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Home

Wedding tourism some things could be better
By Elias Hazou

WEDDING tourism is a fast-expanding

business but a great deal
more can be done to further grow
the market MPs heard on Tuesday
During a discussion at the House

commerce committee stakeholders
from the tourism industry floated a
number of ideas aimed at expanding
and improving the island's wedding
tourism product

Cyprus Tourism Organisation
CTO official Lygia Theodorou said

some 8,000 civil weddings take place
on the island every year with 5,000

booked from the United Kingdom
Couples to be wed are often accompanied

by family and friends
who stay here for at least seven to
10 days spending cash on shopping
photography and decorations

Other than the UK a great deal of
interest comes from Lebanon Israel
and the United Arab Emirates

Theodorou said efforts were underway

to make inroads into the
Indian Chinese and Japanese markets

However she conceded the industry
is hampered by various shortcomings

such as that several weddings

are held at the same time and

venue
There is moreover a lack of venues

limited knowledge of the English
language and fees are not uniform

Chiysaimili Psilogeni director of
the Association of Cyprus Tourist
Enterprises Stek noted that more
could be done to tap the markets of
the Far East

The top destinations worldwide for
wedding tourism are the Maldives
the Seychelles Greece and Turkey
At the same time some countries

are promoting gay marriages but
this is a market which we in Cyprus
are still wary of Psilogeni said
Another Stek official pointed out

that revenue is being lost due to
municipalities inability to confirm
more than two wedding bookings on
the same day

Another problem is the lack of authorised

functionaries
MPs asked the CTO to take on

board the proposals aired and to
come back in two weeks time with
a strategy on how to further expand
the market

The tourism industry recently got
a boost following a three-year deal
between British travel group TUI
UK and BookYourWeddingDay.com
a Cypriot-based innovative online
platform for civil wedding bookings



3. ΘΕΛΟΥΜΕ ΓΑΜΗΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΛΛΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .15/03/2017 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/03/2017
Σελίδα: . . . . . . . . 11

Θέλουμε γαμήλιο
τουρισμό αλλά
Εμπόδιο η έλλειψη προσωπικού
Tcpâencçeivot οι προοπτικές του γαμήλιου τουρισμού στην Κύπρο
Το θέμο συζητήθηκε οτη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εμπορίου Το πρόβλημα που εντοπίστηκε για την περαιτέρω
ανάπτυξη της εναλλακτικής αυτής μορφής τουρισμού έγκειται στους
μειωμένους αριθμούςλειτουργών που τελούν τους πολιτικούς γάμους
Ενώ η ζήτηση που έρχεται από το εξωτερικό είναι πολύ μεγάλη
εντούτοις οι λειτουργοί δεν τους προλαβαίνουν Κάποια δημαρχεία
διαθέτουν μόλις δύο εξουσιοδοτημένους λειτουργούς τέλεσης γάμων
κι υπήρξε εισήγηση όπως ο αριθμός αυτός αυξηθεί με την πρόσληψη
εποχικού προσωπικού Διαπιστώθηκε επίσης η,ανάγκη όπως υπάρξουν
περισσότεροι χώροι για τέλεση πολιτικών γάμων σε συνεργασία με
το Τμήμα Αρχαιοτήτων και ίσως να χρειάζεται να εμπλακούν και οι
κοινότητες στις γαμήλιες τελετές Η Επιτροπή ζήτησε από τον KOT να
ετοιμάσει σχέδιο δράσης για επίλυση των προβλημάτων ώστε η Κύπρος
να μπορέσει να ανταποκριθεί στη ζήτηση και να ενισχύσει τα έσοδα
από ρυτόν τον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας

Όπως αναφέρθηκε οπό τον KOT τελούνται κάθε χρόνο στην
Κύπρο συνολικά 8.000 πολιτικοί γάμοι εκ των οποίων οι 5.000
αφορούν ζευγάρια από τη βρετανία καθώς στη χώρα τους το κόστος
για την τέλεση γάμου είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με την Κύπρο
Μάλιστα ακολουθούν το ζευγάρι στην Κύπρο κατά μέσο όρο 30-35
συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα τα οποία διαμένουν στο νησί
μας για περίπου επτά με δέκα μέρες Εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο

ενδιαφέρον καταγράφεται και από τον Λίβανο το Ισραήλ τα
Ηνωμένο Αραβικό Εμιράτα ενώ η Ινδία η Κίνα και η Ιαπωνία είναι
αγορές με μεγάλη προοπτική και γίνονται προσπάθειες από τους
εμπλεκόμενους φορείς ώστε να τις προσεγγίσουν

Η γενική διέυθύντριο του ΣΤΕΚΧρυσαίμιλη Ψιλσγένη τόνισε ότι
θα πρέπει να αναπτύξουμε αυτή τη μορφή τουρισμού και σημείωσε
ότι χρειάζεται η βοήθεια της Βουλής του KOT και της Ένωσης Δήμων
και Κοινοτήτων για προώθηση του προϊόντος μέσω της ύπαρξης περισσότερων

κονδυλίων Στη συνεδρίαση παρέστη και η διευθύνουσα
σύμβουλος της πλατφόρμας www.bookyourweddingd^/.com Μαρία
Eupinioou η οποία απαρίθμησε τα διάφορα προβλήματα αλλά και
υπογράμμισε τις μεγάλες προοπτικές του γαμήλιου τουρισμού Σημειώνεται

ότι η πλατφόρμα δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην
Κύπρο και Ελλάδα καθώς οι κρατήσεις γάμων γίνονται άμεσα

Λιίμπιρα Λπντου
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Η Κύπρος
αδυνατεί να

ανταποκριθεί
στη ζήτηση
για γαμήλιο
τουρισμό
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Ε
μπόδια στο να ανταποκριθεί η

προσφορά στη ζήτηση παρουσιάζονται

στην Κύπρο σε ό,τι
αφορά τον γαμήλιο τουρισμό Σε
αυτή τη διαπίστωση κατέληξε χθες
η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας

Εμπορίου Βιομηχανίας και
Τουρισμού μετά από συζήτηση για
την τέλεση πολιτικών γάμων ως εναλλακτική

μορφή τουρισμού Η Επιτροπή

ζήτησε από τον KOT να ετοιμάσει
σχέδιο δράσης για επίλυση των προβλημάτων

ώστε η Κύπρος να μπορέ
σέι να ανταποκριθεί στη ζήτηση και
να ενισχύσει τα έσοδα από αυτόν
τον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας

ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Γενική Διευθύντρια

του ΣΤΕΚ Χρυσαίμιλη Ψη
λογένη σε δήλωση μετά τη συνεδρία
ανέφερε ότι κατά τη συνεδρία Ji^Î
ρουσιάστηκε η ιδιωτική διαδικτυακή
πλατφόρμα που δραστηριοποιείται
στον τομέα του γαμήλιου τουρισμού
και διαφάνηκε ότι αυτός ο τομέας
ανοίγει για την Κύπρο νέες προοπτικές
στο τουριστικό προϊόν Η κ Ψηλογένη
ανέφερε ότι σήμερα τελούνται στην
Κύπρο 8.000 πολιτικοί γάμοι και
έχουν προοπτική αύξησης τα επόμενα
χρόνια κατά 50 Η κ Ψηλογένη
είπε ότι η έλλειψη σε προσωπικό σε
δήμους και το γεγονός ότι οι κοινότητες

δεν μπορούν να τελούν πολιτικούς

γάμους δημιουργεί πρόβλημα
ανταπόκρισης στη ζήτηση Η κα Ψηλογένη

ανέφερε ότι θα μπορούσε
εποχικά να εργοδοτηθούν άνεργοι
στους δήμους ώστε να μπορέσουν
να ανταποκριθούν στη ζήτηση

0 ΓΑΜΗΛΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Πρόσθεσε
ότι η συγκεκριμένη βιομηχανία παρουσιάζει

ραγδαία ανάπτυξη με τζίρο δισεκατομμυρίων

ανά το παγκόσμιο
Είπε επίσης ότι οι πλέον προσφιλείς

Εμπόδια στον γαμήλιο τουρισμό
Η Βουλή ζήτησε από τον KOT να ετοιμάσει σχέδιο δράσης ώστε η Κύπρος να

μπορέσει να ανταποκριθείστη ζήτησηvcv;-*$i

προορισμοί για γάμους είναι οι Μαλδί
βες και Σεϊχέλες που επιλέγονται για
το ειδυλλιακό τους τοπίο Ανέφερε
ακόμα πως έχει διαπιστωθεί ότι οι νεόνυμφοι

συνοδεύονται από τους οικείους

κατά 30 άτομα μέσο όρο που

σημαίνει πως λειτουργούν πολλαπλα¬

σιαστικά ως προς το τουριστικό ρεύμα
Ζήτηση σε αυτό το τουριστικό προϊόν
παρουσιάζουν οι αραβικές χώρες η
Κίνα η Ινδία που δεν είναι ανοικτές
αγορές για την Κύπρο Πρόσθεσε πως
για να προσεγγιστούν αυτές οι αγορές
χρειάζονται πτήσεις και διευκρίνισε ότι

η Αγγλία είναι καλή αγορά και άμεσα
αξιοποιήσιμη αγορά Η κ Ψηλογένη
ανέφερε ακόμα ότι σε μελέτη που έχει
γίνει ανά το παγκόσμιο στους πρώτους
προορισμούς για τέλεση γάμων βρίσκονται

η Ελλάδα και η Τουρκία γεγονός
που καταδεικνύει ότι μπορεί και η κυ¬

πριακή αγορά να ανέβει στο άρμα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟ TON KOT Ο πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου

Άγγελος Βότσης ανέφερε πως
λόγω του πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα

επισκεπτών που έχει το συγκεκριμένο

προϊόν απαιτείται να βελτιωθεί
η οργάνωση των εμπλεκόμενων αρχών
και φορέων ώστε να είναι σε θέση να
ανταποκριθούν στη ζήτηση Όπως
είπε η Επιτροπή Ενέργειας ζήτησε
από τον KOT να εκπονηθεί σχέδιο δράσης

ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μην
βρίσκουν τις πόρτες κλειστές Το εν
λόγω σχέδιο θα κληθεί να παρουσιάσει
στην Επιτροπή ο KOT εντός 1 5 ημερών

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο βουλευτής
του ΔΗΣΥ Ανδρέας Κυπριανού

είπε ότι οι 8.000 πολιτικοί γάμοι που
τελούνται κάθε χρόνο στην Κύπρο
εύκολα μπορούν να αυξηθούν στις
20.000 και να ανέλθουν στο 15 με
20 του τουριστικού προϊόντος Η

προώθηση αυτού του τουριστικού
προϊόντος συναντά προβλήματα χρόνου

τόπου τις άδειες σε συγκεκριμένους

αρχαιολογικούς συνέχισε
προσθέτοντας ότι τα προβλήματα
πρέπει να επιλυθούν επειδή η Κύπρος
χρειάζεται αυτό το τουριστικό προϊόν

Είναι ανήκουστο να υπάρχει ζήτηση
και να μην υπάρχει προσφορά είπε
τέλος 0 βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας
Κώστα ανέφερε ότι είναι ξεκάθαρο
ότι υπάρχουν πολλές προοπτικές για
το γαμήλιο τουρισμό προσθέτοντας
ότι διαφάνηκε ότι ενώ υπάρχει πολύ
μεγάλη ζήτηση κάποιοι δήμοι δεν
μπορούν να ανταποκριθούν Τέλος
ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυ
ριάνθους είπε ότι τα έσοδα από τον
τουρισμό για τους γάμους ανέρχονται
στα 100 εκατ το χρόνο τα οποία
μπορούν να διπλασιαστούν ή τριπλασιαστούν
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ΓΑΜΗΛΙΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΙ

Ζητούν σχέδιο
ôpàons
ΣΕΛΙΔΑ 16
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΖΗΤΑ ΑΠΟ TON KOT ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Η Kùnpos δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη μεγάλη ζήτηση γαμήλιου τουρισμού
ΑΔΥΝΑΜΙΑ παρουσιάζει η Κύπρος να

προσφέρει όσο η ζήτηση σε ό,τι αφορά
τον γαμήλιο τουρισμό διαπίστωσε η Κοινοβουλευτική

Επιτροπή Ενέργειας Εμπορίου

Βιομηχανίας και Τουρισμού
μετά τη συζήτηση για την τέλεση πολιτικών

γάμων ως εναλλακτική μορφή τουρισμού
Η Επιτροπή ζήτησε από τον KOT να

ετοιμάσει σχέδιο δράσης για επίλυση των

προβλημάτων ώστε η Κύπροςνα μπορέσει
να ανταποκριθεί στη ζήτηση και να ενισχύσει

τα έσοδα από αυτόν τον τομέα
της τουριστικής βιομηχανίας

Διαδικτυακπ πλατφόρμα
Η Γενική Διευθύντρια του ΠΈΚ Χρυ

σαίμιλη Ψηλογένη σε δήλωση μετά τη
συνεδρία ανέφερε ότι κατά τη συνεδρία
παρουσιάστηκε η ιδιωτική διαδικτυακή
πλατφόρμα που δραστηριοποιείται στον
τομέα του γαμήλιου τουρισμού και διαφάνηκε

ότι αυτός ο τομέας ανοίγει για
την Κύπρο νέες προοπτικές στο τουριστικό
προϊόν Η κ Ψηλογένη ανέφερε ότι σήμερα

τελούνται στην Κύπρο 8.οοο πολιτικοί

γάμοι και έχουν προοπτική αύξησης

τα επόμενα χρόνια κατά 50 Η
κ Ψηλογένη είπε ότι η έλλειψη σε προσωπικό

στους δήμους και το γεγονός
ότι οι κοινότητες δεν μπορούν να τελούν
πολιτικούς γάμους δημιουργεί πρόβλημα
ανταπόκρισης στη ζήτηση

Εργοδοτησπ ανέργων
Η Πρόεδρος του ΠΈΚ ανέφερε ότι

θα μπορούσε εποχικά να εργοδοτηθούν
άνεργοι στους δήμους ώστε να μπορέσουν

να ανταποκριθούν στη ζήτηση
προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη βιομηχανία

παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη

με τζίρο δισεκατομμυρίων ανά το παγκόσμιο

Είπε επίσης ότι οι πλέον προσφιλείς

προορισμοί για γάμους είναι οι
Μαλδίβες και Σεϊχέλες που επιλέγονται
για το ειδυλλιακό τους τοπίο Ανέφερε
ακόμα πως έχει διαπιστωθεί ότι οι νεόνυμφοι

συνοδεύονται από τους οικείους
κατά 3θ άτομα μέσο όρο που σημαίνει
πως λειτουργούν πολλαπλασιαστικά ως
προς το τουριστικό ρεύμα Ζήτηση σε
αυτό το τουριστικό προϊόν παρουσιάζουν
οι αραβικές χώρες η Κίνα η Ινδία
που δεν είναι ανοικτές αγορές για την
Κύπρο Πρόσθεσε πως για να προσεγγιστούν

αυτές οι αγορές χρειάζονται
πτήσεις και διευκρίνισε ότι η Αγγλία
είναι καλή αγορά και άμεσα αξιοποιήσιμη

Η κ Ψηλογένη ανέφερε ακόμα
ότι σε μελέτη που έχει γίνει ανά το
παγκόσμιο στους πρώτους προορισμούς
για τέλεση γάμων βρίσκονται η Ελλάδα
και η Τουρκία γεγονός που καταδεικνύει
ότι μπορεί και η κυπριακή αγορά να
ανέβει στο άρμα

Ανταπόκριση στη ζήτηση
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής

Επιτροπής Εμπορίου Αγγελος Βότσης
ανέφερε πως λόγω του πολλαπλασιαστικού

χαρακτήρα επισκεπτών που

έχει το συγκεκριμένο προϊόν απαιτείται
να βελτιωθεί η οργάνωση των εμπλεκόμενων

Αρχών και φορέων ώστε να
είναι σε θέση να ανταποκριθούν στη
ζήτηση Όπως είπε η Επιτροπή Ενέργειας

ζήτησε από τον KOT να εκπονηθεί
σχέδιο δράσης ώστε οι ενδιαφερόμενοι
να μη βρίσκουν τις πόρτες κλειστές
Ερωτηθείς κατά πόσο συζητήθηκε η
τέλεση γάμων ομοφυλοφίλων ο κ
Βότσης είπε ότι θα πρέπει πρώτα να
επιλυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν
με το υφιστάμενο πλαίσιο και οι γάμοι
ομοφυλοφίλων εξετάζονται αργότερα

Από 8 σε 20 χιλιάδες
Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ανδρέας

Κυπριανού είπε ότι οι 8.οοο πολιτικοί

γάμοι που τελούνται κάθε χρόνο στην
Κύπρο εύκολα μπορούν να αυξηθούν
στις 2θ.οοο και να ανέλθουν στο 15 με
2θ του τουριστικού προϊόντος Η προώθηση

αυτού του τουριστικού προϊόντος
συναντά προβλήματα χρόνου τόπου
τις άδειες σε συγκεκριμένους αρχαιολογικούς

χώρους συνέχισε προσθέτοντας

ότι τα προβλήματα πρέπει να
επιλυθούν επειδή η Κύπρος χρειάζεται
αυτό το τουριστικό προϊόν Είναι ανήκουστο

να υπάρχει ζήτηση και να μην
υπάρχει προσφορά είπε τέλος

Προοπτικές
Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας

Κώστα ανέφερε ότι είναι ξεκάθαρο ότι
υπάρχουν πολλές προοπτικές για τον
γαμήλιο τουρισμό προσθέτοντας ότι
διαφάνηκε ότι ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη
ζήτηση κάποιοι δήμοι δεν μπορούν να
ανταποκριθούν Δεν είναι δυνατό για
μια διαδικασία λίγων λεπτών να έχουμε
ακυρώσεις κρατήσεων και ταξιδιών

είπε διευκρινίζοντας ότι το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζεται στους παραλιακούς

δήμους και ότι εντός 15

ημερών αναμένεται από τον KOT σχέδιο
για αντιμετώπιση των προβλημάτων

Διπλασιασμός εσόδων
Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυ

ριάνθους είπε ότι τα έσοδα από τον
τουρισμό για τους γάμους ανέρχονται
στα ιοο εκ τον χρόνο τα οποία μπορούν
να διπλασιαστούν ή τριπλασιαστούν
Ο κ Μυριάνθους ανέφερε ότι θα πρέπει
να εξεταστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών

το ενδεχόμενο οι κοινότητες
υπό προϋποθέσεις να μπορούν να τελούν

γάμους και διευκρίνισε ότι αναφέρεται

σε κοινότητες με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά

χαρακτηριστικά Η προώθηση

του γαμήλιου τουρισμού συναντά
προβλήματα σε όλους τους αρχαιολογικούς

χώρους συνέχισε δηλώνοντας
ότι αυτά πρέπει να επιλυθούν προς το
συμφέρον της οικονομίας του τόπου
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Επένδυση στη βιομηχανία των
πολιτικών γάμων Κάθε χρόνο 8.000
γάμοι από ToupioTes του εξωτερικού

ΣΕΛ.'β
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Τεράστιε5 npoontiKés
από ToupioTiKoùs

yapous αλλά

Τεράστιες φαίνεται πως είναι οι προοπτικές

αξιοποίπσης τουριστικών γάμων

υππκόων χωρών του εξωτερικού
στπν Κύπρο φτάνει το κράτος να προβεί
στις απαραίτπτες ενέργειες να παραχω
ρπθούν διευκολύνσεις στους εν δυνάμει
νεονύμφους

Το θέμα που ενεγράφπ χθες στην
κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου
από τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Κώστα
Κώστα ήρθε στπν επιφάνεια μετά από

παρότρυνσπ του Συνδέσμου Τουριστικών

Επιχειρήσεων Κύπρου ΣΤΕΚ
Όπως εξήγησε το μέλος του ΣΤΕΚ Μαρία

Ευριπίδου η οποία διατπρεί τη δια
δικτυακή πλατφόρμα www.bookyour
weddingday.com μέσω της οποίας
κλείνονται διαδικτυακά πολιτικοί γάμοι
στπν Κύπρο υπάρχει τεράστια προοπτική

από τη βιομηχανία γάμου καθώς
αναπτύσσεται ραγδαία διεθνώς Υπάρχει

ωστόσο πρόβλημα σημείωσε με τη
δυνατότητα όλων των δήμων να τελούν
πολιτικούς γάμους Υπάρχουν περιπτώσεις

εξήγησε όπου γάμοι ακυρώνονται
καθώς δεν υπάρχουν λειτουργοί να τελέσουν

τους γάμους Σύμφωνα με έρευνες
που έγιναν ο μέσος αριθμός επισκεπτών

ανέφερε σε ένα γάμο είναι τα 35
άτομα Κάτι που σημαίνει ότι θα επωφε
λπθούν πέραν των ξενοδοχείων και
διάφορες άλλες επιχειρήσεις στπν Κύπρο

όχι μόνο από το ζευγάρι νεονύμ
φων αλλά και από τους προσκεκλπμέ
νους στο γάμο Προτάθηκε είτε μέσω
της εργοδότησης ανέργων είτε μέσω
εξουσιοδότησης σε υπαλλήλους ξενοδοχείων

να παραχωρηθεί το δικαίωμα σε

πρόσθετους λειτουργούς για τέλεση γάμων

Η ανώτερη λειτουργός του KOT Λυ
γία Θεοδώρου επιβεβαίωσε ότι οι πολιτικοί

γάμοι είναι ένα από τα τουριστικά
προϊόντα που έχει αυξπτική τάσπ στην
Κύπρο Ενημέρωσε την Επιτροπή Εμπορίου

ότι κάθε χρόνο γίνονται περίπου
8.000 πολιτικοί γάμοι από τουρίστες
του εξωτερικού από τους οποίους οι
5.000 γίνονται από υππκόους του Ηνωμένου

Βασιλείου Σημείωσε ακόμα ότι οι
τουρίστες αυτοί έρχονται στην Κύπρο
νια μια εβδομάδα ίσως και περισσότερο
κάτι που έχει ευεργετικές επιπτώσεις
για τπν οικονομία Οι επισκέπτες είναι
κυρίως από Αγγλία Λίβανο Ισραήλ
ενώ γίνεται προσπάθεια για προσέλκυ
σπ τουριστών γάμου από τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα Η κα Θεοδώρου επιβεβαίωσε

ότι υπάρχουν αδυναμίες στην
παροχή υππρεσιών από κάποιους δήμους

αλλά και ξενοδοχεία όπου οι γάμοι

πολλές φορές γίνονται ταυτόχρονα
Στο τέλος της συνεδρίας ο πρόεδρος

της Επ Εμπορίου Άγγελος Βότσης ζήτησε

από τον KOT να ετοιμάσει ένα
στρατηγικό σχέδιο για το θέμα το οποίο
θα πρέπει να παρουσιάσει ενώπιον της
Επιτροπής εντός 15 ημερών

Δημήτρηε Στρατήε
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