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Το Ιταλό-Κυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος 
Ξενοδόχων ανακοινώνουν με ευχαρίστηση ότι θα υπογραφεί το Σεπτέμβριο, ένα 
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο Οργανισμών, με σκοπό να επισημοποιηθεί 
μια θεσμική συνεργασία με στόχο την από κοινού ανάπτυξη πρωτοβουλιών και 
έργων για την προώθηση του Κυπριακού τουρισμού και του κλάδου φιλοξενίας σε 
όλα τα επίπεδα. 
 
Το Ιταλό-Κυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο, αναγνωρισμένο σε κυβερνητικό 
επίπεδο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ιταλικών Επιμελητηρίων στο Εξωτερικό 
που κατέχει η UNIONCAMERE, στοχεύει στο να συμβάλει στην ανάπτυξη της 
οικονομικής, εμπορικής, τεχνικής, νομικής, επιστημονικής και πολιτιστικής 
συνεργασίας μεταξύ Ιταλίας και Κύπρου, καθώς και μεταξύ φορέων των 
προαναφερθεισών χωρών και να ενθαρρύνει τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης 
και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων και Ιταλών και Κυπρίων 
επιχειρηματιών. 
 
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων είναι η Συνδικαλιστική Οργάνωση των 
Ξενοδόχων και το ιστορικό και η ύπαρξη του έχουν τις ρίζες τους στις αρχές της 
δεκαετίας του 1930. Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των ξενοδοχειακών 
μονάδων και άλλων αδειούχων τουριστικών μονάδων, σε όλη την Κύπρο, είναι 
μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων. 
 
Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων Φιλόκυπρος 
Ρουσουνίδης έχει επίσης προσκληθεί απευθείας από τον Πρόεδρο του Ιταλο-
Κυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου Giuseppe Marino, να συμμετέχει στη 
Συμβουλευτική Επιτροπή του Επιμελητηρίου με σκοπό να συμβάλει υποστηρικτικά 
στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε εξειδικευμένους τομείς όπου απέκτησε σημαντικές 
εμπειρίες τα προηγούμενα χρόνια. 
 
Για όλες τις σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: 
segreteria@camcomitacipro.it 
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The Italian-Cypriot Chamber of Commerce and The Cyprus Hotel 
Association have the pleasure to announce that a Memorandum of 
Understanding will be signed in September between the two Organizations with 
the purpose to formalize an institutional cooperation aimed to develop jointly 
initiatives and projects for the promotion of Cyprus Tourism and Hospitality sector 
in all the possible areas. 
  
The Italian-Cypriot Chamber of Commerce, recognized at government level 
and recorded in the Register of the Italian Foreign Chambers held by 
UNIONCAMERE, aims to contribute to the development of economic, commercial, 
technical, legal, scientific and cultural cooperation between Italy and Cyprus, as 
well as among the operators of the aforementioned countries and to encourage 
the creation of a climate of trust and effective collaboration between the 
institutions and Italian and Cypriot entrepreneurs. 
  
The Cyprus Hotel Association is the Hoteliers National Trade Union. The history 
of its foundation goes back to the beginning of the 1930s. Today the vast majority 
of all hotel establishments and other licensed tourist accommodation units, all 
over Cyprus, are members of the Cyprus Hotel Association. 
  
The Director General of The Cyprus Hotel Association Philokypros 
Roussounides has been also directly invited by the President of The Italian-
Cypriot Chamber of Commerce Giuseppe Marino, to join the Advisory Board of 
the Chamber with the purpose to give his contribution in order to support the 
Board of Directors in specialized areas where he gained significant experience in 
the previous years. 
  
For all relevant information, you can contact by email:  
segreteria@camcomitacipro.it 


