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Ο Όμιλος Χαράλαμπος Πηλακούτας Λτδ 

Προϊοντικός Χορηγός των 13ων ΑΜΚΕ 

 

Ο Όμιλος Χαράλαμπος Πηλακούτας Λτδ και η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ενώνουν 
τις δυνάμεις τους στη διοργάνωση των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης. 
Όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου, σε συνέντευξη Τύπου στο Ολυμπιακό 
Μέγαρο, ο Όμιλος Χαράλαμπος Πηλακούτας Λτδ προσφέρει την υποστήριξή του για 
τις ανάγκες των Αγώνων παραχωρώντας αυτοκίνητα για τη διακίνηση των επισήμων, 
ως Προϊοντικός Χορηγός.  

«Η διακίνηση χίλιων περίπου αθλητών και άλλων τόσων, παραγόντων, προπονητών, 
μέλών ιατρικών ομάδων, δημοσιογράφων και των υπόλοιπων συμμετεχόντων, θα 
γίνεται με το Πρόγραμμα Διακίνησης που έχει ετοιμάσει η Οργανωτική Επιτροπή. 
Περιλαμβάνει δρομολόγια από και προς όλα τα αθλήματα, τα ξενοδοχεία και το 
Αρχηγείο των Αγώνων, κάθε μία ώρα από νωρίς το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Για το 
σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν 30 μεγάλα τουριστικά λεωφορεία και άλλα 15 μικρά 
λεωφορεία. Για τη διακίνηση των υψηλών προσκεκλημένων μας, Αρχηγούς Κρατών, 
υπουργούς Εξωτερικών και ανώτατων αξιωματούχων του αθλητισμού παγκοσμίως, 
έχουμε τη συμπαράσταση του Ομίλου Χαράλαμπος Πηλακούτας Λτδ τον οποίο και 
ευχαριστούμε ιδιαίτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Οργανωτικής 
Επιτροπής κ. Ουράνιος Ιωαννίδης.  

Εκ μέρους του διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου κ. Χαράλαμπου Πηλακούτα, ο 
διευθυντής Μάρκετινγκ κ. Σκαλιστής τόνισε ότι στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του 
Ομίλου, η χορηγία υπηρετεί έναν κοινό στόχο: «Την επιτυχία των 13ων Αγώνων 
Μικρών Κρατών Ευρώπης. Επιτυχία που στηρίζεται στα ισχυρά θεμέλια του αθλητικού 
επαγγελματισμού, την πείρα, το μεράκι και τις αξίες που υπηρετούν οι άνθρωποι της 
Οργανωτικής Επιτροπής και οι Εθελοντές. Και ασφαλώς στον ενθουσιασμό όλων μας. 
Όλων των Κυπρίων που γνωρίζουν και εκτιμούν τις αρετές και τις αξίες του 
αθλητισμού».  
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