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…Ω, στην Κύπρο ας έφτανα, 
Θεέ μου, ας βρισκόμουν 
στη νήσο της Αφροδίτης, 
όπου οι Έρωτες ζούνε στην 
Πάφο και γητεύουν καρδιές 
των ανθρώπων! Εκεί όπου 
βροχές δεν γνωρίζουν, μα 
καρπίζουν την άνομβρη 
χώρα εκατόστομα ρέματα 
πλούσια…



ΚΥΠΡΟΣ
Η Κύπρος ανέκαθεν διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο 
ως εμπορικό και επιχειρηματικό κέντρο λόγω της 
στρατηγικής της θέσης, στο σταυροδρόμι τριών 
ηπείρων: της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. 
Το 2004 η Κύπρος γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και το 2008 εισήλθε στην ζώνη του Ευρώ. 
Το νησί είναι σήμερα το νότιο- ανατολικό άκρο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακρίνεται για την 
φυσική του ομορφιά, τις σύγχρονες υποδομές και 
την ποιότητα ζωής και υπηρεσιών που προσφέρει. 
Είναι ιδιαίτερα γνωστό για την φιλικότητα, την 
φιλοξενία και το πολύ ψηλό μορφωτικό επίπεδο 
των κατοίκων του.

Η ανάπτυξη των επιχειρηματικών υποδομών στην 
Κύπρο οφείλεται κυρίως στη ραγδαία εξέλιξη του 
ρόλου του ευρύτερου τομέα  παροχής υπηρεσιών 
με στόχευση τη διεθνή αγορά.

Μετά την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή  
Ένωση, η Κύπρος έγινε ένα από τα ελκυστικότερα 
μέρη για τη σύσταση και λειτουργία εταιρειών 
διεθνών δραστηριοτήτων. Η Κύπρος είναι σε πλήρη 
εναρμόνιση με τους νόμους και κανονισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διαθέτει ένα ισχυρό 
νομικό σύστημα με πολλές επιδράσεις από το 
αντίστοιχο Αγγλοσαξονικό.

Οι παράγοντες αυτοί και ο συνδυασμός των 
υποδομών, το υψηλά καταρτισμένο προσωπικό 
και το ευνοϊκό φορολογικό σύστημα έχουν 
δημιουργήσει ένα ελκυστικό επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Δεν είναι τυχαία που ένας μεγάλος 
αριθμός γνωστών διεθνών οργανισμών 
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο ή μέσω Κύπρου.

Η επικείμενη εκμετάλλευση και διαχείριση 
των προσφάτως ανακαλυφθέντων πλούσιων 
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου 
δημιουργούν περαιτέρω εξαιρετικές προοπτικές 
οικονομικής ανάπτυξης.



Η επαρχία Πάφου, με εμβαδό 1395 km² και μόνιμο πληθυσμό 90.000 κατοίκων 
είναι μια από τις 6 επαρχίες της Κύπρου. Βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του 
νησιού στο τόπο όπου σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία, γεννήθηκε η 
θεά Αφροδίτη. Συνορεύει βορειανατολικά με την επαρχία Λευκωσίας και 
νοτιοανατολικά με την επαρχία Λεμεσού. Η επαρχία Πάφου καλύπτει περίπου 
το 15% της έκτασης του νησιού και ελέγχεται εξ’ ολοκλήρου από την Κυπριακή 
Δημοκρατία. Σε αυτήν υπάρχουν τέσσερις Δήμοι (Πάφος, Γεροσκήπου, Πέγεια, 
Πόλις Χρυσοχούς) και πέραν των εκατό κοινοτήτων.

Η  ΠΑΦΟΣ



Τα πρώτα ευρήματα πολιτισμού στη Κύπρο 
χρονολογούνται από την 9η χιλιετία π.Χ. (πρώιμη 
φάση της Κεραμικής Νεολιθικής περιόδου). Στην 
επαρχία της Πάφου, σε διάφορες τοποθεσίες έχουν 
βρεθεί αρχαιολογικά κατάλοιπα που μαρτυρούν 
την κατοίκηση της από την Χαλκολιθική Περίοδο. 
Στο χωριό Λέμπα, βρέθηκε συνοικισμός που 
χρονολογείται στο 3000-2500 πΧ.

Η Κύπρος εξελίχθηκε σε σημαντικό κέντρο 
ελληνικού πολιτισμού με την εγκατάσταση των 
Ελλήνων Μυκηναίων-Αχαιών, μεταξύ του 13ου 
και του 11ου αιώνα π.Χ. οι οποίοι έφεραν μαζί τους 
τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους και καθόρισαν, 
από τότε, αποφασιστικά την πολιτιστική ταυτότητα 
του νησιού. Ακολούθησαν κατακτητές όπως 
Φοίνικες, Ασσύριοι, Αιγύπτιοι και Πέρσες (8ος 
- 4ος αιώνας π.Χ.). Ωστόσο, το νησί διατήρησε 
την ελληνική του ταυτότητα και η εθνική του 
κληρονομιά ενισχύθηκε, όταν έγινε ένα από τα 
σημαντικότερα κέντρα της αυτοκρατορίας των 
Πτολεμαίων της Αιγύπτου κατά την Ελληνιστική 
περίοδο (310-30 π.Χ.) 

Από το 30 π.Χ. μέχρι το 330 μ.Χ. η Κύπρος 
υπάγεται στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, υπό τη 
διοίκηση των Ρωμαίων ανθυπάτων της Κιλικίας. 
Πρωτεύουσα και έδρα των ανθυπάτων, ήταν η 
Πάφος. Η κυρίαρχη θέση της Πάφου, κατά την 
περίοδο αυτή, αντικατοπτρίζεται στα κατάλοιπα 
των μεγαλοπρεπών οικοδομημάτων που 
έχουν ανακαλυφτεί όπως το Ωδείο, η Αγορά, 
το Ασκληπιείον, η οικία του Διονύσου, η οικία 
του Θησέα, η οικεία του Αίωνα, η οικεία του 
Ορφέα αλλά και πολλά χριστιανικά μνημεία. Η 
Παλαίπαφος αποτέλεσε την έδρα του «Κοινόν 
Κυπρίων» που σχετίστηκε στενά με την λατρεία 
της Αφροδίτης, τη διοργάνωση θρησκευτικών 
εκδηλώσεων, την διοργάνωση παγκύπριων και 
διεθνών αθλητικών αγώνων. 

Η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός 
επικράτησαν δια μέσου των αιώνων που 
ακολούθησαν, παρά το γεγονός ότι η Κύπρος 
περιήλθε διαδοχικά στην κυριαρχία ξένων 
κατακτητών, του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου και 
του Τάγματος των Ναϊτών Ιπποτών (1191-1192), 
των Φράγκων Λουζινιανών (1192-1489), των 
Ενετών (1489-1571), των Οθωμανών Τούρκων 
(1571-1878) και των Βρετανών (1878-1960).

ΙΣΤΟΡΙΑ









Η περιοχή έχει κατά μέσο όρο 240 μέρες 
ηλιοφάνεια τον χρόνο, ήπιους χειμώνες και 
μεγάλης διάρκειας καλό κλίμα που ευνοεί την 
ανάπτυξη του τουρισμού. Οι τομείς του τουρισμού 
και της ανάπτυξης γης αποτελούν σήμερα τις 
βασικότερες οικονομικές δραστηριότητες της 
Πάφου. 

Η επαρχία Πάφου προσελκύει περίπου το 33% 
των τουριστών που επισκέπτονται την Κύπρο 
κάθε χρόνο. Διαθέτει 28.000 κλίνες από τις 
οποίες το 40% είναι υψηλών κατηγοριών 4 και 
5 αστέρων. Στη Πάφο λειτουργεί ο μεγαλύτερος 
αριθμός πεντάστερων ξενοδοχείων, συγκριτικά με 
τις άλλες επαρχίες της Κύπρου. 

Τη Πάφο επισκέπτονται κάθε χρόνο περίπου ένα 
εκατομμύριο τουρίστες. Στην επαρχία μπορεί 
κάποιος να βρει μεγάλη ποικιλία και εξαιρετικής 
ποιότητας καταλύματα, πολυτελή παραλιακά 
ξενοδοχεία, θέρετρα και σπα, τουριστικά θεματικά 
χωριά και αυθεντικά παραδοσιακά οικογενειακά 
ξενοδοχεία, αγροκαταλύμματα αλλά και 
πολυτελείς βίλες και τουριστικά διαμερίσματα 
προς ενοικίαση. 

Η επαρχία της Πάφου είναι ο ιδανικός τόπος για 
να μεταφέρει ή να ιδρύσει κάποιος την έδρα της 
επιχείρησης του ή μέσω της οποίας να διαχειρίζεται 
τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητές του. 

Η περιοχή προσφέρει ένα φιλόξενο περιβάλλον 
μέσα στο οποίο μια επιχείρηση μπορεί να 
δραστηριοποιηθεί υποστηριζόμενη από την 
υποδομή που χρειάζεται ένας σύγχρονος 
οργανισμός. Υπάρχουν διαθέσιμοι σύγχρονοι 
γραφειακοί χώροι και εξειδικευμένο προσωπικό 
υψηλής μόρφωσης και κατάρτισης. Κυπριακές 
αλλά και ξένες διεθνείς τράπεζες διατηρούν 
παραρτήματα στην Πάφο. Υψηλού επιπέδου 
γνώσης και εξειδίκευσης νομικές, συμβουλευτικές, 
λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες προσφέρονται 
στις επιχειρήσεις της Πάφου από τοπικούς αλλά 
και διεθνείς οίκους που δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή. Το ασφαλές περιβάλλον, η πληθώρα των 
δραστηριοτήτων πού μπορούν οι επισκέπτες και οι 
κάτοικοι της Πάφου να απολαύσουν, η παρουσία 
υψηλών προδιαγραφών αγγλόφωνων σχολείων 
και πανεπιστημιακών σχολών και το ευνοϊκό 
φορολογικό περιβάλλον, δημιουργεί τις ιδανικές 
συνθήκες για την εγκατάσταση επιχειρηματιών και 
των οικογενειών τους.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΟ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η Πάφος πρωτοστατεί τα τελευταία 20 περίπου 
χρόνια στην αγορά παραθεριστικής κατοικίας 
από ξένους με την ανάπτυξη χιλιάδων ακινήτων. 
Η ιστορία, η φύση, η ποικιλία δραστηριοτήτων, η 
υφιστάμενη και μελλοντική γενικότερη υποδομή, 
τα υπό εκτέλεση και προγραμματιζόμενα μεγάλα 
έργα όπως μαρίνα, μεγάλες σύνθετες αναπτύξεις, 
εξειδικευμένες αναπτύξεις κ.α και τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της επαρχίας επιβεβαιώνουν ότι 
το μέλλον της ανάπτυξης ανήκει στην Πάφο.

Παράλληλα με τον Τουρισμό, την Αναψυχή και την 
Ψυχαγωγία, την Ανάπτυξη Γης και τις Υπηρεσίες, 
έχουν αναπτυχθεί και οι τομείς του Εμπορίου 
και της Βιομηχανίας/Βιοτεχνίας που πέραν της 
τοπικής ζήτησης, σε αρκετές περιπτώσεις έχουν 
εθνικό και εξαγωγικό προσανατολισμό και 
δραστηριότητες.



Το υπερσύγχρονο Διεθνές Αεροδρόμιο της Πάφου 
δυναμικότητας 2,7 εκατομμυρίων επιβατών και 
12.000 πτήσεων ετησίως, συνδέεται με απευθείας 
πτήσεις με πολλά σημαντικά  αεροδρόμια της 
Ευρώπης  και άλλων χωρών.

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η Επαρχία συνδέεται μέσω αυτοκινητοδρόμου με 
την υπόλοιπη Κύπρο. Διαθέτει  σύγχρονο οδικό 
δίκτυο που συνεχώς αναβαθμίζεται και συνδέει 
τους δήμους και τις κοινότητες εξασφαλίζοντας 
άνετη και ασφαλή διακίνηση. Ταυτόχρονα έχει 
να επιδείξει ένα σύγχρονο οργανισμό δημοσίων 
συγκοινωνιών όπου μέσω ενός εκτεταμένου 
δικτύου μεταφορών παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες 
στους επιβάτες.

Μαζί με τα δημόσια σχολεία λειτουργούν και 
δύο άριστα καταρτισμένα και σύγχρονα ιδιωτικά 
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης που παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση 
στην Αγγλική γλώσσα.

Η επαρχία διαθέτει επίσης ένα αγγλόφωνο 
Πανεπιστήμιο που προσφέρει προπτυχιακά και 
μεταπτυχιακά προγράμματα σε διάφορους τομείς, 
όπως Διοίκηση Επιχειρήσεων, Real Estate, 
Αρχιτεκτονική, Νομική, Ψυχολογία, κ.α. και ένα 
Κολλέγιο στις τάξεις του οποίου προσφέρονται 
προγράμματα Ξενοδοχειακών σπουδών και 
μαγειρικής τέχνης. Και τα δύο εκπαιδευτικά 
ιδρύματα είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο 
Παιδείας και κατ’ επέκταση από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση αλλά και άλλα κράτη.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΗ



Η Πάφος διαθέτει μεγάλο αριθμό Ιατρικών 
κέντρων, κλινικών και νοσοκομείων που 
παρέχουν υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες, 
στελεχωμένα με άριστα καταρτισμένο ιατρικό 
και παραϊατρικό προσωπικό και εξοπλισμένα με 
τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα. 

ΓHΠΕΔΑ GOLF

Η Πάφος είναι o πιο πρόσφατος προορισμός 
στο διεθνή χάρτη του γκολφ, ένα μέρος όπου 
μπορεί κάποιος να απολαύσει το παιχνίδι όλο το 
χρόνο. Σήμερα υπάρχουν πέντε γήπεδα γκολφ 18 
οπών στην περιοχή της Πάφου, σχεδιασμένα από 
διεθνώς αναγνωρισμένα ονόματα του χώρου, 
ενώ προγραμματίζονται άλλα τρία. Βρίσκονται 
σε ήσυχες περιοχές ανάμεσα σε καταπράσινους 
λόφους, με καταπληκτική θέα.

Η Πάφος είναι ίσως η επαρχία με τα περισσότερα 
και μεγαλύτερα προγραμματιζόμενα ιδιωτικά 
αναπτυξιακά έργα στην Κύπρο, συνολικής  αξίας 
άνω των πέντε δισεκατομμυρίων Ευρώ, που 
περιλαμβάνουν: Ιδιωτικές μαρίνες, γήπεδα golf, 
μεγάλες σύνθετες αναπτύξεις, ιατρικά κέντρα, 
εκπαιδευτικά κέντρα, σύγχρονες αθλητικές 
εγκαταστάσεις, πολυθεματικά πάρκα, ξενοδοχεία, 
τουριστικές αναπτύξεις και πολυτελείς 
παραθεριστικές κατοικίες. 

Στην επαρχία μπορεί κάποιος, ιδιαίτερα κατά 
την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, λόγω 
του εξαιρετικού για προπόνηση ξηρού και ήπιου 
κλίματος, να αξιοποιήσει τα σύγχρονα αθλητικά 
κέντρα, τα γήπεδα ποδοσφαίρου, τα ολυμπιακών 
διαστάσεων κολυμβητήρια, τα δεκάδες σύγχρονα 
γήπεδα τένις, όπως ήδη κάνουν πολλές ομάδες 
επαγγελματικής κατηγορίας από όλη την Βόρεια 
Ευρώπη. Φυσικά, όλοι οι επισκέπτες μπορούν 
ερασιτεχνικά να επιλέξουν ολόχρονα πολλές 
ευκαιρίες αθλητικών δραστηριοτήτων που 
παρέχονται όπως ιππασία, bowling, mini golf, 
πίστες καρτ, κτλ. Η ευρύτερη περιοχή της Πάφου 
είναι το ιδανικό μέρος για πεζοπορία, ποδηλασία 
και ορειβασία. Λόγω του ήπιου Μεσογειακού 
κλίματος της είναι επίσης κατάλληλη για 
ιστιοπλοΐα και πολλά άλλα  θαλάσσια σπορ. Η 
Πάφος είναι ο παράδεισος του αθλητή. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΘΛΗΤΙKΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΕIΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ



Η πόλη της Πάφου έχει ανακηρυχθεί ως 
η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
για το 2017, τίτλος που τοποθετεί την 
επαρχία στο επίκεντρο της δημιουργικής 
Ευρωπαϊκής πολιτιστικής δραστηριότητας 
με ευεργετικά αποτελέσματα σε όλους τους 
τομείς. 

Η ευρύτερη περιοχή της Επαρχίας έχει να 
επιδείξει σημεία εξαιρετικού ενδιαφέροντος 
για τον επισκέπτη όπως τα αξιόλογα 
αρχαιολογικά και άλλα μνημεία (μνημεία 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας UN-
ESCO) διαφόρων ιστορικών περιόδων, 
βυζαντινές εκκλησίες και μοναστήρια, το 
κάστρο στο λιμανάκι της Πάφου και πολλά 
άλλα. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, οι τοπικές 
αρχές και άλλοι φορείς διοργανώνουν 
μεγάλο αριθμό και ποικιλία πολιτιστικών 
εκδηλώσεων που απευθύνονται τόσο σε 
Κύπριους όσο και σε ξένους επισκέπτες.  
Κορυφαίο γεγονός αποτελεί το Διεθνές 
Φεστιβάλ Όπερας “Pafos Aphrodite Fes-
tival”, που οργανώνεται κάθε Σεπτέμβριο, 

από το 1999, στο χώρο του Μεσαιωνικού 
κάστρου, το οποίο παρακολουθούν 
διακεκριμένοι επισκέπτες από όλο τον κόσμο. 
Το Φεστιβάλ έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας 
πολιτιστικός θεσμός διεθνούς εμβέλειας 
και αναγνώρισης και αναμφίβολα αποτελεί 
το πιο σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός της 
χώρας συμβάλλοντας στη διεθνή προβολή 
και καταξίωση της πολιτιστικής Κύπρου.

Η ΠΑΦΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ &
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 



Η φύση έχει προικίσει την Πάφο με όμορφη, και 
ποικιλόμορφη τοπογραφία και περιβάλλον. Οι 
αμμώδεις παραλίες, η καταπράσινη ύπαιθρος 
και οι λόφοι που ατενίζουν την θάλασσα, η 
ποικιλότητα χλωρίδας και πανίδας συνθέτουν μια 
μαγευτική, ελκυστική και συνάμα ενδιαφέρουσα 
εικόνα για τον επισκέπτη της Πάφου.

Το παρθένο φυσικό πάρκο της χερσονήσου του 
Ακάμα διαθέτει μια μοναδική ποικιλία βιοτόπων 
και οικοσυστημάτων. Όλοι σχεδόν οι γεωλογικοί 
σχηματισμοί της Κύπρου παρουσιάζονται 
εδώ, κοιλάδες, σπηλιές, νησάκια ή φαράγγια 
όπως εκείνο του Άβακα, συνθέτοντας έτσι ένα 
πραγματικό μωσαϊκό. 

Στη περιοχή συναντώνται συνολικά περίπου 530 
είδη ιθαγενών φυτών με μερικά φυτά να είναι 
αποκλειστικά και μόνο ενδημικά της περιοχής. 
Από πλευράς πανίδας η ενδημική πεταλούδα Glau-
copsyche paphos αποτελεί ίσως το σύμβολο της 
περιοχής. Στις απρόσιτες σπηλιές της χερσονήσου 
η μεσογειακή φώκια Monachus monachus 
αναπαραγόταν μέχρι πρόσφατα με επιτυχία, ενώ 
στις απόμερες αμμώδεις ακτές, κυρίως στην 
περιοχή της Λάρας, οι θαλάσσιες χελώνες Caret-
ta caretta και Chelonia mydas εξακολουθούν να 
αναπαράγονται σε μεγάλο αριθμό.

Η περιοχή ήταν από τα αγαπημένα μέρη της 
θεάς Αφροδίτης.  Σύμφωνα με το μύθο, αφού 
κολύμπησε στα κρυστάλλινα νερά της παραλίας, η 
θεά ανέβηκε στο λόφο και λούστηκε σε μια σπηλιά, 
μέσα στην οποία σχηματίζεται μια λιμνούλα από 
τα νερά μιας ορεινής πηγής που στάζουν μέσα, 
ενώ από πάνω απλώνονται τα πυκνά κλαδιά 
μιας συκιάς.  Αυτός ο χώρος ονομάζεται Λουτρά 
της Αφροδίτης. Εδώ ήταν που ο Άδωνης, ενώ 
κυνηγούσε στο δάσος του Ακάμα, είδε τη θεά 
και την ερωτεύτηκε. Ο Ιταλός ποιητής Αριόστο 
έγραψε ποίημα για την περιοχή και την Πηγή του 
Έρωτα, τη Φοντάνα Αμορόζα.

ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ 
ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ



Η επαρχία είναι ξακουστή για τους αμπελώνες 
της και για την παραγωγή εκλεκτών κρασιών 
από ποιοτικά οινοποιία της περιοχής, που συχνά 
βραβεύονται με διεθνείς διακρίσεις. Η Πάφος 
φημίζεται επίσης και για την παραγωγή μοναδικών 
παραδοσιακών εδεσμάτων όπως της Παφίτικης 
πίσσας, του Παφίτικου τυριού, του λουκάνικου, 
της κουφέτας αμυγδάλου Γεροσκήπου και του 
λουκουμιού Γεροσκήπου «Προστατευόμενης 
Γεωγραφικής Ένδειξης». 

Τα πιο πάνω προϊόντα καθώς και η υπόλοιπη 
αγροτική παραγωγή διατίθενται τόσο για ντόπια 
κατανάλωση όσο και για εξαγωγές.

Στην Πάφο παράγεται επίσης και το Φυτιώτικο 
Υφαντό, που αποτελεί το σημαντικότερο είδος 
Κυπριακής Υφαντικής Τέχνης και χρονολογείται 
από τον Μεσαίωνα, την εποχή των Λουζινιανών.

Μεταλλικές/ Πλαστικές Σωλήνες

Μεταλλικοί σκελετοί κτιρίων (metal building 
hangers and structures)

Κατασκευές και κουφώματα αλουμινίου  

Εξοπλισμός Ξενοδοχείων/ επισιτιστικών κέντρων

Ηλεκτρογεννήτριες

Μονωτικά Υλικά

Έπιπλα, ξυλουργικά είδη κλπ

Είδη ένδυσης & υπόδησης

Τρόφιμα και γαλακτοκομικά προϊόντα

Οινοπνευματώδη ποτά

Παραδοσιακά εδέσματα και είδη ζαχαροπλαστικής 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 



ΠΗΓH ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ: 
Petros Stylianakis Photography 
Evzonas Photography 
Cyprus Tourism Organization
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