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Ο διεθνής οίκος Fitch
αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της
Κύπρου κατά μια βαθμίδα, από ΒΒ σε ΒΒ+ με
θετική προοπτική, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική πρόοδο και τη χρηματοδότηση της χώρας
από τις διεθνείς αγορές.
Σύμφωνα με τη σχετική
ανακοίνωση του οίκου, η
Κύπρος επωφελήθηκε από
την ισχυρή κυκλική οικονομική ανάκαμψη και τη
συνετή οικονομική πολιτική και κατέγραψε δημοσιονομικά πλεονάσματα, τα
οποία κατά το διάστημα
2018-19 θα διατηρηθούν
σε επίπεδα της τάξης του
1,1% του ΑΕΠ.
Κατά την ίδια διετία αναμένεται, λόγω τουρισμού
και κατασκευών, ρυθμός

ανάπτυξης 3,4%, γεγονός
που, σε συνδυασμό με τη
συγκράτηση των δαπανών
στον δημόσιο τομέα, θα
δημιουργήσει τα απαραίτητα δημοσιονομικά περιθώρια για απορρόφηση
ενδεχόμενων υποχρεώσεων από τον τραπεζικό
τομέα. Ταυτόχρονα, το
δημόσιο χρέος αναμένεται
να μειωθεί κατά 90% έως
το 2022.

ρύνουν περαιτέρω
αποπληρωμή του.

την

Επίσης, επισημαίνεται
μείωση του ποσοστού των
μη εξυπηρετούμενων
έναντι του συνόλου των
δανείων, από 46,4% το
2016 σε 42,5% το 2017
(Νοέμβριο).
Σύμφωνα με το σύστημα
κατάταξης του Fitch, η
Κύπρος παραμένει μια
θέση κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.

Αντίθετα, το χρέος των
νοικοκυριών και
των επιχειρήσεων
παραμένει
υψηλό
(250%
του ΑΕΠ), ωστόσο παράγοντες
όπως η αύξηση
της απασχόλησης
και η ανάκαμψη
των τιμών των
κατοικιών ενδέ- Με τη νέα αναβάθμιση, η Κύπρος βρίσκεται πλέον
χεται να ενθαρ- ένα βήμα πριν από την επενδυτική βαθμίδα

Συγκεντρωτικά στοιχεία για τα μη
εξυπηρετούμενες χορηγήσεις
Η Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου δημοσίευσε επικαιροποιημένους πίνακες
με συγκεντρωτικά στοιχεία για τον κυπριακό τραπεζικό τομέα, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με
τα πλαίσια υποβολής
εποπτικών
αναφορών
FINREP
και
COREP (Financial Reporting και Common Reporting, αντίστοιχα).
Από τα στοιχεία
προκύπτει ότι, στο τέλος του

2017, οι Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ)
ανέρχονταν σε 20,6 δισ.
Ευρώ, παρουσιάζοντας
μείωση της τάξης του
13,6% σε σχέση με το
τέλος του 2016 και 22,8%
σε σχέση με το τέλος του
2015. Το 2017, το ποσοστό των ΜΕΧ έναντι του
συνόλου των χορηγήσεων
διαμορφώθηκε σε 43,7%.
Επίσης, οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος

του 2017 ανέρχονταν σε
11,821 δις Ευρώ, εκ των
οποίων ποσοστό 71%
(8,460 δισ. Ευρώ) εξακολουθεί να περιλαμβάνεται
στις ΜΕΧ, εν μέρει λόγω
της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών, η οποία
προβλέπει διατήρηση των
αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων στην κατηγορία
των ΜΕΧ για πρόσθετο
διάστημα 12 μηνών, ανεξαρτήτως της συνέπειας
του δανειολήπτη..

Περίπτερο με ελληνικά προϊόντα στον εορτασμό
της Ημέρας της Ευρώπης στη Λάρνακα
Στις 6 Μαΐου, η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Λευκωσία διοργάνωσε εκδήλωση
στην παραλία της Λάρνακας, για τον εορτασμό της
Ημέρας της Ευρώπης, στην
οποία συμμετείχαν με περίπτερα Πρεσβείες χωρών
της Ε.Ε. στη Λευκωσία και
τοπικοί φορείς.

Στο περίπτερο της Πρεσβείας της Ελλάδας διανεμήθηκε έντυπο τουριστικό υλικό
από το Γραφείο του Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού στη Λευκωσία και
προσφέρθηκαν καλλυντικά
Apivita, πατατάκια Τσακίρης, μπισκότα Παπαδοπούλου και βιολογικά κρασιά

από τη Βόρεια Ελλάδα.
Η προσέλευση στο περίπτερο της Πρεσβείας της Ελλάδας υπήρξε αθρόα, ενώ,
σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο συνολικός αριθμός
των επισκεπτών υπερέβη
τις 4.000.

Συνέδριο για το μέλλον του πολυφαινολικού ελαιολάδου
Στις 27 και 28 Μαΐου τ.έ. έλαβε χώρα,
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία, συνέδριο αφιερωμένο στο ελαιόλαδο υψηλής περιεκτικότητας σε φαινόλες,
με διοργανωτές την εταιρεία Aristoleo
Ltd και την Αναπτυξιακή
Εταιρεία
Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου,
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ARISTOIL Interreg MED. Το εν
λόγω τριετές πρόγραμμα, στο οποίο
συμμετέχουν 5 μεσογειακές χώρες
(Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία και
Κύπρο) έχει σαν στόχο την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας του μεσογειακού ελαιολάδου, μέσα από την ανάπτυξη
καινοτόμων μεθόδων παραγωγής, οι
οποίες αυξάνουν τις ευεργετικές ιδιότητές του για την υγεία, βάσει του Κανονισμού 432/2012 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Οι εισηγητές επικεντρώθηκαν στις υγειοπροστατευτικές ιδιότητες που έχουν οι

πολυφαινολικές ουσίες του ελαιολάδου
καθώς και στις συγκεκριμένες μεθόδους παραγωγής οι οποίες αυξάνουν την
περιεκτικότητα του
ελαιολάδου σε φαινόλες. Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά έγινε
στον κίνδυνο ερημοποίησης που αντιμετωπίζουν πολλές
περιοχές
της
Κύπρου, λόγω της
χρόνιας εντατικοποίησης των καλλιεργειών με σύγχρονες μεθόδους αλλά και
της κλιματικής αλλαγής. Η λύση στο
συγκεκριμένο πρόβλημα αναζητείται
στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων
υψηλής προστιθέμενης αξίας, με την
υιοθέτηση καλλιεργητικών μεθόδων
απόλυτα φιλικών προς το περιβάλλον,
όπως είναι η λεγόμενη «αναγεννητική
γεωργία», η οποία στηρίζεται στην ήπια

αξιοποίηση του εδάφους και του νερού,
χωρίς τη χρήση συμβατικών ή βιολογικών
φυτοφαρμάκων.
Στο τέλος του συνεδρίου
πραγματοποιήθηκε απονομή
των βραβείων “Aristoleo
Awards 2018” σε σειρά από
ελληνικές και κυπριακές
εταιρείες παραγωγής ελαιολάδου, οι οποίες έχουν επιτύχει συγκεκριμένες επιδόσεις ως προς την περιεκτικότητα των
προϊόντων τους σε φαινόλες για την σοδειά του 2017. Οι περισσότεροι από τους
συμμετέχοντες και τους βραβευθέντες
ήταν Έλληνες μικροπαραγωγοί ελαιολάδου από την Πελοπόννησο, την Β. Ελλάδα, την Εύβοια, την Κρήτη, την Θάσο και
την Κέρκυρα. Στην ξεχωριστή κατηγορία
«καινοτομίας» βραβεύτηκε η εταιρεία
Oleon, η οποία πωλεί τα προϊόντα της στα
φαρμακεία ως συμπληρώματα διατροφής.

Συγχώνευση Astrobank—USB
Η συγχώνευση μεταξύ των τραπεζών
Astrobank και USB Bank έχει ήδη λάβει
την προβλεπόμενη έγκριση από την
Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και η διαδικασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.
Η Astrobank προέκυψε από τη μετονο-

μασία της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου,
τον Μάρτιο 2017, μετά την εξαγορά
πλειοψηφικού της πακέτου και την ταυτόχρονη κάλυψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου τον Δεκέμβριο 2016.

στην Κύπρο είναι αναμενόμενη, δεδομένου του μικρού μεγέθους της αγοράς,
ιδιαίτερα υπό τις τρέχουσες συνθήκες
χαμηλής κερδοφορίας και αυξημένων
εποπτικών απαιτήσεων.

Η μείωση του αριθμού των πιστωτικών
ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται

Επιβεβαίωση των προβλέψεων για συνέχιση της ανοδικής πορείας των πωλήσεων
ακινήτων στην Κύπρο
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη
δημοσιότητα το Τμήμα Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας του κυπριακού
Υπουργείου Εσωτερικών, επιβεβαιώνεται η ανοδική πορεία που ακολουθούν,
κατά την τελευταία πενταετία, οι πωλήσεις ακινήτων στην Κύπρο.
Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουαρίου
- Απριλίου 2018, τα πωλητήρια
έγγραφα ακινήτων ανήλθαν σε 2.784,
σημειώνοντας αύξηση της τάξης του
38% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Επίσης, τον Απρίλιο του
τρέχοντος έτους, ο αριθμός των πωλητήριων εγγράφων που κατατέθηκαν στα
επαρχιακά κτηματολογικά γραφεία της
Κύπρου παρουσιάζεται αυξημένος κατά
29%, σε σχέση με τον Απρίλιο του
2017.
Η πόλη που σημείωσε τον μεγαλύτερο
αριθμό πωλήσεων το τετράμηνο του
2017 είναι η Λεμεσός (με 1.827 υποθέ-
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σεις, που αντιστοιχούν σε 362 δισ. Ευ464%.
ρώ) κι εκείνη που είχε το μεγαλύτερο
Αντίθετα, από το 2013 μέχρι σήμερα, οι
ποσοστό αύξησης των πωλήσεων η
πωλήσεις ακινήτων ακολουθούν θετική
Αμμόχωστος (79%).
πορεία, με ετήσιες αυξήσεις που κυμαίΣημειωτέον ότι η ανοδική πορεία των
νονται από 9% (το 2015) έως 43% (το
πωλήσεων στην Κύπρο ανατράπηκε
2016). Το 2017, η αύξηση πωλήσεων
κατά την περίάγγιξε το 24% σε
οδο της κρίσης
σχέση με το 2016
και συγκεκρι(με 8.734 πωλημένα κατά τα
τήρια έγγραφα το
έτ η
20082017 και 7.063
2013.
Είναι
το 2016, αντίστοχαρακτηριστιιχα.
κό ότι ο συνοΗ αυξητική τάση
λικός αριθμός
που παρουσιάτων πωλητηρί- Η πόλη που σημείωσε τον μεγαλύτερο αριθμό πωλήσεων
ζεται το πρώτο
ων εγγράφων, ήταν η Λεμεσός κι εκείνη που πέτυχε το μεγαλύτερο ποσοσ- τετράμηνο του
τό
αύξησης
των
πωλητηρίων
εγγράφων
η
Αμμόχωστος.
από 21.245 το
έτους έρχεται
2007 μειώθηνα επαληθεύσει
κε στα 3.767 το 2013, οπότε και κατις σχετικές προβλέψεις, που έκαναν
ταγράφεται το χαμηλότερο ρεκόρ των
λόγο για περαιτέρω ανάπτυξη της αγοτελευταίων ετών. Η μείωση από το
ράς ακινήτων κατά το 2018.
2007 ως το 2013 ήταν της τάξης του
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν - Ε Π Ι ΧΕ Ι Ρ ΗΜ Α Τ Ι Κ Ω Ν Ε Ι Δ Η Σ Ε Ω Ν

Εκδήλωση τουριστικής προβολής Δήμου Σάμου
Στις 24.04.2018 πραγματοποιήθηκε
στην πρεσβευτική κατοικία εκδήλωση,
με στόχο την τουριστική προβολή της
Σάμου και την προώθηση των σαμιώτικων οίνων στην κυπριακή αγορά. Η
εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία
με τον Δήμο Σάμου και τη συνδρομή
του Γραφείου ΕΟΤ Κύπρου.
Η εκδήλωση συνδυάστηκε με τη συμμετοχή του Δήμου Σάμου στην τουριστική
Έκθεση «Ταξίδι 2018» που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, στις 2022.04.2018 και εντάσσεται στο πλαίσιο
μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας εξωστρέφειας που έχει αναλάβει ο εν λόγω Δήμος κατά την τελευταία τριετία.
Εκτός από τον Πρέσβυ της Ελλάδας
στην Κύπρο, κ. Η. Φωτόπουλο, την
εκδήλωση χαιρέτισαν ο Δήμαρχος Σάμου, κ. Μ. Αγγελόπουλος και ο Προϊστάμενος του Γραφείου ΕΟΤ Κύπρου,
κ. Θ. Θαλασσινός, ενώ κύριοι εισηγητές
ήταν ο κ. Ι. Μανδουραράκης,
Δημοτικός Σύμβουλος κι Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτισμού του Δήμου Σάμου
και ο κ. Τ. Φρατζής, Διευθυντής Πωλή-

σεων του Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Σάμου.

εξαγωγικής πορείας των σαμιώτικων
οίνων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ
άλλων, η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κα Β. Αναστασιάδη, ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Κύπρο, κ. Ι. Παπαδόπουλος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Επιχειρηματικού
Συνδέσμου Κύπρου – Ελλάδας, κ. Π.
Παπαφιλίππου, ο Πρόεδρος καθώς και ο
Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου, κ.κ.
Β. Σταματάρης και Γ. Μιχαηλίδης
αντίστοιχα, καθώς και εκπρόσωποι ταξιδιωτικών γραφείων στην Κύπρο και
εισαγωγείς – διανομείς κρασιού.

Στην δεξίωση που παρατέθηκε μετά το
πέρας των παρουσιάσεων προσφέρθηκαν κρασιά καθώς και εδέσματα βασισμένα σε προϊόντα της Σάμου.

Στις εισηγήσεις τους, οι ομιλητές επικεντρώθηκαν στις τουριστικές δυνατότητες της Σάμου, τις δράσεις που έχει
αναλάβει το τελευταίο διάστημα ο Δήμος Σάμου για την βέλτιστη τουριστική
αξιοποίηση του νησιού, το έργο του
Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού καθώς και την υφιστάμενη
εκστρατεία για την ενδυνάμωση της

Ημερίδα παρουσίασης EuroAsia Interconnector
Πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία παρουσίαση του έργου διασύνδεσης των ηλεκτρικών δικτύων Ελλάδος - Κύπρου Ισραήλ, μέσω του αγωγού EuroAsia
Interconnector.
Το έργο, εκτιμώμενου κόστους 3,5 δισεκατομμυρίων Ευρώ για την πρώτη φάση
των 1.000 MW, έχει ενταχθεί στα έργα
κοινού ενδιαφέροντος (PSI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένεται να φέρει
κοινωνικοοικονομικά οφέλη της τάξης
των 10 δισεκατομμυρίων Ευρώ. Η παρουσίαση εντάσσεται στην εκτεταμένη

δημόσια διαβούλευση που απαιτεί ο έργου, που θα άρει
ευρωπαϊκός Κανονισμός 347/2013 σχετι- μόνωση της χώρας.
κά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευΤο έργο, εκτιμώμενου κόστους 3,5 δισ.
ρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές.
Ευρώ, αναμένεται να φέρει κοινωνικοοικο-

την ενεργειακή απο-

Οι υπόλοιποι ομιλητές του συνεδρίου
τόνισαν το πλεονέκτημα του αγωγού ως προς τη δυνατότητα εισροής
νομικά
οφέλη
της
τάξης
των
10
δισ.
Ευρώ.
Κατά την εναρηλεκτρικής ενέργεικτήρια
ομιλία
ας που παράγεται
του, ο Υπουργός
από φυσικό αέριο
Ενέργειας, κ. Γ.
και
ανανεώσιμες
πηγές
ενέργειας.
Λακκοτρύπης, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη εθνική και γεωπολιτική σημασία του

Συνεργασία ΔΕΗ - ΑΗΚ
Στο πλαίσιο εκδήλωσης της Αρχής
Ηλεκτρισμού Κύπρου
(ΑΗΚ) προς τιμήν των εκατό μεγαλύτερων πελατών της, ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, κ. Α. Μαραγκός, ανακοίνωσε τη συνεργασία της ΑΗΚ με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου για τη δημιουργία φωτοβολταϊκών έργων
και τη σύσταση κοινής επιτροπής εμπειρογνωμόνων μεταξύ
ΔΕΗ και ΑΗΚ, με σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων
συνεργασίας.

ΔΕΗ, κατά την οποία ο κ. Μ. Παναγιωτάκης αναφέρθηκε στην
εμπειρία της ΔΕΗ από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας
στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ως αναγκαία στοιχεία για την
επιτυχία του εγχειρήματος την πελατοκεντρική λειτουργία της
αγοράς και την είσοδο αξιόπιστων εταιρειών παροχής ενέργειας.

Ακολούθησε ομιλία του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της
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Απονομή Βραβείων Εξαγωγικών επιδόσεων για το 2016

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Λόρδου Βύρωνος 8-10, 1096 Λευκωσία
Τηλ: 00357 22 672219
00357 22672604
Φαξ: 00357 22672703
Ε-mail: ecocom-nicosia@mfa.gr
Web: www.agora.mfa.gr

Σε τελετή που διοργανώθηκε από το Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού στο Προεδρικό
Μέγαρο, ο Πρόεδρος κ.
Ν. Αναστασιάδης απένειμε βραβεία σε επτά
κυπριακές επιχειρήσεις,
οι οποίες διακρίθηκαν
για τις εξαγωγικές τους
επιδόσεις το έτος 2016.
Οι εταιρείες που τιμήθηκαν ήταν οι Foodram
Trading (βελτιωτικά για
τη βιομηχανία τροφίμων), η Firepro Systems
(συστήματα πυρόσβεσης), η Petrou Bros
Dairy
Products
(γαλακτοκομικά με το
εμπορικό
σήμα
«Αλάμπρα»
και
«Γιαγιά», η Elysee Irrigation
Systems
(παραγωγή πλαστικών

σωλήνων), η Kimagro
F i s h f a r m i n g
(ιχθυοκαλλιέργειες), η
Armonia
Estates
(εταιρεία ανάπτυξης
ακινήτων του Ομίλου
Λεπτός) και η Odyssey
Consultants (υπηρεσίες
ασφάλειας διαδικτύου).
Τόσο ο Πρόεδρος όσο
και οι υπόλοιποι ομιλητές επεσήμαναν την αύξηση των εξαγωγών
προϊόντων και υπηρεσιών που επιτεύχθηκε κατά το 2017, αναφέροντας
αύξηση των εξαγωγών
στον τομέα των υπηρεσιών κατά 8%
και
στον
τομέα των
αγ αθ ώ ν
κατά 9%. Οι
εξαγωγές
υπ ηρεσ ιών
(ναυτιλία,

τουρισμός, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και
ανάπτυξη λογισμικού
π αιγ ν ίων ) υπ ήρξαν
τριπλάσιες από τις συνολικές εξαγωγές αγαθών,
και ανήλθαν σε 9,9 δισεκατομμύρια Ευρώ έναντι
3 δισεκατομμυρίων που
σημείωσαν οι εξαγωγές
αγαθών. Τονίστηκε,
τέλος, η δυναμική του
τομέα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών,
από τον οποίο κατά το
2017 εισέρρευσαν 79
εκατομμύρια Ευρώ,
έναντι 22 εκατομμυρίων
το 2013.

Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα στην Έκθεση τουρισμού «Ταξίδι 2018»
Στις 20 - 22 Απριλίου 2018, έλαβε χώρα, στους χώρους της Κρατικής
Έκθεσης στη Λευκωσία, η εικοστή
πρώτη έκθεση τουρισμού «Ταξίδι
2018», με διοργανωτές τον Σύνδεσμο
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου και
τον όμιλο εταιρειών Display Art Plc.
Στα εγκαίνια της Έκθεσης, που τελέστηκαν από τον Υπουργό Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
κ. Γιώργο Λακκοτρύπη, παρέστη ο
Πρέσβυς της Ελλάδας, κ. Ηλίας
Φωτόπουλος καθώς και άλλοι εκπρόσωποι διπλωματικών αρχών,
φορέων και υπηρεσιών σχετικών με
τον Τουρισμό.

κής Αυτοδιοίκησης που εκπροσωπήθηκαν στην Έκθεση ήταν η Περιφέρεια
Ηπείρου, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο
Δήμος Καβάλας, ο Δήμος Κυθήρων, ο
Δήμος Κω, ο Δήμος Σάμου κι ο Δήμος
Χίου. Επίσης, είχε ιδιωτική παρουσία
στην Έκθεση και το ξενοδοχειακό συγκρότημα Porto Carras Grand Resort.
Στην Έκθεση συμμετείχε επίσης με
περίπτερο η Ιρλανδία. Ακόμη, συμμετε-

ίχαν 4 αεροπορικές εταιρείες (Blue Air,
Cobalt, Cyprus, Tus Airways), ταξιδιωτικοί πράκτορες, εταιρείες κρουαζιέρας
καθώς και το Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της
Κύπρου.
Την δεύτερη ημέρα της Έκθεσης
(21.04), η Περιφέρεια Ηπείρου, υπό τον
Αντιπεριφερειάρχη κ. Ε.Ιωάννου,
πραγματοποίησε παράλληλη εκδήλωση,
με σκοπό την αναλυτική παρουσίαση
των τουριστικών προορισμών της
περιοχής. Η εκδήλωση προσέλκυσε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των
συμμετεχόντων, δεδομένου ότι
τον περασμένο Φεβρουάριο εγκαινιάστηκε απευθείας αεροπορική
σύνδεση Λάρνακας – Ιωαννίνων.

Η Έκθεση φιλοξένησε συνολικά 35
εκθέτες, από τους οποίους οι 20
προέρχονταν από την Κύπρο. Η
Η φετινή Έκθεση ήταν, κατά κοιΕλλάδα, που ήταν τιμώμενη χώρα,
νή ομολογία, πλουσιότερη –σε
εκπροσωπήθηκε με 9 περίπτερα, με
σχέση με πέρυσι - τόσο σε εκθέκύριο εκείνο του Ελληνικού Οργατες όσο και σε επισκέπτες, οι
νισμού Τουρισμού, το οποίο δέσποοποίοι, σύμφωνα με την Display
ζε σε κεντρικό σημείο του εκθεσιαArt Plc, ανήλθαν σε περίπου 10
κού χώρου και συστεγαζόταν με
χιλιάδες άτομα.
την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η Ελλάδα, ως τιμώμενη χώρα , εκπροσωπήθηκε με 9 περίπτερα από τα
Άλλοι Ελληνικοί Οργανισμοί Τοπι- συνολικά 35 που φιλοξενήθηκαν στους χώρους της Έκθεσης.

