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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στο επίκεντρο η τουριστική ανάδειξη της Τηλλυρίας  

Η ΕΤΑΠ Λευκωσίας διοργάνωσε συναντήσεις αθλητικών φορέων                     

με τις κοινοτικές αρχές της περιοχής  

 

H Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Περιφέρειας Λευκωσίας 

πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη εργασίας στην περιοχή Τηλλυρίας, το 

Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021, στο πλαίσιο της ποδηλατικής 

εκδήλωσης Tylliria Cycling Tour 2021. 

Στόχος της επίσκεψης ήταν η γνωριμία των φορέων που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα του αθλητισμού με τις τοπικές κοινότητες της Τηλλυρίας, για την 

ανάπτυξη κοινών δράσεων και εκδηλώσεων αθλητικού ενδιαφέροντος που θα 

αναδείξουν την περιοχή. 

Τη συνάντηση χαιρέτισε ο Πρόεδρος της ΕΤΑΠ Λευκωσίας κ. Θεόδωρος Κρίγγου 

ο οποίος ανέδειξε την σημασία που δίνει η ΕΤΑΠ στην περιοχή και την 

προσήλωσή της στην τουριστική ανάδειξη της Τηλλυρίας στο πλαίσιο του 

αειφόρου τουρισμού. 

Στη συνέχεια η κ. Μαρία Τσέλεπου, απηύθυνε ομιλία εκ μέρους του Υφυπουργού 

Τουρισμού, τονίζοντας την στήριξη του Υφυπουργείου προς τις κοινότητες της 

περιοχής. 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν κοινοτάρχες και εκπρόσωποι των κοινοτήτων Κάτω 

Πύργου, Πάνω Πύργου, Πηγαινιών, Μοσφιλίου και Παχύαμμου, ενώ την δική 

τους τοποθέτηση έκαναν και οι εκπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών 

Ποδηλασίας, Ορειβασίας, Αγωνιστικής Αναρρίχησης και Προσανατολισμού, 

καθώς και Αθλητικής Θαλάσσιας Αλιείας. Στην συνάντηση τοποθετήθηκαν 

επίσης και άλλοι φορείς που παρευρέθηκαν όπως ο Σύνδεσμος Ξεναγών 

Κύπρου, o Σύνδεσμος Ειδικών Ενδιαφερόντων και Πολιτιστικού Τουρισμού, ο 

Παγκύπριος Σύνδεσμος Συγγραφέων και Δημοσιογράφων Τουρισμού, ο 

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος, ο RUNICOSIA, ο Cyprus Discoverer και ο 

Salonika View. 

Η ΕΤΑΠ Λευκωσίας εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους όσους 

συμμετείχαν στην εκδήλωση και βοήθησαν στην επιτυχία της. Ευελπιστούμε ότι 

η επίσκεψη εργασίας θα είναι η απαρχή μίας στενότερης συνεργασίας μεταξύ 

των κοινοτήτων της Τηλλυρίας και των αθλητικών ομοσπονδιών για την 

διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων στην περιοχή, που θα εμπλουτίσουν το 

τουριστικό της προϊόν.  
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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. 

www.visitnicosia.com.cy  

 

 

mailto:nicosia@ncci.org.cy
http://www.visitnicosia.com.cy/
http://www.visitnicosia.com.cy/

