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Έτοιμα τα πρώτα ξενοδοχεία
μελισσών στο Minth is
Στην κατασκευή και τοποθέτηση
των πρώτων ξενοδοχείων μελισσών

στο θέρετρο Mi nth is προχώρησε

η εταιρεία η Pafilia Property
Developers προσθέτοντας στο
ενεργητικό της άλλη μια περιβαλλοντική

δράση προς όφελος του
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου Η

δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της
εκστρατείας για την προστασία
της μέλισσας και την ανάδειξη των

ευεργετικών υπηρεσιών που προσφέρει

στο οικοσύστημα και στον

άνθρωπο μέσα από τη διαδικασία
τηςεπικονίασης

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε

στην παρουσία της Επιτρόπου

Περιβάλλοντος Ιωάννας
Παναγιώτου με τη συμμετοχή κι
άλλων κοινωνικών εταίρων που

στηρίζουν την εκστρατεία όπως
ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων

και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Κύπρου
Καλωσορίζοντας την Επίτροπο

Περιβάλλοντος στο Minthis
ο εκτελεστικός διευθυντής της
εταιρείας κ Δημήτρης Ασσιώ
της ανέφερε ότι η συμμετοχή
της μέλισσας στην οικολογική
περιβαλλοντική οικονομική αλλά
και αισθητική διαμόρφωση της
υπόστασης του πλανήτη μας είναι
μοναδική και αναντικατάστατη

Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε
την προσπάθεια που γίνεται

δήλωσε η Επίτροπος Περιβάλλοντος

τονίζοντας παράλληλα ότι
τα ξενοδοχεία μελισσών θα φιλοξενήσουν

τις μοναχικές μέλισσες
οι οποίες αποτελούν ένα πολύ
ουσιαστικό παράγοντα για την
επικονίαση

Ως γνωστό τα ξενοδοχεία
μελισσών συμβάλλουν στην ενίσχυση

της βιοποικιλότητας μέσα
από την αύξηση του πληθυσμού
των επικονιαστών και κατ1 επέκταση

του βαθμού επικονίασης
Μάλιστα για τη συγκεκριμένη
δράση η εταιρεία Pafilia Property
Developers κατέκτησε πρόσφατα
το χάλκινο βραβείο στα Cyprus
Responsible Business Awards
στην κατηγορία Ανάδειξη Σκοπού

Πέραν των ξενοδοχείων
μελισσών η Pafilia υλοποιεί
πρόγραμμα φύτευσης 100

χιλιάδων

μελισσοκομικών φυτών
και δέντρων και συμβάλλει στην
πραγματοποίηση εκπαιδευτικών
επισκέψεων σε δημοτικά σχολεία
και γυμνάσια

Με την ευκαιρία της εκδήλωσης

τα στελέχη της Pafilia παρουσίασαν

στην Επίτροπο Περιβάλλοντος

το πρόγραμμα περιβαλλοντικής

διαχείρισης του θερέτρου
Μεταξύ άλλων η Επίτροπος ενημερώθηκε

για τα περιβαλλοντικά

έργα υποδομής που έχει υλοποιήσει

η εταιρεία όπως η σύνδεση
με το σύστημα ανακυκλωμένου
νερού του Τμήματος Αναπτύξεως
Υδάτων η κατασκευή ιδιωτικού
βιολογικού σταθμού τριτοβάθμιας
επεξεργασίας λυμάτων και η δημιουργία

συστήματος συλλογής και

αποθήκευσης ομβρίων υδάτων σε

λιμνοδεξαμενή
Οι εγκαταστάσεις στο θέρετρο

Minthis πληρούν τις ορθές πρακτικές

ορθολογικής διαχείρισης του
νερού και αναδεικνύουν τη φιλοσοφία

του θέρετρου ως προς την
προστασία του περιβάλλοντος και

την αποτελεσματική διαχείριση
των πόρων Αξίζει να σημειώσουμε

ότι το Minthis είναι το πρώτο
γήπεδο γκολφ στην Κύπρο που

έλαβε το διεθνές οικολογικό σήμα
για γήπεδα γκολφ GEO ενώ πρόσφατα

κατέκτησε το βραβείο Βιώσιμη

Ανάπτυξη Αποδοτικότητα
Πόρων του Διεθνούς Οργανισμού
Τουριστικών Επιχειρήσεων Γκολφ
IAGT0 2020
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Ξενοδοχεία μελισσών
Στην κατασκευή και τοποθέτηση των πρώτων ξενοδοχείων

μελισσών στο θέρετρο Minthis προχώρησε η

εταιρεία η Pafilia Property Developers προσθέτοντας
στο ενεργητικό της άλλη μια περιβαλλοντική δράση
προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου Η

δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της εκστρατείας για
την προστασία της μέλισσας και την ανάδειξη των

ευεργετικών υπηρεσιών που προσφέρει στο οικοσύστημα

και στον άνθρωπο μέσα από τη διαδικασία της
επικονίασης

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην παρουσία
της Επιτρόπου Περιβάλλοντος Ιωάννας Παναγιώτου
με τη συμμετοχή κι άλλων κοινωνικών εταίρων που

στηρίζουν την εκστρατεία όπως ο Παγκύπριος Σύνδεσμος

Μελισσοκόμων και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου
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Έτοιμα τα πρώτα ξενοδοχεία μελισσών στο Minthis

Σιην
κατασκευή και τοποθέτηση των

πρώτων ξενοδοχείων μελισσών
στο θέρετρο Minthis προχώρησε

η εταιρεία Pafilia Property Developers
προσθέτοντα5 στο ενεργητικό ms άλλη μια
περιβαλλοντική δράση npos όφελο5 του

ευρύτερου κοινωνικού συνόλου Η δράση
εντάσσεται στο πλαίσιο ms εκστρατεία
για την προστασία ms μέλισσα5 και την
ανάδειξη των ευεργετικών υπηρεσιών
που προσφέρει στο οικοσύστημα και
στον άνθρωπο μέσα από τη διαδικασία
ms επικονίαση5

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην

παρουσία ms Επιτρόπου Περιβάλλοντος
Icoawas Παναγιώτου με τη συμμετοχή κι
άλλων κοινωνικών εταίρων που στηρίζουν
την εκστρατεία ônoos ο Παγκΰπριοβ Σύν
δεσμο5 Μελισσοκόμων και το Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καλωσορίζοντα5 την Επίτροπο Περι
βάλλοντο5 στο Minthis ο εκτελεστικό5
διεύθυναν ms εταιρεία5 κ Δημήτρη
Aooicöms ανέφερε ότι η συμμετοχή ms
μέλισσα5 στην οικολογική περιβαλλοντική
οικονομική αλλά και αισθητική διαμόρφωση

ms υπόσταση του πλανήτη μα5 είναι
μοναδική και αναντικατάστατη Qs εταιρεία

πρόσθεσε ο κ Aooicbms αναγνωρίζουμε
την ευθύνη που ias αναλογεί έναντι ms
Koivüwias και του περιβάλλοντος και μέσα
από το πρόγραμμα Εταιρική5 Κοινωνι
Kfis EuOùvns ms εταιρεία5 στηρίζουμε
και υλοποιούμε καινοτόμε5 δράσει για
τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία
του περιβάλλοντοβ

Os γνωστόν τα ξενοδοχεία μελισσών

συμβάλλουν στην ενίσχυση ms
βιοποικιλότητα5 μέσα από την αύξηση
του πληθυσμού των επικόνιαστών και
κατ επέκτασιν του βαθμού επικονίαση5
Μάλιστα για τη συγκεκριμένη δράση

η εταιρεία Pafilia Property Developers
κατέκτησε πρόσφατα το χάλκινο βραβείο
στα Cyprus Responsible Business Awards
στην κατηγορία Ανάδειξη Σκοπού
Πέραν των ξενοδοχείων μελισσών η
Pafilia υλοποιεί πρόγραμμα φύτευση
1 00 χιλιάδων μελισσοκομικών φυτών
και δέντρων και συμβάλλει στην

πραγματοποίηση

εκπαιδευτικών επισκέψεων
σε δημοτικά σχολεία και γυμνάσια

Με την ευκαιρία ms εκδήλωσα τα
στελέχη ms Pafilia παρουσίασαν στην

Επίτροπο Περιβάλλοντο5 το πρόγραμμα
περιβαλλοντική διαχείριση του θέρετρου
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Pafilia introduces bee hotels at
flagship Minthis resort
PAFILIA Property Developers
has completed the construction
and installation of the first bee
hotel at Minthis Resort in Tsada
As part of the Pafilia Corporate
Social Responsibility CSR
strategy a campaign called Bee
Aware Bee Responsible has been
designed to help raise awareness

about the benefits bees offer
to the ecosystem and humans
through their pollination process
On November 6 environment
commissioner Ioanna Panagiotou
the Cyprus Beekeepers Association

and the Cyprus University of
Technology attended an event at
Minthis unveiling the first bee hotel

and helped install the facility
The bee's participation in the

ecological environmental economic

and aesthetic shaping of
our planet's condition is unique
and irreplaceable said company's

executive director Demetris
Ashiotis
As a company and Minthis as

a resort that is part of a Natura
2000 site we recognise our responsibility

to society nature and
the environment and through
our CSR programme we support

and implement innovative
actions for sustainable development

and environmental protection

The environment commissioner
said she was there to support the
effort being made
Bee hotels will host lone bees

which are a very important factor
for the pollination process With
the installation of the first hotel
in the area she added bees will
help plants and vice versa she
said

Bee hotels contribute to the
enhancement of biodiversity
by increasing the population of
pollinators and the degree of pollination

For this action Pafilia
Property Developers recently
won the bronze award at the
Cyprus Responsible Business
Awards under the Cause Advocacy

categoryIn addition to the bee hotels
Pafilia is implementing a programme

to plant 100 thousand
bee plants and trees and also
contributes to educational visits
to primary schools and gymnasiums

At the event Pafilia and Minthis
executives presented the resort's
environmental management
programme to the environment
commissioner She was briefed
on the environmental projects
implemented at Minthis such as
the installation of the Water De¬

velopment Department's recycled
water system the construction of
a private biological wastewater
treatment facility the reservoir
and the creation of a stormwater
collection and storage system
The facilities at Minthis fulfil the
best water management practices

and establish the resort's
philosophy of environmental
protection and efficient resource
management
As evidence of this Minthis
became the first golf course in
Cyprus to receive GEO Certification

an international eco-label
for golf courses recognising
the company's commitment to
nature resource conservation
and community value Earlier in
November the company received
the IGATO Golf Tourism Organisation

2020 award for International
Sustainable Development

Resource Efficiency
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