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Ανάπτυξη Αγοράς Κρουαζιέρας 

•  Όλοι	συμφωνούν	ότι	η	αγορά	κρουαζιέρων	διεθνώς	είναι	μια		αναπτυσσόμενη	
αγορά	

•  Παγκόσμια	ετήσια	ανάπτυξη	της	τάξεως	του	10%.		Ο	παγκόσμιος	στόλος		
αριθμεί	311	πλοία	το	2019	ενώ	άλλα	24	νεότευκτα	υπολογίζονται	για	το	2020.		

•  Η	Μεσόγειος	είναι	η	δεύτερη	μεγαλύτερη	αγορά	κρουαζιέρων	μετά	την	
Καραϊβική.	

•  Πολλά	τα	πλεονεκτήματα	ειδικά	της	Ανατολικής	Μεσογείου,				
όπως	καλοκαιρία,	πλούσια	ιστορία	και	κουλτούρα,	φιλοξενία,	κλπ.	

•  Υπάρχουν	όμως	και	μειονεκτήματα	όπως	η	πολιτική	
αστάθεια	και	η	έλλειψη	επαρκούς	λιμενικής	υποδομής		για	
μεγάλα	κρουαζιερόπλοια.		

•  Η	Μεσόγειος	προσφέρει	προορισμούς	που	διαφέρουν	ο	ένας	από	τον	άλλο	
και	έτσι	προσελκύει	περισσότερες	κατηγορίες	επιβατών.		



Ανατολική Μεσόγειος ως προορισµός Κρουαζιέρας 

Μοναδική	περιοχή	

• 	10,000	χρόνια	ιστορίας	

• 	Πολυπολιτισμική	περιοχή	
• 	Μικρές	αποστάσεις	

• 	300	ηλιόλουστες	μέρες	το	χρόνο	
• 	Φιλοξενία	
• 	Επιλογές	για	διάφορους	προορισμούς	

• 	28	εκ.	επιβάτες	διακινήθηκαν	στη	Μεσόγειο																											
το	2019	-	8%	αύξηση	

• 	13.000	επισκέψεις	κρουαζιερόπλοιων																																									
το	2019	–	5%	αύξηση	



Κύπρος ως Προορισµός Κρουαζιέρας 

• 	Στρατηγική	γεωγραφική	θέση		
• 	Σταυροδρόμι	τριών	ηπείρων	

• 	Ανατολικότερο	σύνορο	της	Ε.Ε.	
• 	Χιλιάδες	χρόνια	ιστορίας	και	πολιτισμού	
• 	Πολυπολιτισμικός	χαρακτήρας	
• 	Πολύ	καλή	λιμενική	υποδομή	



Κύπρος ως Προορισµός Κρουαζιέρας 

• 		Πλούσια	σε	αξιοθέατα	για	κάθε	γούστο	
• 		Καλοκαιρία	

• 		Όμορφες	παραλίες	
• 		Πολύ	καλές	συγκοινωνίες	
• 		Προσφέρεται	για	εκτέλεση	σύντομων	 																
	κρουαζιέρων	σε	γειτονικές	χώρες	

• 		Φιλοξενία	



Κυπριακά Λιµάνια και Κρουαζιέρες – Η εξέλιξη 

• 		1975,	η	ιδέα	του	ολιγοήμερων	κρουαζιέρων	βρήκε	θετική	
ανταπόκριση	

• 		1986,	εισαγωγή	από	τοπικές	ναυτιλιακές	εταιρείες	τακτικών	2-3	
ημερών	κρουαζιέρων	προς	Ισραήλ,	Αίγυπτο	και	Λίβανο	με	
αφετηρία	το	λιμάνι	Λεμεσού	

• 		1990,	εισαγωγή	της	ιδέας	‘holiday	within	holiday’	ή	‘fly	and	
cruise’	έδωσε	νέα	ώθηση	των	κρουαζιέρων	στο	νησί			

• 		2010,	κέντρο	εξυπηρέτησης	κρουαζιερόπλοιων	που	πλέουν																				
	στην	περιοχή		

• 		2020,	προσπάθεια	να	καταστεί	η	Κύπρος	βάση	και	αφετηρία	
κρουαζιέρων	(home	port	for	large	cruise	ships)	



Κυπριακά Λιµάνια και Κρουαζιέρες – Σήµερα 

• 	 	Κύπρος,	ανάμεσα	στους	δημοφιλέστερους	προορισμούς	κρουαζιέρων	στην																						
	Μεσόγειο	

• 		Τρία	είδη	κρουαζιέρων:		
	-		κρουαζιέρα	με	αφετηρία	την	Κύπρο	προς	γειτονικούς	προορισμούς	
	- 	κρουαζιέρες	στη	Μεσόγειο	με	ολιγόωρο	σταθμό	στην	Κύπρο	(transit)	
	 - 	 πτήση	 προς	 Κύπρο	 σε	 συνδυασμό	 με	 ολιγοήμερη	 κρουαζιέρα	 (fly	 and								
	cruise)	

• 		Λιμενικές	εγκαταστάσεις	εξυπηρέτησης	κρουαζιέρων:	
	- 	Λιμάνι	Λεμεσού	–	Νέα	Αίθουσα	Επιβατών	
	- 	Λιμάνι	Λάρνακας	
	- 	Σημεία	αγκυροβόλησης	σε	λιμ.	Πάφου	και	Λατσιού	



Επιβατική Κίνηση 
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• 	 	 Κατά	 το	 2016	 και	 2017	 το	 σύνολο	 των	 επιβατών	 που	 επισκέφθηκαν	 τα	 λιμάνια	 μας	 ήταν	
	σταθερό	λίγο	πιο	πάνω	από	τις	100.000	

• 	 	 Το	 2018	 παρατηρήθηκε	 σημαντική	 μείωση	 της	 τάξεως	 του	 58%	 που	 οφειλόταν	 κυρίως	 σε	
	εξωγενής	παράγοντες	και	ακύρωση	δρομολογίων	

• 	 	 	 Το	2019	παρατηρήθηκε	μεγάλη	αύξηση	με	 τους	επιβάτες	να	ανέρχονται	σε	137.000	λόγω	
	ένταξης	εκ	νέου	της	Κύπρου	στα	δρομολόγια		



Επισκέψεις κρουαζιερόπλοιων 
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• 	 	 Ο	 αριθμός	 επισκέψεων	 κρουαζιερόπλοιων	 συνδέεται	 άμεσα	 και	 με	 τον	 αριθμό	 των	
	επιβατών	κρουαζιέρας.	

• 	 	Το	2020	αναμένεται	περαιτέρω	αύξηση	του	αριθμού	επισκέψεων	που	θα	διενεργήσουν	
	κρουαζιερόπλοια	στην	Κύπρου	περίπου	κατά	15%	(γύρω	στις	120	επισκέψεις)	



Ανάπτυξη Αγοράς Κρουαζιέρας -  Μέλλον 

• 		Νέα	αίθουσα	επιβατών	στο	λιμάνι	Λεμεσού	–	DP	World	Limassol	

• 		Ανάπτυξη	και	διαχείριση	του	λιμανιού	της	Λάρνακας	και	της	μαρίνας		από	
	ιδιώτη	επενδυτή.		Προτεραιότητα	στην	εξυπηρέτηση		κρουαζιερόπλοιων	

•  	Μελέτη	για	δημιουργία	σταθερής	αποβάθρας	για		εξυπηρέτηση	
	κρουαζιερόπλοιων	στο	χώρο	που	θα	γίνει	η	Μαρίνα	Πάφου	και	σημείου	
	αγκυροβόλησης	κρουαζιερόπλοιων	στην	Αγία	Νάπα.	

• 		Έντονη	εκστρατεία	προώθησης	της	Κύπρου	για	προσέλκυση	κρουαζιέρων	–	
	ΑΛΚ	–	Υφ.	Τουρισμού	–	DP	World	Limassol	-	Δήμοι		

• 		Προσπάθειες	για	επαναφορά	της	θαλάσσιας	σύνδεσης	Κύπρου	–	Ελλάδας	
	με	τακτική	γραμμή	επιβατικού	πλοίου	



Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Κρουαζιερόπλοια 

• 		Πέραν	από	τις	υποδομές,	τον	ίδιο	το	προορισμό	και	τις	προωθητικές	
	ενέργειες	για	προσέλκυση	κρουαζιέρων,	πρέπει	να	παρέχονται	και	
	ποιοτικές	υπηρεσίες	εξυπηρέτησης	των	αναγκών	των	ίδιων	των	
	κρουαζιερόπλοιων	από	την	αγορά.	

• 		Τέτοιες	υπηρεσίες	είναι:	
	

	- 	Πετρέλευση	των	πλοίων	
	- 	Τροφοδοσία	(τρόφιμα,	εξαρτήματα,	ανταλλακτικά,	κλπ)	
	- 	Μικρής	κλίμακας	επιδιορθώσεις/επισκευές	
	- 	Τουριστικές	υπηρεσίες	(εκδρομές,	ενημέρωση,	καθοδήγηση)	

	



Διαδικασίες Αδειοδότησης Υπηρεσιών Τροφοδοσίας 

Διαδικασία	για	εξασφάλιση	άδειας	τροφοδοσίας:	

•  Υπάρχουν	3	κατηγορίες/είδη	αδειών	τροφοδοσίας/εφοδιασμού	πλοίων	στα	
λιμάνια:	

			- 	Τροφοδοσία	πλοίων	(παράδοση	σε	πλοία	ειδών	διατροφής,	ποτά	και	 	
	 	τσιγάρα	μόνον).			Το	ετήσιο	δικαίωμα	άδειας	για	το	2020	για	την	 	
	 	κατηγορία	αυτή	είναι	€788,00	πλέον	ΦΠΑ.		Σήμερα	έχουν	παραχωρηθεί	3	
	 	άδειες	τροφοδοσίας	πλοίων.	

	

			- 	Εφοδιασμός	πλοίων	(παράδοση	σε	πλοία	ειδών	/	προμηθειών	που	 	
	 	απαιτούνται	για	τον	εξοπλισμό	και	συντήρηση	του	πλοίου,		εκτός	από	
	 	 	είδη	διατροφής,	ποτά	και	τσιγάρα).			Το	ετήσιο	δικαίωμα		άδειας	

για	το	 	 	2020	για	την	κατηγορία	αυτή	είναι	€788,00	πλέον	ΦΠΑ.			Σήμερα	
έχουν	 	 	παραχωρηθεί	6	άδειες	εφοδιασμού	πλοίων.	
	

			- 	Τροφοδοσία	και	Εφοδιασμός	πλοίων.	Τα	ο	ετήσιο	δικαίωμα	άδειας	για	το	
	 	2020	για	την	κατηγορία	αυτή	θα	είναι	€1.103,00	πλέον	ΦΠΑ.			Σήμερα	έχουν	
	 	παραχωρηθεί	21	άδειες	τροφοδοσίας	και	εφοδιασμού	πλοίων.	

	



Διαδικασίες Αδειοδότησης Υπηρεσιών Τροφοδοσίας 

• 	Ο	αιτητής,		προσκομίζει	επιστολή	στην	Αρχή	με	αίτημα	για	εξασφάλιση	
	άδειας	παροχής	των	υπηρεσιών	που	επιθυμεί	να	παρέχει	στα	Λιμάνια		

• 	Εφόσον	υπάρχουν	κατ’	αρχήν	θετικές	απόψεις	τότε	ο	αιτητής	καλείται	να	
	καταβάλει	το	δικαίωμα	εξέτασης	της	αίτησης	ύψους	€100	+	ΦΠΑ	και	να	
	προσκομίσει	τα	εξής:	
	- 	Πιστοποιητικό	Εγγραφής	της	εταιρίας	
	- 	Πιστοποιητικό	Μετόχων	της	εταιρίας	(εκτός	εάν	είναι	Δημόσια	 	
	 	Εταιρία	εισηγμένη	στο	Χ.Α.Κ.	ή	σε	Χρηματιστήριο	του	εξωτερικού)	
	- 	Πιστοποιητικό	των	Διευθυντών	και	Γραμματέα	της	εταιρίας	
	- 	Πιστοποιητικό	σχετικά	με	τη	Διεύθυνση	των	γραφείων	της	εταιρίας	
	- 	Διεύθυνση	Επικοινωνίας	εάν	είναι	διαφορετική	από	τη	Διεύθυνση	των	
	 	εγγεγραμμένων	γραφείων	της	εταιρίας		



Διαδικασίες Αδειοδότησης Υπηρεσιών Τροφοδοσίας 

• 	 	Ετοιμάζεται	ενημερωτικό	σημείωμα	προς	Γενική	Διευθύντρια	και	ΔΣ	για	έγκριση	
	του	αιτήματος.	

• 	 	Μετά	την	έγκριση	του	αιτήματος	αποστέλλονται	δύο	πρωτότυπα	της	άδειας	που	
	θα	υπογραφτεί.		Επίσης	ζητείται	η	προσκόμιση	των	εξής	πιστοποιητικών:	

	 - 	 Ασφαλιστικές	 καλύψεις	 για	 την	 ευθύνη	 έναντι	 τρίτων	 (public	 liability)	
	 για	 το	 	 	 ποσό	 των	 	 €35.000	 καθώς	 και	 για	 την	 ευθύνη	ως	 εργοδότη	

(Employer’s	 	 	Liability)	

	- 	Πιστοποιητικό	Λευκού	Ποινικού	Μητρώου	της	εταιρίας	

	- 	Πιστοποιητικό	Μη	Εκκαθάρισης	Εταιρίας	από	το	Τμήμα	Εφόρου	Εταιρειών	και	
	 	Επίσημου	Παραλήπτη	

	- 	Υγειονομικά	Πιστοποιητικά	σε	ισχύ	για	τα	υποστατικά	αποκλειστικής	χρήσης	
	 	από	τον	αιτητή	

	- 	Υγειονομικά	Πιστοποιητικά	σε	ισχύ	για	τα	οχήματα	μεταφοράς	εφοδίων	



Διαδικασίες Αδειοδότησης Υπηρεσιών Τροφοδοσίας 

	- 	Υποστατικά	κατάλληλα	στελεχωμένα	και	εξοπλισμένα	καθώς	και	οχήματα,	για	
	 	την	ασφαλή/υγιή	αποθήκευση	και	μεταφορά/παράδοση	σε	πλοία	των	ειδών	
	 	διατροφής,	ποτά	και	τσιγάρα,	δηλαδή:	
		

•  Αποθηκευτικό	χώρο	με	εμβαδόν	όχι	λιγότερο	από	50	τετραγωνικά	μέτρα.	
•  Ψυκτικό	θάλαμο	συντήρησης	με	εμβαδόν	όχι	λιγότερο	από	1	κυβικό	

μέτρο.	
•  Ψυκτικό	θάλαμο	κατάψυξης	με	εμβαδόν	όχι	λιγότερο	από	2	κυβικά	μέτρα.	

	

	 - 	 Για	 μεγάλη	 παραγγελία	 πέραν	 της	 ελάχιστης	 απαιτούμενης	 χωρητικότητας		
	των	υποστατικών	και	για	παραγγελία	για	είδη	διατροφής	που	υπόκεινται	 		εύκολα	

σε	 αλλοίωση	 (π.χ.	 παγωτά)	 οι	 Τροφοδότες	 &	 Εφοδιαστές	 πλοίων,	 θα	 	
	 επιτρέπετε	 να	 τροφοδοτήσουν	 πλοία	 με	 τα	 οχήματα	 και	 υπαλλήλους	 του		
	 προμηθευτή	 τους	 απευθείας	 από	 τα	 υποστατικά	 του	 προμηθευτή	 με	 τη		
	 συμπλήρωση	 κάθε	 φορά	 σχετικού	 Έντυπου	 και	 εξόφληση	 των	 σχετικών	 	
	χρεώσεων	(€50,00	+	ΦΠΑ	για	κάθε	όχημα	του	προμηθευτή)	

	



Διαδικασίες Αδειοδότησης Υπηρεσιών Τροφοδοσίας 

	- 	Εάν	παράγονται	τρόφιμα	ζωικής	προέλευσης	στα	υποστατικά,	θα	πρέπει	η	
	 	Αρχή	να	ενημερώνεται	από	τις	εταιρείες	ώστε	να	προσκομίσουν	τις	σχετικές	
	 	εγκρίσεις	από	τις	Κτηνιατρικές	Υπηρεσίες	για	τα	υποστατικά	και	οχήματα,	
	 	σύμφωνα	με	τους	«Περί	Υγιεινής	Παραγωγής	Τροφίμων	Ζωικής	Προέλευσης	
	 	και	Διάθεσης	στην	Αγορά		καθώς	και	Άλλα	Συναφή	Θέματα	Νόμοι»	

• 		Η	διάρκεια	της	Άδειας	είναι	για	περίοδο	1	χρόνο.	Η	Αρχή	δύναται	να	ανανεώνει	
	την	Άδεια	στη	λήξη	της	πάνω	σε	ετήσια	βάση.		Εάν	ο	Αδειούχος	δεν	επιθυμεί	την	
	ανανέωση	της	άδειας	τότε	οφείλει	να	ειδοποιήσει	την	Αρχή	γραπτώς	τουλάχιστον	
	3	μήνες	πριν	από	τη	λήξη	της	Άδειας.	
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