
                                                                          
  

 
 
 

 

Νέο μέλος της ΕΤΑΠ Λευκωσίας, η κοινότητα Φικάρδου  

 

Η Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Λευκωσίας με ιδιαίτερη χαρά 

ανακοινώνει την ένταξη της κοινότητας Φικάρδου ως μέλος του οργανισμού. 

Πρόκειται, για το επιστέγασμα εντατικών συνομιλιών και συναντήσεων που στόχο 

είχαν τον από κοινού σχεδιασμό για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της 

περιοχής και της περαιτέρω, στοχευμένης προβολής του. Το Φικάρδου αποτελεί 

παγκύπρια το μοναδικό χωρίο με μόνιμους κατοίκους,  που ανακηρύχθηκε από το Τμ. 

Αρχαιοτήτων ως αρχαίο μνημείο. 

 

Ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και στα πλαίσια του 

ποδηλατικού αγώνα Κλήρου  - Φικάρδου που διοργανώθηκε την Κυριακή 18 Απριλίου 

όπου η ΕΤΑΠ Λευκωσίας ήταν υποστηρικτής, ο Πρόεδρος της ΕΤΑΠ Λευκωσίας κ. 

Θεόδωρος Κρίγγου απένειμε τιμητική πλακέτα στον αναπληρωτή κοινοτάρχη 

Φικάρδου κ. Χρίστο Τυρίμο, για την ένταξη της κοινότητας στην ΕΤΑΠ Λευκωσίας. 

 

Σε δηλώσεις του ο κ. Τυρίμος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη της 

κοινότητας Φικάρδου στην ΕΤΑΠ Λευκωσίας. Όπως δήλωσε «Μετά την συνάντηση με 

την ΕΤΑΠ Λευκωσίας και τις διάφορες συζητήσεις που έγιναν με τον κ. Κρίγγου, 

θεωρήσαμε σωστό ως κοινότητα να γραφτούμε ως μέλος στην ΕΤΑΠ Λευκωσίας. 

Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία αυτή θα αποφέρει πολλά θετικά οφέλη για την 

κοινότητα». Παράλληλα ο κ. Τυρίμος ευχαρίστησε την ΕΤΑΠ Λευκωσίας, για την άμεση 

θετική ανταπόκρισή της στην στήριξη της ποδηλατικής εκδήλωσης αλλά και στις 

επερχόμενες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται. 

 

Η ΕΤΑΠ Λευκωσίας, αναγνωρίζοντας την σημαντική ευθύνη που επωμίζεται, θα 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου, από κοινού με το Κοινοτικό 

Συμβούλιο αλλά και τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, να υλοποιηθούν εκείνες οι 

δράσεις που αφενός θα εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής και 

αφετέρου θα διασφαλίζουν την βιωσιμότητα τόσο της κοινότητας όσο και της 

αυθεντικότητας της περιοχής.  

 

ΕΤΑΠ Λευκωσίας 

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Περιφέρειας Λευκωσίας, είναι 

ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 2007 στα πλαίσια 

στρατηγικού σχεδιασμού και πλάνου του Υφυπουργείου Τουρισμού. Σκοπός της ΕΤΑΠ 

Λευκωσίας είναι η ανάπτυξη και προβολή τόσο της πόλης όσο και της περιφέρειας 

Λευκωσίας και η μετατροπή τους σε ένα ποιοτικό ολόχρονο τουριστικό 

προορισμό.  Για την επίτευξη των δράσεων της, η ΕΤΑΠ συνεργάζεται με διάφορους 



                                                                          
  

φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, τόσο του δημοσίου όσο και του 

ιδιωτικού τομέα.  Κύριοι πυλώνες δράσης της είναι ο πολιτιστικός και δημιουργικός 

τουρισμός, ο συνεδριακός και επαγγελματικός τουρισμός, ο θρησκευτικός 

τουρισμός, ο αθλητικός καθώς και ο τουρισμός ευεξίας. 
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