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H Κύπρος έχει τα εχέγγυα να 
καταστεί ένας «Παράδεισος 
του Γκολφ» αναφέρεται σε 

ανακοίνωση του Κυπριακού Ορ-
γανισµού Τουρισµού, µε αφορµή 
τη συµµετοχή στη ∆ιεθνή Έκ-
θεση Τουρισµού Γκολφ IGTM 
στην Ισπανία. Σύµφωνα µε την 
ανακοίνωση, η IGTM αποτελεί 
την µεγαλύτερη και σηµαντικότε-
ρη έκθεση τουρισµού γκολφ στο 
κόσµο, ενώ σε αυτή συµµετείχαν 
πέραν των 1.200 επαγγελµατιών 
του τοµέα, περιλαµβανοµένων 
600 εκθετών, 350 Οργανωτών 
Ταξιδίων Γκολφ, δηµοσιογρά-
φων και ΜΜΕ από 60 χώρες. 
Στην έκθεση συµµετείχαν επίσης 
κυπριακές εταιρίες και κυπριακά 
ξενοδοχεία.

Προστίθεται ότι στα πλαίσια 

της έκθεσης, η εκπρόσωπος του 
Τµήµατος Στρατηγικής ΚΟΤ και 
Συντονίστρια Τουρισµού Γκολφ 
Μάρω Καζέπη, είχε επαγγελµατι-
κές συναντήσεις µε τον Πρόεδρο 
του ∆ιεθνούς Συνδέσµου Οργα-
νωτών Ταξιδίων Γκολφ, καθώς 
επίσης και µε Οργανωτές Ταξιδί-
ων Γκολφ και δηµοσιογράφους 
από 18 χώρες.Όπως αναφέρεται, 
η κ. Καζέπη είχε την ευκαιρία να 
τονίσει τα συγκριτικά πλεονεκτή-
µατα της Κύπρου για την προ-
σέλκυση τουριστικής πελατείας 
γκολφ, ειδικά κατά την χειµερινή 
περίοδο. Οι χώρες που αποτε-
λούν πηγές τουρισµού γκολφ για 
την Κύπρο είναι το Ηνωµένο Βα-
σίλειο, οι Βόρειες Χώρες, η Γερ-
µανία, η Γαλλία, η Ελβετία, η Αυ-
στρία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η 

Ιταλία, η Ουγγαρία και η Τσεχία.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται 

ότι η Κύπρος διαθέτει γήπεδα 
γκολφ µε διεθνείς και ευρωπαϊ-
κές διακρίσεις που προσφέρουν 
ξεχωριστές εµπειρίες γκολφ, ξε-
νοδοχειακή υποδοµή, υπηρεσί-
ες, και ιδανικές κλιµατολογικές 
συνθήκες, ειδικά την  περίοδο 
Νοεµβρίου-Απριλίου, όταν τα 
γήπεδα γκολφ σε χώρες της κε-
ντρικής και βόρειας Ευρώπης 
είναι κλειστά. 

Προστίθεται ότι 70% των παι-
κτών γκολφ επιλέγουν νέους 
προορισµούς και η  Κύπρος, ως 
ανερχόµενος τουριστικός προ-
ορισµός γκολφ, έχει συγκριτικό 
πλεονέκτηµα, το οποίο θα συνε-
χίζει να έχει µε την σταδιακή δη-
µιουργία νέων γηπέδων.

Ανοικτό αφήνει ο υπουργός Οικονοµικών, Χάρης 
Γεωργιάδης το ενδεχόµενο επανεξέτασης της απόφα-
σης για περικοπές σε κάποια επιδόµατα, ώστε να µην 
αφήνονται σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση ορισµένες οµά-
δες εργαζοµένων. Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι πρέπει 
να προκύψουν και εξοικονοµήσεις από το σκέλος των 
παρεµφερών µισθολογικών επιδοµάτων, αλλά αυτό 
δεν αποτυπώνεται µε συγκεκριµένη πρόταση στον 
κρατικό προϋπολογισµό για το 2014 ούτε ξεχωρίζονται 
επαγγελµατικές οµάδες. Αναφερόµενος στη χθεσινή 
σύσκεψη στο Προεδρικό για τα επιδόµατα βάρδιας, 
στην οποία συµµετείχαν τα κόµµατα που στηρίζουν την 
κυβέρνηση και ο Γενικός Γραµµατέας της ΠΑΣΥ∆Υ, 

Γλαύκος Χατζηπέτρου ο υπουργός Οικονοµικών είπε 
ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συµφω-
νία που να ικανοποιεί τόσο τις οικονοµικές ανάγκες του 
κράτους όσο και των εργαζοµένων.

Ενόψει της συζήτησης που αρχίζει το απόγευµα στη 
Βουλή για τον προϋπολογισµό ο Χάρης Γεωργιάδης 
είπε ότι δεν µπορεί να επιβεβαιώσει κατά πόσο θα 
υπάρξουν κι άλλες περικοπές µέσα από τις τροπολο-
γίες που καταθέτουν τα κόµµατα. Τόνισε ωστόσο ότι 
κάθε σεντ που περικόπτεται προέρχεται από το υστέ-
ρηµα του Κύπριου φορολογούµενου και συνεπώς ου-
δεµία ένσταση φέρει, αντιθέτως προσβλέπει σε κοινο-
βουλευτικό έλεγχο.
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