
Θρησκευτικός Τουρισμός:
προκλήσεις και προοπτικές
ανάπτυξης στην Κύπρο

Πρόσκληση

Τετάρτη
16 Νοεμβρίου 2022,
ώρα 18:00–21:00

Αμφιθέατρο  1, 
Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος,
Οδός Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία, Λεμεσός

Συνδιοργάνωση Εσπερίδας 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας 
Συνοδικόν Γραφείον Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας Κύπρου



Το Τμήμα ∆ιοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας, της Σχολής ∆ιοίκησης 
Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας, του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί σε εσπερίδα με θέμα:

Θρησκευτικός Τουρισμός: προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης 
στην Κύπρο

Πρόγραμμα Εσπερίδας

18:00–18:20 Χαιρετισμοί:
 - Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος
 - κ. Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου,
  εκ μέρους του Υφυπουργού Τουρισμού κ. Σάββα Περδίου.
 - ∆ρ. Αντώνης Θεοχάρους, Αναπληρωτής Καθηγητής, 
  Συντονιστής Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας, 
  ΤΕΠΑΚ.

18:20–18:45 Οι δράσεις για την αναβάθμιση του Θρησκευτικού 
Τουρισμού από την Εκκλησία της Κύπρου:
 - Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος,
  Πρόεδρος του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών 
  Περιηγήσεων της Εκκλησίας Κύπρου, Ιερά Αρχιεπισκοπή 
  Κύπρου.

18:45–19:05 Το πλάνο και οι ενέργειες του Υφυπουργείου Τουρισμού 
για την ανάπτυξη Θρησκευτικού Τουρισμού στην Κύπρο:
 - κ. Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου,
  Λειτουργός Θεμάτων Θρησκευτικού Τουρισμού, Υφυπουργείο 
  Τουρισμού Κύπρου.    

19:05–19:25 Ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού μέσα από την 
ψηφιοποίηση και ανάδειξη της υλικής και άυλης Εκκλησιαστικής
& Πολιτιστικής Κληρονομιάς:
 - ∆ρ. Βασίλειος ∆ρακονάκης,
  Εκτελεστικός Διευθυντής, Σωματείο Φιλοκαλία
  (Κύριος Δικαιούχος της πράξης Re-Cult Magnum).

19:25–20:45 Φόρουμ Συζήτησης
 - Συντονισμός από το θεολόγο/ δημοσιογράφο
  κ. Σωτήρη Νικηφόρου.



Συμμετέχουν:

 - Συνοδικόν Γραφείον Προσκυνηματικών Περιηγήσεων
  της Εκκλησίας Κύπρου
  Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος 
 - Υφυπουργείο Τουρισμού
  κ. Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου, Λειτουργός                
 - Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) 
  κ. Βασίλης Σταματάρης, Πρόεδρος του Συνδέσμου 
 - Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ)
  κα Χρυσαίμιλη Ψηλογένη Γενική ∆ιευθύντρια του Συνδέσμου
 - Παγκύπριος Σύνδεσμος ∆ιευθυντών Ξενοδοχείων  (ΠΑΣΥ∆ΙΞΕ)
  κ. Χρίστος Τζιαμπάζης Μέλος ∆ιοικητικού Συμβουλίου 
 - Σύνδεσμος Ξεναγών 
  κα Ζωή Αναστασίου, Γραμματέας του ∆ιοικητικού Συμβουλίου
 - Σωματείο Φιλοκαλία 
  ∆ρ. Βασίλης ∆ρακονάκης, Εκτελεστικός ∆ιευθυντής Σωματείου 
 - Ερευνητικό Κέντρο Ηράκλειτος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
  Κύπρου 
  Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Θεοχάρους, Συντονιστής 
  Ερευνητικού Κέντρου

20:45–21:00 Καταληκτικά Σχόλια/ Συμπεράσματα

21:00 ∆εξίωση

Εγγραφή μέχρι τις 14 Νοεμβρίου.

- https://www.eventbrite.com/e/446909356917  

- ή στο 25 002403

- ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο katerina.pericleous@cut.ac.cy

Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής.

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης για 3 ώρες CPD.

Διοργάνωση/ Επιμέλεια Εσπερίδας:
Δρ. Σωτηρούλα Λιασίδου και Δρ. Κατερίνα Περικλέους
Όμιλος Φιλοξενίας και Τουρισμού “ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ”
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου



Κεντρικός Ομιλητής
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος

 Ο Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας
 κ. Γρηγόριος ἐγεννήθη ἐν Λάρνακι Λαπήθου
 τῆς Ἐπαρχίας Κυρηνείας τὴν 25ην 
 Φεβρουαρίου 1968. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς 
 Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστηµίου
 Ἀθηνῶν (1990). Παρηκολούθησε 
 μεταπτυχιακὰς σπουδὰς εἰς τὸ University
 of Birmingham καὶ εἰς τὸ Selly Oak College,
 Ἀγγλίας (1994), καὶ εἰς τὸ Πανεπιστήµιον
 Ἀθηνῶν (1996).Εἶναι διπλωµατοῦχος τοῦ 
 Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν εἰς θέµατα 
 Πατρολογίας, κατόπιν δηµοσίας
 ὑποστηρίξεως Εἰδικῆς Μελέτης αὐτοῦ μὲ 
 θέμα «Ἡ δοµὴ καὶ ἡ ἑρµηνευτικὴ στοὺς 
 Λόγους “Eἰς τοὺς Μακαρισµοὺς” τοῦ Ἁγίου 
 Γρηγορίου Νύσσης».Εἶναι Διδάκτωρ τῆς 
 Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου 
 Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν 
δημοσίας ὑποστηρίξεως Διδακτορικῆς Διατριβῆς μὲ θέμα «Ἐπιφανίου Κύπρου 
“Πανάριον”. Ἔρευνα ἐπὶ τῶν πηγῶν τοῦ ἔργου». Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης 
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἐξέλεξε τοῦτον Ἐπίσκοπον (μὴ ἐπαρχιοῦχον) τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς, ὑπὸ τὸν τίτλον τοῦ Ἐπισκόπου Μεσαορίας, τὴν 21ην Μαρτίου 
2008.Ἔχει τὴν διεύθυνσιν τῶν Συνοδικῶν Γραφείων: α) Διεκκλησιαστικῶν 
Σχέσεων, β) Ἐνημερώσεως καὶ Ἐπικοινωνίας καὶ γ) Προσκυνηματικῶν 
Περιηγήσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ἀπὸ τὸ 2008 τοῦ ἔχει ἀνατεθεῖ 
ὑπὸ τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β´ ἡ ἀνασύστασις 
καὶ προεδρία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν ἐνοριῶν καὶ κοινοτήτων
τῆς κατεχόμενης Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας (Διαμερίσματος Μεσαορίας).



Σύντομη Περιγραφή Συμμετεχόντων Οργανισμών

Το Υφυπουργείο Τουρισμού αποτελεί μετεξέλιξη του Κυπριακού Οργανισμού 
Τουρισμού (ΚΟΤ) και ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Νόμου που προβλέπει για την Ίδρυση Υφυπουργείου Τουρισμού, τον Διορισμό 
Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και για συναφή θέματα του 2018. 
Σύμφωνα με τον Νόμο, ο στόχος ίδρυσης του Υφυπουργείου Τουρισμού, είναι 
η σύσταση στρατηγικής και εποπτικής αρχής με εξουσίες χάραξης εθνικής 
στρατηγικής για τον τουρισμό, προώθηση και προβολή της Κύπρου ως 
τουριστικός προορισμός, καθώς και εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας
με τις ακόλουθες, μεταξύ άλλων, κύριες αρμοδιότητες:

 - Χάραξη, συντονισμός και υλοποίηση ολοκληρωμένης εθνικής 
  Στρατηγικής Τουρισμού με τη χρήση των απαραίτητων οριζόντιων 
  πολιτικών.

 - Στήριξη των επενδύσεων στον Τουρισμό.

 - Προώθηση της τουριστικής συνείδησης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

 - Εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας και εποπτεία του τουριστικού 
  τομέα.

Ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου - ACTA (Association of Cyprus 
Travel Agents) είναι ο κατ’ εξοχήν φορέας στον τομέα των μη κυβερνητικών 
Οργανώσεων με έντονη εμπλοκή στα θέματα τουρισμού και ταξιδίων. Στις 
τάξεις του ενσωματώνει τη συντριπτική πλειοψηφία των Κυπρίων 
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, οι οποίοι εκπροσωπούν πέραν των 98% των 
ταξιδιωτικών οργανισμών του εξωτερικού που συνεργάζονται με την Κύπρο.
Ο ACTA παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις, τοπικές και διεθνείς, στα θέματα 
τουρισμού και ταξιδίων και είναι σε θέση να ασκεί υπεύθυνη πολιτική για
την ορθολογική προώθηση τους. Επίσημή αναγνώριση και πιστοποίηση της 
υπευθυνότητας και του σημαντικού ρόλου του ACTA αποτελεί το γεγονός
ότι έχει ορισθεί ως Αρχή Έκδοσης Αδειών για τους Κύπριους Διοργανωτές 
Ταξιδίων με βάση τον Νόμο 186(Ι)/2017 που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος 
με τη σχετική Κατευθυντήρια Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/314/ΕΟΚ της 
13ης Ιουνίου 1990.Ο ACTA που αποτελεί τον μοναδικό Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών 
Γραφείων, έχει συμπληρώσει ανοδική πορεία πέραν του μισού αιώνα από την 
ίδρυση του το 1954 και αναδείχθηκε σε όλη αυτή την περίοδο η Οργάνωση 
που με όραμα και προγραμματισμό εργάστηκε για τη θεμελίωση στις σωστές 
βάσεις του Κυπριακού τουρισμού και των ταξιδιών ευρύτερα. Ο ACTA είναι 
μέλος της ECTAA (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων και 
Διοργανωτών Ταξιδίων) και του ΚΕΒΕ.



O Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ) εκπροσωπεί
ποιοτικά ξενοδοχεία 5*, 4* ή 3*, τουριστικά χωριά ή οργανωμένα 
διαμερίσματα Α’ κατηγορίας και επιχειρήσεις ή οργανισμούς ψηλής
ποιοτικής στάθμης των οποίων ο κύκλος εργασιών επηρεάζεται άμεσα ή 
έμμεσα από την τουριστική κίνηση της χώρας όπως αεροδρόμια, μαρίνες, 
θεματικά πάρκα, πανεπιστήμια, ελεγκτικοί και συμβουλευτικοί οίκοι και 
δικηγορικά γραφεία. Ο ΣΤΕΚ, ως ένας από τους κυριότερους κοινωνικούς 
εταίρους για θέματα τουρισμού, επιδιώκει την ευαισθητοποίηση και τη 
συσπείρωση όλων όσων ασπάζονται την ανάγκη προώθησης ενός ολικά 
ποιοτικού τουρισμού και αποτελεί κινητήριο μοχλό για την επίτευξη της
τόσο αναγκαίας ποιοτικής αλλαγής και αναβάθμισης του τουριστικού 
προϊόντος της Κύπρου.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ.) ιδρύθηκε
το 1983 με κύριο σκοπό να αποτελέσει ένα καλά οργανωμένο Οργανισμό
ο οποίος να εκφράζει τον επαγγελματισμό των μελών του και να προωθεί
την οργανωμένη προστασία των καλώς νοουμένων συμφερόντων και 
επιδιώξεων των Διευθυντών Ξενοδοχείων, καθώς και των ανωτέρων
στελεχών των ξενοδοχείων. Μέσα στους στόχους του Συνδέσμου είναι η 
εφαρμογή μιας κοινά αποδεκτής προσέγγισης στα διάφορα αναφυόμενα 
θέματα και να εισηγείται λύσεις σε αμφιλεγόμενες καταστάσεις. Ταυτόχρονα 
μέσα στις επιδιώξεις του ΠΑΣΥΔΙΞΕ είναι η συνεχής προώθηση του επαγγε-
λματισμού μεταξύ των μελών, βασισμένη στην εφαρμογή επαγγελματικού 
Κώδικα Δεοντολογίας που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη συνεχή ποιοτική 
αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών.

Ο Σύνδεσμος Ξεναγών Κύπρου ιδρύθηκε το 1964 και έχει περί τα 300 μέλη 
από όλη την Κύπρο. Είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συνδέσμων 
Ξεναγών (WFTGA) και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (FEG).
Όλα τα μέλη του έχουν επαγγελματική άδεια από το Υφυπουργείο Τουρισμού, 
έχοντας φοιτήσει στην Σχολή Ξεναγών. Η άδεια ανανεώνεται ανά πενταετία, 
ενώ οι ξεναγοί υποχρεούνται να παρακολουθούν κάθε χρόνο εκπαιδευτικά 
σεμινάρια του Υφυπουργείου Τουρισμού για επικαιροποίηση των γνώσεων 
τους.



Η ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ είναι ένας μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός 
με έδρα τη Λευκωσία. Ιδρύθηκε με σκοπό τη στήριξη και προώθηση 
εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά, τους νέους
και τους ενήλικες, και δραστηριοτήτων κατά της φτώχειας και της ανεργίας
οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.Η ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ είναι 
αρχαία ελληνική λέξη που σημαίνει την αγάπη για το ωραίο, το καλό. Ο
στόχος της ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ είναι η στήριξη και η εκπαίδευση παιδιών, νέων, 
ενηλίκων και η ενθάρρυνσή τους για συμμετοχή σε δράσεις που προάγουν
το κοινό καλό.Εξαιτίας του δεσμού της με την Ορθόδοξη Εκκλησία της
Κύπρου και συνεπώς με περισσότερες από 150 ενορίες, η «ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ»
έχει πρόσβαση σε ένα παγκύπριο και καλά οργανωμένο δίκτυο εθελοντών, 
κυρίως νέων, οι οποίοι συμβάλλουν σε δραστηριότητες που προωθούν την 
ευημερία και το κοινό καλό.

Το Κέντρο Κοινωνικής Έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” 
Το Κέντρο Κοινωνικής Έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” 
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο 
ερευνητικό κέντρο αριστείας και υψηλής ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών 
έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Αποτελεί ένα κύτταρο δημοκρατίας, 
μοχλό κοινωνικοοικονομικής προόδου και κυρίως ένας θεσμός που στοχεύει 
στη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής, σε εξαιρετικά κρίσιμες περιόδους. 
Το ερευνητικό κέντρο “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” εστιάζει στη διεξαγωγή στοχευμένης 
διεπιστημονικής έρευνας, μέσω της οποίας θα επιτυγχάνεται η αντιμετώ-
πιση των σχετικών κοινωνικών ζητημάτων. Από το 2004 η ερευνητική ομάδα 
του ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ έχει υλοποιήσει πέραν των 55 ερευνητικών έργων, με υψηλό 
συνολικό προϋπολογισμό, εκ των οποίων στα 28 συμμετείχε ως συντονιστής 
εταίρος. Αξίζει να τονισθεί ότι ο κύριος όγκος της ερευνητικής δραστηριότη-
τας επικεντρώνεται στις κοινωνικές επιστήμες και για το λόγο αυτό οι 
επιδόσεις του ερευνητικού κέντρου είναι πέρα για πέρα εντυπωσιακοί.

Από το 2008 το ερευνητικό κέντρο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ είναι ισότιμο μέλος στο 
δίκτυο UNITWIN-UNESCO NETWORK “Culture, Tourism and Development”, 
με έδρα το University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne, δραστηριοποιείται 
από το 2002 και περιλαμβάνει πάνω από 30 πανεπιστήμια σε 25 χώρες
στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης και υποστήριξης της UNESCO για τη συν-
εργασία και τη δικτύωση μεταξύ πανεπιστημίων σε παγκόσμια κλίμακα
μέσω της μεταφοράς και της ανταλλαγής γνώσεων.



Πληροφορίες:
τηλ. 25 002403
www.cut.ac.cy

Η πράξη Re-Cult Magnum, η οποία λειτουργεί εντός του Προγράμματος 
Συνεργασίας Interreg V-A  Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, έχει θέσει ως κύριους 
στόχους της τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου του Θρησκευτικού Τουρισμού 
και την ανάδειξη της θρησκευτικής υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονο-
μιάς των Εκκλησιών Ελλάδας, Κρήτης και Κύπρου δια της αξιοποίησης 
αποτελεσμάτων και εξοπλισμών των προϋπαρχόντων έργων, Re-Cult
και Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων. 


