”.
Την έκδοση αυτή επιμελείται η Επιτροπή Τουρισμού της Λάρνακας και
αποτελεί μια σχετικά αξιόλογη προσπάθεια έκδοσης ενός βασικού οδηγού της
πόλης με τον οποίο ο ξένος επισκέπτης θα ενημερωθεί γενικά για τις
δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να εμπλακεί κατά τη διάρκεια επίσκεψης
του στην πόλη της Λάρνακας. Οι ενότητες που παρουσιάζονται είναι Fun,
Relaxation, Sport, Culture, Touring & Exploring, Environmentally Friendly.
Επίσης, γίνεται απλή αναφορά σε «Place to See» με μουσεία, αρχαιολογικούς
και θρησκευτικούς χώρους χωρίς όμως να δίνονται και οι ανάλογες
πληροφορίες – λεπτομέρειες όπως Διευθύνσεις, Τηλέφωνα.
 Τουριστικός Χάρτης Λάρνακας
Ο χάρτης εκδίδεται από τον Δήμο Λάρνακας, τον ΚΟΤ και την Επιτροπή
Τουρισμού Λάρνακας. Αποτελεί μια αξιόλογη προσπάθεια με καταγραφή
όλων των βασικών αξιοθέατων της πόλης όπως μουσεία και αρχαιολογικοί
χώροι αλλά και άλλες πληροφορίες όπως κινηματογράφοι, εικαστικοί χώροι,
κλπ. Παρ’ όλα αυτά από τον υφιστάμενο τουριστικό χάρτη λείπουν πιο
συγκεκριμένες πληροφορίες όπως ονόματα οδών των πιο πάνω σημείων,
τηλέφωνα. Επίσης, απαιτείται μια «σχεδιαστική μορφή» πιο φιλική προς τον
χρήστη.
 Έκδοση “Prima Scala”
Η έκδοση αυτή αναφέρεται στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Λάρνακας
εκδίδεται κάθε μήνα σε δύο γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά. Διατίθεται στους
χώρους του Δημαρχείου και άλλα σημεία όπως άλλες δημοτικές υπηρεσίες,
θέατρα, κ.α. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο οδηγός των πολιτιστικών εκδηλώσεων
δεν διατίθεται στα ξενοδοχεία ή σε άλλους «τουριστικούς» χώρους όπως
εστιατόρια, κλπ. γεγονός που αποτελεί σχετική αδυναμία.
 Γενικός Οδηγός Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας – Discover
Larnaka & Districts
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Μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια προβολής από το Δήμο Λάρνακας σε
συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Ο οδηγός “Discover
Larnaka and Districts” δεν έχει εκτυπωθεί ακόμη ενώ είναι στο στάδιο
έγκρισης για χρηματοδότηση από τον ΚΟΤ. Ο οδηγός αυτός είναι μια
πολυσέλιδη έκδοση (περίπου 80 σελίδες) στην Αγγλική γλώσσα η οποία θα
διατίθεται δωρεάν σε όλα τα δωμάτια των ξενοδοχείων της πόλης της
Λάρνακας, στα γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και σε
ξενοδοχεία άλλων πόλεων π.χ. Λευκωσίας και Αγίας Νάπας.
Διαδίκτυο

6.4.1.2
 ΚΟΤ

Η Λάρνακα προβάλλεται στην ιστοσελίδα του ΚΟΤ η οποία παρουσιάζει μια
πληθώρα πληροφοριών για κάθε δραστηριότητα, αξιοθέατα, κ.α. και αποτελεί
μια σημαντική πηγή πληροφοριών για την πόλη.
 Ιστοσελίδα Δήμου Λάρνακας
Η σχετική ιστοσελίδα του Δήμου Λάρνακας προβάλει τα κυριότερα αξιοθέατα
της πόλης χωρίς όμως να γίνεται όσο ολοκληρωμένη προβολή όσο θα
έπρεπε. Επίσης, σημαντική αδυναμία όπως προαναφέρθηκε είναι ότι οι
εκδηλώσεις δεν προβάλλονται καθόλου από την ιστοσελίδα του Δήμου.
 Κοινότητες
Ορισμένες από τις κοινότητες της Λάρνακας προβάλλονται στο διαδίκτυο
μέσω σχετικών ιστοσελίδων στις οποίες παρουσιάζονται τα κυριότερα
αξιοθέατα τους (θρησκευτικά μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, κλπ.)

6.4.1.3

Άλλα Μέσα

Πέρα από τα μέσα που παρουσιάστηκαν πιο πάνω η πόλη προβάλλεται μέσω
των επί μέρους προωθητικών ενεργειών που βασίζονται στην ιδιωτική
πρωτοβουλία (ιστοσελίδες ή διαφημίσεις ξενοδοχείων, εστιατορίων, κ.α.)
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Συμπερασματικά, σε σχέση με την προβολή της πόλης και επαρχίας
σημειώνονται τα ακόλουθα:
 Η προβολή της πόλης της Λάρνακας περιορίζεται σε γενικού
περιεχομένου μέσα χωρίς να υπάρχει εστίαση σε συγκεκριμένες
ομάδες ενδιαφέροντος
 Τα

υφιστάμενα

μέσα

παρουσιάζουν

σχετικές

ελλείψεις

στις

πληροφορίες που παρέχουν
 Η διάθεση ορισμένων από τα μέσα (π.χ. prima scala) είναι
περιορισμένη με αποτέλεσμα να μην καλύπτει βασικά σημεία
πρόσβασης προς τον ξένο επισκέπτη

6.4.1.4

Απόψεις Φορέων Τουρισμού Λάρνακας

 Οι ξενοδόχοι δεν προβαίνουν με συγκεκριμένους τρόπους στο να
ενθαρρύνουν τους περιηγητές που διαμένουν στις μονάδες τους να
επισκεφθούν την επαρχία. Φροντίζουν όμως έτσι ώστε στα δωμάτια να
υπάρχει σχετικό ενημερωτικό υλικό.
 Οι διοργανωτές ταξιδιών και συγκεκριμένα οι Ελβετοί διαπίστωσαν ότι
το τουριστικό προϊόν και συγκεκριμένα η κουλτούρα της Λάρνακας
αλλά και της Κύπρου γενικότερα δεν προβάλλεται όσο θα έπρεπε.
Επίσης παρατηρείται

από τους διοργανωτές ταξιδιών έλλειψη

παραμέτρων προσέλκυσης τουριστών στους μήνες μη αιχμής.
Συμπερασματικά οι διοργανωτές ταξιδιών με ένα γενικό σχόλιο
δηλώνουν ότι η Λάρνακα δεν προβάλλεται αρκετά μέσα από
δραστηριότητες προβολής και προώθησης.
6.5

Αξιολόγηση Τιμών

Η Κύπρος θεωρείται αρκετά ακριβός προορισμός αφού δεν είναι μονάχα το
κόστος ζωής αρκετά πιο ψηλό αλλά και τα αυξημένα αεροπορικά εισητήρια
από τις Κυπριακές Αερογραμμές. Σε αυτή την διαπίστωση προέβησαν τόσο
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οι διοργανωτές ταξιδιών όσο και οι ιδιοκτήτες δεύτερης κατοικίας, οι οποίοι
κατατάσσουν την Κύπρο στους ακριβούς προορισμούς με υψηλές τιμές.
Περαιτέρω η παροχή πακέτων all inclusive επηρεάζει την ευρύτερη οικονομία
της περιοχής αφού οι ξένοι περιηγητές δεν ξοδεύουν εκτός των μονάδων ή
ξοδεύουν σε περιορισμένο βαθμό. Ενώ η Λάρνακα έρχεται πρώτη σε μέσο
όρο ημερών διαμονής εντούτοις είναι προτελευταία σε μέσο όρο δαπανών
των περιηγητών που την επισκέπτονται. Σε αυτό βοηθά σίγουρα, η
προσέλκυση των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων, το γεγονός ότι τα
ξενοδοχεία παρέχουν πακέτα all inclusive, αλλά και η σχετικά ελλιπής και
προβληματική υποδομή του τουριστικού προϊόντος σε μέσα μεταφοράς αλλά
και έργα τα οποία και θα κάνουν τον περιηγητή να ξοδέψει περισσότερα.
6.6

Αξιολόγηση Ποιότητας και Προστιθέμενης αξίας

Πρώτιστα δεν υπάρχουν ή εκεί που υπάρχουν διευκολύνσεις για τους
περιηγητές, κυρίως στην παραλία αυτές δεν είναι του επιπέδου που θα
έπρεπε να προβάλει μια Ευρωπαϊκή πόλη. Το γεγονός ότι στην παραλία των
φοινικούδων δεν υπάρχουν δημόσια αποχωρητήρια άρα οι λουόμενοι
αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες παρακείμενων εστιατορίων
και καφετεριών δημιουργεί αρνητική εντύπωση. Το κόστος ενός καφέ ή
αναψυκτικού σε αυτά τα καταλύματα είναι αρκετά πιο ψηλό αφού η χρήση
τους είναι για σκοπούς ψυχαγωγίας και όχι για να δροσιστεί ο λουόμενος. Η
έλλειψη αναψυκτήριων με άλλες διευκολύνσεις όπως αποδυτήρια είναι ακόμη
μια αδυναμία που επιβαρύνει και την παράμετρο ποιότητα και αξία.

Αυτό

ισχύει και σε άλλες παραλίες της περιοχής.
Η οπτική οχληρία με την ανεξέλεγκτη ανάρτηση πινακίδων αλλά και την
αυθαίρετη επέκταση των καταστημάτων με την προσθήκη κάθε λογής υλικών
καθώς και ανάρτηση πινακίδων με διαφημιστικά εταιριών δημιουργούν μια
εικόνα όχι ενός ποιοτικού τοπίου.
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Η νομοθεσία που είναι σε ισχύ θα πρέπει να τηρηθεί τόσο για τις
διαφημιστικές πινακίδες όσο και για τις αυτόβουλες επεκτάσεις των κέντρων
αναψυχής.
Μια άλλη παράμετρος που αδυνατεί το ήδη αδύνατο προϊόν είναι οι κράκτες,
που κάνουν την εμφάνιση τους ειδικά σε περιοχές που τα εστιατόρια και
ταβέρνες εφάπτονται το ένα με το άλλο και προσπαθούν να προσελκύσουν
τους πεζούς περιηγητές στο κατάστημα τους. Υπάρχουν και περιπτώσεις,
όπως μας αναφέρθηκε, όπου οι κράκτες ούτε λίγο ούτε πολύ, ασκούν φυσική
πίεση στους διαβάτες περιηγητές.
Οι διοργανωτές ταξιδιών δηλώνουν ότι η Λάρνακα είναι πολύ ακριβή σαν
προορισμός, ενώ η αντίληψη χαμηλής αξίας για τα λεφτά είναι μεγάλη και
παρέχει γενική κακή ποιότητα καθώς και «κακές» υπηρεσίες. Με χαμηλή
βαθμολογία στην ποιότητα αξιολόγησαν και οι ιδιοκτήτες δεύτερης κατοικίας
την Λάρνακα.
Η γενική εμπειρία των περιηγητών από την πόλη αξιολογήθηκε πολύ καλή
από 32% ξένων επισκεπτών καθώς και η ποικιλία σε δραστηριότητες (3.9) οι
οποίες προσθέτουν στο τουριστικό προϊόν. Οι Κύπριοι έχουν σχετικά ίδια
άποψη ως προς τις ευκαιρίες για δραστηριότητες αφού τις αξιολόγησαν με
3.3.
Οι Κύπριοι επισκέπτες ανέφεραν σαν πρώτο λόγο επίσκεψης της Λάρνακας
την ποικιλία και ποιότητα των εστιατορίων της, ενώ ειδικά για την ποιότητα
των κέντρων οι Κύπριοι επισκέπτες την αξιολόγησαν πολύ καλή (3,9), σε
αντίθεση με τους ιδιοκτήτες δεύτερης κατοικίας που έδωσαν μεν θετική
βαθμολογία τόσο για τα εστιατόρια και μπυραρίες εντούτοις ήταν αρνητικοί σε
θέματα καθαριότητας και υγιεινής καθώς και στο επίπεδο επαγγελματισμού
των ατόμων που τους εξυπηρέτησαν.
Οι περιηγητές ήταν πολύ θετικοί στην αξιολόγηση του φαγητού και ποτού
αφού έδωσαν την ποιο ψηλή αξιολόγηση (4,4).
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6.7

Γενικά Συμπεράσματα

Η Λάρνακα παρά τα όποια προβλήματα που αναφέρθηκαν παρουσιάζει
πλούσια επί μέρους στοιχεία που συνθέτουν ένα τουριστικό προορισμό ο
οποίος με συλλογική προσπάθεια και συντονισμό και σταδιακό ευπρεπισμό
και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος

μπορεί να προσφέρει σε

συγκεκριμένες κατηγορίες περιηγητών μοναδικές και αξέχαστες εμπειρίες.
Ταυτόχρονα, η Λάρνακα έχει τις δυνατότητες να διαφοροποιηθεί από άλλους
προορισμούς της Κύπρου και να διαδραματίσει συμπληρωματικό τουριστικό
προϊόν της Κύπρου. Οι τρόποι και μέσα τα οποία η Λάρνακα είναι δυνατό να
προτάξει, αναβαθμίσει και εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν της θα
αποτελέσουν το αντικείμενο της Στρατηγικής Προϊόντος αλλά και άλλων
πτυχών μιας καθολικής Στρατηγικής Μάρκετινγκ στην Β’ φάση της μελέτης.
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7.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Στην παρούσα ενότητα γίνεται ανάλυση του προφίλ των ξένων περιηγητών
για να διαπιστωθεί η παρούσα κατάσταση προσέλκυσης περιηγητών στην
περιοχή. Συνοπτικά παρουσιάζεται το προφίλ των περιηγητών αλλά και των
Κύπριων οι οποίοι επιλέγουν την Λάρνακα.
Η Λάρνακα φαίνεται δημοφιλέστερη ανάμεσα στους περιηγητές τρίτης
ηλικίας (65+) με ποσοστό 27% καθώς και τις ηλικίες 35-44 (21%) και 45-54
(19%), ενώ ακολουθούν οι ηλικίες 55-64 (16%) και 25-34 (14%). Οι
νεαρότερες ηλικίες 18-24 συγκεντρώνουν χαμηλό ποσοστό συγκέντρωσης
στην Λάρνακα (3%).
Οι κύριες χώρες διαμονής των περιηγητών είναι το Η. Βασίλειο (48%),
Γερμανία (8%), Ρωσία (7%), Ελλάδα (6%), Σουηδία (6%), Χώρες του Κόλπου
(4%), Γαλλία (3%), Αυστρία (3%), ενώ ακολουθούν η Φιλανδία, η Νορβηγία
και ο Λίβανος με ποσοστό 2% και το Ισραήλ, η Ολλανδία και η Ιταλία με
ποσοστό 1%.

7.1

Ομάδες Εστίασης Βάσει Αφίξεων ανά Εθνικότητα και Δημογραφικά
Χαρακτηριστικά

7.1.1

Αφίξεις Λάρνακας κατά χώρα συνήθους διαμονής

Σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν από έρευνα γραφείου, η Λάρνακα
είναι μεταξύ των 3 επικρατέστερων περιοχών προτίμησης ανάμεσα στις
ακόλουθες ομάδες:
1η περιοχή προτίμησης μεταξύ περιηγητών από:
 Αίγυπτο
 Διάφορες ευρωπαϊκές Χώρες
 Αυστραλία
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Οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν σχετικά χαμηλές αφίξεις (ιδιαίτερα η
Αίγυπτος και η Αυστραλία)
2η περιοχή προτίμησης μεταξύ περιηγητών από:
 Χώρες Του Κόλπου
 Λίβανος
 Ισραήλ
 Ολλανδία
3η περιοχή προτίμησης μεταξύ περιηγητών από:
 Η. Πολιτείες
 Ελλάδα
 Πολωνία
 Γαλλία
 Σουηδία
Οι περιηγητές ανά χώρα συνήθους διαμονής οι οποίοι προτιμούν την
Λάρνακα παρουσιάζονται επίσης να προτιμούν την Λεμεσό, βάσει του οποίου
θα μπορούσε να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι κυριότερος ανταγωνιστικός
προορισμός της Λάρνακας (στην Κύπρο) είναι η Λεμεσός και ακολουθεί η Α.
Νάπα με τη Λευκωσία.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΛΑΡΝΑΚΑ ΣΤΙΣ 3 ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
1η επικρατέστερη

2η επικρατέστερη

3η επικρατέστερη

Λεμεσός (28,3%)

Λάρνακα (14%)

Ελλάδα

110226

Λευκωσία (36,4%)

Σουηδία

86824

Αγία

Νάπα Παραλίμνι

Λάρνακα (6%)

(50,5%)

(38,6%)

51168

Λάρνακα (24,7%)

Λεμεσός (22,9%)

Α.Νάπα (20,3%)

Ολλανδία

320008

Πάφος (39,3%)

Λάρνακα (14%)

Λεμεσός (12,4%)

Γαλλία

31419

Λεμεσός (27,9%)

Πάφος (26,5%)

Λάρνακα

Άλλες
Ευρωπαϊκές
Χώρες

(11,4%)
Ισραήλ

27206

Λεμεσός (21,9%)

Λάρνακα (21%)

Α.Νάπα (20,4%)

Η. Πολιτείες

18097

Λευκωσία (28,6%)

Λεμεσός (25,2%)

Λάρνακα (17,8%)

Λίβανος

16993

Λεμεσός (28,8%)

Λάρνακα (21,7%)

Λευκωσία
(21,5%)

Χώρες

του 16940

Λεμεσός (36,8%)

Λάρνακα (22,3%)

Πάφος (18,7%)

Πολωνία

11764

Α. Νάπα (41,8%)

Λεμεσός (27,1%)

Λάρνακα (13,5%)

Αυστραλία

7881

Λάρνακα (22,9%)

Λεμεσός (19,1%)

Πάφος (17,3%)

Αίγυπτος

5296

Λάρνακα (27,1%)

Λεμεσός (19,6%)

Λευκωσία

κόλπου

(15,4%)
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7.2

Ποσοστιαία κατανομή τουριστών κατά χώρα συνήθους διαμονής
στην Λάρνακα

Οι περιηγητές στην Λάρνακα προέρχονται κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο
(45,7%), την Ελλάδα (8,0%), διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες (6,7%), την
Ρωσία 3,6%, και την Γερμανία 6,4%.
Οι πιο πάνω περιηγητές που συγκεντρώνονται στην Λάρνακα προέρχονται
από χώρες οι οποίες παρουσιάζουν την μεγαλύτερη συγκέντρωση σε
Παγκύπριο επίπεδο. Σε αντίθεση με το σχετικά χαμηλό ποσοστό αφίξεων σε
σχέση με το παγκύπριο ποσοστό οι περιηγητές από το Ισραήλ παρουσιάζουν
ψηλό ποσοστό συγκέντρωσης στην Λάρνακα (21%) ενώ επίσης σχετικά ψηλά
ποσοστά παρουσιάζουν οι περιηγητές από την Ολλανδία (14%), Αυστρία
(15,5%), Χώρες του Κόλπου και το Λίβανο (22,3%, 21,7% αντίστοιχα).

7.3

Χώρες εστίασης / συγκριτικού πλεονεκτήματος προτίμησης για
την Λάρνακα

Οι πιο κάτω χώρες παρουσιάζουν σχετικά ψηλά ποσοστά προτίμησης καθώς
και σχετικά ψηλά ποσοστά συγκέντρωσης στην Λάρνακα.
Πέραν των περιηγητών από τις χώρες οι οποίες παρουσιάζουν ψηλά
ποσοστά συγκεντρωσιμότητας ανά το Παγκύπριο και κατ επέκταση στην
Λάρνακα (Η.Βασίλειο, Γερμανία κτλ) η Λάρνακα παρουσιάζει κάποιο σχετικό
συγκριτικό πλεονέκτημα, στους περιηγητές που προέρχονται από τις
ακόλουθες χώρες.
 Ισραήλ

 Χώρες του Κόλπου

 Ολλανδία

 Λίβανος

 Αυστρία
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ 2003

% παγκύπριου
Χώρα συνήθους διαμονής

συνόλου στη

Άτομα Λ/κα

Λάρνακα
Σύνολο
Κύπρου
Η.ΒΑΣΙΛΕΙΟ

% συνόλου
Λάρνακας

% * Συν.

%

Κύπρου

1347043

6,2

83517

44,5%

110226

14,0

15432

8,2%

51168

24,7

12638

6,7%

ΡΩΣΙΑ

105050

11,7

12291

6,6%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

129034

8,8

11355

6,1%

ΙΣΡΑΗΛ

27206

21,0

5713

3,0%

ΣΟΥΗΔΙΑ

86824

6,0

5209

2,8%

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

32008

14,0

4481

2,4%

113947

3,8

4330

2,3%

ΑΥΣΤΡΙΑ

25894

15,5

4014

2,1%

ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

16940

22,3

3778

2,0%

ΛΙΒΑΝΟΣ

16993

21,7

3687

2,0%

ΓΑΛΛΙΑ

31419

11,4

3582

1,9%

ΗΝ.ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

18097

17,8

3221

1,7%

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

56098

4,9

2749

1,5%

ΦΙΛΛΑΝΔΙΑ

28865

8,8

2540

1,4%

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

7881

22,9

1805

1,0%

ΠΟΛΩΝΙΑ

11764

13,5

1588

0,8%

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

5296

27,1

1435

0,8%

ΙΤΑΛΙΑ

13381

10,1

1351

0,7%

ΕΛΒΕΤΙΑ

37506

2,4

900

0,5%

2754

15,4

424

0,2%

ΕΛΛΑΔΑ
ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΕ

ΣΥΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

2303244

187592

*Τα στοιχεία υπολογίσθηκαν βάση της οριζόντιας κατανομής τουριστών ανά χώρα συνήθους
διαμονής και τοποθεσία διαμονής με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (Στατιστικές
Τουρισμού 2002/3)
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7.4

Προτιμήσεις περιηγητών κατά τύπο καταλύματος στην Λάρνακα

Οι περισσότεροι περιηγητές που διαμένουν στην Λάρνακα προτιμούν
ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων (20,2%) ενώ σχεδόν ισοδύναμο ποσοστό
(20,5%) διαμένει με συγγενείς και φίλους. Τα ξενοδοχεία 3 αστέρων
προτιμούνται από το 11% των περιηγητών ενώ τα ξενοδοχεία 2 αστέρων
προτιμά για τη διαμονή του το 4,3% των περιηγητών της Λάρνακας. Στο
πεντάστερο ξενοδοχείο διέμεινε το 5,2% των περιηγητών.
Οι ξενοδόχοι της Λάρνακας ανέφεραν σαν κύριες αγορές των περιηγητών που
φιλοξενούν, την Αγγλία, Γερμανία, Αυστρία και Ρωσία. Πρόκειται για
οικογένειες και ζευγάρια όπου τα ποσοστά μεταξύ τους μεταβάλλονται
ανάλογα με την εποχή.
Αναλύοντας τα στατιστικά στοιχεία από την στατιστική υπηρεσία για την
περίοδο 2003 – 2004 παρατηρείτε ότι:
Το Ηνωμένο Βασίλειο (48%), Γερμανία 8%, Ρωσία 7%, Ελλάδα και Σουηδία
από 6%, Χώρες του Κόλπου 4%, Γαλλία και Αυστρία από 3%, Φιλανδία,
Νορβηγία και Λίβανος με 2% έκαστη και Ισραήλ, Ολλανδία και Ιταλία από 1%,
συνθέτουν το μείγμα εθνικοτήτων που διέμεναν στην Λάρνακα και
ανταποκρίθηκαν στην έρευνα μεταξύ περιηγητών που πραγματοποιήθηκε σε
μια συγκεκριμένη περίοδο, μάλιστα εκτός της περιόδου αιχμής.
Από απόψεως ηλικίας το 43% ανήκε στην ομάδα 55 και άνω, ενώ οι ηλικίες
35 – 54 ανήλθαν σε 40% και 25 – 34 στο 14% ενώ από 18 – 24 ανήλθαν σε
μόλις 3%. Ειδικά, για την τελευταία ομάδα θα πρέπει να σημειωθεί ότι την
περίοδο που διενεργήθηκε η έρευνα τα πανεπιστήμια και άλλες σχολές
ανώτερης εκπαίδευσης λειτουργούσαν.
Από απόψεως εισοδηματικής ή κοινωνικής τάξης οι περιηγητές στην Λάρνακα
ανήκουν κατά τη μεγάλη τους πλειοψηφία στη κάτω μεσαία εισοδηματική τάξη

85

και στην άνω μεσαία κοινωνική τάξη, με το ποσοστό αυτών που ανήκουν στα
ανώτερα κοινωνικά στρώματα να μην ξεπερνά το 5%.

7.4.1

Μέσος Όρος

Διάρκειας Διαμονής και εξόδων (2003) κατά τόπο

διαμονής
Η Λάρνακα έχει τον ψηλότερο μέσο όρο διαμονής (12,78 μέρες) σε
σύγκριση με τις υπόλοιπες επαρχίες της Κύπρου. Η Λεμεσός είναι η δεύτερη
επαρχία με τον ψηλότερο μέσο όρο διαμονής (12,37 μέρες) ενώ ακολουθούν
η Λευκωσία και πόλης Χρυσοχούς με 11,49 μέρες, το Παραλίμνι με 11,07, η
Πάφος με 11,03 και η Αγία Νάπα με 10,46 μέρες.
Τον ψηλότερο μέσο όρο παραμονή τον έχουν οι Νορβηγοί με 17.76,
ακολουθούν οι Σουηδοί με 17.71, οι Αμερικανοί με 15.53, οι Άγγλοι με 14.91
και τέλος οι Ρώσοι με 13.68
Σε σύγκριση με τα Παγκύπρια στοιχεία οι Νορβηγοί ξοδεύουν ₤417.40 σε
σχέση με ₤546.12 που ξοδεύουν στην Λάρνακα. Οι Σουηδοί ₤412.16 σε
σχέση με ₤327.00, οι Αμερικανοί ξοδεύουν ₤483.20 σε σχέση με ₤411.50
στην Λάρνακα, οι Άγγλοι ₤454.60 σε σχέση με ₤396.62 και οι Ρώσοι 550.70
σε σχέση με 386.72 στην Λάρνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 12
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΛΑΡΝΑΚΑ

ΧΩΡΑ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ

ΛΑΡΝΑΚΑΣ

417,4

546,12

327

412,16

ΗΠΑ

483,2

411,5

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

454,6

396,62

ΡΩΣΙΑ

550,7

386,72

ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
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Η Λάρνακα έχει το δεύτερο χαμηλότερο κόστος διαμονής ανά μέρα
(£9,08) μετά την Λευκωσία (£7,74), ενώ το ψηλότερο κόστος διαμονής κατά
μέρα κατέχει η Πόλης και η Πάφος (£22,14 και £17,81 αντίστοιχα). Η Λεμεσός
είναι τρίτη σε σειρά χαμηλότερου κόστους μετά την Λάρνακα, εντούτοις με
διαφορά περίπου £5 ανά μέρα (£14,15) ενώ ακολουθούν το Παραλίμνι
(£15,35 ) και η Αγία Νάπα (£16,98)
Τα ημερήσια έξοδα πέραν της διαμονής είναι επίσης χαμηλότερα μεταξύ των
περιηγητών της Λάρνακας (£19.83) έναντι των υπόλοιπων πόλεων, με τους
περιηγητές της Πόλης Χρυσοχόους και Λεμεσού να ξοδεύουν τα ψηλότερα
ποσά ανά μέρα (£22,41 και £22,26 αντίστοιχα). Δεύτερη επαρχία κατά σειρά
χαμηλότερων εξόδων είναι το Παραλίμνι (£21.42) ενώ ακολουθεί η Πάφος
(£21,62) και η Α.Νάπα (£22,08).
Πιο συγκεκριμένα για την Λάρνακα τα περισσότερα έξοδα ανά μέρα και ανά
άτομο τα είχαν τουρίστες από την Νορβηγία με ₤546.12 λίρες. Ακολούθησαν
οι Ρώσοι με ₤412.16 και οι Γερμανοί με ₤411.50.
Σε σχέση με το σύνολο των εξόδων (ημερήσια έξοδα * μέρες διαμονής) οι
περιηγητές

της

Λάρνακας

ξοδεύουν περίπου

£377

ανά

άτομο

το

χαμηλότερο συνολικό πόσο μετά τους περιηγητές της Λευκωσίας. Το
συνολικό ποσό εξόδων των περιηγητών της Λάρνακας είναι πολύ χαμηλό
αφού παρόλο που παραμένουν περισσότερες ημέρες στην Λάρνακα τα έξοδα
τους ανά μέρα παραμένουν τα χαμηλότερα (£29,51) σε σχέση με τις
υπόλοιπες επαρχίες.
Για το 2004 (Ιανουάριος-Ιούλιος) οι δαπάνες των τουριστών παρουσιάζουν
μείωση σε όλες τις πόλεις εξαιρούμενης της πόλης Χρυσοχούς με την
συνολική δαπάνη στην Λάρνακα να μειώνεται από £359,17 σε £340,18 με
αντίστοιχη μείωση στις ημερήσιες δαπάνες διαμονής( από £18,99 σε £17,49)
και αλλά έξοδα (από £9,29 σε £8,82). Εντούτοις ο μέσος όρος διαμονής
σημείωσε οριακή αύξηση (από 12,45 μέρες σε 12,63 μέρες).
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Ο πίνακας Α3 στο παράρτημα Α παρουσιάζει αναλυτικότερα το μέσο όρο
εξόδων των περιηγητών κατά πόλη διαμονής (2003).
Το χαμηλό εισόδημα από τους περιηγητές για την επαρχία Λάρνακας
εκτιμείται ότι οφείλεται στην προσέλκυση περιηγητών που ανήκουν σε τάξη
χαμηλών εισοδημάτων και στην έλλειψη υποδομής και δραστηριοτήτων τα
οποία μπορούν να ωθήσουν τους περιηγητές να ξοδέψουν περισσότερα
χρήματα.
7.5

Ομάδες Εστίασης Βάσει Κινήτρων

Οι περιηγητές στην Λάρνακα ανέφεραν σαν κύριο λόγω επίσκεψης τους στην
περιοχή τις διακοπές (68%), ενώ ποσοστό 19% είχε έλθει για συνέδρια.
Σύμφωνα με τους ξενοδόχους που ρωτήθηκαν, το 85% των αφίξεων τους
είναι για διακοπές, 10% για συνέδρια και 5% για επιχειρηματικούς λόγους.
Αναφέρθηκε ότι στη Λάρνακα καταλήγουν ποδοσφαιρικές ομάδες καθώς και
ποδηλατιστές για προετοιμασία ενόψει των υποχρεώσεων τους.
Σε σχετική ερώτηση οι περιηγητές στην Λάρνακα ανάφεραν τα ακόλουθα σε
σχέση με την επιλογή της Κύπρου και της Λάρνακας ειδικά:
Ο ήλιος και η θάλασσα είναι ο πρώτος λόγος που αναφέρθηκε και μάλιστα
με σχετικά μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο κύριο λόγο που είναι η
φιλοξενία και φιλικότητα του κόσμου ενώ Ιστορία και κουλτούρα και
παραδοσιακή Κυπριακή κουζίνα ήταν άλλοι λόγοι που αναφέρθηκαν.
Στις δραστηριότητες τους κατά την παραμονή τους στη Λάρνακα, οι
περιηγητές ανάφεραν ότι θα δοκιμάσουν παραδοσιακά φαγητά (88%), θα
επισκεφθούν πολιτιστικά και αρχαιολογικά μνημεία (56%), εκδρομές (48%), να
γνωρίσουν κόσμο (46%), να ψωνίσουν (44%). Άλλες δραστηριότητες που
ανέφεραν με χαμηλότερα ποσοστά αναφοράς, είναι να επισκεφθούν τη φύση,
ψυχαγωγία, κολύμπι και ηλιοθεραπεία, επισκέψεις σε χωριά, επίσκεψη σε
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αθλητικά κέντρα και κέντρα υγείας, πολιτιστικές εκδηλώσεις, περίπατοι σε
μονοπάτια της φύσης και επίσκεψη σε πάρκα αναψυχής.
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8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η παρούσα ενότητα προβαίνει σε ανάλυση του ανταγωνισμού τόσο σε Εθνικό
όσο και στο επίπεδο της περιοχής με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από
τις πρωτογενείς έρευνες.
8.1 Διεθνής Ανταγωνισμός
Στα πλαίσια της ετοιμασίας της Στρατηγικής της Περιφέρειας είναι πολύ
σημαντικό να γίνει εκτίμηση του ανταγωνισμού σε Διεθνές επίπεδο για να
διαφανεί ο βαθμός ετοιμότητας της Κύπρου και της περιοχής στην
αντιμετώπιση του ανταγωνισμού.
8.1.1 Πρωτογενείς Ανταγωνιστικοί Προορισμοί
Από

την

ημι-ποιοτική

έρευνα

μεταξύ

των

διοργανωτών

ταξιδιών,

αναφέρθηκαν τα ακόλουθα σε σχέση με τις χώρες που ανταγωνίζονται την
Κύπρο τουριστικά:
 Σύμφωνα με τους Άγγλους διοργανωτές ταξιδιών, η Κύπρος βρίσκεται
μεταξύ των χωρών της Μεσογείου που προωθούν στην κατηγορία των
κύριων προορισμών. Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται η Ελλάδα
(ειδικά τα νησιά Κρήτη και Κέρκυρα) καθώς και η Ισπανία, Πορτογαλία
(σε ότι αφορά Ευρωπαϊκές χώρες) καθώς και οι γειτονικές χώρες
Αίγυπτος και Τουρκία καθώς επίσης και η Τυνησία.
 Η Ισπανία θεωρείται παραδοσιακός προορισμός. Για τους Γερμανούς
ειδικά, είναι ο ιδανικός προορισμός λόγω της μικρής διάρκειας του
ταξιδιού τόσο αεροπορικώς αλλά και λόγω του γεγονότος ότι είναι
προσιτή μέσω οδικών μεταφορών.
 Η Πορτογαλία προτιμάται για τις ωραίες και καθαρές της παραλίες, ενώ
τα κύρια χαρακτηριστικά της Ελλάδας είναι η κουλτούρα, ιστορία και
πολιτισμός καθώς και η άμεση και έντονη προβολή που είχε λόγω των
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Ολυμπιακών αγώνων. Η Ελλάδα θεωρείται επίσης παραδοσιακός
προορισμός, ενώ αναφέρθηκαν τόσο οι ωραίες και καθαρές παραλίες
που διαθέτει καθώς και το γεγονός ότι προσφέρεται και για
οργανωμένες εκδρομές μελέτης λόγω της πλούσιας ιστορίας και
αρχαιοτήτων της.
 Η Τουρκία κατά τις απόψεις των διοργανωτών ταξιδιών, κατόρθωσε να
έχει πολύ καλό δίκτυο πτήσεων, παράμετρος που σίγουρα διευκολύνει
τον προγραμματισμό του ταξιδιού σύμφωνα και με τις επί μέρους
ανάγκες του κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, τα ξενοδοχεία στην Τουρκία
παρέχουν all inclusive, άρα η Τουρκία ανταγωνίζεται σε θέματα τιμών.
Η πλούσια Ιστορία αλλά και θρησκεία με τα πολλά αξιοθέατα για τον
επισκέπτη δημιουργούν τις προϋποθέσεις και για οργανωμένες
εκδρομές.
Για τους διοργανωτές ταξιδιών, τόσο το κλίμα όσο και παραδοσιακά θέματα
δεν αποτελούν παράμετρο διαφοροποίησης μεταξύ των πιο πάνω
προορισμών.
Σε ότι αφορά την γείτονα Αίγυπτο και Τυνησία, ανταγωνίζονται σε θέματα
τιμών όπως και η Τουρκία.
Ειδικά για την Κύπρο, οι διοργανωτές ταξιδιών ανάφεραν τα ακόλουθα:
 Η Κύπρος είναι ιδιαίτερα γνωστή μεταξύ των Βρετανών και Γερμανών
αφού παρέχει ευκαιρίες διακοπών σε επαύλεις. Η φιλοξενία αποτελεί το
σημαντικότερο

όπλο

για

επαναληπτικές

επισκέψεις.

Για

τους

Γερμανούς, οι αρχαιότητες και ιστορικά μνημεία του τόπου αποτελούν
σημείο αξίας της Κύπρου. Οι Γερμανοί θεωρούν την Κύπρο ακριβό
προορισμό, όπως και οι Γάλλοι.
 Για τους Ισραηλίτες η Κύπρος λόγω της μικρής απόστασης
προσφέρεται για ταξίδια μικρής διάρκειας, έχει παρόμοια κουλτούρα,
ενώ θεωρείται φθηνή σαν προορισμός.
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 Οι Ρώσοι βρίσκουν την Κύπρο μονότονη, ενώ ανάφεραν ότι πελάτες
τους έρχονται στην Κύπρο για διακοπές. Οι νέοι δυνητικοί τουρίστες
στην Ρωσία δεν έχουν την Κύπρο μεταξύ των επιλογών, ενώ το Dubai,
αποτελεί ένα προορισμό ψηλά στις επιλογές τους.
 Πιο συγκεκριμένα η Λάρνακα επιλέγεται λόγω της ποικιλίας και της
ποιότητας του φαγητού και λόγω των ψηλών επιπέδων των
ξενοδοχειακών υπηρεσιών.
Η μεγάλη πλειοψηφία των περιηγητών που ρωτήθηκαν για τους προορισμούς
που επισκέφθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια, ανάφεραν τα Ελληνικά νησιά –
Κρήτη και Κέρκυρα και την Ελλάδα καθώς και την Ισπανία. Ακολούθως σε
μικρότερη έκταση αναφέρθηκαν η Κεντρική Ευρώπη και η Γαλλία και σε
μικρότερο βαθμό η Ιταλία, Τουρκία, Πορτογαλία, Μάλτα, και Αίγυπτος.

8.1.2

Δευτερογενείς Ανταγωνιστικοί Προορισμοί

Οι δευτερογενείς χώρες, για τους διοργανωτές ταξιδιών, είναι η Ιταλία, Γαλλία,
Μάλτα, Μαγιόρκα, Κανάριοι Νήσοι, Κροατία και Μαρόκο.

8.2

Ανταγωνισμός Περιοχής

8.2.1

Διοργανωτές Ταξιδιών

Η Λάρνακα ανταγωνίζεται τις άλλες περιοχές της Κύπρου και ειδικά την Πάφο,
Πρωταρά, Αγία Νάπα, Λεμεσό και Πόλη και σε πολύ περιορισμένο βαθμό
αναφέρθηκε η Κερύνεια.
Μετά και την ανάλυση των αφίξεων ανά επαρχία η Λάρνακα θεωρείται ότι
ανταγωνίζεται πρωτίστως με την Λεμεσό. Οι δύο πόλεις έχουν παρόμοια
χαρακτηριστικά σε ότι αφορά την θάλασσα, κέντρα αναψυχής, αρχαία,
πολιτιστικά, αλλά και σε ότι αφορά τις εθνικότητες που καταλήγουν σε αυτές
για τις διακοπές τους.
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8.2.2 Εγχώριος Ανταγωνισμός
Σε σχέση με τους άλλους προορισμούς, οι Κύπριοι προτιμούν την Λάρνακα
για ημερήσιες εκδρομές. Συγκεκριμένα από την Λευκωσία ποσοστό 54% από
την Λεμεσό (21%) και από την Αμμόχωστο (21%). Για σκοπούς διακοπών, η
Λάρνακα προτιμάται από κατοίκους της Πάφου (50%).
Οι Κύπριοι προτιμούν την Λάρνακα κυρίως για την ποικιλία και ποιότητα των
εστιατορίων, την αλλαγή περιβάλλοντος, το ότι η απόσταση βολεύει και για
τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής

8.3

Αξιολόγηση Ανταγωνισμού

Πρώτιστα θα πρέπει να καθοριστούν οι χώρες που συνιστούν τον
ανταγωνισμό της Κύπρου και κατ επέκταση της Λάρνακας.
Για να καθοριστούν οι χώρες λήφθηκαν υπόψη οι παράμετροι του Μάρκετινγκ
καθώς και επιμέρους πτυχές των κίνητρων. Οι παράμετροι Μάρκετινγκ
παρουσιάζονται πιο κάτω
Σε ότι αφορά το μείγμα Μάρκετινγκ η Ελλάδα, Ισπανία, Αίγυπτος, Τυνησία,
Τουρκία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ιταλία , Γαλλία παρέχουν :
 Ήλιο και Θάλασσα
 Κουλτούρα (Πλούσια Ιστορία και Πολιτισμό)
 Αρχαιότητες
 Θρησκευτικά Μνημεία
 Ξεχωριστά παραδοσιακά φαγητά
Ισπανία και Γαλλία είναι παραδοσιακοί προορισμοί (βλέπε αφίξεις) καθώς
και η Ελλάδα, παράμετρος που προσδίδει good value for money και εικόνα
ποιοτικού προορισμού.
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Η Αίγυπτος, Τυνησία και Τουρκία πέραν των πιο πάνω ανταγωνίζονται και
σε θέματα τιμών λόγω του χαμηλότερου βιοτικού επιπέδου και εργατικού
κόστους.
Από απόψεως διανομής, η Ισπανία συγκεντρώνει πλεονέκτημα λόγω της
γεωγραφικής θέσης (Γερμανούς) όπως και η Γαλλία (που συνδέεται μέσω
του υπόγειου θαλάσσιου αυτοκινητόδρομου με την Αγγλία), οι δύο
παραδοσιακές χώρες προσέλκυσης περιηγητών στην Κύπρο.
Η Τουρκία έχει επιτύχει να δημιουργήσει καλό δίκτυο πτήσεων τόσο η
Ελλάδα μέσω των Ολυμπιακών Αγώνων πέρσι αλλά και η Τουρκία με την
διοργάνωση του τελικού του Champions League φέτος. Πέραν των άλλων
προωθητικών ενεργειών και προβολής, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για
αύξηση του τουριστικού ρεύματος. Να σημειωθεί ότι και οι δυο χώρες
φιλοξενούν το παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι, όπως και η Κύπρος.
Από τα πιο πάνω συμπεραίνεται ότι η Κύπρος και η Λάρνακα ειδικότερα
έχουν να αντιμετωπίσουν πλειάδα θεμάτων σε σχέση:
 Με την αναβάθμιση και εμπλουτισμό του προϊόντος για προσέλκυση
περιηγητών και αύξηση του loyalty προς αντιμετώπιση μεταξύ άλλων
της αυξημένης τάσης / παραμέτρου «μικρή διάρκεια ταξιδιού»
 Μείωση της αρνητικής αντίληψης σε θέματα τιμών
 Επέκταση του δικτύου και καναλιών διανομής προς αντιμετώπιση της
παραμέτρου «απόσταση»
 Αύξηση της αντίληψης value for money στην οποία ξεκάθαρα η
Κύπρος / Λάρνακα μειονεκτούν και κατ επέκταση αύξηση της
ανταγωνιστικότητας.
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9.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ UNIQUE
SELLING POINTS

Από την ανάλυση που προηγήθηκε και τα στοιχεία των ερευνών προκύπτουν
τα ακόλουθα σημεία στα οποία θα μπορούσε να στηριχθεί η όποια Στρατηγική
Επανατοποθέτησης της περιοχής.
▪ Κύριο σημείο εισόδου / εξόδου προς / από Κύπρο
▪ Φιλήσυχη πόλη προσφέρεται για οικογενειακή ζωή
▪ Μια μικρή, συμμαζεμένη πόλη με ξεχωριστό χαρακτήρα (πλούσια
αρχιτεκτονική, εμπορικό κέντρο πόλης σε απόσταση αναπνοής από την
μοναδική παραλία των φοινικούδων, το λιμάνι, τη μαρίνα ακόμη και το
αεροδρόμιο, πλούσια σε παλιά αρχιτεκτονική, με ιστορία 4,000 χρόνων με
αρχαιολογικά και θρησκευτικά μνημεία μεγάλης αξίας)
▪ Με μακριές σε έκταση παραλίες, ρηχές, ζεστές και πεντακάθαρες –
πλείστες με Γαλάζια σημαία
▪ Μίγμα Ανατολίτικης και Δυτικής Κουλτούρας
▪ Πλούσια

παράδοση

στη

χειροτεχνία,

κέντημα,

αργυροχοϊα

και

αγγειοπλαστική
▪ Πρώτη στην ανάπτυξη αγροτουρισμού με γραφικά χωριά και προσιτούς,
ευγενικούς, φιλόξενους κατοίκους
▪ Περιοχή πλούσια σε βιότοπους και φυσικές ομορφιές
▪ Το κέντρο της Κύπρου – λόγω μικρότερης απόστασης από όλες τις πόλεις
αλλά και το κύριο σημείο πρόσβασης από άλλες χώρες (αεροδρόμιο στην
παρούσα φάση και λιμάνι στο μέλλον)
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10.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ POSITIONING ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Πρώτιστα θα πρέπει να λεχθεί ότι το προτεινόμενο Positioning από τη
Στρατηγική του Κ.Ο.Τ. για την περιοχή λαμβάνει υπόψη τα κύρια
χαρακτηριστικά που φάνηκε να αποτελούν και τα μοναδικά σημεία αναφοράς
(USPs) της περιοχής ή τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Λάρνακας έναντι των
άλλων περιοχών. Πιο συγκεκριμένα το Positioning της Λάρνακας όπως
ορίσθηκε από το Κ.Ο.Τ είναι το ακόλουθο:
«Λάρνακα, είσοδος στην Κύπρο, ένα κράμα επιδράσεων Δύσης και Ανατολής
που άφησαν μέσα στο χρόνο τ’ αχνάρια τους στην περιοχή ένας προορισμός
που συνδυάζει την ήσυχη παραθαλάσσια πόλη με πλούσια πολιτιστικά
στοιχεία και τη χαρακτηριστική προκυμαία της, μακρύ παραλιακό μέτωπο και
χωριά με μοναδικά παραδοσιακά χαρακτηριστικά.»
Θα πρέπει να σημειωθεί εμφατικά ότι η Λάρνακα δεν ανταγωνίζεται τις λοιπές
περιοχές αλλά αποτελεί ένα κομμάτι του τουριστικού παζλ Κύπρος. Κυριότερο
συστατικό αποτελεί η προσέλκυση ξένων περιηγητών στην περιοχή.
Το γεγονός ότι στην προτεινόμενη τοποθέτηση γίνεται αναφορά στο κύριο
σημείο εισόδου και εξόδου από την Κύπρο αυτό είναι στοιχείο που μπορεί να
λεχθεί ότι αποτελεί κάτι το ξεχωριστό για την Λάρνακα. Σαν το κύριο σημείο
εισόδου στο νησί, θα πρέπει να τύχει σοβαρής αναβάθμισης για να
ανταποκρίνεται (ποιότητα και εικόνα) σε ένα ποιοτικό προορισμό. Περαιτέρω,
το γεγονός αυτό, μπορεί να τύχει εκμετάλλευσης για αύξηση της γνώσης για
την περιοχή.
Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να τύχει ενδελεχούς αξιοποίησης είναι το
μίγμα κουλτούρας και πολιτισμών εάν θέλουμε να αναφερόμαστε σε «κράμα
επιδράσεων Δύσης και Ανατολής».
Τόσο η πόλη της Λάρνακας αλλά και η ευρύτερη περιοχή (π.χ. η Πύλα)
προσφέρουν όντως ένα συνδυασμό από αξιοθέατα που συνθέτουν τόσο
πολιτισμό Δύσης όσο και Ανατολής. Οι Μεσαιωνικές εκκλησιές του
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Χριστιανισμού,

το

Τέμενος

Μουσουλμάνων

διάφορα

αξιόλογα

αρχαιολογικά ευρήματα στην ευρύτερη περιοχή και η σύγχρονη Δυτική
πόλη

που

γειτνιάζει

με

την

μουσουλμανική

υποβαθμισμένη

τουρκοκυπριακή συνοικία.
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω οι χώροι αυτοί που συνθέτουν την μοναδική
αυτή συνύπαρξη Δύσης και Ανατολής θα πρέπει να τύχουν συνεχούς
συντήρησης αλλά και να ενταχθούν σε διάφορα προγράμματα αξιοποίησης,
ταύτισης και σύνδεσης.
Επιπλέον τα διάφορα αρχαία μνημεία και χώροι θα πρέπει να τύχουν της
πρέπουσας προσοχής και σημασίας τόσο σε θέματα καθαριότητας και
προστασίας, σηματοδότησης, αλλά και σύνδεσης μεταξύ τους. Η δημιουργία
αρχαιολογικών διαδρομών και η πληροφόρηση τους στους ξένους είναι
σημαντική για την διευκόλυνση του περιηγητή.
Ταυτόχρονα, η Λάρνακα χαρακτηρίζεται έως μια φιλήσυχη πόλη με φιλικούς
κατοίκους με ένα χαρακτήρα προηγούμενων δεκαετιών το οποίο δύναται να
απευθυνθεί στις νοσταλγικές δεκαετίες του 60. Το τοπίο αυτό αποτελείται από
την ευρύτερη παραλιακή ζώνη στην οποία προσθέτει ο χαρακτήρας και
μοναδικότητα των φοινικούδων. Πέρα από την παραλιακή ζώνη, η Αλυκή
έρχεται να εμπλουτίσει την μοναδικότητα της Λάρνακας με την εποχιακή
κάθοδο

των

φλαμίγκο.

Τέλος

η

ευρύτερη

περιοχή

–

ενδοχώρα

συμπληρώνει το χαρακτηριστικό τουριστικό προϊόν της Λάρνακας.
Παρ όλα αυτά η όποια τοποθέτηση για την περιοχή θα πρέπει να λάβει
υπόψη το γεγονός ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια μεσομακροπρόθεσμη εικόνα της περιοχής.
Τα ερωτήματα που τίθενται αφορούν:
 Τη δυνατότητα η προτεινόμενη τοποθέτηση να απευθυνθεί σε
μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα σε διάφορες ομάδες στόχευσης και να
πείσει ή να δημιουργήσει την επιθυμία για επίσκεψη στην περιοχή.
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 Πόσο

η

περιοχή

δια

μέσου

της

προτεινόμενης

τοποθέτησης

διαφοροποιείται αρκετά σε βαθμό που να δημιουργήσει την επιθυμία
διαμονής πρώτιστα και επίσκεψης έπειτα τόσο μεταξύ ξένων αλλά και
ντόπιων.
Σε ότι αφορά το πρώτο ερώτημα και εφ όσον υπάρχει σε διεθνές επίπεδο η
αντιπαράθεση

θρησκειών

και

πολιτισμών,

Χριστιανισμός

και

Μουσουλμανισμός καθώς επίσης και σύγχρονος Δυτικός πολιτισμός και
Ανατολίτικος μη αναπτυγμένος πολιτισμός τότε με μια προσεγμένη και
ορθολογιστικά σταδιακή προσέγγιση η περιοχή έχει τις δυνατότητες για
τουλάχιστον τα επόμενα δέκα χρόνια να παραμένει στο προσκήνιο.
Το δεύτερο ερώτημα που τέθηκε και σε συνάρτηση με κάποια μοναδικά
χαρακτηριστικά, η περιοχή στην παρούσα μορφή και για τα επόμενα 4-5
χρόνια έχει δυνατότητες να προσελκύσει τόσο ξένους για διαμονή όσο και
ξένους / ντόπιους για επίσκεψη.
Παρ όλα αυτά, χρειάζεται να γίνει σταδιακή αναβάθμιση και εμπλουτισμός του
προϊόντος, μια παράμετρος πολύ σημαντική έτσι ώστε να καταστήσει εφικτές
τις δυνατότητες τόσο για επαναλαμβανόμενες επισκέψεις όσο και για αύξηση
των αφίξεων αλλά κυρίως των εσόδων από τον τουρισμό, για να είναι σε θέση
να προσφέρει μίγμα δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων Δύσης και Ανατολής
κρατώντας άσβηστες τις παραδόσεις και αξίες. Εξ άλλου ο σύγχρονος
περιηγητής καθίσταται όλο ένα και πιο απαιτητικός τόσο σε θέματα ποιότητας
και εξυπηρέτησης αλλά και στις εμπειρίες που επιθυμεί να βιώσει από ένα
ταξίδι αναψυχής.
Με άλλα λόγια, για να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι στόχοι αύξησης των
αφίξεων

και

των

εσόδων

από

τον

τουρισμό

σε

μέσο-

μακροχρόνιο ορίζοντα επιβάλλεται μια συνεχής, ορθολογιστική και αποδοτική
προσέγγιση στην αναβάθμιση, εμπλουτισμό και συνεχή προσαρμογή του
προϊόντος στα πλαίσια του προτεινόμενου positioning, δηλαδή να μην ξεφύγει
η μετεξέλιξη του προϊόντος από τα στοιχεία που προσδίδουν τον ξεχωριστό
χαρακτήρα και τα μοναδικά στοιχεία που απολαμβάνει η περιοχή.
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Παράλληλα, η προβολή της περιοχής θα πρέπει να τύχει προσεγμένης
επεξεργασίας και υλοποίησης στη βάση της προτεινόμενης τοποθέτησης
αλλά και σε συνάρτηση με τους ευρύτερους στόχους που θα τεθούν.
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11.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ

Εάν ανατρέξουμε στην ιστορία, ειδικά στην προ εισβολής περίοδο τη δεκαετία
του 1970, η Λάρνακα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη στο τουριστικό χάρτη, όπως εξ
άλλου ήταν και η Λεμεσός και η Πάφος. Ο τουρισμός της Κύπρου, κατέληγε
κατά κύριο λόγο στην Αμμόχωστο και Κερύνεια. Τα γεγονότα του 1974,
ώθησαν την περιοχή να αναπτυχθεί τουριστικά. Η Λάρνακα, όπως και άλλες
περιοχές της Κύπρου, με πρώτη τη Λεμεσό είχαν μια ανεξέλεγκτη τουριστική
ανάπτυξη όπου στην πορεία έγιναν λάθη αφού η ανάπτυξη δεν είχε
συγκεκριμένη μακροχρόνια κατεύθυνση και πολιτική με αποτέλεσμα να γίνουν
λάθη τα οποία και είναι δύσκολο αν όχι ακατόρθωτο να ξεπεραστούν.
Οι πιθανές επιπτώσεις από την επίλυση του Κυπριακού με το άνοιγμα των
κατεχομένων και ειδικά της Αμμοχώστου αναμένεται ότι θα έχουν αρνητικό
αντίκτυπο στην Λάρνακα, αφού η Αμμόχωστος με τις χρυσές αμμώδεις
παραλίες και τα πολυτελή ξενοδοχεία αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο
αριθμό επισκεπτών.

Αυτό όμως δεν θα έχει άμεση επιρροή αφού θα

χρειαστεί κάποιος χρόνος για την ανοικοδόμηση της πόλης, πιθανά 2-3
χρόνια.
Παράλληλα, το λιμάνι της πόλης της Αμμοχώστου, το οποίο πριν το 1974
αποτελούσε σημαντικό ρόλο στο εμπόριο από και προς την Κύπρο θα
επαναλειτουργήσει. Η επαναλειτουργία όμως του λιμανιού της Αμμοχώστου
αποτελεί σημείο ειδικής εξέτασης, αφού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για
καθαρά εμπορικούς σκοπούς για την εξαγωγή προϊόντων της περιοχής
(πατάτες, ελιές, λάδι, κλπ) ή και χρήση για εξειδικευμένο εμπορικό σκοπό,
όπως για παράδειγμα να γίνει το κατ’ εξοχήν λιμάνι εισαγωγής αυτοκινήτων
και άλλων ειδών που δεν μεταφέρονται με εμπορευματοκιβώτια, ενώ
παράλληλα θα μπορεί να είναι και το λιμάνι μέσω του οποίου οι
Τουρκοκύπριοι θα μπορούν να εμπορεύονται.
Τα αεροδρόμια στη Λευκωσία και την Τύμπου επίσης αποτελούν θέμα το
οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού, αφού σε τελική ανάλυση
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με τη λύση η Κύπρος θα έχει συνολικά τέσσερα αεροδρόμια επιβατικής
κίνησης (Λάρνακα, Πάφος, Λευκωσία και Τύμπου).
Το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η Λάρνακα σε σχέση με τα πιο πάνω
ζητήματα είναι ότι το Αεροδρόμιο και το Λιμάνι της βρίσκονται σε μικρή
απόσταση σε σχέση με τα υπόλοιπα, άρα προσφέρονται για παράλληλη ή
ταυτόχρονη αξιοποίηση σε σχέση με την οποιαδήποτε αναπτυξιακή πολιτική.
Σε αυτό μπορεί να προστεθεί και η Μαρίνα, αφού η αναβάθμιση της σε
Μαρίνα Ναυτικού τουρισμού με όλα τα επί μέρους έργα για ικανοποίηση των
αναγκών των ξένων ιδιοκτητών σκαφών, μπορεί να δημιουργήσει τις
προϋποθέσεις για στάθμευση των σκαφών και κρουαζιέρες στην Ανατολική
Μεσόγειο, Νότια παράλια της Τουρκίας αλλά και τα Ελληνικά νησιά.
Το πρόβλημα ενδεχόμενης προτίμησης των τουριστών στην Αμμόχωστο ή και
αλλού, αν και αποτελεί απειλή για τη Λάρνακα και το τουριστικό της προϊόν
εντούτοις δεν θα πρέπει να ανησυχήσει ιδιαίτερα αφού η δημιουργία μιας
ξεχωριστής εικόνας για την πόλη και επαρχία από τις λοιπές περιοχές θα είναι
συμπληρωματική του τουριστικού προϊόντος, προσφέροντας μοναδικές
ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά που δεν θα έχουν άλλες περιοχές ενώ και η
τμηματοποίηση και εστίαση σε ειδικές ομάδες τουριστών / τμήματα αγοράς
επιτρέπουν την ελαχιστοποίηση απωλειών τουριστικού ρεύματος από την
περιοχή.

Με άλλα λόγια, οι όποιες εισηγήσεις για εμπλουτισμό και

στοχοθέτηση της περιοχής θα πρέπει να γίνουν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να
επηρεάσουν στο ελάχιστο την τουριστική κίνηση της περιοχής ή και να
δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
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12.

ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T.

Από την ανάλυση που προηγήθηκε συνοψίζονται τόσο τα δυνατά όσο και
αδύνατα σημεία της περιοχής στα οποία θα πρέπει να στηριχθεί η όποια
μελλοντική προσπάθεια αναβάθμισης και εμπλουτισμού του Τουριστικού
Προϊόντος καθώς και οι ευκαιρίες και απειλές που μπορεί να υποβοηθήσουν ή
επηρεάσουν αρνητικά την όποια προσπάθεια ανάπτυξης μέσω της SWOT
ανάλυσης στον πίνακα που ακολουθεί.
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
 Δημιουργία Φορέα Προβολής



 Παρούσα μελέτη προσφέρεται για την συλλογική

Απουσία κοινών στόχων και συλλογικής
προσέγγισης για επίτευξη/ μεγιστοποίηση του

ανάπτυξη της περιοχής

αποτελέσματος

ΠΡΟΪΟΝ ΛΑΡΝΑΚΑ
 Αερολιμένας – Λιμάνι – Μαρίνα προσφέρονται για



αύξηση αφίξεων και δαπανών ντόπιων και ξένων

Υποβαθμισμένη – προβληματική υποδομή:
δίκτυο και ποιότητα δρόμων, μέσα μεταφοράς,

 ήσυχη πόλη με φιλήσυχους κατοίκους

αεροδρόμιο, μαρίνα και λιμάνι, περιοχή

 ξεχωριστός χαρακτήρας με πλούσια στοιχεία

διυλιστηρίων

δυτικής και ανατολίτικης κληρονομιάς (Αγ. Λάζαρος



Καθαριότητα χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση

– «Ττεκκές»)



Ανεπαρκής σήμανση και πληροφόρηση για

 Πρώτη επαρχία αγροτουριστικής ανάπτυξης

αξιοθέατα

 Πλούσια σε αρχαιολογικά, θρησκευτικά και άλλα



Απουσία facilitities για εξυπηρέτηση λουομένων

μνημεία με ιστορία πέραν των 4,000 χρόνων



Οχληρία από πινακίδες, παράνομες επεκτάσεις

 μοναδικό παραλιακό μέτωπο φοινικούδων
 Μοναδική αρχιτεκτονική στο κέντρο και κοντράστ



Ανεπαρκής πεζοδρόμηση και απουσία χώρων

με τουρκοκυπριακή συνοικία εμπλουτίζουν το

στάθμευσης επιδρούν αρνητικά στην εικόνα μιας

μείγμα πολιτισμών

ήσυχης πόλης

 μεγαλύτερο σε έκταση παραλιακό μέτωπο, με
αμμώδεις παραλίες – πλείστες με blue flag


κέντρων και κράκτες



Ποσότητα και ποιότητα τουριστικών καταλυμάτων
– περιορισμένες κλίνες 4/5 * , 50% κλινών
προβληματικής ποιότητας
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 παρουσία στην περιοχή παραδοσιακής τέχνης



Ελλιπής υποδομή στην περιοχή αγροτουριστικής

όπως λευκαρίτικα, αργυροχοϊία, αγγειοπλαστική

ανάπτυξης σε πεζοδρόμους / ποδηλατοδρόμους,

κλπ

σήμανση, διαδρομές ιππασίας και σύνδεση με

 Υποδομή και μερική αξιοποίηση με ιδιωτική

αρχαία περιοχής (εμπλουτιστικά στοιχεία)

πρωτοβουλία αθλητικού τουρισμού (προετοιμασία



πολλές παραλίες διαβρωμένες,

ομάδων ποδοσφαίρου, ποδηλατών) σε πόλη και



χαμηλή παρουσία πρασίνου και αρνητική

Λεύκαρα

αντίληψη περιβαλλοντικής συνείδησης από

 Προσέλκυση συνεδριακού τουρισμού – ετοιμασία
συνεδριακού κέντρου στα Λεύκαρα

ξένους


 Η λειτουργία νέας μονάδας στην Αλαμίνου έβαλε
την Λάρνακα ξανά στο πρόγραμμα των

και εξυπηρέτησης εστιατορίων από ξένους


διοργανωτών ταξιδιών.
 Η κοινοπραξία μεταξύ Κυπρίων και Ξένων στην

απουσία συντονισμού / συνεργασίας για
τουριστική εκμετάλλευση αθλητικής υποδομής



δημιουργία της νέας μονάδας συμβάλλει στην
δημιουργία θετικής εικόνας για περαιτέρω

χαμηλή αξιολόγηση υγιεινής, επαγγελματισμού

υποβαθμισμένο παραλιακό μέτωπο και απουσία
χαρακτήρα στην περιοχή Ζυγίου



απουσία αμμώδους παραλίας στο Ζύγι

τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή
ΤΙΜΕΣ

 Πλούσια στοιχεία (αρχαιότητες, θρησκευτικά
αξιοθέατα, φυσικές ομορφιές) προσφέρουν
δυνατότητες εμπλουτισμού και απάλειψης του
χαμηλού value for money
 Φθηνότερη σε σχέση με άλλες περιοχές για ψώνια
και διασκέδαση.

 Αντιλήψεις διοργανωτών ταξιδιών, ξένων
ιδιοκτητών και περιηγητών ακριβού προορισμού
 All inclusive περιορίζουν την δυνατότητα αύξησης
των δαπανών πέραν των μονάδων
 Ψηλό εργατικό κόστος επιβαρύνει την κερδοφορία
τουριστικών μονάδων
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ΔΙΑΝΟΜΗ
 Αναβάθμιση υφισταμένων ιστοσελίδων, σύνδεση

 Εξάρτηση σε μεγάλο βαθμό από διοργανωτές

μεταξύ τους και εκμετάλλευση για αύξηση των

ταξιδιών

direct bookings / προσέλκυση περιηγητών και
σταδιακή απεξάρτηση από διοργανωτές ταξιδιών
ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ
 Η επανατοποθέτηση δημιουργεί προϋποθέσεις
τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής



Απουσία κεφαλαίων προβολής



ανεπιτυχής αντιμετώπιση της κακής εικόνας που

 Εκμετάλλευση παραμέτρου αεροδρόμιο για
δημιουργία γνώσης και προσέλκυσης περιηγητών

προβάλλεται για την περιοχή


στην περιοχή.

θρησκευτικών μνημείων και άλλων αξιοθέατων

 Εκμετάλλευση πολλαπλών πολιτιστικών
εκδηλώσεων για προσέλκυση περιηγητών (ξένων
και Κυπρίων)

ανεπαρκής σύνδεση και προβολή αρχαιοτήτων,
σε Κύπριους και ξένους



Ανεπαρκής προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων
για προσέλκυση Κυπρίων από άλλες περιοχές

 Ιδανικός προορισμός για day trips και ολιγοήμερων
διακοπών μεταξύ Κυπρίων
 Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις με ίδιο
περίπτερο
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Χαμηλοί Ρυθμοί Ανάπτυξης

● Μείωση αγοραστικής δύναμης τουριστών με

ισχυρών οικονομιών, όπως

αποτέλεσμα:

ΕΕ

- επιλογή ταξιδιών μικρότερης διάρκειας, φθηνότερων
προορισμών ή / και value for money
Φυσική Καταστροφή - Ασία

Ευκαιρία για άντληση από παραδοσιακές
αγορές ΕΕ περισσότερων επισκεπτών τα
επόμενα 2-3 χρόνια

Τρομοκρατία / Ασθένειες

● Αύξηση διεθνούς τρομοκρατίας και εξάπλωσης
ασθενειών (SARS) δημιουργεί φόβο

Πετρελαϊκή κρίση

● Πιθανή αύξηση αεροπορικών ναύλων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο

● Αυξητική τάση χρήσης διαδικτύου από

● Πολλές χώρες και επί μέρους ανταγωνιστές κάνουν

ταξιδιώτες για διερεύνηση προορισμών

χρήση του διαδικτύου για Direct Bookings

● Εκμετάλλευση για:
- απ ευθείας επικοινωνία με δυνητικούς
τουρίστες
- απεξάρτηση από τουριστικούς πράκτορες –
Direct Bookings τόσο για εισιτήρια όσο και
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για ξενοδοχεία.
- μείωση κόστους προώθησης / αύξηση
κερδοφορίας
Δορυφορική Τηλεόραση

Information Kiosks

● Εκμετάλλευση για προβολή Προορισμού

● Ανταγωνιστικοί προορισμοί ήδη κάνουν χρήση
δορυφορικών καναλιών για προβολή τους.

● Εκμετάλλευση για ενημέρωση επισκεπτών
και σοβαρή πηγή εισοδημάτων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κυπριακό

● Ανασφάλεια μεταξύ τουριστικών πρακτόρων λόγω
πολιτικού προβλήματος

Πολιτική Κινήτρων

● Κίνητρα μέχρι και Λ.Κ.180,000 για

Αγροτουρισμού

αναβάθμιση αγροτουριστικού προϊόντος από
τον Κ.Ο.Τ.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

● Συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα του

στήριξης πολιτιστικής /

Δήμου για αναβίωση αρχαίων μνημείων και

ιστορικής κληρονομιάς

χώρων, προγραμμάτων πολιτιστικής φύσεως

● Έλλειψη κινήτρων επιχειρηματικής δραστηριότητας
εμπλουτισμού τουριστικού προϊόντος

και ποιότητας Κυπριακής κουζίνας«ΒΑΚΧΙΣ»
ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ξένοι Επισκέπτες

● Μεταβαλλόμενες ανάγκες σε ταξίδια -

● Ανταγωνιστικοί προορισμοί με ήλιο και θάλασσα

εκμετάλλευση για αύξηση αφίξεων

προσφέρουν χαμηλότερες τιμές για αύξηση κίνησης 107

Αίγυπτος
● Αύξηση στη συχνότητα ταξιδιών

Νεοεισερχόμενοι Προορισμοί

● Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία θεωρούνται
ανταγωνιστικοί προορισμοί

● 19% ήρθαν για Conferences & Incentives

● Αυξητική τάση για μικρότερα σε διάρκεια ταξίδια και

στην Λάρνακα

κοντινούς προορισμούς
● Νεοεισερχόμενοι προορισμοί στην αγορά με χαμηλές
τιμές, πιο κοντά στην ΕΕ, πλούσιοι σε αξιοθέατα Κροατία, Βουδαπέστη, Σλοβενία, Βουλγαρία

Τουριστικοί Πράκτορες

● Μερικοί τουριστικοί πράκτορες ελέγχουν την
τουριστική κίνηση στην Κύπρο
● Αρνητικές αντιλήψεις για διυλιστήρια αλλά και γενικά
για την Λάρνακα σαν τουριστικός προορισμός
● Πορτογαλία, Ελλάδα, Ισπανία, τουρκία, Αίγυπτος και
Τυνησία αποτελούν τους ανταγωνιστές της Κύπρου

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Πολεοδομικές Ρυθμίσεις

● Αποτρεπτικές στην αναβάθμιση / επέκταση
υφιστάμενων τουριστικών μονάδων μέσα στα αστικά
όρια

Κριτήρια ΚΟΤ για ανάπτυξη 4

● Αποτρεπτικά αφού δεν υπάρχουν κατάλληλα τεμάχια

/ 5 αστέρων μονάδων

γης εντός της πόλης και τουριστικής περιοχής για
αξιοποίηση
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Πολιτική Κινήτρων

● Κίνητρα μέχρι και Λ.Κ.180,000 για

Αγροτουρισμού

αναβάθμιση αγροτουριστικού προϊόντος από
τον Κ.Ο.Τ.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

● Συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα του

στήριξης πολιτιστικής /

Δήμου για αναβίωση αρχαίων μνημείων και

ιστορικής κληρονομιάς

χώρων καθώς και για προγράμματα

● Έλλειψη κινήτρων επιχειρηματικής δραστηριότητας
εμπλουτισμού τουριστικού προϊόντος

πολιτιστικής φύσεως
● Πιθανότητα σημαντικής αύξησης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

εσωτερικού τουρισμού αν δημιουργηθούν

● Πάφος και Ορεινά θέρετρα οι κυριότεροι

πόλοι έλξης όπως θεματικά πάρκα, κήποι,

ανταγωνιστές

γκόλφ, κ.α.
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ΜΕΡΟΣ Β΄
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING,
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ι. ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

1.

ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ

Στόχος αυτονόητα είναι η μεγιστοποίηση των κοινωνικοοικονομικών οφελών
δια μέσου της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής και
της αύξησης των εσόδων από τον τουρισμό στην περιοχή.
Η αύξηση των εσόδων θα επιδιωχθεί μέσω της:
 Αύξησης του αριθμού των αφίξεων
 Αύξησης των δαπανών των περιηγητών
 Σχετική επέκταση της διάρκειας παραμονής
 Βελτίωση / σμίκρυνσης του προβλήματος της εποχικότητας (ενδυνάμωση
των χειμερινών μηνών)
 Ενδυνάμωση του επαναλαμβανόμενου τουρισμού και βαθμού πιστότητας
 Προσέλκυση / αύξηση εγχώριου τουρισμού
Αναφορικά με την αύξηση των εσόδων παρατίθενται οι ακόλουθοι στόχοι.
Τονίζεται ότι η αύξηση και στοχοθέτηση της Λάρνακας εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τους ευρύτερους στόχους του ΚΟΤ και επιμέρους για την Κύπρο
σαν τουριστικός προορισμός, αλλά και τον βαθμό και εστίαση της προώθησης
της Κύπρου στις χώρες όπου η Λάρνακα παρουσιάζει σχετική κίνηση.
Στόχοι 2005-2010
Η στοχοθέτηση γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 3 κύριες
παραμέτρους:
 Αριθμός Αφίξεων
 Συνολική δαπάνη ανά άτομο
 Συνολικό Εισόδημα για την Λάρνακα (με την υπόθεση ότι το σύνολο των
εξόδων δαπανείται στην πόλη και επαρχία Λάρνακας)
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Σημειώνεται ότι ο στόχος αφίξεων που έθεσε ο Κ.Ο.Τ για το 2004 σε σχέση με
τις πραγματικές αφίξεις του 2004

είχε αρνητική απόκλιση της τάξης του

16,1%.
Περαιτέρω για να μπορέσει να γίνει ακριβής υπολογισμός των στόχων της
περιοχής θα πρέπει:
1) να υπάρχει γνώση από τους μελετητές του προϋπολογισμού προβολής για
την περιοχή, παράμετρος που παραμένει ασαφής κατά τον προσδιορισμό των
στόχων καθώς επίσης κάπως αναφέρθηκε
2) η γνώση της έκτασης και εστίασης προβολής της Κύπρου σε επί μέρους
χώρες για την περίοδο πρόβλεψης, αφού θα πρέπει να σημειωθεί ότι
αυξημένη προβολή σε χώρες στις οποίες η περιοχή έχει σχετικό πλεονέκτημα
ή και αντλεί αυξημένο μερίδιο αφίξεων είναι λογικό να επηρεάζει θετικά και τις
αφίξεις της περιοχής.
Εκτιμώντας ότι τουλάχιστον για τα πρώτα 3 χρόνια εφαρμογής της στρατηγικής
και μέχρι να τεθούν οι βάσεις για αύξηση των αφίξεων, χρησιμοποιήθηκε
ποσοστό ετήσιας αύξησης του 3% (αποκλίνει κατά - 0,8% από την εκτίμηση
στο στρατηγικός σχέδιο του Κ.Ο.Τ.), ενώ στη συνέχεια και για την περίοδο
2008 – 2010 χρησιμοποιήθηκε ποσοστό της τάξης του 4% ( +0,2% από τις
εκτιμήσεις του ΚΟΤ).
Για την αύξηση της δαπάνης των περιηγητών, με στόχο το 2010 να φθάσει τις
£ 512 (Παγκύπριος στόχος του ΚΟΤ, 5,5 % ανά έτος), και με γνώμονα ότι οι
δαπάνες των περιηγητών στην περιοχή θα αυξάνονται όσο εμπλουτίζεται το
τουριστικό προϊόν της περιοχής αλλά και επί μέρους προσελκυστικά στοιχεία ή
και παράμετροι αύξησης των πιθανοτήτων για τους περιηγητές να προβούν σε
περαιτέρω έξοδα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην περιοχή, με την ίδια
προσέγγιση που έγινε ο υπολογισμός των αφίξεων γίνεται και ο υπολογισμός
στην αύξηση των δαπανών (δηλαδή 3% αύξηση το 2005 – 2007 και 5% το
2008 – 2010).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13
ΣΤΟΧΟΙ ΑΦΙΞΕΩΝ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΕΣΟΔΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2005 -2010
% αυξ. Αφ.
Αφίξεις
% αυξ.
Δαπανών
Δαπάνες /
περιηγητή
Έσοδα
(£ εκ.)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

πραγματικές

πραγματικές

3%

3%

3%

4%

4%

4%

187,715

218,458

225,012

231,762

238,715

248,264

258,194

268,522

πραγματικές

3%

3%

3%

3%

5%

5%

5%

377.00

388.31

399.96

411.96

424.32

445.53

467.81

491.20

70,7

84,8

90,0

95,5

101,3

110,6

120,8

131,9

Η πιο πάνω στοχοθέτηση εκτιμάται από την ομάδα μελέτης ως η πλέον
ρεαλιστική και εφικτή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και
περιορισμούς που συνθέτουν την εικόνα της επαρχίας.
Σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία και παραμέτρους τα συνολικά έσοδα της
επαρχίας θα αυξηθούν από 84,8 εκ. (2004) στα 131,9 το 2010, δηλαδή θα
παρουσιάσουν αύξηση της τάξης του 72% ή κατά μέσο όρο 12%.
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ΙΙ.

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

1.

ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ / ΠΕΡΙΟΧΗ

1.1

Γεωγραφικά - με βάση τον αριθμό αφίξεων

Οι πιο κάτω χώρες αποτελούν σημαντική πηγή άντλησης με δυνατότητες
προσέλκυσης αριθμού αφίξεων για την Περιοχή και αποτελούν μαζί με τις
χώρες με συγκριτική προτίμηση για την Λάρνακα τις αγορές ψηλής
προτεραιότητας.
▪ Ηνωμένο Βασίλειο
▪ Ελλάδα
▪ Ρωσία
▪ Γερμανία
▪ Ολλανδία
▪ Αυστρία
▪ Σουηδία και
▪ Ισραήλ
Οι πιο πάνω χώρες συνεισφέρουν στο 78% του συνόλου των αφίξεων της
περιοχής.
1.1.1 Χώρες με συγκριτική προτίμηση στην Λάρνακα και Συγκέντρωση
αφίξεων - προτεραιότητα
Όπως φάνηκε από την ανάλυση, η Λάρνακα προτιμάται σχετικά από
επισκέπτες των ακόλουθων χωρών παράμετρος που μπορεί να αξιοποιηθεί
για περαιτέρω προσέλκυση μεγαλύτερης μερίδας επισκεπτών από αυτές τις
χώρες:
▪ Αίγυπτος
▪ Λίβανος
▪ Χώρες του Κόλπου
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Περαιτέρω και με τις πιο κάτω χώρες κατέχουν το 9% των συνολικών αφίξεων
▪ Ιρλανδία
▪ Φιλανδία
▪ Δανία
▪ Νορβηγία
▪ Η.Π.Α.
1.1.2 Χώρες Δευτερεύουσας Στόχευσης
Η περιοχή θα μπορούσε ή θα έπρεπε επίσης να απευθυνθεί σε επισκέπτες της
Κύπρου από άλλες χώρες που επιλέγουν άλλες περιοχές της Κύπρου όπως:
 Ελβετία
 Βέλγιο
 Γαλλία
 Ιταλία
Περαιτέρω και εκμεταλλευόμενη την μικρή γεωγραφική απόσταση σε σχέση
και με την παρουσία του αερολιμένα, τα θρησκευτικά μνημεία η Λάρνακα
μπορεί να απευθυνθεί και σε άλλες χώρες όπως:
▪ Συρία
▪ Λιβύη
▪ Ιορδανία
Οι πιο πάνω χώρες μαζί με τις άλλες χώρες από τις οποίες η Κύπρος αντλεί
σχετικό τουρισμό (σε αντίθεση με την Λάρνακα) θα αποτελέσουν στόχευση
δευτερεύουσας σημασίας.
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1.2

Εγχώριος Τουρισμός

Η Λάρνακα προσφέρεται για μονοήμερες εκδρομές για φαγητό, αναψυχή και
ψώνια από τις ακόλουθες περιοχές της Κύπρου:
▪ Λευκωσία
▪ Περιοχή Ελεύθερης Αμμοχώστου
▪ Λεμεσό
Η μικρή απόσταση της Περιοχής από όλες τις περιοχές της Κύπρου επιτρέπει
την περαιτέρω ενδυνάμωση της κίνησης από άλλες περιοχές όπως Πάφο και
προσφέρεται για διακοπές μικρής διάρκειας (long weekends).
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2. ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Στο παρών κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των πιο πάνω τμημάτων για να
διαπιστωθεί ο βαθμός ελκυστικότητας της περιοχής σε διάφορες ομάδες
περιηγητών έτσι ώστε να επιλεγούν οι ομάδες εκείνες στις οποίες η περιοχή θα
εστιαστεί, σύμφωνα πάντα με τους στόχους αύξησης των αφίξεων, αύξησης
των εσόδων και ελαχιστοποίησης της παραμέτρου εποχικότητα. Τονίζεται πως
προσπάθεια

είναι

να

μειωθεί

στον

ελάχιστο

δυνατό

βαθμό

η

ανταγωνιστικότητα με τις υπόλοιπες περιοχές της Κύπρου, έτσι ώστε

η

Λάρνακα να αποτελέσει μέρος του Τουριστικού προορισμού Κύπρος.
Σε ότι αφορά συνταξιούχους, αυτοί έχουν την δυνατότητα πολλαπλών ταξιδιών
κατά τη διάρκεια του χρόνου, προτιμούν να ταξιδεύουν σε μήνες μη αιχμής για
το τουρισμό, να διαμένουν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σε ένα προορισμό
της αρεσκείας τους, έχουν την οικονομική άνεση αφού δεν έχουν οικογενειακές
και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις, άρα ξοδεύουν περισσότερα ενώ για την
ομάδα αυτή παράμετροι όπως ασφάλεια, ήσυχη πόλη, φιλόξενοι και φιλικοί
πολίτες

διαδραματίζουν

σημαντικό

ρόλο

στην

επιλογή

προορισμού.

Παράλληλα, άλλοι παράμετροι όπως αξιοθέατα, πράγματα να κάνεις και να
δεις, η τοποθεσία αποτελούν επίσης σημαντικές παραμέτρους στην επιλογή
του προορισμού.
Οι

οικογένειες

με

παιδιά

κάτω

των 12,

ταξιδεύουν συνήθως

τους

καλοκαιρινούς μήνες όταν τα παιδιά δεν έχουν σχολικές υποχρεώσεις, λόγω
της ‘ πολυμελούς ‘ σύνθεσης τους προτιμούν ένα προορισμό για να περάσουν
τις διακοπές τους και νοουμένου ότι ανήκουν στην μεσαία τάξη και άνω είναι
δυνατόν να ξοδέψουν περισσότερα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους αφού
για τη διακίνηση της οικογένειας επιλέγουν να ενοικιάσουν αυτοκίνητο,
περισσότερα δωμάτια σε τουριστικά καταλύματα, διατροφή και ψυχαγωγία, με
κύριο χαρακτηριστικό την οικογενειακή ψυχαγωγία, περισσοτέρων ατόμων.
Σίγουρα και σε αυτή την περίπτωση παράμετροι όπως ήσυχη πόλη, ασφάλεια
φιλόξενοι και φιλήσυχοι κάτοικοι επηρεάζουν την απόφαση επιλογής
προορισμού. Ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της οικογένειας η διαμονή
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μπορεί να είναι σε ξενοδοχεία 3 – 5 αστέρων ή σε τουριστικά καταλύματα
αυτοεξυπηρέτησης Α – Β κατηγορίας.
Ζευγάρια που τους αρέσει να περάσουν ήσυχες και ρομαντικές διακοπές,
μακριά από θορύβους και έντονη νυχτερινή ζωή, να απολαύσουν τον ήλιο και
θάλασσα, να δουν / βιώσουν την ντόπια κουλτούρα, παράδοση και Ιστορία , να
γευτούν παραδοσιακές γαστρονομικές λιχουδιές, η Λάρνακα προσφέρεται για
μια τέτοια μοναδική εμπειρία.
Οι ελεύθεροι επισκέπτες (singles) που θα ήθελαν να έρθουν στην Κύπρο δεν
θα επέλεγαν τη Λάρνακα αφού δεν αποτελεί την καλύτερη επιλογή για
διασκέδαση και ψυχαγωγία, ενώ η προσέλκυση ελεύθερων δύναται να
επιδράσει αρνητικά στην εικόνα της πόλης. Οι ελεύθεροι επίσης δεν διαμένουν
για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε ένα προορισμό, ειδικά αν δεν συνοδεύονται
από φίλους ή παρέα. Έπειτα οι ελεύθεροι επιλέγουν τους καλοκαιρινούς μήνες
για να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους ως επί το πλείστον.
Οι επιχειρηματίες αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα, η οποία δυνατόν να έχει
θετική

επίδραση

στην

περιοχή

εάν

και

εφ

όσον

επιλέξουν

να

δραστηριοποιηθούν στην περιοχή με το άνοιγμα γραφείων, υπάρχει
συνεργασία με επιχειρηματίες που εδρεύουν στην περιοχή. Πέραν του
αεροδρομίου, η περιοχή δεν παρουσιάζει κάτι ξεχωριστό το οποίο θα
αποτελούσε παράμετρο για προσέλκυση ξένων επιχειρηματιών. Ούτε τα
συνέδρια και κίνητρα θα μπορούσε να αναπτυχθούν σε μεγάλο βαθμό αφού η
περιοχή δεν παρουσιάζει σοβαρή υποδομή για εξυπηρέτηση των ειδικών
αναγκών του τουρισμού συνεδρίων και κινήτρων. Παράλληλα, τα ξενοδοχεία 4
και 5 αστέρων είναι περιορισμένα και δεν υπάρχει υποδομή για φιλοξενία
μεγάλων συνεδρίων. Ο συνεδριακός τουρισμός που θα πρέπει να στοχευθεί
θα πρέπει να είναι για μικρής εμβέλειας συνέδρια και να αξιοποιήσει υποδομές
όπως αυτές των Λευκάρων.
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Από τα πιο πάνω αλλά και με βάση της ανάλυσης που προηγήθηκε (βλέπε
ενότητα αξιολόγηση τμημάτων στην προηγούμενη φάση της μελέτης)
προκύπτει ότι η περιοχή έχει δυνατότητες πρώτιστα να εστιάσει:
▪ Άτομα τρίτης ηλικίας, 65+ που επιθυμούν ήσυχες διακοπές
▪ Ζευγάρια που αρέσκονται σε ήσυχο, ρομαντικό περιβάλλον
▪ Οικογένειες κυρίως ηλικίας 30-50, με παιδιά κάτω των 12 (χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι οικογένειες με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας δεν προσφέρονται
για στόχευση).
Για όλες τις πιο πάνω ομάδες η παρούσα στόχευση αφορά την Μεσαία
Κοινωνική Τάξη με σταδιακή εστίαση στην Άνω Μεσαία (Γ1), και κάτω από
προϋποθέσεις συστηματικού εμπλουτισμού του προϊόντος και στην Ανώτερη
κοινωνική τάξη (Α-Β).
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3. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Αυτονόητα η τουριστική βιομηχανία αποτελεί πρωτογενή ομάδα στόχευσης και
καλύπτει μεταξύ άλλων:
▪ Αεροπορικές Εταιρείες (προγραμματισμένων και ναυλωμένων πτήσεων)
▪ Διοργανωτές Κρουαζιέρων
▪ Διοργανωτές Ταξιδιών
▪ Τουριστικοί Πράκτορες
▪ Διοργανωτές Συνεδρίων και Ταξιδιών Κινήτρων
Ειδική μνεία γίνεται στην στρατηγική μάρκετινγκ για την κάθε ομάδα.
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4. ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΚΙΝΗΤΡΑ
Με γνώμονα τα στοιχεία των ερευνών αγοράς και των αναλύσεων (στο Α’
μέρος της μελέτης) και σε συνάρτηση με το υφιστάμενο και στοχευόμενο
(μετεξελισσόμενο) προϊόν προσδιορίζονται τα πιο κάτω τμήματα αγοράς με
τον ανάλογο βαθμό προτεραιότητας (βλέπε ακόλουθο πίνακα).
1. Ήλιος – Θάλασσα Συν
2. Ιστορία & Πολιτισμός (Κουλτούρα)
3. Θρησκευτικός Τουρισμός
4. Αγροτουρισμός
5. Αθλητικός

Τουρισμός

(προετοιμασία

ομάδων

ποδοσφαίρου,

και

ποδηλατών)
6. Yachting
7. Συνέδρια & Ταξίδια Κινήτρων
8. Ταξίδια μικρής διάρκειας
9. Γαστρονομία
10. Ψώνια / shopping
Με εξαίρεση τα τμήματα της γαστρονομίας και του shopping που θα πρέπει να
αποτελέσει υποστηρικτική δραστηριότητα όλα τα τμήματα που αποτελούν ή θα
πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για την Λάρνακα, και κυρίως τα Ήλιος
– Θάλασσα – Σύν, Ιστορία & Πολιτισμός, Θρησκευτικός Τουρισμός, Αθλητικός,
Ναυτικός και Αγροτουρισμός. Τα ψώνια μπορούν να αποτελέσουν σταδιακά
από μόνα τους ξεχωριστό τμήμα παράλληλα με την ενδυνάμωση της
υποδομής (Αεροδρόμιο και Λιμάνι – Μαρίνα). Για Yachting και Συνέδρια &
Ταξίδια Κινήτρων η Λάρνακα παρέχει υποδομή η οποία όμως θα πρέπει να
τύχει σημαντικής αναβάθμισης και βελτίωσης.
Με γνώμονα τις βελτιώσεις και εμπλουτισμό υφιστάμενης υποδομής (και
κυρίως αεροδρομίου – λιμανιού – μαρίνας) η δημιουργία εντελώς καινούργιων
ομάδων στόχευσης / τμημάτων και προϊόντων γίνεται εφικτή και ελκυστική:

121

a) Fly In / See – Stay / Cruise
b) Fly –In/ Private Cruises
c) Fly – In/ Stay/ Big Game Fishing
Τα πιο πάνω τμήματα (α & β) συνδυάζουν άφιξη στο αεροδρόμιο, παραμονή
στην πόλη ή και σε ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα σκάφη αναψυχής ή και
δυνατότητα κρουαζιέρων από εταιρείες που θα ξεκινούν από το Λιμάνι στην
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής

Μεσογείου μέχρι και τα παράλια της

Τουρκίας (ανάλογα με τις εξελίξεις στο πολιτικό πρόβλημα). Το τρίτο (γ) τμήμα,
προσφέρεται για επί μέρους λάτρεις του υγρού στοιχείου και περαιτέρω του
ψαρέματος τόνων, τα ανοικτά της Λάρνακας είναι πλούσια κατά την εποχή
Απρίλη – Ιούνη σε τέτοιου είδους ψάρια.


Transit/ See & Shop

Νοούμενου ότι Αερολιμένας και Λιμάνι θα αναβαθμιστούν εκμεταλλευόμενοι τη
στρατηγική

θέση

της

Κύπρου

μεταξύ

τριών

Ηπείρων,

κάλλιστα

δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για επιβατικό κοινό το οποίο θα μπορεί στην
ολιγόωρη αναμονή / επίσκεψη να αξιοποιήσει νεκρό χρόνο, να βγει στην
περιοχή για περιήγηση και ψώνια.
▪ Θαλάσσια Αθλήματα (βλέπε σύγχρονο κέντρο θαλασσίων αθλημάτων)
▪ Health & Rest (βλέπε σύγχρονο Ιατρικό Κέντρο)
▪ Well Being & Pampering (βλέπε υποδομή σε τουριστικά και άλλα κέντρα,
τουρκικά λουτρά κλπ)
Νοείτε ότι για την στόχευση των υφιστάμενων και μελλοντικών τμημάτων της
αγοράς θα πρέπει να γίνουν ανάλογες προσαρμογές στο ‘Προϊόν’ όπως π.χ.
τα καταλύματα αυτοεξυπηρέτησης για οικογένειες, η εγκαθίδρυση του ιατρικού
κέντρου για το τμήμα Health & Rest κ.ο.κ. (βλέπε στρατηγική προϊόντος).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14
ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΒΑΣΕΙ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
PRIMARY SEGMENTS
CURRENT
PRODUCT
SUN & SEA
CULTURE
RELIGION
SHORT
BREAKS
AGROTOUR.
SPORTS
YACHTING
MICE

TOURISTS

UK

GR

GER

RU

HOL

AU

SWE

IS

P
P
H
H

P
P
P,H
P

P
P
P,H
H

P
P
P,H
P,H

P
P,H

P
P

P
P

P
P
H
P




P
P,H
P
LIB

H
H
P,H
P
EU









COUPLES

FAMILIES
WITH KIDS

P

P
P
P
P
SYR

H
P,H
H
P,H
P
SWI

P

P
P
GU

P
P
EG

P
P
LE

P
P
SYR

UK

GR

GER

RU

HOL

AU

SWE

IS

P
P
P
P,H
P

P
P
P
P,H

P
P
P
P,H
P

P
P
P
P,H
P

P
P
P
P,H
P,H

P
P
P
P,H
P

P
P
P
P,H
P

H
H

P
P
GU

P
P
EG

P
P
LE

P
P
SYR

P
P
SWI

P
P
SYR

P
P
LIB

RETIRED

COUPLES

FAMILIES
WITH KIDS


BUS
PPL




HIGH PRIORITY COUNTRIES
NEW
SEGMENTS
F/S/S/S
F/S/C
F/F
T/S/S
SEA
SPORTS
H &R
W&P

RETIRED

BUS
PPL

H
EU

ΟΠΟΥ:
COUNTRIES: P = primary segments; H = high priority segments; PRIORITY
TOURISTS: = RELEVANT;  = PRIORITY
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4.1 Ομάδες στόχευσης vs Positioning προϊόν
Για την τμηματοποίηση της Λάρνακας όπως παρουσιάστηκε πιο πάνω
χρησιμοποιήθηκαν

διάφορα

κριτήρια

τα

οποία

αναλύθηκαν

και

παρουσιάστηκαν στον συνοπτικό πίνακα που προηγήθηκε. Στην παρούσα
φάση παρουσιάζεται επεξήγηση των ομάδων στόχευσης σε συνάρτηση με το
τουριστικό προϊόν της περιοχής.
Εκτός του ήλιου και της θάλασσας, η Λάρνακα έχει να παρουσιάσει αξιόλογο
προϊόν τόσο σε αρχαιολογικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά μνημεία καθώς και
φυσικές ομορφιές. Η Λάρνακα επίσης προσελκύει αθλητικό τουρισμό καθώς
και επιχειρηματίες και συνέδρια.
Από την αξιολόγηση του προτεινόμενου positioning για την περιοχή, αλλά και
τα μοναδικά σημεία αναφοράς (Unique Selling Points) φαίνεται ξεκάθαρα ότι
για να διατηρήσει την ταυτότητα της η περιοχή θα στηριχθεί στις
παραμέτρους:
 Ησυχία, φύση και ξεκούραση
 Στα ιστορικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά και άλλα τοπικά σημεία
ενδιαφέροντος
 Την κουλτούρα που για την περιοχή είναι σύνθεση με χαρακτηριστικά
από το χρόνο Ανατολίτικου και Δυτικού πολιτισμού
Η Λάρνακα προσφέρεται, στην παρούσα κατάσταση για Ήλιο και Θάλασσα
Συν, Κουλτούρα, Θρησκευτικό Τουρισμό, Αγροτουρισμό και Ταξίδια μικρής
διάρκειας. Εντούτοις, οι μεταβαλλόμενες και αυξανόμενες απαιτήσεις των
περιηγητών, ο ανταγωνισμός αλλά και η απουσία της σωστής εικόνας που θα
βοηθούσε στο να αυξηθεί το value for money του περιηγητή, επιβάλλουν την
αναβάθμιση τόσο υφιστάμενων έλξεων και προϊόντων αλλά και τον
εμπλουτισμό με συναφή προϊόντα τα οποία θα συμβάλουν στην σταδιακή και
ορθολογιστική ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής με θετικό
αντίκτυπο στην εικόνα, ποιότητα και πρόσθετη αξία της περιοχής με επίκεντρο
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τόσο στις ομάδες εστίασης και τις επί μέρους ανάγκες τους, διατηρώντας
άθικτες τις αξίες και παραμέτρους που συνθέτουν τα χαρακτηριστικά αυτά.
 Ήλιος και Θάλασσα Συν
Οι ζεστές, ρηχές και αμμώδεις παραλίες, το μακρύ παραλιακό μέτωπο, οι
θάλασσες με blue flag, και οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες συνθέτουν την
παράμετρο ήλιος και θάλασσα. Τα πιο πάνω ανταποκρίνονται πλήρως στις
εμπειρίες που επιδιώκει τόσο ένας συνταξιούχος, όσο και μια οικογένεια με
παιδιά αλλά απηχεί και στα ζευγάρια. Στο συν μπορεί να συμπεριληφθούν η
καθαριότητα των παραλίων και της θάλασσας τα θαλάσσια αθλήματα: water
ski, jet ski, parachuting, κρεβατάκια και ομπρέλες, αναψυκτήρια κλπ τα οποία
με μια προσεγμένη προσέγγιση που δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον
(θόρυβος

και

ρύπανση)

μπορούν

να

αποτελέσουν

παράμετρο

διαφοροποίησης. Επιπρόσθετα, η δημιουργία πάρκων η επέκταση των
πεζόδρομων κατά μήκος του παραλιακού μετώπου αλλά και η πρόνοια στους
πεζόδρομους για λωρίδα ποδηλατιστών θα συμβάλουν σημαντικά στην
αναβάθμιση του προϊόντος. Περαιτέρω, τα λοιπά χαρακτηριστικά της
περιοχής με μια προσεγμένη και μελετημένη προσέγγιση είναι δυνατό να
προσθέσουν στο υφιστάμενο τμήμα της αγοράς. Μπορεί να λεχθεί ότι όσο πιο
πολλά εμπλουτιστικά προϊόντα δημιουργηθούν για κάλυψη των εμπειριών
των ομάδων εστίασης τόσο μεγαλύτερο διαφορετικό πλεονέκτημα αποκτά η
περιοχή. Το τμήμα απευθύνεται σε όλες τις εθνικότητες και όλες τις ηλικίες, με
πιθανή εξαίρεση άτομα τρίτης ηλικίας με επί μέρους προβλήματα υγείας που
δεν τους επιτρέπουν την έκθεση στον ήλιο.
 Κουλτούρα – Ιστορία, Αρχαιότητες και Πολιτισμός
Η Λάρνακα διαθέτει τη δική της ξεχωριστή Ιστορία και Πολιτισμό στοιχεία που
σίγουρα συνθέτουν μια ξεχωριστή και μοναδική κουλτούρα. Το γεγονός ότι οι
ξένοι επισκέπτες εκτιμούν ιδιαίτερα την φιλήσυχη πόλη με τους φιλόξενους
κατοίκους αποτελεί σημαντική παράμετρο η οποία και θα πρέπει να
αξιοποιηθεί περισσότερο. Το μίγμα Δυτικής επίδρασης και πολιτισμού, τα
σπίτια στο κέντρο της πόλης, με την παρουσία μοναδικών Ανατολίτικων
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χαρακτηριστικών, η τουρκοκυπριακή συνοικία, που αφέθηκαν στο χρόνο
συνθέτουν μια ξεχωριστή εικόνα και χαρακτήρα της πόλης. Επιπλέον, τα
αρχαιολογικά μνημεία που είναι διάσπαρτα στην περιοχή συνθέτουν μια
εικόνα πλούσια σε ιστορία και πολιτισμό για την περιοχή δια μέσου των
χρόνων.
Το τμήμα απευθύνεται σε όλες τις εθνικότητες και όλες τις ηλικίες, με πιο
δυνατά με βάση γεωγραφική τμηματοποίηση τις χώρες Γερμανία, Ελλάδα,
Ρωσία, Ολλανδία, Αυστρία, Σουηδία, Ισραήλ, Ελβετία, Γαλλία και Βέλγιο.
 Θρησκεία
Σε συνάρτηση και προέκταση της προηγούμενης παραμέτρου η Λάρνακα
παρουσιάζει

μοναδικά

θρησκευτικά

αξιοθέατα

Χριστιανοσύνης

και

Μουσουλμανισμού. Αυτά μπορούν από μόνα τους να αποτελέσουν
προσελκυστικό

στοιχείο

τόσο

για

Χριστιανούς

αλλά

κυρίως

για

το

Μουσουλμανικό πληθυσμό. Επίσης, αποτελεί εμπλουτιστικό στοιχείο για
προσέλκυση

άλλων

περιηγητών

από

Ευρωπαϊκές

χώρες

στην

όλη

προσέγγιση των εμπειριών διαφορετικών ομάδων περιηγητών.
Η παράμετρος θρησκεία και ειδικά για τους Μουσουλμάνους αποκτά ιδιαίτερη
σημασία. Με την πιθανή επίλυση του Κυπριακού η Λάρνακα δύναται να
αντλήσει σημαντικές αφίξεις είτε υπό μορφή μονοήμερων επισκέψεων ή και
διαμονής από την Τουρκία. Οι Αραβικές χώρες αλλά και ευρύτερα Ελλάδα,
Ρωσία, Γερμανία Αυστρία, Ολλανδία, Ελβετία, Βέλγιο συνθέτουν το μείγμα
των χωρών που απευθύνεται το συγκεκριμένο τμήμα χωρίς να αποκλείονται
άλλες εθνικότητες, όπως παρουσιάστηκαν στην ενότητα 1 - Στόχευση κατά
χώρα.
 Αγροτουρισμός
Η Λάρνακα έχει επιδείξει σημαντικό πλεονέκτημα και προβάδισμα σε σχέση
με τις άλλες περιοχές. Αυτό συνθέτει μια ειδική ομάδα περιηγητών, που
σίγουρα για την Λάρνακα είναι δυνατό να αποτελέσει σημείο περαιτέρω
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ανάπτυξης και ενδυνάμωσης του τουριστικού προϊόντος. Αποτελούν σημείο
αναφοράς τόσο οι προσπάθειες διαφόρων κοινοτήτων και ιδιωτών που με τη
στήριξη του ΚΟΤ, έστω και στην όποια περιορισμένη μορφή κατάφεραν να
δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για προσέλκυση της ειδικής αυτής ομάδας.
Η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί σε προσεγμένη και ορθολογιστική
βάση έτσι ώστε το προϊόν αγροτουρισμός να επεκταθεί, αναβαθμιστεί και
εμπλουτιστεί περαιτέρω για να μπορέσει να πετύχει αυξημένες επαναληπτικές
επισκέψεις στην περιοχή – αύξηση της πιστότητας πελατών, αλλά και να
προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες αγροτουριστικού ενδιαφέροντος στο
μέλλον.
Γερμανοί, Ιταλοί, Γάλλοι, Σουηδοί, Αυστριακοί και Ελβετοί αποτελούν τις
κύριες πηγές του αγροτουρισμού.
 Ταξίδια Μικρής Διάρκειας
Η παράμετρος αεροδρόμιο προσφέρεται για αύξηση του τουρισμού ταξιδιών
μικρής διάρκειας κυρίως από γειτονικές χώρες όπως το Ισραήλ, Λίβανος αλλά
και Ελλάδα. Άλλες χώρες όπως η Συρία αλλά και χώρες της Μέσης Ανατολής
όπως η Ιορδανία, προσφέρονται για προσέλκυση περιηγητών λόγω της
μικρής διάρκειας των πτήσεων.
 Αθλητικός Τουρισμός
Η προσέλκυση ομάδων από χώρες της Βόρειας Ευρώπης, κατά τους
χειμερινούς μήνες για προετοιμασία των ομάδων (λόγω διακοπής από τις
καιρικές συνθήκες στις χώρες – Ρωσία, Ελβετία, Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία
μεταξύ άλλων) υφίσταται στην περιοχή και θα πρέπει να τύχει περαιτέρω
ανάπτυξης σε ότι αφορά το ποδόσφαιρο αλλά και άλλα αθλήματα όπως η
ποδηλασία καθώς και ετοιμασία εθνικών ομάδων υδατίνων αθλημάτων (βλέπε
σύγχρονο κέντρο για θαλάσσια αθλήματα). Οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν
την περαιτέρω ανάπτυξη, η οποία με την ενδεχόμενη δημιουργία του Ιατρικού
κέντρου και κέντρων ευεξίας ενδυναμώνετε σε μεγάλο βαθμό και δημιουργεί
προϋποθέσεις για πρόσθετη αξία.
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Για όλα τα πιο πάνω τμήματα, με μοναδική ίσος εξαίρεση τον αγροτουρισμό,
σημαντική παράμετρος παραμένουν οι κλίνες. Η όποια προσπάθεια που
απορρέει από το Στρατηγικό σχέδιο του ΚΟΤ αλλά και το περιφερειακό σχέδιο
ανάπτυξης της Λάρνακας χρειάζεται να δώσει έμφαση τόσο στην ποιότητα
των κλινών αλλά και στον εμπλουτισμό των αναγκών και εμπειριών των
περιηγητών όπως για παράδειγμα οικογένειες με παιδιά.
Η ομάδα μελέτης έχοντας να αντιμετωπίσει πλειάδα παραμέτρων θεωρεί ότι
αφού η περιοχή δεν έχει κάτι το ιδιαίτερα ξεχωριστό ή μοναδικό να προβάλει
στην προσπάθεια αύξησης των αφίξεων και δαπανών των περιηγητών,
επιβάλλεται όπως η πτυχή προϊόν αναπτυχθεί και εμπλουτιστεί σταδιακά με
παράλληλη σύνδεση, επί μέρους ομάδων με βάση τα δημογραφικά και άλλα
χαρακτηριστικά

διατηρώντας

και

ενδυναμώνοντας

περαιτέρω

τις

παραμέτρους που προβάλλονται σαν τα πλεονεκτήματα της περιοχής (USPs)
όπως παρουσιάστηκε πιο πάνω.
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III.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ &
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

1.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Ως γενική στρατηγική προσέγγιση υιοθετείται αυτή της διαφοροποίησης και
εστιασμένης διαφοροποίησης.

Νοείτε ότι μια προσέγγιση διαφοροποίησης

(με τις δυσκολίες που εμπεριέχει) είναι μόνο μερικώς εφικτή και πρώτιστα στο
επίπεδο της χώρας (με σχετικές εξαιρέσεις) και συνήθως ανεπάρκεια σε
αυτόνομους συντελεστές στο επίπεδο της περιφέρειας. Αντιμετωπίζοντας ως
«άμεσο ανταγωνισμό» τις άλλες επαρχίες της Κύπρου αλλά και τους
περιορισμούς μιας ευρείας στρατηγικής διαφοροποίησης έναντι του διεθνούς
ανταγωνισμού η εισήγηση γίνεται για πρόταξη ως γενικής στρατηγικής αυτής
της εστιασμένης διαφοροποίησης με έμφαση στην εστίαση επιλεγμένων
τμημάτων της αγοράς με αντίστοιχα προϊόντα.
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2.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Οι Στρατηγικές Ανάπτυξης Μάρκετινγκ που παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί τέθηκαν με γνώμονα την σταδιακή αναβάθμιση και εμπλουτισμό
της Περιοχής στο χρονοδιάγραμμα 2005 – 2010 και οι οποίες αναμένεται να
συμβάλουν στην αύξηση των αφίξεων, επέκταση του χρόνου παραμονής,
σημαντική βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος με τον εμπλουτισμό και
ενδυνάμωση της αντιστοιχίας αξίας λεφτών του επισκέπτη (value for money)
και σταδιακή ενδυνάμωση του Τουριστικού Προϊόντος καθιστώντας την
περιοχή

ανταγωνιστική

στον

Παγκόσμιο

τουριστικό

χάρτη

αλλά

και

συμπληρωματική στις λοιπές περιοχές της Κύπρου.
Η Λάρνακα έχει δυνατότητες ανάπτυξης του Τουριστικού Προϊόντος σε τρεις
κύριες κατευθύνσεις:
Διείσδυση

με

το

Υφιστάμενο

Προϊόν

σε

υφιστάμενες

αγορές,

υφιστάμενους διοργανωτές ταξιδιών / τουριστικούς πράκτορες.
Ανάπτυξη Νέων Αγορών οι οποίες αφορούν νέα υπο-τμήματα της
αγοράς, γεωγραφική επέκταση σε νέες αγορές (αλλά και συνεργασία με
νέους διοργανωτές ταξιδιών και ομάδες στόχευσης.
Ανάπτυξη

Νέων

Προϊόντων

για

τον

συνεχή

εμπλουτισμό

του

υφιστάμενου προϊόντος για περαιτέρω ενδυνάμωση του προϊόντος,
απήχηση σε νέα τμήματα τουριστών και ομάδες ειδικών ενδιαφερόντων.
Ανάπτυξη Νέων Αγορών με Νέα προϊόντα (Διαπίκυλση)
Οι επί μέρους Στρατηγικές και συγκεκριμένα οι εισηγήσεις των συμβούλων σε
σχέση με την Πολιτική Προϊόντος, Πολιτική Τιμών, Πολιτική Διανομής και
Πολιτική Επικοινωνίας και Προώθησης

παρουσιάζονται λεπτομερώς στα

αντίστοιχα κεφάλαια της μελέτης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

υφιστάμενα Προϊόντα

Υφιστάμενη Αγορά

Νέες Αγορές

Διείσδυση Αγοράς

Ανάπτυξη Αγορών

▪ Δημιουργία γνώσης και θετικής αντίληψης
γύρω από την περιοχή
▪ Επανατοποθέτηση της περιοχής στις χώρες /
ομάδες εστίασης
▪ Αύξηση αναγνωρισημότητας και ενθάρρυνση
επίσκεψης
▪ Αναβάθμιση Ποιότητας και ποσότητας κλινών
▪ Εμπλουτισμός τουριστικών πακέτων με
δραστηριότητες για κάλυψη Gap Αξίας και
λεφτών (value for money)
▪ Αναβάθμιση Αλυκής και άλλων Μοναδικών
Στοιχείων
▪ Βελτίωση υφισταμένου προϊόντος με έμφαση
στην παράμετρο περιβάλλον
▪ Αναβάθμιση υφιστάμενης υποδομής του
αεροδρομίου
▪ Σύνδεση Λιμανιού, Μαρίνας και Αεροδρομίου
▪ Αναβάθμιση Παλιάς Πόλης
▪ Υποβάθμιση της παραμέτρου Διυλιστήρια.
▪ Ανάδειξη Πολιτιστικών και Αρχαιολογικών
Χώρων
▪ Ανάδειξη και Προβολή Θρησκευτικού
χαρακτήρα και κουλτούρας Ανατολής – Δύσης
▪ Ενδυνάμωση σχέσεων και προωθητικών
μέτρων με tour operators και διοργανωτές
συνεδρίων και ταξιδιών κινήτρων
▪ Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Loyalty
Επισκεπτών για επαναλαμβανόμενες
επισκέψεις
▪ Εντατικοποίηση Προωθητικών Ενεργειών
▪ Βελτίωση εύρους και ποιότητας προωθητικών
ενεργειών
▪ Βελτίωση συμπληρωματικής υποδομής
▪ Βελτίωση της οργάνωσης μάρκετινγκ
▪ Προώθηση συλλογικότητας και συνεργασιών
▪ Ενδυνάμωση εγχώριου τουρισμού
▪ Ανάκτηση μεριδίου επισκεπτών άλλων
επαρχιών μέσω συνεργασιών και προώθησης
▪ Αναβάθμιση των shopping facilities

▪ Σταδιακή επέκταση αγορών σύμφωνα με
τη τμηματοποίηση της αγοράς σε:
o Ναυτικό Τουρισμό
o Αθλητικό Τουρισμό
o Transfer and Shopping
o Fly-In / Private Cruises
o Fly-In / Stay / Big Game Fishing
o Transit / See & Shop
o Health & Rest
▪ Αναβάθμιση Ιστοσελίδας και χρήση ως
κανάλι διανομής για προώθηση στους
Τουρίστες χρήστες διαδυκτίου
▪ Σχεδιασμός υποδομής και ειδικά πακέτα
για διάφορες ομάδες ειδικών
ενδιαφερόντων
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Νέα Προϊόντα

Υφιστάμενη Αγορά

Νέες Αγορές

Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων

Διαπίκυλση

▪ Ανάπτυξη νέας μορφής Τουριστικών
Καταλυμάτων
▪ Ανάπτυξη Resorts στην ευρύτερη περιοχή με
χαρακτήρα Λάρνακας
▪ Ανάπτυξη Αθλητικού Κέντρου Θαλασσίων
Αθλημάτων
▪ Δημιουργία Θεματικών Πάρκων
▪ Συνεδριακό Κέντρο – Αίθουσες πολλαπλών
χρήσεων
▪ Ιατρικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών
▪ Εκμετάλλευση φυσικών πόρων (φράγματα,
φυσικές ομορφιές) για ανάπτυξη
εξειδικευμένων Ολυμπιακών αθλημάτων,
μονοπατιών φύσης / περιπάτων / ποδηλασίας
/ ιππασίας.
▪ Εστίαση στις αγορές Ισραήλ και Μέσης
Ανατολής
▪ Γήπεδα Γκολφ
▪ Δημιουργία Καζίνο
▪ Μετατροπή Λιμανιού σε Mega Μαρίνα

▪ Σχετική ανάπτυξη του Fly-In / See – Stay
& Cruise
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IV. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Κεντρικό σημείο αναφοράς για την Λάρνακα θα αποτελέσει (όπως και στην
ευρύτερη στρατηγική της χώρας) ο πολιτισμός και το περιβάλλον με πρόταξη
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή και σχετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της
περιοχής.
Συνοπτικά οι στρατηγικοί στόχοι της προϊοντικής στρατηγικής εστιάζονται στα
ακόλουθα που είναι συνυφασμένα με τις ανάγκες των ομάδων στόχευσης,
νομοθετικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, επενδύσεις, κρατική πολιτική,
βοήθεια και στήριξη:


Ανάδειξη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, φυσικής ομορφιάς, ιστορίας και
πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής



Βελτίωση / αναβάθμιση και αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής



Εμπλουτισμός προϊόντος / υποδομής με έμφαση στα ειδικά προϊόντα



Κρατική δέσμευση και στήριξη σε θέματα παροχής κινήτρων στον
ιδιωτικό τομέα και νομοθετικών ρυθμίσεων

Περαιτέρω και προσεγγίζοντας την ανάπτυξη με επίκεντρο τις διάφορες
περιοχές της Επαρχίας, οι σκέψεις και προτάσεις της ομάδας συμβούλων
εστιάζονται σε μια προσεγμένη και συνάμα επιβεβλημένη προσέγγιση
ανάπτυξης η οποία θα καταστήσει την Επαρχία ένα μεγάλο ή και ενιαίο
τουριστικό θέρετρο, μέσα στο οποίο ο περιηγητής θα έχει τη δυνατότητα να
βιώσει μοναδικές ή και εξειδικευμένες εμπειρίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα
του. Με άλλα λόγια δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την κάλυψη
ατομικών αναγκών αλλά και συλλογικά των διαφόρων ομάδων όπως αυτές
αξιολογήθηκαν και παρουσιάστηκαν σε προηγούμενες ενότητες της μελέτης.
Κατά τη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος στην ευρύτερη παραλιακή
περιοχή της Λάρνακας επιβάλλεται η ουσιαστική αναμόρφωση στοιχείων των
ήδη ανεπτυγμένων τμημάτων της περιοχής ώστε να διαμορφωθεί ένα
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ολοκληρωμένο

τουριστικό,

και

όχι

μόνο,

περιβάλλον

το

οποίο

να

ανταποκρίνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό σε κριτήρια ποιότητας.
Αποτελεί αναγκαία επιδίωξη η αναβάθμιση των χώρων και η ποιότητα στο
περιβάλλον μέσα στο οποίο διακινείται ο επισκέπτης σε όλες τις διαστάσεις:
 Στα κτίρια, τη συγκρότηση των κτιρίων, και τους κήπους των
κτιρίων διαμονής.
 Στα κτίρια με ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
 Στους ανοικτούς δημόσιους χώρους, πλατείες, πεζοδρόμους,
προσβάσεις προς τη θάλασσα.
 Στους

παραλιακούς

χώρους,

παραλίες,

παραλιακούς

πεζόδρομους.
 Στους δρόμους – άξονες, κατά μήκος των οποίων διακινείται ο
επισκέπτης και γενικότερα ο πεζός.
 Στους

ανοικτούς

χαρακτηριστικά,

χώρους

όπως

οι

που

Αλυκές

διαθέτουν
της

Λάρνακας

ιδιαίτερα
και

οι

περιβάλλοντες χώροι, οι χώροι του σημερινού διυλιστηρίου που
θα πρέπει να αναδιαμορφωθούν, κλπ, οι οποίοι μέχρι στιγμής
παρουσιάζουν

εικόνα

εγκατάλειψης,

ή

εικόνα

καθόλου

ελκυστικής για τον επισκέπτη.
Παράλληλα η ευρύτερη παραλιακή περιοχή της Επαρχίας διακρίνεται σε τρεις
ευρύτερες ενότητες με διαφορετικά μεταξύ τους και ιδιαίτερα για τη κάθε μια,
χαρακτηριστικά.(Βλέπε Σχέδιο Γ2, στο Παράρτημα Γ).
α.

Η παραλιακή ζώνη βόρεια της περιοχής του Δήμου Λάρνακας (από το
λιμάνι μέχρι την παραλία της Πύλας.

β

Η παραλιακή ζώνη του Δήμου Λάρνακας

γ.

Η παραλιακή ζώνη νότια της περιοχής του Δήμου Λάρνακας (από το
αεροδρόμιο μέχρι και το Ζύγι)

Η πρώτη συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό κλινών και άλλων τουριστικών
εγκαταστάσεων με σοβαρά προβλήματα όμως στην υποδομή και στη
ποιότητα του χώρου.
Η δεύτερη αποτελεί τον πυρήνα συγκέντρωσης της τουριστικής κίνησης που
ελκύεται σε ολόκληρη την επαρχία αλλά και των επισκεπτών από άλλες
134

περιοχές της Κύπρου, γιατί η Λάρνακα διαθέτει σημεία ιδιαίτερου και
αξιόλογου ενδιαφέροντος.
Η τρίτη είναι η ζώνη μέσα στην οποία η ανάπτυξη σήμερα είναι πολύ
περιορισμένη (σχεδόν μηδαμινή, λόγω της ουσιαστικής έλλειψης έργων και
μέσων υποδομής), με δυνατότητες όμως σημαντικής συνεισφοράς και
συμμετοχής στην ευρύτερη τουριστική ανάπτυξη της Επαρχίας.
Η λειτουργική σχέση των περιοχών αυτών μεταξύ τους παρουσιάζεται με
σοβαρές αδυναμίες γιατί δεν υπάρχουν ικανοποιητικά δίκτυα και συστήματα
συγκοινωνιών, γιατί υπάρχει ουσιαστική έλλειψη λεωφορείων ή άλλων μέσων,
που να διευκολύνουν τον επισκέπτη στη μετακίνησή του από και προς την
πόλη και στα διάφορα τμήματα της παραλίας. Δεν υπάρχει στην ουσία κανένα
μέσο για τη μεταφορά του στο αεροδρόμιο, στο λιμάνι, στη Μαρίνα. Ετσι ο
επισκέπτης είναι απομονωμένος στη περιοχή διαμονής του και για τη
διακίνησή του εξαρτάται αποκλειστικά από τα ταξί και είναι υποχρεωμένος να
καταβάλει το ανάλογο κόστος.
Η όλη προοπτική ανάπτυξης της παραλιακής ζώνης της Λάρνακας
υπαγορεύει μια μακροπρόθεσμη πολιτική διαμόρφωσης της τουριστικής
ανάπτυξης η οποία θα πρέπει λογικά να ανταποκρίνεται στα ακόλουθα
ποιοτικά χαρακτηριστικά.
α.

Την ουσιαστική βελτίωση του παραλιακού μετώπου τόσο από πλευράς

ποιότητας των κτιρίων όσο και από πλευράς ποιότητας του περιβάλλοντος
των δημόσιων και ιδιωτικών χώρων.
β.

Την ενοποίηση και συνοχή κατά το δυνατό του συνόλου του

παραλιακού χώρου με διαμόρφωση έργων που θα εμπλουτίζουν και θα
εναρμονίζονται με τον γενικότερο χαρακτήρα της περιοχής. Ο χώρος αυτός θα
διανθίζεται

βέβαια

και

ενδεχομένως

να

διακόπτεται,

από

εκτάσεις

συγκεκριμένων χρήσεων οι οποίες όμως θα εντάσσονται και θα αποτελούν
μέρος της συνολικής εικόνας του χώρου. Οι χρήσεις αυτές είναι τα αλιευτικά
καταφύγια, το σύμπλεγμα του αεροδρομίου και των αλυκών, το κάστρο και το
τμήμα της παλιάς πόλης, η μαρίνα και το λιμάνι σαν ενιαία πλέον λειτουργία
και ο χώρος που καταλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου. Τέλος οι
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περιοχές κατοικίας που παρεμβάλλονται ή συνυπάρχουν ή αποτελούν
ξεχωριστές περιοχές μέσα στη συνολική έκταση.
γ.

την αναγνώριση του ενιαίου του χώρου, ο οποίος αναπτύσσεται

γραμμικά κατά μήκος της θάλασσας και επομένως της ανάγκης για
αποτελεσματική και λειτουργική σύνδεση των χώρων αυτών με ένα σύστημα
συγκοινωνιών κατά μήκος ενός κύριου άξονα παράλληλου προς τη θάλασσα.
Ο άξονας αυτός θα συνδέει τα διάφορα σημεία και θα εξυπηρετεί τους
τουρίστες, τους μόνιμους κατοίκους, τους ημερήσιους περιηγητές και
επισκέπτες της περιοχής, οι οποίοι με τη συνολική διαμόρφωση που
προτείνεται, θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις περιοχές του παραλιακού
μετώπου κατά μήκος του οποίου βρίσκονται όλα τα τουριστικά ενδιαφέροντα
της περιοχής, αλλά και η ίδια η πόλη. Έτσι θα λυθούν με τον καλύτερο τρόπο
τα προβλήματα πρόσβασης από το αεροδρόμιο (και το λιμάνι- μαρίνα) προς
την πόλη και τις εκατέρωθεν τουριστικές περιοχές, πρόσβασης από τις
τουριστικές περιοχές των βόρειων και των νότιων περιοχών προς την πόλη
και σύνδεσης μεταξύ τους, πρόσβασης προς τις αλυκές και τα γενικότερα
οικοσυστήματα της περιοχής. Επίσης θα ενισχυθεί αποτελεσματικά η
λειτουργική σχέση του αστικού κέντρου με τις τουριστικές περιοχές, η οποία
σήμερα παρουσιάζεται με αρκετές αδυναμίες, με αποτέλεσμα η πόλη να μη
επωφελείται σε ικανοποιητικό βαθμό από τη τουριστική ανάπτυξη και
δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής.
Η πρόσβαση αυτή, ιδιαίτερα αναγκαία για τη Λάρνακα, θα μπορεί να
διαμορφωθεί μέσα από άξονες πρασίνου, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών
περιοχών και περιοχών φυσικής καλλονής, οι οποίοι αντίστοιχα θα
επεκτείνονται μέσα σε τουριστικές αναπτύξεις και περιοχές κατοικίας. Το
σύστημα

διακίνησης

θα

είναι

ένας

συνδυασμός

πεζοδρόμων

(οι

ποδηλατόδρομοι δεν θα αποτελούν ξεχωριστούς άξονες κυκλοφορίας αλλά θα
ταυτίζονται και θα είναι εντεταγμένοι στο συνολικό πλάτος των πεζοδρόμων)
με άνετα πλάτη και ομαλές κλίσεις, χωρίς σκαλοπάτια, για μικρές και σύντομες
διαδρομές

(μέσα

από

πλατείες

και

γραμμικούς

άξονες

διακίνησης,

ενοποιημένων μεταξύ τους σε ένα συνεχές σύστημα) με όλες τις ανέσεις για
άτομα με φυσικές ανάγκες, ένα δίκτυο

οδικών αξόνων (που δεν θα
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διευκολύνουν

την

εξυπηρετήσεις,

διαμπερή

κίνηση)

και

λεωφορείων

για

τοπικές

αλλά κυρίως ένα βασικό άξονα διακίνησης σύγχρονου

μέσου συγκοινωνιών, τραμ ή άλλου μέσου μεταφοράς που η εξέλιξη της
τεχνολογίας θα προαγάγει στο μέλλον, το οποίο να καλύπτει ολόκληρο το
παραλιακό μέτωπο, από τη Πύλα στο βορρά, μέχρι το Ζύγι στο νότο, με τη
πόλη του Ζήνωνα στο μέσον. Ένα μέσο μεταφοράς, φιλικό προς το
περιβάλλον και αποτελεσματικό στην εξοικονόμηση ενέργειας. (Βλέπε Σχέδιο
Γ3, Παράρτημα Γ)
Η ιδιαιτερότητα της πρότασης αυτής για τη Λάρνακα, βρίσκεται στο ότι κατά
μήκος του άξονα αυτού δεν βρίσκονται μόνο ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής,
κατοικίες και χώροι εργασίας, αλλά και όλα τα αξιόλογα στοιχεία που
χαρακτηρίζουν το τοπίο, την ιστορία, τον πολιτισμό, το χαρακτήρα αλλά και το
ρόλο της Λάρνακας σαν κύριου χώρου υποδοχής και παραλαβής των
τουριστών (που θα φθάνουν με αεροπλάνα ή πλοία) για ολόκληρη την
Κύπρο.

Το

όραμα

αυτό

για

την

υλοποίησή

του

απαιτεί

σοβαρό,

ολοκληρωμένο σχεδιασμό και εκτίμηση των παραμέτρων που συνθέτουν σε
βάθος χρόνου την υλοποίησή του. Η προοπτική αυτή θα πραγματοποιείται
σταδιακά, με προτεραιότητα στα ήδη ανεπτυγμένα τμήματα όπου η ανάγκη
αυτή έχει αναγνωρισθεί και θα επεκτείνεται για να καλύψει τις πρόσθετες
περιοχές ανάλογα με την εξέλιξή τους στο μέλλον.
Σε κατάλληλα σημεία του άξονα αυτού θα γίνεται η σύνδεση δευτερευόντων
αξόνων συγκοινωνιών και κυκλοφορίας, που θα συνδέουν τα άλλα σημεία
ενδιαφέροντος

(θρησκευτικού,

πολιτιστικού,

ιστορικού,

περιοχών

με

ξεχωριστά φυσικά χαρακτηριστικά) και τα χωριά στην ενδοχώρα (με τα
ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά

του

το

κάθε

ένα,

ιστορικά,

αρχιτεκτονικά,

παραδόσεις, εκδηλώσεις, κλπ) με τον παραλιακό χώρο. Με το σύστημα αυτό
γίνεται κατορθωτό να οργανωθεί ένα δίκτυο και σύστημα μεταφορών που θα
συνδέει όλες τις αξιόλογες περιοχές της επαρχίας και θα τις εξυπηρετεί σαν
ένα ενιαίο σύνολο. Μια ενιαία εξυπηρέτηση και σύνδεση του αστικούπαραλιακού τουρισμού και των αγροτουριστικών δραστηριοτήτων στην ευρεία
τους έννοια, στην ύπαιθρο. Με το σύστημα αυτό γίνεται κατορθωτό να
οργανωθεί ένα δίκτυο και σύστημα μεταφορών που θα συνδέει όλες τις
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αξιόλογες περιοχές της επαρχίας και θα τις εξυπηρετεί σαν ένα ενιαίο σύνολο.
Ένα σύστημα μεταφορών που θα εγγυάται αξιοπιστία και ασφάλεια. (Βλέπε
επίσης χάρτη Επαρχίας).
Ένα χαρακτηριστικό τμήμα του άξονα αυτού, είναι η περιοχή από τα
διυλιστήρια μέχρι τη Πύλα. Σε αντιπαραβολή με το Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας
που ορθά εισηγείται τη αναβάθμιση του παραλιακού δρόμου και την
κατάλληλη τοπιοτέχνηση της περιοχής κατά μήκος του, διατυπώνεται η
εισήγηση η περιοχή αυτή να αντιμετωπισθεί σα μια συνολική έκταση που σε
πλάτος θα εκτείνεται από τη παραλία μέχρι και σε ένα ορισμένο βάθος πέρα
από τον παραλιακό δρόμο, και θα καλύπτει όλο το μήκος της αντίστοιχης
παραλίας. Ο δρόμος θα εντάσσεται και θα αποτελεί μέρος του ευρύτερου
συστήματος συγκοινωνιών,

και

η

περιοχή

θα

διαμορφωθεί με

ένα

ολοκληρωμένο τρόπο, που θα αποβλέπει στη διαμόρφωση μιας συνολικής
περιοχής,

από

άποψη

ποιότητας

του

χώρου

και

προσφερόμενης

εξυπηρέτησης. Έτσι οι άξονες και τα μέσα διακίνησης, οι χώροι στάθμευσης,
οι επί μέρους πλατείες, η συνολική διαμόρφωση, η τοπιοτέχνηση, η με
ευαισθησία επίπλωση και ο εξοπλισμός του χώρου με όλα τα απαραίτητα
στοιχεία, ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά τόσο την ημέρα όσο και τη νύκτα
σε

συνθήκες

ασφάλειας,

θα

συνθέτουν

ένα

ενιαίο,

συνολικό

και

αναβαθμισμένο περιβάλλον μέσα στο οποίο ο τουρίστας και ο μόνιμος
κάτοικος θα εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με κάθε
ευελιξία και άνεση στη διακίνησή τους.
Η ίδια αντίληψη μπορεί να υιοθετηθεί και για το νότιο τμήμα το οποίο βέβαια
μέχρι σήμερα βρίσκεται στα πρώτα στάδια αξιοποίησης. Για τη περιοχή αυτή
θα πρέπει να ετοιμαστεί ένα γενικό πρόγραμμα ανάπτυξης με έμφαση στα
χαρακτηριστικά του τοπίου και στη δυνατότητα επαφής με τη θάλασσα, που
το τμήμα αυτό, σαν μέρος του γενικότερου παραλιακού άξονα, προσφέρει
άμεσα. Ένα πρόγραμμα που θα διασφαλίζει τους αναγκαίους χώρους για την
ανάπτυξη και τη λειτουργία των αξόνων διακίνησης, μέσα στα πλαίσια της
πρότασης που διατυπώνεται.
Μια δυνατότητα που θα βοηθούσε στην αποσυμφόρηση του αερολιμένα
Λάρνακας από την υπερσυγκέντρωση του ιδιωτικού αυτοκινήτου, θα ήταν η
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αξιοποίηση του άξονα «τραμ», ώστε οι επιβάτες προς τη Λεμεσό και Πάφο να
χρησιμοποιούν το «τραμ» μέχρι το Ζύγι, και οι επιβάτες προς Αμμόχωστο,
μέχρι τη Πύλα. Η σύνδεση αυτή θα δημιουργούσε προοπτικές για
χαρακτηριστικές διαμορφώσεις σταθμών μετεπιβίβασης στο Ζύγι και στη
Πύλα, αλλά πιθανό και σε ενδιάμεσα σημεία με εύκολη πρόσβαση. Η
προοπτική αυτή θα ήταν χρήσιμο να ληφθεί υπ΄ όψη κατά το σχεδιασμό του
αεροδρομίου (και του λιμανιού-Μαρίνας), ώστε να προβλεφθούν οι αναγκαίοι
χώροι και εξυπηρετήσεις για την άμεση σύνδεση του «τραμ» με τα κτίρια του
αεροδρομίου και του λιμανιού με στόχο την άνετη και άμεση εξυπηρέτηση των
επιβατών. Παράλληλα με τα πιο πάνω θα πρέπει να εφαρμοστεί και
προωθηθεί το πρόγραμμα προστασίας και εμπλουτισμού της παραλίας με την
κατασκευή και διαμόρφωση του συμπλέγματος κυματοθραυστών σε όλο το
μήκος της ακτής όπως περιγράφεται στο πρώτο μέρος της μελέτης.
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1.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ,

ΦΥΣΙΚΗΣ

ΟΜΟΡΦΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιοχής που εντοπίστηκαν χρειάζεται να
αναδειχθούν και προβληθούν και να αποτελέσουν τους βασικούς άξονες
μέσω των οποίων θα βασιστεί η στρατηγική της Περιοχής και τα οποία είναι:
▪ Πρωταρχικό Σημείο Εισόδου & Εξόδου στο νησί
▪ Ήσυχη και συμμαζεμένη πόλη
▪ Μοναδικό παραλιακό μέτωπο Φοινικούδων
▪ Μίγμα Ανατολίτικης και Δυτικής Κουλτούρας (Εκκλησία Αγ. Λαζάρου,
Σταυροβούνι, Βυζαντινές Εκκλησίες, Ττεκκές) και πλούσια πολιτιστική
κληρονομιά
▪ Μοναδικός υδροβιότοπος Αλυκής
▪ Ενδοχώρα – Φυσικά, Αρχαιολογικά, Θρησκευτικά Αξιοθέατα
Τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα και ιδιαίτερα στοιχεία της Λάρνακας θα
έχουν ιδιαίτερη επίδραση μέσα από μεθόδευση ενοποίησης, συνέδεσης και
αξιοποίηση συνεργιών.
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2.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ

2.1

Μαρίνα & Λιμάνι

Το θέμα της επέκτασης της Μαρίνας Λάρνακας, της μεγαλύτερης Μαρίνας της
Κύπρου έχει αποτελέσει πρόσφατα αντικείμενο διεθνούς Διαγωνισμού για την
ανάπλαση – αναμόρφωση της. Ατυχώς, η διαδικασία τελικά δεν κατέληξε σε
κατακύρωση αφού οι όροι του Διαγωνισμού ήταν προφανώς αρκετά αυστηροί
και δεν κατέστη δυνατόν να εξευρεθεί έγκυρος προσφοροδότης. Η διαδικασία
έχει ουσιαστικά ακυρωθεί και δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε ενδείξεις ότι το
έργο δύναται να υλοποιηθεί αν δεν επανα- προκηρυχθεί ο Διαγωνισμός.
Πρόσφατα έγιναν νέοι σχεδιασμοί από πλευράς της Κυπριακής Κυβέρνησης
για επέκταση της Μαρίνας και συσχετισμό της άμεσα με το μέλλον και
προοπτική

του

Λιμανιού

Λάρνακας.

Ωστόσο

ανεξαρτήτως

του

νέου

σχεδιασμού οι μελετητές έχουν προβληματιστεί γύρω από τα πραγματικά
γεγονότα και τις δυνατότητες που ξεπροβάλλουν για το τουριστικό μέλλον της
Λάρνακας.

Παρακολουθούμε για πολλά χρόνια τώρα, τις ανά διαστήματα

μελέτες, κυβερνητικές πολιτικές και δηλώσεις γύρω από το θέμα του Λιμανιού
και παρουσιάζεται μια «γκρίζα" εικόνα. Ενώ δηλαδή προβάλλονται διάφορα
επιχειρήματα ότι έχει μελετηθεί η οικονομική βιωσιμότητα της αναβαθμισμένης
δραστηριοποίησης του και ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι συμφωνούν, εντούτοις δεν
λαμβάνονται οποιαδήποτε συγκεκριμένα μέτρα υλοποίησης.
Σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Λιμένων στόχος είναι να μετατραπεί ή
τουλάχιστον να εστιαστεί ως λιμάνι επιβατικής κίνησης και συμπληρωματικά
για εμπορική κίνηση, ενδεχομένως σε μια αναλογία 70%-30%. Με αυτή τη
λογική, το Λιμάνι της Λάρνακας θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα
υπερσύγχρονο λιμάνι εξυπηρέτησης επιβατών για να εκμεταλλευτεί τη
στρατηγική θέση της Κύπρου για κρουαζιέρες στην ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου – Αίγυπτο, Ισραήλ, Συρία, Λιβύη και μελλοντικά ίσως
και τα παράλια της Τουρκίας συνδυάζοντας την επίσκεψη τουριστών στην
Κύπρο. Περαιτέρω, το λιμάνι της Λάρνακας μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης
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για εταιρείες που σήμερα πραγματοποιούν κρουαζιέρες στην περιοχή αλλά
δεν έρχονται στην Κύπρο, παρέχοντας, δεδομένης και της γεωγραφικής
θέσης, δυνατότητες για ολιγόωρη επίσκεψη των πελατών τους στην Λάρνακα
και γνωριμία με την Κύπρο. Μια τέτοια αναβάθμιση του λιμανιού της
Λάρνακας

θα

παρέχει

ευκαιρίες

εργοδότησης

με

ανάπτυξη

της

επιχειρηματικής δραστηριότητας γύρω από υπηρεσίες εφοδιασμού και άλλες
υπηρεσίες, βελτίωση της οικονομίας της πόλης με έμμεσα οφέλη για την
ευρύτερη οικονομία του τόπου.
Ωστόσο, η τουριστική αξιολόγηση του μέλλοντος και προοπτικής της
Λάρνακας πρέπει να εξεταστεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και με
αυτή την έννοια, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και η προοπτική επίλυσης του
Κυπριακού προβλήματος και της επαναδραστηριοποίησης της πόλης της
Αμμοχώστου. Στη περίπτωση αυτή, υπεισέρχεται ασφαλώς και το μέλλον και
προοπτική του Λιμανιού της Αμμοχώστου οπότε εγείρεται σοβαρότατο θέμα
κατά πόσον η Κύπρος δύναται να δικαιολογήσει τεχνο-οικονομικά την
λειτουργία 3 Λιμανιών για τις ανάγκες της.
Στο ενδεχόμενο μιας λύσης του Κυπριακού προβλήματος, θα πρέπει να
λεχθεί ότι το Λιμάνι της Αμμοχώστου καθίσταται σημαντικός παράγοντας
οικονομικής επιβίωσης τόσο για τους Τουρκοκύπριους όσο και για την πόλη
της Αμμοχώστου και αντικειμενικά θα πρέπει ν΄ αναμένεται ότι η πολιτεία θα
προσδώσει μεγαλύτερη σημασία στην αποκατάσταση της λειτουργίας του
Λιμανιού της Αμμοχώστου και συνεπώς, η αναβάθμιση του

Λιμανιού της

Λάρνακας μάλλον θα πρέπει ν΄ αναμένεται ότι θα περιθωριοποιηθεί.
Συνεκτιμώντας όλα τα πιο πάνω, η ομάδα μελέτης πιστεύει ότι το πραγματικό
μακροπρόθεσμο μέλλον της Λάρνακας είναι περισσότερο προς τον τουρισμό
και όχι τόσο στην εμπορική αξιοποίηση του Λιμανιού της και με τη λύση του
Κυπριακού προβλήματος αυτό θα τεκμηριωθεί καλύτερα και από τα ίδια τα
γεγονότα. Συνεπώς, η Λάρνακα θα έπρεπε να εστιάσει τη προσοχή της στην
τουριστική πλέον αξιοποίηση του Λιμανιού της.
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Το ζωηρό ενδιαφέρον δύο σημαντικών οίκων στην διαχείριση λιμανιών όπως
της Singapore & Amsterdam Port Authorities θα πρέπει να αξιοποιηθεί με την
άμεση προσφοροδότηση του έργου αφού ήδη έχει γίνει προεπιλογή των
αναφερόμενων οίκων σε διαδικασία του Υπουργείου Συγκοινωνιών.
Με βάση όλα τα πιο πάνω, η ομάδα μελέτης πιστεύει ότι η κατακύρωση του
Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας με την αξιοποίηση του χερσαίου χώρου
του κάθε έργου (138 στρεμ. Για το Λιμάνι και 30 στρεμ. Για την Μαρίνα) θα
αποτελέσουν το έναυσμα της τουριστικής ανάπτυξης και αναβάθμισης της
Λάρνακας.
Ο χερσαίος χώρος που είχε περιληφθεί στο Διαγωνισμό της Μαρίνας και που
κάλυπτε ένα εμβαδόν της τάξης των 90’000μ2, είχε ανοίξει το δρόμο για μια
πολεοδομική – χωροταξική μελέτη που δημιουργούσε ένα ανεπανάληπτο
πνεύμονα τουριστικό – ψυχαγωγικής ανάπτυξης σε ένα πολύ κεντρικό και
κομβικό σημείο της Λάρνακας.
Τα κύρια χαρακτηριστικά ήσαν μεταξύ άλλων τ΄ ακόλουθα.
Τεράστια προοπτική δημιουργίας παραθεριστικής και οικιστικής ανάπτυξης
για πώληση κι΄ ενοικίαση. Μπορούν να δημιουργηθούν διαμερίσματα
πολυτελείας, παραθεριστικοί οικίσκοι, κλπ. Αυτή η δραστηριότητα θα είναι
και η πλέον κερδοφόρα.
Προοπτική δημιουργίας ξενοδοχειακής υποδομής με τη δημιουργία
ποικιλίας

ξενοδοχειακών

καταλυμάτων,

οργανωμένα

διαμερίσματα,

τουριστικό χωριό κλπ
Προοπτική δημιουργίας τουριστικών “must see” και “must visit” χώρων και
ανέσεων.
Προοπτική

δημιουργίας

μιας

πλειάδας

και

ποικιλίας

εστιατορίων,

ταβερνών, καφετεριών, μπαρς, theme pubs, take-away, fast food
restaurant concepts, νυκτερινών κέντρων κλπ
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Συνεδριακών χώρων, ή συνεδριακού κέντρου
Εσωτερικές

κι΄

εξωτερικές

εγκαταστάσεις

για

άσκηση,

γήπεδα

αντισφαίρισης αθλητικά κέντρα, Multi purpose sports halls, Spas, bowling
κλπ
Πισίνες εξωτερικές κι΄ εσωτερικές για ψυχαγωγία και εξάσκηση για
αθλητικές ανάγκες.
Υπαίθριες εγκαταστάσεις και παιγνίδια όπως Minigolf, dry bowling, miniFootball, παιδούπολη
Μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, γκαλερί και άλλες πολιτιστικές εγκαταστάσεις
Εμπορικά υποστατικά, καταστήματα, πολυκαταστήματα, supermarket κλπ.
Γραφεία και επαγγελματική στέγη.
Γραφεία παροχής δημόσιων υπηρεσιών όπως τελωνείο, αστυνομία, άλλες
δημόσιες αρχές ή /και τοπική αυτο-διοίκηση κλπ
Χώροι στάθμευσης
Άλλες συναφείς ανέσεις
Νοουμένου ότι ο χερσαίος χώρος που θα διατεθεί θα είναι ακόμη
μεγαλύτερος, οι προοπτικές δημιουργίας ενός έργου τουριστικής υποδομής
θα είναι ύψιστης και ανεπανάληπτης σημασίας για τη πόλη κι΄ επαρχία της
Λάρνακας.

2.2

Το Διεθνές Αεροδρόμιο

Η απόφαση για την αναβάθμιση του αερολιμένα Λάρνακας θα πρέπει να
υλοποιηθεί ούτως ώστε το Αεροδρόμιο να μετατραπεί το συντομότερο ένα
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καθ’ όλα Αεροδρόμιο διεθνών προδιαγραφών το οποίο να αντικατοπτρίζει την
εικόνα της χώρας, να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός ποιοτικού
τουριστικού προορισμού και τις αυξημένες ανάγκες μιας ενδεχόμενης λύσης
του Κυπριακού.

Παράλληλα, το αεροδρόμιο θα πρέπει να παρέχει τέτοια

υποδομή στις αεροπορικές εταιρείες έτσι ώστε σταδιακά να μπορέσει να
μετατραπεί και σε ένα πραγματικά Διεθνές Αερολιμένα και να εκμεταλλευτεί
στο μέγιστο βαθμό τόσο την γεωγραφική θέση της Κύπρου όσο και το
γεγονός ότι η Κύπρος σαν πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσφέρεται για την εξυπηρέτηση και σύνδεση Αεροπορικών εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και Μέση Ανατολή / Ασία αλλά και
επιθυμούν να αναπτύξουν το δίκτυο πτήσεων από και προς την Ευρώπη /
Μέση Ανατολή / Ασία.
Σε συνάρτηση με το αεροδρόμιο, η δημιουργία του παραλιακού άξονα με
επίκεντρο τόσο τον αερολιμένα αλλά και άλλα κύρια σημεία όπως το Λιμάνι,
Μαρίνα αλλά και η σύνδεση της περιοχής από ανατολή – δύση και με την
ευρύτερη

ενδοχώρα

θα

δημιουργήσει

τις

προϋποθέσεις

τόσο

αποσυμφόρησης της τροχαίας κίνησης, ευκολίας πρόσβασης από και προς
την περιοχή και το κέντρο ειδικά αλλά και δημιουργία περιβαλλοντικής
υποδομής που είναι περισσότερο από οφθαλμοφανές ότι απουσιάζει από την
περιοχή.
Η σταδιακή αναβάθμιση του αεροδρομίου μπορεί να συμπεριλάβει και την
παράμετρο shopping προσφέροντας ευκαιρίες στους επισκέπτες να δουν τη
Λάρνακα εκμεταλλευόμενοι πιθανό νεκρό χρόνο μεταξύ πτήσεων.
Τα πιο πάνω σημεία αναμένεται να συμβάλουν θετικά:
Στην ανάπτυξη της οικονομίας της περιοχής αλλά και της ευρύτερης
Εθνικής οικονομίας με την αύξηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων γύρω
από

δραστηριότητες

του

αερολιμένα

τροφοδοσία σε γεύματα και ποτά,

(καθαρισμός

αεροσκαφών,

μελλοντικά πιθανή συντήρηση και

επιδιόρθωση σκαφών) και αύξηση στις διανυκτερεύσεις τόσο ιπτάμενου
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προσωπικού εταιρειών αλλά και ταξιδιωτών, αλλά και της παραμέτρου
transit.
Προβολή της Λάρνακας αλλά και της Κύπρου γενικότερα
Σημαντική

ενδυνάμωση

του

Προϊόντος και

επί

μέρους τμημάτων

στόχευσης, όπως αυτός του Συνεδριακού Τουρισμού και Τουρισμού
Κινήτρων, Short Breaks, Health & Rest & Cruising.

2.3

Εξωραϊσμός, και Ανάδειξη της Παλιάς Πόλης και Σύνδεση με το
Κέντρο της Λάρνακας

Η παλιά πόλη της Λάρνακας επικεντρώνεται γύρω από την περιοχή του Αγ.
Λάζαρου την Λεωφόρο Αθηνών και την Πιαλέ Πασσιά .
Δρόμος Πιαλέ Πασσιά
Ο δρόμος της Πιαλέ Πασσιά είναι ένας παραθαλάσσιος γραφικός δρόμος ο
οποίος παραμένει αναξιοποίητος με τουρκοκυπριακά παραθαλάσσια σπίτια
στα οποία διαμένουν πρόσφυγες (Κίνητρα θα πρέπει να δοθούν όπως π.χ
μεταστέγαση ή ανακαίνιση των κτιρίων). Ο δρόμος προσφέρεται για ανάπτυξη
μικρών

παραδοσιακών

ταβερνών,

ψαροταβέρνων

κτλ

τα

οποία

θα

μπορούσαν να ενδυναμώσουν και αναδείξουν τον χαρακτήρα και πολιτιστική
κληρονομιά της Λάρνακας ενώ θα είναι ενδιαφέρον η σύνδεση της μοντέρνας
υποδομής στην περιοχή των Φοινικούδων και της παραδοσιακής υποδομής
της Πιαλέ Πασσιά με αφετηρία το Μεσαιωνικό κάστρο. Το Μεσαιωνικό Κάστρο
θα μπορούσε να αναδειχθεί περισσότερο μέσω φωτισμού κτλ ενώ η
αρχιτεκτονική και διαμόρφωση της Πιαλέ Πασσιά θα μπορούσε να
ακολουθήσει κάποιο Μεσαιωνικό χαρακτήρα ως μια μίνι θεματική Μεσαιωνική
περιοχή, η οποία θα ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες (π.χ μεσαιωνικός διάκοσμος
ταβερνών,

ανάλογο

στυλ

φαγοποτιού

και

παράλληλη

διοργάνωση

Μεσαιωνικών εκδηλώσεων).
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Επίσης η περιοχή χρειάζεται βελτίωση της υποδομής σε σχέση με την
πεζοδρόμηση, φωτισμό και σήμανση για προβολή και αξιοποίηση

της

παραθαλάσσιας διαδρομής.
Λαϊκή Γειτονία
Το Concept της Λαϊκής Γειτονίας υπάρχει σε όλες τις πόλεις της Κύπρου
παρόλο που η διατήρηση του λαϊκού χαρακτήρα δεν είναι πάντα επιτυχής. Η
Λαϊκή γειτονία στην Λάρνακα μπορεί να συνδυάσει το ανατολίτικο και δυτικό
στυλ με δημιουργία μικρών καφενείων με κυπριακά εδέσματα καθώς επίσης
και ανατολίτικων καφενείων (ναργιλέδες κτλ). Επίσης η Λαϊκή γειτονία
προσφέρεται για μικρές παραδοσιακές ταβέρνες με παραδοσιακή μουσική
τόσο σε ανατολίτικους όσο και δυτικούς ήχους και γεύσεις.
Περιοχή Α. Λάζαρου
Η εκκλησία του Α. Λάζαρου είναι ένα από τα πιο αξιοσημείωτα Χριστιανικά
σημεία αναφοράς, με το επίσης αξιόλογο μουσείο. Η γύρω περιοχή θα
μπορούσε να αξιοποιηθεί για προσέλκυση Θρησκευτικού Τουρισμού. Πέρα
από τα διάφορα έργα υποδομής και διευκολύνσεις (χώροι στάθμευσης κτλ τα
οποία χρειάζονται αναβάθμιση), η περιοχή θα μπορούσε να αναπτύξει κάποιο
Βυζαντινό

χαρακτήρα

με

ανάλογες

δραστηριότητες

π.χ

αγιογραφίες,

κατασκευή βυζαντινών κεντημάτων, αργυροχοϊας κ.ο.κ
Άλλα παραδοσιακά και αρχιτεκτονικής σημασίας κτίρια
Η περιοχή είναι διάσπαρτη με κτίρια αξιόλογης αρχιτεκτονικής σημασίας τα
οποία με κάποια οικονομικά κίνητρα που θα μπορούσαν να δοθούν (ήδη
υπάρχουν χορηγίες για διατηρητέα) να εξωραϊστούν και να μετατραπούν
μεταξύ άλλων σε
 Πολιτιστικούς Χώρους ( τεχνών, συνεδριάσεων, εκδηλώσεων, κτλ)
 Μικρά πανδοχεία με εσωτερική αυλή
 Εστιατόρια / Ταβέρνες – από Ελληνική μουσική μέχρι Ροκ (Δυτική
κουλτούρα)
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Αγορές
Οι τουρίστες της Λάρνακας όπως φάνηκε και μέσα από την ανάλυση που
προηγήθηκε δεν ξοδεύουν αρκετά σε σύγκριση με τους τουρίστες των
υπόλοιπων πόλεων και ένας από τους λόγους της χαμηλής δαπάνης μπορεί
να θεωρηθεί η έλλειψη δραστηριοτήτων και προϊόντων δηλαδή κίνητρων για
να ξοδέψει ο τουρίστας.
Ένα συμπληρωματικός τρόπος στην αύξηση της δαπάνης του περιηγητή είναι
το Shopping με ιδιαίτερη έμφαση σε παραδοσιακά/ τοπικά προϊόντα /
χειροτεχνήματα τα οποία συμπληρώνουν και αναδεικνύουν το γενικό
positioning και image της Λάρνακας ως πόλης κουλτούρας και παράδοσης.
Βάση των πιο πάνω θα μπορούσαν να αναπτυχθούν 2 αγορές με ανάλογο
παραδοσιακό αλλά ταυτόχρονα πρακτικό χαρακτήρα ως ακολούθως :

A)

Αγορά χειροτεχνημάτων

Η αγορά χειροτεχνημάτων θα μπορεί να αποτελείται από μικρά εργαστήριαμαγαζάκια συγκεντρωμένα στην παλιά πόλη (περιοχή παντοπωλείου, Α.
Λαζάρου) όπου οι τεχνίτες θα μπορούν να παράγουν και να διαθέτουν τα
χειροτεχνήματα τους. Τα χειροτεχνήματα μπορούν να συμπεριλαμβάνουν
μεταξύ άλλων :
 Κεραμικά, πήλινα
 Μπρούντζινα
 Γυάλινα (βιτρό , φυσητό γυαλί κτλ)
 Ασημικά / αργυροχοία
 Κεντήματα (π.χ Λευκάρων)
 Ξύλινες κατασκευές(σκαμνιά κτλ)
 Υφάσματα/ ενδύματα (βούφα, σμίλί, ακατέργαστο μετάξι)
 Μπλέξιμο καλαμιών (καλάθια κτλ)
 Κατασκευές από κουκούλια μεταξοσκώληκα
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Ειδικά κίνητρα θα πρέπει να δοθούν στους τεχνίτες ως επίσης και ειδικά
προγράμματα περαιτέρω κατάρτισης και ανάπτυξης της τεχνικής και του
σχεδιασμού
παραδοσιακό

ώστε

οι

χειροτεχνίες

χαρακτήρα

εντούτοις

παρόλο

που

διατηρούν

προσαρμόζονται

στις

κάποιο

τάσεις

του

σύγχρονου σχεδιασμού και σύγχρονων αντικειμένων διακόσμησης και
πρακτικής.
Η αγορά δίδει και την ευκαιρία ανάμιξης των τουριστών στην κατασκευή
ενδυναμώνοντας το στοιχείο της εμπειρίας σε περιηγητές.
Β)

Αγορά Τροφίμων

Η Κύπρος είναι πλούσια σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά καθώς επίσης και
πλούσια σε παραδοσιακά εδέσματα. Η αγορά τροφίμων θα μπορεί να
συμπεριλαμβάνει

ειδικά

διαμορφωμένα

περίπτερα

για

ετοιμασία

παραδοσιακών τροφίμων (π.χ χαλούμια, σουτζούκος, λουκάνικα) και
διάθεσης φρούτων, λαχανικών και άλλων εδεσμάτων.
Η αγορά θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων:
 Φρούτα και λαχανικά
 Λουλούδια
 Βότανα (λεβάντα, δυόσμο κτλ)
 Παραδοσιακά εδέσματα
 Παραδοσιακά φαγητά της ώρας
Στην προκείμενη περίπτωση θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον
τρόπο διάθεσης και ετοιμασίας των προϊόντων ούτως ώστε παρά τον
παραδοσιακό τους χαρακτήρα να τηρούνται διεθνείς κώδικες υγιεινής. Επίσης
ιδιαίτερη σημασία θα μπορούσε να δοθεί στην συσκευασία και πακετάρισμα
των προϊόντων, ώστε να είναι ελκυστικό και ταυτόχρονα πρακτικό (για
μεταφορά στο εξωτερικό).
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Σύγχρονη αγορά
Η υφισταμένη αγορά στην Ερμού και Ζήνωνος Κιτιέως (καταστήματα ένδυσης
κτλ) η οποία διαθέτει προϊόντα (Ευρωπαϊκού επιπέδου) θα μπορούσε να
θεωρηθεί και σηματοδοτηθεί ως η σύγχρονη αγορά . Η υφισταμένη υποδομή
θα μπορούσε να βελτιωθεί σε σχέση με πεζοδρόμια και δημιουργία
πεζόδρομων. Τα καταστήματα είναι ήδη συγκεντρωμένα στους δυο δρόμους
και αυτό μπορεί να θεωρηθεί σημαντικό πλεονέκτημα διευκόλυνσης ως προς
την συγκέντρωση δηλαδή στην αγορά.
Για να καθιερωθούν οι αγορές της Λάρνακας θα πρέπει να προβάλλουν
ουσιαστικό πλεονέκτημα εμπλουτισμού όσο αφορά
 την μοναδικότητα του χαρακτήρα τους
 την ποικιλία
 την ποιότητα
 τις τιμές (value for money)
 την ευκολία πρόσβασης και διακίνησης
 την συνεχή ανανέωση τους σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς
Η υποδομή για ψώνισμα δεν θα αποτελέσει από μόνη της παράμετρο για
προσέλκυση τμημάτων της αγοράς αλλά ουσιαστικού εμπλουτισμού του
προϊόντος.
Τα πιο πάνω θα συμβάλουν στην ανάδειξη, ενοποίηση και «πάντρεμα» της
σύγχρονης Λάρνακας (Δυτικός Πολιτισμός) με την Ανατολίτικη κουλτούρα
παρέχοντας μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες να βιώσουν ένα σύνθετο και
πολυδιάστατο πολιτισμικό τοπίο με πολλές δραστηριότητες ένθεν και ένθεν
καθ όλη τη διάρκεια της μέρας αλλά και το βράδυ.
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2.4

Προστασία & Ανάδειξη Πολιτιστικών & Αρχαιολογικών Χώρων

Εκτός της επιβεβλημένης προστασίας των αρχαιολογικών χώρων και
πολιτιστικών μνημείων κρίνεται αναγκαία η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης
και ανάδειξης τους.
Πρόσβαση, φωτισμός, προβολή, χρήση πολυμέσων, σχετικές παραστάσεις ή
αναπαραστάσεις (ενδυναμώνοντας την εμπειρία και βιώματα) είναι ορισμένα
από τα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση και μπορεί να καλύπτει μεταξύ
άλλων:


Μουσεία



Χοιροκιτία, Καμάρες, και άλλα αρχαία αξιοθέατα στην περιοχή



Εκκλησία Αγίου Λαζάρου και άλλες Βυζαντινές εκκλησίες

Πέραν των πιο πάνω η ενδυνάμωση υφιστάμενων διαδρομών και
γνωστοποίηση τους μεταξύ των επισκεπτών σε Παγκύπρια κλίμακα αλλά και
η εισαγωγή / προβολή νέων διαδρομών που θα συνδέουν τα διάφορα
αξιοθέατα στην πόλη και ευρύτερη περιοχή αποτελεί σε σχετικά πολύ χαμηλό
κόστος μια δραστηριότητα αναβάθμισης της ποιότητας και προβολής της
περιοχής. Οι διαδρομές θα πρέπει να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο που να
παρέχουν την ευκαιρία στον επισκέπτη να βιώσει τόσο την Ιστορία και
Πολιτισμό της περιοχής αλλά και επί μέρους εξειδικευμένες διαδρομές –
Κουλτούρας

και

Πολιτισμού,

Αρχαιοτήτων,

Θρησκευτικών

μνημείων

(Μουσουλμανισμού και Χριστιανισμού, αλλά και μεμονωμένα στην πρώτη
περίπτωση για επισκέπτες από Μουσουλμανικές χώρες).

2.5

Μία Πραγματική Προσέγγιση για την Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

Η σημερινή πραγματικότητα στη τουριστική βιομηχανία της Κύπρου αλλά και
διεθνώς επηρεάζει άμεσα κι΄ έμμεσα όλους τους σχεδιασμούς και προτάσεις
που ενδεχομένως διατυπώνονται είτε από μελετητές είτε από τους ίδιους τους
άμεσα εμπλεκόμενους.
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Διερχόμαστε μια περίοδο στη τουριστική μας πορεία η οποία χαρακτηρίζεται
λιγότερο από οράματα (vision statements) και δηλώσεις αποστολής (mission
statements) και δυστυχώς περισσότερο από μια ωμή πραγματικότητα που
προκύπτει από ένα ισοζύγιο μεταξύ των δυνάμεων της αγοράς δηλαδή της
προσφοράς και ζήτησης. Είναι επομένως σημαντικό να επισημανθούν
κάποιες διαπιστώσεις,

τάσεις και πραγματικότητες για να υπάρχει

συναντίληψη τόσο για τις προοπτικές κι΄ ευκαιρίες αλλά και για τους κινδύνους
κι΄ απειλές που υπάρχουν στο εξωτερικό περιβάλλον και που δεν εξαρτούνται
από τις δικές μας στρατηγικές και τακτικές ενεργειών.
Στη σημερινή τουριστική πραγματικότητα, οι σύγχρονες τάσεις για συνεχή
βελτίωση των ξενοδοχειακών ανέσεων κι’ υπηρεσιών και οι συνεχώς
αυξανόμενες απαιτήσεις, προσδοκίες και προτιμήσεις πελατών-τουριστών
αποτελούν κυρίαρχο στοιχείο για την μελλοντική εξέλιξη του τουρισμού και
κατ’ επέκταση των ξενοδοχείων.

Οι τάσεις αυτές θα εντείνονται και οι

ξενοδοχειακές μονάδες που θα ελκύουν

ζήτηση και θα μπορέσουν να

εναρμονιστούν

και

με

τα

νέα

δεδομένα

νέες

προδιαγραφές,

θα

επικρατήσουν.
Στην ανταγωνιστική πορεία πολλών ξενοδοχειακών μονάδων, το μέγεθος
αποδεικνύεται συνεχώς σαν μια παράμετρος συγκριτικής υπεροχής. Οι
πολυάστερες μεγάλες και παραλιακές ξενοδοχειακές μονάδες στη Κύπρο,
άνω των 200 δωματίων, διαθέτουν τη πολυτέλεια του χώρου, luxury of
space,

τοπιοτεχνημένο

περιβάλλον,

υπέρτερες

παραλιακές

και

κολυμβητικές διευκολύνσεις, εμπλουτισμένες εστιατορικές κι΄ αθλητικό ψυχαγωγικές ανέσεις κι΄ όλα αυτά οδηγούν στην συγκρότηση ενός
προϊόντος για διακοπές της ξεκούρασης, διασκέδασης ή καλύτερα του
holidays with fun. Η υπεροχή αυτή θα συνεχίσει και θα εντείνεται γιατί
τρέφεται και στηρίζεται τόσο από τους οργανωτές ταξιδιών όσο και από
τους ίδιους τους πελάτες του οργανωμένου τουρισμού. Η ικανότητα μιας
μονάδας να προσφέρει «κοινωνικές» διακοπές αποβαίνει προς όφελος των
μεγάλων μονάδων.
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Στο ξενοδοχειακό προσκήνιο, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος
δηλαδή τα μικρά ξενοδοχεία που στοχεύουν την εξυπηρέτηση των αναγκών
και προσδοκιών των «λίγων κι΄ εκλεκτών» δηλαδή των Boutique Hotels
όπου η εστίαση είναι στη ποιότητα, τη διαφορετικότητα, την μοναδικότητα
και ακόμη και στις ιδιαιτερότητες κάποιων απαιτητικών πελατών που
επιδιώκουν την αποφυγή της δημοσιότητας και το «ινκόγκνιτο».

Τα

Boutique Hotels ασφαλώς δεν είναι «μαζικά» ή «κοινωνικά» ξενοδοχεία
ούτε

διαθέτουν

συνήθως

μεγάλες

αθλητικές

και

ψυχαγωγικές

εγκαταστάσεις. Η Κύπρος δεν φαίνεται να έχει σήμερα την πολυτέλεια της
αντιπρόταξης των Boutique Hotels σαν πραγματική εναλλακτική επιλογή
στον τουρισμό του ήλιου και της θάλασσας, έστω με το σλόκαν «ήλιος,
θάλασσα συν... ». Βεβαίως, στα πλαίσια της αναζήτησης νέων μορφών
καταλυμάτων, ή μιας ανανεωμένης εικόνας των υπαρχόντων μικρών
ξενοδοχειακών καταλυμάτων στη Λάρνακα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
υποβαθμισμένες

μονάδες

θα

πρέπει

να

μελετήσουν σοβαρά

την

αναβάθμιση κι΄ εμπλουτισμό των ανέσεων που διαθέτουν.
Με τη συνεχή διαφοροποίηση του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης προς
όφελος διοργανωτών ταξιδιών η διαπραγματευτική ικανότητα πλείστων
ξενοδοχειακών μονάδων έχει αποδυναμωθεί και το σύμπτωμα αυτό θα
συνεχιστεί. Η απώλεια της διαπραγματευτικότητας οδηγεί στην απώλεια
της ανταγωνιστικότητας κι΄ αυτή

με τη σειρά της αναπόφευκτα σε μια

πτωτική πορεία τιμών κι’ εσόδων.
Πλείστες ξενοδοχειακές μονάδες σήμερα αντιμετωπίζουν πρόβλημα
εξασφάλισης ικανοποιητικής πληρότητας και σε περίοδο καλοκαιρινών
μηνών, άλλοτε μηνών ψηλής ζήτησης. Αυτό στη πράξη μειώνει αισθητά τη
δυνατότητα συσσώρευσης ικανοποιητικών καλοκαιρινών κερδών, ενώ το
συνεχώς εντεινόμενο πρόβλημα της εποχικότητας επαυξάνει τους
κινδύνους οικονομικής βιωσιμότητας. Τα ξενοδοχεία σήμερα πρέπει να
διαθέτουν όλες εκείνες τις ανέσεις που προορίζονται να ελκύσουν και
ικανοποιήσουν τις ανάγκες και προσδοκίες πελατών ενός παραθεριστικού
ξενοδοχείου ολόχρονης λειτουργίας.

153

Φαινομενικά, οι «παράλληλοι» στόχοι σ΄ όλες τις πολυτελείς ξενοδοχειακές
μονάδες παρουσιάζονται μέσα από την διατήρηση της ποιότητας και της
κερδοφόρας λειτουργίας. Στη πράξη, επικρέμεται το δίλημμα μεταξύ από
τη μια, ψηλού επιπέδου υπηρεσίες που συνοδεύονται με ψηλό λειτουργικό
κόστος για διατήρηση του καλού ονόματος, φήμης κλπ και από την άλλη η
ανάγκη αύξησης των εσόδων, της πληρότητας και της κερδοφόρας
λειτουργίας. Ωστόσο, κάτω από τις σημερινές συνθήκες, οι συνεχείς,
ραγδαίες ή κι΄ εκρηκτικές αλλαγές που συμβαίνουν στο ανταγωνιστικό
περιβάλλον δεν επιτρέπουν σ΄ ένα επιχειρηματία να προσκολλάται
δογματικά σε μια από τις δύο κατευθύνσεις. Αντίθετα τα γεγονότα οδηγούν
προς μια εκλογίκευση των πραγμάτων και μια σύγκληση μεταξύ της
λογικής των ψηλών επιπέδων υπηρεσιών και της πραγματικότητας των
λειτουργικών κόστων.
Ο μεγάλος ανταγωνιστικός κίνδυνος σπανίως προέρχεται από εσωτερικές
αδυναμίες που με τις ανάλογες ενέργειες μπορεί να αντιμετωπισθεί.
Διερχόμαστε μια μεγάλη ανακατάταξη στους ανταγωνιστικούς μας
γειτονικούς προορισμούς που αποτελούν τους κινδύνους κι΄ απειλές του
εξωτερικού περιβάλλοντος που δεν ελέγχουμε. Τουριστικά προϊόντα
«ήλιου, θάλασσας, κουλτούρας» διαθέτουν σήμερα μια πλειάδα από
γειτονικούς προορισμούς όπως η Τουρκία, η Συρία, η Αίγυπτος, η Λιβύη,
το Μαρόκο, η Τυνησία και μάλιστα σε πολύ πιο χαμηλές τιμές ! Οι χώρες
αυτές έχουν βιοτικό επίπεδο πολύ πιο χαμηλό από εκείνο της Κύπρου, το
εργατικό κόστος στις χώρες αυτές είναι ένα κλάσμα του Κυπριακού
μισθολογίου με αποτέλεσμα η τιμολογιακή τους υπεροχή να είναι
αδιαμφισβήτητη.
Υπό το φως των πιο πάνω πραγματικοτήτων, η ξενοδοχειακή και τουριστική
βιομηχανία της Κύπρου και κατ΄ επέκταση της Λάρνακας, οφείλει να
προχωρήσει σε μια ωμή διάγνωση αυτής της πραγματικότητας και να
τροχοδρομήσει ενέργειες που θα στοχεύουν, στην αναμόρφωση του
προϊόντος τους. Τα υφιστάμενα ξενοδοχεία οφείλουν στα πλαίσια της
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κατηγορίας τους και των οικονομικών τους δυνατοτήτων μεταξύ άλλων να
προβούν σε :
Όλες εκείνες τις κτιριολογικές αναβαθμίσεις και εμπλουτισμό των ανέσεων
τους ούτως ώστε ν΄ αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε βάθος
χρόνου και για ολόχρονη λειτουργία.
Επανεξέταση της φιλοσοφίας λειτουργίας και παροχής παραθεριστικής
φιλοξενίας «resort philosophy» για ικανοποίηση των «παραθεριστικών»
προσδοκιών των πελατών.
Επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας τους ούτως ώστε να «εκλογικευτεί»
ο σημερινός τρόπος λειτουργίας τους με απώτερο στόχο την μείωση του
λειτουργικού

τους

κόστους

χωρίς

ωστόσο

τον

επηρεασμό

των

παρεχόμενων υπηρεσιών τους.
Ενδυνάμωση της στρατηγικής Marketing ούτως ώστε να εξασφαλιστούν
καλύτερες πληρότητες ολόχρονα, κατά το δυνατόν ψηλότερες τιμές και σε
τελευταία ανάλυση καλύτερη κερδοφορία.
Καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους με την εργοδότηση
κατάλληλα προσοντούχων υπαλλήλων και την υιοθέτηση των αναγκαίων
επιμορφωτικών προγραμμάτων.
Ως εκ τούτου, στα πλαίσια της υπό μελέτης πολιτικής του Κυπριακού
Οργανισμού Τουρισμού για απόσυρση κλινών θα πρέπει μέσω κινήτρων να
γίνει σχετική απόσυρση και στην Λάρνακα.
Στην Λάρνακα ειδικότερα θα πρέπει:
Να διευρυνθεί το εύρος και η ποιότητα των μονάδων
Να αυξηθεί ο αριθμός των κλινών
Να επιδιωχθεί η γεωγραφική διασπορά της υποδομής καταλυμάτων σε
όλη την επαρχία
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Με βάση τους πιο πάνω επί μέρους στόχους ειδικά για τις κλίνες της περιοχής
στην συνέχεια παρουσιάζονται οι θέσεις των μελετητών για σταδιακή
βελτίωση, αναβάθμιση και εμπλουτισμό των κλινών τόσο ποσοτικά και
ποιοτικά διασφαλίζοντας έτσι τους ευρύτερους στόχους της παρούσας
στρατηγικής.

2.5.1

Προοπτικές δημιουργίας και ανάπτυξης κλινών στη Λάρνακα

Το συνολικό μήκος της παραλίας στην επαρχία Λάρνακας υπολογίζεται σε 47
περίπου χιλιόμετρα. Η πόλη καλύπτει μήκος παραλίας περί τα 5 χιλιόμετρα,
ενώ οι άλλες παραλίες που έχουν ήδη αξιοποιηθεί τουριστικά ή παρουσιάζουν
κατά περιόδους φαινόμενα κορεσμού, καταλαμβάνουν μήκος περί τα 13
χιλιόμετρα. Παραλία μήκους 5 περίπου χιλιομέτρων καταλαμβάνεται από
άλλες χρήσεις (αεροδρόμιο, λιμάνια, διυλιστήριο, κλπ). Τα στοιχεία αυτά
υποδεικνύουν ότι το μισό περίπου μήκος της παραλίας έχει ήδη δεσμευθεί
από υφιστάμενες χρήσεις και αξιοποιήσεις, ενώ το άλλο μισό παραμένει
σχετικά ελεύθερο και προσφέρεται για αξιοποίηση. Το τμήμα αυτό εκτείνεται
κατά μήκος των νοτιότερων περιοχών και η προγραμματισμένη ανάπτυξή του
είναι δυνατό να συμβάλει αποτελεσματικά, στην ενδυνάμωση, αναβάθμιση και
εμπλουτισμό του συνολικού τουριστικού προϊόντος της Επαρχίας.
Η χωρητικότητα της παραλίας στο τμήμα αυτό, με την παραδοχή ότι κατά
χιλιόμετρο μπορούν να εξυπηρετηθούν υπό συνθήκες άνεσης περί τα 500
άτομα, (σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα απαιτούνται, κατά μέσο όρο, περί τα
10 τ.μ. παραλίας κατά άτομο), μπορεί να υπολογιστεί στα 10000 άτομα. Η
εκτίμηση αυτή, αναγόμενη σε αριθμό κλινών, επιτρέπει την εκτίμηση ότι στην
Επαρχία Λάρνακας (αφού ληφθεί υπ΄ όψη ο μόνιμος πληθυσμός και ο
αριθμός των επισκεπτών) υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ενός συγκριτικά
σεβαστού αριθμού πρόσθετων κλινών (περίπου 13000) και το συμπέρασμα
ότι ο υφιστάμενος αριθμός κλινών έχει τη δυνατότητα να αυξηθεί κατά τρεις
φορές, και να δημιουργηθεί ένα συνολικό απόθεμα κλινών της τάξεως των
20,000 για την Επαρχία.
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Ο αριθμός αυτός δεν είναι απαραίτητα ο επιδιωκόμενος στόχος ανάπτυξης
της περιοχής. Διαγράφει όμως την προοπτική η οποία επιτρέπει την
αναδιαμόρφωση της τουριστικής υποδομής της Λάρνακας, όσον αφορά τις
κλίνες με τις οποίες θα εμπλουτιστεί, με αναφορά σε κατηγορίες καταλυμάτων
που σήμερα δεν υφίστανται και με την απουσία τους υποβαθμίζουν την
ελκυστικότητα της περιοχής σαν τουριστικού προορισμού. Η αναδιαμόρφωση
αυτή θα περιλαμβάνει ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, (σε μικρότερο βαθμό
ξενοδοχεία 3 αστέρων), κατά προτίμηση όμως τουριστικές επαύλεις και
τουριστικά χωριά που αναδεικνύονται σαν ένα πολύ ελκυστικό προϊόν για την
Κυπριακή αγορά και τύπο προτίμησης οικογενειών που αποτελούν σημαντική
ομάδα στόχευσης. Η αναμενόμενη ανακατανομή των κλινών

θα έχει σαν

αποτέλεσμα τον αποτελεσματικό εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος στη
περιοχή το οποίο μεταξύ άλλων θα καταστήσουν πιο ανταγωνιστικό.
Παράλληλα θα αντιμετωπισθεί το θέμα της απόσυρσης των κλινών που δεν
βοηθούν στη βελτίωση του προϊόντος στη περιοχή. Υπολογίζεται ότι ένας
αριθμός της τάξης των 1600 κλινών θα πρέπει να θεωρείται αρνητικός για την
περαιτέρω εξέλιξη της περιοχής και θα πρέπει να διαγραφεί. Ένας πρόσθετος
αριθμός της τάξεως των 2200 κλινών θα πρέπει να αναβαθμισθεί ουσιαστικά,
ώστε να ενταχθεί τελικά στο ανταγωνιστικό και βιώσιμο προϊόν (διαμονής)
στην περιοχή. Οι αριθμοί αυτοί προκύπτουν από την εκτίμηση ότι περίπου
3800 κλίνες κατανεμημένες σε ξενοδοχεία, Οργανωμένα Διαμερίσματα και
Τουριστικά Διαμερίσματα θεωρούνται προβληματικές. Από αυτές ένα
ποσοστό 20% των κλινών στα

ξενοδοχεία, 40% στα Οργανωμένα

Διαμερίσματα και το σύνολο των κλινών στα Τουριστικά Διαμερίσματα θα
πρέπει να αποσυρθούν. Συμπερασματικά προκύπτει ότι από το συνολικό
δυναμικό κλινών στη περιοχή, ήτοι 7848 κλίνες, ένας αριθμός 1600 κλινών θα
πρέπει να αποσυρθεί από την αγορά και 2200 κλίνες θα πρέπει (και έχουν τη
δυνατότητα) να αναβαθμιστούν.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16 Προφίλ Κλινών
Προβληματικές
κλίνες
Ξενοδοχεία
Οργ. Διαμερίσματα
330
882
444
99
1440
1311
1884
Κλίνες
για
απόσυρση
20%
30%
262
754

Τουρ. Διαμερίσματα
118
404
82
604

100%
604

Σύνολο

3799 (3800)

1620 (1600)

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι η υφιστάμενη δυναμικότητα σε μη
προβληματικές κλίνες στην Επαρχία Λάρνακας περιορίζεται ουσιαστικά στις
6248 κλίνες, νοουμένου ότι οι υπό αναβάθμιση κλίνες θα βελτιωθούν και
ενταχθούν στο υφιστάμενο δυναμικό της περιοχής. Κατά συνέπεια το αρχικό
συμπέρασμα της ανάλυσης που παρουσιάζεται ότι δηλ το υφιστάμενο
δυναμικό κλινών είναι δυνατό να τριπλασιαστεί χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες για
το περιβάλλον και το γενικότερο προϊόν της περιοχής είναι απόλυτα
δικαιολογημένο. Η ανάπτυξη 20000 κλινών στην Επαρχία Λάρνακας με
ιδιαίτερη αναφορά στον παραλιακό χώρο συνολικού μήκους 47 χιλιομέτρων
και στον αντίστοιχο αριθμό πληθυσμού, σε σύγκριση με άλλες περιοχές της
Κύπρου, βρίσκεται σε πολύ λογικά επίπεδα τόσο από άποψη δεικτών
κοινωνικής επαφής (social contact ratio) όσο και από άποψη δεικτών
πυκνότητας χρήσης και χωρητικότητας της παραλίας (beach capacity and
density).
Είναι λογικό, οι νέες προτεινόμενες κλίνες να καλύψουν το κενό και τις
αδυναμίες που παρουσιάζει σήμερα η περιοχή από άποψη υποδομής, μέσων
διαμονής και των αντίστοιχων προσφερόμενων ανέσεων και υπηρεσιών. Το
υφιστάμενο ξενοδοχειακό δυναμικό θα πρέπει να εμπλουτιστεί με νέες
μονάδες 5 και 4 αστέρων με πλήρεις ανέσεις για τους επισκέπτες, με
περιορισμένο (συμπληρωματικό) αριθμό μονάδων 3 αστέρων και ιδιαίτερα με
νέες μονάδες τουριστικών χωριών και συγκροτήματα τουριστικών
επαύλεων

όπως

και

εξειδικευμένα

συγκροτήματα

τουριστικών
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καταλυμάτων με πρόσθετες ανέσεις και υπηρεσίες σε μεγάλα γήπεδα με
ελεύθερους χώρους, σε περιμετρικούς με την ήδη ανεπτυγμένη περιοχή
χώρους. Με τις προσθήκες αυτές το τουριστικό προϊόν θα παρουσιάζει μια
πληρότητα και μια ολοκληρωμένη ικανότητα να ανταποκριθεί σε ποικιλία
απαιτήσεων του επισκέπτη.
Η κατανομή των κλινών αυτών στο χώρο, θα πρέπει να συνδυάζεται με τη
γενικότερη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος στη περιοχή. Στη πόλη
προέχει
α.

η αναβάθμιση του υφιστάμενου αποθέματος,

β.

η

απόσυρση

των

κλινών

που

κρίνονται

ακατάλληλες

και

η

αντικατάστασή τους στις κατάλληλες θέσεις με νέες κλίνες που
ανταποκρίνονται στα διαπιστωμένα κριτήρια επιτυχούς λειτουργίας και
γ.

η δημιουργία νέων μονάδων μέσα στις προσφερόμενες δυνατότητες ου
αστικού ιστού.

Οι μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, επιθυμητές για τη κλίμακα και το χαρακτήρα
τους θα πρέπει να συμπληρώνονται και να υποστηρίζονται από μονάδες με
δυνατή οικονομική βάση όπου οι οικονομίες κλίμακας θα είναι ελκυστικές για
τη δραστηριότητα και το ενδιαφέρον των τουριστικών πρακτόρων.
Η έλλειψη όμως ικανοποιητικών, σε έκταση, τεμαχίων γης, μέσα στη πόλη, για
την αξιόλογη παρουσία νέων μονάδων οι οποίες να ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις των κανονισμών περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων
του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, και τις σχετικές αποφάσεις του
υπουργικού Συμβουλίου, όσον αφορά στην απαιτούμενη ελάχιστη έκταση γης
και την ανάγκη δημιουργίας υπαίθριων εγκαταστάσεων και χώρων αθλήσεων
και ψυχαγωγίας, καθιστά αναγκαία την αναζήτηση τρόπων για τη δημιουργία
μιας διαφορετικής μορφής τουριστικών καταλυμάτων. Στα καταλύματα αυτά,
μέσα στη πόλη, το ενδιαφέρον δεν θα επικεντρώνεται στους ελεύθερους
χώρους και στα γήπεδα αθλοπαιδιών, αλλά θα αναφέρεται σε αυξημένες
ανέσεις και λειτουργίες που θα προσφέρονται (σαν εναλλακτική πρόταση) σε
κλειστούς χώρους (αίθουσες εκδηλώσεων, συνεδρίων, γυμναστικής, υγείας,
κλπ). Θα αποτελούν δηλ συμπληρώματα του ήδη υφιστάμενου δυναμικού με
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έργα και υπηρεσίες ποιότητας, θα είναι αρμονικά εντεταγμένα στο αστικό
περιβάλλον και θα εμπλουτίζουν αποτελεσματικά το υφιστάμενο αστικό
προϊόν. Θα προσφέρουν δε εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα καλύπτουν ένα
πλούσιο φάσμα υπηρεσιών και εκδηλώσεων που ο επισκέπτης λογικά
αναμένει σε μια πόλη. Τα καταλύματα της μορφής αυτής μπορούν να είναι τα
διάδοχα σχήματα τουριστικού προϊόντος που θα αντικαταστήσει τις κλίνες που
θα

πρέπει

να

αποσυρθούν,

σε

περιοχές

όπου

η

αναδημιουργία

ξενοδοχειακών κλινών δεν έρχεται σε αντίθεση με άλλες χρήσεις της γης.
Περιορισμένος αριθμός ξενοδοχείων των ανώτερων τάξεων είναι δυνατό να
αναμένεται να δημιουργηθεί στο βορειοανατολικό τμήμα της παραλίας
(Διυλιστήρια – Πύλα) ενώ οι συνθήκες για τη δημιουργία τουριστικών χωριών
και τουριστικών επαύλεων τουλάχιστο για τον άμεσο παραλιακό χώρο δεν θα
πρέπει να θεωρούνται ευνοϊκές λόγω του κορεσμού της ανάπτυξης στο
παραλιακό χώρο και της ομαδικής ανάπτυξης κατοικίας στη γειτνιάζουσα
ενδοχώρα. Υπάρχουν όμως περιθώρια σε επιλεγμένες περιοχές έστω και σε
κάποια απόσταση από τη θάλασσα για τη δημιουργία τέτοιων μονάδων.
Υποδεικνύεται ότι σε περιοχές εκτός του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας
επιτρέπονται τα αυτοτελή και σύνθετα τουριστικά έργα με πολλαπλές
εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, μέσα σε γήπεδα μεγάλου εμβαδού,
σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.
Η ουσιαστική ανάπτυξη όμως και ο εμπλουτισμός της γενικότερης υποδομής
της ευρύτερης περιοχής αναμένεται ότι θα εκδηλωθεί στο νοτιότερο τμήμα της
παραλίας μεταξύ των χωριών Περβόλια και Ζύγι. Με την ανάπτυξη των
κατάλληλων έργων υποδομής, προσπέλασης, ύδρευσης, ενέργειας και
επικοινωνιών, αποχετευτικών έργων κλπ, η περιοχή θα αποτελέσει πόλο
έλξεως για τη δημιουργία νέων έργων τουριστικής ανάπτυξης. Στη περιοχή θα
είναι δυνατό να αναπτυχθούν οι διάφορες μορφές τουριστικών καταλυμάτων
με ξενοδοχεία, ιδιαίτερα με τουριστικά χωριά και επαύλεις αλλά και άλλων
τουριστικών εγκαταστάσεων, συμπληρωματικών της γενικής προσπάθειας για
τη δημιουργία του νέου τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Η ανάπτυξη
αυτή θα καλύψει τις αδυναμίες που παρουσιάζει το σημερινό προϊόν στη
Λάρνακα και θα συνδράμει στη προσπάθεια για τη δημιουργία ενός
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ολοκληρωμένου προϊόντος, του οποίου οι σημερινές αδυναμίες έχουν
επανειλημμένα απασχολήσει τους διάφορους φορείς της επαρχίας. Νοείτε
βέβαια ότι ανασταλτικοί παράγοντες, όπως η χρήση της περιοχής ως πεδίο
βολής

από

την

Εθνική

Φρουρά,

θα

πρέπει

να

επιλυθούν

άμεσα

διασφαλίζοντας την μη αποθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας.
Τέλος εξειδικευμένες μορφές τουριστικών καταλυμάτων αναμένεται ότι θα
αναπτυχθούν στην υπόλοιπη ενδοχώρα όπου τα αγροτουριστικά καταλύματα,
όπως και τα καταλύματα και εγκαταστάσεις με εξειδικευμένες υπηρεσίες θα
αποτελούν το επιδιωκόμενο προϊόν. Χωριά με ειδικές δραστηριότητες,
θρησκευτικές και άλλες εκδηλώσεις, που παρουσιάζουν είτε σταθερά είτε
εποχιακά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μπορούν να αποβούν πόλοι έλξεως για
επισκέψεις ή και διανυκτερεύσεις επισκεπτών. Πρόσθετα περιοχές με ειδικά
φυσικά χαρακτηριστικά μπορούν να αξιοποιηθούν σαν ιατρικά κέντρα, κέντρα
φυσιοθεραπείας ή κέντρα αγροτικών δραστηριοτήτων και εκθέσεων.
Με τη διαδικασία αυτή και ανεξάρτητα από το χρονοδιάγραμμα που θα είναι
δυνατό να εφαρμοστεί, η περιοχή στο σύνολό της θα είναι δυνατό να
ανακτήσει τις δυνατότητες και να ενδυναμώσει τις προοπτικές για δυναμική
συμμετοχή στη τουριστική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Θα πρέπει να
αναφερθεί ότι η διερεύνηση των δυνατοτήτων τουριστικής ανάπτυξης θα
πρέπει να εξετάζεται όχι ανεξάρτητα αλλά σε πλήρη συσχετισμό και αρμονία
με τις άλλες δραστηριότητες στην Επαρχία και στον ευρύτερο χώρο. Η
αναμενόμενη επίλυση του Κυπριακού προβλήματος μέσα στα αναμενόμενα
πλαίσια και προοπτικές, θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην Επαρχία, γιατί
ο ρόλος της σαν χώρος άφιξης και αναχώρησης των επισκεπτών στη Κύπρο
θα ενισχυθεί, η ελκυστικότητα της περιοχής θα αναβαθμιστεί και τέλος, το
μερίδιό της στη τουριστική ανάπτυξη θα παρουσιάζεται σταδιακά βελτιωμένο,
σε πιο πειστικές αναλογίες από ότι σήμερα, σε σύγκριση με τις άλλες περιοχές
της Κύπρου.
Μετά την ειδική και εκτενή αναφορά στο θέμα των τουριστικών κλινών στην
συνέχεια παρουσιάζονται άλλες παράμετροι που δύναται να αξιοποιηθούν
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στην όλη προσπάθεια αναβάθμισης και εμπλουτισμού του προϊόντος της
περιοχής.

2.6

Aλυκή & Τέμενος Χαλά Σουλτάν Ττεκκέ

Η ΑΛΥΚΗ είναι ένα από τα κύρια σημεία αναφοράς της Λάρνακας τόσο σε
σχέση με
 Την φυσική ομορφιά του τοπίου τόσο της Αλυκής όσο και της γύρω
βλάστησης (προς Ττεκκέ)
 Ως υδροβιότοπος με προσέλκυση σπάνιων πουλιών με τα πιο θεαματικά
να είναι τα Φλαμίνγκο
 Ως τόπος παραγωγής φυσικού αλατιού
 Ως η πρώτη

επαφή με την Κύπρο για τους περιηγητές που

προσγειώνονται στο αεροδρόμιο Λάρνακας (Walking distance από το
αεροδρόμιο)
 Ως τελευταία ευκαιρία ψυχαγωγίας και ξεκούρασης για τους περιηγητές
που αναχωρούν από την Κύπρο.
Η φυσική ομορφιά της, η ιδιορρυθμία της ως τόπος παραγωγής φυσικού
αλατιού και η μοναδική της τοποθεσία ως πρώτο και τελευταίο σημείο
αναφοράς των τουριστών και ντόπιων από και προς το μεγαλύτερο
αεροδρόμιο της Κύπρου είναι χαρακτηριστικά τα οποία προσφέρονται για την
δημιουργία ενός βιώσιμου, μοναδικού και πολύμορφου πάρκου για την
εξυπηρέτηση και ψυχαγωγία των περιηγητών της Λάρνακας, των Λαρνακέων,
των ντόπιων τουριστών καθώς και για την επιβατική κίνηση του αεροδρομίου
Λάρνακας στους οποίους μπορεί να προσφέρει μια πρώτη ή τελευταία
ευκαιρία ψυχαγωγίας και ξεκούρασης έναντι της βαρείας και κουραστικής
αναμονής στο αεροδρόμιο.
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Η

ποικιλία

των

δραστηριοτήτων

και

διευκολύνσεων

για

τις

οποίες

προσφέρεται ένα τέτοιο πάρκο είναι μεγάλη μεταξύ των οποίων οι ακόλουθες
:
Mini Θεματικό Πάρκο για Παραγωγή και Επεξεργασία αλατιού και άλλων
παραγώγων

το

οποίο

σχεδιάζεται

να

συμπεριληφθεί

στο

κέντρο

πληροφόρησης και μουσείο που θα ανεγερθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα
Natura το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από την υπηρεσία Περιβάλλοντος.
Η ομάδα μελετητών προτείνει τα ακόλουθα τα οποία θα μπορούσε να
αποτελέσουν

αντικείμενο

περαιτέρω

μελέτης

/

συμπερίληψης

στα

προγραμματισμένα έργα.
Το μοναδικό χαρακτηριστικό της αλυκής

ως τόπος «φυσικής παραγωγής

αλατιού» θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και αναδειχθεί μέσω της δημιουργίας
ενός mini θεματικού πάρκου όπου μπορεί να γίνεται αναπαράσταση της
επεξεργασίας του αλατιού χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων τους ακόλουθους
τρόπους
 Αναπαράσταση

μαζέματος

και

επεξεργασίας

του

αλατιού

με

τα

γαϊδουράκια και τα «ζεμπίλια» στα οποία έβαζαν το αλατόνερο ώστε να
φιλτραριστεί το νερό και να μείνει το αλάτι και την περαιτέρω επεξεργασία
μέχρι την τελική χρήση του αλατιού
 Πολυμέσα πληροφόρησης και ενημέρωσης για την σύγχρονη παραγωγή
αλατιού
 Πολυμέσα ενημέρωσης για τις χρήσεις και ιδιότητες του αλατιού καθώς και
άλλων παραγωγών (αλάρμη, λάσπη με άλατα )
 Διάθεση

και

πώληση

αλατιού

και

παραγωγών

(ειδική

μελέτη

καταλληλότητας αλατιού και ιδιοτήτων παραγωγών π.χ θεραπευτικές
ικανότητες αλάτων )
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Mini Θεματικό Πάρκο και παρατηρητήριο Υδρόβιων Πουλιών (κύκνοι,
Φλαμίγκο κτλ) – bird watching
Η αλυκή συνήθως προσελκύει υδρόβια πουλιά όπως φλαμίνγκο, κύκνους,
αγριόπαπιες κτλ. Πέραν των φλαμίνγκος τα οποία είναι αποδημητικά (και ίσως
θα μπορούσαν να διαμορφωθούν κάποιες συνθήκες για μεγαλύτερη ή μόνιμη
διάρκεια της παραμονής τους) θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένα πάρκο με
ποικιλία υδρόβιων πουλιών όπως κύκνοι, διάφορα είδη αγριόπαπιων, χήνων,
γλάρους κτλ).
Πέρα από το υπέροχο θέαμα το οποίο αποτελούν τα φλαμίνγκο και άλλα
υδρόβια πούλια θα μπορούσε να τοπιοτεχνηθεί ο χώρος με μικρές γέφυρες,
cafes, εξειδικευμένα souvenir shops (π.χ. με είδη φύσης). Επίσης μπορεί το
πάρκο να προσφέρεται για τάισμα των πουλιών, φωτογραφίες με πουλιά κλπ.
Mini «Βοτανικοί» Κήποι / Άγρια Βλάστηση
Η περιοχή προς τον Ττεκκέ είναι αρκετά πλούσια σε άγρια βλάστηση ειδικά
τους μήνες της Άνοιξης (όπως και η υπόλοιπη Κύπρος). Θα μπορούσε να
διαμορφωθεί ο χώρος κατάλληλα για ανάδειξη ή και καλλιέργεια (ειδικές
συνθήκες

κατά

την

περίοδο

του

Καλοκαιριού)

άγριων

ορχιδέων,

ματσικόριδων, άγριων ανεμώνων κτλ) πέραν ή και σαν μέρος των
προγραμματισμένων έργων δενδροφύτευσης που μελετά η υπηρεσία
Περιβάλλοντος.
Επίσης προσφέρεται για καλλιέργεια ή ανάπτυξη μίνι βοτανικού κήπου με
βότανα, αγριόχορτα και αρωματικά φυτά. Θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει
βότανα/ αγριόχορτα χαρακτηριστικά της Κύπρου όπως τσουκνίθα, θυμάρι κτλ
καθώς και αλλά πιο κοινά φυτά όπως λεβάντα κτλ.
Τα περισσότερα φυτά έχουν κάποιες θεραπευτικές ιδιότητες όπως π.χ
τσουκνίθα προσφέρεται για κάθαρση του οργανισμού από τοξίνες κτλ.
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Μικρές και ελκυστικές συσκευασίες με αναγραμμένες τις ιδιότητες του κάθε
φυτού μπορεί να διαθέτονται προς πώληση ως επίσης και διάφορα βιβλία
σχετικά με τις ιδιότητες των βοτάνων (Εναλλακτική ιατρική -τάση της εποχής).
Τα αρωματικά φυτά θα μπορούν επίσης να συνοδεύονται με διάφορες
παραδοσιακές συνταγές μαγειρικής (π.χ κόλιανδρος και αφέλεια) έτσι ώστε να
συνδέεται άμεσα η χρήση τους με αναμνήσεις του νησιού.
Υποδομή για διευκολύνσεις επιβατικής κίνησης του αεροδρομίου.
Η Λάρνακα δεν έχει αξιοποιήσει την επιβατική κίνηση του αεροδρομίου για
αύξηση / χρήση της τουριστικής της υποδομής. Η Αλυκή προσφέρεται λόγω
της πολύ κοντινής απόστασης της από το αεροδρόμιο (walking distance) για
αξιοποίηση της ώρας αναμονής καθώς επίσης και για short break για τους
περιηγητές που αποβιβάζονται στο αεροδρόμιο της Λάρνακας πριν να
ξεκινήσουν για την πόλη διαμονής τους. Ένα τέτοιο πάρκο σε τόσο μικρή
απόσταση από το αεροδρόμιο μπορεί να λειτουργήσει επίσης ως παράγοντας
διαφοροποίησης για την επιβατική κίνηση της Λάρνακας και ακόμα
περισσότερο

στην

μελλοντική

ανάπτυξη

του

αεροδρομίου

ως

διαμετακομιστικός σταθμός.
Ανάλογες διευκολύνσεις θα πρέπει να παρέχονται για εξυπηρέτηση της
επιβατικής κίνησης όπως :
 Οθόνες με ώρα αναχώρησης και ώρα άφιξης πτήσεων
 Lockers (για φύλαξη αποσκευών μέχρι την αναχώρηση)
 Ευκαιρίες για Last Minute Shopping α)καταστήματα με είδη αεροδρομίου
(αφού ειδικά με την κατάργηση των αδασμολόγητων σε χώρες ΕΕ δεν
χρειάζεται να είσαι μέσα στο αεροδρόμιο) β) παραδοσιακά προϊόντα σε
ειδική συσκευασία ταξιδιού και συσκευασία Δώρου.
 Σύνδεση με αεροδρόμιο (Αερογέφυρες, πεζόδρομοι, μικρά λεωφοριάκια)
Το ΤΕΜΕΝΟΣ ΧΑΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝ ΤΤΕΚΚΕ είναι το τρίτο σε σειρά σημασίας
για τους μουσουλμάνους και μπορεί να προβληθεί ως πόλος έλξης του
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Μουσουλμανικού (θρησκευτικού) Τουρισμού. Θα πρέπει να προστατευθεί και
να του δοθεί η ανάλογη σημασία και σεβασμός παρόλη την ανάπτυξη της
γύρω περιοχής.
Σε κοντινή απόσταση από το τέμενος (στην ευρύτερη περιοχή και νοουμένου
ότι τα προβλήματα ιδιοκτησίας δύναται να ξεπεραστούν) θα μπορεί να
αναπτυχθεί μια ανατολίτικη ατμόσφαιρα με μικρά ανατολίτικα καφενεία ως
επίσης και σχετικά περίπτερα και μαγαζάκια. Επίσης θα μπορούσε να
αναπτυχθεί κάποιο ανάλογο μουσείο / πολιτιστικό κέντρο σε σχέση με την
ιστορία της Oυμ Χαράμ και του Προφήτη Μωάμεθ το οποίο παράλληλα θα
μπορεί να χρησιμοποιείται για εκδηλώσεις, study trips κ.ο.κ.
Επίσης στο βόρειο τμήμα της αλυκής, το ‘ υδραγωγείο με τις καμάρες ‘, ένα
επίσης μουσουλμανικό μνημείο, που κτίστηκε από τον Αμπού Μπεκίρ, θα
πρέπει να προστατευθεί κατάλληλα από τις περιβάλλουσες αναπτύξεις ώστε
να παραμείνει ορατό από το κύριο οδικό δίκτυο και με κατάλληλη
φωταγώγηση και τοπιοτέχνηση να αναδεικνύεται με τον κατάλληλο τρόπο ασν
ένα ιδιαίτερο ιστορικό μνημείο της πόλης.
Τούρκικα Λουτρά
Ο ανατολίτικος χαρακτήρας της περιοχής θα μπορούσε να ενδυναμωθεί
ακόμη περισσότερο (βάση και το Positioning του ΚΟΤ για την Λάρνακα ως
ένα κράμα επιδράσεων Δύσης και Ανατολής) με την ανάπτυξη άλλων
ανατολίτικων χαρακτηριστικών τα οποία όμως πέρα από το image θα
προσφέρονται και για χρήση από ντόπιους και ξένους.
Με βάση την πιο πάνω λογική θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην ευρύτερη
περιοχή τούρκικα λουτρά τα οποία πέρα του μεγάλου κοινού εσωτερικού
λουτρού που είναι το κύριο χαρακτηριστικό τους θα μπορούσαν να
εκσυγχρονιστούν σε ένα κέντρο «αναζωογόνησης» με σπα , αρώματος /
θαλασσοθεραπείες , μασάζ, κέντρο ομορφιάς ενώ η γενική ατμόσφαιρα που
επικρατεί θα είναι ανατολίτικη με ανάλογη μουσική, ανατολίτικα μπουρνούζια,
πετσέτες κ.ο.κ
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Γενική Υποδομή
Εξυπακούεται ότι το όλο πάρκο θα πρέπει να στηρίζεται από μια γενική και
περιβαλλοντικά φιλική υποδομή όπως
 Πεζόδρομοι
 Μικρές καφετερίες / Snack Bars/ταβερνιτσες
 Καταστήματα
 Σήμανση
 Χώρο στάθμευσης
 Φωτισμό
 Συστήματα καθαριότητας και υγιεινής
 Δημόσιες Διευκολύνσεις (αποχωρητήρια κτλ)

2.7

Έργα υποδομής στην Ευρύτερη Ενδοχώρα / Ορεινή Περιοχή &
Δημιουργία Οικολογικής Ζώνης

Έργα υποδομής στην ευρύτερη ενδοχώρα και ορεινή περιοχή με την
δημιουργία ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων που θα συνδέουν την Καλαβασό,
με την Τόχνη – Λεύκαρα και πιθανά το παραλιακό μέτωπο της περιοχής
Ζυγίου – Μαζωτού. Σταδιακή βελτίωση – καθαρισμός από πέτρες και
επίστρωση με άμμο - στο δίκτυο των αγροτικών δρόμων για αξιοποίηση σαν
μονοπάτια ιππασίας (με την εμπλοκή των φορέων και εμπλεκομένων ιδιωτών
της περιοχής για εισηγήσεις σε σχέση με τις προτεραιότητες που θα τεθούν).
Η ευρύτερη αγροτική περιοχή προσφέρεται για απεριόριστες εμπειρίες από το
πλέξιμο Λευκαρίτικων, την ετοιμασία Κυπριακών εδεσμάτων μέχρι την
συγκομιδή φρούτων. Ειδικές διαδρομές και περιηγήσεις από και προς την
Λάρνακα θα συνέβαλαν στην ποικιλία και τουριστική εμπειρία της περιοχής
τόσο για τους φίλους της φύσης (μελέτη χλωρίδας, πανίδας και γεωλογίας) και
του αγροτουρισμού όσο και για τον τουρισμό κινήτρων.
Η ανακήρυξη περιοχής στην ευρύτερη περιοχή Καλαβασού – Τόχνης –
Λευκάρων σε Οικολογική με την ενθάρρυνση ανάπτυξης οικολογικών
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καλλιεργειών και εκμετάλλευσης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

θα συμβάλει

έτσι ώστε το αγροτουριστικό προϊόν να ενδυναμώσει και διαφοροποιηθεί
περαιτέρω. Επισκέψεις των αγροτουριστών σε οικολογικά εργαστήρια
παραγωγής ελαιόλαδου, αρωματικών φυτών και βοτάνων θα εμπλουτίσουν
σημαντικά το αγροτουριστικό προϊόν ενώ θα αποτελέσουν πρόσθετες
εισοδηματικές πηγές για τους ιδιώτες που θα εμπλακούν σε τέτοιας μορφής
ανάπτυξη.
Λεύκαρα
Τα Λεύκαρα στα πλαίσια ενίσχυσης του Αθλητικού και Συνεδριακού
Τουρισμού έχουν ήδη δρομολογήσει τη δημιουργία δύο σημαντικότατων
έργων υποδομής. Συγκεκριμένα:


Αθλητικό Κέντρο - Ενίσχυση αθλητικού κέντρου με βοηθητικό κέντρο

Το υφιστάμενο αθλητικό κέντρο Λευκάρων στο οποίο προπονούνται εθνικές
ποδοσφαιρικές ομάδες από χώρες όπως Φινλανδία, Ρουμανία, Λετονία,
Εσθονία χρειάζεται ενίσχυση με βοηθητικό κέντρο. Για τη δημιουργία του
βοηθητικού αθλητικού κέντρου έχει αγοραστεί η γη από την Μητρόπολη, έχει
σχεδιαστεί σύμφωνα πάντα με τις πρόνοιες του ΚΟΑ και όλη η μελέτη έχει
υποβληθεί στους αρμόδιους φορείς εξαγγέλλοντας και την οικονομική του
υιοθέτηση. Από πλευράς ΚΟΤ υπάρχει η δέσμευση οικονομικής βοήθειας για
αυτό το έργο καθώς και ενίσχυση της προβολής του αθλητικού κέντρου στο
εξωτερικό. Στόχο αποτελεί η προβολή του για χρήση για διεθνείς αγώνες και
ποικίλες αθλητικές εκδηλώσεις. Τέλος, στόχο αποτελεί και η δημιουργία των
προϋποθέσεων για τη δυνατότητα διαμονής των αθλητικών ομάδων στο χώρο
του αθλητικού κέντρου είτε με την ανάλογη υποδομή στους βοηθητικούς
χώρους ή με την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας.


Συνεδριακό Κέντρο

Το Συνεδριακό Κέντρο Λευκάρων, χωρητικότητας 300 ατόμων υπολογίζεται
πως θα κοστίσει περίπου ½ εκατομμύριο λίρες ενώ έχει ήδη εξασφαλίσει
οικονομική βοήθεια ύψους ΛΚ 112,000 από τα Υπουργεία Εσωτερικών,
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Οικονομικών και Παιδείας. Στόχο αποτελεί η αξιοποίηση του για σκοπούς
συνεδρίων, σεμιναρίων αλλά και θεατρικών παραστάσεων και άλλων
πολιτιστικών εκδηλώσεων όχι μόνο από το εξωτερικό αλλά και από ολόκληρη
την Κύπρο ενισχύοντας έτσι και τον εσωτερικό τουρισμό. Ο Δήμος Λευκάρων
έχει εξασφαλίσει και τη δέσμευση από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού
πως αφού εξεταστεί η σχετική μελέτη βιωσιμότητας που έχει σχεδιαστεί
καθώς και τα σχέδια δράσης για τη λειτουργία του, θα βοηθήσει με κάθε
τρόπο με στόχο την επιτυχημένη του λειτουργία.
Επίσης, με στόχο την ενίσχυση και εντονότερη προβολή της πολιτιστικής
ζωής και των πλούσιων και μοναδικών δραστηριοτήτων του Δήμου Λευκάρων
και των γειτονικών περιοχών, στα Λεύκαρα θα δημιουργηθούν οι εξής χώροι:


Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων

Τον Μάϊο του 2005 στα Λεύκαρα θα ξεκινήσει τη λειτουργία του ένα μοναδικό
έργο για την περιοχή αλλά και για ολόκληρη την Κύπρο. Το μουσείο κέρινων
ομοιωμάτων

που

πρωτοποριακό

ονομάζεται

μεγαλεπήβολο

«Fatsa
έργο

Wax

Museum»

μοναδικής

αξίας

αποτελεί
στο

οποίο

ένα
θα

παρουσιάζεται με θεματικές ενότητες η ιστορία της Κύπρου, από την αρχαία
μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Τα κέρινα ομοιώματα είναι πραγματικά έργα τέχνης
με καταπληκτική πιστότητα υφής και χρωμάτων, εφάμιλλης της ποιότητας των
ομοιωμάτων διάσημων μουσείων όπως αυτό της Madam Tusseau στο
Λονδίνο. Το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων θα αποτελεί πραγματικό στολίδι για
τα Λεύκαρα, τη Λάρνακα και για ολόκληρο το νησί. Θα προσελκύσει το
ενδιαφέρον ολόκληρου του νησιού και σίγουρα θα αποτελεί ένα must see
σημείο για τους ξένους επισκέπτες. Επιβεβλημένη είναι η σωστή, συνεχής και
αποτελεσματική προβολή του μέσω πρώτιστα του Κυπριακού Οργανισμού
Τουρισμού και στη συνέχεια μέσω άλλων φορέων.


Κέντρο Χειροτεχνίας

Μέχρι το τέλος του 2006 έχει προγραμματιστεί ο σχεδιασμός και η δημιουργία
ενός Πρότυπου Κέντρου Χειροτεχνίας στα Λεύκαρα, τα οποία αποτελούν την
κοιτίδα των χειροτεχνικών δραστηριοτήτων της περιοχής με κύριες δράσεις
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την κεντητική και την αργυροχοία, αλλά και άλλες όπως αγγειοπλαστική,
καλαθοπλεκτική, κ.α.


Άλλα σημεία

Ο Δήμος Λευκάρων έχει εξασφαλίσει κονδύλι ύψους ΛΚ 18000 για
αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής του χωριού (Δημόσια Αποχωρητήρια,
Αναβάθμιση συστήματος καθαριότητας, κλπ.)
«Βιώσιμη Ανάπτυξη της Υπαίθρου»
Με στόχο την οργανωμένη προσπάθεια ανάπτυξης της ορεινής Λάρνακας και
στα πλαίσια του μέτρου «Βιώσιμη Ανάπτυξη της Υπαίθρου» η επαρχιακή
Διοίκηση Λάρνακας υπέβαλε τις πιο κάτω Συνοπτικές Προτάσεις Έργων:
Οδού
Αγορά παλαιάς παραδοσιακής οικοδομής και αναπαλαίωση της για
δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου
Ορά
Αναπαλαίωση του κτιρίου των πρώην αστυνομικών κατοικιών για τη
δημιουργία Κέντρου Παροχής Υπηρεσιών για την τρίτη ηλικία.
Ψεματισμένος
Ανάπλαση εξωραϊσμός κεντρικής πλατείας και ένταξη διαφόρων έργων για
πολιτιστικές δραστηριότητες και δημιουργία πάρκου φυσικής βλάστησης.
Πυργά
Αναπαλαίωση και βελτίωση / επέκταση του παλαιού κτιρίου του Αστυνομικού
σταθμού και μετατροπή του σε Πολυλειτουργικό Κέντρο Νέων.
Καλαβασός
Πλακοστρώσεις και εξωραϊσμός στενών δρόμων και δημόσιων χώρων
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Σκαρίνου
Εξωραϊσμός πλατείας
Δημιουργία χώρου στάθμευσης
Ανέγερση πολυδύναμου κέντρου / Παιδότοπου
Οδικά Έργα
Βελτίωση και διεύρυνση του δρόμου Βαβατσινιάς – Μαχαιρά και Οράς –
Ακαπνού
ΜΕΤΡΟ – Διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς και επιλεγμένων
τοποθεσιών ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς
Στα πλαίσια του πιο πάνω μέτρου η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας σε
συνεργασία με τα Κοινοτικά Συμβούλια υπέβαλε στο Υπουργείο Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος τις πιο κάτω προτάσεις:
Βάβλα
Εξωραϊσμός πηγαδιού και χαβούζας
Ανάπλαση μονοπατιού προς Άγιο Μηνά
Βελτίωση υφιστάμενου μονοπατιού εντός της κοινότητας
Ανάπλαση μονοπατιού εντός της κοινότητας περιοχή Καφουρής
Ανάπλαση θέσης θέας εντός της κοινότητας
Ανάπλαση θέας περιοχή «Ανεφανή»
Ανάπλαση θέσης θέας περιοχής «Ραύτης»
Ανάπλαση συντήρηση παλαιάς στοάς
Βαβατσινιά
Ξηρολιθίες
Μονοπάτι της φύσης «Πλουμού-Βελεκάνος-Μερσινούθκια-Βαβατσινιά»
Μονοπάτι

της

φύσης

«Καρβουναρκά-Καστανιές-Ορμάνου-Μασσού-

Βαβατσινιά»
Μονοπάτι της φύσης στην τοποθεσία «Καρτάκι»
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Ορά
Επισκευή Αλακατιού και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
Ξηρολιθίες εντός του χώρου
Μελίνη
Ξηρολιθίες
Ανάπλαση / Βελτίωση θέσης θέας στην είσοδο του χωριού - πετρόχτιστος
τοίχος
Λαγιά
Ξηρολιθίες
Άγιοι Βαβατσινιάς
Ξηρολιθίες
Μονοπάτι της φύσης στις περιοχές «Ποταμός, Παλιόμυλος και Λαόνι των
Κυπαρισσιών»
Περιφερειακό Πάρκο «Θέας»
Οδού
Ανάπλαση χώρου αποθήκευσης νερού άρδευσης – Λαούμια
Ξηρολιθίες
Αξιοποίηση υφιστάμενου μονοπατιού και λιθόστρωση συνεχιζόμενου
δρόμου προς Μαχαιρά
Πάρκο Πλατείας
Κάτω Δρυς
Κατασκευή τοίχων ξηρολιθίας
Μονοπάτι της φύσης στην περιοχή της εκκλησίας του Αγίου Νεοφύτου
Ανάπλαση / βελτίωση της θέσης θέας στην περιοχή της εκκλησίας του
Αγίου Νεοφύτου
Ανάπλαση / βελτίωση θέσης θέας εντός της κοινότητας / δημιουργία
πλατείας

172

Εγκεκριμένα έργα στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2005
i.

Μαρώνι

Συντήρηση και βελτίωση οδικού δικτύου, πλακόστρωση, κλπ.
Αμοιβή μελετητή για ετοιμασία Σχεδίου διαμόρφωσης και δημιουργίας χώρου
στάθμευσης
ii.

Άγιος Θεόδωρος

Συντήρηση και βελτίωση δρόμων, εξωραϊστικά έργα, κλπ.
Συνέχιση και συμπλήρωση εξωραϊστικού έργου περιλαμβανομένου και του
αμφιθεάτρου στην κοίτη του ποταμού «Πεντάσχοινου»
iii.

Ζύγι

Έναρξη εργασιών ανέγερσης κοινοτικών κτιρίων και διαμόρφωση / δημιουργία
χώρου στάθμευσης
Συντήρηση / βελτίωση δρόμων, κλπ.
iv.

Ψεματισμένος

Συντήρηση / βελτίωση δρόμων, πλακόστρωτα, κλπ.
Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινοτήτων Ορεινής Λάρνακας
Στις 13 κοινότητες της Ορεινής που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο έχει εγκριθεί
κονδύλι στα πλαίσια του Προϋπολογισμού 2005 για εκτέλεση των πιο κάτω
έργων:
Δρόμοι (αγροτικοί και μέσα στην κοινότητα)
Δημόσια Κτίρια
Αντιπλημμυρικά έργα
Εξωραϊστικά έργα
Δρόμοι Επαρχιακής Διοίκησης
Ρυθμιστικά Σχέδια
Σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και τα Κοινοτικά
Συμβούλια άρχισε η διαδικασία ετοιμασίας Ρυθμιστικών Σχεδίων στις πιο
κάτω κοινότητες:
Πύλα
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Τερσεφάνου
Βάβλα
Άγιος Θεόδωρος
Δρομολαξιά
Κάτω Δρυς
Τόχνη
Μελίνη
Μαρώνι
Στόχοι Κοινοτικών Συμβουλίων


Αγία Άννα
Kαθαριότητα του χωριού
Λιθόστρωση δρόμων γύρο από το παραδοσιακό κέντρο του χωριού
Αναπαλαίωση της εγκαταλειμμένης τουρκοκυπριακής συνοικίας και
ανέγερση πολιτιστικού κέντρου με μουσείο και βιβλιοθήκη



Ζύγι
Μετατροπή της παραλίας σε μια σύγχρονη παραλία

με την

απαλλοτρίωση και τοποιοτέχνηση της παραλίας με την δημιουργία
χώρων πρασίνου, πλακόστρωτων, και πεζόδρομων.
Δημιουργία αποχετευτικού συστήματος τριτοβάθμιας επεξεργασίας
λυμάτων
Κατασκευή του Αλιευτικού καταφυγίου μέχρι το 2005,

κόστους

£5.000.000


Μαζωτός
Διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας
Μετατροπή του γηπέδου σε σύγχρονο κοινοτικό γήπεδο, (με
γήπεδο ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας και futsal)
Mετατροπή του παλιού ελαιοτριβείου σε Μουσείο Ελιάς
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Μαρί
Μετατροπή του παλιού δημοτικού σε πολιτιστικό κέντρο, αγροτικό
μουσείο και εργαστήρι αγροτικής τέχνης
συνεργασία με το τμήμα αρχαιοτήτων θα αναστηλωθεί το εξωκλήσι
της Αγίας Μαρίνας και το χάνι του Χατζησώζου
Αναπαλαίωση του αρχαίου γεφυριού
Νέα κτηνοτροφική ζώνη



Μαρώνι
δημιουργία του Μονοπατιού της Φύσης
δημιουργία εκδρομικού χώρου
ανάπτυξη του παραλιακής περιοχής
διαμόρφωση των πλατειών και των δρόμων



Κίτι
Διαμόρφωση της πλατείας με την κατασκευή πλακόστρωτων,
χώρων πρασίνου, παιχνιδότοπο, σιντριβανιών
Κατασκευή αποχετευτικού συστήματος
Αναπαλαίωση του Α΄ και Β’ Δημοτικού σχολείου της κοινότητας



Άγιοι Βαβατσινιάς
Κατασκευή αποχετευτικού συστήματος
Κατασκευή χώρου στην είσοδο του χωριού για ψήσιμο σούβλας και
διεξαγωγή εκδηλώσεων
Αναπαλαίωση παραδοσιακών σπιτιών
Μετατροπή των εντός του χωριού δρόμων σε πλακόστρωτους και
λιθόστρωτους
Επέκταση οδικού φωτισμού
Μονοπάτι της φύσης που θα οδηγεί στο καταρράκτη του
Παλιόμυλου



Κάτω Δρύς
Πλακοστρώσεις δρόμων
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Δημιουργία Πολυδύναμου κέντρου
Δημιουργία πάρκου στην πλατεία του χωριού, που θα περιλαμβάνει
χώρους πρασίνου, χώρους

στάθμευσης, παιγνιδότοπο, παγκάκια

και φωτισμό
Δημιουργία χώρου πρασίνου, στα οικόπεδα που βρίσκονται στο
δρόμο προς το σχολείο
Διαμόρφωση του χώρου του σχολείου, και των αλωνιών


Πυργά
Δημιουργία πολυδύναμου κέντρου για τους νέους
Δημιουργία κοινοτικού γηπέδου
Εξωραϊσμός του δάσους



Κόρνος
Κατασκευή νέου κοινοτικού κτιρίου
Δημιουργία πάρκου στο χώρο πρασίνου
Δημιουργία Βιοτεχνικής περιοχής
Αθηένου
Αρχαιολογικό μουσείο
Μουσείο Βυζαντινής Τέχνης Πατέρα Καλλίνικου
Αρχαιολογικό πάρκο Μαλλούρας
Παραδοσιακός αλευρόμύλος
Παραδοσιακή οικία πατ. Καλλίνικου με παραδοσιακό τυροκομείο
Χάνι Μεστάνα
Δημοτικά αγορά Αθηαίνου
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης
Δημιουργία κεντρικής πλατείας εκκλησιών
Δημιουργία πλατείας Αγ. Φωκά
Δημιουργία πλατείας παραδοσιακής βρύσης
Εκστρατείες καθαριότητας (2 φορές το χρόνο)
Κλάδεμα (ετήσια)
Δημιουργία δημόσιων χώρων υγιεινής (Κεντρική Πλατεία)
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Δημοτική

υπηρεσία

καθαριότητας

/

επιβολή

προστίμων/

διοργάνωση διαγωνισμού καθαριότητας στα σχολεία
Βελτίωση οδοστρώματος
Σηματοδότηση
Δημιουργία δρόμων
Δημιουργία

ποδηλατοδρόμου

(στη

περιοχή

τουριστικού

ενδιαφέροντος)
Επιμόρφωση διαφώτηση ντόπιων σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης
Σημεία επιμόρφωσης (information kiosks)/ οδικός χάρτης
Ανάρτηση δρομολογίων από και προς την Αθηένου στα στέγαστρα
– ενθάρρυνση εταιριών προς εμπλουτισμό των δρομολογίων τους
από και προς το χωριό
Δημιουργία θεματικού-Διαδρομή Αθηένου αρχαιολογικού πάρκου
Μαλλούρας μέσο παραδοσιακού συνοικισμού Πετροφανίου
Δημιουργία θεματικού-Διαδρομή εντός της κτηνοτροφικής περιοχής
η οποία θα καλύπτει και την παραδοσιακή γεωργική καλλιέργεια
(σιτοβολώνες)
Στήριξη και ενίσχυση του υφιστάμενου παραδοσιακού αποθέματος
(ξηροί καρποί, τυροκομικά προϊόντα, αλλαντικά) σε συνεργασία με
τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές
Δημιουργία παραδοσιακού καφενείου
Διοργάνωση διαλέξεων
Διοργάνωση εκδηλώσεων (Φεστιβάλ αποδήμων, Γεωργική γιορτή
για ανάδειξη της Μεσαορίτικης κληρονομιάς , βραδιά συνύπαρξης
με ξένους εργαζόμενους, παραδοσιακή βραδιά μουσικής)
Τμήμα αρχαιοτήτων
Αρχαιολογική αποστολή
Εργαστήριο αρχαιολογικής αποστολής
Δημοτικό κολυμβητήριο
Δημοτικό αθλητικό κέντρο
Γήπεδο Futsal
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2.8

Δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου / Αμφιθεάτρου

Δημιουργία περιφερειακού κέντρου / αμφιθεάτρου πολιτιστικών εκδηλώσεων
για την διενέργεια διαφόρων εκδηλώσεων με ιδιωτική πρωτοβουλία αλλά
συνυφασμένη με τον τουρισμό, την περιοχή, την ιστορία και παράδοση. Ένα
τέτοιο κέντρο θα παρέχει ευκαιρίες στην συλλογική ετοιμασία και παρουσίαση
εκδηλώσεων όπως φεστιβάλ γαστρονομίας όπου οι ξένοι επισκέπτες θα
έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν Κυπριακά εδέσματα στους ήχους
παραδοσιακής λαϊκής μουσικής, πολιτιστικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή
Κυπρίων καλλιτεχνών και προβολή του πολιτισμού και ιστορίας της περιοχής.
Το ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει και το προς ανέγερση συνεδριακό
κέντρο των Λευκάρων.

2.9

Ανάπτυξη του (εκτός πόλεως) Παραλιακού Μετώπου

Ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου μεταξύ Ζυγίου και Μαζωτού με την
δημιουργία

ποδηλατοδρόμου

/

πεζόδρομου

(και

σύνδεση

του

με

προηγούμενο σημείο – 2.7). Δημιουργία αμμώδους παραλίας και ο
επανασχεδιασμός του λιμανιού του Ζυγίου σε ψαρολίμανο / αλιευτικό
καταφύγιο θα συμβάλλουν στην προβολή του χαρακτήρα του νησιού, αλλά και
δημιουργίας και προβολής του Κυπριακού χαρακτήρα, ένα νησί στην
Ανατολική Μεσόγειο με πλούσια ιστορία και παράδοση, φιλοξενία, ζεστασιά
και νησιώτικη μεσογειακή κυπριακή κουλτούρα.

2.10

Οδικό Δίκτυο & Συγκοινωνίες

Το οδικό Δίκτυο τυγχάνει μερικής βελτίωσης με την ασφαλτόστρωση της
Στρατηγού Τιμάγια, ενώ σχεδιάστηκε η αναβάθμιση της παραλιακής
Λεωφόρου από το κυκλικό κόμβο του Λιμανιού και σχετικής βελτίωσης προς
Δεκέλεια. Σε συνάρτηση και με την εισήγηση που προηγήθηκε για την
δημιουργία άξονα που θα ενώνει την παραλιακή περιοχή από Ζύγι μέχρι και
την Ορόκλινη με κάπως πιο μακροχρόνιο ορίζοντα προτείνονται και τα
ακόλουθα:
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 Επαρκή σηματοδότηση καθιστώντας την πρόσβαση σε αρχαιολογικούς
χώρους, θρησκευτικά μνημεία και αξιοθέατα, πολιτιστικά κέντρα, σημεία
πληροφόρησης επισκεπτών, πεζοδρόμους και ποδηλατοδρόμους στην
ευρύτερη περιοχή αλλά και στην μετακίνηση σε διάφορα σημεία εντός /
εκτός από την πόλη και προς τις διάφορες περιοχές.
 Βελτίωση της καθαριότητας δρόμων με την επανεξέταση του υφιστάμενου
συστήματος καθαριότητας έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι:
Πρώτιστα κύριοι δρόμοι και αρτηρίες καθώς και οι δρόμοι που
εφάπτονται των διαφόρων τουριστικών έλξεων, περιλαμβανομένου και
του κέντρου, παραμένουν καθαροί επί καθημερινής βάσεως.
Σταδιακά όλο το οδικό δίκτυο θα πρέπει να τύχει ανάλογης προσοχής
και εισαγωγής σε σύστημα καθαριότητας
 Σταδιακή βελτίωση του οδικού δικτύου με την βελτίωση δρόμων τόσο στην
πόλη αλλά και ευρύτερη περιοχή. Σε ότι αφορά την αγροτουριστική
περιοχή, μελέτη και συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς για την
βελτίωση των αγροτικών δρόμων με καθαρισμό από πέτρες και επίχωση
με άμμο για χρήση / δημιουργία δρόμων ιππασίας.
 Δημιουργία πεζοδρομίων επιτρέποντας τόσο την ασφαλή χρήση αλλά
δημιουργώντας υποδομή για περιπάτους. Το οποιοδήποτε πρόγραμμα θα
πρέπει να τύχει αξιολόγησης και μελέτης για πιθανή σύνδεση τους με
πεζοδρόμους που ήδη υπάρχουν (όπως αυτός στην παραλία Ορόκλινης
και Αλυκής) αλλά και στην ευρύτερη περιοχή με την σύνδεση διαφόρων
πεζοδρόμων με τα αρχαία μνημεία ή / και τα μονοπάτια της φύσης που θα
δημιουργηθούν.
 Δημιουργία χώρων στάθμευσης καθιστώντας εύκολη τη χρήση του οδικού
δικτύου αλλά και σε συνάρτηση με την χρήση επί μέρους υπηρεσιών
(καταστήματα, κέντρα αναψυχής)
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 Επέκταση υφιστάμενης υποδομής πεζοδρόμων και αναβάθμιση τους με
σχετική διαπλάτυνση και πρόνοια για ποδηλάτες. Αυτό αφορά τόσο την
πόλη αλλά και όλες ανεξαίρετα τις περιοχές με ειδική έμφαση στην
περιοχή της Ορόκλινης (που υπάρχει σχετική υποδομή αλλά και την
περιοχή Καλαβασού – Ζυγίου - Τόχνης- Λευκάρων)
 Δίκτυο συγκοινωνίας από και προς το κέντρο προς την τουριστική περιοχή
και να επανεξεταστεί ο τρόπος λειτουργίας του σε τακτά χρονικά
διαστήματα και σε παρατεταμένο νυκτερινό ωράριο
 Πρόνοια για μελλοντική χρήση ειδικής Λωρίδας από και προς το
Αεροδρόμιο για διευκόλυνση της μεταφοράς επισκεπτών με τη χρήση
ειδικών μικρών Λεωφορείων (Shuttle Buses) για την εξυπηρέτηση των
επισκεπτών που δύναται να θέλουν να αξιοποιήσουν τον νεκρό χρόνο
μεταξύ πτήσεων για επίσκεψη στην πόλη.
Νοείτε ότι όλες οι πιο πάνω εισηγήσεις θα πρέπει να τύχουν αναλόγων
ειδικών μελετών.

2.11

Τουριστική Πλαζ

Η επέκταση του πεζόδρομου από την περιοχή της Ορόκλινης προς την πόλη
(μέχρι τα διυλιστήρια) θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα,
η δημιουργία χώρων ανάπαυσης για τους τουρίστες και επισκέπτες
επιβάλλεται.
Μεταξύ άλλων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν εκτός από αποχωρητήρια,
παγκάκια για ξεκούραση, μικρά αναψυκτήρια (πιθανά με τη χρήση
κερματοδέκτη

για

εικοσιτετράωρη

εξυπηρέτηση),

ηλεκτρονικά

κέντρα

πληροφόρησης.
Η δημιουργία ποδηλατοδρόμου είναι ένα άλλο έργο εμπλουτισμού το οποίο
θα αποτελέσει, ειδικά για ποδηλάτες / αθλητές, έργο ιδιαίτερης εκτίμησης και
αναβάθμισης του αθλητικού προϊόντος.
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2.12

Αναμόρφωση Δομημένου Περιβάλλοντος Παραλιακής –
Τουριστικής Περιοχής

Επιβάλλεται να μελετηθεί η

δυνατότητα

αναμόρφωσης του υπάρχοντος

δομημένου περιβάλλοντος στη παραλιακή τουριστική περιοχή κατά τρόπο
που να αποτελέσει μελλοντικό πρότυπο για ευρύτερη εφαρμογή. Από
επιτόπια εξέταση διαπιστώνεται ότι :
Σε πλείστα τμήματα του παραλιακού δρόμου παρατηρούνται, πέρα από τις
εμφανείς

ελλείψεις

βασικής

τουριστικής

υποδομής,

φαινόμενα

ανεξέλεγκτης δόμησης, αυθαιρεσιών, επεμβάσεων και παρανομιών. Στη
πράξη παίρνουν τη μορφή ακαλαίσθητων προσθηκών κι΄ επεκτάσεων,
τοποθέτηση κακόγουστων πινακίδων φωτεινών και μη, παράνομων
στεγάστρων, κλπ.
Η άναρχη επέμβαση ενθαρρύνεται και από την απραξία, την ανοχή και την
αδιαφορία των αρμοδίων αρχών στην εφαρμογή των σχετικών νόμων και
κανονισμών.
Το αποτέλεσμα αυτής της άναρχης επέμβασης είναι μεταξύ άλλων, η
εμφανής ανομοιογένεια, ακαταστασία και κακογουστιά που υποβαθμίζει
ουσιωδώς την συνολική εικόνα του παραλιακού δρόμου.
Η συνεχιζόμενη αναποτελεσματικότητα της ευρύτερης πολιτείας στο ν΄
αντιμετωπίσει την άναρχη αυτή κατάσταση θα πρέπει ν΄ ανακοπεί και η μόνη
πλέον εναλλακτική επιλογή αντιμετώπισης της κατάστασης είναι η εφαρμογή
ενός μοντέλου πρότυπης ανάπτυξης έστω σ΄ ένα μικρό τμήμα του
παραλιακού δρόμου, για ν΄ αποτελέσει πρότυπο για μελλοντική υιοθέτηση σ΄
όλο το δρόμο.
Η προτεινόμενη αναμόρφωση συνίσταται στην υιοθέτηση μιας ενιαίας
συνολικής πρόσοψης μιας οικοδομής ή σειράς οικοδομών όπου οι ισόγειες

181

εγκαταστάσεις καταστήματα, εστιατόρια, κέντρα κλπ θα τυγχάνουν μιας
εναρμονισμένης εξωτερικής εμφάνισης, με τη δημιουργία είτε μιας ενιαίας
στοάς ή άλλων αρχιτεκτονικών λύσεων που να δίνει την εντύπωση μιας
μελετημένης πρότασης. Η λύση που δυνατόν να προκύψει να είναι τέτοια
που να παρέχεται επαρκής χώρος για διέλευση των πεζών, παράλληλα με
τη «Μεσογειακή» αντίληψη χρήσης του υπαίθριου χώρου.
Αν τελικά υιοθετηθεί η βασική ιδέα μιας πρότυπης ανάπτυξης, θα
μπορούσε να προκηρυχθεί σχετικός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την
ετοιμασία κάποιων κατευθυντήριων συστάσεων.
Αναγνωρίζεται ωστόσο το γεγονός ότι η εφαρμογή κάποιων εισηγήσεων
ενδέχεται να δημιουργεί διάφορα προβλήματα θεσμικού χαρακτήρα που
άπτονται των υφιστάμενων τοπικών σχεδίων. Γι’ αυτό και κρίνεται
επιβεβλημένη η εμπλοκή όλων των αρμοδίων για την αναθεώρηση των
στοιχείων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τροχοπέδη στη εφαρμογή
του σχεδίου πρότυπης ανάπτυξης.
Για να υλοποιηθεί η όλη ιδέα χρειάζεται ευελιξία και καλή πίστη και
διάθεση ότι το έργο της αναμόρφωσης επιβάλλεται να γίνει για κοινό
όφελος. Προς τούτο σημαντική θεωρείται και η συνεργασία των
ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών-ιδιοκτητών.
Το θέμα της χρηματοδότησης του πρότυπου έργου αναμόρφωσης του
παραλιακού δρόμου θα πρέπει ν΄ αποτελέσει αντικείμενο διαβουλεύσεων
με όλους τους ενδιαφερόμενους με στόχο να εξευρεθεί μια αμοιβαίως
αποδεκτή λύση.

2.13

Διυλιστήρια

Η απόφαση που πάρθηκε για την μεταστέγαση του Διυλιστηρίου από την
Λάρνακα θα πρέπει να γίνει στα προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα αν όχι
και συντομότερα. Το πρόβλημα με τα Διυλιστήρια δεν αφορά τόσο ή μόνο την
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οπτική ρύπανση της περιοχής αλλά περισσότερο τις επιπτώσεις στο
περιβάλλον από πιθανή ρύπανση των εδαφών αλλά και την κακή οσμή που
εκπέμπουν με αποτέλεσμα την κακή εντύπωση και εμπειρία που δημιουργούν
για τους επισκέπτες.
Η προσπάθεια των Αρχών της Λάρνακας θα πρέπει να είναι προς την τήρηση
του χρονοδιαγράμματος που έχει συμφωνηθεί με το κράτος και παράλληλα με
άμεση ανάληψη περιβαλλοντικής μελέτης για να καταμετρηθούν οι όποιες
επιπτώσεις λειτουργίας των εγκαταστάσεων στην περιοχή, τόσο στον αέρα
αλλά και στα εδάφη και υπεδάφη και θαλάσσια περιοχή έτσι ώστε να παρθούν
όλα τα μέτρα από πλευράς των εταιρειών για ελαχιστοποίηση ρύπων αλλά και
ανάκτησης της φυσικής κατάστασης της περιοχής όταν θα αποχωρήσουν.
Σε ότι αφορά την οπτική οχληρία που προβάλλεται η δενδροφύτευση με
κυπαρίσσια κατά μήκος του δρόμου (βλέπε περιοχή Φασούρι στη Λεμεσό)
μπορεί να συμβάλει σε μερική αντιμετώπιση του προβλήματος με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα επίλυσης του. Υπαλλακτικά ή και συμπληρωματικά
της δενδροφύτευσης θα μπορούσε να αναρτηθούν μεγάλα panels στα οποία
να παρουσιάζεται η Ιστορία της Πόλης του Ζήνωνα (ένα μεγάλο story board
και αναπαράσταση της ιστορίας της περιοχής). Αυτά μπορεί να ετοιμαστούν
με τη φιλοξενία σπουδαστών στις τέχνες από πανεπιστήμια του Εξωτερικού,
σε χαμηλούς μήνες τουριστικής κίνησης, περιορίζοντας σημαντικά την οπτική
επαφή των περαστικών με τις δεξαμενές. Το κόστος κατασκευής μπορεί να
αναληφθεί από τις εταιρείες ή / και με τη συμβολή των εταιρειών και των
αρχών της περιοχής αλλά και τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία στην
περιοχή θα μπορούσε να φιλοξενήσουν τους ξένους).
Το κεφάλαιο διυλιστήρια προτάσσεται έναντι όλων των ενεργειών αφού για
τους διοργανωτές ταξιδιών η Λάρνακα θεωρείτε ως “καμένο χαρτί” ενόσω δεν
γίνεται κάτι για τα διυλιστήρια.
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3.

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

3.1
Η

Κέντρο Θαλάσσιων Αθλημάτων
παραλιακή

περιοχή

μπροστά

από

το

αεροδρόμιο

παραμένει

αναξιοποίητη. Η περιοχή αυτή θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα
υπερσύγχρονο κέντρο θαλασσίων αθλημάτων εκμεταλλευόμενη τις καλές
καιρικές συνθήκες

που επικρατούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα,

προσελκύοντας διεθνείς αγώνες θαλασσίων αθλημάτων όπως αγώνες
ιστιοσανίδας, ιστιοπλοΐας, κωπηλασίας, και άλλων ολυμπιακών αθλημάτων
υγρού στίβου. Παράλληλα, η δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου θα επιδρούσε
θετικά στην προσέλκυση αθλητικού τουρισμού τις περιόδους μη αιχμής για
προετοιμασία ομάδων / αθλητών που ασχολούνται με τέτοια αθλήματα.
Προώθησης πρέπει να τύχουν και οι καταδύσεις αξιοποιώντας και το ναυάγιο
του Ζηνοβία.

3.2

Συνεδριακό Κέντρο

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η δημιουργία ενός Συνεδριακού Κέντρου σε μια
παραλιακή πόλη που εστιάζει την αναπτυξιακή της προοπτική με τον
τουρισμό

χρειάζεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις προσέλκυσης

συνεδρίων και ο άξονας αυτής της πολιτικής δεν είναι άλλος παρά η
δημιουργία ενός Συνεδριακού Κέντρου.
Η Λάρνακα βρίσκεται σε αρκετά προνομιούχα θέση για να διεκδικήσει με
αντικειμενικά κριτήρια την δυνατότητα πραγματικής αξιοποίησης ενός
Συνεδριακού Κέντρου στην πόλη της γιατί εκτός από τη Λάρνακα, σε
απόσταση αποδεκτή για μεγάλα διεθνή συνέδρια, δύναται να θεωρηθούν και
οι πόλεις της Λευκωσίας και Λεμεσού όπως και οι τουριστικές περιοχές της
Αγίας Νάπας και Πρωταρά.
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Το μέγεθος ενός Συνεδριακού Κέντρου

έχει άμεση σχέση

με την

κεφαλαιουχική δαπάνη του όλου έργου. Πάνω απ΄ όλα όμως έχει σχέση με τη
στόχευση και κατά συνέπεια με το μέγεθος των συνεδριών. Επίσης μια άλλη
σημαντική παράμετρος που θα πρέπει να αξιολογηθεί είναι και οι δυνατότητες
αξιοποίησης του Κέντρου σαν Εμπορικό Κέντρο για εμπορικές εκθέσεις αλλά
και δραστηριότητες κοινωνικών δεξιώσεων που ανοίγει τη προοπτική μιας
μεγαλύτερης χρήσης σε σχέση με τις τοπικές ανάγκες. Η Λάρνακα
ενδεχομένως να μην χρειάζεται ένα τεράστιο Συνεδριακό Κέντρο αλλά
περισσότερο ένα περιφερειακής σημασίας κι΄ εμβέλειας Κέντρο για συνέδρια
μέχρι 8000 συνέδρους.
Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήταν λογικό και δίκαιο
για τη Λάρνακα να ζητήσει από τη κεντρική εξουσία όπως προχωρήσει στη
δημιουργία ενός Συνεδριακού Κέντρου, κατά το πρότυπο της δημιουργίας του
Συνεδριακού Κέντρου στη Λευκωσία, στα πλαίσια της τουριστικής υποδομής.
Ωστόσο σήμερα, με βάση το νέο ρόλο του κράτους μη-επιχειρηματία, ένα
τέτοιο αίτημα κρίνεται ανέφικτο. Συνεπώς, η υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού
έργου θα πρέπει ν΄ απασχολήσει κατά κύριο λόγο τον ιδιωτικό τομέα και σε
δεύτερο στάδιο, κάποιας μορφής έμμεσης οικονομικής στήριξης από την
πολιτεία.
Σε αυτό το προκαταρκτικό στάδιο, θα πρέπει να λεχθεί ότι τα Συνεδριακά
Κέντρα

δεν είναι από μόνα τους αρκούντως κερδοφόρα ούτε τεχνο-

οικονομικά βιώσιμα όταν κριθούν με τα στενά μικρο-οικονομικά κριτήρια,
δηλαδή κρίνοντας την επένδυση σαν μια επιχείρηση που πρέπει να κερδίζει
και να δύναται ν΄ αποπληρώνει τις οικονομικές της υποχρεώσεις. Αντίθετα η
διεθνής εμπειρία τεκμηριώνει την άποψη ότι τα Συνεδριακά Κέντρα είναι έργα
βασικής οικονομικής και τουριστικής υποδομής για την μακρο-οικονομική
ανάπτυξη μιας τουριστικής περιοχής και τα οφέλη δεν επιμετρούνται μόνο με
τα περιορισμένα άμεσα έσοδα που έχει αλλά από τα πολυσήμαντα έμμεσα
έσοδα και οφέλη για την συνολική ανάπτυξη της περιοχής και του
συνεδριακού τουρισμού, της παράγωγης οικονομικής δραστηριότητας που θα
υπάρξει προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, της απάμβλυνσης της
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τουριστικής εποχικότητας και άλλα σημαντικά έσοδα και οφέλη που θα
προκύψουν για τη τοπική αυτοδιοίκηση και το δημόσιο γενικότερα.
Επίσης όπως έχει επισημανθεί πιο πάνω, για να καταστεί το έργο εφικτό είτε
πρέπει να υπάρξει άμεση οικονομική στήριξη από το δημόσιο είτε πρέπει να
προστεθεί στο έργο κάποια άλλη δραστηριότητα που να το καταστήσει
οικονομικά βιώσιμο. Όπως αναφέραμε, η εξασφάλιση άμεσης οικονομικής
υποστήριξης από το δημόσιο κρίνεται δύσκολη αν όχι ανέφικτη. Συνεπώς
εκείνο που επιβάλλεται είναι να διερευνηθεί η εφικτότητα άλλων εσοδοφόρων
δραστηριοτήτων.
Πιο συγκεκριμένα για να καταστεί βιώσιμο το έργο ενός Συνεδριακού Κέντρου
γίνεται αναφορά όπως το έργο θα μπορούσε να γίνει σε συνδυασμό με τις
χερσαίες εγκαταστάσεις στο έργο της προτεινόμενης Μαρίνας. Υπαλλακτικά
θα μπορούσε να συνδυαστεί με την δημιουργία ενός καζίνου.
Αναμφίβολα, το Συνεδριακό Κέντρο θα πρέπει ν΄ αποτελέσει αντικείμενο
εξειδικευμένης μελέτης.

3.3

Θεματικά Πάρκα

Τα θεματικά πάρκα αποτελούν σύμφωνα με τις διάφορες προσεγγίσεις
αποτελούν αυτόνομο πόλο έλξης περιηγητών (ανάλογα με το μέγεθος και
μοναδικότητα παγκοσμίως) ή αδιαμφισβήτητα μέρος εμπλουτισμού και
συμπλήρωσης του τουριστικού προϊόντος και απευθύνονται ανάλογα με το
θέμα σε οικογένειες με παιδιά αλλά και άλλες ηλικίες ή και επί μέρους
ενδιαφέροντα, όπως για παράδειγμα αναπαράσταση Ιστορικών, Αρχαίων
πολιτιστικών θεμάτων με ειδική απήχηση σε άτομα που ενδιαφέρονται για τις
παραδόσεις, ιστορία και πολιτισμό και κουλτούρα του προορισμού που
επισκέπτονται.
Ανεξαρτήτως προσέγγισης η εγκαθίδρυση και λειτουργία τέτοιων πάρκων
κρίνεται ως άκρος αναγκαία και χρήσιμη για την ελκυστικότητα της Λάρνακας
ως τουριστικός προορισμός.
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Η ενθάρρυνση πρωτοβουλίας και παροχή κινήτρων θα είναι καταλυτική στην
επενδυτική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα, των προτεινόμενων εταιρειών
ανάπτυξης ή και κοινοπραξίας των τοπικών φορέων/αρχών και ιδιωτών.
Εκτός των γενικών θεμάτων που θα μπορούσαν να καλύψουν τα θεματικά
πάρκα (ιστορία της Κύπρου, κλπ), εστίαση στην δημιουργία πάρκων στην
περιοχή θα πρέπει να γίνει σε θέματα που τονίζουν την ιστορία, τον πολιτισμό
και γενικά τον χαρακτήρα της περιοχής, όπως:

i.

η αναδρομή στην μακρόχρονη ιστορία της περιοχής

ii. μέσω π.χ. simulation, αναπαράσταση της μάχης του Ζήνωνα
iii. στον χώρο της Αλυκής (βλέπε ανάλογη εισήγηση)
iv. αναδρομή στην νεολιθική εποχή της Χοιροκιτίας
v. το ορυχείο της Καλαβασού και αναδρομή στην όρυξη χαλκού
Αυτονόητα τα πιο πάνω και άλλα θέματα θα πρέπει να τύχουν ανάλογης
εμπεριστατωμένης μελέτης. Αξιοποίησης προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί
να τύχει η υπό εξέλιξη μελέτη του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το
θέμα που στοχεύει μεταξύ άλλων τον εντοπισμό θεμάτων, περιοχών και
εξακρίβωση της βιωσιμότητας τέτοιων έργων.

3.4

Γήπεδα Γκολφ

Τα γήπεδα γκολφ σήμερα αποτελούν διεθνώς σημαντική ποιοτική υποδομή
για τη παραπέρα τουριστική ανάπτυξη μιας τουριστικής πόλης και περιοχής.
Συνεπώς όλες οι πόλεις που στοχεύουν να προσελκύσουν ποιοτικό τουρισμό
οφείλουν να ενδιαφερθούν για την υλοποίηση αυτών των έργων.
Συνοπτικά τα οφέλη που δύνανται να προκύψουν μεταξύ άλλων είναι :
Δημιουργείται η βάση για δημιουργία ξενοδοχειακών μονάδων 4 και 5
αστέρων που ενδιαφέρονται να προσφέρουν υπηρεσίες ανάλογες του
επιπέδου των «γκόλφερς».
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Δημιουργούνται προϋποθέσεις για ποιοτική ανάπτυξη παραθεριστικών
οικιών και διαμερισμάτων για πώληση ή ενοικίαση με επίκεντρο τους
«γκόλφερς».
Ενισχύεται η εικόνα της Λάρνακας και Κύπρου τόσο σαν παραθεριστικός
προορισμός

γενικότερα

αλλά

και

ειδικότερα

σαν

εξειδικευμένος

προορισμός για τους «γκόλφερς».
Δημιουργείται η δυνατότητα προσέλκυσης διεθνούς ενδιαφέροντος για
διεθνή πρωταθλήματα γκολφ και άλλους αγώνες.
Τα οικονομικά έσοδα θα είναι τ΄ άμεσα έσοδα από τη διαχείριση των
εγκαταστάσεων γκολφ αλλά και τα σημαντικά έμμεσα οφέλη που
προκύπτουν για τα ξενοδοχεία, και άλλες τουριστικο-ψυχαγωγικές
δραστηριότητες.
Δυνατότητα

προσέλκυσης

τοπικού

ενδιαφέροντος

από

Λαρνακείς,

Λευκωσιάτες και άλλους κατοίκους των τουριστικών περιοχών της
Αμμοχώστου.
Ενίσχυση του τμήματος conferences & incentives, short breakers,
yachting, κλπ
Συμπερασματικά, η Λάρνακα οφείλει να ενδιατρίψει πάνω στο πολύ
σημαντικό αυτό έργο τουριστικής υποδομής και να συμβάλει με τις ανάλογες
ενέργειες για να καρποφορήσει το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί.

3.5

Σύγχρονο Ιατρικό Κέντρο

Η δημιουργία ενός σύγχρονου ιατρικού κέντρου, με την αξιοποίηση του
επιστημονικού δυναμικού και παραϊατρικού και ιατρικού δυναμικού της
Κύπρου στην Περιοχή θα συμβάλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση του
προϊόντος ειδικά και σε ότι αφορά τις ακόλουθες παραμέτρους:
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▪ Εκμετάλλευση της Γεωγραφικής θέσης της Κύπρου για επείγοντα
περιστατικά ιατρικού χαρακτήρα στην ευρύτερη περιοχή.
▪ Εκμετάλλευση της παραμέτρου αεροδρόμιο για επείγοντα περιστατικά
▪ Εκμετάλλευση της παραμέτρου Προσέλκυση Ατόμων Τρίτης Ηλικίας
▪ Ανάπτυξη του Τμήματος Health & Rest με τη προσέλκυση Ασφαλιστικών
εταιρειών του εξωτερικού και ανάπτυξη του τουρισμού, “το τερπνό μετά του
ωφελίμου”. Για τις Ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού το κόστος
χρηματοδότησης των αναγκαίων εξετάσεων ή και επεμβάσεων στο
εξωτερικό αποτελεί σημαντική παράμετρο που χρήζει βελτίωσης και η
Κύπρος προσφέρεται αφού το κόστος των υπηρεσιών σε σχέση με άλλες
χώρες είναι πολύ χαμηλότερο. Παράλληλα, προσφέρεται και για σκοπούς
διαφοροποίησης

από

ανταγωνιστικές

εταιρείες

παρέχοντας

ένα

διαφοροποιημένο προϊόν για τους πελάτες τους, με ειδικό κίνητρο την
μετάβαση / γνωριμία με μια ξένη χώρα.
▪ Ενδυνάμωση του Τμήματος Conferences & Incentives με την διοργάνωση
ιατρικών συνεδρίων και πιθανή επίσκεψη στο συγκεκριμένο Ιατρικό Κέντρο
αλλά και άμεση εμπλοκή του Ιατρικού δυναμικού του κέντρου σε τέτοια
συνέδρια (νοουμένου ότι θα προσελκύσει καταξιωμένους Κύπριους
επιστήμονες που σήμερα απασχολούνται στο εξωτερικό).
▪ Ενδυνάμωση του Αθλητικού τουρισμού.
▪ Συνδυασμός του κέντρου με το Well Being & Pampering που συνδέεται με
την τρίτη ηλικία, αθλητικό τουρισμό, και που φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστικό
μεταξύ των περιηγητών ως συμπληρωματικό προϊόν.
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3.6

Δημιουργία Καζίνο

Τα Καζίνα αποτελούν μια τουριστικο-ψυχαγωγική υποδομή η οποία
αναγνωρίζεται σήμερα διεθνώς σαν ακόμη ένα έργο εμπλουτισμού της
τουριστικής υποδομής μιας χώρας ή τουριστικής περιοχής.
Τα Καζίνα ωστόσο συχνά ταυτίζονται και με δραστηριότητες που ξεφεύγουν
από την πιο πάνω περιγραφή και στα μάτια της κοινής γνώμης ενδέχεται ν΄
αποδοθούν αρνητικές κοινωνικές συνέπειες για την ίδια τη κοινωνία.
Ωστόσο σήμερα, στα πλαίσια μιας διεθνώς ανταγωνιστικής «μάχης» για
τουριστική

επιβίωση,

δεν είναι

δυνατόν ν΄

απορρίπτεται η

ανάγκη

ικανοποίησης των τουριστικο-ψυχαγωγικών αναγκών μιας μεγάλης μερίδας
τουριστών μεσαίας και ψηλής εισοδηματικής τάξης που επισκέπτονται σήμερα
τη Κύπρο και τη Λάρνακα ειδικότερα.
Το θέμα εξ΄ άλλου έχει κριθεί αφού ο επίσημος φορέας τουριστικής πολιτικής
στο τόπο, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού είναι μάλλον υπέρ της
δημιουργίας Καζίνων στη Κύπρο και παράλληλα εξάγγειλε μελέτες που
μεταξύ άλλων θα υποδεικνύουν μέτρα που θα περιορίζουν τυχών αρνητικές
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις .
Η ανάγκη εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος μιας περιοχής με Καζίνο
ισχύει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό όταν η ίδια η περιοχή δεν έχει σημαντικά
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, συγκρινόμενη με άλλες τουριστικές περιοχές
και συνεπώς τα οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν είναι αξιοσημείωτα.
Συνοπτικά τα οφέλη είναι μεταξύ άλλων :
Το Καζίνο δεν είναι απλά ένα

«χαρτοπαικτικό κέντρο» αλλά ένα

συγκρότημα με πολλές άλλες ψυχαγωγικές

δραστηριότητες όπως

πολυτελή εστιατόρια, Bars, Night Clubs με show, γενικά ένας βραδινός
προορισμός για πολλούς τουρίστες για μια ξεχωριστή εμπειρία.
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Δημιουργείται μια σημαντική τουριστικο-ψυχαγωγική υποδομή συμβατή με
τη δημιουργία και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων 4 και 5 αστέρων.
Ενισχύεται η εικόνα της Λάρνακας και Κύπρου τόσο σαν παραθεριστικός
προορισμός γενικότερα

αλλά

και ειδικότερα σαν προορισμός με

εμπλουτισμένη τουριστικο-ψυχαγωγική υποδομή.
Τα οικονομικά έσοδα θα είναι τ΄ άμεσα έσοδα από τη διαχείριση του
Καζίνου αλλά και τα σημαντικά έμμεσα οφέλη που προκύπτουν για τα
ξενοδοχεία,

και

άλλες

παρεμφερείς

τουριστικο-ψυχαγωγικές

δραστηριότητες.
Δυνατότητα

προσέλκυσης

τοπικού

ενδιαφέροντος

από

Λαρνακείς,

Λευκωσιάτες και άλλους κατοίκους των περιοχών της Αμμοχώστου.
Συνεπώς, το θέμα του Καζίνου ενδιαφέρει άμεσα τη Λάρνακα και θα πρέπει
να εκδηλωθεί ανάλογο ενδιαφέρον για υλοποίηση μιας κυβερνητικής πολιτικής
που θα επιτρέπει, κάτω από όρους που θα συμφωνηθούν, την υλοποίηση
ενός αριθμού Καζίνων στη Κύπρο.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ανάλογα με το σύστημα αδειοδότησης
που ενδεχομένως να επιλέξει η Κυβέρνηση, θα πρέπει να εξασφαλιστεί και η
οικονομική βιωσιμότητα του έργου. Έχοντας υπόψη ότι η Λάρνακα έχει στο
πρόσφατο παρελθόν επιλέξει σύγχρονους τρόπους για ενθάρρυνση του
τοπικού επενδυτικού ενδιαφέροντος, και στη περίπτωση αυτή θα μπορούσε
να εκδηλωθεί ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον τόσο από ξενοδόχους όσο και
άλλους ενδιαφερόμενους.
Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι το σχετικό συγκριτικό πλεονέκτημα της
Λάρνακας με την αγορά στόχο του Ισραήλ και του Yachting, Συνεδριακού
Τουρισμού, στόχευση ψηλότερων εισοδηματικών κοινωνικών τάξεων και short
breakers γενικότερα ενδυναμώνει την θέση για ίδρυση καζίνου στην περιοχή
ως αυτόνομο έργο ή σε συνδυασμό με το προτεινόμενο Συνεδριακό Κέντρο.
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3.7

Άλλα Έργα & Εκδηλώσεις Εμπλουτισμού

3.7.1 Παραδοσιακές Τέχνες & Εθιμοτυπικές Εκδηλώσεις
Επιρροή

και

Κίνητρα

παραδοσιακές

τέχνες,

ανάπτυξης

επιχειρηματικής

παραδοσιακή

δραστηριότητας

γαστρονομία,

ήθη

και

σε

έθιμα

ενθαρρύνοντας την φιλοξενία και συμμετοχή τουριστών θα συνέβαλλαν στην
πολιτιστική εικόνα και χαρακτήρα της περιοχής.

Τέτοιες δραστηριότητες

μπορεί να είναι η αναπαράσταση και τελετή κυπριακών γάμων, η ετοιμασία
παραδοσιακών προϊόντων (χαλουμιού, αναρής, ελαιολάδου, ζηβανίας) και
άλλων εδεσμάτων, παραδοσιακών κεντημάτων, σκευών, επίπλων και άλλων
αντικειμένων ειδών χειροτεχνίας.
3.7.2 Εκδηλώσεις Μεγάλης Εμβέλειας
Επειδή η Λάρνακα παρά την ομορφιά και πολιτιστική κληρονομιά της δεν έχει
ούτε Big Ben, ούτε Κόκκινη Πλατεία δηλαδή Must See αξιοθέατα πρέπει,
δεδομένου και του στόχου να ενδυναμώσει και συμπληρώσει το τουριστικό
της προϊόν για προσέλκυση των ομάδων στόχευσης, να δημιουργήσει Must
See Events είτε στους μήνες με ψηλές αφίξεις για ενδυνάμωση της
ικανοποίησης των τουριστών είτε στους μήνες με μεγάλο εποχικό πρόβλημα.
Τέτοιες εκδηλώσεις είναι σχεδόν απεριόριστες και μπορούν να καλύπτουν
από την διοργάνωση αγώνων Φόρμουλας (εφόσον υπάρχει η ανάλογη
υποδομή) μέχρι και Παραδοσιακές εκδηλώσεις και φεστιβάλ μουσικής,
χειροτεχνικών κατασκευών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Εκτιμείται ότι ενόψει της προσπάθειας ενδυνάμωσης της πολιτιστικής εικόνας
και υφιστάμενης υποδομής της Λάρνακας θα ήταν καταλληλότερη η
διοργάνωση μιας εκδήλωσης ή εκδηλώσεων στον τομέα του ναυτικού,
αθλητικού τουρισμού ή του πολιτισμού.
Κάποιες από τις απεριόριστες δυνατότητες αναφέρονται πιο κάτω.
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3.7.2.1

Αθλητικές Εκδηλώσεις

Ο καιρός της Κύπρου και της περιοχής ειδικότερα επιτρέπει την κάθοδο
αθλητικών ομάδων για προετοιμασία κυρίως σε μήνες μη αιχμής του
τουριστικού

προϊόντος,

συμβάλλοντας

έτσι

στην

απάμβλυνση

του

προβλήματος της εποχικότητας.
3.7.2.1.1 Πίστα για Ενδυνάμωση του Low Season Τουρισμού (Formula 1)
Ένα παγκόσμιας εμβέλειας γεγονός το οποίο αποκτά όλο και περισσότερους
λάτρεις αποτελούν οι αγώνες ταχύτητας, ειδικά Formula 1.

Προτείνεται η

δημιουργία του στην περιοχή (πιθανά παρά τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει
Λεμεσό – Λευκωσία – Λάρνακα, αφού η περιοχή είναι ιδανική και εξυπηρετεί
όλες τις υπόλοιπες περιοχές). Το κόστος μιας τέτοιας επένδυσης είναι
τεράστιο και σίγουρα χρειάζεται σοβαρή μελέτη και εμπλοκή από το κράτος
και όλες τις επαρχίες και πιθανά ιδιωτών επενδυτών για τη δημιουργία του. Η
βιωσιμότητα του πέραν της φιλοξενίας του μεγάλου αυτού γεγονότος μπορεί
να καταστεί εφικτή με διοργάνωση αγώνων Formula 3000, αγώνων touring –
αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο. Θα
πρέπει επίσης να τονιστεί ότι οι εκδηλώσεις που θα φιλοξενούνται χρονικά θα
λαμβάνουν χώρα σε περιόδους χαμηλής τουριστικής κίνησης (μη αιχμής), ενώ
η προβολή και τα οφέλη στην ανάδειξη της Κύπρου σαν τουριστικός
προορισμός είναι τεράστια.
3.7.2.1.2 Διοργάνωση Golf Tournaments
Με την εμπλοκή όλων των Golf Courses μπορεί να γίνει (στα πλαίσια της
συνεργασίας των επαρχιών) μία διαφορετική / παγκύπρια διοργάνωση /
tournament

με

εμπλουτισμό

δια

μέσου

της

αλλαγής

γηπέδων

και

περιβάλλοντος για τους Golfers (π.χ. μια μέρα στη Λάρνακα και μια μέρα στην
Πάφο)
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3.7.2.1.3

Προσέλκυση Αθλητικών Οργανισμών – Ομάδων

Με την κατάλληλη υποδομή μπορεί να προσελκυστούν τόσο ποδοσφαιρικές
ομάδες, κυρίως από την Βόρεια Ευρώπη (Σκανδιναβικές Χώρες, Ρωσία,
Ελβετία). Περαιτέρω, η ανάπτυξη υδάτινης υποδομής, μπορεί να συμβάλει
στην προσέλκυση ολυμπιακών ομάδων σε υδάτινα αθλήματα όπως
κωπηλασία, ιστιοπλοΐα, ιστιοσανίδα. Ταυτόχρονα μια τέτοια υποδομή θα
προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης άλλων συναφών εκδηλώσεων όπως αγώνες
ταχύπλοων σκαφών, jet ski κλπ.
Περαιτέρω, η σύνδεση ποδηλατοδρόμων θα προσφέρεται και για την
προσέλκυση / προετοιμασία ομάδων ποδηλατιστών αλλά και για την
ανάπτυξη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλασίας
αγώνων ποδηλασίας τύπου “Tour of Cyprus” με αφετηρία και τερματισμό την
περιοχή.
Η αναβάθμιση της υποδομής σε γήπεδα τένις, προσφέρεται για την
οργάνωση περιφερειακών αγώνων προσελκύοντας τόσο αθλητές από την
Μέση Ανατολή αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Σταδιακά και
ανάλογα της επιτυχίας, η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι δυνατό να αναδειχθεί
σε Διεθνές Αθλητική εκδήλωση και γιατί όχι να ενταχθεί στο πρόγραμμα της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης.
3.7.2.2 Πολιτιστικά
3.7.2.2.1 Festival Παραδοσιακής Χειροτεχνίας
Στην περιοχή Φοινικούδων με τη συμμετοχή των ιδιωτών. Χρονικά μια τέτοια
εκδήλωση τοποθετείται (με στόχο την απάβλυνση της εποχικότητας) στην
περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, με κατασκευές χειροτεχνημάτων και
εμπλοκή των τουριστών.
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3.7.2.2.2 Festival Γαστρονομίας
Στο Φεστιβάλ Γαστρονομίας θα καλούνται να συμμετέχουν ερασιτέχνες
πολίτες, οικοκυρές και επαγγελματίες μάγειροι παρέχοντας μια ευκαιρία σε
ξένους και μη να γευτούν την Κυπριακή κουζίνα αλλά και ντόπιες συνταγές.
Μια τέτοια εκδήλωση τοποθετείται χρονικά στην περίοδο Μάρτη – Απρίλη
όπου οι καλύτερες συνταγές θα βραβεύονται.
Στόχος της εκδήλωσης αυτής όπως και των άλλων που αναφέρονται είναι η
ετήσια θεσμοθέτηση τους.
3.7.2.2.3 Κυπριακοί Μουσική & Χοροί
Η εκδήλωση του Κατακλυσμού είναι ταυτισμένη ειδικά ανάμεσα στους
ντόπιους, πρωτίστως με την Λάρνακα.
Η εκδήλωση αυτή θα μπορούσε να καθιερωθεί και ανάμεσα στους ντόπιους
και κυρίως στους ξένους επισκέπτες. Οι δραστηριότητες της εκδήλωσης θα
μπορούσαν να διαμορφωθούν σε ένα πιο μοντέρνο, επικοινωνιακό και
ποικιλόμορφο χαρακτήρα με πολλαπλές δραστηριότητες για μικρούς και
μεγάλους. Θα μπορούσε να διαμορφωθεί λοιπόν σε ένα πιο οργανωμένο
«πανηγύρι χαράς». Οι υφισταμένες δραστηριότητες (παραδοσιακοί χώροι,
τραγούδια, φαγοπότι, περίπτερα παραδοσιακών επαγγελμάτων, παιχνίδια
(καζαντί κτλ) μπορούν να συνεχίσουν σε μια πιο οργανωμένη βάση (δηλαδή
συγκέντρωση των παιχνιδιών σε ένα μέρος, του φαγοποτιού σε άλλο κ.ο.κ).
παράλληλα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω δραστηριότητες
όπως:
 Παιγνίδια με νερό
 Αναπαράσταση της Κιβωτού του Νώε με ανάλογη εμπλοκή του κοινού
 Ανάλογος θεματικός διάκοσμος
Η εκδήλωση θα πρέπει να τύχει και της ανάλογης προβολής και προώθησης
στους περιηγητές τόσο αυτών που θα βρίσκονται στην Κύπρο ως επίσης στο
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επικοινωνιακό υλικό της Λάρνακας προς τους δυνητικούς περιηγητές ώστε να
τύχει αναγνωρισημότητας, καθιέρωσης και ταύτισης με την Λάρνακα.

3.7.2.3

Διεθνείς / Ευρωπαϊκές Εκδηλώσεις

3.7.2.3.1 Μουσική και Χοροί από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μουσική και χοροί από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη
συμμετοχή μουσικών και χορευτικών συγκροτημάτων το οποίο μπορεί να
διαρκεί μια εβδομάδα, με την συμμετοχή όλων των περιοχών αλλά και σε
διαφορετικά μέρη της πόλης (Φοινικούδες).

Χρονικά μια τέτοια εκδήλωση

μπορεί να γίνει μέσα στο καλοκαίρι.

3.8

Wellbeing & Pampering

Τέτοιες μονάδες (ανάπαυσης & ξεκούρασης) μπορεί να δημιουργηθούν στην
ευρύτερη περιοχή με κύριο άξονα ανάπτυξης και προσέλκυσης ξένων γύρω
από τον τομέα της υγείας και προσωπικής φροντίδας.
Με αυτό το σκεπτικό θα προσφέρουν άνεση στους επισκέπτες, τα μενού θα
αποτελούνται και περιστρέφονται γύρω από την υγιεινή διατροφή, με τη
χρήση υγιεινών και οικολογικών πιθανά συστατικών.
Τα facilities θα πρέπει να περιλαμβάνουν spa, sauna, πισίνες ζεστού / κρύου
νερού (με πιθανή χρήση θαλάσσιου νερού), αίθουσες massage, κομμωτήριο
και αισθητική.
Στα activities που θα παρέχουν θα πρέπει να περιλαμβάνονται γυμναστική /
άσκηση η οποία πιθανά μπορεί να διαφοροποιηθεί για να καλύψει ειδικές
ανάγκες των επισκεπτών (απώλεια βάρους, κινησιοθεραπεία κλπ).
Στο

προσωπικό

θα

πρέπει

να

συμπεριλαμβάνεται

διαιτολόγος

/

διατροφολόγος για παροχή συμβουλών στους επισκέπτες, ειδικός σε θέματα
stress, κλπ.
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Η δημιουργία τέτοιων μονάδων θα ενισχύσει σημαντικά, όπως ήδη
αναφέρθηκε, τα τμήματα (Health & Rest), Αθλητικού Τουρισμού και θα
απευθύνεται σε άτομα που ανήκουν στην τρίτη ηλικία και οικογένειες και
άτομα με προβλήματα ή ψηλή ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας.
Αξιοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να τύχει η ανάλογη υπό
εξέλιξη μελέτη από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού που ανατέθηκε στην
Cypronetwork και Ρεμάκο.

3.9

Δεύτερη Κατοικία

Η Λάρνακα, σε αντίθεση με τη τουριστική ανάπτυξη στην οποία βρίσκεται στα
χαμηλότερα ποσοστά μεταξύ των περιοχών της Κύπρου, φαίνεται να αντλεί
αρκετό ενδιαφέρον σε σχέση με την επιλογή από ξένους για απόκτηση
δεύτερης

κατοικίας

για

σκοπούς

ιδιοκατοίκησης,

κυρίως

Βρετανούς

συνταξιούχους που δεν έχουν οικογενειακές ή και οικονομικές υποχρεώσεις.
Η παρουσία ξένων κατοίκων στην περιοχή έχει σε κάποιο βαθμό
αντισταθμίσει την αρνητική τουριστική ανάπτυξη αφού οι ξένοι που
προβαίνουν σε αγορές κατοικίας πρώτιστα ξοδεύουν αρκετά μεγάλα ποσά για
την

απόκτηση της κατοικίας, για τον εξοπλισμό της, ζουν αρκετά μεγάλα

χρονικά διαστήματα στην περιοχή άρα ξοδεύουν σε τρόφιμα, μετακίνηση κ.α.
Παράλληλα, η παρουσία τους σίγουρα αποτελεί κίνητρο για συγγενείς και
φίλους να τους επισκεφτούν και ανάλογα με το μέγεθος της κατοικίας να
φιλοξενηθούν σε αυτούς ή μπορεί να μείνουν σε άλλα τουριστικά καταλύματα
και να φιλοξενούνται από τους φίλους τους στη διατροφή, ξενάγηση της
Κύπρου.
Σίγουρα, τα θετικά για τον τουρισμό είναι η προσέλκυση περισσότερων ξένων
και η προβολή δια μέσου word of mouth σε φίλους τους όταν επιστρέψουν
πίσω, δημιουργώντας θετική εικόνα για την Κύπρο (νοουμένου ότι
αποκομίζουν θετικές εντυπώσεις). Η ενδιάμεση τελική έκθεση σε ότι αφορά
την μελέτη που πραγματοποιεί η CMR- Cypronetwork Market Research
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Ltd, έχει ολοκληρωθεί και τα οφέλη για το σύνολο της οικονομίας είναι
τεράστια σε σχέση με τις απώλειες για την ξενοδοχειακή βιομηχανία αφού
χρειάζονται γύρω στα 500 χρόνια για την ξενοδοχειακή βιομηχανία να
αναπληρώσει τα εισοδήματα της ευρύτερης οικονομίας. Περαιτέρω το
νομοθετικό

πλαίσιο

στην

Ε.Ε.

απαγορεύει

αυστηρά

την

εισαγωγή

περιοριστικών μέτρων σε σχέση με την απόκτηση ακίνητης περιουσίας. Η
προώθηση της 2ης κατοικίας στην Λάρνακα θα συμβάλει στην υποδομή και
ανάπτυξη του τουρισμού της περιοχής.

3.10

Καθορισμός Προτεραιοτήτων Προϊόντος

3.10.1 Άμεσες προτεραιότητες
Τα

αναφερόμενα

έργα

ή

προγράμματα

άμεσης

προτεραιότητας

θα

εφαρμόζονται και θα συντονίζονται με τρόπο ώστε να αποβλέπουν στην
ικανοποίηση

και

εξυπηρέτηση

των

στόχων

του

μακροπρόθεσμου

προγραμματισμού ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Κάθε ενδιάμεσος ή
άμεσος στόχος θα πρέπει να αποτελεί μέρος και να εντάσσεται πλήρως στο
σύστημα ανάπτυξης που επιδιώκεται μακροπρόθεσμα. Οι προτεραιότητες
επικεντρώνονται στον πυρήνα και το παραλιακό μέτωπο της πόλης και
επεκτείνονται σταδιακά κατά μήκος του παραλιακού μετώπου ολόκληρης της
περιοχής μελέτης και των αξιόλογων-κρίσιμων περιοχών της ενδοχώρας.
Χρονικά οι άμεσες προτεραιότητες τοποθετούνται σε περίοδο ενός – τρία
χρόνια, δηλαδή το 2005 – 2007, ενώ οι προτεραιότητες θα τύχουν περαιτέρω
επεξεργασίας στο στάδιο του στρατηγικού εργαστηρίου με τη συμμετοχή των
φορέων και θα τύχουν τελικής επεξεργασίας στην επόμενη φάση των σχεδίων
δράσης.

1.

Καθαριότητα στη παραλιακή τουριστική ζώνη.
 Παραλίας (μεταξύ ιδιωτικής γης και θάλασσας).
 Δρόμων
 Δημόσιων και ιδιωτικών τεμαχίων γης
 Κτιρίων (από προσωρινές ή άλλες κατασκευές)
 Ανάπτυξη και διαμόρφωση του χώρου των διυλιστηρίων.
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 Συντονισμός και συνεργασία μεταξύ Δήμων και Κοινοτικών
Αρχών για εφαρμογή κοινών προγραμμάτων συστηματικής
καθαριότητας της παραλιακής (τουριστικής) ζώνης.

2.

Ευπρεπισμός κτιρίων και χώρων στη παραλιακή τουριστική ζώνη
 Αφαίρεση παλαιών, φθαρμένων ή και περιττών πινακίδων οι
οποίες συντείνουν στην αύξηση της οπτικής οχληρίας στη
περιοχή.
 Ευπρεπισμός των κτιρίων με ανάδειξη του αρχιτεκτονικού τους
χαρακτήρα και αφαίρεση άκομψων προσθηκών ή άλλων
πρόχειρων

κατασκευών,

οι

οποίες

στις

πλείστες

των

περιπτώσεων συνιστούν παράνομες ενέργειες.
 Ευπρεπισμός των δημόσιων και ιδιωτικών χώρων με αφαίρεση
πρόχειρων ή άλλων παράνομων κατασκευών που επηρεάζουν
την ποιοτική εμφάνιση των κτιρίων.
 Ολοκλήρωση και συμπλήρωση όλων των ημιτελών κατασκευών,
τόσο στα κτίρια αλλά κυρίως στους δρόμους, πεζόδρομους.
 Ευπρεπισμός

και

οπτική

αναβάθμιση

του

χώρου

των

διυλιστηρίων.

3.

Αποτελεσματική συγκοινωνία με την ουσιαστική επίλυση των
προβλημάτων.
 Σύνδεση των τουριστικών περιοχών με το αστικό κέντρο και το
αεροδρόμιο
 Εξυπηρέτηση και σύνδεση των κρίσιμων περιοχών μεταξύ τους.
 Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας.
 Καθιέρωση σύγχρονων μέσων μεταφοράς περιβαλλοντικά
φιλικών, ηλεκτροκίνητων ή άλλων, χωρίς καυσαέρια ή θόρυβο.
 Καθιέρωση ενιαίου συστήματος (φορέα) μεταφορών που να
εξυπηρετεί όλο το παραλιακό μέτωπο και βαθμιαία επέκτασή
του για την εξυπηρέτηση κρίσιμων χώρων στην ενδοχώρα.
 Σύνδεση του παραλιακού πεζόδρομου Ορόκλινης με την πόλη.
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4.

Προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων,
κτιρίων αρχιτεκτονικού, ιστορικού ενδιαφέροντος και άλλων χώρων
πολιτιστικής κληρονομιάς.
 Σύνδεση

των

αρχαιολογικών

χώρων

και

μνημείων

με

οργανωμένα day-trips.
 Ανάπλαση της παλιάς πόλης και ανάδειξη του πολιτιστικού
χαρακτήρα της με σεβασμό στα θρησκευτικά και άλλα ιστορικά
στοιχεία που συγκεντρώνει.
 Ανάδειξη και αξιοποίηση του ευρύτερου χώρου του Τεκκέ στη
λίμνη της Αλυκής. Εξυγίανση και ανάδειξη του θρησκευτικού
χαρακτήρα της περιοχής και ειδικότερα του τεμένους.
 Ανάδειξη, ευπρεπισμός και ένταξη του ευρύτερου χώρου της
αρχαίας Καλαβασού στο γενικότερο δίκτυο πεζόδρομωνποδηλατοδρόμων της περιοχής.

5.

Προστασία, ευπρεπισμός και ανάδειξη των χώρων με ιδιαίτερα
φυσικά χαρακτηριστικά
 οι αλυκές και οι περιβάλλοντες χώροι,
 χώροι φυσικής ομορφιάς στην ενδοχώρα, χωριά με ιδιαίτερο
αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, περιοχές αγροτουρισμού κλπ και
σύνδεσή τους με κατάλληλα ενοποιημένο δίκτυο πεζοδρόμωνποδηλατοδρόμων, ή μονοπατιών της φύσης.

6.

Αναβάθμιση κλινών.
 Εφαρμογή

προγράμματος

απόσυρσης

κλινών

που

δεν

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς
 προώθηση προγράμματος αναβάθμισης των κλινών που έχουν
τη δυνατότητα ανταγωνιστικής αναπροσαρμογής.
 ενθάρρυνση επενδύσεων για δημιουργία κλινών σε νέα
τουριστικά προϊόντα που να ανταποκρίνονται στην ανάγκη για
αποτελεσματικό εμπλουτισμό του προϊόντος και των υπηρεσιών
(έμφαση στην περιοχή Περβιολιών – Ζυγίου).
 Απάλειψη παραγόντων περιορισμού λειτουργίας υφιστάμενων
μονάδων.
200

7.

Αναζήτηση στρατηγικών επενδυτών για τον προγραμματισμό και
υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων μεγάλης κλίμακας.
 Ανάπτυξη και διαμόρφωση του συμπλέγματος Λιμανιού –
Μαρίνας.
 Ανάπτυξη και διαμόρφωση του χώρου του αεροδρομίου και
ένταξή του στο ευρύτερο (εξελισσόμενο) δίκτυο συγκοινωνιών
της περιοχής.
 Αξιοποίηση και ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου της λίμνης της
Ορόκλινης
 Δημιουργία

συμπλεγμάτων

σύνθετων

τουριστικών

έργων

πολλαπλής εξυπηρέτησης και αποτελεσματικού εμπλουτισμού
του τουριστικού προϊόντος της επαρχίας.
 Εγκαθίδρυση γηπέδων Golf και κέντρων SPA.
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4.

ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΣΤΗΡΙΞΗ & ΚΙΝΗΤΡΑ

Οι οποιεσδήποτε εισηγήσεις για να μπορέσουν να εφαρμοστούν χρειάζεται η
καθολική συμμετοχή των εμπλεκομένων και η ουσιαστική στήριξη του
κράτους. Από μόνη της η Λάρνακα θα μπορούσε να ξεκινήσει επί μέρους
εισηγήσεις αναβάθμισης και βελτίωσης αλλά χωρίς τη στήριξη από το κράτος
το πρόγραμμα δεν μπορεί να τεθεί σε ολοκληρωτική εφαρμογή.
Η εμπλοκή και στήριξη του κράτους αφορά την καθοδήγηση, τις νομοθετικές
διατάξεις και ρυθμίσεις, την υιοθέτηση του καθεστώτος Built Operate Transfer
(BOT), ενθάρρυνση του ιδιωτικού τομέα και δημιουργία μηχανισμών
συνεργασίας και συλλογικότητας.

4.1

Νομοθετικές Διατάξεις & Ρυθμίσεις

Υιοθέτηση ειδικών Νομοθετικών Ρυθμίσεων Πολεοδομικής και Τουριστικής
φύσης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Περιοχής.
Το πρόβλημα με την ποιότητα και ποσότητα των κλινών, δημιουργίας χώρων
στάθμευσης, επίλυσης του κυκλοφοριακού προβλήματος και κατ επέκταση
της Δημιουργίας της κατάλληλης Κουλτούρας και Τουριστικής Συνείδησης
είναι δυνατό να χρειαστεί νομοθετική ρύθμιση.

4.2

Ο ρόλος του Κράτους

Η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ διαφοροποιεί σημαντικά και το ρόλο του
κράτους. Η μέχρι σήμερα εμπειρία με την προκήρυξη διαγωνισμών με τη
μέθοδο του Build, Operate, Transfer (BOT) έδειξε ότι υπάρχουν προβλήματα
τα

οποία

θα

πρέπει

να

τυγχάνουν

ενδελεχούς

αξιολόγησης

και

προβληματισμού όπως οι όροι, οι οποίοι πρέπει να είναι τέτοιοι που να
παρέχουν ευελιξία

στη

λήψη

αποφάσεων

με

απώτερο

σκοπό

την

ολοκλήρωση των διαδικασιών στον ελάχιστο δυνατό χρόνο έτσι ώστε για
μεγάλα έργα υποδομής (π.χ. αεροδρόμιο, μαρίνα) να τροχοδρομείτε η
γρήγορη υλοποίηση τους.
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Η μέθοδος του BOT είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται διεθνώς με μεγάλη
επιτυχία. Τα όποια κίνητρα δίδονται θα πρέπει να τυγχάνουν επίσης σωστής
εκτίμησης και αξιολόγησης στο στάδιο ετοιμασίας των όρων εντολής
λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της επένδυσης αλλά και το σχετικά μεγάλο
χρονικό διάστημα απόσβεσης της επένδυσης, παράμετρος που αυξάνει
σημαντικά το οικονομικό / επιχειρηματικό ρίσκο αφού μεγαλύτερα χρονικά
διαστήματα απόσβεσης αυξάνουν σημαντικά την παράμετρο αστάθμητος
παράγοντας και αβεβαιότητα.
Ως εκ τούτου το κράτος θα πρέπει να προωθήσει την εγκαθίδρυση των
λεγόμενων P.P.P.’s και άλλες μορφές κοινοπραξιών κράτους, ή τοπικών
αρχών και ιδιωτικού τομέα (βλέπε IV, 4.5 Εταιρείες Τουριστικής Ανάπτυξης)
και γενικά σειρά κινήτρων για ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

4.3

Ενθάρρυνση Ανάπτυξης Ιδιωτικών Πρωτοβουλιών Τουριστικής
Ανάπτυξης με Στρατηγικές Συμμαχίες και Συγχωνεύσεις

Σε ότι αφορά τα μεγάλα έργα εμπλουτισμού του Προϊόντος της Περιοχής
όπως

δημιουργία

Θεματικών

Πάρκων,

Ιατρικού

Κέντρου,

Κέντρου

Θαλάσσιων Αθλημάτων και spa προτείνεται όπως δημιουργηθούν ειδικά
πακέτα από το κράτος που θα ενθαρρύνουν τη δημιουργία στρατηγικών
συμμαχιών και συλλογικών επενδύσεων με την παραχώρηση φορολογικών
κινήτρων.
Τέτοια έργα μπορεί να τύχουν χρηματοδότησης και από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων.

4.4

Παροχή Προϋπολογισμού για Περιφερειακή Τουριστική Προβολή

Γίνεται εισήγηση όπως μέρος από του προϋπολογισμού προώθησης του
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού δίδεται στις αρχές των περιφερειών για
κάλυψη ή μερική κάλυψη του κόστους προβολής (όπως ετοιμασία
ενημερωτικού υλικού, προωθητικών άλλων ενεργειών για τη προβολή της
περιοχής) της εικόνας και τοποθέτησης της στις αγορές εστίασης.
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4.5

Ειδικά Κίνητρα για Αναζωογόνηση του «Κέντρου» Λάρνακας

Είναι έκδηλο ότι σήμερα συντρέχουν πολλοί και διάφοροι λόγοι γι΄
αναζωογόνηση του «κέντρου» μιας πόλης και στη περίπτωση αυτή η
τοπική αυτο-διοίκηση – Δήμοι της Λάρνακας έχουν να διαδραματίσουν
σοβαρότατο ρόλο.

Είναι παραδεκτό ότι στη σύγχρονη εποχή οι οποιεσδήποτε εξαγγελίες
μέτρων που δεν συνοδεύονται από ουσιαστικά οικονομικά κίνητρα δεν
έχουν δυνατότητες επιτυχίας. Συνεπώς, στα πλαίσια μιας νέας πολιτικής
χρειάζεται μια Δέσμη Κινήτρων Αναζωογόνησης.

Τα κίνητρα αυτά πρέπει να στοχεύουν προς όλους εκείνους που έχουν
άμεση σχέση με το «κέντρο» της πόλης όπως τους εμπορευόμενους, τους
κατοίκους και ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας ώστε να ενδιαφερθούν να
συντηρήσουν, ν΄ αναπτύξουν και γενικά να δημιουργήσουν οικονομική
δραστηριότητα με μέλλον και προοπτική.

Οι σκέψεις που θα μπορούσαν ν΄ αποτελέσουν τη βάση για επεξεργασία
κάποιων συγκεκριμένων μέτρων είναι :
4.5.1 Κατάργηση Ενοικιοστασίου
Έχουν από πολλού εκλείψει οι λόγοι ύπαρξης μιας οικονομικά αχρείαστης
προστασίας των υφιστάμενων ενοικιαστών. Εξ΄ άλλου για 30 χρόνια
έχουμε βιώσει τις αρνητικές συνέπειες αυτού του αναχρονιστικού νόμου
που παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο αναζωογόνησης και ανάπτυξης της
περιοχής.
Οι ενοικιάσεις θα πρέπει ν΄ απελευθερωθούν και να επικρατήσουν οι υγιείς
κανόνες της προσφοράς και ζήτησης. Η φυσιολογική εξέλιξη πραγμάτων
που συνάδει εξ΄ άλλου και με την ισχύουσα κατάσταση πραγμάτων στην
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Ευρωπαϊκή

Ένωση,

θα

οδηγήσει

σε

ανανέωση

και

επαναδραστηριοποίηση της πόλης.
4.5.2 Χώροι Στάθμευσης

Στα

πλαίσια

της

αναζωογόνησης

μιας περιοχής, ένα

οικονομικό

αντικίνητρο στην αλλαγή χρήσης μιας υφιστάμενης οικοδομής είναι η
επιβολή Δημοτικού σημαντικού «τέλους» για το γεγονός ότι υφιστάμενες
οικοδομές δεν διαθέτουν χώρους στάθμευσης.

Όταν κάποιος επισκεφθεί το ιστορικό κέντρο διαφόρων Ευρωπαϊκών
πόλεων, πουθενά δεν αναμένει να συναντήσει στο κέντρο της εμπορικής
δραστηριότητας χώρους στάθμευσης στις υφιστάμενες οικοδομές. Οι
δρόμοι είναι συνήθως πεζοδρομοποιημένοι και απαγορεύεται η διακίνηση
αυτοκινήτων.

Εκείνο που κρίνεται ορθό είναι όπως το θέμα των χώρων στάθμευσης
αυτοκινήτων

θα

πρέπει

να

επιλυθεί

με

την

μέθοδο

της

αυτο-

χρηματοδότησης και της εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα και όχι της
επιβολής αντι-κινήτρων στους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στην
προσπάθεια αναζωογόνησης του «κέντρου» μιας πόλης.
4.5.3 Αρχιτεκτονική, Περιβάλλον & Αισθητική
Η τοπική αυτοδιοίκηση να επεξεργαστεί κατευθυντήριες συμβουλές που να
είναι στη διάθεση των ιδιοκτητών ακινήτων και άλλων ενδιαφερόμενων για
την υιοθέτηση κάποιων ποιοτικών προδιαγραφών που αφορούν την
επιθυμητή αρχιτεκτονική, τις προσόψεις, τις εμπορικές επιγραφές, το
περιβάλλον και γενικότερα την αισθητική και διατήρηση του χαρακτήρα
της όλης περιοχής.
Να υιοθετηθεί ετήσιος θεσμός βράβευσης για επιτυχείς ανακαινίσεις ή
αναπαλαιώσεις οικοδομών.
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4.5.4 Άλλα Εμπορικό-Οικονομικά & Φορολογικά Κίνητρα
Σε συνεργασία με το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας,
καταστηματάρχες ή/ και άλλους φορείς, να ετοιμαστεί δέσμη κινήτρων
που θα δημιουργήσουν την απαραίτητη εμπορική κίνηση για «ψώνια», για
ψυχαγωγικές, τουριστικές και άλλες δραστηριότητες.
4.5.5 Κίνητρα Κατοίκησης
Η τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με άλλους φορείς να επεξεργαστεί
δέσμη κινήτρων για κατοίκηση νέων ζευγαριών ή / και άλλων οικογενειών στη
περιοχή.
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V.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

1.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1.1

Διαφοροποίηση Vs. Τιμές

Η διαφοροποίηση είναι η ουσιαστική στρατηγική προσέγγιση. Η παράμετρος
που θα μπορούσε να αποτρέψει την σχετική απεξάρτηση από τους
διοργανωτές ταξιδιών, σχετικής αποφυγής του άμεσου ανταγωνισμού και
κατάληξη όλου του μηχανισμού του Μάρκετινγκ σε ένα και μόνο στοιχείο: τις
τιμές.
Η επίτευξη βέβαια προϋποθέτει την ουσιαστική αναβάθμιση του τουριστικού
προϊόντος της Λάρνακας και την ανάλογη ανάδειξη των συγκριτικών της
πλεονεκτημάτων.

1.2

Μείωση Κόστων

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τους συντελεστές της σύνθεσης των τιμών
του προϊόντος.

1

2

3

4

5

Κόστος
Μεταφοράς
στη Χώρα
Προέλευσης

Κόστος /
Κέρδος
Διοργανωτή
Ταξιδιών

Αεροπορική
Εταιρεία

Κόστος
Διαμονής

Κόστος
Παραμονής

Για το στάδιο / σημείο 1 δεν υπάρχουν δυνατότητες επιρροής αλλά είναι
τεραστίας σημασίας η πρόσβαση σε αεροδρόμια και πτήσεις κοντά στον
τελικό χρήστη.
Για το στάδιο / σημείο 2 επίσης δεν υπάρχει
οργανωμένο

τουρισμό.

Η

αποφυγή

όμως

άμεση επιρροή στον
του

συντελεστή

αυτού

ενδυναμώνοντας τις απευθείας κρατήσεις μέσω του διαδικτύου και στόχευση
περισσότερου

τουρισμού

ειδικών ενδιαφερόντων μπορεί

να

επιφέρει
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ουσιαστική μείωση του κόστους χωρίς την ετεροβαρή πίεση στην κερδοφορία
των ξενοδοχείων.
Η φιλελευθεροποίηση των πτήσεων και η αξιοποίηση της ευκαιρίας μπορεί να
μειώσει το συνολικό κόστος πακέτου του Οργανωμένου Τουρισμού.
Το κόστος διαμονής στο οποίο σήμερα επικεντρώνεται η όποια μείωση
πακέτων είναι σχεδόν απόλυτα εξαρτημένο από την ξενοδοχειακή βιομηχανία.
(βλέπε πιο κάτω κατευθυντήριες συστάσεις).

1.3

Κατευθυντήριες Συστάσεις Τιμολογιακής Πολιτικής Ξενοδοχείων
Η ξενοδοχειακή βιομηχανία διέρχεται πολύ δύσκολες συνθήκες και τα
ξενοδοχεία καλούνται να διαμορφώνουν μια τιμολογιακή πολιτική που να
έχει συνοχή, ορθολογισμό και πάνω απ΄ όλα οικονομικό

μέλλον και

προοπτική.
Στην έντονα ανταγωνιστική διεθνή αγορά, οι πιέσεις για χαμηλές και
χαμηλότερες τιμές είναι καθημερινό φαινόμενο και οι επιχειρηματίες
ξενοδόχοι καλούνται να επιδεικνύουν ευελιξία και προσαρμοστικότητα στα
εκάστοτε δεδομένα της αγοράς.
Όπως είναι γνωστό, οι τιμές των διαφόρων συνεργασιών με τους Tour
Operators συνομολογούνται για κάθε τουριστική περίοδο, ένα χρόνο
προηγουμένως και θεωρητικά παραμένουν σταθερές. Ωστόσο στη πράξη
και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς, δημιουργείται
συχνά αβεβαιότητα ή παρατηρείται μείωση στη λήψη κρατήσεων με
αποτέλεσμα οι Tour Operators να επανέρχονται και να ζητούν εκπτώσεις,
μειώσεις και πρόσθετα κίνητρα.
Ένα σημαντικό στοιχείο συνεχούς αναπροσαρμογής των τιμών των Tour
Operators και κατ΄ επέκταση και των ξενοδόχων είναι και η εξέλιξη της
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τεχνολογίας, του διαδικτύου και γενικά της δυνατότητας για άμεση
πληροφόρηση της αγοράς.
Το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής απασχολεί καθημερινά το μέσο
Κύπριο ξενοδόχο και όπως σ΄ όλα τα σημαντικά θέματα δεν υπάρχουν
συνταγές για εύκολες λύσεις. Ωστόσο, η τιμή ενός προϊόντος ή μιας
υπηρεσίας ακολουθεί κάποιες βασικές αρχές οι οποίες ισχύουν και στη
ξενοδοχειακή βιομηχανία και που είναι μεταξύ άλλων οι εξής :
o Κάθε προϊόν ή υπηρεσία πρέπει να έχει ζήτηση. Συνεπώς τα
προσφερόμενα ξενοδοχειακά

προϊόντα πρέπει να είναι ζητήσιμα

δηλαδή να είναι προϊόντα που ν΄ ανταποκρίνονται σε υπαρκτές
ανάγκες πελατών. Αυτό σημαίνει ότι ο ξενοδόχος οφείλει να μελετά τον
ανταγωνισμό τόσο στη Κύπρο όσο και διεθνώς και να διαμορφώνει
ή/και ν΄ αναβαθμίζει το ξενοδοχειακό του προϊόν ανάλογα για να
δύναται να διεκδικεί και την ανάλογη τιμή.
o Μια βασική αρχή στη δημιουργία της ζήτησης είναι η εισαγωγή της
διαφορετικότητας στο προϊόν κι΄ αυτό συνεπάγεται δημιουργικότητα κι΄
αποτελεσματικότητα στη διεύθυνση.
o Η ζήτηση έχει άμεση σχέση με την ανταγωνιστική αξία που
διαμορφώνεται από την ελεύθερη αγορά. Συνεπώς η τιμή που δύναται
να εξασφαλίσει ένα ξενοδοχείο σε μια δεδομένη στιγμή δεν σχετίζεται
με το ιστορικό ή εσωτερικό κόστος του ξενοδόχου, ούτε και με την
ιστορική σχέση με ένα Tour Operator αλλά με την αξιολογούμενη αξία
τη δεδομένη εκείνη στιγμή. Αυτή η αξία δηλαδή η τιμή μπορεί να είναι η
ίδια η περσινή, ψηλότερη ή και χαμηλότερη.
o Ενδυνάμωση της στρατηγικής Sales & Marketing ούτως ώστε

ν΄

αναπτυχθούν νέες αγορές ή υπο-τμήματα αγορών ή εξειδικευμένοι
τομείς ή ειδικά ενδιαφέροντα, ή άλλες μορφές απ΄ ευθείας συναλλαγών
όπως το direct booking

κλπ που να οδηγούν σε συμφωνίες με

καλύτερες τιμές.
209

o Με τη κατάλληλη προβολή και δημοσιότητα του προϊόντος, να
διαμορφώνεται μια αντίληψη προστιθέμενης αξίας «perceived added
value».

1.4

Άλλοι Παράμετροι

Εκτός της διαφοροποίησης που δεν θα επιτρέπει την άμεση σύγκριση έχει
σημασία σε κάθε περίπτωση η απόδοση της αξίας των λεφτών των
περιηγητών (value for money).
Συλλογικά μπορούν επίσης να προωθηθούν πακέτα από ξενοδόχους,
διοργανωτές εκδρομών, τουριστικούς πράκτορες, κλπ που θα επιτρέπουν την
μείωση του κόστους παραμονής.
Ως εκ τούτου χρειάζεται αυστηρός έλεγχος των τιμών από τον Κυπριακό
Οργανισμό Τουρισμού για αποφυγή εκμετάλλευσης των τουριστών και τις
σχετιζόμενες αρνητικές επιδράσεις.
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2.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Με την αναβάθμιση του Αεροδρομίου (αλλά και την αναμόρφωση του
Λιμανιού) θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για προσέλκυση ξένων
εταιρειών αλλά και τουριστικής κίνησης.
Η προσπάθεια που θα πρέπει να καταβληθεί άμεσα αφορά την προσέλκυση
εταιρειών για χρήση του αεροδρομίου με την παροχή ειδικών κινήτρων και
σταδιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει το αεροδρόμιο έτσι ώστε
να αποτελέσει σταθμό για αεροπορικές εταιρείες και κόμβο σύνδεσης της
Μέσης Ανατολής με την Ευρώπη.
Στόχος θα πρέπει να είναι η επιρροή και αξιοποίηση του κάθε συντελεστή
καναλιού και μεσάζοντα της τουριστικής διανομής και συγκεκριμένα:
 Αεροπορική Σύνδεση
 Θαλάσσια Σύνδεση
 Εγχώρια Συγκοινωνία
 Διοργανωτές Ταξιδιού
 Τουριστικοί Πράκτορες
 Διαδίκτυο και Direct Mailing
 Ειδικές Ομάδες Ενδιαφερόντων
Η παράσταση που ακολουθεί απεικονίζει τις διάφορες δυνατότητες της
Λάρνακας.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4
ΚΑΝΑΛΙΑ ΡΟΗΣ ΑΦΙΞΕΩΝ / ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ
ΡΟΗ
(ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ)
ΕΓΧΩΡΙΑ ΡΟΗ
ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ
(ΝΤΟΠΙΩΝ & ΞΕΝΩΝ)

ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΡΟΗ
(ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ)

COMBINED
ΠΤΗΣΕΙΣ
ΜΕ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ &
DIRECT
MARKETING
ΛΩΜΕΝΕΣ
ΠΤΗΣΕΙΣ
ΝΑΥΛΩΜΕΝΕΣ
ΠΤΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ
ΤΟΠΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΠΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
(IN TRANSIT)

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ
ΠΤΗΣΕΙΣ
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2.1

Αεροπορική Σύνδεση

Η φιλελευθεροποίηση των πτήσεων επιτρέπει την αξιοποίηση σειράς
δυνατοτήτων και ιδιαίτερα στη Λάρνακα δεδομένου και του αερολιμένα της.
 Προώθηση του αερολιμένα σε θέματα transit
 Διεύρυνση του αριθμού, χώρας και περιοχών επιβίβασης (και κυρίως από
τις χώρες στόχευσης)
 Συλλογική προώθηση vs διοργανωτές (charter flights)
 Προώθηση συλλογικών αυτόνομων πτήσεων σε επιλεγμένες περιοχές με
αντίστοιχη τοπική προώθηση (π.χ. Βαυαρία / Μόναχο – Γερμανία) με
ανάλογες ειδικές συμφωνίες με τις αερογραμμές σύμφωνα με τις χώρες και
περιοχές πρόταξης για την Λάρνακα.

2.2

Θαλάσσια Σύνδεση

Ιδιαίτερη σημασία στην αξιοποίηση του Λιμανιού ως Μεγάλη Μαρίνα και
αφετηρία παράκτιων και άλλων κρουαζιέρων θα πρέπει να δοθεί προς όλες
τις κατευθύνσεις. Συγκεκριμένα προτείνεται:
 Προώθηση του λιμανιού στους Κύπριους διοργανωτές κρουαζιέρων
 Προώθηση του λιμανιού σε ξένους διοργανωτές κρουαζιέρων
 Προώθηση του fly in
 Προώθηση συνδυασμού πτήσεων και κρουαζιέρων (fly & cruise)
 Προώθηση εγκαθίδρυσης πακέτου κρουαζιέρων με αφετηρία την Λάρνακα
 Ανάδειξη της καταλληλότητας και convenience της Λάρνακας για
συνδυασμό πτήσης και Yachting

2.3

Εγχώρια Συγκοινωνία

Επιπρόσθετα από την αναβάθμιση του οδικού δικτύου προς και από την
Λάρνακα

και

ιδιαίτερα

στην γειτνιάζουσα

ενδοχώρα

θα

πρέπει

να

αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες οργανωμένων εκδρομών.
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2.4

Διαδίκτυο

Η χρήση και αξιοποίηση του διαδικτύου που παρουσιάζει ιδιαίτερη αύξηση
στις απευθείας κρατήσεις και που σε κάποιες χώρες φτάνει μέχρι και το 30%
πρέπει να εστιάσει μεγάλο μέρος των ενεργειών προώθησης και ιδιαίτερα για
το θέμα των απευθείας κρατήσεων / direct bookings (βλέπε ενέργειες
προώθησης).

2.5

Διοργανωτές Ταξιδιών

Η εξάρτηση στους διοργανωτές ταξιδιών είναι de facto και θα παραμείνει
μεγάλη για πολλά χρόνια ακόμη για την Λάρνακα, την Κύπρο και κάθε
προορισμό.

Παράλληλα όμως πρέπει να αποτελεί επιδίωξη του κάθε

προορισμού να μειώσει στο μέγιστο βαθμό αυτή την εξάρτηση.
Οι δυνατότητες προς αυτή την κατεύθυνση ανεξαρτήτως βαθμού δυσκολίας
μπορούν να συγκεκριμενοποιηθούν σχετικά ως εξής:
 Διαφοροποίηση προϊόντος
 Εγκαθίδρυση υποδομής και προώθηση των κρατήσεων μέσω διαδυκτίου
 Στόχευση εναλλακτικών τμημάτων της αγοράς όπως ο συνεδριακός
τουρισμός και οι ομάδες ειδικών ενδιαφερόντων
 Εγκαθίδρυση (σε παγκύπρια και συλλογική βάση) εταιρειών διοργάνωσης
ταξιδιών στο εξωτερικό.
Εννοείται βέβαια ότι παράλληλα θα πρέπει να ενδυναμωθούν οι σχέσεις, τα
κανάλια επικοινωνίας και να διευρυνθούν οι προωθητικές δραστηριότητες με
τους διοργανωτές ταξιδιών όπως και η συνεταιρική βάση ή και υπενοικίαση
μονάδων στους μεγάλους διοργανωτές ταξιδιών (Tui, Thompson, κλπ)
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2.6

Τουριστικοί Πράκτορες

Οι τουριστικοί πράκτορες (Κύπρου και εξωτερικού) αποτελούν το άλλο μεγάλο
κομμάτι της αλυσίδας που χρήζει σημασίας.
Παλαιότερες έρευνες της CMR Cypronetwork Marketing Research για τον
Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού υπέδειξαν π.χ. το χαμηλό ποσοστό γνώσης
στην Γερμανική αγορά για την Κύπρο και το επίπεδο των προσφερομένων
υπηρεσιών.
Ανεξαρτήτως επιρροής ή και εξάρτησης από τους διοργανωτές ταξιδιών οι
τουριστικοί πράκτορες (οι ανεξάρτητοι) έχουν τη δική τους δύναμη επιρροής
και κατά συνέπεια θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις ενέργειες προώθησης
(παρουσιάσεις, road shows, κλπ)
Επιρροή έχουν και οι τοπικοί συνεργάτες / αντιπρόσωποι των διοργανωτών
ταξιδιών και conference organizers όπως και οι άλλοι τουριστικοί πράκτορες
ειδικά αυτοί που ειδικεύονται στον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων.
Συνεπώς πρέπει να σχεδιαστούν και αναπτυχθούν συλλογικές εκστρατείες
προώθησης της Λάρνακας από επαφές, ημερίδες, παρουσιάσεις και άλλες
ενέργειες από ειδικό task forces που θα καταρτιστούν για αυτό τον σκοπό.

2.7

Ειδικές Ομάδες Ενδιαφέροντος

Αυτές οι ομάδες όπως αναφέρθηκε αποτελούν την καταλυτική παράμετρο
(μαζί με τις απευθείας κρατήσεις στο διαδίκτυο) για σχετική τουλάχιστον
απεξάρτηση από τους διοργανωτές ταξιδιών. Ειδικές αναλύσεις, εγκαθίδρυση
καναλιών επικοινωνίας και σειρά άλλων προωθητικών δραστηριοτήτων
(βλέπε επικοινωνία και προώθηση) πρέπει να τροχοδρομηθούν προς αυτή
την κατεύθυνση.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5

ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
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3.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ

3.1

Στόχοι Επικοινωνίας & Προώθησης

Συνοπτικά την επικοινωνία και προώθηση προτείνεται να διέπουν οι
ακόλουθοι στόχοι:

1.

Δημιουργία γνώσης και θετικής αντίληψης
για την περιοχή στις ομάδες στόχων


2.

Εμπέδωση της επανατοποθέτησης της Λάρνακας


3.

Γνωστοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Λάρνακας


4.

Ενδυνάμωση σχέσεων, πληροφόρησης και επικοινωνίας
με όλες τις ομάδες στόχευσης


5.

Ποιοτική αναβάθμιση και εντατικοποίηση προωθητικών ενεργειών


6.

Ενδυνάμωση συλλογικής προώθησης και μηχανισμών της


7.

3.2

Διαπαιδαγώγηση και εμπέδωση
τουριστικής κουλτούρας και συνείδησης
μεταξύ των κατοίκων
Επανατοποθέτηση

Η επανατοποθέτηση της Λάρνακας θα έχει, όπως ορθώς διατυπώθηκε και
από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, ως ακολούθως:
«Λάρνακα, είσοδος στην Κύπρο, ένα κράμα επιδράσεων Δύσης και Ανατολής
που άφησαν μέσα στο χρόνο τ’ αχνάρια τους στην περιοχή ένας προορισμός
που συνδυάζει την ήσυχη παραθαλάσσια πόλη με πλούσια πολιτιστικά
στοιχεία και τη χαρακτηριστική προκυμαία της, μακρύ παραλιακό μέτωπο και
χωριά με μοναδικά παραδοσιακά χαρακτηριστικά.»
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Η προτεινόμενη επανατοποθέτηση έχει συνοχή με την επανατοποθέτηση της
Κύπρου, επιτρέπει σχετική διαφοροποίηση, προβάλει τα μοναδικά στοιχεία
της περιοχής, καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ομάδες στόχευσης και
υποδεικνύει τα οφέλη που προσφέρει ο προορισμός.
Branding της Περιοχής

3.3
Σε

συνοχή

με

τους

ευρύτερους

επικοινωνιακούς

στόχους

και

επανατοποθέτηση, η Λάρνακα θα πρέπει να αποκτήσει ξεχωριστή ταυτότητα,
να γίνει Branded σαν προορισμός και να ταυτιστεί με το προτεινόμενο
positioning. Η περιοχή θα πρέπει να συνδεθεί με την επιλογή κατάλληλου
λογότυπου που θα προβάλει την προτεινόμενη εικόνα και θα δημιουργήσει
εταιρική / οργανική ταυτότητα με την υιοθέτηση / συμπερίληψη του λογότυπου
σε όλα τα έντυπα επικοινωνίας και προώθησης. Το λογότυπο μπορεί να
συνοδεύεται / συμπληρώνεται και από σχετικό σλόγκαν. Τα δύο αυτά
στοιχεία θα συνοδεύουν κάθε δραστηριότητα επικοινωνίας της πόλης.
Επιπρόσθετα, για την ενδυνάμωση της ταυτότητας της πόλης το λογότυπο
μπορεί να κατασκευαστεί σε μια διακριτική καρφίτσα – Larnaca Pin την οποία
θα φορούν όλα τα άτομα που σχετίζονται με την τουριστική δραστηριότητα
όπως

π.χ.

προσωπικό

ξενοδοχείων,

προσωπικό

χώρων

εστίασης

(εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, κ.α.), οδηγοί ταξί και λεωφορείων, προσωπικό
αρχαιολογικών χώρων, τουριστικών καταστημάτων, water sports facilities,
κ.α.

3.4

Ενέργειες Προώθησης & Επικοινωνίας

Επιδίωξη θα πρέπει να είναι η χρήση όλων των εργαλείων της προώθησης
και

επικοινωνίας

(δηλαδή

Δημόσιες

Σχέσεις,

Διαφήμιση,

Προώθηση

Πωλήσεων και Πωλήσεις), με στόχο την μεγιστοποίηση των συνεργιών στα
πλαίσια βεβαίως των εφικτών περιφερειακών προϋπολογισμών.
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Ας σημειωθεί ότι για τις προτάσεις των μέσων προβολής και προώθησης που
αναφέρονται πιο κάτω δεν ενδείκνυται κατηγοριοποίηση ανά τμήμα-στόχος
μια και η φύση των περισσοτέρων από αυτά είναι τέτοια που εφαρμόζονται σε
όλα τα τμήματα.
Περαιτέρω ανάλυση θα δοθεί στο επόμενο στάδιο της παρούσης μελέτης αυτό
των Σχεδίων Δράσης όπου θα παρουσιαστούν προτάσεις με συγκεκριμένες
πληροφορίες.
3.4.1 Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις

3.4.1.1

Διαδίκτυο

Η σημασία του διαδυκτίου έχει αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα. Με στόχο
την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει για ανάδειξη της περιοχής, ως
μέσο επικοινωνίας και πληροφόρησης, απευθείας κρατήσεις προτείνονται τα
εξής:
 Δημιουργία δικτυακής πύλης με όλες τις πληροφορίες για την Λάρνακα, τα
ξενοδοχεία της, τους τουριστικούς πράκτορες, ενημερωτικό δελτίο,
αξιοθέατα, προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις της Λάρνακας και
της επαρχίας, κλπ
 Προώθηση μέσω διαδυκτίου σε συνεχή βάση και επιμέρους προωθήσεις
στις ομάδες ή χώρες στόχευσης
 Ενοποιημένο σύστημα κρατήσεων για τα ξενοδοχεία της περιοχής με
δυνατότητα ανεύρεσης υπαλλακτικών προτάσεων / προσφορών
 Δημιουργία extranet για σύσφιξη σχέσεων / αμεσότητας πληροφόρησης
των οργανωτών ταξιδιών
 Εγκαθίδρυση Hot Line για τους surfers και ενδιαφερόμενους για την
περιοχή
 Δημιουργία των εκδόσεων που προτείνονται πιο κάτω σε ηλεκτρονική
μορφή και πρόσβαση του κοινού σε αυτές μέσω του διαδικτύου
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3.4.1.2

Εκδόσεις και Ενημερωτικό Δελτίο

Εκδόσεις
Παρά την ετοιμασία κάποιου προωθητικού υλικού από τους φορείς της
Λάρνακας, δεδομένων των στόχων που τίθενται κρίνεται σκόπιμη η ποιοτική
αύξηση του προωθητικού υλικού και ειδικά το κενό που σηματοδοτείτε στις
εκδόσεις. Ασφαλώς, η προς εκτύπωση έκδοση «Discover Λάρνακα» θα
καλύψει εν μέρει αυτό το κενό.
Συγκεκριμένα προτείνεται η ετοιμασία του ακόλουθου υλικού:
 Γενικός Οδηγός της πόλης και ενδοχώρας της Λάρνακας
 Οδηγοί / Εκδόσεις για κάθε αξιόλογη περιοχή και αξιοθέατο (Αλυκή /
Ττεκκές, Χοιροκιτία, Λεύκαρα, Τόχνη, Ζύγι, κλπ)
 Ιστορία της Λάρνακας, αρχαιότητες και θρησκευτικά μνημεία
 Ετοιμασία τουριστικού χάρτη
 Διμηνιαία έκδοση «Λάρνακα Πανόραμα» ή «Λάρνακα Time Out» με
καταγραφή όλων των εκδηλώσεων, εισηγήσεις για clubbing, εστιατόρια,
κλπ
 Hotel & Restaurant Guide
 Λάρνακα & Χειροτεχνία
Συνδυασμοί των πιο πάνω εκδόσεων είναι δυνατοί, στόχος όμως πρέπει να
είναι η σε βάθος ανάδειξη του κάθε τομέα. Ορισμένα από τα πιο πάνω
μπορούν να διανέμονται στο αεροδρόμιο κατά την άφιξη των τουριστών.
Ενημερωτικό Δελτίο
Στα πλαίσια της μεγιστοποίησης της πληροφόρησης και επικοινωνίας των
στόχων που τίθενται θεωρείτε ιδιαίτερα χρήσιμη η έκδοση ενός Ενημερωτικού
Δελτίου σε τρίμηνη βάση το οποίο θα προβάλλεται και στο διαδύκτιο.
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Το Αγγλόφωνο Ενημερωτικό Δελτίο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
 Φιλοξενία παραγόντων της πόλης και περιοχής
 Παρουσίαση περιοχών
 Προβολή χειροτεχνίας, αξιοθέατων, πολιτιστικές εκδηλώσεις, κλπ
 Ιστορικές αναδρομές, κλπ

3.4.1.3

CD Presentations

Επιλογές των πιο πάνω (θεματικά) με visual παρουσιάσεις μπορούν να
συμπεριληφθούν σε ανάλογο CD Presentation το οποίο θα χρησιμοποιείται /
διανέμεται στις εκθέσεις, παρουσιάσεις, κλπ.

3.4.1.4

Διαφημιστική Εκστρατεία από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Βάση στον καθορισμό των πιο κάτω εισηγήσεων είναι τα ακόλουθα:
Η όποια διαφημιστική δραστηριότητα θα πρέπει να έχει συνοχή με τις
εκστρατείες του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού
Η όποια διαφημιστική και επικοινωνιακή δραστηριότητα θα έχει συνοχή με
τους ευρύτερους στόχους
Οι όποιοι προϋπολογισμοί θα είναι σχετικά περιορισμένοι
 Μέσα & Τακτική
Με γνώμονα τα πιο πάνω προτείνεται:
να προταχθεί η τοπική / περιφερειακή διαφήμιση, εστίαση δηλαδή σε
περιοχές των χωρών στόχων (π.χ. Manchester στο Ηνωμένο Βασίλειο,
Μόναχο και Βαυαρία στην Γερμανία, κλπ)
να διασφαλιστεί προϋπολογισμός από τον Κυπριακό Οργανισμό
Τουρισμού
να προωθηθεί η συλλογική διαφήμιση (και επικοινωνία)
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 Δυνατότητες προβολής παρέχουν:
Posters
Διαδύκτιο (με ανάλογα Banners)
Τοπική τηλεόραση (επιλεκτικά)
Ραδιόφωνο
Εξειδικευμένα Περιοδικά
Περιοδικά Αερογραμμών
Κατάλογοι των Tour Operators
Προβολή διαφημιστικών σποτ κατά τη διάρκεια πτήσεων
Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι πλέον κατάλληλα δεδομένου του περιορισμού σε
προϋπολογισμούς κρίνονται τα εξειδικευμένα περιοδικά και οι κατάλογοι των
Tour Operators.

3.4.1.5

Φιλοξενία Διοργανωτών Ταξιδιών

Σε συλλογική βάση και σε τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να γίνεται (σε
εντονότερο βαθμό από ότι μέχρι τώρα) φιλοξενία διοργανωτών ταξιδιών με
πρόταξη τις χώρες εστίασης.

3.4.1.6

Φιλοξενία Δημοσιογράφων

Όπως πιο πάνω με εστίαση σε κατάλληλα έντυπα / μέσα μαζικής ενημέρωσης
με πρόταξη τις χώρες ή και περιοχές εστίασης.

3.4.1.7

Επιβράβευση Δημοσιογράφων

Μπορεί

να

καθιερωθεί

και

γνωστοποιηθεί

ετήσιος

διαγωνισμός

δημοσιογράφων για ποσοτική ή ποιοτική κάλυψη της Λάρνακας ως
τουριστικός προορισμός.
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3.4.1.8

Επιβράβευση εταιρειών

Ως κίνητρο για τη συνεχή αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος η Λάρνακα
μπορεί να καθιερώσει την επιβράβευση των εταιρειών που αποδεδειγμένα
συμβάλουν σε αυτή την αναβάθμιση. Π.χ. ενδιαφέρονται και προσφέρουν για
την καθαριότητα, τον ευπρεπισμό της πόλης, εκπαιδεύουν το προσωπικό
τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών, κ.α.

3.4.1.9

Εκδηλώσεις Μεγάλης Εμβέλειας

Βλέπε Στρατηγική Προϊόντος / Εμπλουτισμός Προϊόντος / Άλλα Έργα
Εμπλουτισμού / σημείο 3.7.2
3.4.1.10 Συμμετοχή σε Εκθέσεις
Η συνήθης συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις (ITB, World Travel Market,
κλπ) θα πρέπει να συνεχιστεί. Σημασία όμως θα πρέπει να δοθεί στην
συλλογική

προώθηση

της

Λάρνακας

και

στην

εικόνα

της

για

το

προσδοκούμενο Branding της.
3.4.1.11 Γαστρονομικές Βραδιές
Αποτελεί ακόμη μια ενέργεια κυρίως όμως σε παγκύπριο επίπεδο όσον
αφορά το εξωτερικό όπου θα μπορούσαν να διοργανώνονται ειδικές βραδιές
γαστρονομίας.
3.4.1.12 Information Desk στο Αεροδρόμιο Λάρνακας
Στο information desk του αεροδρομίου Λάρνακας θα γίνεται ειδική
πληροφόρηση και διανομή διαφημιστικού υλικού μόνο για την πόλη και την
ευρύτερη επαρχία της Λάρνακας.
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3.4.1.13 Information Kiosks
Θα πρέπει να τοποθετηθούν σε κύριους δρόμους της τουριστικής περιοχής,
στην πόλη αλλά και επαρχία και τα οποία θα πρέπει να τύχουν της δέουσας
σηματοδότησης, έτσι ώστε να εντοπίζονται εύκολα από τους περιηγητές.
Τα ηλεκτρονικά information kiosks θα παρέχουν πάσης φύσεως πληροφορίες
(αξιοθέατα, αρχαιολογικούς χώρους, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κλπ)
3.4.1.14 Εκδηλώσεις / Εθιμοτυπικές Αναπαραστάσεις
Στον τομέα αυτό υπάρχει επίσης σωρεία δυνατοτήτων για εκδηλώσεις που
μπορούν να διοργανωθούν ή και να καθιερωθούν, πάντα στα πλαίσια των
στόχων που τίθενται για εμπλουτισμό του προϊόντος και ταυτότητας.
Παραδείγματα:
 Ετοιμασία εδεσμάτων (με εμπλοκή των τουριστών)
 Κυπριακός γάμος
 Παιχνίδια του Πάσχα
Τέτοιες παρουσιάσεις / εκδηλώσεις θα αναλαμβάνονται από τους δήμους και
τις κοινότητες οι οποίες ήδη διοργανώνουν πληθώρα τέτοιων εκδηλώσεων.
Στόχος είναι ο εμπλουτισμός τους και η έντονη προβολή τους.

3.4.2

Πωλήσεις & Προώθηση Πωλήσεων

3.4.2.1 Direct Mailing
Επιπρόσθετα της χρήσης του διαδικτύου για θέματα προώθησης μπορεί να
γίνεται στοχευόμενη χρήση του Direct Mailing (π.χ. ενημερωτικό δελτίο,
συλλογικές προσφορές, γνωστοποιήσεις στους tour operators, κλπ.)
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3.4.2.2

Ειδικές Παρουσιάσεις σε Tour Operators & Τουριστικούς
Πράκτορες

Αντί

της

μεμονωμένης

προσπάθειας

κάθε

τουριστικής

επιχείρησης

προτείνονται οι ειδικές προσωπικές παρουσιάσεις σε διοργανωτές ταξιδιών ή
σε τοπικό επίπεδο (π.χ. εστίαση εκδηλώσεων / παρουσιάσεων για
διοργανωτές ταξιδιών και τουριστικούς πράκτορες στο Τελ Αβίβ).

3.4.2.3

Road Shows

Η συνήθης πρακτική των Road Shows θα πρέπει να εφαρμοστεί σε συλλογική
βάση από τους επιχειρηματίες και φορείς της Λάρνακας και όπως
αναφέρθηκε, λόγω περιορισμού των δυνατοτήτων θα εστιάζονται σε περιοχές.

3.4.2.4

Συνεργασία με Ξενοδοχεία σε άλλες περιοχές

Επιδίωξη θα πρέπει να είναι και η συνεργασία των ξενοδοχείων της Λάρνακας
με άλλα ξενοδοχεία σε άλλες περιοχές της Κύπρου για ανταλλαγή τουριστών,
κλπ.

3.4.2.5

Χρήση Call Centers και Telemarketing

Η χρήση των call centers του εξωτερικού μπορεί να γίνει τόσο για θέματα
πληροφόρησης

για

την

περιοχή

όσο

και

για

θέματα

προώθησης,

γνωστοποίησης, κλπ. Δεν μπορεί όπως να θεωρηθεί ενέργεια πρόταξης.

3.4.2.6

Αξιοποίηση των Last Minute Bookings

Ιδιαίτερης προσοχής και αξιοποίησης θα πρέπει να τύχουν τα Last Minute
Bookings με ανάλογες συνεργασίες αερογραμμών, διοργανωτών ταξιδιών και
τουριστικών πρακτόρων.
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3.4.2.7

Ειδικά Πακέτα / Προσφορές για τον Εγχώριο Τουρισμό

Σε συνεχή (ετήσια) και συλλογική βάση θα πρέπει να διεξάγονται συλλογικές
εκστρατείες με τον σχεδιασμό ανάλογων πακέτων για τον εγχώριο τουρισμό
(π.χ. για groups, οικογένειες, new couples, κ.α.). Και σε αυτό τον τομέα,
απαιτείται η προβολή των πλούσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιοχής.

3.4.2.8

Πακέτα εβδομάδων γνωριμίας

Προτείνεται η προώθηση σε μήνες χαμηλής πληρότητας, ειδικών πακέτων
γνωριμίας της περιοχής (π.χ. με 50% των τιμών) με ειδικές τιμές από
ξενοδόχους. Μια τέτοια πρακτική που με επιτυχία εφαρμόζεται από πολλές
περιοχές (όπως το Ντουπάϊ) θα επιτρέψει στην γνωριμία της αναβάθμισης
περιοχής και θα συμβάλει εν μέρη στο πρόβλημα εποχικότητας.

3.4.2.9

Σχεδιασμός Loyalty Schemes

Μια συλλογική προσέγγιση αφορά και την ενδυνάμωση του πελατειακού
Loyalty με τους επαναληπτικούς επισκέπτες στην περιοχή, να χαίρουν
ιδιαίτερης μεταχείρισης με δωρεάν διανυκτερεύσεις, επισκέψεις σε Μουσεία
και άλλα αξιοθέατα,

εκπτώσεις σε εστιατόρια και άλλους χώρους μαζικής

εστίασης καθώς ακόμα και ψώνια από καταστήματα της περιοχής.
Το εγχείρημα είναι αρκετά μεγάλο και χρειάζεται να εξεταστεί από μόνο του
ως προς το πως θα γίνεται ο καθορισμός των μονάδων που θα συλλέγει ένας
επισκέπτης (αφού από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο και εστιατόριο / μπαρ και
άλλο κατάλυμα οι τιμές διαφέρουν). Επίσης ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε
επισκέπτης θα πιστώνεται αυτόματα τις μονάδες του με πιθανότερη τη λύση
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος των πιστωτικών καρτών – αν και το
συγκεκριμένο ζήτημα δεν έχει εξεταστεί σε βάθος.
Πιθανή λύση και διαχείριση ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να γίνει και μέσω
του Portal παρέχοντας δυνατότητες πρόσβασης στον επισκέπτη ανά πάσα
στιγμή να ελέγχει τη δική του μερίδα, ενώ ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να
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αξιοποιηθεί περαιτέρω και για σκοπούς Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων με
δυνατότητες άμεσης επικοινωνίας και δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας στη
βάση πελάτης – προμηθευτής με όλα τα σχετικά πλεονεκτήματα που παρέχει
σήμερα η τεχνολογία. Βέβαια το κόστος μιας τέτοιας λύσης σε συστήματα και
λογισμικά ανέρχεται σε αρκετές δεκάδες χιλιάδες λίρες άρα θα πρέπει να
μετρηθεί ανάλογα και για την περιοχή ή να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω
εξέτασης μετά και την ολοκλήρωση σχετικής μελέτης του Κυπριακού
Οργανισμού Τουρισμού.
Μια απλοποιημένη μορφή θα ήταν η έκδοση loyalty cards διαφόρων
χρωμάτων σύμφωνα με τα χρόνια ή φορές επίσκεψης και ανάλογη
ενθάρρυνση όλων των εμπλεκομένων για εκπτώσεις και ιδιαίτερη φροντίδα
και εξυπηρέτηση.

3.4.2.10

Υιοθέτηση του σχεδίου «Περιοδεύων Ξεναγός»

Με στόχο τη δημιουργία ενός καναλιού επικοινωνίας της πόλης της Λάρνακας
με τους τουρίστες της προτείνεται η υιοθέτηση του πρωτοποριακού σχεδίου
«Περιοδεύων Ξεναγός». Συγκεκριμένα, ένα άτομο με ολοκληρωμένες γνώσεις
για τα τουριστικά αξιοθέατα της πόλης και ορεινής Λάρνακας θα καταρτίζει ένα
εβδομαδιαίο πρόγραμμα επίσκεψης των ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών
καταλυμάτων της πόλης.
Σε αυτές τις επισκέψεις και σε ώρα που θα ανακοινώνεται έγκαιρα στους
ξένους επισκέπτες, ο Περιοδεύων Ξεναγός θα παρουσιάζει όλα τα αξιοθέατα
που οι τουρίστες μπορούν να επισκεφθούν και τις δραστηριότητες που
μπορούν να κάνουν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Λάρνακα. Κατά
τις επισκέψεις μπορεί να διανέμεται και ανάλογο προωθητικό υλικό.

3.4.2.11

Benchmarking

Εγκαθίδρυση Benchmark με ανάλογους μηνιαίους δείκτες για ξενοδοχεία,
εστιατόρια και άλλα κέντρα αναψυχής (πληρότητα / κίνηση, προφίλ
επισκεπτών, κλπ)
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3.5

Ιεράρχηση Μέσων

Σε μια προσπάθεια ιεράρχησης των Μέσων Επικοινωνίας και Προώθησης
που αναφέρθηκαν πιο πάνω παρουσιάζεται ο πιο κάτω πίνακας στον οποίο
φαίνεται η σημασία και η προτεραιότητα εφαρμογής για κάθε ένα από τα
προτεινόμενα μέσα.
Ιεράρχηση Μέσων Επικοινωνίας και Προώθησης

ΜΕΣΑ
Διαδίκτυο
Οδηγός Πόλης & Ενδοχώρας
Εκδόσεις για κάθε περιοχή
Τουριστικός Χάρτης
Ιστορία Λάρνακας & Αρχαιότητες
Λάρνακα Time-Out / Food & Drink
Hotel & Restaurant Guide
Λάρνακα & Χειροτεχνία
Ενημερωτικό Δελτίο
CDs
Διαφήμιση μέσω ΜΜΕ
Φιλοξενία Διοργανωτών Ταξιδιών
Φιλοξενία Δημοσιογράφων
Επιβράβευση Δημοσιογράφων
Επιβράβευση Εταιρειών
Εκδηλώσεις μεγάλης εμβέλειας
Συμμετοχή σε εκθέσεις
Γαστρονομικές βραδιές
Information Desk - Αεροδρόμιο
Information Kiosks
Εθιμοτυπικές Αναπαραστάσεις
Direct Mail
Παρουσιάσεις σε Τour Operators
Road Shows
Συνεργασία με άλλα ξενοδοχεία
Χρήση Call Centers / Telemarketing
Last Minute Bookings
Πακέτα για Εγχώριο Τουρισμό
Loyalty Schemes
Περιοδεύων Ξεναγός
Benchmarking
Πακέτα γνωριμίας

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
ΣΗΜΑΣΙΑΣ/
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ











ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ
ΣΗΜΑΣΙΑΣ /
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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4.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ & ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η οργάνωση και σχεδιασμός ενός αποδοτικού σχήματος, οργάνωσης και
μηχανισμού υλοποίησης περιφερειακής τουριστικής ανάπτυξης είναι ένα πολύ
σύνθετο και πολύπλοκο θέμα.
Με στόχο την αποφυγή των λόγων που οδήγησαν σε αποτυχία ή μη
αποδοτική εφαρμογή αποφάσεων και προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης,
ο όποιος οργανικός σχεδιασμός θα πρέπει να διέπεται από μια ολιστική
προσέγγιση και να λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων τον ακόλουθο δεκάλογο
(αναγκαίας) πρόταξης:

i.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι στο τουριστικό γίγνεσθαι θα
έχουν λόγο στα δρώμενα της περιφέρειας και θα συμβάλουν στις
όποιες αποφάσεις (συλλογικές αποφάσεις)

ii.

Τα πολύ μεγάλα σχήματα είναι βραδυκίνητα και μη ευέλικτα σε θέματα
λήψης αποφάσεων και εφαρμογών (ανάγκη τεμαχισμού του decision
process με ανάλογη κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθύνης)

iii.

Υπάρχουν πολλά θέματα στα οποία υπάρχει ή πρέπει να υπάρχει
κοινή συνισταμένη και συνοχή οραμάτων (κοινά οράματα)

iv.

Αποτελεί πραγματικότητα η διαπλοκή συμφερόντων, οι διαφορετικές
προτεραιότητες

των

διαφόρων

ομάδων

/

εμπλεκομένων

στην

τουριστική ανάπτυξη (διαφορετικά συμφέροντα)

v.

Διαφορετικές είναι συχνά οι προτεραιότητες και η αντίληψη του κράτους
για διάφορα θέματα υποδομών και ανάπτυξης και διαφορετικές των
τοπικών φορέων (αναζήτηση κοινών συνισταμένων και αποδοτική
προώθηση περιφερειακών θεμάτων – Λόμπι)
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vi.

Συνήθης αποτυχία εφαρμογών είναι η απουσία μηχανισμών (σωστής
πληροφόρησης, προγραμματισμού, συντονισμού και κυρίως
μηχανισμών εφαρμογής και ελέγχου)

vii.

Σημαντικός συντελεστής αποτυχίας είναι επίσης η απουσία πηγών
χρηματοδότησης και η αδυναμία προσέλκυσης επενδύσεων του
ιδιωτικού τομέα (πηγές χρηματοδότησης)

viii.

Η εφαρμογή προγραμμάτων χωρίς τη χρήση ειδικών τεχνοκρατών /
συμβούλων για μεγιστοποίηση ποιότητας και αποδοτικότητας (χρήση
ειδικών)

ix.

Η συνεργασία μεταξύ κράτους και τοπικών αρχών, τοπικών αρχών
μεταξύ τους, τοπικών αρχών και φορέων, φορέων μεταξύ τους,
ιδιωτικού τομέα και φορέων, αρχών και κράτους και ανάμεσα στον
ιδιωτικό τομέα δεν είναι ικανοποιητική και αποδοτική (συνεργασία σε
όλα τα επίπεδα).

Με γνώμονα τα πιο πάνω προτείνεται:

i.

Η δραστηριοποίηση με σαφέστερο προσδιορισμό του ρόλου του
ενιαίου περιφερειακού Τουριστικού Φορέα Λευκωσίας από την αιγίδα
του ΕΒΕΛ.

ii.

Η δημιουργία εταιρείας ή ορθότερα ειδικών (project related) εταιρειών
ανάπτυξης

iii.

Η πρόσληψη Λειτουργού Τουρισμού

iv.

Η

χρήση

Συμβούλων

και

άλλων

ειδικών

τεχνοκρατών

και

επαγγελματιών (στην Κύπρο και εξωτερικό)

v.

Η εγκαθίδρυση μηχανισμών, κινήτρων και μέσων προσέλκυσης
κεφαλαίων επενδύσεων και κονδυλίων προώθησης
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vi.

Η αναβάθμιση των πηγών πληροφόρησης και της επικοινωνίας μεταξύ
όλων των εμπλεκομένων

vii.

Ο σαφέστερος καθορισμός αρμοδιότητας, ρόλου και υπευθυνότητας
των εμπλεκομένων

viii.

Η ενθάρρυνση και υποκίνηση συνεργασίας και συλλογικότητας σε όλα
τα επίπεδα

Το ακόλουθο γράφημα παρουσιάζει μια ολική προσέγγιση του θέματος και πιο
κάτω

αναλύονται

οι

διάφοροι

παράμετροι

ή

/

και

ρόλοι

όπως

προαναφέρθηκαν.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΡΑΤΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ /
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ /
ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Κ.Ο.Τ.

ΕΡΓΑ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΒΕΛ
ΕΡΓΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΙ /
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
&
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΙΣ /
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
&
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
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4.1

Πληροφόρηση

Δεδομένων των μεγάλων αναγκών πληροφόρησης σειρά μέτρων θα πρέπει
να ληφθούν και η χρήση διαφόρων εργαλείων με στόχο την μεγιστοποίηση
της ποσοτικής και ποιοτικής πληροφόρησης.
 Ενδυνάμωση Desk Research (ετησίως)
 Πρωτογενείς έρευνες μεταξύ περιηγητών (ετήσια και καθ’ όλη την διάρκεια
του χρόνου)
 Εργαστήρι εμπλεκομένων φορέων (ετήσια)
 Έρευνα τιμών ξενοδοχείων ανταγωνιστικών χωρών (3-4 φορές το χρόνο)
 Πρωτογενή έρευνα σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού μεταξύ
δυνητικών περιηγητών (Ελλάδα, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο κλπ)
συλλογικά με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού ή άλλες πόλεις.
 Έρευνα μεταξύ tour operators (σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό
Τουρισμού ή άλλες πόλεις ή ανταλλαγή ερευνών ετήσια)
 Εγκαθίδρυση Benchmark με ανάλογους μηνιαίους δείκτες για ξενοδοχεία,
εστιατόρια και άλλα κέντρα αναψυχής (πληρότητα / κίνηση, προφίλ
επισκεπτών, κλπ)

4.2

Συνεργασία & Συλλογικότητα

Καταλυτικός άξονας επιτυχημένης εφαρμογής των όποιων προγραμμάτων
είναι η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
και συλλογικότητα στις αποφάσεις, σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων
με τον ανάλογο καταμερισμό σε κόστος ανεξαρτήτως κονδυλίων που
ενδεχομένως θα προσελκυθούν από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού.
Η συνεργασία ξεκινά από κοινούς οραματισμούς, τον καθορισμό της κοινής
συνισταμένης σε θέματα προτεραιοτήτων καταρχήν στο επίπεδο των ίδιων
ενδιαφερόντων (π.χ. μεταξύ ξενοδοχείων) και στην συνέχεια σε περιφερειακό
επίπεδο και στον επίπεδο περιφέρειας και κράτους.
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Η συνεργασία θα μπορεί να εκτείνεται και σε επενδυτικές δραστηριότητες
(π.χ. θεμάτων / έργων τουριστικής υποδομής – βλέπε εταιρείες ανάπτυξης)

4.3

Ενιαίος Φορέας Τουριστικής Ανάπτυξης

Ο Ενιαίος Φορέας Τουριστικής Ανάπτυξης επαναδραστηριοποιήθηκε θα
πρέπει να επαναδιατυπωθεί και διευκρινιστεί ο ρόλος του.
4.3.1 Δομή & Συμμετοχή
Συμμετοχή στο φορέα πρέπει να έχουν εκπρόσωποι των ακόλουθων
οργανώσεων και φορέων:

-

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

-

ΕΒΕ Λευκωσίας

-

Δήμοι

-

Κοινοτικά Συμβούλια Βελτιώσεως

-

ΠΑΣΥΞΕ & ΣΤΕΚ

-

ΠΟΒΕΚ

-

Σύνδεσμος Κέντρων Αναψυχής

-

Άλλοι σχετικοί τοπικοί Σύνδεσμοι

-

Ο Λειτουργός Τουρισμού

-

Σύμβουλοι

-

Εταιρείες Τουριστικής Ανάπτυξης

Όσον αφορά την δομή του φορέα προτείνεται να προεδρεύετε από τον
εκάστοτε πρόεδρο του ΕΒΕΛ ή τον Δήμαρχο Λευκωσίας και σε κάθε
περίπτωση ο ένας εκ των δύο να είναι ο πρόεδρος και ο άλλος ο
αντιπρόεδρος αντίστοιχα.
Γραμματέας του Ενιαίου Φορέα Τουριστικής Ανάπτυξης θα πρέπει να είναι
προτεινόμενος για πρόσληψη λειτουργός ή ο Γενικός Γραμματέας του ΕΒΕΛ.
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Αναλόγως θεμάτων μπορούν να καταρτίζονται Ad Hoc επιτροπές για κάλυψη
επί μέρους ή εξειδικευμένων θεμάτων (π.χ. Αναζωογόνηση της εντός των
τειχών Πόλης).
4.3.2 Ρόλος & Λειτουργία
Ο Ενιαίος Φορέας Τουριστικής Ανάπτυξης θα είναι το ανώτατο συλλογικό
όργανο λήψης αποφάσεων και συντονισμού του τομέα.

Αναλυτικότερα οι

αρμοδιότητες του Φορέα θα είναι:
 Ενημέρωση και Επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων
 Συντονισμός δραστηριοτήτων
 Λήψη συλλογικών αποφάσεων
 Καθορισμός αναγκών σε θέματα υποδομής και τουριστικής ανάπτυξης
 Λειτουργία ως κέντρο Λόμπι και προβολής αναγκών σε θέματα υποδομής
και τουριστικής ανάπτυξης
 Στρατηγικός Σχεδιασμός
 Παρακολούθηση των προγραμμάτων Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και
γενικά υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού
Ο φορέας θα αναλάβει, μέχρι την εγκαθίδρυση ειδικής εταιρείας προώθησης
και

προβολής

της

Λευκωσίας,

όλα

τα

θέματα

που

άπτονται

της

επικοινωνιακής δραστηριότητας.
Ο φορέας θα συνεδριάζει ανά δίμηνο και θα συνέρχεται σε ad hoc βάση για
επί μέρους θέματα.

4.4

Εταιρείες Τουριστικής Ανάπτυξης

Η κάλυψη των επιμέρους ή εξειδικευμένων αναγκών σε θέματα εμπλουτισμού
του τουριστικού προϊόντος μπορούν να καλυφθούν μέσω εταιρειών
τουριστικής ανάπτυξης.
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Στόχος είναι ανεξαρτήτως της συμβολής του κράτους σε θέματα υποδομής να
παρθεί το μέλλον της τουριστικής Λάρνακας στα χέρια της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας.
Οι επιλογές που προσφέρονται είναι:
α)

η δημιουργία μιας ενιαίας εταιρίας τουριστικής ανάπτυξης

β)

η εγκαθίδρυση αριθμού εταιρειών σύμφωνα με τα έργα που θα
προταχθούν και ανάλογα με το ενδιαφέρον των επενδυτών

Η δεύτερη επιλογή κρίνεται ως καλύτερη λόγω ευελιξίας αλλά και το γεγονός
ότι συνάδει με τα ενδιαφέροντα και προτεραιότητες του όποιου δυνητικού
επενδυτή.
Νοείται ότι κεφάλαια, μετοχική δομή, καταστατικά, τρόπος λειτουργίας, κλπ
της κάθε εταιρείας θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των έργων.
Θεματικά, δηλαδή συνολικά από πλευράς αναγκών σε έργα, εταιρείες
τουριστικής ανάπτυξης μπορούν να εγκαθιδρυθούν μετά από σχετικές ειδικές
μελέτες μεταξύ άλλων στους ακόλουθους τομείς:
 Διαχείρισης του Αεροδρομίου Λευκωσίας.
 Ανάπτυξης γηπέδων γκολφ
 Δημιουργίας θεματικών πάρκων
 Ανάπτυξης κέντρου (ων) ευεξίας
 Αγροτουριστικής ανάπτυξης
 Αναζωογόνησης και διαχείρισης της Εντός των τειχών Πόλης
 Κατάρτισης & Εκπαίδευσης
 PPPs για θέματα marketing και προώθησης τουριστικού προϊόντος
(Public–Private Partnerships)
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Επενδυτές των εταιρειών τουριστικής ανάπτυξης μπορεί να είναι οι Κύπριοι
και ξένοι επιχειρηματίες, ειδικοί, διαχειριστές έργων αλλά και αναλόγως
θέματος και οι αντίστοιχοι τοπικοί φορείς και οργανισμοί.
Ο ρόλος της Κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να ενισχυθεί
με την σύσταση εταιρειών ανάπτυξης και γενικά συνεργασιών με τον ιδιωτικό
τομέα PPPs – (Public – Private partnerships).
Καταλύτης στην εγκαθίδρυση και λειτουργία εταιρειών τουριστικής ανάπτυξης
θα είναι ελκυστικά κίνητρα για τους επενδυτές διαφόρων μορφών από το
κράτος (π.χ. φορολογικά, περίοδος leasing).

4.5

Πηγές Χρηματοδότησης

Η ουσιαστική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Λάρνακας και η
αποδοτική προβολή της προϋποθέτει μεγάλες δαπάνες και επενδύσεις.
Πρώτιστα θα πρέπει να καθοριστούν τα έργα υποδομής που θα έπρεπε να
αναμένεται η κατασκευή τους από το κράτος ή και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στη συνέχεια θα προσδιοριστούν επακριβώς (με έρευνες, επαφές, κλπ) οι
δυνατότητες, μορφές, κλπ και εφικτά κεφάλαια από εταιρείες τουριστικής
ανάπτυξης.
Αναφορικά με τις δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας θα πρέπει, όπως ήδη
αναφέρθηκε, στα πλαίσια της περιφερειακής πολιτικής του Κυπριακού
Οργανισμού Τουρισμού για ανάπτυξη των περιοχών να διατεθούν και
αντίστοιχα κονδύλια των όποιων ενεργειών. Η διάθεση θα συνάδει με την
ευρύτερη προβολή αλλά θα εστιάζεται στους στόχους και στρατηγική της κάθε
περιφέρειας.
Ως εκ τούτου μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας θα καλύπτονται όλες οι
κάποιες από τις επιμέρους ανάγκες (π.χ. έκδοση ξενοδοχειακών οδηγών από
τους ξενοδόχους, τουριστικού οδηγού από τους ξενοδόχους, εστιατόρια, και
τουριστικούς πράκτορες, κλπ) ή κάποιοι από τους οδηγούς μπορούν να
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αναθέτονται εργολαβικά σε οίκους παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών,
επικοινωνίας ή διαφημιστικά γραφεία όπου το κόστος θα καλύπτεται από
ανάλογες διαφημιστικές καταχωρήσεις.
Άλλες υπαλλακτικές ή ορθότερα συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης
του Φορέα Τουριστικής Ανάπτυξης Λάρνακας ή της εταιρίας προβολής
μπορούν να αποτελέσουν:
Η αποκλειστική οικονομική αξιοποίηση του εμβλήματος της Περιοχής μεταξύ
εταιρειών

που

προωθούν

τουριστικά

διαφημιστικά

όπως

καπελάκια,

αναπτήρες, φλιτζάνια.
Η αποκλειστική εκμετάλλευση του portal της περιοχής, για συμμετοχή όλων
των ενδιαφερομένων ξενοδόχων, εστιατόρων και άλλων εταιρειών (ανάπτυξης
γης, εκδηλώσεων κλπ)
Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επίκεντρο την
τουριστική ανάπτυξη ή και επί μέρους αναβάθμιση και ανάπλαση πολιτιστικών
και άλλων χαρακτηριστικών κληρονομιάς της περιοχής, όπως για παράδειγμα
το αρχαίο κάστρο θα πρέπει να τύχουν πλήρους εκμετάλλευσης και
αξιοποίησης.

4.6

Λειτουργός Τουρισμού & Σύμβουλοι

Προτείνεται η πρόσληψη λειτουργού τουρισμού ο οποίος να στεγάζεται στο
ΕΒΕΛ και ο οποίος θα ασχολείται εφ’

όλης σε θέματα τουρισμού, τον

συντονισμό του Ενιαίου Φορέα Τουριστικής Ανάπτυξης και μεταξύ των
φορέων, συντονισμό και υλοποίηση αποφάσεων Ενιαίου Φορέα Τουριστικής
Ανάπτυξης και εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων
προώθησης.
Η χρήση των συμβούλων (ως ειδικοί και ανεξάρτητοι παρατηρητές) είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη αν όχι επιβεβλημένη. Εκτός της Ad Hoc χρήσης συμβούλων
για πολύ εξειδικευμένα θέματα (π.χ. περιβαλλοντικά, ποιότητας, επί μέρους
αξιολογήσεις και αναλύσεις) κρίνεται ως σημαντική η συμμετοχή τους στον
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Ενιαίο Φορέα Τουριστικής Ανάπτυξης, στην εφαρμογή ή συμβολή στην
εφαρμογή των προγραμμάτων επικοινωνίας.

239

VΙ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Για τη σύνταξη του παρόντος αναμορφωμένου σχεδίου ποιότητας και
προστιθέμενης

αξίας

λήφθηκαν

υπόψη

τα

σχόλια

της

Επιτροπής

Παρακολούθησης της Μελέτης βάσει των οποίων έγινε διερεύνηση της
καταλληλότητας της στρατηγικής στους τοπικούς φορείς της Επαρχίας
Λάρνακας.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Αξιολογήθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση de minimis για εφαρμογή
συστημάτων ISO 9001:2000. ISO 14001, HACCP και GREEN GLOBE 21 σε
ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα» που υλοποιείται από τον ΚΟΤ. Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να συμβάλλει στη Δράση 2.α: Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας

των

τουριστικών

επιχειρήσεων

της

Επαρχίας

με

παρεμβάσεις για τη βελτίωση του οργανωτικού εκσυγχρονισμού των
επιχειρήσεων και την πιστοποίηση της

ποιότητας των παρεχομένων

υπηρεσιών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Επίσης, αξιολογήθηκε το
πρόγραμμα «ΒΑΚΧΙΣ» για την προώθηση της Παραδοσιακής Κυπριακής
Κουζίνας σε Ταβέρνες.
2. Διερευνήθηκε η καταλληλότητα των Δράσεων σχετικά με:
 Την εισαγωγή του θεσμού της Επιχειρηματικής Αριστείας και της
απονομής ετήσιων βραβείων ποιότητας στις επιχειρήσεις της Επαρχίας
από το Επιμελητήριο,
 Τη Δημιουργία Επαρχιακού Κέντρου Τεκμηρίωσης
 Την εισαγωγή σχεδίων κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρησιακών
αλυσίδων προστιθέμενης αξίας και
 Τη δημιουργία Τουριστικού Παρατηρητηρίου Τιμών
Τα

σχόλια

της

Επιτροπής

Παρακολούθησης

σχετικά

με

την

αποτελεσματικότητα των δράσεων που αφορούν στη Δημιουργία Επαρχιακού
Κέντρου Τεκμηρίωσης και στη δημιουργία Τουριστικού Παρατηρητηρίου Τιμών
θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση των σχεδίων δράσης της επόμενης
φάσης της μελέτης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Οι τρεις βασικοί τομείς παρέμβασης της Στρατηγικής Ποιότητας / Αξίας
σύμφωνα με τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης και Σχέδιο Υλοποίησης
2003 – 2010 του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού είναι:
α. η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού,
β. η ποιότητα
γ. οι τιμές
Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται οι παραπάνω τομείς παρέμβασης σε
περιφερειακό επίπεδο με στόχο τη διεξαγωγή συμπερασμάτων από την
υφιστάμενη κατάσταση στην Επαρχία Λάρνακας και την υποβολή προτάσεων
στρατηγικής, οι οποίες θα υλοποιηθούν μέσα από εξειδικευμένα σχέδια
δράσης είτε σε περιφερειακό είτε σε κεντρικό επίπεδο.
Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται:
1. Τα γενικότερα στοιχεία αειφορικής / ποιοτικής ανάπτυξης στα οποία θα
πρέπει να στηριχθεί η στρατηγική ποιότητας της Επαρχίας.
2. Το κατευθυντήριο πλαίσιο αειφορικής / ποιοτικής της ανάπτυξης
Επαρχίας
3. Οι γενικές διαπιστώσεις που αφορούν στον κάθε τομέα παρέμβασης
της Στρατηγικής ποιότητας / αξίας και απορρέουν από την εθνική και
διεθνή εμπειρία.
4. Η σύνοψη της υφιστάμενης κατάστασης στην Επαρχία Λάρνακας σε
σχέση με το πλαίσιο αναφοράς του κάθε τομέα παρέμβασης.
5. Οι Στρατηγικές κατευθύνσεις για κάθε τομέα παρέμβασης οι οποίες
συγκροτούν μια σχεδιασμένη και επιθυμητή πορεία δράσης.
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6. Συνοπτικό πρόγραμμα δράσης που απορρέει από τις Στρατηγικές
κατευθύνσεις του κάθε τομέα παρέμβασης. Μόλις επικυρωθεί η
προτεινόμενη Στρατηγική ποιότητας / αξίας από τους αρμόδιους φορείς,
τα προγράμματα δράσης που περιλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο, θα
εξειδικευτούν σε αναλυτικά σχέδια δράσης.
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι η προσπάθεια που καταβλήθηκε από την
ομάδα

μελέτης

προστιθέμενης

για
αξίας

τη
της

διατύπωση
Επαρχίας

της

στρατηγικής

Λάρνακας,

δεν

ποιότητας

και

αντιμετωπίζει

τη

συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα ως ανεξάρτητο τμήμα της Νήσου αλλά ως
μέρος του συνόλου μίας χώρας – προορισμού η οποία έχει κεντρικό στόχο την
ανάπτυξη και εξέλιξη του τουριστικού της προϊόντος. Για το λόγο αυτό, οι
προτάσεις που διατυπώνονται μπορούν να αξιοποιηθούν και να υλοποιηθούν
τόσο σε επίπεδο Επαρχίας, όσο και σε Εθνικό Επίπεδο με τις ανάλογες
προσαρμογές.
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1. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ / ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Στην παροχή

τουριστικών υπηρεσιών ο

όρος

ποιότητα

μπορεί

να

επικεντρωθεί γύρω από τα παρακάτω σημεία :
 Την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των
πελατών
 Τη συμμόρφωση στη νομοθεσία
 Το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος
 Τη συνεχή βελτίωση της κτιριακής υποδομής
 Την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού (προσωπικού και στελεχών)
 Την πρόληψη εμφάνισης περιπτώσεων μη ικανοποίησης των πελατών
 Την πρόληψη δυσμενών επιδράσεων από την λειτουργία της επιχείρησης
στην κοινωνία και το περιβάλλον.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το σενάριο αειφορικής ανάπτυξης του τουρισμού
στην Επαρχία Λάρνακας με προσανατολισμό την ποιότητα, θα πρέπει να
ικανοποιεί τα παραπάνω σημεία και να κινείται προς τις εξής κατευθύνσεις:
1. Εκπαίδευση – κατάρτιση των επιχειρηµατιών και των εργαζοµένων στον
τοµέα του τουρισµού.
2. Έλεγχο

της τήρησης

των προδιαγραφών για

τη

λειτουργία

των

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (µεταφορών -επικοινωνιών, φιλοξενίας,
εστίασης).
3. Ανάπτυξη µηχανισµού λήψης και επεξεργασίας σχολίων, παραπόνων,
προτάσεων, υποδείξεων, που υποβάλλονται από τους τουρίστες και
ανάλογη δράση για την επανάταξη των προβληµάτων.
4. Αύξηση και βελτίωση της τοπικής παραγωγής.
5. Συμφωνίες μεταξύ:
α) φορέων του Δηµοσίου – επιχειρηµατιών και
β) οµάδων επιχειρηµατιών
για τη βελτίωση της ποιότητας και την προώθηση του τουριστικού
προϊόντος.
6. Βελτίωση των υποδομών περίθαλψης και πρόνοιας.
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7. Προστασία

και

"αυθυπαρξία"

ανάδειξη
και

του

"αυταξία".

τοπικού πολιτισµού
Αποφυγή

ως διαθέτοντος

φαινοµένων

φολκλόρ

και

"καρικατούρας".
8. Πολλαπλές δράσεις για την προστασία του συστήµατος πολιτισµικών /
κοινωνικών αξιών.
9. Μέτρηση της "φέρουσας ικανότητας" της περιοχής.
10. Καθορισμό του επιτρεπόμενου µμεγέθους, αριθμού και δυναμικότητας των
τουριστικών μονάδων.
11. Καθορισμό

του

επιτρεπόμενου

αριθμού

εστιατορίων,

μπαρ,

καφέ,

ζαχαροπλαστείων κ.α.
12. Ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων συγκοινωνιακής υποδομής,
μεγέθους ανάλογου µε το επιθυμητό είδος και µμέγεθος ανάπτυξης.
13. Ρύθμιση της σχέσης των πληθυσμιακών μεγεθών μονίμων κατοίκων –
επισκεπτών κατά τη διάρκεια του έτους.
14. Ρύθμιση της σχέσης των πληθυσμιακών μεγεθών μονίμων κατοίκων – µη
ντόπιων εργαζομένων κατά τη διάρκεια του έτους.
15. Καθορισμό χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στις εκτός
σχεδίου και εκτός οικισμών περιοχές. Η διατήρηση των μέχρι σήμερα
"ανέπαφων" από τη δόμηση περιοχών, η διαφύλαξη της γεωργικής γης, η
προστασία

του

τοπίου,

αποτελούν

βασικούς

στόχους

αλλά

και

προϋποθέσεις εφαρμογής και υλοποίησης του σεναρίου.
16. Καθορισµό χρήσεων γης και όρων και περιορισµών δόµησης εντός των
οικισµών, µε προτεραιότητα σε όσους δέχονται ήδη σηµαντικές πιέσεις.
Απαιτούνται ο έλεγχος της ανοικοδόµησης µε ποσοτικά και ποιοτικά
κριτήρια, ο σεβασµός της κατοικίας και άλλων προϋφιστάµενων χρήσεων
εντός των οικισµών, η αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήµατος, της
ηχορρύπανσης και της οπτικής ρύπανσης.
17. Προστασία των φυσικών στοιχείων και συνιστωσών του χώρου (ακτών,
τοπίων, γεωλογικών σχηµατισµών, χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστηµάτων, αγροτικού χώρου, αποδεκτών κ.λπ.).
18. Προστασία των ανθρωπογενών πολιτισµικών στοιχείων και συνόλων
(µνηµείων, ιστορικών τόπων, παραδοσιακής δόµησης, κοινόχρηστων και
κοινωφελών χώρων κ.λπ.).
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19. Προστασία – εξοικονόµηση υδατικών πόρων. Καθορισµός "επιτρεπόµενης"
κατανάλωσης – ανάλογη τιµολόγηση.
20. Αντιµετώπιση

της

ρύπανσης

µέσω

της διαχείρισης

των στερεών

αποβλήτων και των λυµάτων.
21. Συνδυαστικότητα / συµπληρωµατικότητα µορφών τουρισµού µε στόχο την
επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανακατανοµή της τουριστικής
κίνησης στο χρόνο και έµφαση στην ανάδειξη και ενίσχυση του «τοπικού».
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2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Με βάση την παραπάνω παρουσίαση και την υφιστάμενη κατάσταση στην
περιοχή, προσδιορίζουμε τις τρεις κύριες βασικές και αλληλοσυναρτώμενες
παραμέτρους στις οποίες θα πρέπει να εισαχθεί η εφαρμογή της ποιότητας
και οι οποίες αποτελούν τη διαδικασία αειφορικής ανάπτυξης του τουρισμού
της Επαρχίας και συνιστούν κατευθυντήριο πλαίσιο για τα επόμενα τμήματα
της μελέτης.
Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1 και στην ανάλυση που ακολουθεί οι τρεις
παράμετροι συντίθεται ο καθένας από 4 αλληλοσυναρτώμενες κατηγορίες
αναπτυξιακών παραγόντων.
ΓΡΑΦΗΜΑ 7
Πόροι / προϊόντα, Δραστηριότητες και Κίνητρα Τουρισμού
Επαρχίας Λάρνακας
Βασικοί Πόροι / Προϊόντα
Α

Κατηγορίες
4

4
Κατηγορίες
Β
Δραστηριότητες
ειδικού ενδιαφέροντος

4
Κατηγορίες
Γ
Κίνητρα
Τουριστών
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2.1 Βασικοί Πόροι / Προϊόντα Τουριστικής Έλξης
1. Πλέγμα φυσικών περιβαλλοντικών πόρων / προϊόντων: κυρίως της
παράκτιας ζώνης και των περιοχών φυσικού πλούτου και τοπίων.
2. Πλέγμα πολιτιστικών πόρων/προϊόντων: (υλικά και άυλα πολιτιστικά
στοιχεία) διαφόρων εποχών ή διαχρονικής εμβέλειας: αρχαιολογικοί
χώροι, μνημεία, νεότερα/νεοκλασικά κτίρια, παραδοσιακοί οικισμοί,
μουσεία και διάφορες παραδοσιακές εκδηλώσεις, έθιμα και τοπικά
δρώμενα.
3. Πλέγμα πόρων / προϊόντων παράκτιου – θαλάσσιου χώρου: ακτές /
παραλίες, κυρίως οργανωμένες (πλαζ) για κολύμβηση και δραστηριότητες
υπαίθριας αναψυχής (θερινής περιόδου), μαρίνες / ιστιοπλοϊκά κέντρα και
λιμάνια, κέντρα παραθερισμού / resorts.
4. Πλέγμα πόρων / προϊόντων Υγείας / Φυσικής ζωής: ιαματικές πηγές,
κέντρα τουρισμού υγείας και προϊόντα οικολογικής / φυσικής διατροφής.
2.2 Δραστηριότητες (συναρτώμενες με προιόντα) ειδικού ενδιαφέροντος
1. Δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής, φυσιολατρικού και αθλητικού
προσανατολισμού: πεζοπορικές διαδρομές,

ιππασία / ποδηλασία,

ιστιοπλοϊκές διαδρομές / μίνι κρουαζιέρες, επίσκεψη / περιήγηση /
φωτογράφιση φυσικών τοπίων κλπ.
2. Δραστηριότητες

πολιτιστικού

χαρακτήρα

ή

προσανατολισμένες

σε

πολιτιστικά (ανθρωπογενή προϊόντα και ειδικά οργανωμένες εκδηλώσεις
(εκθέσεις, συνέδρια): επισκέψεις / περιηγήσεις, αρχαιολογικών χώρων /
μνημείων / μουσείων, παρακολούθηση / συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια
και σε θρησκευτικές εκδηλώσεις καθώς και σε τοπικά δρώμενα ή
εκδηλώσεις / πανηγύρια.
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3. Δραστηριότητες κυρίως θερινής / καλοκαιρινής περιόδου συναρτώμενες με
παράκτιους χώρους ή κέντρα παραθερισμού / resorts, και συγκροτήματα
bungalows. Σχετιζόμενες με κίνητρα χαλάρωσης / ανάπαυσης οι εν λόγω
δραστηριότητες καλύπτουν εκτός από κολύμβηση (σε οργανωμένες πλαζ
ή πισίνες) την ψυχαγωγία / διασκέδαση / παρακολούθηση τοπικών
εκδηλώσεων – με τη συλλογική οργάνωσή τους από τα κέντρα
παραθερισμού.
4. Δραστηριότητες συναρτώμενες με την υγεία, τη φυσική ανανέωση και την
καλή (φυσική – σωματική) κατάσταση / fitness: άσκηση κυρίως (σύμφωνα
με ιατρικά προγράμματα) λουτροθεραπείας και θαλασσοθεραπείας αλλά
και ορισμένων άλλων δραστηριοτήτων «ήπιας μορφής»: πεζοπορία,
κολύμβηση κλπ.
2.3 Κίνητρα ή βασικά Εναύσματα / Ελατήρια, Τουριστών
1. Κίνητρα ή γνωριμία/απόλαυση της φύσης (φυσικών περιβαλ-λοντικών
πόρων) και η εξερεύνηση (exploration) ειδικών τοπίων καθώς και ορισμένα
hobbies

ή ενδιαφέροντα ενεργητικής δραστηριότητας / συμμετοχής

(συλλογικά / ομαδικά ή μεμονωμένα) σε ορισμένες δραστηριότητες
αθλητικού χαρακτήρα.
2. Κίνητρα ενημερωτικού/επιμορφωτικού, εκπαιδευτικού/ επιστημονικού και
θρησκευτικού χαρακτήρα: η απόκτηση εμπειριών ως προς διαφορετικούς
τρόπους ζωής, η συναναστροφή/γνωριμία με ντόπιους κατοίκους, η
επικοινωνία αλλά και προβολή ατομικών απόψεων/θέσεων (συνέδρια) και η
επιμόρφωση / απόκτηση γνώσεων (επισκέψεις μουσείων κλπ.)
3. Κίνητρα ανάπαυσης/ξεκούρασης/χαλάρωσης (relaxation) συναρτώμενα εν
μέρει με τα κίνητρα «διαφυγής / δραπέτευσης» από την καθημερινότητα
(escape motivation). Κίνητρα συναρτώμενα κυρίως με διακοπές σε κέντρα
παραθερισμού / resorts.
4. Κίνητρα υγείας / θεραπείας και φυσικής ανανέωσης συναρτώμενα, εν
μέρει, με κίνητρα υγιεινής διατροφής και κίνητρα θρησκευτικού χαρακτήρα.
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3. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Προσδιορίζονται στη συνέχεια οι Στόχοι Δράσης και τα Μέτρα Πολιτικής.
Πρόκειται για δύο αλληλοσυναρτώμενες αναπτυξιακές παραμέτρους. Με βάση
τους στόχους οι οποίοι προσδιορίζουν τις βασικές στρατηγικές επιλογές
αειφορικής/ποιοτικής τουριστικής ανάπτυξης και διακρίνονται κατά σειρά
προτεραιότητας,

προσδιορίζονται

στη

συνέχεια

τα

μέτρα

πολιτικής.

Προηγουμένως, διαγράφεται ένα κατευθυντήριο πλαίσιο ίσων παραμέτρων
και συνθηκών επίτευξης αειφόρου/ποιοτικής τουριστικής ανάπτυξης, στο
οποίο εντάσσονται και προσαρμόζονται οι στόχοι και τα μέτρα πολιτικής.
Κύριες ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ και Αναγκαίες Συνθήκες για την επίτευξη
Αειφορικής / Ποιοτικής Τουριστικής Ανάπτυξης στην Επαρχία Λάρνακας
Ο τύπος αυτός ανάπτυξης προϋποθέτει και απαιτεί συνεχείς προσπάθειες και
κυρίως συντονισμένες δράσεις μεταξύ διαφόρων φορέων ή αναπτυξιακών
παραμέτρων. Ένα γενικό πλαίσιο των βασικών παραμέτρων που εντάσσονται
στη διαδικασία για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης μαζί με τις αναγκαίες
συνθήκες (απαιτήσεις / προϋποθέσεις και σκοποί) παρουσιάζεται στο
Διάγραμμα 2.
Ειδικότερα, αναλύουμε παρακάτω τις εν λόγω παραμέτρους και τις
συναρτώμενες μ’ αυτές προϋποθέσεις και σκοπούς.
Παράμετρος 1. Η Τουριστική Αγορά: διάφορα τμήματα (ομάδες/
κατηγορίες) του τουριστικού πληθυσμού που επισκέπτεται τον τόπο
προορισμού.
α)

Κύριες

και

αναγκαίες

προαπαιτήσεις

συμπεριφοράς

που

επιδεικνύουν ή ασκούν οι τουρίστες επισκέπτες:
-

αυθεντικό ενδιαφέρον, γνώση και μέριμνα για την τοπική κουλτούρα και
τις κοινωνικό-πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως και

-

προθυμία,

ικανότητα

και

ευκαμψία

προσαρμογής

ή

αλλαγής

συμπεριφοράς στη διάρκεια επαφών.
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β) Κύριοι αντικειμενικοί σκοποί και αποτελέσματα / συνέπειες που
επιδιώκονται:
-

αυξημένη εκτίμηση / σεβασμός για τοπικές κοινωνικο-πολιτιστικές
δραστηριότητες και προϊόντα,

-

η καλύτερη δυνατή επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ ντόπιων
κατοίκων και επισκεπτών,

-

αυξημένες δαπάνες για αγορές τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων

-

ποιοτικής αναβάθμιση ή αύξηση / εξύψωση της τουριστικής εμπειρίας.

Παράμετρος 2. Τοπική Κοινότητα υποδοχής τουριστών
α) Κύριες και αναγκαίες απαιτήσεις / προϋποθέσεις:
-

αυξημένη αίσθηση τοπικής ταυτότητας, συνοχής και επίγνωσης
(πραγματισμός

/

ρεαλισμός)

αναπτυξιακών

δραστηριοτήτων

(αδυναμιών και πλεονεκτημάτων) της περιοχής, καθώς και
-

μέγιστη δυνατή συναίνεση / συμφωνία μεταξύ τοπικών ομάδων,
φορέων και οργανώσεων ως προς τις κύριες αναπτυξιακές επιδιώξεις.

β) Κύριοι αντικειμενικοί σκοποί και αποτελέσματα / συνέπειες που
επιδιώκονται:
-

αυξημένη ικανοποίηση κοινοτήτων ως προς τα επίπεδα και τις μορφές
τουριστικής ανάπτυξης, σε συνάρτηση με

-

μεγέθυνση

του

κοινωνικοοικονομικού

οφέλους

(εισοδήματα,

απασχόληση) από αυξημένες τουριστικές δαπάνες, και
-

σημαντική συμβολή του τουρισμού στην προστασία / αναβάθμιση /
αξιοποίηση φυσικών και κοινωνικο-πολιτιστικών πόρων της περιοχής.

Παράμετρος 3. Διοικητικοί φορείς / Υπηρεσίες (κεντρικοί, περιφερειακοί,
τοπικοί)
α) Κύριες και αναγκαίες απαιτήσεις / προϋποθέσεις:
-

ορθολογική διάγνωση και αξιολόγηση προβλημάτων και δυνάμει
αναπτυξιακών δυνατοτήτων/ευκαιριών και δράσεων – στο πλαίσιο
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ολοκληρωμένης διαδικασίας σχεδιασμού και άρτιου νομοθετικού
πλαισίου
-

συντονισμός τουριστικών πολιτικών μεταξύ αρμοδίων φορέων και
υπηρεσιών στα διάφορα γεωγραφικά / χωρικά επίπεδα, και

-

διοικητική/διαχειριστική ικανότητα για την εξασφάλιση επενδυτικής
επάρκειας και συνέχειας (διαχρονικά) ή των αναγκαίων εισροών
κεφαλαίων προσανατολισμένων στις κύριες τουριστικές υποδομές και
βασικά έργα ανωδομών.

β) Κύριοι αντικειμενικοί σκοποί και αποτελέσματα / συνέπειες που
επιδιώκονται:
-

μείωση ή ελαχιστοποίηση αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
που οφείλονται ή δημιουργούνται λόγω υπέρβασης των ορίων
χωρητικότητας των πόρων

-

μεγιστοποίηση του κοινωνικοοικονομικού οφέλους για τις τοπικές
κοινότητες με την επίτευξη της πλέον δυνατής και εξισορροπημένης
χωρικά ανάπτυξης

-

εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επενδύσεων και
των καλύτερων διασυνδέσεων του τουρισμού με άλλους τοπικούς
παραγωγικούς τομείς / κλάδους.

Παράμετρος

4.

Ταξιδιωτική

–

Τουριστική

βιομηχανία

–

πλέγμα

επιχειρήσεων.
α) Κύριες και αναγκαίες απαιτήσεις / προϋποθέσεις:
-

σωστή διάγνωση δυνατοτήτων και αναπτυξιακών προοπτικών σε
συνάρτηση με αναγνώριση και ορθολογική χρήση υφιστάμενων
επενδυτικών ευκαιριών

-

αυξημένη

ανταγωνιστικότητα

και

βιωσιμότητα

των

τουριστικών

επιχειρήσεων (υφισταμένων και μελλοντικών) μέσω ολοκληρωμένων
και συντονισμένων πολιτικών διαχείρισης / marketing
-

δημιουργία συνθηκών και πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν και τη
συμμετοχή τοπικών φορέων (ή δυνάμει επενδυτών) και διάφορες
μορφές συνεργασίας (δημόσιων / ιδιωτικών, ντόπιων / ξένων).
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β) Κύριοι αντικειμενικοί σκοποί και αποτελέσματα / συνέπειες που
επιδιώκονται:
-

αυξημένη συμβολή του ιδιωτικού τομέα και στην προστασία /
αναβάθμιση των φυσικών περιβαλλοντικών πόρων και στην ανάπτυξη
πολιτιστικών υποδομών / ανωδομών που οδηγούν σε σημαντικά
τοπικά οικονομικά οφέλη (εισοδήματα, απασχόληση)

-

μείωση αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οφειλόμενη σε
υπερβολική

χρήση

ανωδομών

/

υποδομών)

σαν

αποτέλεσμα

κατάλληλων πολιτικών διαχείρισης.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 8: ΚΥΡΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ/ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κεντρικός / Περιφερειακός / Τοπικός
(Επάρκεια / αποτελεσματικότητα
σχεδιασμού, οργάνωσης /
συντονισμού διαχείρισης/marketing

4

1

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
(ανταγωνιστικότητα –
βιωσιμότητα επιχειρήσεων /
εταιριών σ’ όλους τους κλάδους)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
(αποτελεσματική ένταξη
τουριστών στο τοπικό
περιβάλλον και επικοινωνία /
αλληλεπίδραση ντόπιων
κατοίκων – επισκεπτών)

2
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ
(συναίνεση, μεταξύ διαφόρων
ομάδων και ενεργός
συμμετοχή στα δρώμενα)
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3.1 Στόχοι
Οι βασικοί στόχοι στρατηγικών επιλογών αειφορικής / ποιοτικής ανάπτυξης
της Επαρχίας Λάρνακας, ίσης σημασίας και προτεραιότητας, καλύπτουν το
τουριστικό προϊόν, την τουριστική αγορά και την τουριστική βιομηχανία.
Α. Τουριστικό προϊόν (Τ.Π.)
Η αναδιάρθρωση του Τ.Π. αναφέρεται στην ανάπτυξη, διεύρυνση και ποιοτική
βελτίωση ολοκλήρου του φάσματος στις τουριστικής ανωδομής (καταλύματα
διαφόρων κατηγοριών) και υποδομής.
Συναρτώμενο και αναγκαίο τμήμα στις διαδικασίας αναδιάρθρωσης και
εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος αποτελεί η παράλληλη ανάπτυξη
των

μέσων,

δικτύων

και

υπηρεσιών

μεταφορών

επικοινωνιών

και

πληροφόρησης / προβολής. Η προτεραιότητα των στόχων για το Τ.Π.
διακρίνεται και διαγράφεται σε δύο κατηγορίες:

i)

Στόχος άμεσης χρονικής εμβέλειας ή προτεραιότητας που επιδιώκουν

τη βελτίωση και αναβάθμιση στις ποιότητας των προσφερομένων προϊόντων
και καλύπτουν
α) την ενίσχυση και εκσυγχρονισμό υφισταμένων τουριστικών ανωδομών /
καταλυμάτων,
β) την προστασία / αναβάθμιση (με σωστή διαχείριση) των άμεσα
συναρτώμενων (χωρικά) με στις ανωδομές περιβαλλοντικών πόρων και
γ) τη βελτίωση των υποδομών (κυρίως δικτύων προσπέλασης) στις εν λόγω
ανωδομές.

ii)

Στόχοι

προϋποθέτουν

μεσοχρόνιου
μια

/

συνεχή

μακροχρόνιου
/

συντονισμένη,

προσανατολισμού
διαχρονικά,

που

διαδικασία

διαμόρφωσης νέων προϊόντων. Μια διαμόρφωση σύμφωνα με στις νέες
μορφές

τουρισμού

(σύμφωνα

με

στις

χαρακτηριστικές

ιδιότητες

και

δυνατότητες των πόρων) αλλά και τα νέα προϊόντα άμεσα συναρτώμενα ή
διασυνδεόμενα με τους παραγωγικούς κλάδους της περιοχής.
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Β. Τουριστική Αγορά (Τ.Α.)
Η

αναδιάρθρωση

στις

Τ.Α.

αφορά

μια

διαδικασία

(διεποχικού/μακροπρόθεσμου προσανατολισμού) που περιλαμβάνει και
στοχεύει:
α) στην επέκταση / διεύρυνση και αναδιάρθρωση στις υφιστάμενης Τ.Α. με
την προσέλκυση εκείνων των τμημάτων στις ημεδαπής και αλλοδαπής
αγοράς που αντιστοιχούν και ανταποκρίνονται στις προκρινόμενες και
διαμορφούμενες γραμμές προϊόντων, και
β) στη γεωγραφική διάρθρωση και κατανομή των τουριστικών προϊόντων,
δραστηριοτήτων και ροών στο χώρο στις Επαρχίας.
Στόχος άμεσης χρονικά και πρώτης προτεραιότητας είναι η προσέλκυση
τουριστών σε περιοχές στις Επαρχίας όπου υφίσταντο ανωδομές και
υποδομές (προσπέλασης / διακίνησης) ή γενικά προϊόντα / πόροι τουριστικής
έλξης και οι οποίες διακρίνονται για περιορισμένη και έντονα εποχική ζήτηση.
Κύριος μεσοχρόνιος – μακροπρόθεσμος στόχος, που συναρτάται άμεσα με τη
διαμόρφωση νέων προϊόντων και μορφών τουρισμού είναι αφενός ο
εντοπισμός και η οριοθέτηση των επιθυμητών τμημάτων στις αγοράς και
αφετέρου η προώθηση, μέσω συντονισμένων ενεργειών / δράσεων δημοσίων
και ιδιωτικών φορέων, μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής marketing (βλ.
προηγούμενα κεφάλαια).
Γ. Τουριστική Βιομηχανία – Επιχειρήσεις
Η αναδιάρθρωση κι ο εκσυγχρονισμός της τουριστικής βιομηχανίας αφορά το
συνολικό πλέγμα αλλαγών (αλλαγές εκσυγχρονισμού π.χ. ως στις τα
συστήματα εξοπλισμού, κλπ.) που πραγματοποιούνται στις τουριστικές
επιχειρήσεις της Επαρχίας για να βελτιωθεί η ανταγωνιστική θέση στις στην
εθνική αλλά και διεθνή αγορά. Ο στόχος του εκσυγχρονισμού επιδιώκει
συνεχείς, διαχρονικά, αποδόσεις / ωφέλειες / κέρδη για στις επιχειρήσεις αλλά
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και οφέλη για στις τοπικές κοινότητες και το περιβάλλον όπου εντάσσονται οι
επιχειρήσεις.
Ειδικότερα σε επιχειρησιακό επίπεδο οι στόχοι (διαχρονικής εμβέλειας) για μια
διαρκή αειφόρο / ποιοτική ανάπτυξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
Α)

Στόχοι οικονομικής απόδοσης ή για μια υγιεινή / αυτοδύναμη

αποδοτικότητα (robust profitability) κυρίως με ολοκληρωμένες ενέργειες
εδραίωσης / ισχυροποίησης σχέσεων με στις πελάτες / τουρίστες μέσω
προσφοράς ποιότητας.
Β)

Στόχοι κοινωνικού προσανατολισμού που εντοπίζονται στην προσφορά

/ παροχή κοινωνικοοικονομικών ωφελειών στις τοπικές κοινότητες και κυρίως
στο σεβασμό και συμβολή στη προστασία τοπικών παραδοσιακών /
πολιτιστικών προϊόντων.
Γ)

Στόχοι περιβαλλοντικού προσανατολισμού (κύριων φυσικών πόρων)

που εντοπίζονται σε προσπάθειες / ενέργειες μείωσης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων (από

παραγόμενα

προϊόντα,

προσφερόμενες υπηρεσίες,

ασκούμενες δραστηριότητες) με τη σωστή διαχείριση των χρησιμοποιούμενων
περιβαλλοντικών πόρων.
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3.2 Μέτρα πολιτικής
Τα προτεινόμενα μέτρα τουριστικής πολιτικής για την Επαρχία εντάσσονται σε
3 αλληλοεξαρτώμενες κατηγορίες:
α) επενδυτικά μέτρα που αναφέρονται στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις
στον τουρισμό,
β) διαχειριστικά μέτρα που αφορούν κυρίως ζητήματα προστασίας /
αναβάθμισης περιβαλλοντικών πόρων της περιφέρειας, και
γ) μέτρα για την εκπαίδευση / κατάρτιση των απασχολούμενων στον τουρισμό.
α) Επενδυτικά Μέτρα
Σε άμεση συνάρτηση τόσο με τις διαπιστώσεις της ανάλυσης και τις
συγκεκριμένες

επιλογές

στόχων

και

δράσεων

που

διαγράψαμε

προηγουμένως, αναφέρεται στη συνέχεια η επενδυτική διάσταση των
μέτρων πολιτικής ως προς τρεις χρονικούς ορίζοντες.
i) Μέτρα άμεσης προτεραιότητας:
επενδύσεις

ποιοτικής

αναβάθμισης

και

εκσυγχρονισμού

(ολοκληρωμένης μορφής) της υφιστάμενης τουριστικής προσφοράς και
γενικότερα περιβαλλοντικών πόρων τουριστικής έλξης. Πρόκειται για
επενδύσεις που καλύπτουν τις ανωδομές / καταλύματα, ξενοδοχειακά ή
και άλλων μορφών, τη βελτίωση / αναβάθμιση ορισμένων υποδομών
όπως οδικά δίκτυα,

λιμενικές εγκαταστάσεις, τουριστικά λιμάνια /

αγκυροβόλια και αστικές / οικιστικές αναπλάσεις και αναβαθμίσεις (π.χ.
με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις / πεζοδρομήσεις και αναπαλαιώσεις
κτιρίων κυρίως σε παραδοσιακούς οικισμούς - βλέπε αναφορά στην
αναζωογόνηση του κέντρου).
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ii) Μέτρα μεσοχρόνιου προσανατολισμού:
Επενδύσεις για τη δημιουργία: α) νέων ανωδομών / καταλυμάτων όλων
των μορφών (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping κλπ.)
κυρίως σε περιοχές με υφιστάμενο μικρό δυναμικό και σύμφωνα με τις
προκρινόμενες μορφές και προϊόντα τουρισμού σε κάθε περιοχή, και β)
προϊόντων / υπηρεσιών / έργων ειδικής τουριστικής υποδομής
(συνεδριακά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας / υδροθεραπευτήρια,
κέντρα πληροφόρησης, κλπ. βλέπε σχετικές αναφορές).
iii) Μέτρα μακροχρόνιου προσανατολισμού:
Επενδύσεις για την ολοκλήρωση σ’ όλη την περιφέρεια ορισμένων
προγραμμάτων όπως: α)ειδικών μορφών τουρισμού και συναφών
προϊόντων

(π.χ.

αγροτουρισμός,

οικοτουρισμός,

κλπ.),

β)

ολοκληρωμένων δικτύων, σ’ όλη την επαρχία, τουριστικών ροών /
περιηγήσεων και ειδικών διαδρομών (σύμφωνα με τους πόρους της
περιοχής: πολιτιστικών, ποδηλασίας κλπ.).
β) Διαχειριστικά μέτρα
Τα διαχειριστικά μέτρα επικεντρώνονται κυρίως στην προστασία του
περιβάλλοντος ή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της επαρχίας. Σχετικά
επισημαίνεται ότι πρόκειται για μέτρα διαχείρισης που δεν είναι αποκλειστικής
αρμοδιότητας του τουριστικού τομέα (φορέων τουρισμού) αλλά συναρτώνται
άμεσα με ορισμένα μέτρα άλλων φορέων, όπως π.χ. η χωροταξική πολιτική, η
αγροτική πολιτική και η πολιτιστική πολιτική των αρμόδιων Υπουργείων.
Ειδικότερα, τα διαχειριστικά μέτρα (που απαιτούν συντονισμένες ενέργειες των
διαφόρων φορέων) για το περιβάλλον της επαρχίας εντοπίζονται στις
ακόλουθες κατηγορίες, ίσης σημασίας και προτεραιότητας:
i) Μέτρα διαχείρισης των φυσικών περιοχών / ελκυστικών τοπίων.
ii) Μέτρα διαχείρισης της παράκτιας ζώνης αλλά και του θαλάσσιου χώρου
με τον έλεγχο ορισμένων δραστηριοτήτων.
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iii) Μέτρα διαχείρισης (για προστασία / αξιοποίηση) των ποικίλων
(διαχρονικής εμβέλειας) πολιτιστικών πόρων, ιστορικών χώρων αλλά
και χαρακτηριστικών στοιχείων / συγκροτημάτων διατηρητέων και
παραδοσιακών οικισμών.
iv) Μέτρα διαχείρισης, γενικότερης εμβέλειας και στον αστικό χώρο
(ορθολογική διαχείριση αστικών αποβλήτων / απορριμμάτων) και στον
εξωαστικό / αγροτικό (υπαίθριος) όπου ασκούνται γεωγραφικές και
κτηνοτροφικές

δραστηριότητες

με

αρνητικές

περιβαλλοντικές

επιπτώσεις.
γ) Μέτρα για την εκπαίδευση / κατάρτιση απασχολούμενων
Επειδή, το εκπαιδευτικό επίπεδο θεωρείται χαμηλό ως μέσο, η διαμόρφωση
ενός συνεκτικού προγράμματος τουριστικής εκπαίδευσης / κατάρτισης και η
προώθηση σχετικών μέτρων θεωρείται άμεσης και πρώτης προτεραιότητας.
Ειδικότερα, τα σχετικά μέτρα και εκπαιδευτικά προγράμματα εντοπίζονται στις
ακόλουθες κατηγορίες (οι πρώτες 2 άμεσης προτεραιότητας):
i) Μέτρα

/

προγράμματα

επιμόρφωσης

για

στελέχη

τουριστικών

επιχειρήσεων (κυρίως μικρομεσαίων) σε θέματα διοίκησης / οργάνωσης
/ διαχείρισης.
ii) Μέτρα / προγράμματα επιμόρφωσης για υπαλλήλους / προσωπικό
υπηρεσίας σε καταλύματα και συναρτώμενες εγκαταστάσεις (π.χ.
εστιατόρια)

σε

θέματα

ποιότητας

/

καθαριότητας

και

Υγιεινής

προσφερομένων προϊόντων / αγαθών / υπηρεσιών.
iii) Μέτρα / προγράμματα επιμόρφωσης για στελέχη πρακτορείων,
γραφείων πληροφοριών, ξεναγών, σε θέματα επικοινωνίας με τουρίστες
και ξένων γλωσσών.
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iv) Μέτρα / προγράμματα επιμόρφωσης για στελέχη δημοσίων φορέων /
οργανισμών

(Τοπικής

Αυτοδιοίκησης)

σε

θέματα

τουριστικού

σχεδιασμού, διαχείρισης περιβαλλοντικών πόρων και ενημέρωσης /
ευαισθητοποίησης ντόπιων κατοίκων.
Όσον αφορά τους συγκεκριμένους τομείς παρέμβασης που πραγματεύεται η
παρούσα μελέτη, αυτοί αναλύονται διεξοδικά στις επόμενες παραγράφους.
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4.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

4.1

Γενικές Διαπιστώσεις

Οι δραστηριότητες του

Τουριστικού Τομέα συμβάλλουν σε σημαντικότατο

βαθμό στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και στην αύξηση της
απασχόλησης. Παρ’ όλη τη σημασία όμως του τομέα στη συνολική ανάπτυξη
της χώρας, παρατηρούνται ουσιαστικά ελλείμματα γνώσεων, δεξιοτήτων και
συμπεριφοράς και σχετικά περιορισμένη εξειδίκευση στο ανθρώπινο δυναμικό
που δραστηριοποιείται είτε ως επιχειρηματίες, είτε ως μισθωτοί στον τουριστικό
τομέα.

Αυτό έχει σαν συνέπεια την αρνητική επίδραση και μείωση της

ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων.
Η οικονομική δομή που ευνοούσε άτομα χωρίς προσόντα να εισέρχονται στην
Τουριστική αγορά εργασίας, είναι ένα φαινόμενο το οποίο μέσα στα πλαίσια
της Ενωμένης Ευρώπης και της αύξησης του ανταγωνισμού στις νέες έντονα
διεθνοποιημένες συνθήκες της παγκόσμιας τουριστικής οικονομίας, εμποδίζει
την προσαρμογή της χώρας στις συνθήκες αυτές, αφού συνεπάγεται έλλειψη
ικανού και επαρκώς εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, μια έλλειψη που
δημιουργεί εμπόδια στην επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης.
Από την πλευρά της Ε.Ε., καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια για την
ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων που συνδέονται με τον τουρισμό στην
εκπαίδευση του προσωπικού τους. Στο οικοδόμημα της Ευρώπης όπου
κυριαρχεί η ποιότητα, η συνεχής κατάρτιση διευρύνει τη δημιουργικότητα και τις
ικανότητες των εργαζομένων και δημιουργεί ασφαλείς βάσεις για την
αντιμετώπιση

των

διαφοροποιημένων

και

αυξανόμενων

αναγκών

των

τουριστικών επιχειρήσεων.
Επομένως η Τουριστική Εκπαίδευση και η Κατάρτιση καλείται να παίξει ένα
καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου ώστε να
αναστραφεί η τάση που παρατηρείται και να διαμορφωθούν οι κατάλληλες
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συνθήκες και προϋποθέσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του
Τουριστικού Τομέα και την ανακοπή της ανεργίας των νέων.
Παράλληλα η προσφορά αναβαθμισμένων και σύγχρονων υπηρεσιών
τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους νέους και νέες που εισέρχονται
στην αγορά εργασίας και η συνεχής επιμόρφωση των εργαζομένων και
επιχειρηματιών των τουριστικών επιχειρήσεων, θα ικανοποιήσει την ανάγκη για
προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

4.2

Σύνοψη της Υφιστάμενης Κατάστασης

Η γεωγραφική θέση της Επαρχίας Λάρνακας, οι κλιματολογικές συνθήκες, και η
φυσική της ομορφιά είναι παράγοντες που ευνοούν την τουριστική ανάπτυξη. Η
έντονη παρουσία όμως των ανταγωνιστικών προορισμών στην παγκόσμια
τουριστική αγορά, επιβάλλει επαναπροσδιορισμό της προσέγγισης των
τουριστικών επιχειρήσεων στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, γιατί
επιπρόσθετα από την μη ύπαρξη αριθμού αξιόλογων μονάδων (από πλευράς
παγίων) στην Λάρνακα, το επίπεδο παροχής υπηρεσιών δεν θεωρείται
ικανοποιητικό. Η αντιμετώπιση όμως των ανταγωνιστικών προορισμών που
έχουν παρόμοια συγκριτικά πλεονεκτήματα, μπορεί να γίνει μόνο σε επίπεδο
ποιότητας παροχής υπηρεσιών.
Η βελτίωση στον τομέα της ποιότητας παροχής υπηρεσιών αποτελεί βασικό
παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος της Λάρνακας
και βασίζεται κυρίως στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού των τουριστικών
μονάδων.
Η εκπαίδευση αποκτά ιδιαίτερη προτεραιότητα και σημασία αφού στόχος της
Λάρνακας ως προορισμού, δεν είναι μόνο είναι η δημιουργία αυξημένου
τουριστικού ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή της Επαρχίας αλλά και η
σταθερή παγίωση και περαιτέρω αύξηση στο μέλλον του τουριστικού ρεύματος
που θα δημιουργηθεί.
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Αντιμετωπίζοντας τον εντονότατο ανταγωνισμό των υφιστάμενων αλλά και των
αναδυόμενων προορισμών, η μόνη διέξοδος για να επιβιώσουν οι τουριστικές
επιχειρήσεις της περιοχής είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών τους, και αυτό
μπορεί κυρίως να επιτευχθεί με την συστηματική εκπαίδευση και συνεχιζόμενη
επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού τους.

4.3

Στρατηγικές Κατευθύνσεις

Όπως αναλύθηκε πιο πάνω, στην τουριστική βιομηχανία ο ρόλος και η
σπουδαιότητα του εργατικού δυναμικού είναι κεφαλαιώδης για την λειτουργία
της επιχείρησης. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φιλοξενίας που έχει η εν
λόγω βιομηχανία προσδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στο φιλικό τρόπο με τον
οποίο πρέπει να προσφέρονται οι τουριστικές υπηρεσίες. Ο τουρίστας θεωρεί
τον εαυτό του ως επισκέπτη-φιλοξενούμενο και αναμένει να τύχει ανάλογης
μεταχείρισης. Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι οι άνθρωποι δεν προτιμούν να
πηγαίνουν εκεί που δεν αισθάνονται επαρκώς ευπρόσδεκτοι.
Ωστόσο, θα πρέπει να μη συγχέεται το βαθύ συναίσθημα της φιλοξενίας με την
επαγγελματική ευσυνειδησία, την ειδίκευση και την αξιοπρεπή επικοινωνία που
πρέπει να χαρακτηρίζει τις τουριστικές υπηρεσίες. Οι ιδιότητες αυτές που
προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της τουριστικής υπηρεσίας δεν
αναφύονται από μόνες τους, αλλά είναι το αποτέλεσμα των επενδύσεων σε
εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού που εργάζεται στην τουριστική
αλυσίδα. Είναι γεγονός ότι τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πρέπει να
κυριαρχούν σε όλους τους κλάδους και επιχειρήσεις της Επαρχίας,
καταλύματα, εστιατόρια, ταξιδιωτικά γραφεία, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων,
κ.λπ. Η εμπειρία που αποκτά ο τουρίστας προσδιορίζεται, σε μεγάλο βαθμό,
από την επαφή που θα έχει με τους εργαζόμενους σε όλο το κύκλωμα της
τοπικής τουριστικής βιομηχανίας.
Οι τουριστικές μονάδες της Επαρχίας θα πρέπει χρησιμοποιούν με τον πλέον
εντατικό τρόπο την τεχνολογία της γνώσης σε όλες τις δράσεις τους και σε όλες
σχεδόν τις βαθμίδες της ιεραρχικής τους πυραμίδας. Στόχος τους θα πρέπει

263

είναι η αύξηση της παραγωγικότητας χωρίς να επηρεασθεί η ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών.
Όμως, η στελέχωση των τουριστικών επιχειρήσεων της Επαρχίας με το
κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί

ζήτημα μείζονος σημασίας, λόγω

των αδυναμιών που παρουσιάζει ο κλάδος της Επαρχίας στον τομέα των
ανθρώπινων πόρων όπως:
έλλειψη καταρτισμένου στελεχιακού δυναμικού
ανεπαρκής τουριστική εκπαίδευση
Λύσεις στο παραπάνω πρόβλημα και στόχους του Τομέα Παρέμβασης 1
αποτελούν:
η σύνδεση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας
η εφαρμογή νέων γνώσεων και η βελτίωση των διαδικασιών στο εσωτερικό
των επιχειρήσεων σε θέματα τα οποία θα πρέπει να αποτελούν τα
απαραίτητα εργαλεία πολιτικής των τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες
επιβάλλεται να

αναπτύξουν συστήματα σχεδιασμού σταδιοδρομιών,

αξιοποιώντας τις νέες τάσεις που διαμορφώνονται στην παγκόσμια
τουριστική σκηνή
η προγραμματισμένη και συνεχής κατάρτιση του προσωπικού όλων των
βαθμίδων της ιεραρχίας των τουριστικών επιχειρήσεων
η παρακολούθηση από τα στελέχη των τουριστικών μονάδων, των
σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων του κλάδου και η συνεχής εκπαίδευσή
τους στις τεχνικές του σύγχρονου μάνατζμεντ με προγράμματα κατάρτισης,
τα οποία θα ανανεώνονται συνεχώς και θα προσαρμόζονται στα νέα
δεδομένα της αγοράς και στις στρατηγικές επιλογές των τουριστικών
επιχειρήσεων
μεγιστοποίηση

μέσω κατάρτισης

της

ευαισθητοποίησης

υπέρμετρης

πελατοκεντρικής φύσης του επαγγέλματος
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Η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων της
περιοχής θα εξαρτηθεί από την ικανότητα τους να προσφέρουν υπηρεσίες
υψηλών προδιαγραφών, να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον απαιτήσεων
όπου κυριαρχεί η ποιότητα και να προσελκύσουν τουρίστες με υψηλό επίπεδο
εισοδημάτων. Η συνεχής κατάρτιση και η σύνδεση κατάρτισης-απασχόλησης
των εργαζομένων στον τουρισμό διευρύνει την δημιουργικότητα και τις
ικανότητες τους και δημιουργεί ασφαλείς βάσεις για την αντιμετώπιση των
διαφοροποιημένων και αυξανόμενων αναγκών των τουριστικών επιχειρήσεων.
Με τα δεδομένα αυτά ως γνώμονα, θα πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι και να
πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία θα
απευθύνονται στις πιο νευραλγικές ειδικότητες εργαζομένων στον τουρισμό.
4.4 Προτεινόμενο Πρόγραμμα Δράσης
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων προτείνονται οι παρακάτω δράσεις:
Δράση

1.α:

Υλοποίηση

προγραμμάτων

κατάρτισης

(τοπικό

σύμφωνο

κατάρτισης) για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους:
Η επίτευξη των στόχων της τουριστικής ανάπτυξης εξαρτάται από το
ανθρώπινο δυναμικό που καλείται να πλαισιώσει την προσπάθεια αυτή.
Απαιτείται κατά συνέπεια η προσαρμογή των προσόντων και ικανοτήτων των
απασχολουμένων στις τουριστικές επιχειρήσεις στις νέες ανάγκες και η αύξηση
του αριθμού στελεχών με υψηλά προσόντα.
Στο παραπάνω πλαίσιο προτείνεται η εφαρμογή Τοπικού Συμφώνου
Κατάρτισης, το οποίο θα περιλαμβάνει μία δέσμη ενεργειών κατάρτισης οι
οποίες θα στοχεύουν στην αναβάθμιση των επαγγελματικών γνώσεων του
ανθρώπινου δυναμικού και τη μεγαλύτερη εξειδίκευση των εργαζομένων και
επιχειρηματιών και κατά συνέπεια στη συνολική βελτίωση του επιπέδου των
προσφερόμενων υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις και θα εξασφαλίζουν την
ολοκληρωμένη μορφή αναβάθμισης των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα
της επαρχίας Λάρνακας.
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Το τοπικό σύμφωνο κατάρτισης θα πρέπει να ενσωματώνει βασικές αρχές, που
χαρακτηρίζουν τις ολοκληρωμένες πιλοτικές παρεμβάσεις για την προώθηση
της απασχόλησης / επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο, όπως:
 1η Αρχή: της ολοκληρωμένης προσέγγισης:
Η κάθε ενέργεια κατάρτισης που θα υλοποιείται στο πλαίσιο της Τοπικής
Συμφωνίας Κατάρτισης θα πρέπει να συνεργεί με τη φιλοσοφία της
ποιοτικής αναβάθμισης των τουριστικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του
Τοπικού Συμφώνου Κατάρτισης οι φορείς της τοπικής οικονομίας θα πρέπει
να έχουν ενεργό και σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό του προγράμματος
κατάρτισης.
 2η Αρχή: της κοινωνικής οικονομίας:
Η «κοινωνική οικονομία» θα μπορούσε να ορισθεί ως ο οικονομικός χώρος
πέρα από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα της οικονομίας, του οποίου οι
οικονομικές δραστηριότητες έχουν σαφέστατα εκφρασμένο τον κοινωνικό
σκοπό που εξυπηρετούν. Οι συνεταιρισμοί τα μικρά και μεσαία μεγέθη
επιχειρήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύνδεσμοι ή ενώσεις,
ιδρύματα

φιλανθρωπικού

χαρακτήρα,

κ.α.

αποτελούν παραδείγματα

φορέων του «τρίτου τομέα της οικονομίας» ή αλλιώς της Κοινωνικής
Οικονομίας. Η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας μπορεί να δώσει μια
απάντηση τόσο στην αυξημένη ζήτηση κοινωνικών υπηρεσιών όσο και στη
μειωμένη

ικανότητα

δημιουργίας

νέων

θέσεων

εργασίας

στους

παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας. Φορείς της κοινωνικής οικονομίας
στο πλαίσιο της Δράσης είναι οι Σύνδεσμοι Ξενοδόχων της Επαρχίας
Λάρνακας, Σύνδεσμοι Τουριστικών Πρακτόρων, κ.α.
 3η Αρχή: της τοπικής διάστασης:
Οι κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές ιδιαιτερότητες μιας περιοχής, καθώς
και τα φυσικά της χαρακτηριστικά (π.χ. διαθέσιμοι φυσικοί πόροι),
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προσδιορίζουν το πλέον κατάλληλο επίπεδο εφαρμογής μιας τοπικής
παρέμβασης. Είναι κρίσιμο για την κατανόηση των ζητημάτων ανάπτυξης
να γίνει αντιληπτός ο σημαντικός ρόλος της τοπικής διάστασης του
παραγωγικού συστήματος, της αγοράς εργασίας καθώς και της μορφής
διοίκησης. Παραδείγματα φορέων που εκφράζουν την τοπική διάσταση στο
πλαίσιο της Δράσης είναι οι τοπικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο του Τοπικού
Συμφώνου Κατάρτισης οι επιλέξιμοι φορείς θα πρέπει να έχουν ενεργό και
σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό του προγράμματος κατάρτισης.
 4η Αρχή: της προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή (bottom up):
Η κάλυψη των τοπικών αναγκών επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης
δίαυλων επικοινωνίας και συμμετοχικών διαδικασιών της κοινωνίας από τη
βάση προς την κορυφή. Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και των τοπικών επιμελητηρίων αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
Συνιστά εκείνο το επίπεδο διοίκησης που γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες της
τοπικής κοινωνίας και έχει επομένως την ικανότητα να σχεδιάζει και να
υλοποιεί τις πλέον κατάλληλες παρεμβάσεις ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες
της κάθε περιοχής. Στο πλαίσιο του Τοπικού Συμφώνου Κατάρτισης, το
Επιμελητήριο, οι Δήμοι και Κοινότητες της Επαρχίας θα πρέπει να έχουν
ενεργό και σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό του προγράμματος κατάρτισης.
Δράση 1.β: Σχεδιασμός εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης σε γνωστικά αντικείμενα του τουρισμού
Η αναμόρφωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ως εργαλείων
διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την τουριστική οικονομία κρίνεται αναγκαία
και

επείγουσα.

Με

την προσφορά

αναβαθμισμένων

προγραμμάτων

εκπαίδευσης και κατάρτισης, αναβαθμίζεται το επίπεδο παροχής γνώσεων και
δεξιοτήτων στους μαθητές – σπουδαστές και εργαζόμενους, ικανοποιούνται οι
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και οι νέες συνθήκες στην παροχή
τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων.
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Ο προσδιορισμός των αναγκών αυτών θα πρέπει γίνει σε συνεργασία με τους
κοινωνικούς εταίρους οι οποίοι, συμμετέχοντας στις διαδικασίες προσφοράς
τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων, διαθέτουν σφαιρική εικόνα των
αναγκών και των μεταβολών που συντελούνται στην τουριστική οικονομία. Η
ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την
τεχνογνωσία

και

τις

εμπειρίες

Ευρωπαϊκών

Οργανισμών

Τουριστικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Στην υλοποίηση της δράσης αυτής θα συμβάλει η έρευνα στην τουριστική
αγορά εργασίας που πραγματοποιείται ήδη στην Κύπρο και τα πρώτα
αποτελέσματα αναμένονται τον Μάϊο. Τα αποτελέσματα θα επεξεργαστούν και
θα αποτελέσουν την πρώτη ύλη για την υλοποίηση της παρούσας δράσης, της
οποίας στόχοι προτεραιότητας αποτελούν:
1. Εκπαίδευση των απασχολούµενων στον τουριστικό τοµέα σχετικά µε την
έννοια και το περιεχόµενο της αειφορικής ανάπτυξης στον τοµέα του
τουρισµού.
2. Απόκτηση από τους απασχολούµενους στον τουριστικό τοµέα απαραίτητων
δεξιοτήτων, όπως είναι η γνώση ξένων γλωσσών και χειρισµού ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
3. Εκπαίδευση και παροχή ειδικότερων γνώσεων στους απασχολούµενους
στον τουριστικό τοµέα, ανάλογα µε την κατηγορία της ασχολίας και το είδος της
παρεχόµενης από αυτούς υπηρεσίας.
4. Κατανόηση απ’ όλους τους εµπλεκόµενους στον τοµέα του τουρισµού (σε
δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα) των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν οι
τουριστικές περιοχές (ευαίσθητες από οικολογικής πλευράς, πολιτισµικά,
οικονοµικά

και

κοινωνικά

ευάλωτες),

της

δυναµικής

αλληλεξάρτησης

οικονοµίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος που ισχύει σε αυτά, και της ανάγκης
προστασίας των πόρων και των σηµείων έλξης.
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5.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ

5.1

Γενικές Επισημάνσεις

Η αρχή του απόλυτου πλεονεκτήματος βρίσκει πλήρη εφαρμογή στην
περίπτωση των τουριστικών υπηρεσιών όταν οι τιμές αυτών προσαρμοστούν
κατάλληλα ώστε να ληφθεί υπόψη η ποιότητά τους. Η βελτίωση της ποιότητας
των

προσφερομένων

τουριστικών

υπηρεσιών

αποτελεί

στοιχείο

διαφοροποίησης αυτών και συνεπώς μέσο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς
τους.
Το ερώτημα όμως που προκύπτει στο σημείο αυτό είναι: ποια είναι τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος; Η φύση του τουριστικού προϊόντος
(μη αποθηκεύσιμο, άυλο) δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό και τη μέτρηση
συγκεκριμένων αντικειμενικών χαρακτηριστικών όπως συμβαίνει με τα άλλα
προϊόντα. Το στοιχείο της υποκειμενικότητας που εμπεριέχεται σε ορισμένα
χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος, όπως είναι η ευγένεια, η προθυμία
για εξυπηρέτηση, η καθαριότητα, η δυνατότητα εύκολης μετακίνησης, η
αποφυγή αισχροκέρδειας, κάνει δύσκολη τη μέτρησή τους.
Έναν αντικειμενικό τρόπο προσδιορισμού της ποιότητας των τουριστικών
υπηρεσιών, αποτελεί η πιστοποίηση των (τουριστικών) επιχειρήσεων που τις
παρέχουν σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά συστήματα διαχείρισης ποιότητας. Η
πιστοποίηση κατά οποιοδήποτε Σύστημα Διαχείρισης απαιτεί τη θέληση της
επιχείρησης να αλλάξει τη συνήθη παραδοσιακή νοοτροπία της, όσον αφορά
την παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών και υποβοηθείται με τη
συνδρομή ενός κατάλληλου συμβούλου πιστοποίησης, ο οποίος αφού
αναλύσει διεξοδικά την υπάρχουσα κατάσταση προτείνει, επεξεργάζεται και
στηρίζει την καθιέρωση του συστήματος διαχείρισης της επιχείρησης. Μετά από
μία περίοδο πιλοτικής λειτουργίας κατά την οποία θα γίνουν οι απαραίτητες
διορθώσεις και προσαρμογές, η επιχείρηση μπορεί να λάβει πιστοποιητικό
ποιότητας, η ισχύς του οποίου ελέγχεται πλέον σε τακτά χρονικά διαστήματα
από τον Φορέα Πιστοποίησης που την παρέχει.
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Το τελικό επίπεδο ποιότητας όμως, επιλέγεται από το φορέα που προσφέρει τις
τουριστικές υπηρεσίες και αποτελεί στοιχείο διαφοροποίησής του από άλλες
επιχειρήσεις που προσφέρουν το ίδιο προϊόν.
5.2 Σύνοψη της Υφιστάμενης Κατάστασης
Το ποσοστό των τουριστικών επιχειρήσεων στην περιοχή που έχουν
πιστοποιήσει

Συστήματα

Διαχείρισης

της

Ποιότητας

Περιβαλλοντικής

Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001, Ασφάλειας και Υγιεινής Τροφίμων
κατά το πρότυπο HACCP, Εργασιακής Υγείας και Ασφάλειας OHSAS 18001,
Κοινωνικής Ευθύνης SA 8000 κατά ISO 9001:2000, εμφανώς μειωμένο /
μικρότερο σε σχέση με τα ισχύοντα σε ανταγωνιστικούς προορισμούς και
ιδιαίτερα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε άλλες περιοχές
της Κύπρου (Αγία Νάπα, Λεμεσός και Πάφος). Το γεγονός αυτό οφείλεται στη
μέχρι πρόσφατα σχετικά αδιάφορη στάση ή / και οικονομική πίεση των
επαγγελματιών της περιφέρειας και στην αδιάφορη στάση των καταναλωτών
απέναντι στην εφαρμογή συστημάτων ποιότητας η οποία δεν καθιστούσε
αναγκαία την εφαρμογή τους από τις τουριστικές επιχειρήσεις της Λάρνακας.
Γενικά όμως τα δεδομένα αλλάζουν και ο μέσος πελάτης όλο και περισσότερο
θεωρεί ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία παραγόμενο από επιχείρηση που εφαρμόζει
πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας είναι γενικά «καλύτερης ποιότητας» η ότι
τουλάχιστον έχει την ανάλογη ευαισθητοποίηση και λαμβάνει υπόψη βασικούς
παραμέτρους της ποιότητας.
Εν τω μεταξύ τα συστήματα ποιότητας θεωρούνται πλέον από τους
διοργανωτές ταξιδιών de facto προϋπόθεση και όχι added benefit value. Θα
πρέπει επίσης να αναλογιστεί ότι τα πρώτα συστήματα στην Κύπρο έγιναν
(από την Cypronetwork) το 1996 και μετά από παρέλευση τόσων χρόνων τα
πλείστα ξενοδοχεία της Λάρνακας δεν έχουν πιστοποιηθεί.
Η πιστοποίηση κατά ένα ή περισσότερα Συστήματα Ποιότητας, (ιδιαίτερα με το
πρότυπο ΕΝ ISO 9001), έχει αρχίσει όπως αναφέρθηκε με καθυστέρηση να
διαδίδεται και στις τουριστικές επιχειρήσεις της Λάρνακας, ιδιαίτερα τις
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μεγαλύτερες. Αποδεικνύεται ότι μπορεί να αποτελέσει μοχλό για τον
εκσυγχρονισμό και τον ορθολογισμό της παραγωγικής διαδικασίας, για την
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών σταθερής ποιότητας, με ταυτόχρονη
μέριμνα για τον εργαζόμενο και το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η πιστοποίηση
κατά του προτύπου ISO 14001 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, μπορεί να
αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο προσέλκυσης πελατών. Ιδιαίτερα οι
πιστοποιήσεις όμως κατά τα πρότυπα του HACCP (παρά το γεγονός ότι
υπάρχει σχετική κοινοτική οδηγία) είναι ελάχιστες και παρά τη σοβαρότητά τους
στην παραγωγή και διακίνηση τροφίμων, δεν παρατηρείται επαρκής προθυμία
υιοθέτησής τους από τις επιχειρήσεις, σε αντίθεση με μονάδες άλλων
περιοχών.
Παρόλο που υπάρχει η επιχορήγηση De Minimis από τον Κυπριακό Οργανισμό
Τουρισμού για πιστοποίηση ξενοδοχείων (στους τομείς του ISO 9001, ISO
14001 και HACCP), εντούτοις στην Επαρχία Λάρνακας δεν έχει ενεργοποιηθεί
μέχρι σήμερα μηχανισμός για την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων στην παροχή
ολοκληρωμένων και αναβαθμισμένων υπηρεσιών και την προώθηση της
επιχειρηματικής αριστείας.
Ως επιχειρηματική αριστεία ορίζεται το Μοντέλο λειτουργίας μιας επιχείρησης
που οδηγεί σε ισόρροπη ικανοποίηση των αναγκών όλων των συνδεομένων με
την επιχειρηματικότητα παραγόντων (πελάτες, εργαζόμενοι, προμηθευτές,
μέτοχοι, πολίτες), με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη συνεχή
πολύπλευρη βελτίωση της ποιότητας. Επιπρόσθετα δεν υφίσταται Εθνικό
Βαρόμετρο Ποιότητας με την έννοια δεικτών ικανοποίησης πελατών και
καταναλωτών από προϊόντα και υπηρεσίες.
Στην Ευρώπη έχει από το 1988 δημιουργηθεί το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διοίκησης
Ποιότητας (EFQM), μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με σκοπό την ανάπτυξη,
προβολή και διάδοση των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και στόχο τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων μέσω της
ενδυνάμωσης του ρόλου του Μάνατζμεντ στις στρατηγικές ποιότητας. Το
EFQM έχει θεσπίσει από το 1991, με την συμβολή της Ε.Ε. και του
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Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ποιότητας – EOQ, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο
επιχειρηματικής αριστείας το οποίο διέπεται από τις κάτωθι αρχές :
Διοίκηση βασισμένη σε μετρήσιμα δεδομένα, διεργασίες και αποτελέσματα.
Προσανατολισμός στην ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών
των πελατών.
Ανάπτυξη και συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού
Ανάπτυξη

αμοιβαίως

επωφελών

συνεργασιών

με

τους

πελάτες,

προμηθευτές και κοινωνικούς φορείς
Αξιολόγηση προμηθευτών που βοηθά στην αναβάθμιση ποιότητας
συστημάτων
Συνεχής μάθηση, ανάπτυξη καινοτομιών και επίτευξη συνεχούς βελτίωσης
Εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια
Κοινωνική ευθύνη
Περιβαλλοντική Διαχείριση (προστασία του περιβάλλοντος)
Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων
Το ανωτέρω Μοντέλο αξιοποιεί το EFQM για την απονομή των Ευρωπαϊκών
Βραβείων Ποιότητας. Τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογείται μία επιχείρηση
στα πλαίσια της επιχειρηματικής αριστείας είναι :
Δραστηριότητες της Ηγεσίας της επιχείρησης
Ανάπτυξη Στρατηγικής και Σχεδιασμός
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Μετρήσεις ικανοποίησης εργαζομένων
Διαχείριση Πόρων
Διοίκηση Ποιότητας και αντίστοιχες διαδικασίες
Μετρήσεις ικανοποίησης πελατών
Ικανοποίηση αναγκών και προσδοκιών του κοινωνικού συνόλου
Επιχειρησιακά αποτελέσματα
Τέλος, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, σε αντίθεση με την Κύπρο,
απονέμονται ήδη Εθνικά Βραβεία Ποιότητας που ακολουθούν τη βασική δομή
του Μοντέλου ΕFQM ενσωματώνοντας τις εθνικές ιδιομορφίες. Είναι άρα

272

μεγάλη ανάγκη να καθιερωθεί ένα Εθνικό Βραβείο Ποιότητας, το οποίο θα
στηρίζεται στη δομή του Βραβείου EFQM αλλά θα ενσωματώνει τις
ιδιαιτερότητες των Επιχειρήσεων-Οργανισμών της χώρας.
Η υιοθέτηση του μοντέλου της επιχειρηματικής Αριστείας, ενόψει της μη
υιοθέτησης του παγκύπρια, από επιχειρήσεις της Λάρνακας θα αποτελούσε
παράμετρο πρωτιάς και διαφοροποίησης.
Μια τελευταία παράμετρος που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην
προσπάθεια παροχής υπηρεσιών ποιότητας από τις επιχειρήσεις της περιοχής,
είναι η έλλειψη πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο παγκόσμιο τουριστικό
γίγνεσθαι γενικότερα αλλά και στους ανταγωνιστικούς προορισμούς της
Λάρνακας ειδικότερα. Παρά τη μεγάλη σημασία του τουρισμού στην Επαρχία
Λάρνακας, υπάρχει έλλειψη αξιόπιστης πληροφορίας και δεδομένων για την
τουριστική αγορά, η οποία έχει ως συνέπεια την αδυναμία διαμόρφωσης
στρατηγικής. Για τους φορείς της Επαρχίας Λάρνακας θα πρέπει να γίνουν
απόλυτα αντιληπτές οι απαιτήσεις της συνεχώς μεταβαλλόμενης αγοράς του
τουριστικού τομέα. Για να είναι αξιόπιστη μια στρατηγική χρειάζεται να
βασίζεται στη συνεχόμενη έρευνα, περιλαμβανόμενης και της έρευνας αγοράς
καθώς και την αναγνώριση των μελλοντικών τάσεων της ζήτησης. Πιστεύεται
ότι μέρος της πληροφορίας διατίθεται από κάποιους tour operators, οι οποίοι
όμως δεν διατίθενται να την μοιραστούν. Τα ξενοδοχεία επίσης διαθέτουν
σημαντική πληροφόρηση όσον αφορά το πελατολόγιο τους, αλλά συνήθως η
ανάλυση είναι ανεπαρκής, η πληροφορία αυτή δεν διατίθεται σε τρίτους και
περιορίζεται φυσικά σε συγκεκριμένο πελατολόγιο.

5.3

Στρατηγικές Κατευθύνσεις

5.3.1 Βελτίωση της Ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών
Στόχος

των τουριστικών φορέων και των επιχειρήσεων της

Επαρχίας θα

πρέπει να είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών
λαμβάνοντας υπόψη ότι ποιότητα σημαίνει ικανοποίηση του τουρίστα.
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Αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους στόχους που αποβλέπει στη
βελτίωση του προφίλ της προσφοράς των παρεχοµένων τουριστικών
υπηρεσιών και εξειδικεύεται σε:
– Καθιέρωση υψηλών προδιαγραφών (standards) παροχής υπηρεσιών µε
αναβάθµισή τους στο σύνολο των µονάδων της Επαρχίας.
–

Στροφή

της

τουριστικής

πολιτικής

πωλήσεων

στη

φιλοσοφία

του

ανταγωνισµού ποιότητας και όχι ανταγωνισµού της τιµής, ο οποίος αποτέλεσε
βασικό λόγο υποβάθµισης συνολικά του τουριστικού προϊόντος.
– Προσέλκυση τουριστών – επισκεπτών υψηλής ή υψηλότερης εισοδηµατικής
στάθµης που θα αποφέρει σηµαντικά εισοδηµατικά οφέλη αλλά και θα
λειτουργήσει ενισχυτικά προς τη συνολική βελτίωση της τουριστικής εικόνας της
περιφέρειας.
Ο στόχος αυτός θα πρέπει να βασιστεί σε τέσσερις άξονες:
στο σχεδιασμό της ποιότητας
στην υλοποίηση του σχεδιασμού της ποιότητας
στη διασφάλιση της ποιότητας
στη βελτίωση της ποιότητας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις

της

Επαρχίας, θα πρέπει να προσφέρουν προς τους τουρίστες υψηλού βαθµού
εξυπηρέτησης και περιποίησης και πρόνοια για την επίτευξη υψηλού επιπέδου
άνεσης, διασφάλιση της συνεπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων απέναντι
στους τουρίστες, τουριστικούς πράκτορες κ.λπ., και πιο συγκεκριμένα:
ποιοτική αναβάθμιση υποδομής (καταλυμάτων όλων των μορφών και
κατηγοριών)
ποιότητα σε όλο το κύκλωμα διαχείρισης και διακίνησης τουριστών
ποιότητα στις συμπληρωματικές υπηρεσίες
Οι παραπάνω τρεις παράγοντες συνθέτουν την έννοια της παροχής ποιοτικών
υπηρεσιών. Η έννοια αυτή δεν απαιτεί απλά και μόνο στυγνό επαγγελματισμό,
αλλά και διαφοροποιητικές διαστάσεις σε σχέση με τον ανταγωνισμό, όπως η
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φιλικότητα του προσωπικού, η ευγένεια, η προθυμία να εξυπηρετήσουν τους
πελάτες κ.λπ. Με τον όρο ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη εννοείται η
ικανοποίηση που παίρνει αυτός από την παρεχόμενη υπηρεσία αξιολογώντας
την με βάση τα χρήματα που έδωσε γι’ αυτήν. Πολύ συχνά στην ποιοτική
παροχή υπηρεσιών τίθεται το πρόβλημα του κόστους κυρίως για τον πελάτη.
Αυτό γίνεται κυρίως γιατί οι επιχειρηματίες πολλές φορές αναγκάζονται να
υποκύψουν σε απαιτήσεις συγκεκριμένης αγοράς προσφέροντας χαμηλής
ποιότητας υπηρεσίες σε χαμηλές τιμές. Από την άλλη πλευρά αν και οι
καταναλωτές γίνουν δέκτες μίας κατάστασης που δεν είναι ευνοϊκή γι’ αυτούς
τότε θα μετακινηθούν σε άλλους προορισμούς και οι επιχειρηματίες δεν θα
μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ποιοτικές και διαφοροποιημένες ανάλογα με
τις απαιτήσεις των καταναλωτών.
Η προώθηση σχεδίων κινήτρων από τους αρμόδιους φορείς είτε σε
περιφερειακό είτε σε εθνικό επίπεδο για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στην
κατεύθυνση της εφαρμογής συστημάτων ποιότητας και επιχειρηματικής
αριστείας, όπως επίσης και η δημιουργία νέου συστήματος πληροφόρησης για όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες - για τις τουριστικές τάσεις και
εξελίξεις, αναμένεται να συμβάλλει θετικά στην αύξηση της ποιότητας τόσο των
παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών όσο και της συνολικότερης εικόνας του
προορισμού.

5.3.2

Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των αγροτουριστικών ΜΜΕ

Ιδιαίτερα για τις αγροτουριστικές επιχειρήσεις της Επαρχίας προτείνεται η
καθιέρωση του «Σήματος Ποιότητας Aγροτουρισμού» το οποίο θα χορηγείται
σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό της υπαίθρου, σε όλες του
τις μορφές και υπηρεσίες.
Οι επιχειρήσεις που θα φέρουν το Σήμα Ποιότητας θα απολαμβάνουν ευρείας
και συνεχούς προβολής με τη συμμετοχή της σε ειδικούς οδηγούς και
καταλόγους μέσω Internet σε ιδιαίτερο διαδικτυακό χώρο ο οποίος θα
δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό και θα είναι ο πληρέστερος στον τομέα των
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εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις που θα μπουν
στη διαδικασία πιστοποίησης θα επωφεληθούν από την καθοδήγηση
εξειδικευμένων συμβούλων που θα τους βοηθήσουν να εντοπίσουν τις τυχόν
ελλείψεις τους και να βελτιώσουν την ποιότητά τους με ταυτόχρονη μείωση του
κόστους

λειτουργίας

λειτουργικών

εξόδων.

μέσω
Tο

συγκεκριμένου
σήμα

ποιότητας

συστήματος

μείωσης

αγροτουρισμού

θα

των
είναι

αναγνωριστικό του επιπέδου των υπηρεσιών που παρέχουν οι πιστοποιημένες
αγροτουριστικές επιχειρήσεις και θα αποτελεί έναν καθοριστικό λόγο για να τις
επιλέγει ο τουρίστας-καταναλωτής. Μπορεί να έχει διάρκεια ισχύος 3 χρόνια και
για την επιβεβαίωση της τήρησης των απαιτούμενων προδιαγραφών θα
πραγματοποιούνται ετήσιες επιθεωρήσεις.
5.3.3 Δημιουργία Κουλτούρας και Τουριστικής Συνείδησης
Η δημιουργία κουλτούρας και τουριστικής συνείδησης θα πρέπει να
αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω προβληματισμού.
Προτείνεται η άμεση εμπλοκή των πολιτών ανεξάρτητα ηλικίας με την
εισαγωγή ειδικών μαθημάτων στα δημόσια σχολεία, ξεκινώντας από το
Γυμνάσιο.
Παράλληλα γίνεται εισήγηση για εισαγωγή προγραμμάτων διαφώτισης τα οποία
θα μπορούσε να προέλθουν από τον προϋπολογισμό του

Κυπριακού

Οργανισμού Τουρισμού. Σε αυτά τα προγράμματα θα μπορούσε να
συμμετέχουν αφιλοκερδώς όλοι οι πολίτες και το κόστος να ήταν καθαρά στον
Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού ή και να μοιραστεί μεταξύ Κυπριακού
Οργανισμού Τουρισμού και Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού για την
πραγματοποίηση σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας ή και εργασίας και
εκμεταλλευόμενη τα Επιμορφωτικά Προγράμματα στα οποία συμμετέχουν σε
ετήσια βάση αρκετές χιλιάδες εργαζομένων και μη. Κατά την εφαρμογή του
συστήματος επαγγελματικών προσόντων στην Κύπρο (σύμφωνα με μελέτη της
Cypronetwork για την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) θα μπορούσε
να αποτελέσει προϋπόθεση η αποδοχή βαθμίδας του συστήματος ή
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παρακολούθηση ανάλογων σεμιναρίων. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την
παρακολούθηση με την ολοκλήρωση τους που μπορεί να είναι με την παροχή
Τίτλων και βαθμίδων σε ανάλογα πιστοποιητικά.
Παρά το γεγονός ότι η προώθηση της τουριστικής και συνείδησης θα πρέπει να
εστιαστεί στην ενθάρρυνση σειρά μέτρων και ελέγχου θα βοηθούσαν στην
επιτυχή εφαρμογή της ιδέας / ανάγκης.
Θα μπορούσαν να υιοθετηθούν έλεγχοι και ψηλά πρόστιμα από τους
λειτουργούς του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και την αστυνομία στους
παραβάτες (άτομα δηλαδή και εργοδότες) που παρουσιάζουν αντιτουριστική
συμπεριφορά.

Τέτοια μέτρα προϋποθέτουν βέβαια ποσοστικοποίηση και

συγκεκριμενοποίηση των μορφών παράβασης.

5.4

Προτεινόμενο Πρόγραμμα Δράσης

Για την επίτευξη των παραπάνω τριών στρατηγικών στόχων της Παρέμβασης 2
προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις:
Δράση 2.α:
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων της Επαρχίας
με παρεμβάσεις για τη βελτίωση του οργανωτικού εκσυγχρονισμού των
επιχειρήσεων και την πιστοποίηση της

ποιότητας των παρεχομένων

υπηρεσιών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Προτείνεται η ενίσχυση όλων των τουριστικών επιχειρήσεων με υψηλό
δυναμικό

ανάπτυξης,

ώστε

να

βελτιώσουν

τα

επιχειρηματικά

τους

αποτελέσματα και την πρόσβασή τους σε αγορές υψηλών προδιαγραφών,
μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών και των λειτουργικών
διαδικασιών, της εισαγωγής καινοτομικών μεθόδων παραγωγής ή / και της
παραγωγής καινοτομικών υπηρεσιών, της υιοθέτησης νέων μεθόδων και
τεχνικών διοίκησης και της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού τους.
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Ήδη υλοποιείται από τον ΚΟΤ το πρόγραμμα «Ενίσχυση de minimis για
εφαρμογή συστημάτων ISO 9001:2000, ISO 14001, HACCP και GREEN
GLOBE 21 σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα». Το πρόγραμμα επιδοτεί
ξενοδοχεία 5,4, και 3 αστέρων ανεξάρτητα δυναμικότητας και άλλες αδειούχες
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας άνω των
100 κλινών, ανεξάρτητα κατηγορίας και τάξης. Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε
από την ομάδα μελέτης και κρίθηκε ως το πλέον κατάλληλο για την υλοποίηση
και επίτευξη των στόχων της προτεινόμενης ενέργειας. Προτείνεται η επέκταση
του προγράμματος με συστήματα Υγείας και Ασφάλειας για τις ξενοδοχειακές
μονάδες και στις επισιτιστικές επιχειρήσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού
HACCP. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΟΤ μόνο δύο ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις από τη Λάρνακα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα (και τα δύο για
ISO 9001 και HACCP). Για το λόγο αυτό, προτείνεται η διοργάνωση - από το
ΕΒΕΛ σε συνεργασία με τον ΚΟΤ

- εκδηλώσεων ενημέρωσης και

ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων της περιοχής για τα πλεονεκτήματα και τα
οφέλη από την εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων ποιότητας.
Επίσης, το πρόγραμμα «ΒΑΚΧΙΣ» για την προώθηση της Παραδοσιακής
Κυπριακής Κουζίνας σε Ταβέρνες μπορεί να συμβάλλει προς την κατεύθυνση
αυτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΟΤ μόνο εννέα επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί
στο εν λόγω πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο, η διάδοση του
προγράμματος και η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για ένταξή τους στα
ανωτέρω προγράμματα να γίνει μεθοδευμένα από το ΕΒΕΛ σε συνεργασία με
τον ΚΟΤ.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοια σχέδια κινήτρων έχουν εφαρμοστεί και
στις Ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις στα πλαίσια των Προγραμμάτων
«Πιστοποιηθείτε» και «Διάδοση και Καθιέρωση Ελληνικής κουζίνας για την
απόκτηση σήματος ΕΟΤ για την Ελληνική Κουζίνα» αντίστοιχα, με πολύ μεγάλη
επιτυχία και υψηλές απορροφήσεις κονδυλίων.
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Δράση 2.β:
Ενθάρρυνση των τουριστικών επιχειρήσεων της επαρχίας για την υιοθέτηση
της ποιότητας (με την εισαγωγή του θεσμού της Επιχειρηματικής Αριστείας) και
την απονομή ετήσιων βραβείων ποιότητας στις επιχειρήσεις της Επαρχίας.
Η παρούσα δράση αφορά στην εισαγωγή μέτρων για την ενθάρρυνση των
τουριστικών επιχειρήσεων στην παροχή ολοκληρωμένων και αναβαθμισμένων
υπηρεσιών και την προώθηση της επιχειρηματικής αριστείας, και ειδικότερα στη
διευκόλυνση σχηματισμού κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων, η οποία θα
κινητοποιήσει το κυρίως σώμα της αγοράς προς τη βελτίωση των επιδόσεών
της (λειτουργικές, περιβαλλοντικές, παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και
υπηρεσιών κλπ.).
Ειδικότερα, το ΕΒΕΛ σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλογικούς φορείς του
τουρισμού θα πρέπει να καθιερώσει ένα σύστημα απονομής δημοσίου επαίνου
σε επιχειρήσεις ή άτομα, που επιτυγχάνουν ιδιαίτερες επιδόσεις στο χώρο του
τουριστικού επιχειρείν, το οποίο θα αναμένεται να συμβάλλει στην περαιτέρω
τόνωση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στην Λάρνακα και κατ' επέκταση
της τοπικής τουριστικής οικονομίας.
Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά, τα βραβεία, που το ΕΒΕΛ θα μπορούσε να
καθιερώσει και να χορηγεί, κατ' έτος:
 «Για Επιχειρήσεις / Επιχειρηματίες», που μπορεί να αφορούν σ' όλα
ή σε μερικά από τα κατωτέρω θέματα:
Βραβείο για τουριστικές ή/και μεταποιητικές επιχειρήσεις που παράγουν
προϊόντα ποιότητας και αναδεικνύουν/προβάλλουν την ταυτότητα της
περιοχής.
Βραβείο για μεταποιητικές επιχειρήσεις που παράγουν επώνυμα
προϊόντα.

279

Βραβείο

για

τουριστικές επιχειρήσεις που

ασκούν καινοτομικές

δραστηριότητες ή παράγουν νέα καινοτομικά τουριστικά προϊόντα.
Βραβείο για τουριστικές επιχειρήσεις που επιδεικνύουν ευαισθησία σε
θέματα περιβάλλοντος.
Βραβείο για τουριστικές επιχειρήσεις που επιδεικνύουν αυξημένη
κοινωνική ευθύνη.
Βραβείο για αυτοδημιούργητους επιχειρηματίες .
 «Για Φοιτητές»
Βραβεία με τα οποία να επιβραβεύονται Φοιτητές, που με άρθρο ή
εργασία τους προωθούν την έννοια του τουριστικού επιχειρείν.
 «Για Μαθητές»
Βραβεία με τα οποία να επιβραβεύονται Μαθητές, που θα γράψουν τις
καλύτερες εκθέσεις με θέμα σχετικό με τον τουρισμό, την σημασία και
τον ρόλο του στην Εθνική Οικονομία, και γενικά με την προώθηση της
ιδέας του τουριστικού "επιχειρείν".
Δράση 2.γ:
Δημιουργία Επαρχιακού Τουριστικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.
Στο πλαίσιο της Δράσης 2.γ προβλέπεται η αναβάθμιση του συστήματος
πληροφόρησης των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων του τουρισμού με ποιοτικά
και ποσοτικά στοιχεία τα οποία θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμα από τους
υποψήφιους χρήστες του με σκοπό την προαγωγή της ποιότητας σε όλο το
φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού
προτείνεται η δημιουργία ενός Επαρχιακού Τουριστικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
το οποίο απαιτεί:
τη δημιουργία μιας τράπεζας πληροφοριών που θα περιλαμβάνει ακριβή
στοιχεία αφίξεων, χώρες προέλευσης, εποχικότητα και διασπορά στην
Επαρχία Λάρνακας, την οποία θα διαχειρίζεται αρμόδιος φορέας της
Επαρχίας για την αρχική διαμόρφωση και την ετήσια επικαιροποίηση της
στρατηγικής στον τουρισμό,
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τη διεξαγωγή περιοδικών ερευνών αγοράς όσον αφορά την ικανοποίηση
των πελατών, τις προτιμήσεις τους και τις τάσεις της αγοράς.
Το Επαρχιακό Τουριστικό Κέντρο Τεκμηρίωσης μπορεί να λειτουργήσει:


είτε ως αυτόνομος φορέας,



είτε ως ξεχωριστό τμήμα στο ΕΒΕΛ,



είτε στο πλαίσιο λειτουργίας του Φορέα Τουριστικής Ανάπτυξης της
Λάρνακας.

Η μορφή και ο τρόπος λειτουργίας του Κέντρου θα συγκεκριμενοποιηθούν στη
επόμενη φάση της μελέτης κατόπιν συνεννόησης με τους τοπικούς φορείς.
Στην παρούσα φάση, κατόπιν διερεύνησης της ομάδας μελέτης, το ΕΒΕΛ
εξετάζει θετικά την υλοποίηση της εν λόγω δράσης.
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6.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΤΙΜΕΣ

6.1

Γενικές Διαπιστώσεις

Η τιμολόγηση του τουριστικού προϊόντος (όπως πτυχές που αναλύθηκαν σε
διάφορα κεφάλαια της παρούσας μελέτης) είναι μια πολυσύνθετη απόφαση
διότι το προϊόν εξελίσσεται συνεχώς, αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό και
εξαρτάται από τη σωστή πρόβλεψη της ζήτησης. Βασικός προσδιοριστικός
παράγοντας στην τελική απόφαση των τουριστών για την επιλογή του
τουριστικού πακέτου στη χώρα προορισμού, εκτός από την εκπλήρωση
προσδοκιών και καταναλωτικών αναγκών είναι και η σχέση τιμής / εκπλήρωσης
προσδοκιών ή τιμής / ποιότητας. Η βελτίωση της εν λόγω σχέσης οδηγεί σε
βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας ως χώρας προορισμού, σε
υψηλότερους ρυθμούς αφίξεων, αλλά και σε υποβάθμιση της θέσης των
ανταγωνιστικών προορισμών.
Για τη βελτίωση αυτής της σχέσης θα πρέπει να επιτευχθούν οι αναγκαίες
συνέργιες κράτους – επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που έχουν ως στόχο να
επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον σκληρού ανταγωνισμού χρειάζεται να
αντιλαμβάνονται τα μηνύματα της αγοράς και να προσαρμόζουν αναλόγως τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Προκειμένου να γίνει αυτό απαιτείται συνεχής
έρευνα της αγοράς με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων εργαλείων τα οποία θα
επιτρέψουν

στους

τουριστικούς

προορισμούς

να

μαθαίνουν

και

να

προσαρμόζονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του τουρίστα /
καταναλωτή. Παράλληλα, αναγκαίες είναι οι δράσεις ενίσχυσης της προσφοράς
και αναβάθμισης της ποιότητας, αλλά και της ευθυγράμμισης της σχέσης
ποιότητας-τιμής.
Επίσης, η ραγδαία συγκέντρωση της ζήτησης τουριστικών «πακέτων» στην
Ευρώπη αλλάζει τη διαπραγματευτική σχέση αγοραστών – πωλητών υπέρ των
πρώτων και συμπιέζει τις τιμές και την κερδοφορία της τουριστικής
βιομηχανίας, ιδιαίτερα στους ανταγωνιστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Η
διαρκής ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των tour operators είναι
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αδιαμφισβήτητο
χαρακτηριστικό

γεγονός,
της

ιδιαίτερα

ευρωπαϊκής

σε

αγοράς

περιόδους
των

tour

κρίσεων.
operators

Κύριο
είναι

η

ολιγοπωλιακή μορφή της, με κύρια τάση την καθετοποίηση και συγκέντρωση,
φαινόμενα που αναμένεται να ενισχυθούν και στο μέλλον όπου σε συνδυασμό
με τις διαρθρωτικές αλλαγές των αερομεταφορών θα φέρουν τον τουριστικό
τομέα σε χειρότερη θέση από πλευράς δύναμης αγοράς.
Ως προς τη θέση των τοπικών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στη διεθνή
αγορά, η στενή συνεργασία με τους tour operators αποτελεί σημαντικό
παράγοντα. Χρειάζεται η καλλιέργεια μιας νέας επιχειρηματικής αντίληψης με
στόχο την υιοθέτηση ενός κοινά αποδεκτού κώδικα σχέσεων μεταξύ tour
operators και τουριστικών επιχειρήσεων. Αυτή η αντίληψη θα πρέπει να
εδραιωθεί μέσα από την εφαρμογή πολιτικών που προωθούν την τριμερή
συνεργασία (κράτους – επιχειρήσεων – εργαζομένων) σε πολλαπλά επίπεδα
(κοινής προώθησης με τους tour operators στο εξωτερικό, συμπράξεων για την
ανάδειξη νέων προϊόντων, κλπ).

6.2

Σύνοψη της Υφιστάμενης Κατάστασης

Η έντονη παρουσία νέων προορισμών στην παγκόσμια τουριστική αγορά, οι
οποίοι διαθέτουν πλέον ικανοποιητικές υποδομές, παρέχουν ποιοτικές
υπηρεσίες, προσιτή μεταφορά και φθηνότερο τουριστικό προϊόν, θέτουν σε
κίνδυνο τα μερίδια του παραδοσιακού προορισμού της Επαρχίας Λάρνακας.
Στην ευρύτερη περιοχή της μελέτης, δεν υπάρχει μια γενικά αποδεκτή μέθοδος
τιμολόγησης από τις τουριστικές επιχειρήσεις, διότι οι τιμολογιακές αποφάσεις
επηρεάζονται από:
τη δομή του κόστους της κάθε επιχείρησης
τις τιμές που προσφέρουν οι ανταγωνιστές
τις τιμές που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι πελάτες
τις επιδιώξεις των επιχειρήσεων που προσφέρουν τις τουριστικές υπηρεσίες
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Οι κυριότερες μέθοδοι τιμολόγησης που χρησιμοποιούνται από τις τουριστικές
επιχειρήσεις της περιοχής, διαμορφώνονται ανάλογα με την επιδίωξη της κάθε
επιχείρησης. Χρησιμοποιώντας μία εμπειρική προσέγγιση στο θέμα, μπορούμε
να συμπεράνουμε ότι οι κύριες επιδιώξεις των τουριστικών επιχειρήσεων της
περιοχής είναι:
Η μεγιστοποίηση του κέρδους, η οποία δίνει ένα μέτρο της ικανότητας του
management και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εισοδηματική αντιστάθμιση
στις περιόδους εκτός αιχμής.
Η μεγιστοποίηση πληρότητας (κυρίως για τα ξενοδοχεία), η οποία έχει
στόχο τις υψηλές πωλήσεις και συνδέεται με την επίδοση των επιχειρήσεων
που την εφαρμόζουν γιατί η αυξημένη πληρότητα επιτυγχάνεται μέσω
χαμηλών τιμών και εκπτώσεων.
Η μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης, η οποία συνδέεται άμεσα
με το κόστος που αντιμετωπίζουν οι τουριστικές επιχειρήσεις.
Η επιβίωση, η οποία επιδιώκεται από τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν
μειωμένη ζήτηση λόγω εποχικότητας και έντονου ποιοτικού ανταγωνισμού.
Σε πολλές περιπτώσεις, η εφαρμογή των διαφόρων μεθόδων τιμολόγησης
εξαρτάται – εκτός των παραγόντων του ανταγωνισμού - και από το μέγεθος της
κάθε επιχείρησης, δηλαδή άλλες μέθοδοι (π.χ Επιβολή Περιθωρίου επί του
Κόστους,

Μέθοδος

Οριακής

Τιμολόγησης,

Διείσδυση

της

Αγοράς)

εφαρμόζονται από μικρές και άλλες από μεγάλες επιχειρήσεις (π.χ. Ευέλικτη
Τιμολόγηση, Τιμή Εκμετάλλευσης, Υπολογισμός της μέγιστης τιμής ανά
δωμάτιο).
Οι τουριστικές επιχειρήσεις της Επαρχίας (όπως και στις άλλες επαρχίες) δεν
ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρότυπο τιμολογιακής πολιτικής, αλλά μάλλον
υπάρχει αναρχία στο θέμα αυτό. Οι τιμές που προσφέρονται, ή για να είμαστε
πιο ακριβείς, δέχονται από τους tour operators, εξαρτώνται από την ποιότητα
του προϊόντος που προσφέρουν, την οικονομική κατάσταση που βρίσκονται και
τους μακροπρόθεσμους στόχους που έχουν. Λαμβάνεται υπόψη επίσης η
εικόνα του προορισμού στο εξωτερικό, η εποχή που προσφέρεται η υπηρεσία
και ο χρόνος που «κλείνεται» η συμφωνία.
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6.3

Στρατηγικές Κατευθύνσεις

6.3.1 Διεύρυνση της προσπάθειας αντιμετώπισης της παραοικονομίας και του
αθέμιτου ανταγωνισμού
Η φιλοσοφία του μέτρου έγκειται στη συστηματική προσπάθεια για τον έλεγχο
της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών (µε την ευρεία έννοια), στη διάκριση
των ρόλων και στο συντονισμό των φορέων που είναι επιφορτισμένοι µε τη
συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Σε όλα τα στάδια του τουριστικού κυκλώματος, σε
όλες τις μορφές των κύριων και δευτερευόντων εξυπηρετήσεων είναι ανάγκη να
διασφαλίζεται πρωτίστως υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, και παράλληλα να
προβλέπονται µέτρα για τους παραβάτες των μέτρων και των κανόνων.
Η κατάσταση που μέχρι σήμερα επικρατεί σε ότι αφορά την επιτήρηση και τους
ελέγχους, τόσο σε αμιγώς τουριστικές επιχειρήσεις, όσο και σε
γενικότερα σε επιχειρήσεις που σχετίζονται άμεσα ή έµµεσα µε την τουριστική
δραστηριότητα, παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν σημειωθεί, κρίνεται
ανεπαρκής.
Στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου προτείνεται η σύσταση Σώματος
Επιθεωρητών από τον ΚΟΤ και η οριστική θεσμική ρύθμιση του συστήματος
επιθεώρησης και ελέγχου των τουριστικών (αμιγώς και µη) επιχειρήσεων, µε
στόχο τον προσδιορισμό διακριτών και συµπληρωµατικών ρόλων για κάθε
εµπλεκόµενο φορέα αλλά και την επιβολή ειδικών κανόνων και κριτηρίων. Σε
περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης της παραπάνω πρότασης, κρίνεται
επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας Περιφερειακού Σώματος Επιθεώρησης
(Κλιμάκια Ελέγχου της Τουριστικής Αγοράς) µε τη συµµετοχή έμπειρων
στελεχών

της

Περιφερειακής

Διοίκησης

και

άλλων

φορέων

που

δραστηριοποιούνται σε συναφή αντικείμενα σε περιφερειακό επίπεδο (π.χ.
Αστυνομία, Τουριστική Αστυνομία κτλ).
Έργο των Κλιμακίων Ελέγχου της Τουριστικής Αγοράς, θα αποτελεί η
διενέργεια επιτόπιων ελέγχων της ποιότητας του προσφερόμενου Τουριστικού
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προϊόντος όπως: την ύπαρξη τιμολογίων και εν γένει λοιπών παραστατικών
προμήθειας των προς πώληση αγαθών και προϊόντων, τις τιμές πώλησης
προϊόντων ευρείας κατανάλωσης σε τουρίστες, την κανονικότητα και συχνότητα
των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς κατά τους μήνες της
τουριστικής αιχμής, της τήρησης ή μη των κανόνων υγιεινής στις τουριστικές
επιχειρήσεις και στους κοινόχρηστους δημοτικούς και δημόσιους χώρους, για
την άγρα

πελατών,

τον εντοπισμό

περιπτώσεων αισχροκέρδειας

και

περιπτώσεων αθέμιτου ανταγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σε
τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία,

κλπ), σε χώρους μαζικής σίτισης

εστίασης και διασκέδασης (bar, καφετέριες, καφενεία, εστιατόρια), σε χώρους
αεροδρομίων, λιμανιών, μεθοριακών σταθμών,

καθώς και σε επιχειρήσεις

πώλησης αγαθών πρώτης ανάγκης (mini markets) σε τουριστικές περιοχές.
Ο θεσμός των «Κλιμακίων Ελέγχου Τουριστικής Αγοράς» αναμένεται να
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα του ελέγχου και της τήρησης των
κείμενων διατάξεων των αγορών των τουριστικών περιοχών κυρίως σε
περιόδους τουριστικής αιχμής κατά τις οποίες οι υφιστάμενοι ήδη μηχανισμοί
ελέγχου της αγοράς είναι ανεπαρκείς στο να ασκήσουν αποτελεσματικό έλεγχο.
Έτσι, με την ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού είτε με τη σύσταση
Σώματος Επιθεωρητών από τον ΚΟΤ είτε με τα Κλιμάκια Ελέγχου Τουριστικής
Αγοράς

θα

καθίσταται

δυνατή

η

αποτελεσματική

παραεμπορίου, της αισχροκέρδειας και

εν γένει της

αντιμετώπιση

του

προστασίας

του

καταναλωτή.
6.3.2 Ανάπτυξη Οριζόντιων Συνεργασιών
Προκειμένου οι τουριστικές επιχειρήσεις της Επαρχίας να ανταποκριθούν στον
οξυμμένο ανταγωνισμό που έφερε η παγκοσμιοποίηση, θα πρέπει να
υιοθετήσουν μια σειρά στρατηγικών οι οποίες έχουν ως στόχο να τους δώσουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ομοειδών επιχειρήσεων του κλάδου
τους. Οι κυριότερες στρατηγικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν από τις
τουριστικές επιχειρήσεις παίρνουν τη μορφή των εξαγορών, συγχωνεύσεων και
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συμμαχιών. Η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος θα προέλθει μέσω
της αξιοποίησης οικονομιών κλίμακας στην παραγωγή ή / και στο μάρκετινγκ,
που οδηγεί στη μείωση του κόστους, της διαφοροποίησης των προϊόντωνυπηρεσιών που προσφέρονται, της αποφυγής υπερβολικού ανταγωνισμού, και
της συνεργασίας με συμπληρωματικές επιχειρήσεις.
Έτσι, στον τομέα της παραγωγής και προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών, οι
στρατηγικές κινήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων της Λάρνακας θα πρέπει
να επικεντρώνονται στην ανάληψη επενδύσεων, οι οποίες θα συμβάλουν στη
μείωση του κόστους παραγωγής, προκειμένου να αξιοποιήσουν, σε όποιους
τομείς προσφέρονται, τις οικονομίες κλίμακας για να πετύχουν χαμηλότερο
κόστος παραγωγής και στον υψηλότερο δυνατό βαθμό αξιοποίησης της
παραγωγικής δυναμικότητάς τους μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης.
6.3.3 Ανάπτυξη Συνεργασιών Προστιθέμενης Αξίας
Εκτός των οριζόντιων συνεργασιών, θα πρέπει να

αναζητηθούν και άλλες

στρατηγικές, πέραν της κάθετης ολοκλήρωσης, προκειμένου οι τουριστικές
επιχειρήσεις της Επαρχίας να αποφύγουν τυχόν μειονεκτήματα αυτής. Μια
τέτοια περίπτωση είναι οι συνεργασίες προστιθέμενης αξίας. Στην περίπτωση
αυτή μπορεί να υπάρχει συνεργασία ενός αριθμού επιχειρήσεων στην
προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών σε μια αλυσίδα αξίας. Μια αλυσίδα αξίας
για το τουριστικό προϊόν θα μπορούσε να έχει την παρακάτω μορφή:
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ΓΡΑΦΗΜΑ 9
ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ

Tour
Operator
Travel
Agent
Μεταφορική
Εταιρεία
Ξενοδοχείο
Τελικός
Καταναλωτής
Αυτό που κάνει τις συνεργασίες προστιθέμενης αξίας σημαντικές, ιδιαίτερα για
τον τουριστικό κλάδο, είναι το γεγονός ότι κάθε μέλος αυτής κατανοεί ότι παίζει
ένα σπουδαίο ρόλο στην επιτυχία του άλλου μέλους και φυσικά στην επιτυχία
της συνολικής αλυσίδας αξίας. Κάθε μέλος δεν ενεργεί μόνο ως ένα τμήμα της
αλυσίδας αξίας, αλλά θεωρεί την αλυσίδα αυτή ως μια ενιαία οντότητα στα
πλαίσια του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Οι σημαντικότεροι λόγοι που
οδηγούν σε αυτή τη μορφή συνεργασίας είναι η μείωση του κόστους, η παροχή
νέων υπηρεσιών, καλύτερη αναγνώριση και αντιμετώπιση των απειλών του
περιβάλλοντος, κ.ά. Έτσι οι εταιρείες που συμμετέχουν στην αλυσίδα όχι μόνο
αποφεύγουν τα μειονεκτήματα των καθετοποιημένων επιχειρήσεων, αλλά
συχνά πετυχαίνουν να αξιοποιήσουν οικονομίες κλίμακας και να μειώσουν το
κόστος τους.
Τέλος, με τη δημιουργία τέτοιων «αλυσίδων» οι οποίες θα έχουν προχωρήσει
στη δυνατότητα εξ΄ ολοκλήρου διαπραγμάτευσης των συμβολαίων με τους tour
operators θα αυξηθεί η διαπραγματευτική ισχύς των τουριστικών επιχειρήσεων,
ζήτημα μεγίστης σημασίας για τις τουριστικές επιχειρήσεις της Επαρχίας.
Φυσικά, είναι ευνόητο ότι δεν θα πρέπει να αναμένεται ότι εύκολα οι
επιχειρηματίες της Επαρχίας, παρ΄ ότι ενδεχομένως θα έχουν προχωρήσει στη
σύναψη αλυσίδων, να εκχωρήσουν από την πρώτη στιγμή τη διαπραγμάτευση
των συμβολαίων τους στην αλυσίδα. Όμως, όταν με το πέρασμα του χρόνου θα
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γίνονται ολοένα και περισσότερο εμφανή τα πλεονεκτήματα της αλυσίδας τότε η
θετική αυτή εξέλιξη θα είναι αναπόφευκτη.
Επίσης, η ενίσχυση της «επιχειρηματικής κουλτούρας» για την έμμεση
υποστήριξη μιας τιμολογιακής πολιτικής

ανταγωνιστικού

χαρακτήρα, θα

εξασφαλίσει την ομαλή μετάβαση από την «ανταγωνιστικότητα που εξαρτάται
αποκλειστικά από την τιμή» στην «ανταγωνιστικότητα που εξαρτάται από τον
λόγο ποιότητας / τιμής». Οι επιχειρήσεις θα πρέπει βραχυπρόθεσμα να
ευθυγραμμίσουν τις τιμές ενώ σε ορίζοντα δεκαετίας να βελτιώσουν σημαντικά
την ποιότητα προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Αυτό
σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι περισσότερο ενημερωμένοι και καλύτερα
προετοιμασμένοι από κατάλληλους μηχανισμούς στήριξης.

6.4

Προτεινόμενο Πρόγραμμα Δράσης

Για την επίτευξη των παραπάνω δύο στρατηγικών στόχων της Παρέμβασης 3
προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις:
Δράση 3.α:
Εισαγωγή Σχεδίων Κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρησιακών αλυσίδων
προστιθέμενης αξίας
Η πλειοψηφία των τουριστικών επιχειρήσεων της Επαρχίας χαρακτηρίζεται από
μικρό ή μεσαίο μέγεθος με αδυναμία αξιοποίησης οικονομιών κλίμακας και
σκοπού και με παραδοσιακές δομές οργάνωσης που δεν ευνοούν την
ανάπτυξη επαρκούς επιχειρηματικής εμπειρίας. Το μικρό αυτό μέγεθος
αποτελεί εμπόδιο τόσο στη μείωση του κόστους, όσο και στη βελτίωση των
παρεχομένων υπηρεσιών. Με κριτήριο το μέγεθος, οι επιχειρήσεις της περιοχής
υστερούν

έναντι

των

αντίστοιχων

επιχειρήσεων

των

σημαντικότερων

ανταγωνιστών τους. Η αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων θα τους
επιτρέψει να αξιοποιήσουν τις οικονομίες κλίμακας, να μειώσουν το κόστος και
να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.
Για το λόγο αυτό,

θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν δράσεις συνεργασίας,

συνένωσης, συγχωνεύσεων ή και απλών κοινοπραξιών επιχειρήσεων στο
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επίπεδο των κρατήσεων ή του μάρκετινγκ, ή ακόμη και στο επίπεδο της
πραγματοποίησης οικονομιών κλίμακας σε προμήθειες και εξοπλισμούς.
Για τους παραπάνω λόγους, προτείνεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων όλων των κλάδων του Τουριστικού Τομέα μέσω της
ενίσχυσης επιχειρηματικών σχεδίων τύπου clusters, που θα περιλαμβάνουν
συνδυασμένες οργανωτικές δράσεις (συνενώσεις και συνεργασίες, βελτίωση
της σχετικής θέσης των τουριστικών επιχειρήσεων στην αγορά τους, διείσδυση
σε νέες αγορές, κλπ), με στόχο τη βελτίωση της οργάνωσης των επιχειρήσεων
της περιοχής και την αναβαθμισμένη παρουσία τους στις αγορές τους.
Δράση 3.β:
Δημιουργία Τουριστικού Παρατηρητηρίου Τιμών
Η εφαρμογή πολιτικών για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη απαιτεί κοινωνική
υπευθυνότητα και συλλογικότητα πέρα από τη λογική του βραχυπρόθεσμου
μεμονωμένου ατομικού ή και πολιτικού κέρδους. Αυτό αφορά όλους τους
συμμετέχοντες στο τουριστικό γίγνεσθαι, συμπεριλαμβανομένων και των
τουριστών. Πιο άμεσα από ποτέ, οι ίδιες οι επιχειρήσεις απαιτούν
πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση στα μέσα και τις στρατηγικές
για

την

επίτευξη

βιώσιμου

τουρισμού

ως

προϋπόθεση

για

την

ανταγωνιστικότητά του.
Στο παραπάνω πλαίσιο, προτείνεται η δημιουργία ενός Περιφερειακού
Τουριστικού Παρατηρητηρίου Τιμών, δραστηριότητες του οποίου θα
αποτελούν:
Δημιουργία βάσης δεδομένων με όλους τους ανταγωνιστικούς προορισμούς
της επαρχίας Λάρνακας και ετήσια επικαιροποίηση της βάσης αυτής.
Καταγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών που συνθέτουν το τουριστικό
πακέτο των ανταγωνιστικών προορισμών και τιμές διάθεσης στον τελικό
καταναλωτή των πακέτων αυτών.
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Διερεύνηση και αποτύπωση της πολιτικής τιμών των ανταγωνιστικών
προορισμών (συμβόλαια allotment και guarantee, προσφορές ανάλογα με
την περίοδο ή τις διαφορετικές ομάδες στόχου του προορισμού κτλ.).
Το Τουριστικό Παρατηρητήριο Τιμών θα μπορεί να λειτουργήσει:


είτε ως αυτόνομος φορέας,



είτε ως ξεχωριστό τμήμα στο ΕΒΕΛ (ή σχετική υπεργολαβία)



είτε

στο

πλαίσιο

των

δραστηριοτήτων

του

Τουριστικού

Κέντρου

Τεκμηρίωσης


είτε στο πλαίσιο λειτουργίας του Φορέα Τουριστικής Ανάπτυξης της
Λάρνακας.

Η

μορφή

και

ο

τρόπος

λειτουργίας

του

Παρατηρητηρίου

θα

συγκεκριμενοποιηθούν στη επόμενη φάση της μελέτης κατόπιν συνεννόησης
με τους τοπικούς φορείς.
Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η συμβολή των προτεινόμενων
δράσεων σε κάθε τομέα παρέμβασης της στρατηγικής ποιότητας και αξίας της
Επαρχίας Λάρνακας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ
ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Δράση 1.α: Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης (τοπικό
σύμφωνο
κατάρτισης)
για
εργαζόμενους
και
αυτοαπασχολούμενους:Δράση
1.β: Σχεδιασμός εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης σε γνωστικά αντικείμενα του τουρισμού
Δράση 2.α: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών
επιχειρήσεων της Επαρχίας με παρεμβάσεις για τη βελτίωση του
οργανωτικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και την
πιστοποίηση της
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Δράση 2.β: Ενθάρρυνση των τουριστικών επιχειρήσεων της
επαρχίας για την υιοθέτηση της ποιότητας με την εισαγωγή του
θεσμού της Επιχειρηματικής Αριστείας και της απονομής ετήσιων
βραβείων ποιότητας στις επιχειρήσεις της Επαρχίας.
Δράση 2.γ: Δημιουργία Επαρχιακού Τουριστικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης.
Δράση 3.α: Εισαγωγή Σχεδίων Κινήτρων για τη δημιουργία
επιχειρησιακών αλυσίδων προστιθέμενης αξίας
Δράση 3.β: Δημιουργία Επαρχιακού Τουριστικού Παρατηρητηρίου
Τιμών
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Ενίσχυση της
«επιχειρηματικής
κουλτούρας» για την
έμμεση υποστήριξη μιας
τιμολογιακής πολιτικής
ανταγωνιστικού
χαρακτήρα

Τιμές
Αύξηση
διαπραγματευτικής
ισχύος των τουριστικών
επιχειρήσεων

Ποιότητα
Βελτίωση της ποιότητας
των παρεχομένων
υπηρεσιών των
τουριστικών
επιχειρήσεων
Σχηματισμός κρίσιμης
μάζας επιχειρήσεων, η
οποία θα κινητοποιήσει
το κυρίως σώμα της
αγοράς προς τη
βελτίωση των επιδόσεών
της
Αναβάθμιση του
συστήματος
πληροφόρησης

Δράσεις

Ανάπτυξη και συνεχής
βελτίωση των δεξιοτήτων
και των γνώσεων

Στρατηγικές Κατευθύνσεις

Σύνδεση της τουριστικής
εκπαίδευσης και
κατάρτισης με τις
ανάγκες της αγοράς
εργασίας

Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού

Εκτελεστική Σύνοψη
Η παρούσα σύνοψη βασίζεται στην Τελική Έκθεση Περιφερειακής
Στρατηγικής Τουρισμού για τη Λάρνακα η οποία πραγματοποιήθηκε για
λογαριασμό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λάρνακας μετά
από σχετικό διαγωνισμό. Για την ολοκλήρωση της μελέτης συνεργάστηκαν οι
εταιρείες / μελετητές: CMR Cypronetwork Marketing Research & Consulting
Ltd., ΡΕΜΑΚΟ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ελλάδας και Τεχνική Τουριστική
Εταιρεία.

Στόχος

Στόχος της μελέτης ήταν, στα πλαίσια της Στρατηγικής
Επανατοποθέτησης της Κύπρου, η Λάρνακα (πόλη και
επαρχία) να σχεδιάσει ένα Στρατηγικό πρόγραμμα το
οποίο θα βασιστεί στο όραμα της περιοχής για τουριστική
ανάπτυξη, να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό και
να επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα.
Παράλληλα, μέσω της μελέτης αναζητήθηκαν τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες της περιοχής και
ανασχεδιάστηκε η Στρατηγική Τουρισμού της πόλης με
βάση τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

Πηγές
πληροφοριών
/ στοιχείων

Για σκοπούς συλλογής χρήσιμων στοιχείων και
πληροφοριών πραγματοποιήθηκε αριθμός ερευνών με
ανάλογες μεθοδολογίες – έρευνα γραφείου, έρευνα
μεταξύ ξένων περιηγητών της περιοχής, έρευνα μεταξύ
Κυπρίων, έρευνα μεταξύ τουριστικών πρακτόρων
εξωτερικού, έρευνα μεταξύ ξενοδόχων, έρευνα μεταξύ
υπεράκτιων εταιρειών και έρευνα μεταξύ ιδιοκτητών
δεύτερης κατοικίας.
Άλλες πηγές πληροφοριών αποτέλεσαν το Τμήμα
Στατιστικής και Ερευνών, ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Τουρισμού, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, άλλες
έρευνες της Cypronetwork, ETC (European Travel
Commission), IPK International.
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Παγκόσμιες
τάσεις

Δημογραφικοί,
κοινωνικοί,
οικονομικοί,
πολιτικοί,
περιβαλλοντικοί και τεχνολογικοί παράγοντες προκαλούν
συνεχείς και καθοριστικές μεταβολές στη παγκόσμια
τουριστική
αγορά
και
δημιουργούν
έντονες
ανταγωνιστικές συνθήκες. Το νέο προφίλ του τουρίστα
συνθέτει άτομο με υψηλό επίπεδο μόρφωσης, απαιτητικό,
ανεξάρτητο, δραστήριο, καλό γνώστη των τουριστικών
προορισμών, ευαίσθητο σε θέμα κόστους αλλά και
ασφάλειας και σταθερότητας, χρήστη του διαδικτύου. Η
τουριστική αγορά καλείται να αντεπεξέλθει σε νέα
δεδομένα και να ικανοποιήσει νέους τομείς και αγορές
όπως η περιπέτεια, η φύση, ο αθλητισμός, η ευεξία, η
διασκέδαση, η ηρεμία.

Χαμηλή
προτίμηση
της Λάρνακας
για περιοχή
διαμονής

Το 8,15% των ξένων επισκεπτών της Κύπρου έχουν
επιλέξει την επαρχία της Λάρνακας για τη διαμονή τους.
Από αυτούς το μεγαλύτερο ποσοστό προέρχονται από
την Ελλάδα (14%), τη Ρωσία (11,7%) και με μικρότερα
ποσοστά ακολουθούν η Γερμανία (8,8%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (6,2%) και η Σουηδία (6%).

Τουριστικά
Καταλύματα
& Κέντρα
Αναψυχής
Αδυναμίες σε
ποιότητα και
περιορισμένος
αριθμός
κλινών

Οι
περισσότερες
κλίνες
συγκεντρώνονται
στη
Βορειοανατολική περιοχή της Λάρνακας ενώ στην
περιοχή του Δήμου Λάρνακας βρίσκονται τα οργανωμένα
και άλλα τουριστικά διαμερίσματα. Ωστόσο, αδυναμία
συνιστά το γεγονός ότι η Λάρνακα παρουσιάζει έλλειψη
κλινών και σχετικά χαμηλή ποιότητα υποδομής, ενώ δεν
διαθέτει κλίνες στις κατηγορίες των τουριστικών χωριών
και επαύλεων. Τα κέντρα αναψυχής παρουσιάζουν
μεγάλο εύρος σε ποικιλία / ποσότητα αλλά και ποιότητα.

Αρχαιολογικά
- θρησκευτικά
μνημεία πολιτιστικές
εκδηλώσεις
Πλούσια
κληρονομιά
και σημαντικές
εκδηλώσεις

Η περιοχή της Λάρνακας είναι πλούσια σε
αρχαιολογικούς χώρους με σημαντικότερους το Αρχαίο
Κιτίον και την Τέντα Καλαβασού. Επίσης, διαθέτει
αξιόλογα θρησκευτικά μνημεία όπως η Εκκλησία του
Αγίου Λαζάρου και ο Μουσουλμανικός ναός Χαλά
Σουλτάν Τεκκές, μοναδικός σε ολόκληρη την Κύπρο.
Μουσεία και άλλα πολιτιστικά σημεία, τουριστικοί
περίπατοι και πλήθος σημαντικών πολιτιστικών
εκδηλώσεων, με σημαντικότερη αυτή του Κατακλυσμού,
προσδίδουν στην πόλη και επαρχία Λάρνακας σπουδαία
πολιτιστική ταυτότητα.
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Αγροτουρισμός

Ο πρώτος
προορισμός
της Κύπρου

Αξιοσημείωτο είναι το αγροτουριστικό προϊόν που έχει να
προσφέρει η Λάρνακα. Στόχο αποτελεί η διατήρηση και
ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα των χωριών της
περιοχής ενώ προσφέρονται ποικίλες παραδοσιακές
δραστηριότητες στις οποίες ο ξένος επισκέπτης μπορεί να
εμπλακεί. Εξαιρετικά αξιόλογη και μοναδική είναι η
παράδοση της ορεινής Λάρνακας στην χειροτεχνία,
αργυροχοία, κέντημα και αγγειοπλαστική. Ωστόσο,
βελτίωσης χρήζει το οδικό δίκτυο και γενικά το σύστημα
μεταφορών στις αγροτικές περιοχές.

Φυσικές
ομορφιές,
Αθλητική
υποδομή, κ.α.

Μοναδικό θέαμα φυσικής ομορφιάς και σπάνιος
υδροβιότοπος εξαιρετικής σημασίας είναι η Αλυκή της
Λάρνακας ενώ και η παραλία των Φοινικούδων αποτελεί
ένα μοναδικό στοιχείο φυσικής ομορφιάς. Σχετικά
ικανοποιητική είναι η αθλητική υποδομή της πόλης ενώ το
θεματικό πάρκο με θέμα το αλάτι που προγραμματίζεται
για το 2006 θα αναβαθμίσει περαιτέρω την τουριστική
υποδομή της περιοχής.

Διανομή /
Διάθεση

Αεροπορικές εταιρείες, κρουαζιέρες, direct bookings, και
τουριστικές εκθέσεις είναι τα κανάλια διανομής του
τουριστικού προϊόντος της Κύπρου και της Λάρνακας. Η
άρση του περιορισμού του δικτύου των πτήσεων από και
προς αριθμό προορισμών είναι καθοριστική όπως και η
αναβάθμιση των δύο αεροδρομίων και του επιβατικού
λιμανιού. Τέλος, τα Direct Bookings αποτελούν τη νέα
πραγματικότητα.

Συγκριτικά
Πλεονεκτήματα
- Unique
Selling Points

 Κύριο σημείο εισόδου – εξόδου προς / από Κύπρο
 Ήσυχη, μικρή συμμαζεμένη πόλη με πεντακάθαρες
παραλίες, με πολιτιστικό και θρησκευτικό πλούτο
 Μίγμα Δυτικής και Ανατολίτικης κουλτούρας
 Πλούσια και μοναδική παράδοση σε κέντημα,
χειροτεχνία, αργυροχοία
 Το κέντρο της Κύπρου
 Πρώτη στην ανάπτυξη αγροτουρισμού

Προτεινόμενο
Positioning

«Λάρνακα, είσοδος στην Κύπρο, ένα κράμα επιδράσεων
Δύσης και Ανατολής που άφησαν μέσα στο χρόνο
τ’αχνάρια τους στην περιοχή, ένας προορισμός που
συνδυάζει την ήσυχη παραθαλάσσια πόλη με πλούσια
πολιτιστικά στοιχεία και την χαρακτηριστική προκυμαία
της, μακρύ παραλιακό μέτωπο και χωριά με μοναδικά
παραδοσιακά χαρακτηριστικά».
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Ανάλυση
SWOT –
Πλεονεκτήματα
Μειονεκτήματα

Κύρια πλεονεκτήματα της Λάρνακας είναι:
 Αερολιμένας, λιμάνι και Μαρίνα προσφέρονται για
αύξηση αφίξεων
 Ξεχωριστός χαρακτήρας – μίγμα Δυτικής και
Ανατολίτικης κουλτούρας
 Πρώτη επαρχία Αγροτουρισμού
 Μεγάλο παραλιακό μέτωπο, καθαρές παραλίες
 Πλούσια σε πολιτιστική κληρονομιά και θρησκευτικά
μνημεία
Κύρια μειονεκτήματα της Λάρνακας είναι:
 Υποβαθμισμένη υποδομή σε οδικό δίκτυο, διυλιστήρια
 Περιορισμένος αριθμός κλινών και μεγάλος αριθμός
προβληματικών
 Απουσία χαρακτήρα και αμμώδους παραλίας στην
περιοχή Ζυγίου
 Εξάρτηση από διοργανωτές ταξιδιών
 Ανεπαρκής προβολή αρχαιοτήτων και πολιτιστικών
αξιοθέατων και εκδηλώσεων

Ανάλυση
SWOT –
Ευκαιρίες
Απειλές

Κύριες ευκαιρίες για τη Λάρνακα είναι:
 Αυξητική τάση χρήσης διαδικτύου
 Κίνητρα για αναβάθμιση αγροτουριστικού προϊόντος
 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης
πολιτιστικής κληρονομιάς
 Αύξηση στη συχνότητα ταξιδιών
Κύριες απειλές για τη Λάρνακα είναι:
Μείωση αγοραστικής δύναμης τουριστών
Αύξηση τρομοκρατίας και εξάπλωση ασθενειών
Ανασφάλεια λόγω πολιτικού προβλήματος
Έλλειψη κινήτρων επιχειρηματικής δραστηριότητας
Ανταγωνιστικοί προορισμοί προσφέρουν χαμηλότερες
τιμές
 Τάση για πιο σύντομα ταξίδια
 Αρνητική εικόνα λόγω διυλιστηρίων
 Αποτρεπτικές πολεοδομικές ρυθμίσεις για αναβάθμιση
τουριστικών μονάδων
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Στόχοι
Λάρνακας
2005-2010

Κατάτμηση
Αγοράς
βάσει
εθνικότητας

Οι στόχοι αφίξεων που έχουν τεθεί για τη Λάρνακα έχουν
βασισθεί σε ποσοστό αύξησης της τάξης του 3% για την
περίοδο 2005-2007 και 4% για την περίοδο 2008-2010.
Οι αντίστοιχοι στόχοι δαπανών έχουν υπολογισθεί με
αύξηση 3% για τα έτη 2005-2008 και 5% για τα έτη 20082010.
Συγκεκριμένα:
 Οι προβλέψεις αφίξεων της Λάρνακας υπολογίζονται
σε: 2005 – 225 χιλ., 2006 – 231 χιλ., 2007 – 238 χιλ.,
2008 – 248 χιλ., 2009 – 258 χιλ., 2010 – 268 χιλ.
 Οι προβλέψεις εσόδων υπολογίζονται σε: 2005 – 90
εκ., 2006 – 65,5 εκ., 2007 – 101,3 εκ., 2008 – 110,6
εκ., 2009 – 120,8 εκ., 2010 – 131,9 εκ.
Χώρες υψηλής προτεραιότητας για τη Λάρνακα είναι:
 Ηνωμένο Βασίλειο
 Ελλάδα
 Ρωσία
 Γερμανία
 Ολλανδία
 Αυστρία
 Σουηδία
 Ισραήλ
Χώρες με συγκριτική προτίμηση στη Λάρνακα
 Αίγυπτος
 Λίβανος
 Χώρες του Κόλπου
 Ιρλανδία
 Φιλανδία
 Δανία
 Νορβηγία
 Η.Π.Α.
Χώρες δευτερεύουσας σημασίας
 Ελβετία
 Βέλγιο
 Γαλλία
 Ιταλία
 Συρία
 Λιβύη
 Ιορδανία
Εγχώριος Τουρισμός
 Λευκωσία
 Ελεύθερη Αμμόχωστος
 Λεμεσός
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Κατάτμηση
Αγοράς
βάσει
Δημογραφικών

 Συνταξιούχοι, 65+
 Οικογένειες με παιδιά κάτω των 12
 Ζευγάρια που αναζητούν ήσυχο περιβάλλον

Κατάτμηση
Αγοράς βάσει
Δραστηριοτήτων
/ Κινήτρων












Ήλιος – Θάλασσα Συν
Ιστορία & Πολιτισμός (Κουλτούρα)
Θρησκευτικός Τουρισμός
Αγροτουρισμός
Αθλητικός Τουρισμός (προετοιμασία ομάδων
ποδοσφαίρου)
Yachting
Συνέδρια & Ταξίδια κινήτρων
Ταξίδια μικρής διάρκειας
Γαστρονομία
Shopping

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Στρατηγική
Δημιουργίας
Συγκριτικού
Πλεονεκτήματος

Η Στρατηγική που προτείνεται για την Λάρνακα είναι
αυτή της Εστιασμένης Διαφοροποίησης με έμφαση
στην εστίαση επιλεγμένων τμημάτων της αγοράς με
αντίστοιχα προϊόντα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Στόχοι
Πολιτισμός και
περιβάλλον –
κεντρικό σημείο
αναφοράς

Οι Στρατηγικοί στόχοι εστιάζονται στα ακόλουθα:
 Ανάδειξη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής
(φυσικές ομορφιές, πολιτιστική κληρονομιά, ιστορία,
κ.α.)
 Βελτίωση / αναβάθμιση και αξιοποίηση υφιστάμενης
υποδομής
 Εμπλουτισμός προϊόντος / υποδομής με έμφαση στα
ειδικά προϊόντα
 Κρατική δέσμευση και στήριξη

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η επέκταση της Μαρίνας και αναβάθμιση του Λιμανιού
με μετατροπή του σε υπερσύγχρονο λιμάνι
εξυπηρέτησης επιβατών με στόχο την συνολική
τουριστική αξιοποίηση του θα δώσουν εξαιρετικές
προοπτικές αισθητής αναβάθμισης της περιοχής.

Αναβάθμιση
υφιστάμενης
υποδομής –

Μαρίνα & Λιμάνι
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αναβάθμιση
υφιστάμενης
υποδομής

Αεροδρόμιο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αναβάθμιση
υφιστάμενης
υποδομής

Εξωραϊσμός
παλιάς πόλης

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αναβάθμιση
υφιστάμενης
υποδομής

Ανάδειξη
πολιτιστικών
χώρων

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αναβάθμιση
υφιστάμενης
υποδομής

Αναβάθμιση
τουριστικών
κλινών

Η αναβάθμιση του αεροδρομίου και η μετατροπή του σε
ένα
Διεθνή
υπερσύγχρονο
αερολιμένα
είναι
επιβεβλημένη ενώ αδιαμφισβήτητα θα συμβάλει στην
ανάπτυξη της οικονομίας της περιοχής, στην προβολή
της Λάρνακας και της Κύπρου γενικότερα και στην
σημαντική ενδυνάμωση του προϊόντος της Λάρνακας
και των επι-μέρους τμημάτων όπως Συνεδριακός
τουρισμός, short breaks.
Μοναδικά ιστορικά σημεία της παλιάς πόλης όπως ο
δρόμος Πιαλέ Πασσιά, το Μεσαιωνικό κάστρο, η Λαϊκή
Γειτονιά, η εκκλησία Αγίου Λαζάρου και άλλα
παραδοσιακά κτίρια χρήζουν άμεσης αναβάθμισης και
βελτίωσης, με σχετικές πεζοδρομήσεις, αναπαλαιώσεις,
χρήση σωστού φωτισμού, χώρους στάθμευσης. Επίσης,
η παράμετρος shopping μπορεί να ενισχυθεί με
αναβάθμιση των αγορών στην παλιά πόλη.
Μέτρα προς αναβάθμιση και ενίσχυση του ιστορικού και
πολιτιστικού πλούτου της Λάρνακας είναι η βελτίωση
της πρόσβασης, ο φωτισμός, η χρήση πολυμέσων, και η
ενδυνάμωση των διαδρομών που συνδέουν τους
χώρους καθώς και η εισαγωγή νέων και η εντονότερη
προβολή τους.
Με στόχο την αναμόρφωση του τουριστικού προϊόντος
της Λάρνακας, απαιτούνται:
 Απόσυρση κλινών μέσω κινήτρων
 Διεύρυνση του εύρους και της ποιότητας των μονάδων
 Αύξηση του αριθμού των κλινών
 Επιδίωξη της γεωγραφικής διασποράς της υποδομής
 καταλυμάτων σε όλη την επαρχία
Περαιτέρω, η σταδιακή βελτίωση των τουριστικών κλινών
θα επιτευχθεί μέσω των εξής βημάτων / μέτρων:
Δημιουργία περίπου 13000 πρόσθετων κλινών κατά
μήκος των νοτιότερων περιοχών με δημιουργία
ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων, τουριστικών επαύλεων και
τουριστικών χωριών, απόσυρση 1600 κλινών και
αναβάθμιση 2200 κλινών. Τέλος, σημειώνεται έλλειψη
τεμαχίων γης μέσα στην πόλη για παρουσία νέων
μονάδων καθώς και δυνατότητα για περιορισμένο αριθμό
νέων μονάδων στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης
(Διυλιστήρια-Πύλα).
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αναβάθμιση
υφιστάμενης
υποδομής

Αλυκή &
Τέμενος Χαλά
Σουλτάν
Ττεκκές
Ποικίλες
δυνατότητες
για
δημιουργία
ενός
μοναδικού
πολύμορφου
πάρκου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αναβάθμιση
υφιστάμενης
υποδομής

Ενδοχώρα /
Ορεινή
Λάρνακα
Σημαντικά
μέτρα
ενίσχυσης

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αναβάθμιση
υφιστάμενης
υποδομής

Οδικό Δίκτυο
&
Συγκοινωνίες
απαιτούν
σημαντικές
βελτιώσεις

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αναβάθμιση
υφιστάμενης
υποδομής

Παραλιακή –
Τουριστική
Περιοχή

Το μοναδικό φυσικό στοιχείο της Λάρνακας η Αλυκή και η
γύρω περιοχή του Τεμένους Χαλά Σουλτάν Ττεκκέ
προσφέρονται για τη δημιουργία ενός μοναδικού και
πολύμορφου πάρκου με υπηρεσίες εξυπηρέτησης,
διευκολύνσεις και διευκολύνσεις όπως: Mini θεματικό
πάρκο για παραγωγή και επεξεργασία αλατιού το οποίο
ήδη σχεδιάζεται, μίνι θεματικό πάρκο και παρατηρητήριο
υδρόβιων πουλιών, μίνι βοτανικοί κήποι και παρουσίαση
άγριας βλάστησης. Επίσης, η περιοχή λόγω της
γειτνίασης της με το αεροδρόμιο προσφέρεται για
αξιοποίηση της ώρας αναμονής προ των πτήσεων με
προσφορά διευκολύνσεων όπως οθόνες πληροφοριών,
καταστήματα για last minute shopping, lockers.
Περαιτέρω, τα τούρκικα λουτρά χρήζουν αξιοποίησης με
ανέγερση σύγχρονων κέντρων spa.
Η ενδυνάμωση και διαφοροποίηση του αγροτουριστικού
προϊόντος θα επιτευχθεί με την ανακήρυξη της ευρύτερης
αγροτικής περιοχής της Λάρνακας σε Οικολογική.
Περαιτέρω, σημαντικά έργα υποδομής όπως Αθλητικό και
Συνεδριακό Κέντρο, Κέντρο Χειροτεχνίας έχουν
τροχιοδρομηθεί στα Λεύκαρα ενώ το μέτρα «Βιώσιμη
Ανάπτυξη της Υπαίθρου» και «Διατήρηση της αγροτικής
κληρονομιάς και επιλεγμένων τοποθεσιών ιδιαίτερης
φυσικής ομορφιάς» θα βοηθήσουν σημαντικά στην
αναβάθμιση της υπαίθρου με έργα όπως αναπλάσεις
θέσεων,
αναπαλαιώσεις
παραδοσιακών
κτιρίων,
πλακοστρώσεις πλατειών, κατασκευή ξηρολιθίων, κ.α.
Μέτρα όπως επαρκής σηματοδότηση χώρων τουριστικού
ενδιαφέροντος, βελτίωση της καθαριότητας δρόμων και
χώρων, βελτίωση δρόμων στην πόλη και στην ορεινή
επαρχία, δημιουργία πεζοδρομίων, δημιουργία χώρων
στάθμευσης, διαπλάτυνση πεζοδρομίων και δημιουργία
ποδηλατόδρομων, επανεξέταση τρόπου λειτουργίας του
δικτύου συγκοινωνίας, δημιουργία ειδικής λωρίδας προς
το αεροδρόμιο, θα ενισχύσουν και αναβαθμίσουν αισθητά
το επίπεδο αυτής της παραμέτρου.
Τα ποικίλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παραλιακή
– τουριστική περιοχή της Λάρνακας όπως η άναρχη
δόμηση, οι αυθαίρετες επεμβάσεις, οι κακόγουστες
πινακίδες θα αντιμετωπισθούν με την εφαρμογή ενός
μοντέλου πρότυπης ανάπτυξης μετά από προκήρυξη
σχετικού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με κύριο στόχο την
υιοθέτηση μιας ενιαίας πρόσοψης των ισόγειων
οικοδομών.

viii

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αναβάθμιση
υφιστάμενης
υποδομής

Διυλιστήρια

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Εμπλουτισμός
υποδομής
Ποικίλες
δυνατότητες
απαιτούν
προσεκτικό
σχεδιασμό

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Εμπλουτισμός
υποδομής
Προτεραιότητες

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Κρατική
Πολιτική,
Στήριξη και
Κίνητρα
Απαραίτητα
στοιχεία
επιτυχίας

Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος μεταφοράς των
διυλιστηρίων είναι επιβεβλημένη ενώ παράλληλα θα
πρέπει να αναληφθεί άμεσα περιβαλλοντική μελέτη για
την καταμέτρηση των επιπτώσεων λειτουργίας των
εγκαταστάσεων στον αέρα, στο έδαφος, στο υπέδαφος
και στη θαλάσσια περιοχή με στόχο την επιβολή όλων
των μέτρων για ελαχιστοποίηση των ρύπων αλλά και
ανάκτηση της φυσικής κατάστασης της περιοχής.
Οι κύριες προτάσεις που σχετίζονται με ειδικά προϊόντα
τα οποία θα εμπλουτίσουν το προϊόν / την υποδομή της
Λάρνακας αφορούν τη δημιουργία ενός Κέντρου
Θαλάσσιων Αθλημάτων στην παραλιακή περιοχή
μπροστά από το αεροδρόμιο, την ανέγερση Συνεδριακού
Κέντρου, την δημιουργία Θεματικών Πάρκων, την
δημιουργία Γηπέδων Γκολφ, την ανέγερση ενός
σύγχρονου Ιατρικού Κέντρου, τη δημιουργία Καζίνο, την
διοργάνωση εκδηλώσεων μεγάλης εμβέλειας (όπως
αθλητικές, πολιτιστικά φεστιβάλ, φεστιβάλ γαστρονομίας),
ανέγερση μονάδων ξεκούρασης (spa).
Οι προτεραιότητες επικεντρώνονται στον πυρήνα και
στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής καθώς και στις
αξιόλογες περιοχές της ενδοχώρας.
Οι άμεσες προτεραιότητες εστιάζονται στα θέματα:
1. Καθαριότητα στην παραλιακή τουριστική ζώνη
2. Ευπρεπισμός κτιρίων και χώρων στην παραλιακή
3. Αποτελεσματική συγκοινωνία
4. Προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων
5. Προστασία και ανάδειξη χώρων φυσικής ομορφιάς
όπως αλυκές και χωριά
6. Αναβάθμιση κλινών
7. Αναζήτηση στρατηγικών επενδυτών για τον
προγραμματισμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων
έργων μεγάλης κλίμακας
Η καθολική συμμετοχή των εμπλεκομένων καθώς και η
ουσιαστική στήριξη του κράτους είναι επιβεβλημένη για
την εφαρμογή των εισηγήσεων εμπλουτισμού και
αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της Λάρνακας.
Νομοθετικές διατάξεις και ρυθμίσεις δυνατόν να
βοηθήσουν σε αριθμό προβλημάτων ενώ η προώθηση
των PPP’s και άλλες μορφές κοινοπραξιών κράτους ή
τοπικών αρχών και ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να
προωθηθούν από το κράτος. Επιπρόσθετα, ειδικά
πακέτα ενθάρρυνσης στρατηγικών συμμαχιών και
συλλογικών επενδύσεων θα βοηθήσουν σημαντικά στην
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εφαρμογή των μεγάλων εμπλουτιστικών έργων. Τέλος,
μια Δέσμη Κινήτρων Αναζωογόνησης όπως η κατάργηση
του ενοικιοστασίου, κίνητρα για χώρους στάθμευσης,
κίνητρα για ποιοτικές προδιαγραφές σχετικές με την
αρχιτεκτονική, και άλλα, θα συμβάλουν αποτελεσματικά
στην αναβάθμιση του κέντρου της πόλης της Λάρνακας.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
MARKETING
Πολιτική
Τιμών

Η ενδυνάμωση των απ ‘ ευθείας κρατήσεων μέσω
Διαδικτύου και η στόχευση στην προσέλκυση τουρισμού
ειδικών ενδιαφερόντων και σχετική απεξάρτηση από τους
διοργανωτές ταξιδιών μπορεί να επιφέρει ουσιαστική
μείωση του κόστους. Επιπρόσθετα, η φιλελευθεροποίηση
των πτήσεων και η αξιοποίηση της ευκαιρίας μπορεί να
μειώσει το συνολικό κόστος πακέτου.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
MARKETING
Πολιτική
Διανομής

Η αναβάθμιση του αεροδρομίου και η αναμόρφωση του
λιμανιού είναι ύψιστης σημασίας. Περαιτέρω, στόχο
αποτελεί η επιρροή και η μέγιστη αξιοποίηση των
συντελεστών των καναλιών διανομής της Λάρνακας που
είναι:
 Αεροπορική Σύνδεση με μέτρα όπως προώθηση
συλλογικών αυτόνομων πτήσεων σε επιλεγμένες
περιοχές
 Θαλάσσια Σύνδεση με αξιοποίηση λιμανιού ως
Μεγάλη Μαρίνα και προώθηση του ως κέντρο
κρουαζιέρων
και
συνδυασμού
πτήσεων
και
κρουαζιέρων
 Εγχώρια Συγκοινωνία με αναβάθμιση οδικού δικτύου
και αξιοποίηση εκδρομών
 Διαδίκτυο με περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση
 Διοργανωτές Ταξιδιών με επιδίωξη μείωσης του
μεγάλου βαθμού εξάρτησης
 Τουριστικοί Πράκτορες και Ξενοδόχοι με ανάπτυξη
συλλογικών εκστρατειών επικοινωνίας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
MARKETING
Πολιτική
Επικοινωνίας

Έχοντας ως κυριότερους στόχους της πολιτικής
επικοινωνίας της Λάρνακας τη δημιουργία γνώσης και
θετικής αντίληψης, την γνωστοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων καθώς και την ενδυνάμωση σχέσεων
και επικοινωνίας με όλες τις ομάδες-στόχους, το πρώτο
βήμα είναι η δημιουργία λογότυπου και σλόγκαν το οποίο
θα συνοδεύει κάθε δραστηριότητα. Στη συνέχεια οι
δραστηριότητες εστιάζονται στη δημιουργία δικτυακής
πύλης, στο σχεδιασμό ποικίλων εκδόσεων όπως γενικός
οδηγός, χειροτεχνία, τουριστικός χάρτης, ενημερωτικό
δελτίο, στη δημιουργία CD, στην τοπική διαφήμιση μέσω
πόστερ, τηλεόρασης, εξειδικευμένων περιοδικών.
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Η επικοινωνιακή στρατηγική περιλαμβάνει επίσης
ενέργειες
Δημοσίων
Σχέσεων
όπως
φιλοξενίες
διοργανωτών
ταξιδιών
και
δημοσιογράφων,
επιβραβεύσεις εταιρειών και δημοσιογράφων / μέσων.
Άλλα μέσα όπως συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις,
υιοθέτηση information desk στο αεροδρόμιο, information
kiosks, πολιτιστικές εκδηλώσεις, direct mailings, road
shows, πακέτα εβδομάδων γνωριμίας, loyalty schemes,
περιοδεύων ξεναγός, benchmarking θα συμβάλουν στην
αποτελεσματική προώθηση της Λάρνακας.
Στρατηγική
Marketing
Οργάνωση
Μηχανισμός &
Φορείς
τουριστικής
ανάπτυξης

Με γνώμονα την οργάνωση και σχεδιασμό ενός
αποδοτικού μηχανισμού υλοποίησης περιφερειακής
τουριστικής ανάπτυξης ενέργειες μέγιστης σημασίας είναι
ο σαφέστερος προσδιορισμός του ρόλου του
Πανπεριφερειακού Τουριστικού Φορέα Λάρνακας, η
δημιουργία ειδικών εταιρειών ανάπτυξης, η πρόσληψη
Λειτουργού Προβολής, η εγκαθίδρυση μηχανισμών
προσέλκυσης πηγών χρηματοδότησης, η αναβάθμιση
των πηγών πληροφόρησης και η εγκαθίδρυση
ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης Marketing
και φυσικά η υποκίνηση συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα.

Στρατηγική
Ποιότητας
&
Προστιθέμενης
Αξίας
Ανάπτυξη
Ανθρώπινου
Δυναμικού

Αδιαμφισβήτητα, ο ρόλος και η σπουδαιότητα του
εργατικού δυναμικού είναι εξαιρετικής σημασίας για τη
λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων, στόχος των
οποίων θα πρέπει να είναι η αύξηση της
παραγωγικότητας,
η
βελτίωση
του
επιπέδου
εξυπηρέτησης και πελατοκεντρικής προσέγγισης. Οι
αδυναμίες του κλάδου όπως η έλλειψη καταρτισμένου
ανθρώπινου δυναμικού και η ανεπαρκής τουριστικής
εκπαίδευση θα βελτιωθούν με ενέργειες όπως:
 Χρήση νέων γνώσεων και πρακτικών και βελτίωση
συστημάτων και διαδικασιών
 Προγραμματισμένη
και
συνεχής
κατάρτιση
προσωπικού όλων των βαθμίδων της ιεραρχικής
πυραμίδας
 Υποκίνηση προσωπικού, εφαρμογή αποδοτικών
συστημάτων αξιολόγησης
 Βραβεύσεις ξενοδόχων σε θέματα οργάνωσης και
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
 Βραβεύσεις απασχολουμένων για ειδικές επιδόσεις
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Ποιότητα

Τιμές &
Προστιθέμενη
Αξία

Ποιότητα σημαίνει ικανοποίηση του τουρίστα. Αυτό
πρέπει να λάβουν υπόψη όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις
της Λάρνακας και να θέσουν ως στόχο τη συνεχή
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών τους. Η
εφαρμογή συστημάτων όπως ISO 9001, ISO 14001,
HACCP, OHSAS 18001 από τις ξενοδοχειακές μονάδες
αλλά και από όλες τις επιχειρήσεις που παρέχουν
τουριστικές υπηρεσίες μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά
στη βελτίωση και σημαντική αναβάθμιση του τουριστικού
προϊόντος. Επιπρόσθετα, μεγάλη είναι η ανάγκη
καθιέρωσης του Εθνικού Βραβείου Ποιότητας (σύμφωνα
με το βραβείο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διοίκησης
Ποιότητας) βασισμένο στις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Η
προσπάθεια διαχείρισης της ποιότητας του τουριστικού
προϊόντος πρέπει να είναι συλλογική και ολοκληρωμένη
για αυτό και προτείνεται να βασιστεί σε ένα Μοντέλο
Διαχείρισης Ποιότητας.
Οι τουριστικές επιχειρήσεις της Λάρνακας δεν
ακολουθούν έναν συγκεκριμένο πρότυπο τιμολογιακής
πολιτικής ενώ παράγοντες όπως η αναγκαστική χρήση
ξένου δυναμικού, η προσφορά χαμηλότερων τιμών από
ανταγωνιστικούς
προορισμούς,
υψηλό
κόστος
αεροπορικού εισιτηρίου, συμβάλουν στη δημιουργία μιας
αρνητικής κατάστασης (χαμηλή προσδοκώμενη αξία /
εξυπηρέτηση / αντίφαση στο value for money). Οι
κυριότερες στρατηγικές κατευθύνσεις είναι η διεύρυνση
της
προσπάθειας
αντιμετώπισης
του
αθέμιτου
ανταγωνισμού, η ανάπτυξη οριζόντιων συνεργασιών, και
η ανάπτυξη συνεργασιών προστιθέμενης αξίας. Οι
δράσεις για την επίτευξη των στόχων είναι η εισαγωγή
σχεδίων κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρησιακών
αλυσίδων προστιθέμενης αξίας και η δημιουργία
τουριστικού παρατηρητηρίου τιμών. Παράλληλα, οι
ξενοδόχοι κατά κύριο λόγο αλλά και άλλοι εμπλεκόμενοι
με τον τουρισμό, θα πρέπει να εξεύρουν τρόπους
αύξησης της αξίας με τον εμπλουτισμό των
δραστηριοτήτων των περιηγητών, της φιλοξενίας και
άλλων παραμέτρων δημιουργώντας αυξημένη αξία για τα
λεφτά
του
πακέτου.
Στρατηγικές
συνεργασίες,
κοινοπραξίες, ή και απλές μορφές συνεργασίας θα
συμβάλουν προς αυτή τη κατεύθυνση.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μάρτιος 2005
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας

Περιφερειακή Στρατηγική Τουρισμού

Τάσεις και εξελίξεις
στο Παγκόσμιο Τουριστικό Πεδίο
 Παγκοσμιοποίηση – αγορές χωρίς σύνορα, αύξηση

ανταγωνισμού
 Πληροφόρηση – φιλελευθεροποίηση ροής
πληροφοριών
 Ανάγκη για ασφάλεια και σταθερότητα
 Επιστροφή στις αξίες
 Γήρανση Δυτικού πληθυσμού (αγορά 3ης ηλικίας)
 Πιο μορφωμένος και απαιτητικός πελάτης
 Ευαισθητοποίηση για την καταστροφή περιβάλλοντος
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας

Περιφερειακή Στρατηγική Τουρισμού

Το νέο προφίλ του τουρίστα
 Μεταξύ ηλικιών 25-34 και 50-65
 Περισσότερα ταξίδια – Μικρότερη περίοδος (Short Breaks)
 Υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης

 Χρήση Internet
 Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας
 Individualism – Εμπειρία vs Προϊόν

Νέες Αγορές Τουρισμού *
* Όπως παρουσιάστηκαν στο παγκόσμιο συνέδριο 2004 του WTO

Adventure

Sports

Nature

Wellness

“Good Life”

“New Jet Set”

“Peace of Mind”

Entertainment Convictions

Hyper-tourism
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας

Περιφερειακή Στρατηγική Τουρισμού

Αφίξεις Τουριστών
στην Κύπρο 2000-2004

2000

2001

2686205

2002

2003

2004

2696732

2700000
2600000
2500000

2418233

2349012
2303246

2400000
2300000
2200000
2100000

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας

Περιφερειακή Στρατηγική Τουρισμού

Προτίμηση Περιοχής
Διαμονής Τουριστών (2003)

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας

Περιφερειακή Στρατηγική Τουρισμού

Επικρατέστερες Περιοχές

0,2 1,8

Γερμανία

129,034

8,1

20,0

8,8

10,2 43,1 4,3

1,4

0,1 1,6

Ρωσία

105,050

2,2

18,1 11,7 32,7 29,6 0,9

3,0

0,0 0,7

Ελλάδα

112,226

1,8

2,7

Σουηδία

86,824 38,6 50,5

Άλλα

Θέρετρα

0,9

Πόλις Χρ.

15,2 40,1 2,2

Πάφος

6,2

Λεμεσός

Η. Βασίλειο 1,347,043 21,9 10,5

Σύνολο

Λάρνακα

Λευκωσία

Αγία Νάπα

Παραλίμνι

για τις 5 μεγαλύτερες ομάδες περιηγητών

14,0 28,3

11,3 0,6 36,4 0,2 1,9

6,0

0,8

2,2

0,0

0,4

0,0 0,7

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας

Περιφερειακή Στρατηγική Τουρισμού

Προτίμηση Λάρνακας
κατά χώρα συνήθους διαμονής
1η
Επικρατέστερη %

Ελλάδα

110226 Λευκωσία – 36,4

2η
3η
Επικρατέστερη % Επικρατέστερη %
Λεμεσός - 28,3

Λάρνακα - 14

Σουηδία

86824 Αγία Νάπα – 50,5

Παραλίμνι – 38,6

Λάρνακα – 6

Άλλες Ευρ. χώρες

51168 Λάρνακα – 24,7

Λεμεσός – 22,9

Α. Νάπα – 20,3

Λάρνακα – 14

Λεμεσός – 12,4

Ολλανδία

320008 Πάφος – 39,3

Γαλλία

31419 Λεμεσός – 27,9

Πάφος – 26,5

Λάρνακα – 11,4

Ισραήλ

27206 Λεμεσός – 21,9

Λάρνακα – 21

Α. Νάπα – 20,4

Η. Πολιτείες

18097 Λευκωσία – 28,6

Λεμεσός – 25,2

Λάρνακα – 17,8

Λίβανος

16993 Λεμεσός – 28,8

Λάρνακα – 21,7

Λευκωσία – 21,5

Χώρες του κόλπου

16940 Λεμεσός – 36,8

Λάρνακα – 22,3

Πάφος – 18,7

Πολωνία

11764 Α. Νάπα – 41,8

Λεμεσός – 27,1

Λάρνακα – 13,5

Αυστραλία

7881 Λάρνακα – 22,9

Λεμεσός – 19,1

Πάφος – 17,3

Αίγυπτος

5296 Λάρνακα – 27,1

Λεμεσός – 19,6

Λευκωσία – 15,4

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας

Περιφερειακή Στρατηγική Τουρισμού

Αξιολόγηση
Προϊόντος
Υφιστάμενη
Κατάσταση

Προτεινόμενη

Εκτίμηση
Βαθμού
Επιρροής

Ποιότητα Δρόμων

Μ

Α



Πεζοδρόμια

Χ

Α



Χώροι Στάθμευσης

Α



Σήμανση

Μ
Κ

Α



Καθαριότητα

Κ

Α



Αρχαιολογικά Μνημεία Κ

Α



Θρησκευτικά Μνημεία

Κ

Α



Αεροδρόμιο

Μ
Χ

Α



Α



Λιμάνι

Χ = χαμηλό, Μ = Μέτριο, Ι = Ικανοποιητικό, Κ = Καλό, ΠΚ = Πολύ Καλό
Α = Αναβάθμιση, Ε = Εμπλουτισμός
 Ουδέτερος
 Ψηλός
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Αξιολόγηση
Προϊόντος
Εκτίμηση
Βαθμού
Επιρροής

Κ

Α



Προτεινόμενη

Ποσότητα Κλινών

Χ-Μ

Α



Ποιότητα Κλινών

Α

Επάρκεια Κέντρων Αναψ.

Μ
Κ

Α

 

Υφιστάμενη
Κατάσταση

Ποιότητα Τουρ. Κέντρων

Μ

Α



Αγροτουρισμός

Κ

Ε



Αλυκή

Μ

Α,Ε



Συνεδριακός Τουρισμός

Μ
Κ

Α



Ε



Μαρίνα

Αθλητικός Τουρισμός

Χ = χαμηλό, Μ = Μέτριο, Ι = Ικανοποιητικό, Κ = Καλό, ΠΚ = Πολύ Καλό
Α = Αναβάθμιση, Ε = Εμπλουτισμός
 Ουδέτερος
 Ψηλός
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Αξιολόγηση
Προϊόντος
Προτεινόμενη

Εκτίμηση
Βαθμού
Επιρροής

Ε

Πεζόδρομοι/Ποδηλατόδρομοι Χ

Α



Μονοπάτια Φύσης

Α



Θεματικά Πάρκα

Χ
Μ

Ε

Καζίνο

Χ

Ε



Ήσυχη Πόλη

ΠΚ

Α



Φιλόξενοι Κάτοικοι

ΠΚ

Α



Shopping Facilities

Μ
Μ

Α



Α



Παραλίες

Παραλίες



Κ



Υφιστάμενη
Κατάσταση

Χ = χαμηλό, Μ = Μέτριο, Ι = Ικανοποιητικό, Κ = Καλό, ΠΚ = Πολύ Καλό
Α = Αναβάθμιση, Ε = Εμπλουτισμός
 Ουδέτερος
 Ψηλός
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Ανάλυση
SWOT
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΠΡΟΪΟΝ
ΛΑΡΝΑΚΑ

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

• Αεροδρόμιο, Λιμάνι, Μαρίνα
προσφέρονται για αύξηση αφίξεων
• Πλούσια σε αρχαιολογικά και
θρησκευτικά μνημεία
• Μοναδική αρχιτεκτονική – μίγμα
πολιτισμών
• Μεγαλύτερο σε έκταση παραλιακό
μέτωπο
• Πλούσια σε παραδοσιακές τέχνες
• Υποδομή και μερική αξιοποίηση
αθλητικού τουρισμού
• Προσέλκυση συνεδριακού
τουρισμού (Λεύκαρα)
• Πρώτη επαρχία αγροτουριστικής
ανάπτυξης

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

• Υποβαθμισμένη υποδομή
• Ανεπαρκής πεζοδρόμηση και
απουσία χώρων στάθμευσης
• Ποσότητα και ποιότητα
τουριστικών καταλυμάτων
• Ελλιπής υποδομή σε
αγροτουριστική ανάπτυξη
• Διαβρωμένες παραλίες
• Απουσία facilities για
λουόμενους

Περιφερειακή Στρατηγική Τουρισμού

Στόχοι
2005-2010
Στόχοι αφίξεων, δαπανών & εσόδων

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

% αυξ.
Αφίξεων

Πραγματικές

Πραγματικές

3%

3%

3%

4%

4%

4%

Αφίξεις

187,715

218,458

Πραγματικές

3%

3%

3%

3%

5%

5%

5%

377.00

388.31

399.96

411.96

424.32

445.53

467.81

491.20

70,7

84,8

90,0

95,5

101,3

110,6

120,8

131,9

% αυξ.
Δαπανών
Δαπάνες/
Περιηγητή
Έσοδα (£ εκ.)

225,012 231,762 238,715

248,264

258,194 268,522

Περιφερειακή Στρατηγική Τουρισμού

Τμηματοποίηση Αγοράς

PRIMARY SEGMENTS
CURRENT
PRODUCT
SUN & SEA
CULTURE
RELIGION
SHORT
BREAKS
AGROTOUR.
SPORTS
YACHTING
MICE

TOURISTS

UK

GR

GER

RU

HOL

AU

SWE

IS

P
P
H
H

P
P
P,H
P

P
P
P,H
H

P
P
P,H
P,H

P
P,H

P
P

P
P

P
P
H
P




P
P,H
P
LIB

H
H
P,H
P
EU









COUPLES

FAMILIES
WITH KIDS

P

P
P
P
P
SYR

H
P,H
H
P,H
P
SWI

P

P
P
GU

P
P
EG

P
P
LE

P
P
SYR

UK

GR

GER

RU

HOL

AU

SWE

IS

P
P
P
P,H
P

P
P
P
P,H

P
P
P
P,H
P

P
P
P
P,H
P

P
P
P
P,H
P,H

P
P
P
P,H
P

P
P
P
P,H
P

H
H

P
P
GU

P
P
EG

P
P
LE

P
P
SYR

P
P
SWI

P
P
SYR

P
P
LIB

RETIRED

COUPLES

FAMILIES
WITH KIDS


BUS
PPL




HIGH PRIORITY COUNTRIES
NEW
SEGMENTS
F/S/S/S
F/S/C
F/F
T/S/S
SEA
SPORTS
H &R
W&P

RETIRED

H
EU

COUNTRIES: P = Primary segments, H = High priority segments,  Priority
TOURISTS:  = Relevant,  Priority

BUS
PPL

Στρατηγική
Δημιουργίας Συγκριτικού Πλεονεκτήματος

Στρατηγική
Εστιασμένης Διαφοροποίησης

Εστίαση επιλεγμένων τμημάτων αγοράς
με αντίστοιχα προϊόντα

Περιφερειακή Στρατηγική Τουρισμού

Στρατηγικές
Ανάπτυξης Marketing

Υφιστάμενα Προϊόντα

Υφιστάμενη Αγορά

Νέες Αγορές

Διείσδυση Αγοράς

Ανάπτυξη Αγορών

 Δημιουργία γνώσης και θετικής αντίληψης
 Επανατοποθέτηση περιοχής στις χώρες εστίασης
 Αύξηση αναγνωρισιμότητας και ενθάρρυνση
επίσκεψης
 Αναβάθμιση Ποιότητας και Ποσότητας κλινών
 Εμπλουτισμός τουριστικών πακέτων με
δραστηριότητες για κάλυψη gap αξίας & λεφτών
 Αναβάθμιση Αλυκής & άλλων μοναδικών
στοιχείων
 Βελτίωση υφιστάμενου προϊόντος με έμφαση
στο περιβάλλον
 Αναβάθμιση υποδομής αεροδρομίου
 Σύνδεση Λιμανιού, Μαρίνας και Αεροδρομίου
 Αναβάθμιση Παλιάς Πόλης
 Υποβάθμιση της παραμέτρου Διυλιστήρια
 Ανάδειξη Πολιτιστικών και Αρχαιολογικών χώρων
 Ανάδειξη και προβολή Θρησκευτικού χαρακτήρα
και κουλτούρας Ανατολής-Δύσης

 Σταδιακή επέκταση αγορών
σύμφωνα με την τμηματοποίηση της
αγοράς σε:
• Ναυτικό Τουρισμό
• Αθλητικό Τουρισμό
• Transfer and Shopping
• Fly-In / Private Cruises
• Fly-In / Stay / Big Game Fishing
• Transit / See & Shop
• Health & Reset
 Αναβάθμιση Ιστοσελίδας και
χρήση ως κανάλι διανομής για
προώθηση στους τουρίστες
χρήστες διαδικτύου
 Σχεδιασμός υποδομής και ειδικά
πακέτα για διάφορες ομάδες
ειδικών ενδιαφερόντων

Περιφερειακή Στρατηγική Τουρισμού

Στρατηγικές
Ανάπτυξης Marketing
Υφιστάμενη Αγορά

Υφιστάμενα Προϊόντα

Διείσδυση Αγοράς
 Ενδυνάμωση σχέσεων και προωθητικών
μέτρων με tour operators και διοργανωτές
συνεδρίων και ταξιδιών κινήτρων
 Περαιτέρω ενδυνάμωση του Loyalty Scheme
επισκεπτών για επαναλαμβανόμενες
επισκέψεις
 Εντατικοποίηση Προωθητικών Ενεργειών
 Βελτίωση εύρους και ποιότητας
προωθητικών ενεργειών
 Βελτίωση συμπληρωματικής υποδομής
 Βελτίωση της οργάνωσης marketing
 Προώθηση συλλογικότητας και συνεργασιών
 Ενδυνάμωση εγχώριου τουρισμού
 Ανάκτηση μεριδίου επισκεπτών άλλων
επαρχιών μέσω συνεργασιών και προώθησης
 Αναβάθμιση των shopping facilities

Νέες Αγορές
Ανάπτυξη Αγορών

Περιφερειακή Στρατηγική Τουρισμού

Στρατηγικές
Ανάπτυξης Marketing
Υφιστάμενη Αγορά

Νέα Προϊόντα

Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων

Νέες Αγορές
Διαπίκυλση

 Σχετική ανάπτυξη του Fly-In /
 Ανάπτυξη νέας μορφής Τουριστικών
See – Stay & Cruise
Καταλυμάτων
 Ανάπτυξη Resorts στην ευρύτερη περιοχή με
χαρακτήρα Λάρνακας
 Ανάπτυξη Αθλητικού Κέντρου Θαλασσίων
Αθλημάτων
 Δημιουργία Θεματικών Πάρκων
 Συνεδριακό Κέντρο – Αίθουσες πολλαπλών
χρήσεων
 Ιατρικό Κέντρο Ευρωπαϊκών προδιαγραφών
 Εκμετάλλευση φυσικών πόρων (φράγματα,
φυσικές ομορφιές) για ανάπτυξη εξειδικευμένων
Ολυμπιακών αθλημάτων, μονοπατιών φύσης /
περιπάτων / ποδηλασίας / ιππασίας
 Εστίαση στις αγορές Ισραήλ και Μέσης Ανατολής
 Γήπεδα Γκολφ
 Δημιουργία Καζίνο
 Μετατροπή Λιμανιού σε Mega Μαρίνα

Περιφερειακή Στρατηγική Τουρισμού

Στρατηγική
Προϊόντος
Στρατηγικοί Στόχοι
Ανάδειξη
ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών,
φυσικής ομορφιάς,
ιστορίας
και πολιτιστικής
κληρονομιάς της
περιοχής
Βελτίωση /
αναβάθμιση και
αξιοποίηση της
υφιστάμενης
υποδομής

Εμπλουτισμός
προϊόντος /
υποδομής με
έμφαση στα ειδικά
προϊόντα
Κρατική δέσμευση
και στήριξη σε θέματα
παροχής κινήτρων στον
ιδιωτικό τομέα και
νομοθετικών ρυθμίσεων

Επαρχία Λάρνακας

Περιφερειακή Στρατηγική Τουρισμού



Στρατηγική
Προϊόντος

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα Περιοχής

Πρωταρχικό Σημείο Εισόδου & Εξόδου
Ήσυχη και συμμαζεμένη πόλη
Μοναδικό παραλιακό μέτωπο Φοινικούδων
Μίγμα Ανατολίτικης και Δυτικής κουλτούρας και
πλούσια πολιτιστική κληρονομιά

Μοναδικός Υδροβιότοπος Αλυκής
Ενδοχώρα (κυρίως τρίγωνο Λευκάρων-ΤόχνηςΚαλαβασού)
Ανάδειξη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, φυσικής ομορφιάς, ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής

Στρατηγική
Προϊόντος
Καθορισμός Προτεραιοτήτων Προϊόντος

1) Καθαριότητα στην παραλιακή τουριστική ζώνη
2) Ευπρεπισμός κτιρίων και χώρων στην παραλιακή
τουριστική ζώνη
3) Αποτελεσματική συγκοινωνία
4) Προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών
χώρων
5) Προστασία, ευπρεπισμός και ανάδειξη χώρων με
ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά
6) Αναβάθμιση κλινών
7) Αναζήτηση στρατηγικών επενδυτών για έργα
μεγάλης κλίμακας όπως Λιμάνι, Μαρίνα,
αεροδρόμιο, γκολφ
Περιφερειακή Στρατηγική Τουρισμού

Στρατηγική
Προϊόντος
Κρατική Πολιτική, Στήριξη & Κίνητρα
1. Υιοθέτηση ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων
Πολεοδομικής και Τουριστικής φύσης
2. Εγκαθίδρυση P.P.Ps και άλλες μορφές κοινοπραξιών
κράτους, τοπικών αρχών και ιδιωτικού τομέα
3. Ενθάρρυνση δημιουργίας στρατηγικών συμμαχιών
και συλλογικών επενδύσεων
4. Παροχή προϋπολογισμού για Περιφερειακή
Τουριστική Προβολή
5. Δέσμη Κινήτρων Αναζωογόνησης του κέντρου
 Κατάργηση Ενοικιοστασίου
 Χώροι Στάθμευσης
 Αρχιτεκτονική, Περιβάλλον, Αισθητική
 Εμπορο-Οικονομικά & φορολογικά κίνητρα
 Κίνητρα κατοίκησης
Περιφερειακή Στρατηγική Τουρισμού

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στρατηγική
Marketing

Μείωση Κόστων

1

2

3

4

5

Κόστος
Κόστος/
Αεροπο- Κόστος
μεταφοράς
ρική
Κέρδος
Διαμονής
στη Χώρα Διοργανωτή Εταιρεία
Προέλευσης
Ταξιδιών

Δεν
υπάρχουν
δυνατότητες
επιρροής

•Ενδυνάμωση
απευθείας
κρατήσεων μέσω
διαδικτύου
•Στόχευση
τουρισμού
ειδικών
ενδιαφερόντων

•Αξιοποίηση
φιλελευθεροποίησης
πτήσεων

Κόστος
Παραμονής

•Απόλυτα
εξαρτημένο
από • Προώθηση
Ξενοδοχειακή πακέτων
Βιομηχανία •Aυστηρός
έλεγχος ΚΟΤ
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Στρατηγική
Marketing

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Θαλάσσια Ροή
(Κρουαζιέρες)

Combined Πτήσεις με
Κρουαζιέρες

Παράκτια Ροή
(Τοπικές
Κρουαζιέρες)

Πολιτική
Διανομής

Διανυκτερεύσεις
(Ιn Transit)
Κανονικές
Πτήσεις

Ειδικές
Τοπικά
Οργανωμένες
Πτήσεις

Εγχώρια Ροή
Περιηγητών
(ντόπιων & ξένων)
Διαδίκτυο &
@
Direct
Marketing
Ναυλωμένες
Πτήσεις
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στρατηγική
Marketing

Στόχοι Επικοινωνίας & Προώθησης

Δημιουργία γνώσης και θετικής αντίληψης
 Εμπέδωση της επανατοποθέτησης
 Γνωστοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων
 Ενδυνάμωση πληροφόρησης και επικοινωνίας
με όλες τις ομάδες στόχευσης
 Ποιοτική αναβάθμιση και εντατικοποίηση των
προωθητικών ενεργειών
 Ενδυνάμωση συλλογικής προώθησης
 Δημιουργία και εμπέδωση τουριστικής
κουλτούρας και συνείδησης
Περιφερειακή Στρατηγική Τουρισμού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στρατηγική
Marketing

Επανατοποθέτηση
«Λάρνακα, είσοδος στην Κύπρο, ένα κράμα επιδράσεων
Δύσης και Ανατολής που άφησαν μέσα στο χρόνο
τ’αχνάρια τους στην περιοχή, ένας προορισμός που
συνδυάζει την ήσυχη παραθαλάσσια πόλη με πλούσια
πολιτιστικά στοιχεία και τη χαρακτηριστική προκυμαία
της, μακρύ παραλιακό μέτωπο και χωριά με μοναδικά
παραδοσιακά χαρακτηριστικά»

Branding
 Επιλογή κατάλληλου Λογότυπου
 Χρήση του σε όλες τις δραστηριότητες επικοινωνίας
 Larnaca Pin
Περιφερειακή Στρατηγική Τουρισμού

Στρατηγική
Marketing

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ενέργειες Προώθησης & Επικοινωνίας

Διαδίκτυο

Εκδόσεις

CD Presentations

Γενικός
Οδηγός
πόλης
 Δικτυακή πύλη
 Ενοποιημένο  Οδηγοί για κάθε αξιόλογη  Παρουσιάσεις
σύστημα
κρατήσεων
 Extranet
 Hot Line
 Εκδόσεις σε
ηλεκτρονική
μορφή

περιοχή και αξιοθέατα
 Ιστορία της πόλης
 Τουριστικός χάρτης
 «Λάρνακα Time Out”
 Hotel & Restaurant Guide
 Χειροτεχνία
 Ενημερωτικό Δελτίο –
3μηνιαίο

περιοχών,
αξιοθέατων,
ιστορίας,
ξενοδοχείων,
κα.
 Διανομή σε
εκθέσεις και
παρουσιάσεις

Περιφερειακή Στρατηγική Τουρισμού

Ιεράρχηση Μέσων Επικοινωνίας & Προώθησης
Μέσα

1ουσας

2ουσας

σημασίας /
εφαρμογής

σημασίας /
εφαρμογής

Διαδίκτυο
Οδηγός Πόλης &
Ενδοχώρας
Εκδόσεις
Τουρ. Χάρτης
Ιστορία Λάρνακας &
Αρχαιότητες
Λάρνακα Time-Out
Hotel & Rest. Guide
Λάρν. & Χειροτεχνία
Ενημερωτικό Δελτίο
CDs
Διαφήμιση μέσω
ΜΜΕ
Φιλοξενία Διοργ. Ταξ.
Φιλοξενία Δημοσιογρ.
Επιβράβευση Δημοσ.
Επιβράβευση Εταιρ.
Εκδηλώσεις Μεγάλης
Εμβέλειας



















Μέσα

1ουσας

2ουσας

σημασίας /
εφαρμογής

σημασίας /
εφαρμογής

Συμμετοχή σε Εκθέσεις
Γαστρονομικές βραδιές
Information Desk-Αερ.
Information Kiosks
Εθιμοτυπικές
Αναπαραστάσεις
Direct Mail
Παρουσιάσεις σε Tour
Operators
Road Shows
Συνεργασία με άλλα
ξενοδοχεία
Call Centers/Telemark.
Last Minute Bookings
Πακέτα Εγχώριου
Τουρισμού
Loyalty Schemes
Περιοδεύων Ξεναγός
Benchmarking

















Δεκάλογος Αναγκαίας Πρόταξης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ &
ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική
Marketing

 Συλλογικές Αποφάσεις
 Τεμαχισμός Decision Process και κατανομής ευθύνης
 Κοινά Οράματα
 Διαφορετικά Συμφέροντα και ενδιαφέροντα
 Αναζήτηση κοινών συνισταμένων και αποδοτική
προώθηση περιφερειακών θεμάτων – Lobby
 Σωστή πληροφόρηση, προγραμματισμός,
συντονισμός & μηχανισμοί εφαρμογής & ελέγχου
 Πηγές χρηματοδότησης
 Χρήση Ειδικών
 Συνεργασία κράτους, τοπικών αρχών,
ιδιωτικού τομέα, φορέων
 Επαφή, παρακολούθηση & επιρροή στις αγορές
στόχευσης

Περίγραμμα Οργανωτικού Πλέγματος
Τουριστικής Ανάπτυξης

Αποφάσεις/ Στρατ.
Σχεδιασμός/ Σχέδια Δράσης

Κράτος
Κ.Ο.Τ.

Έργα Υποδομής
Φορέας Τουριστικής Ανάπτυξης

Έργα Τουριστικής
Ανάπτυξης

ΕΒΕΛ
Δήμοι / Συμβ. Βελτιώσεως

Σχεδιασμός Marketing &
Επικοινωνίας

Φορείς / Σύνδεσμοι

Εφαρμογή
Προγραμμάτων
Προώθησης

Εταιρείες Ανάπτυξης

Παρακολούθηση &
Έλεγχος

Σύμβουλοι

Λειτουργός

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ &
ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική
Marketing

Πληροφόρηση

 Ενδυνάμωση Desk Research
 Πρωτογενείς Έρευνες μεταξύ περιηγητών
 Εργαστήρι εμπλεκόμενων φορέων
 Έρευνα τιμών ξενοδοχείων ανταγωνιστικών χωρών
 Πρωτογενή Έρευνα σε επιλεγμένες αγορές του
εξωτερικού
 Έρευνα μεταξύ Tour Operators
 Εγκαθίδρυση Benchmark

Αντιπροσώπευση/Εγκαθίδρυση Overseas Offices
 Επισκέψεις και παρουσιάσεις σε τουριστικούς
πράκτορες και διοργανωτές ταξιδιών (χώρες εστίασης –
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή/και το Ισραήλ, Ηνωμένο Βασίλειο)

Συνεργασία & Συλλογικότητα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ &
ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική
Marketing

Ενιαίος Φορέας Τουριστικής Ανάπτυξης
Δομή & Συμμετοχή
Ρόλος & Λειτουργία
• ΚΟΤ
• ΕΒΕ Λάρνακας
• Ενημέρωση & Επικοινωνία
• Δήμοι
• Συντονισμός Δραστηριοτήτων
• Κοινοτικά Συμβούλια
• Λήψη συλλογικών

•
•
•
•
•
•
•

Βελτιώσεως
ΠΑΣΥΞΕ & ΣΤΕΚ
ΠΟΒΕΚ
Σύνδεσμος Κέντρων
Αναψυχής
Σχετικοί Τοπικοί Σύνδεσμοι
Ο Λειτουργός Τουρισμού
Σύμβουλοι
Εταιρείες Τουριστικής
Ανάπτυξης

•
•
•
•

αποφάσεων
Καθορισμός αναγκών σε
θέματα υποδομής
Λειτουργία ως Lobby και
προβολής αναγκών
Στρατηγικός Σχεδιασμός
Παρακολούθηση
προγραμμάτων Μαρκετινγκ &
Επικοινωνίας

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ &
ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική
Marketing

Εταιρείες Τουριστικής Ανάπτυξης
Τομείς
• Διαχείριση Λιμανιού / Μαρίνας

•
•
•
•
•
•
•

Ανάπτυξη γηπέδων γκολφ
Δημιουργία θεματικών πάρκων
Αγροτουριστική Ανάπτυξη

Αναζωογόνηση και διαχείριση της Παλιάς Πόλης
Κατάρτιση & Εκπαίδευση
PPPs (Public-Private Partnerships για θέματα marketing)
Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Grants

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ &
ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική
Marketing

Πηγές Χρηματοδότησης

• Δαπάνες Προώθησης – ΚΟΤ
• Επιμέρους ανάγκες – Ιδιωτική πρωτοβουλία
• Άλλες πηγές:
• Info-kiosks με διαφημιζόμενους
• Ανέγερση και εκμίσθωση αναψυκτηρίων στις παραλίες
• Αξιοποίηση εμβλήματος (διαφημιστικά τουριστικά είδη)
• Εκμετάλλευση του portal για συμμετοχή όλων των
ενδιαφερομένων
• Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα

Λειτουργός Τουρισμού & Σύμβουλοι

• Συντονισμό του Ενιαίου Φορέα με άλλους φορείς
• Υλοποίηση αποφάσεων
• Εφαρμογή αναπτυξιακών και επικοινωνιακών
προγραμμάτων

Στρατηγική
Ποιότητας & Προστιθέμενης Αξίας
Τομέας Παρέμβασης
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Στόχοι

• Σύνδεση της τουριστικής εκπαίδευσης με τις
•
•
•

•

ανάγκες αγοράς εργασίας
Εφαρμογή νέων γνώσεων και βελτίωση
διαδικασιών επιχειρήσεων
Προγραμματισμένη και συνεχής κατάρτιση
προσωπικού όλων των βαθμίδων
Συνεχής εκπαίδευση στις τεχνικές του σύγχρονου
management
Μεγιστοποίηση ευαισθητοποίησης της
πελατοκεντρικής φύσης του επαγγέλματος
Περιφερειακή Στρατηγική Τουρισμού

Στρατηγική
Ποιότητας & Προστιθέμενης Αξίας
Τομέας Παρέμβασης
Ανάπτυξη
Προτεινόμενο Πρόγραμμα Δράσης
Ανθρώπινου
Δυναμικού
• Δράση 1.α
Αξιοποίηση της έρευνας στην τουριστική αγορά
εργασίας για την σύνδεση της εκπαίδευσης και
κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
• Δράση 1.β
Σχεδιασμός εξειδικευμένων προγραμμάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε γνωστικά αντικείμενα
του τουρισμού
• Δράση 1.γ
Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης (Τοπικό
Σύμφωνο Κατάρτισης) για εργαζόμενους και
αυτοαπασχολούμενους
Περιφερειακή Στρατηγική Τουρισμού

Στρατηγική
Ποιότητας & Προστιθέμενης Αξίας
Τομέας Παρέμβασης
Ποιότητα

Υφιστάμενη Κατάσταση

• Αδιάφορη στάση ή /και οικονομική πίεση των

•
•
•

επαγγελματιών της Λάρνακας για εφαρμογή
συστημάτων ποιότητας (σε αντίθεση με άλλες
πόλεις)
Τα συστήματα ποιότητας θεωρούνται de facto
προϋπόθεση από τους διοργανωτές ταξιδιών
Δεν έχει ενεργοποιηθεί μηχανισμός για την
προώθηση της επιχειρηματικής αριστείας
Έλλειψη αξιόπιστης πληροφόρησης και
δεδομένων για παγκόσμια αγορά ανταγωνισμού
Περιφερειακή Στρατηγική Τουρισμού

Στρατηγική
Ποιότητας & Προστιθέμενης Αξίας
Τομέας Παρέμβασης
Ποιότητα

Στρατηγικές Κατευθύνσεις
Στόχος

η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των
τουριστικών υπηρεσιών

βασίζεται στους άξονες:

ικανοποίηση
του τουρίστα

Σχεδιασμό της ποιότητας
Υλοποίηση του σχεδιασμού της ποιότητας
Διασφάλιση της ποιότητας
Βελτίωση της ποιότητας

Περιφερειακή Στρατηγική Τουρισμού

Στρατηγική
Ποιότητας & Προστιθέμενης Αξίας
Τομέας Παρέμβασης
Ποιότητα

Στόχοι
 Ποιοτική αναβάθμιση υποδομής (καταλυμάτων
όλων των μορφών και κατηγοριών)

 Ποιότητα σε όλο το κύκλωμα διαχείρισης και
διακίνησης τουριστών
 Ποιότητα στις συμπληρωματικές υπηρεσίες

Περιφερειακή Στρατηγική Τουρισμού

Στρατηγική
Ποιότητας & Προστιθέμενης Αξίας
Τομέας Παρέμβασης
Προτεινόμενο Πρόγραμμα Δράσης
Ποιότητα

• Δράση 2.α

•

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών
επιχειρήσεων της επαρχίας με παρεμβάσεις για τη
βελτίωση του οργανωτικού εκσυγχρονισμού των
επιχειρήσεων και την πιστοποίηση της ποιότητας των
παρεχομένων υπηρεσιών σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα
Δράση 2.β
Ενθάρρυνση των τουριστικών επιχειρήσεων της
επαρχίας για την υιοθέτηση της ποιότητας με την
εισαγωγή του θεσμού της Επιχειρηματικής Αριστείας
και της απονομής ετήσιων βραβείων ποιότητας στις
επιχειρήσεις της Επαρχίας

Στρατηγική
Ποιότητας & Προστιθέμενης Αξίας
Τομέας Παρέμβασης

Προτεινόμενο Πρόγραμμα Δράσης

Ποιότητα

• Δράση 2.γ

•

Δημιουργία Επαρχιακού Τουριστικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης
Δράση 2.δ
Ανάπτυξη, Δέσμευση και Συνεχής Κατάρτιση
Ανθρώπινου Δυναμικού

Δημιουργία Κουλτούρας & Τουριστικής Συνείδησης

• Εισαγωγή ειδικών μαθημάτων στα δημόσια σχολεία
• Εισαγωγή βραβεύσεων πολιτών

Στρατηγική
Ποιότητας & Προστιθέμενης Αξίας
Τομέας Παρέμβασης

Τιμές

Υφιστάμενη Κατάσταση
• Φθηνότερο τουριστικό προϊόν ανταγωνιστικών
προορισμών
• Δεν υπάρχει μια γενικά αποδεκτή μέθοδος
τιμολόγησης
• Οι τιμολογιακές αποφάσεις επηρεάζονται από:
1. Τη δομή του κόστους της κάθε επιχείρησης
2. Τις τιμές των ανταγωνιστών
3. Τις τιμές που είναι διατεθειμένοι να
πληρώσουν οι πελάτες
4. Τις επιδιώξεις των επιχειρήσεων που
προσφέρουν τουριστικές υπηρεσίες

Στρατηγική
Ποιότητας & Προστιθέμενης Αξίας
Τομέας Παρέμβασης

Στρατηγικές Κατευθύνσεις
(οριζόντιες συνεργασίες)

Τιμές

 Ανάληψη επενδύσεων
 Καθετοποίηση μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών
 Αξιοποίηση παραγωγικής δυναμικότητας /
μάρκετινγκ

Μείωση του κόστους παραγωγής
Οικονομίες κλίμακας
Αποτελεσματική Διαχείριση
Περιφερειακή Στρατηγική Τουρισμού

Στρατηγική
Ποιότητας & Προστιθέμενης Αξίας
Τομέας Παρέμβασης
Τιμές

Στρατηγικές Κατευθύνσεις
Tour
Operator

Συνεργασίες Προστιθέμενης Αξίας
ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ
Travel
Αgent
Μεταφορική
Εταιρεία

Ξενοδοχείο
•Μείωση του κόστους
•Παροχή νέων υπηρεσιών
•Καλύτερη αναγνώριση και αντιμετώπιση
των απειλών του περιβάλλοντος

Τελικός
Καταναλωτής

Στρατηγική
Ποιότητας & Προστιθέμενης Αξίας
Τομέας Παρέμβασης
Τιμές

Προτεινόμενο Πρόγραμμα Δράσης

• Δράση 3.α
•

Εισαγωγή Σχεδίων Κινήτρων για τη δημιουργία
επιχειρησιακών αλυσίδων προστιθέμενης αξίας
Δράση 3.β
Δημιουργία Τουριστικού Παρατηρητηρίου
Τιμών

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
Marketing Οργάνωση

Χρονοδιάγραμμα

• Δημιουργία Εταιρειών Ανάπτυξης ειδικών έργων

2006-2010

• Διορισμός Λειτουργού Τουρισμού

1 / 2006

• Έγκριση σχεδίου δράσης

2006

• Παρακολούθηση προγράμματος

Συνεχής

• Διορισμός Συμβούλων

Άμεσα

• Οριστικοποίηση συστήματος πληροφόρησης

2 / 2006

• Διεξαγωγή ερευνών αγοράς μεταξύ περιηγητών

2006-2010

• Εγκαθίδρυση συστήματος Benchmark
• Πρωτογενή έρευνα Ισραήλ
• Έρευνα μεταξύ Tour Operators

3 / 2006

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
Προβολή
Σχεδιασμός Λογότυπου

Χρονοδιάγραμμα

2006

Σχεδιασμός και κατασκευή Larnaca Pin

2 / 2006

Δικτυακή Πύλη

3 / 2006

Εκδόσεις
«Γενικός Οδηγός Πόλης» εκδόθηκε
Εξειδικευμένη έκδοση «Λάρνακα & Χειροτεχνία»

3 / 2006

Εξειδικευμένη έκδοση Θρησκευτικών μνημείων 4 / 2006
Ενημερωτικό Δελτίο – τριμηνιαίο

5 / 2006

Εξειδικευμένη έκδοση «Διαδρομές»

5 / 2006

Ετήσια έκδοση ειδικά για εκδηλώσεις

Άμεσα

CD Λάρνακα

3 / 2006

Φιλοξενία διοργανωτών ταξιδιών

2006-2010 (κάθε χρόνο)

Φιλοξενία Δημοσιογράφων

2006-2010 (κάθε χρόνο)

Επιβράβευση Δημοσιογράφων

2006-2010 (κάθε χρόνο)

Επιβράβευση Εταιρειών

2006-2010 (κάθε χρόνο)

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
Προβολή
Χρονοδιάγραμμα

Συμμετοχή σε Εκθέσεις

2006-2010 (κάθε χρόνο)

Information Desk στο αεροδρόμιο

2006

Information Kiosks

2006-2010

Direct Mailings

Σε συνεχή βάση

Παρουσιάσεις σε Tour Operators

2006-2010 (κάθε χρόνο)

Road Shows

2006-2010 (κάθε χρόνο)

Πακέτα για εγχώριο τουρισμό

2006-2010 (κάθε χρόνο)

Πακέτα Εβδομάδων Γνωριμίας

2006-2010 (κάθε χρόνο)

Loyalty Schemes

2007

Περιοδεύων Ξεναγός

2007

Βασικοί Συντελεστές

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η Λάρνακα ΠΡΕΠΕΙ και ΜΠΟΡΕΙ να αλλάξει
και να επανατοποθετηθεί στον τουριστικό χάρτη

 Κοινό Όραμα και δέσμευση εμπλεκομένων
 Αξίωση και διασφάλιση αποφάσεων αναβάθμισης υποδομής /
προϊόντος και αποτελεσματικών μηχανισμών υλοποίησης
 Πρόταξη :
•Λιμάνι / Μαρίνα
•Αεροδρόμιο
•Σύνδεση Παραλιακού Μετώπου
•Σύνδεση αστικής περιοχής & ενδοχώρας
•Μετακίνηση Διυλιστηρίων
•Αναβάθμιση ποιότητας & ποσότητας κλινών
•Αναβάθμιση & ανάδειξη μοναδικών στοιχείων
•Συμπληρωματική Υποδομή / ειδικά προϊόντα
•Αποτελεσματική προβολή και οργάνωση marketing
•Ενθάρρυνση και ελκυστικά κίνητρα για ιδιωτικό τομέα
•Βελτίωση ποιότητας και προστιθέμενης αξίας

