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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
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Περιεχόμενα 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ KAI ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

 
Πρόεδρος:                  Ανδρέας Δημητριάδης           
   
Τέως Πρόεδρoς:                  Γιώργος Λεπτός 
                                                                                               
Αντιπρόεδροι:     Γιαννάκης Αριστοδήμου    (Υπηρεσιών)    
                                Γεώργιος Μάης       (Τουρισμού) 
     Χαραλάμπος Παπαντωνίου   (Εμπορίου) 

Ηλίας Μυριάνθους    (Βιομηχανίας) 
                    Ανδρέας Ιωάννου    (Οικονομικών) 
Επίτιμος 
Γραμματέας:     Νίκος Κόνικκος            
  
 
Γραμματέας/ 
Διευθυντής:     Κενδέας Ζαμπυρίνης            
 
Μέλη:       Δημήτρης Ασσιώτης 

          Σάββας Γεωργιάδης 
 Παντελής Ευαγγέλου                  

                                       Ζήνωνας Ζήνωνος            
                                             Κύπρος Κουρούσιης 
     Κωνσταντίνος Α. Κωνσταντίνου 
     Λουκής Λουκά 
     Μιχάλης Μιχαήλ   
               Στέφανος Στεφάνου  
 Χρίστος Τζιώλης  
 Στάθης Τσιντίδης 
                                             Χάρης Τσιολής 

           Χρύσης Χρυσάνθου                                                 
 
Επίτιμοι        
Πρόεδροι:  Θεόδωρος Αριστοδήμου   
  Παναγιώτης Χαραλάμπους          
             
Πρώην                    
Πρόεδροι:    Θέμης Φιλιππίδης  
     Κυριάκος Δρουσιώτης 
                                                            
Ελεγκτές:         KPMG  
 
Νομικοί                
Σύμβουλοι:   Δικηγορικό Γραφείο Πηνελόπης Αθηνοδώρου - Μάντη  
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ Ε.Β.Ε. ΠΑΦΟΥ 
ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ  

 
1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΒΕ                     Ανδρέας Δημητριάδης 

Γεώργιος Μάης (αναπλ/τικο μέλος) 
 
Χρύσης Χρυσάνθου 
Ηλίας Μυριάνθους (αναπλ/τικο μελος) 
 
Σάββας Γεωργιάδης 
Γιαννάκης Αριστοδήμου (αναπλ/τικο μέλος) 
 
Χάρης Τσιολής 
Χαραλάμπος Παπαντωνίου (αναπλ/τικό μέλος) 
 
Στέφανος Στεφάνου 
Ανδρέας Ιωάννου (αναπλ/τικό μέλος) 
 
 

2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΦΟΥ  

Ανδρέας Δημητριάδης 
Γεώργιος Μάης - αναπλ/τικό μέλος 
 
 

3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ 
 

Ανδρέας Δημητριάδης 
 
 

4. 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  
PAPHOS APHRODITE FESTIVAL 
 

Ανδρέας  Δημητριάδης 
Γιώργος Μάης - αναπλ/τικό μέλος 
 

5. 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ “ΠΑΦΟΣ 2017” Ανδρέας Δημητριάδης  
Χάρης Τσιολής - αναπλ/τικό μέλος 
 

6. 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 

 
Κενδέας Ζαμπυρίνης  
 
 

7.  
 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ            Χρίστος Τζιώλης 
 

8. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
(ΠΑΡΕΔΡΟΙ) 

Ανδρέας Ιωάννου 
Χάρης Τσιολής 
Κενδέας Ζαμπυρίνης 
 
 

9. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΣ  
“ΑΦΡΟΔΙΤΗ” 

Ανδρέας Δημητριάδης 
Χαράλαμπος Παπαντωνίου – αναπλ/τικό μέλος 
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Επιτροπή Σχεδιασμού Κατάρτισης, Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Μελετών 
 

1. Πρόεδρος: Παντελής Ευαγγέλου 
2. Αντιπρόεδρος: Τάσος Γιασεμίδης 
3. Γραμματέας: Μάκης Τσιάτσιος 
4. Μέλος: Ηλίας Μυριάνθους 
5. Μέλος: Ανδρέας Ιωάννου  
6. Μέλος: Στάθης Τσιντίδης  
7. Μέλος:  Κενδέας Ζαμπυρίνης  
8. Μέλος:  Νατάσα Δημητρίου 
9. Μέλος:  Γιώργος Παπαδαυίδ 
10. Μέλος:  Γιώργος Γαβριήλ 
11. Μέλος:  Πάρης Χρυσοστόμου 
12. Μέλος:  Νίκος Κούβαρος 
13. Μέλος:  Χάρης Παπακυριάκου 
14. Μέλος:  Πέτρος Λουκά 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

Μέλος:  
Μέλος: 
Μέλος: 
Μέλος: 
Μέλος: 
Μέλος: 
Μέλος: 
Μέλος: 
Μέλος: 
Μέλος: 

Αρίστη Ανδριώτη 
Κυριάκος Κωνσταντίνου 
Ανδρέας Χαραλάμπους 
Μιχάλης Παπαθεράποντος 
Δώρος Παφίτης 
Γιώργος Δημητριάδης 
Παναγιώτης Βορκάς  
Ζήνωνας Ζήνωνος (eurobank) 
Αντώνης Θεοφάνους 
Χαράλαμπος Ησαΐας (Εκπρ. Επιμ. Νέων) 
 
 

Επιτροπή Προσωπικού, Οικονομικών & Προσφορών 
 

1. Πρόεδρος: Ανδρέας Ιωάννου 
2. Αντιπρόεδρος: Στέφανος Στεφάνου 
3. Γραμματέας: Νατάσα Δημητρίου 
4. Μέλος: Γεώργος Μάης 
5. Μέλος: Ηλίας Μυριάνθους 
6. Μέλος: Ζήνωνας Ζήνωνος  
7. 
8. 
9. 

Μέλος: 
Μέλος: 
Μέλος: 

Νίκος Κόνικκος 
Παντέλης Ευγαγγέλου 
Σάββας Γεωργιάδης 

10. 
11. 
12. 

Μέλος: 
Μέλος: 
Μέλος: 

Χάρης Τσιολής 
Στάθης Τσιντίδης 
Κωνσταντινος Κωνσταντίνου 

13. 
14. 

Μέλος: 
Μέλος: 

Κενδέας Ζαμπυρίνης 
Γεώργιος Ανδρέου (KPMG) 
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Συμβούλιο Υπηρεσιών Συμβούλιο Εμπορίου & Διεθνών Σχέσεων 
 

1. Γιαννάκης Αριστοδήμου Πρόεδρος 1. Χαράλαμπος Παπαντωνίου         Πρόεδρος 
2. Χρίστος Τζιώλης Αντιπρόεδρος 2. Στέφανος Στεφάνου Αντιπρόεδρος 
3. Μάκης Τσιάτσιος Γραμματέας 3. Νατάσα Δημητρίου Γραμματέας 
4. Κύπρος Κουρούσιης Μέλος 4. Νίκος Κόνικκος Μέλος 
5. Σάββας Γεωργιάδης Μέλος 5. Δημήτρης Ασσιώτης Μέλος 
6. Παντελής Ευαγγέλου Μέλος 6. Χάρης Τσιολής Μέλος 
7. Φίλιππος Κρητιώτης Μέλος 7. Ανδρέας Σιηκκης Μέλος 
8. Μιχάλης Μιχαηλίδης            Μέλος 8. Γεωργία Χαραλαμπίδου     Μέλος 
9. Σωκράτης Σωκράτους Μέλος 9. Πανικός Ανδρέου Μέλος 
10. Ρίκκος Γιάννης               Μέλος 10. Γιώργος Χαραλάμπους      Μέλος 
11. Γιώργος Ιωάννου Μέλος 11. Νίκος Φλεβοτομας             Μέλος 
12. 
13. 

Μάριος Αγαθαγγέλου 
Φίλιππος Ευθυμίου 

Μέλος 
Μέλος 

12. Κυριάκος Λετυμπιώτης     Μέλος 

 (Εκπρ.Επιμ. Νέων)  13. Θάλεια Τατη                      Μέλος 
   14. Αρίστη Αριστοδήμου        Μέλος 
   15. Γιώργος Παχύς                 

 

Μέλος 
   16. Νεόφυτος Μιχαηλίδης Μέλος 
   17. Ανδρέας Κασιουλής Μέλος 
   18. Βαλεντίνος 

Κωνσταντινίδης 
Μέλος 

   19. 
 

20. 

Γιάννης Κουλουντης 
(Εκπρ.Επιμ. Νέων 
Παναγιώτης Μιχαηλίδης 
(υπεύθυνος Γερμανίας) 

Μέλος 
 
Μέλος 

   21. Ηλίας Ορνιθάρης 
(υπεύθυνος Αγγλίας) 

Μέλος 

   22. Richard Riedeman 
(υπεύθυνος Ολλανδίας 
& Βελγίου) 

Μέλος 

   23. Δέσπω Παρασκευαϊδου 
(υπεύθυνη Πολωνίας & 
Κίνας) 

Μέλος 

   24. Janna Fachiridou 
(υπεύθυνη Ουκρανίας) 

Μέλος 

   25. 
 

26. 

Ιωλη Σαρίδου 
(υπεύθυνη Ρωσίας) 
Αντώνης Θεοφάνους 
(υπεύθυνος Καζακστάν) 
 

Μέλος 
 
Μέλος 
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Συμβούλιο Τουρισμού 

 
1. Γιώργος Μάης Πρόεδρος 
2. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου  Αντιπρόεδρος 
3. Μάκης Τσιάτσιος Γραμματέας 
4. Ανδρέας Δημητριάδης Μέλος 
5. Γιώργος Λεπτός Μέλος 
6. Ανδρέας Ιωάννου Μέλος 
7. Μιχάλης Μίτας  Μέλος 
8. Λουκής Λουκά           Μέλος 
9. Εβελυν Κωμοδρόμου Μέλος 
10. Νάσος Χ¨Γεωργίου Μέλος 
11. 
12. 
13. 

Άντης Φράγκος 
Μιχάλης Μιχαήλ 
Γιάννης Κουλουντης 
(Εκπρ. Επιμ. Νέων) 

Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 

  
 

 

 
Βιομηχανικό Συμβούλιο 

 

1. Ηλίας Μυριάνθους          Πρόεδρος – ΕΒΕ  
2. Ζήνωνας Ζήνωνος Αντιπρόεδρος – ΕΒΕ 
3. Κενδέας Ζαμπυρίνης Γραμματέας – ΕΒΕ 
4. Δώρα Αντωνίου Μέλος – Προϊσταμένη Υπουργείου 

Ε.Ε.Β&Τ 
5. Χρύσης Χρυσάνθου Μέλος – ΕΒΕ  
6. 
7. 

Στάθης Τσιντίδης 
Μιχάλης Μιχαήλ 

Μέλος – ΕΒΕ 
Μέλος – ΕΒΕ 

8. Χαράλαμπος Τσιντίδης Μέλος – Πρόεδρος Βιομ. Περιοχής 
Μεσόγης 

9. Πανίκος Ξυναρής Μέλος – Πρόεδρος Βιομ. Περιοχής 
Αγ.Βαρβάρας  

10. Αντώνης Πετρίδης Μέλος – Πρόεδρος Βιομ. Περιοχής 
Ανατολικού 

11. Χρυσάνθος Παφίτης   Μέλος – Πρόεδρος Επιτρ. Βιομ. Ζωνών 
& περιοχής   Πόλεως Χρυσοχούς 

12. Χρίστος Αθηνοδώρου Μέλος – Βιομήχανος 
13. Θουκής Χρυσοστόμου  Μέλος – Βιομήχανος 
14. Γιώργος Γαβριήλ Μέλος – Βιομήχανος 
15. 
16.  

Δώρος Παφίτης 
Ανδρέας Νικολαϊδης  

Μέλος – Βιομήχανος 
Μέλος - Βιομήχανος 

 
Ειδική Επιτροπή Ενέργειας (υδρογονανθράκων & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) 

 

1. Πρόεδρος: Χρύσης Χρυσάνθου 
2. Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Ιωάννου 
3. Γραμματέας: Κενδέας Ζαμπυρίνης  
4. Μέλος: Παντέλης Ευαγγέλου                 
5. Μέλος: Χρίστος Τζιώλης 
6. Μέλος: Τάσος Γιασεμίδης 
7. Μέλος: Άριστος Βασιλειάδης                         
8. Μέλος: Δώρος Παφίτης 
9. Μέλος: Νάντια Αναστάση                            
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 Ειδική Επιτροπή Ανάπτυξης & Εξωραϊσμού του Εμπορικού Κέντρου 

της  Πάφου 
 

1. Γεώργιος Μάης Πρόεδρος 
2. Χαραλαμπος Παπαντωνίου Αντιπρόεδρος 
3. Μάριος Ανδρέου Γραμματέας  
4. Νίκος Κόνικκος Μέλος (Δήμος Πάφου) 
5. Χαραλάμπος Πιττοκοπίτης Μέλος (Επαρχιακή Διοίκηση) 
6. Κυριάκος Κυριάκου Μέλος (Εκπρόσωπος Σωματείου Φίλοι της   

           Παλιάς Πόλης) 
7. Γιωργούλλα Τσιντίδου Μέλος 
8. Νίκος Φλεβοτομάς  Μέλος 
9. 
10 

Ανδρέας Σιήκης 
Γιάννης Κουλουντής 

Μέλος 
Μέλος (εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Νέων) 

 
 

Διαχειριστική Επιτροπή Ταμείου Βραβείων και Υποτροφιών “Α. Καϊσή” 
 

1. Πρόεδρος – ΕΒΕ Πάφου: Ανδρέας Δημητριάδης 
2. Γραμματέας – ΕΒΕ Πάφου: Κενδέας Ζαμπυρίνης 
3. Ταμίας – ΕΒΕ Πάφου: Ανδρέας Ιωάννου 
4. Μέλος – ex Officio/Δωρητής: Ανδρέας Καϊσής 
5. 
6. 

Μέλος – Γενικός Γραμματέας ΚΕΒΕ: 
Μέλος – ΕΒΕ Πάφου: 

Μάριος Τσιακκής 
Γιώργος Μάης 

 
 

 
Επιτροπή Ελέγχου 

 

 
1. Γιαννάκης Λαζάρου Πρόεδρος 
2. Μάριος Παπαδόπουλος Μέλος 
3. Άγης Γεωργιάδης Μέλος 
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  
  
Η Επαρχία Πάφου βιώνει τον έβδομο χρόνο οικονομικής κρίσης και παρόλο που η τοπική όσο και η 
Κυπριακή οικονομία βρίσκονται πλέον σε τροχιά σταθεροποίησης και ανάκαμψης, εν τούτοις οι 
επενδύσεις και η κατανάλωση παραμένουν ακόμη δέσμιες της ύφεσης. 

Οι βασικοί στόχοι και προτεραιότητες του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου είναι οι 
ακόλουθοι ꞉ 

· Εξειδικευμένη, δυναμική και αποτελεσματική παροχή βοήθειας και υποστήριξης προς τις μικρές 
επιχειρήσεις για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και την προώθηση των 
δραστηριοτήτων τους. 

· Καταλυτικές παρεμβάσεις για την συνεργασία και κοινοπραξία των επιχειρήσεων της Πάφου και 
την προώθηση κοινών σκοπών και στόχων. 

· Ανάληψη συλλογικής δράσης για τον προσδιορισμό και προώθηση δομημένου μοντέλου 
ανάπτυξης της Πάφου, το οποίο θα δίνει έμφαση στην προσέλκυση διεθνών επιχειρήσεων και 
στην καθιέρωση της Πάφου ως περιφερειακού κέντρου παροχής ποιοτικών υπηρεσιών. 

· Προώθηση της Επαρχίας ως περιφερειακού κέντρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας και 
παροχής υψηλών ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών. 

· Προώθηση της υλοποίησης μεγάλων και εμπλουτιστικών έργων υποδομής και ανάπτυξης του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

· Στήριξη και ενδυνάμωση της οικοδομικής και τουριστικής βιομηχανίας, προώθηση εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού και εξασφάλιση νέων αεροπορικών συνδέσεων με προορισμούς που 
παρουσιάζουν προοπτικές. 

· Δημιουργία αποβάθρας και προώθηση του τουρισμού κρουαζιέρας. 

· Συμμετοχή της Επαρχίας Πάφου στην παροχή υπηρεσιών προς εταιρείες εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων καθώς και την μεταποίηση υποπροϊόντων υδρογονανθράκων που 
χαρακτηρίζονται από μηδενικές επιπτώσεις στον περιβάλλον. 

· Προώθηση επενδυτικού ταμείου ύψους €2 δισεκατομμυρίων, το οποίο θα ενταχθεί σε διεθνές 
χρηματιστήριο σε λίγα χρόνια,  για συμμετοχή σε μεγάλα έργα του ιδιωτικού τομέα. 

· Προώθηση εγκατάστασης και λειτουργίας φαρμακοβιομηχανίας στην Πάφο. 

· Δημιουργία Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου στη Βιομηχανική Περιοχή και στη 
Βιομηχανική Ζώνη Αγίας Βαρβάρας / Τίμης / Αναρίτας. 

· Προώθηση συνεργασιών μεταξύ βιομηχανικών επιχειρήσεων της Κίνας και της Ινδίας και 
αντίστοιχων βιομηχανικών επιχειρήσεων της Πάφου, με σκοπό την συμπλήρωση της ενδιάμεσης 
και τελικής αλυσίδας παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων στην Πάφο. 

Παράλληλα στο επίκεντρο των προσπαθειών του Επιμελητηρίου παραμένουν οι πιο κάτω στόχοι, οι 
οποίοι θα συμβάλουν στην δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης, στην αύξηση του πληθυσμού και στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: 

· Επίσπευση υλοποίησης των βασικών έργων υποδομής και ανάπτυξης της Επαρχίας Πάφου.  

· Άμεση προώθηση για υλοποίηση όλων των μεγάλων και εμπλουτιστικών ιδιωτικών έργων/ 
αναπτύξεων της Επαρχίας Πάφου. 
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· Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων. 

· Ευπρεπισμός  των τουριστικών περιοχών της επαρχίας Πάφου,  λήψη μέτρων βελτίωσης του 
δομημένου περιβάλλοντος, φωτισμός κύριων σημείων της πόλης, άρση παράνομων πινακίδων 
και άλλων παρανομιών .  

 

 
 

Από την περσινή Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΕΒΕ Πάφου 

 
 
ΕΜΠΟΡΙΟ   
 
Ο τομέας του εμπορίου στην Επαρχία Πάφου έχει επηρεασθεί  δραστικά από την παρούσα 
οικονομική κρίση καθ΄ότι εξαρτάται άμεσα και έμμεσα από τον Τουρισμό και την Ανάπτυξη Γης και 
επιδεινώθηκε με την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση. 
 
ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)     
 
Παρά την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, το φαινόμενο έκδοσης ακάλυπτων επιταγών 
συνεχίζεται και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια λόγω και της οικονομικής και της πρόσφατης 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. 
 
ΩΡΑΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 
Το Επιμελητήριο Πάφου τάσσεται υπέρ της φιλελευθεροποίησης του ωραρίου για εξυπηρέτηση των 
τουριστικών αναγκών αλλά και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Πρόσφατο αίτημα είναι όπως το 
καλοκαιρινό ωράριο καταστημάτων της Κυριακής που έχει οριστεί για την ελεύθερη Αμμόχωστο 
(7:00πμ – 11:00μμ) ισχύσει άμεσα και για την Επαρχία Πάφου,  ως ο τουριστικός προορισμός που 
προσελκύει το 1/3 των τουριστών Παγκύπρια.  
 
ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ       
 
Παρά τα επανειλημμένα διαβήματα του ΚΕΒΕ και των Τοπικών Επιμελητηρίων συνεχίζονται οι 
μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η 
επιχειρηματική δραστηριότητα με δυσμενείς συνέπειες για τις επιχειρήσεις. Τα Επιμελητήρια θα 
συνεχίσουν να προωθούν το όλο θέμα, αφού η ανάγκη για έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης 
βρίσκεται μόνιμα στις προτεραιότητες τους.             
 
Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου συμμετέχουν ως πάρεδροι στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών 
εκπροσωπώντας τον επιχειρηματικό κόσμο. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 
Ο τομέας του Εμπορίου αποτελεί ένα από τους  βασικότερους τομείς οικονομικής δραστηριότητας 
στην Επαρχία και το Επιμελητήριο για σκοπούς προώθησης του εμπορίου και επίλυσης των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει έχει δημιουργήσει και λειτουργεί το Συμβούλιο Εμπορίου. 

Το Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των επαγγελματικών και οικονομικών 
δραστηριοτήτων του τομέα εμπορίου, προωθεί την επίλυση προβλημάτων  και αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες που αφορούν την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των εμπορικών επιχειρήσεων σε 
συνεργασία με άλλους θεσμοθετημένους φορείς του κλάδου. 

 
Η ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ 
 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου προβαίνει σε δράσεις και ενέργειες που 
αναβαθμίζουν το κύρος και την εικόνα της Πάφου ως αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού και την 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων μέσα από προγράμματα εξωστρέφειας και προβολής της Πάφου στο 
εξωτερικό, την οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων. 
 
Το Επιμελητήριο Πάφου χαιρετίζει την συμμετοχή του Δήμου Πάφου στις προσπάθειες του 
επιχειρηματικού κόσμου της Επαρχίας για εξωστρέφεια και τόνωση της επιχειρηματικότητας και των 
συνεργασιών των επιχειρήσεων της Πάφου στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και ειδικά την 
διοργάνωση αποστολών σε χώρες και πόλεις που βρίσκονται στις προτεραιότητες του ΕΒΕ και την 
ανάληψη κοινών δράσεων για την επαναδραστηριοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου της Πάφου.   
 
Με τις επενδύσεις και την κατανάλωση στην Κυπριακή αγορά να παραμένουν δέσμιες της ύφεσης, η 
εξωστρέφεια είναι μονόδρομος για τις επιχειρήσεις της Πάφου και η προσπάθεια θα πρέπει να 
υποστηριχτεί απ’ όλους.  
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
Το Επιμελητήριο Πάφου στην προσπάθεια του να προωθήσει τα μέλη του στο εξωτερικό έχει 
δημιουργήσει έναν ηλεκτρονικό κατάλογο στον οποίο τα μέλη του χωρίζονται ανά δραστηριότητα. Ο 
ηλεκτρονικός κατάλογος διανέμεται μέσω CD σε Πρέσβεις, Επιμελητήρια, φορείς κα.   
 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΦΟΥ        
 
Το ΕΒΕ Πάφου στήριζε τις προσπάθειες του Δήμου Πάφου για 
ανασυγκρότηση και ενδυνάμωση του ιστορικού Εμπορικού Κέντρου 
της Πόλης, πιστεύοντας ότι έτσι θα ενισχυθεί ουσιαστικά η 
αναβάθμιση και ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας στην 
περιοχή.  
 
Χαιρετίζουμε την πρόσφατη απόφαση της Κυβέρνησης για ανάπλαση 
του παραδοσιακού εμπορικού κέντρου της πόλης συνολικού κόστους 6 
εκ. με αναμενόμενο χρόνο έναρξης των εργασιών το Νοέμβριο του 
2015. Το πρόγραμμα κατασκευής και ανάπλασης του  εμπορικού 
κέντρου της Πόλης της Πάφου προβλέπει την υλοποίηση σε τέσσερεις 
φάσεις : 
 
●  Α΄ Φάση ( Οδός Πάφου Χρυσάνθου – Κανάρη). 
●  Β΄ Φάση ( Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄). 
 
●  Γ΄ Φάση ( Οδός Θερμοπυλών – Βλαδιμηρου Ηρακλέους). 
●  Δ΄ Φάση (Πλατεία Κέννεντυ). 
 

 

 



12 
 

Παράλληλα το πρώτο τρίμηνο του 2016 αναμένεται να ξεκινήσει το έργο της σύνδεσης και ανάδειξης 
των Πλατειών, 28ης Οκτωβρίου, Κωστή Παλαμά και Διονυσίου Σολωμού, των πλατειών δηλαδή που 
περιβάλλουν το Δημοτικό Μέγαρο, συνολικού κόστους 2,2 εκ.  
  
Παράλληλα προκειμένου η Κυβέρνηση να συμβάλει στην καλύτερη ανάδειξη της Πάφου ως 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης εξήγγειλε την χρηματοδότηση έργων που εμπίπτουν στην 
στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη: 

· Αποκατάσταση του κτιρίου του πρώην κινηματοθεάτρου «Αττικόν» και μετατροπή του σε 
πολυχώρο Πολιτισμού και συνεδριακού τουρισμού, συνολικού κόστους 1,1 εκ. ευρώ. 

· Αναβάθμιση και ανάδειξη του Μαρκιδείου Θεάτρου, συνολικού κόστους 3,6 εκ. ευρώ. 
· Αναδιαμόρφωση και ανάδειξη χώρων στη συνοικία Μουττάλου, συνολικού κόστους 2,3 εκ. 

ευρώ. 
· Αποκατάσταση του Χανιού του Ιμπραήμ, συνολικού κόστους 3,2 εκ. Ευρώ. 
· Αποκατάσταση, εξωραϊσμός και αναβάθμιση Δημοτικής Αγοράς, συνολικού κόστους 2,5 εκ. 

ευρώ. 
Όλα τα έργα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016, αφού από 
την 1η Ιανουαρίου 2017 η πόλη της Πάφου θα είναι Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.   
 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ    

 
Μετά την ήδη υλοποιηθεισα ανάπλαση και εξωραϊσμό της κεντρικής πλατείας της Γεροσκήπου, 
αναμένεται και πρέπει να ετοιμαστεί σχέδιο παροχής κινήτρων για εξωραϊσμό των όψεων των 
κτιρίων περιμετρικά της πλατείας ώστε να συνάδουν με την αρχιτεκτονική της ευρύτερης περιοχής 
και να ολοκληρωθεί η ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση του χώρου.  

Στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας της Γεροσκήπου γίνεται σχεδιασμός για επαναχρησιμοποίηση 
του πρώην κοινοτικού γηπέδου Γεροσκήπου, με τη δημιουργία χώρων αθλοπαιδιών, χώρων 
πρασίνου, στάθμευσης κ.λ.π. 

Επίσης έχει κατακυρωθεί η προσφορά για την ετοιμασία του 
ρυθμιστικού σχεδίου για αναβάθμιση του παραδοσιακού πυρήνα της 
Γεροσκήπου. 

Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες μετατροπής του Α΄Δημοτικού 
Σχολείου σε βυζαντινό Μουσείο με σχέδια και δαπάνη της Ιεράς 
Μητρόπολης Πάφου. Η μετατροπή του χώρου περιλαμβάνει εκτός 
του μουσείου χώρους πρασίνου με θεματικές αναφορές από τη 
Μυθολογία, με γλυπτά και άλλες παρεμβάσεις που θα μεταμορφώσουν τη σημερινή εικόνα 
εγκατάλειψης του ιστορικού κτιρίου και της ευρύτερης περιοχής.  

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
 
Αριθμός μελών του Επιμελητηρίου συμμετείχαν ενεργά σε διάφορες εκθέσεις, σεμινάρια και 
επιχειρηματικές συναντήσεις στο εξωτερικό, που διοργάνωσε το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 
 
  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ   

Μέσα στα πλαίσια διεύρυνσης και ενίσχυσης των επιχειρηματικών σχέσεων και των 
εμπορικών δραστηριοτήτων έγιναν συναντήσεις με πρέσβεις και εμπορικούς ακολούθους 
διαφόρων χωρών και αξιωματούχους Επιμελητηρίων:  
 
 



13 
 

· Πολλαπλές συναντήσεις με τον Ύπατο Αρμοστή της Ινδίας στην Κύπρο κύριο Ravi 
Bangar με σκοπό την꞉ 

ᵒ   Προώθηση συνεργασιών μεταξύ μεταποιητικών μονάδων της Πάφου και αντίστοιχων  
     Ινδικών Επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στο ενδιάμεσο και τελικό στάδιο της επεξεργασίας  
     μεταποιητικών προϊόντων. 
 
ᵒ  Εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για την χρηματοδότηση και λειτουργία Επιστημονικού και 

Τεχνολογικού Πάρκου στην Βιομηχανική Περιοχή Αγίας Βαρβάρας / Αναρίτας. 

ᵒ Την προσέλκυση επενδυτών, ιδιαίτερα για την υλοποίηση των μεγάλων ιδιωτικών 
αναπτυξιακών έργων της Πάφου. 

ᵒ  Προώθηση δημιουργίας φαρμακοβιομηχανίας στην Πάφο, η οποία θ’ απασχολήσει μεγάλο 
αριθμό επιστημονικού, τεχνικού και εργατικού προσωπικού. 

ᵒ   Εγκατάσταση και λειτουργία στην Πάφο Ινδικών βιομηχανιών παραγωγής φίλμς (Bollywood 
Movies). 

ᵒ   Εγκατάσταση και λειτουργία Ινδικών επιχειρήσεων στη Πάφο, με σκοπό την πρόσβαση τους 
στην Ευρωπαϊκή αγορά καθώς και στην αγορά της Μέσης Ανατολής. 

ᵒ  Την Αύξηση του τουρισμού από την Ινδία στην Πάφο και την αεροπορική σύνδεση της 
Πάφου με την Ινδία. 

 

 
Από τη συνάντηση με τον Ύπατο Αρμοστή της Ινδίας 

 
 

· Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τρία Επιμελητήρια της Ουκρανίας -  Έχουν 
υπογραφεί μνημόνια συνεργασίας με τα Επιμελητήρια των πόλεων Cherkaskoi, 
Kirovogradskoy & Sumskoy της Ουκρανίας για προώθηση της  Πάφου ως αξιόπιστου 
περιφερειακού κέντρου παροχής υπηρεσιών και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και 
συνεργασιών. 

 
Από την Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τρία Επιμελητήρια της Ουκρανίας  

 
· Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών της Ινδίας (All 

India Association of Industries – AIAI) στα γραφεία του ΕΒΕ Πάφου, παρουσία του 
Προέδρου του Συνδέσμου κου Vijay G. Kalantri και του Ύπατου Αρμοστή της Ινδίας στην 
Κύπρο κου Ravi Bangar. 
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Από την Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών της Ινδίας  
 

· Πρόσκληση και Επίσκεψη του Προέδρου του ΕΒΕ Πάφου στη Κίνα – Ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Πάφου κ.  Ανδρέας Δημητριάδης επισκέφθηκε τον Οκτώβριο 2014  
κατόπιν πρόσκλησης την Κίνα και είχε πολλαπλές συναντήσεις με τους τοπικούς ηγέτες του 
Κομμουνιστικού Κόμματος, των Δημάρχων, Κρατικών Αξιωματούχων, τους εκτελεστικούς 
διευθυντές κρατικών ταμείων και άλλους επενδυτικούς οργανισμούς, των περιφερειών 
Πεκίνου, Σαγκάη, Κουανγκτζιού (Guanzhou), Τζι Γιαγκ (Jee Yang) και Πατού (Badoo). 

Αντικείμενο των συναντήσεων του Προέδρου του ΕΒΕ με τις Κινέζικες Αρχές 
ήταν꞉ 

o Η προσέλκυση Κινέζικων επενδύσεων στη Πάφο. 

o Η προώθηση της Πάφου ως περιφερειακού κέντρου διεθνών 
δραστηριοτήτων για εγκατάσταση και λειτουργία των Κινέζικων 
επιχειρήσεων για να έχουν πρόσβαση την Ευρώπη και την Μέση Ανατολή. 

o Δημιουργία ελεύθερης ζώνης εμπορίου στην Βιομηχανική Περιοχή Πάφου 
για εκθεσιακούς και αποθηκευτικούς σκοπούς αποθήκευσης και 
επανεξαγωγής κινέζικων προϊόντων. 

o Προώθηση συνεργασιών μεταξύ μεταποιητικών μονάδων της Πάφου και 
αντίστοιχων Κινέζικων Επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στο ενδιάμεσο και τελικό 
στάδιο της επεξεργασίας μεταποιητικών προϊόντων. 

o Εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για την χρηματοδότηση και λειτουργία 
Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου στην Βιομηχανική Περιοχή Αγίας 
Βαρβάρας / Αναρίτας. 

o Την Αύξηση του τουρισμού από την Κίνα στην Πάφο και την αεροπορική 
σύνδεση της Πάφου με την Κίνα.  Η δράση αυτή έχει υλοποιηθεί και 
συνεχώς αυξανόμενος αριθμός Κινέζων τουριστών επισκέπτονται την Πάφο 

 
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ   
 
Ο τομέας της μεταποιητικής βιομηχανίας έχει τη δική του σημασία και συνεισφορά στην οικονομία 
του τόπου αφού η βιομηχανική δραστηριότητα έχει μεγάλες πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στο 
σύνολο της οικονομίας, και υποστηρίζει πάρα πολλούς άλλους κλάδους της οικονομίας όπως η 
γεωργία,  οι κατασκευές και ο τουρισμός και συμβάλλει ουσιαστικά στην ισορροπημένη ανάπτυξη, 
δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παραγωγικού ιστού του 
τόπου. 
 
Η Βιομηχανία αντιμετωπίζει διαχρονικά προβλήματα ανταγωνιστικότητας που πολλές φορές 
πηγάζουν από τις διαθρωτικές αδυναμίες και την καθυστέρηση ή/και απουσία  των αναγκαίων 
μεταρρυθμίσεων και ιδιαίτερα την απουσία στρατηγικής για στήριξη και ενίσχυση του τομέα. 
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Τα κυριότερα προβλήματα είναι τα ακόλουθα: 
 
· Ψηλό Κόστος χρηματοδότησης (ψηλά δανειστικά επιτόκια) και έλλειψη της αναγκαίας 

ρευστότητας. 

· Ψηλό κόστος λειτουργιάς ως αποτέλεσμα κυρίως της υπερβολικά ακριβής ηλεκτρικής ενέργειας 
και της έλλειψης εναλλακτικών επιλογών. 

· Απουσία ικανοποιητικού πλαισίου που να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει την αυξημένη χρήση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

· Χαμηλή παραγωγικότητα σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. 

· Γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες στην εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών και στη 
συνεργασία επιχειρήσεων – κράτους. 

· Πολύ μικρή εγχώρια αγορά. 

· Ψηλό μεταφορικό κόστος από και προς τις αγορές του εξωτερικού και ακριβές πρώτες ύλες. 

· Ψηλό κόστος λιμανιών και τα διαχρονικά προβλήματα απεργιών στις μεταφορές / λιμάνια. 

· Ανεπαρκές σύστημα προώθησης των εξαγωγών. 

· Έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. 

· Περιορισμένη δραστηριότητα σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας. 

· Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας σε Βιομηχανικά τεμάχια που ανήκουν στο κράτος. 

· Ψηλό κόστος ενοικίων βιομηχανικών τεμαχίων στις Βιομηχανικές Περιοχές και Ζώνες (ανήκουν 
στο κράτος)  

Τα Επιμελητήρια πιστεύουν ότι ο τομέας της βιομηχανίας-μεταποίησης έχει τη δική του δυναμική  και 
με την κατάλληλη στήριξη μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητα του προς όφελος της 
οικονομίας γενικότερα.  Με την εφαρμογή απλών μέτρων στήριξης η βιομηχανία μπορεί να 
αποτελέσει και πάλι την βάση επανεκκίνησης της ανάπτυξης. 
 
Ενέργειες και Μέτρα Στήριξης: 

· Συμπερίληψη της βιομηχανίας στις προτεραιότητες της νέας αναπτυξιακής πολιτικής. 
· Επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης και βελτίωση των συντελεστών 

δόμησης/κάλυψης/ορόφων στις βιομηχανικές περιοχές και ζώνες. 
· Διαμόρφωση πιο συγκεκριμένης πολιτικής που να προωθεί πιο έμπρακτα την  διασύνδεση 

βιομηχανίας και πανεπιστημίων καθώς και βελτίωση της πρόσβασης των βιομηχανιών στις 
υφιστάμενες υποδομές. 

· Εκπαίδευση ανθρωπινού δυναμικού σε θέματα επιχειρηματικότητας και αναβάθμιση του 
συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας και η άμεση διασύνδεση του με την 
αγορά εργασίας. 

· Εισαγωγή νέων φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις στην μεταποιητική βιομηχανία όπως 
π.χ. την εφαρμογή του μέτρου επιταχυνόμενης απόσβεσης.  

· Βελτίωση του συστήματος επιστροφής του ΦΠΑ για βελτίωση της ρευστότητας των 
εξαγωγικών μονάδων. 

 
Είναι γενικά παραδεκτό ότι η βιομηχανική παραγωγή αποτελεί το δυναμικότερο τομέα 
της οικονομίας κάθε χώρας διαδραματίζοντας ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξή της. Τα 
Επιμελητήρια θεωρούν ότι πρέπει άμεσα να  διαμορφωθούν προτάσεις μιας νέας 
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βιομηχανικής πολιτικής και να εφαρμοστεί μια πιο συγκεκριμένη στρατηγική ατζέντα για 
την στήριξη και αναδιάρθρωση της μεταποίησης μέχρι το 2020 που να  ταυτίζεται  με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικότητες και 
προοπτικές της Κυπριακής βιομηχανίας.   Η νέα αυτή πολιτική θα πρέπει να εντοπίσει 
νέους πιθανούς τομείς βιομηχανικής δραστηριότητας με ψηλή προστιθέμενη αξία 
αξιοποιώντας υφιστάμενες δυνατότητες της χώρας (όπως π.χ. γεωργική παραγωγή και 
μεταποίηση παραδοσιακών προϊόντων), την καλύτερη και πιο αποδοτική αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού με περισσότερη εμπλοκή σε θέματα Έρευνας & Καινοτομίας 
καθώς και τον τομέα τόσο των ΑΠΕ όπου η Κύπρος κατέχει συγκριτικό πλεονέκτημα όσο 
και του αναδυομένου τομέα των υδρογονανθράκων. 
 
Επιβάλλεται η ετοιμασία επιστημονικής μελέτης, η οποία θα υποδείξει την βιομηχανική 
στρατηγική που θα πρέπει να υιοθετηθεί για αντιμετώπιση των προβλημάτων του τομέα 
της βιομηχανίας.  
 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ 
 
Ο τομέας της Βιομηχανίας και η βιομηχανική δραστηριότητα στην Πάφο συνεχίζει να αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα ανταγωνιστικότητας, τα οποία οφείλονται τόσο σε ενδογενείς όσο και εξωγενείς 
παράγοντες. 
 
Λόγω της οικονομικής κρίσης και των χρηματοπιστωτικών περιορισμών που ετέθησαν, η οικονομία 
και η επιχειρηματικότητα έχουν οδηγηθεί σε οικονομικά αδιέξοδα και αναπόφευκτα επηρέασαν και 
την βιομηχανική ανάπτυξη. 
 
Η Πάφος, ως επί το πλείστον, δεν διαθέτει βιομηχανικές μονάδες εξαγωγικού προσανατολισμού. Οι 
υφιστάμενες βιομηχανίες διαθέτουν τα προϊόντα και παρέχουν τις υπηρεσίες τους  κυρίως στη 
τοπική οικονομία. 

 
Η Επαρχία Πάφου, έχει δύο βιοτεχνικές περιοχές  (στη Πάφο 
και στη Γεροσκήπου,  ιδιοκτησία των δύο Δήμων),  οι οποίες 
έχουν αναπτυχθεί πλήρως και δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
βιοτεχνικά τεμάχια. Υπάρχουν δώδεκα βιομηχανικές ζώνες 
(ελαφριάς και αυξημένου βαθμού οχληρίας) και βιοτεχνικές 
ζώνες διάσπαρτες σε όλη την Επαρχία. Κάποιες είναι 
ανεπτυγμένες και κάποιες δεν έχουν αναπτυχθεί. Η κάθε ζώνη 
έχει τα δικά της προβλήματα που κυρίως σχετίζονται με 
θέματα υποδομής και μεταφοράς υπηρεσιών (ρεύμα, νερό, 
τηλέφωνα κλπ). 

 
 
 

Η Πάφος έχει δυο βιομηχανικές περιοχές όπου βρίσκονται οι κυριότερες βιομηχανικές 
μονάδες: 
 
Α. Βιομηχανική Περιοχή Μεσόγης: 
Τα προβλήματα που παρατηρούνται είναι : 
· Ανάγκη επιδιόρθωσης δρόμων και πεζοδρομίων. 
· Απαραίτητη ενίσχυση ασφάλειας και αναβάθμιση της καθαριότητας. 
· Υψηλό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος. 
· Η πρόσφατη επιβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας στα μισθωμένα ακίνητα.  
 
Έχουν αναπτυχθεί όλα τα βιομηχανικά τεμάχια που παραχωρήθηκαν. 
 

 



17 
 

 
Από τη Γενική Συνέλευση των βιομηχάνων της βιομηχανικής περιοχής Μεσόγης 

 
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ (ΜΕΣΟΓΗΣ) 
 

Έτος 
Ίδρυσης 

Αριθμός 
Βιομηχανικών 

Τεμαχίων 

Αριθμός 
Βιομηχανιών 

Αριθμός 
Αδιάθετων 
Οικοπέδων 

Ισχύον 
Ενοίκιο 2013 

1975 41 38 0 €496,57 το 
δεκάριο 

 
 

 
 
Β. Βιομηχανική Περιοχή Αγίας Βαρβάρας / Τίμης: 
 
Τα προβλήματα που παρατηρούνται είναι : 

· Υψηλά και μη ανταγωνιστικά ενοίκια.  
· Δυσβάστακτες φορολογίες των Τοπικών Αρχών. 
· Το υψηλό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. 
· Απαιτείται αναβάθμιση της καθαριότητας και άμεση μετακίνηση των παράνομων 

κτηνοτροφικών υποστατικών που βρίσκονται ή γειτνιάζουν με την βιομηχανική περιοχή. 
· Η πρόσφατη επιβολή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας στα μισθωμένα ακίνητα. 
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Β’ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ Α’ ΦΑΣΗ 
 

Έτος 
Ίδρυσης 

Αριθμός 
Βιομηχανικών 

Τεμαχίων 

Αριθμός 
Βιομηχανιών 

Αριθμός 
Αδιάθετων 
Οικοπέδων 

Ισχύον 
Ενοίκιο 2013 

2005 27 17 0 €3,433,68 το 
δεκάριο 

 
 

Β’ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ Β’ ΦΑΣΗ 
 

Έτος 
Ίδρυσης 

Αριθμός 
Βιομηχανικών 

Τεμαχίων 

Αριθμός 
Βιομηχανιών 

Αριθμός 
Αδιάθετων 
Οικοπέδων 

Ισχύον 
Ενοίκιο 2013 

2007 78 21 0 €3,358,14 το 
δεκάριο 

 
Λόγω της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας, καθώς και της αδυναμίας των τραπεζών 
για χρηματοδότηση, ο αριθμός των βιομηχανικών μονάδων που έχουν ανεγερθεί είναι 
περιορισμένος. Η οικονομική κρίση έχει παγοποιήσει την υλοποίηση αριθμού επενδυτικών σχεδίων 
παρ’ όλο που έχουν εξασφαλιστεί σχετικές πολεοδομικές άδειες. 
 
Τα μεγάλα προβλήματα και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανικές / βιοτεχνικές μονάδες και 
γενικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Πάφου προέρχονται κυρίως από: 
 

· Την παρατεινόμενη στασιμότητα της αγοράς και την υποτονικότητα της ζήτησης. 
· Την συνεχιζόμενη έλλειψη ρευστότητας. 
· Την αδυναμία εξυπηρέτησης του υπέρογκου δανεισμού του παρελθόντος. 
· Το ψηλό κόστος του χρήματος. 
· Τις προβληματικές εισπράξεις των χρεών. 
· Την αύξηση των λειτουργικών δαπανών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

 
Ίδρυση Επαρχιακού Συνδέσμου Οινοποιείων Πάφου 
Σε ιδρυτική Γενική Συνέλευση των ιδιοκτητών Οινοποιείων της Πάφου ιδρύθηκε ο Επαρχιακός 
Σύνδεσμος Οινοποιείων Πάφου ο οποίος εντάχθηκε στο Επιμελητήριο Πάφου και στοχεύει:   

- Στην δυναμική προώθηση της επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος. 
- Την συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση της 

παραγωγικής διαδικασίας του κλάδου και στην ομαδική προώθηση των παραγόμενων 
προϊόντων. 

- Την εκπροσώπηση του κλάδου σε επιχειρηματικά φόρουμ και εκθέσεις του εξωτερικού για 
ανάπτυξη και προώθηση του τομέα. 

 

 
Από την Ιδρυτική Γενική Συνέλευση των Οινοποιών της Επαρχίας Πάφου 
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Το ΕΒΕ χαιρετίζει τις πρόσφατες αποφάσεις της Κυβέρνησης που ικανοποιούν διάφορες 
εισηγήσεις του ΚΕΒΕ & ΕΒΕ Πάφου: 
 
ü Την παγοποίηση του μισθώματος για τα βιομηχανικά τεμάχια στις βιομηχανικές περιοχές για 

μια πενταετία για κάθε βιομηχανική μονάδα. 
ü Την δυνατότητα πληρωμής των ενοικίων στις βιομηχανικές περιοχές με δόσεις. 
ü Την απλοποίηση και διαφοροποίηση των διαδικασιών και των όρων διαφόρων σχεδίων 

(σχέδια για την αύξηση της απασχόλησης) ώστε να ενθαρρύνεται η αξιοποίηση τους. 
ü Την διεύρυνση χρήσεων στις βιομηχανικές περιοχές.  

 

 
Από την Γενική Συνέλευση των βιομηχάνων 

της Βιομηχανικής Περιοχής Αγίας Βαρβάρας/ Τίμης. 

 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ  
 
Πολλές βιομηχανικές ζώνες συνεχίζουν να παραμένουν αδρανείς και αναξιοποίητες λόγω μή 
υλοποίησης των προβλεπόμενων έργων υποδομής και ανάπτυξης από τις   τοπικές αρχές.  
 
Προς τον σκοπό της ταχύτερης δυνατής υλοποίησης των αναγκαίων έργων και μεταφοράς των 
αναγκαίων υπηρεσιών στις βιομηχανικές ζώνες, το Επιμελητήριο με βάση σχετική εισήγηση του 
αναμένει όπως το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, που έχει την ευθύνη 
του βιομηχανικού τομέα, να αναλάβει πλέον την ευθύνη και τις αρμοδιότητες προώθησης και 
κατασκευής των έργων αυτών. 
 
 
 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ / ΤΙΜΗΣ     
  
Το Επιμελητήριο μέσα στα πλαίσια υποστήριξης του επιχειρηματικού και ειδικά του βιομηχανικού 
κόσμου της Επαρχίας Πάφου, εξασφάλισε την παραχώρηση τεμαχίου στην Βιομηχανική Περιοχή 
Αγίας Βαρβάρας / Τίμης για τη δημιουργία Πολυδύναμου Διοικητικού Βιομηχανικού Κέντρου.  
 
Σκοπός του Βιομηχανικού Κέντρου είναι να δοθεί  δυνατότητα καλύτερης εξυπηρέτησης του 
επιχειρηματικού κόσμου και των βιομηχάνων  καθώς και η αξιοποίηση διαφόρων σχεδίων και 
προγραμμάτων. Το Κέντρο προβλέπεται ότι θα διαθέτει αίθουσες διαλέξεων / κατάρτισης, 
ηλεκτρονικής σύνδεσης, έκθεση βιομηχανικών προϊόντων, εστιατόριο, βρεφοκομικό σταθμό και 
οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες  και διευκολύνσεις κριθούν απαραίτητες για εξυπηρέτηση των 
αναγκών  των βιομηχάνων.  
 
Εξετάζεται η δυνατότητα ένταξης του στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για την 
δημιουργία Επιστημονικού, Τεχνολογικού Πάρκου ή την δημιουργία Bonded Warehouse 
καθώς και η δυνατότητα να δημιουργηθεί και σταθμός πετρελαιοειδών. 
 
 



20 
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 
Μέσα από τις  Γενικές Συνελεύσεις των Βιομηχάνων στις Βιομηχανικές Περιοχές και Ζώνες της 
Επαρχίας, εκλεγηκαν οι τοπικές επιτροπές και στη συνέχεια μέσω του Βιομηχανικού Συμβουλίου 
Πάφου  εγκαινιάστηκε μια αμφίδρομη επικοινωνία με τον βιομηχανικό κόσμο. Τα προβλήματα που 
εντοπίστηκαν μέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις και την δραστηριότητα των επιτροπών τέθηκαν 
ενώπιον των Αρμόδιων Κρατικών και Τοπικών Αρχών, ορισμένα δε έχουν επιλυθεί και άλλα 
βρίσκονται στο στάδιο της  προώθησης για επίλυση. 
 
 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ   

 
Το Επιμελητήριο προωθεί την δημιουργία 
Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου στην 
Πάφο για προώθηση της επαρχίας ως 
ερευνητικού και αναπτυξιακού κέντρου και 
κάνει τα απαραίτητα διαβήματα ώστε να μπορεί 
η Πάφος να διεκδικήσει με αξιώσεις την 
κατασκευή ενός τόσο σημαντικού έργου που 
θα αποτελέσει το έναυσμα δημιουργίας 
καινοτόμων επιχειρήσεων σε ολόκληρη την 
Κύπρο.  
Για το θέμα έγινε ειδική παρουσίαση στο ΔΣ του ΕΒΕ από τον συμβουλευτικό οίκο KPMG 
και το Επιμελητήριο είναι σε επαφή με αριθμό Πρέσβεων καθώς και Στρατηγικών 
Επενδυτών με σκοπό την προώθηση και υλοποίηση του Έργου. 
 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   
 
Η διεθνής οικονομική κρίση κατέδειξε και τα διαρθρωτικά προβλήματα της Κυπριακής Οικονομίας και  
ιδιαίτερα της Πάφου.   
 
Η ανάπτυξη και ευημερία της Πάφου βασίσθηκε κατά κύριο λόγο στους ευαίσθητους τομείς της 
οικοδομικής και τουριστικής βιομηχανίας και παρεμφερείς δραστηριότητες. Αποτέλεσμα τούτου είναι 
και ο πιο έντονος επηρεασμός σε σχέση με άλλες Επαρχίες ένεκα της κρίσης. 
 
Η περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών και μείωση του υψηλού βαθμού εξάρτησης της 
οικονομίας σε τομείς ιδιαίτερα και άμεσα ευαίσθητους σε εξωγενείς παράγοντες αποτελούν πάγιους 
στόχους και του κράτους, όπως απεικονίζεται και στα εκάστοτε Στρατηγικά Σχέδια Ανάπτυξης. 
 
Η ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών, ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με δραστηριότητες από το 
εξωτερικό, είναι αδήριτη ανάγκη για την Πάφο ώστε να μειωθεί η εξάρτηση της σε παραδοσιακούς 
και ευάλωτους οικονομικούς τομείς. 
 
Η Πάφος έχει όλες τις δυνατότητες για να αναπτυχθεί σε Ποιοτικό Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών, 
ιδιαίτερα στους τομείς των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, του Επιχειρηματικού, Ιατρικού, 
Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού, Εμπορικού και άλλων μορφών Εναλλακτικού Τουρισμού.  
 
Για να γίνει εφικτή η προσέλκυση και δραστηριοποίηση διεθνών εταιρειών και γενικότερα η 
ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, θα πρέπει να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής και ανάπτυξης και 
να παρασχεθούν τα αναγκαία ελκυστικά κίνητρα. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       
 
Ο Τομέας των Υπηρεσιών αποτελεί τον ένα από τους δύο βασικότερους τομείς 
οικονομικών δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου από τον οποίο και προέρχεται περίπου 
το 50% των μελών του. 
 
Το Επιμελητήριο δίνοντας έμφαση στο Τομέα των Υπηρεσιών λειτούργησε το Συμβούλιο 
Υπηρεσιών, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των επαγγελματικών και 
οικονομικών δραστηριοτήτων του τομέα Υπηρεσιών και το οποίο προωθεί την επίλυση 
προβλημάτων και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που αφορούν την  ανάπτυξη και τη 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του τομέα σε συνεργασία με  άλλους  θεσμοθετημένους 
φορείς του κλάδου . 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ     
 
Λόγω των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της, των μεγάλων έργων υπό υλοποίηση ή/ και 
προγραμματισμό,  αλλά και της μείωσης των τιμών τα τελευταία 7  χρόνια,  η Πάφος 
συνεχίζει να κρατά το σκήπτρο στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων στην Κύπρο. Όμως, οι 
παρούσες συνθήκες επιβάλλουν επιτακτικά την άμεση λήψη μέτρων για τόνωση του 
σημαντικού αυτού τομέα δραστηριοτήτων. 
 
Νέα Μέτρα 
 
Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ και με τους θεσμοθετημένους αρμόδιους 
Συνδέσμους και Φορείς, έχει υποβάλει πολλά υπομνήματα με εφαρμόσιμες προτάσεις και 
εισηγήσεις για στοχευμένα μέτρα. Έχουν επίσης γίνει αλλεπάλληλες συσκέψεις και 
συναντήσεις με αρμόδιους Υπουργούς, Κρατικούς Αξιωματούχους και Κόμματα. 
 
Προς αποφυγή περαιτέρω αρνητικών εξελίξεων με επιπτώσεις στις πλείστες οικονομικές 
δραστηριότητες και διαφύλαξη της αναπτυξιακής προοπτικής του κλάδου, επιβάλλεται η 
άμεση υλοποίηση των πιο κάτω εκκρεμούντων μέτρων: 
 

· Υιοθέτηση συγκεκριμένης χρηματοπιστωτικής πολιτικής με την απαιτούμενη 
ευελιξία για να βοηθηθεί ο τομέας να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από την 
οικονομική κρίση. 

· Παροχή φορολογικών κινήτρων σε όσους επενδύσουν σε κτίρια για περίοδο δύο 
ετών (2016-2017), όπως επιταχυνόμενη απόσβεση, μείωση φόρου 
κεφαλαιουχικών κερδών και εκπτώσεις για επένδυση. 

· Μέτρα και κίνητρα για επιτάχυνση και υλοποίηση μεγάλων και εμπλουτιστικών 
ιδιωτικών αναπτυξιακών έργων που θεωρούνται μείζονος σημασίας, 
περιλαμβανομένων έργων τουριστικής υποδομής  και εμπλουτισμού καθώς και 
έργων που αναπτύσσουν τον Τομέα Υπηρεσιών ή και νέες επιθυμητές 
δραστηριότητες.   

· Άμεση προώθηση ή/και αδειοδότηση των προγραμματισμένων μεγάλων έργων 
ανάπτυξης που θα υλοποιηθούν από τον ιδιωτικό τομέα. 

· Εξορθολογισμός του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας.                                                                                                     
· Εκσυγχρονισμός των Δημόσιων Υπηρεσιών/ Τμημάτων και  άμεση εξάλειψη 

χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών που αφορούν έκδοση αδειών 
ανάπτυξης, τίτλων ιδιοκτησίας και άλλων πιστοποιητικών. 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ      
 
Η θέση των Επιμελητηρίων σχετικά με το πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων του Κυπριακού 
συστήματος υγείας, μέσα από την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) είναι οι 
πιο κάτω: 
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1. Σε ότι αφορά την αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων: 

o Τα αυτονομημένα νοσηλευτήρια πρέπει να λειτουργήσουν στη βάση του 
ιδιωτικού δικαίου και όχι ως οργανισμοί δημοσίου δικαίου. Μόνο εάν τα 
νοσηλευτήρια λειτουργούν στην βάση του ιδιωτικού δικαίου θα μπορούμε να 
έχουμε ανταγωνισμό επί ίσοις όροις μεταξύ των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.  

o Διαφωνούμε πλήρως με την πρόθεση για κάλυψη των ελλειμμάτων των 
αυτονομημένων νοσηλευτηρίων από το κράτος για οποιαδήποτε περίοδο. 
Τυχών κάλυψη θα δημιουργήσει συνθήκες βάναυσου αθέμιτου ανταγωνισμού 
εις βάρος των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.  

 
2. Σε ότι αφορά την τροποποίηση του Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου 

σημειώνουμε τα εξής:  
o Το ΓεΣΥ πρέπει εξ’αρχής να εφαρμοστεί ως πολυασφαλιστικό σύστημα στα 

πλαίσια και στις παραμέτρους που θα καθοριστούν από σχετική μελέτη, η 
οποία πρέπει να προηγηθεί της εφαρμογής του ΓεΣΥ ώστε να διασφαλίζεται η 
λειτουργικότητα, το κόστος και η βιωσιμότητα του.  

o Εάν δεν εφαρμοστεί από την αρχή πολυασφαλιστικό σύστημα θα είναι σχεδόν 
αδύνατο να υλοποιηθεί αργότερα, αφού εν τω μεταξύ οι ασφαλιστικές 
εταιρείες που λειτουργούν σχέδια υγείας θα έχουν ακυρώσει τα συμβόλαια και 
θα έχουν χάσει όλους τους πελάτες τους.  

o Το ΕΒΕ διαφωνεί εντονότατα με τη μεταφορά του Ταμείου Ασφάλισης Υγείας 
στο Υπουργείο Υγείας ή σε οποιοδήποτε άλλο κρατικό φορέα. Το Ταμείο 
Υγείας πρέπει να είναι ανεξάρτητο από οποιοδήποτε φορέα ή Υπουργείο και 
την ευθύνη διαχείρισης και διοίκησης του θα πρέπει να έχουν αποκλειστικά και 
μόνο τα μέρη που συνεισφέρουν αναλογικά με το ύψος των εισφορών τους.  

o Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τεθεί ανώτατο ύψος (πλαφόν) επί των συνολικών 
εισοδημάτων πάνω στα οποία θα καταβάλλονται εισφορές. Η καταβολή 
εισφορών επί του συνόλου των εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή χωρίς 
ανώτατο όριο αποτελεί αύξηση του φορολογικού συντελεστή.  

o Ανάγκη δημιουργίας ενός ανεξάρτητου Εποπτικού Οργανισμού που θα ελέγχει 
σωστά το σύστημα, τόσο τους πάροχους υπηρεσιών υγείας όσο και τους 
αγοραστές αυτών των υπηρεσιών (ΟΑΥ και Ασφαλιστικές Εταιρείες)  

 
Άμεσα συνυφασμένη με τα πιο πάνω είναι και η άποψη μας ότι η εφαρμογή του ΓεΣΥ αυτή 
τη δεδομένη χρονική στιγμή με τα γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζει στο σύνολο της η 
Κύπρος, θα σημαίνει μια νέα φορολογία της τάξεως των 400- 450 εκ. που θα αντληθεί από 
τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους εισοδηματίες. Αυτό θα δημιουργήσει πρόσθετα 
προβλήματα ρευστότητας στις ήδη χειμαζόμενες επιχειρήσεις και μείωση του εισοδήματος 
των εργαζομένων και των εισοδηματιών με επίπτωση πάνω στην κατανάλωση και την 
οικονομία γενικότερα.  
 
Η εφαρμογή του ΓεΣΥ θα αποτελέσει ορόσημο για την Κυπριακή Δημοκρατία και ένα εκ των 
σημαντικότερων αγαθών, αν όχι το σημαντικότερο, που θα παρέχει η Κυπριακή πολιτεία 
προς τους πολίτες ισάξιο του συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η έκταση και το κόστος 
του εγχειρήματος είναι τέτοια ώστε να καθιστά αναγκαία την εφαρμογή του πάνω σε ορθή 
βάση ευθύς εξαρχής. Λανθασμένες ενέργειες και αποφάσεις που θα ληφθούν σήμερα στη 
βάση πολιτικών ευαισθησιών και όχι στη βάση της λογικής και του ορθολογισμού θα έχουν 
τεράστιο οικονομικό κόστος για ολόκληρη την κοινωνία και αρνητικό αντίκτυπο στο επίπεδο 
της δημόσια υγείας.  
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Το ΕΒΕ Πάφου θεωρεί το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ) ως ένα από τα μεγαλύτερα 
έργα που προωθεί το Κράτος. Επιβάλλεται όπως στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, συμμετέχουν εμπειρογνώμονες / επιστήμονες με 
σχετική ειδίκευση, με γνώση στο αντικείμενο που καλούνται να διαχειριστούν και 
με ανεξαρτησία στην εκπροσώπηση για την ορθολογιστική διαχείριση του 
Σχεδίου, με μοναδικό γνώμονα το ευρύτερο συμφέρον του τόπου, της οικονομίας 
και των πολιτών. 
 
 
ΠΑΦΟΣ – ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    
 
Το ΕΒΕ Πάφου δίδει ιδιαίτερη σημασία στην καθιέρωση της Πάφου ως Κέντρου Διεθνών 
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων. 
 
Τα πολλαπλά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Πάφου μπορούν να καταστήσουν την Πάφο πόλο έλξης 
των ξένων επιχειρήσεων, μετατρέποντας έτσι την Επαρχία σε διεθνές επιχειρηματικό και 
χρηματοοικονομικό κέντρο. Η Πάφος πληροί τα πιο κάτω κριτήρια εδραίωσης της ως Διεθνές 
Επιχειρηματικό Κέντρο, ως μέρος της ευρύτερης προσπάθειας που καταβάλει η Κύπρος: 
 

· Έχει ελκυστικό περιβάλλον και σχετική υποδομή για να φιλοξενήσει τα στελέχη διεθνών 
επιχειρήσεων. 

· Παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές, λογιστικές, συμβουλευτικές, τραπεζικές και άλλες 
υπηρεσίες. 

· Έχει εξαιρετική υποδομή στις μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και συνεδριακές διευκολύνσεις. 

· Διαθέτει εργατικό δυναμικό με ανώτερη εκπαίδευση και επαγγελματισμό. 

· Έχει διεθνές αεροδρόμιο με πολλές διασυνδέσεις. 

· Έχει υψηλής ποιότητας ζωή. 

Περαιτέρω, τα γενικότερα πλεονεκτήματα της Κύπρου είναι : 
 

− Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. 
− Σταθερό νομικό και φορολογικό περιβάλλον. 
− Ευνοϊκό φορολογικό σύστημα με  χαμηλό συντελεστή εταιρικού φόρου σε σχέση με 

τα Κράτη της ΕΕ, στο 12,5%. 
− Ευρύ φάσμα συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας. 
− Στρατηγική θέση στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και 

της Αφρικής και ιδανική ζώνη ώρας. 
− Εξέλιξη σε ενεργειακό κόμβο.  

 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜμΕ)     
 
Η Πάφος έχει υποστεί τις μεγαλύτερες επιπτώσεις και συνέπειες από την οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της 
κυπριακής οικονομίας και τη μεγάλη πλειοψηφία των μελών μας, να αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα επιβίωσης. Γι’ αυτό στο επίκεντρο των προσπαθειών του Επιμελητηρίου βρίσκονται τα 
προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
 
Επιβάλλεται άμεσα να ληφθούν οι πιο κάτω αποφάσεις / μέτρα: 

· Κίνητρα και σχέδια για αναθέρμανση της οικονομίας και ενίσχυση της 
 ανταγωνιστικότητας. 
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· Ενίσχυση των ΜμΕ από σχέδια και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
· Άμεση επίλυση του προβλήματος της ρευστότητας των τραπεζών ώστε να 

 δανειοδοτήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  με ανταγωνιστικά επιτόκια. 
· Εφαρμογή του εγγυοδοτικού οργανισμού (τραπεζικές εγγυήσεις των ΜμΕ).  
· Οι ΜμΕ να γίνουν πιο εξωστρεφείς. 

 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ    
 
Ένας από τους στρατηγικούς στόχους του Επιμελητηρίου είναι η προώθηση της υλοποίησης των 
μεγάλων αναπτύξεων και εμπλουτιστικών έργων του ιδιωτικού τομέα που θα συμβάλλουν στη 
δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης, με πολλαπλασιαστικά οφέλη στη τοπική οικονομία και κοινωνία. 
 
Το Επιμελητήριο χαιρετίζει τα φορολογικά και πολεοδομικά κίνητρα που πρόσφατα έχει 
ανακοινώσει η Κυβέρνηση, τα οποία αναμένεται ότι θα συμβάλουν ουσιαστικά στην 
προσέλκυση ξένων επενδυτών. Πέραν όμως των ανακοινωθέντων μέτρων χρειάζονται 
περαιτέρω σημαντικές ενέργειες για ν’ ανακάμψει ο τομέας των ακινήτων. 
 

 

Οργάνωση Επενδυτικών Ημερίδων και Συμμετοχή σε εκθέσεις  
 

To E.B.E Πάφου σε μια προσπάθεια να στηρίξει και να προωθήσει τις μεγάλες ιδιωτικές αναπτύξεις 
της Πάφου,  επεξεργάζεται την διοργάνωση επενδυτικών φόρουμ στη Πάφο με την Ινδία (υπό την 
αιγίδα του Υπουργού Οικονομικών) και με την Κίνα (υπό την αιγίδα του Υπουργού Ε.Ε.Β&Τ). 
 
Τις αποστολές θα δεχτεί στο Προεδρικό ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα γίνει σχετικός 
προϋπολογισμός και θα εξασφαλιστούν χορηγίες (CIPA, KOT, Τράπεζες, Επενδυτικοί και 
επιχειρηματικοί φορείς κτλ). 
 
Έντυπο και Ηλεκτρονικό Υλικό Προσέλκυσης Επενδύσεων   
 
Το Επιμελητήριο στην προσπάθεια του να προωθήσει τις επιχειρηματικές συνεργασίες των μελών 
του και την προσέλκυση επενδύσεων στην Επαρχία, ετοίμασε σύγχρονο έντυπο και ηλεκτρονικό 
υλικό σε διάφορες γλώσσες, που περιγράφει όλους τους τομείς της Πάφου. Πιο συγκεκριμένα: 

1. Σύγχρονη νέα ιστοσελίδα,  με στόχο την προβολή των μελών μας και την προώθηση της 
Επαρχίας της Πάφου ως αξιόπιστο περιφερειακό κέντρο παροχής υπηρεσιών και προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων και συνεργασιών.  

2. Φυλλάδιο της Επαρχίας Πάφου σε Αγγλικά και Κινέζικα, που περιγράφει τους λόγους που 
κάποιος πρέπει να επενδύσει στην Πάφο, αναφέροντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά 
και την υποδομή που μπορεί να παράσχει η Επαρχία σε επιχειρήσεις και επενδυτές. 

Παράλληλα προγραμματίζεται η έκδοση του φυλλαδίου σε Ρώσικα και Αραβικά και η δημιουργία 
δυναμικού ενημερωτικού βίντεο με την ιστορία, τα αξιοθέατα, την υποδομή της Πάφου με αναφορά 
στους επαγγελματικούς τομείς που μπορεί να βρει κάποιος στην Επαρχία (Ανάπτυξη Γης, Τουρισμός, 
Υπηρεσίες, Τράπεζες, Βιομηχανία, Εμπόριο κλπ). 
 
Προώθηση εναλλακτικών χρηματοδοτήσεων 
 
Το Επιμελητήριο Πάφου στη προσπάθεια του να συμβάλει στην εξεύρεση εναλλακτικών 
πηγών χρηματοδότησης των μεγάλων ιδιωτικών αναπτύξεων αλλά και στην αξιοποίηση 
διαφόρων χρηματοδοτικών σχεδίων για τον επιχειρηματικό κόσμο είχε διάφορες 
συναντήσεις με αξιωματούχους Ευρωπαϊκών και Διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών: 
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· Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
· Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης  
· Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  

 
 

 
Φωτογραφία από συνάντηση του ΔΣ ΕΒΕ Πάφου με εκπροσώπους των  

μεγάλων ιδιωτικών αναπτύξεων της Επαρχίας 

 
 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ – APHRODITE FUND 
 
Το ΕΒΕ Πάφου σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επενδυτικών Ταμείων (CΙFA) 

και τη Θυγατρική Εταιρεία της Τράπεζας Κύπρου CISCO,  προωθεί την δημιουργία 

Επενδυτικού Ταμείου ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα θέσει κάτω από την 

ομπρέλα του 5  έως 6   μεγάλα σύνθετα αναπτυξιακά έργα του ιδιωτικού τομέα στην 

Πάφο, για την προώθηση της υλοποίησης τους. 

Το Επιμελητήριο έχει συζητήσει το πιο πάνω αναφερόμενο θέμα με το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επενδυτική 

Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και με αριθμό 

επενδυτικών ταμείων του εξωτερικού, καθώς και εμπειρογνώμονες επενδυτικών ταμείων 

(δικηγόρους, οικονομικούς αναλυτές). 

Μέσα από τις πιο πάνω αναφερόμενες διαβουλεύσεις έχει διαφανεί ότι η προσπάθεια του 

Επιμελητηρίου θα μπορούσε να έχει θετική κατάληξη σε σύντομο χρονικό διάστημα εάν 

αναλάμβανε ως Διευθυντής Επενδύσεων (Investment Manager) του προτεινόμενου 

επενδυτικού ταμείου, οργανισμός διεθνούς κύρους, και το Επιμελητήριο προς αυτή την 

κατεύθυνση είναι σε διαβουλεύσεις με διάφορους οργανισμούς συμπεριλαμβανομένου 

και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 

Διαφαίνεται επίσης ότι οι Τράπεζες που έχουν χρηματοδοτήσει τα έργα που θα 

ενταχθούν στο Επενδυτικό Ταμείο,  είναι διατεθειμένες να μετατρέψουν τα δάνεια τους 

σε επένδυση στο Ταμείο και με αυτό τον τρόπο να απελευθερωθούν από τις 

επιβαρύνσεις τα έργα. 
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Παραθέτουμε πιο κάτω τη δομή του προτεινόμενου επενδυτικού ταμείου꞉ 

 
    

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
 
Η Τουριστική βιομηχανία παραμένει ένας εκ των δύο βασικότερων και σημαντικότερων τομέων 
οικονομικής δραστηριότητας της Επαρχίας Πάφου. 
 
Η Πάφος διαθέτει περίπου 29,000 κλίνες (το 33% των κλινών Παγκύπρια) εκ των οποίων πάνω από 
το 40% αφορά ξενοδοχειακές μονάδες κατηγορίας 4 και 5 αστέρων. Προσελκύει κάθε χρόνο περίπου 
το 33% των συνολικών τουριστικών αφίξεων με κύριες αγορές την Αγγλική, Ρωσική, Γερμανική, 
Ολλανδική, και με καλή προοπτική ως προς τις Σκανδιναβικές χώρες και τις αναδυόμενες/ 
ανερχόμενες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης όπως της Πολωνίας, Ιταλίας, Γαλλίας, Αυστρίας, 
Λουξεμβούργου, Βελγίου των Αραβικών Χωρών κ.α. 
 
Η τουριστική βιομηχανία της Πάφου αντιμετωπίζει την τελευταία δεκαετία πολλά και σοβαρά 
προβλήματα τα οποία έχουν επιδεινωθεί από τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και τα 
πρόσφατα χρηματοπιστωτικά προβλήματα.  
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Με βάση και το Στρατηγικό Σχέδιο του ΚΟΤ,  λόγω των περιορισμένων φυσικών πόρων και του 
υψηλού κόστους αρχικής επένδυσης και μετέπειτα λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων, η 
μοναδική επιλογή της Κύπρου είναι η ανάπτυξη Ποιοτικού Τουρισμού και Εναλλακτικών Μορφών 
Τουρισμού.  
 
Ως τουριστικός προορισμός, σήμερα η Πάφος δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του σύγχρονου ποιοτικού 
τουρίστα που θέλουμε να προσελκύσουμε. Ο επισκέπτης υψηλής εισοδηματικής τάξης επιζητεί 
αναβαθμισμένη αισθητική και περιβάλλον, έργα υποδομής, αναβαθμισμένες δραστηριότητες και 
υψηλό επίπεδο καταλυμάτων και υπηρεσιών.  
 
Η ποιότητα και το επίπεδο των τουριστικών μονάδων και υπηρεσιών αποτελούν βασική προϋπόθεση 
για την ανάπτυξη του Τουρισμού. Πολλές όμως τουριστικές μονάδες, οι πλείστες των οποίων 
δημιουργήθησαν τα τελευταία 20 χρόνια, αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας και 
ρευστότητας που δεν τους επιτρέπουν να προχωρήσουν στις αναγκαίες ανακαινίσεις, αναβαθμίσεις 
και βελτιώσεις του επιπέδου παρεχομένων υπηρεσιών. Η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς λόγω και 
των προβλημάτων χρηματοδότησης / ρευστότητας και του πολύ υψηλού κόστους ενέργειας. 
 
Αναγκαία έργα υποδομής που προγραμματίζονται 
εδώ και δεκαετίες, βρίσκονται ακόμη στο στάδιο 
του σχεδιασμού. Εμπλουτιστικά τουριστικά έργα, 
όπως οι Μαρίνες και τα Καζίνο, καθυστερούν λόγω 
νομικών διαδικασιών ή έλλειψη πολιτικής 
βούλησης.  
 
Σε αρκετές περιπτώσεις το επίπεδο αισθητικής, 
καθαριότητας και ευπρεπισμού και γενικά του 
περιβάλλοντος στις τουριστικές περιοχές και 
χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος δεν 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου επισκέπτη αλλά και του πολίτη της επαρχίας Πάφου. 
Επί τούτου υπάρχει συλλογική ευθύνη κράτους, τοπικών αρχών, επιχειρήσεων και του κοινού 
γενικότερα. Με γρήγορες και αποφασιστικές κινήσεις η όλη κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί 
σημαντικά. 
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Συνοπτικά, δεν έχουν γίνει όσα έπρεπε προς την κατεύθυνση καθιέρωσης της Πάφου ως «ποιοτικού 
τουριστικού προορισμού», γεγονός που πιθανόν να προμηνύει επιδείνωση των προβλημάτων, μέσα 
στο έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, ακόμα και μετά την πάροδο της παρούσας κρίσης. 
Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι έχουν γίνει εκ μέρους του κράτους κάποια 
σημαντικά βήματα όπως:  
 

· Εξαγγελία ουσιαστικών κινήτρων για προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών και σύνδεση με 
νέους προορισμούς. Το σχέδιο αυτό, το οποίο ωφελεί σημαντικά την Πάφο, προωθήθηκε με 
πρωτοβουλία του ΕΒΕ Πάφου και της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Πάφου 
και επετεύχθη συμφωνία με αεροπορική εταιρεία για έναρξη περίπου 40 εβδομαδιαίων 
πτήσεων από το αεροδρόμιο Πάφου προς νέους προορισμούς.   

· Σχέδιο κινήτρων για αύξηση της αεροπορικής σύνδεσης και των αφίξεων, ιδιαίτερα κατά τη 
χειμερινή περίοδο. 

· Υιοθέτηση πολεοδομικών κινήτρων για δυνατότητα δημιουργίας εμπλουτιστικών έργων/ 
υπηρεσιών και επεκτάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες.  

· Μεικτές Τουριστικές Αναπτύξεις: Μετά τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
πρέπει να ενισχυθούν οι πρόνοιες της πολιτικής ώστε να είναι πρακτικά εφαρμόσιμη η 
αξιοποίηση της.  Η υλοποίηση του θεσμού θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της 
ρευστότητας και στη βελτίωση της γενικότερης αποδοτικότητας των τουριστικών μονάδων. 

 
Παρά τα σοβαρά προβλήματα, οι προοπτικές του τουρισμού 
για την επαρχία Πάφου μπορούν να γίνουν και πάλι 
ευοίωνες εφόσον τροχιοδρομηθούν άμεσα λύσεις στα 
προβλήματα.  
 
Η εξέλιξη και το μέλλον του τουρισμού στην Κύπρο 
εξαρτάται από την ταχύτητα ανάληψης δράσεων από τον 
ιδιωτικό, τον δημόσιο τομέα και τον άριστο συντονισμό 
τους στα πλαίσια ενός βραχυπρόθεσμου αλλά και 
μακροπρόθεσμού στρατηγικού σχεδιασμού για την 
διασφάλιση της μελλοντικής επιτυχίας.           
 
Οι βασικές προτεραιότητες που θέτει το ΕΒΕ Πάφου και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής Περιφέρειας Πάφου είναι: 

1. Η περαιτέρω ανάπτυξη της προσβασιμότητας, η στήριξη υφιστάμενων και η προσθήκη νέων 
δρομολογίων από αγορές προτεραιότητας, η πλήρης εφαρμογή της πολιτικής ανοικτών 
αιθέρων και η προσέλκυση απευθείας πτήσεων. 

2. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, η στήριξη των 
επιχειρηματιών με κίνητρα και η προσπάθεια μείωσης των λειτουργικών τους εξόδων, ώστε 
να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί, προσφέροντας 
ελκυστικότερες τιμές και υψηλότερου επιπέδου 
υπηρεσίες. 

3. Η εντατικοποίηση των προσπαθειών προβολής, 
ένταξη νέων μέσων και καινοτομιών στην προβολή 
και προώθηση της τουριστικής Πάφου, και 
προσέλκυση νέων αγορών και κατηγοριών 
τουρισμού. 

4. Η αναβάθμιση της προσφερόμενης τουριστικής 
εμπειρίας, για την οποία απαιτείται αναβάθμιση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, χώρων 
γενικότερου ενδιαφέροντος και τουριστικών περιοχών, εμπλουτισμός των υφιστάμενων 
οινοπεριοδειών, ανάπτυξη ποδηλατικών διαδρομών, προσφορά γαστρονομικής εμπειρίας, 
ανάπτυξη τουρισμού φύσης, δραστηριότητες υγρού στοιχείου, διοργάνωση εκδηλώσεων, και 
άλλα. 

5. Η επέκταση της Τουριστικής περιόδου και ανάπτυξη του τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους, μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια μεταξύ κράτους, επιχειρηματιών, και εταίρων 
της Κύπρου στο εξωτερικό. 
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6. Η υλοποίηση των εκκρεμούντων προγραμματισμένων ιδιωτικών και δημόσιων έργων 
υποδομής και ανάπτυξης που σχετίζονται άμεσα και με τον τουρισμό. 

7. Η διεύρυνση των αγορών από όπου προσελκύουμε τουρίστες, ώστε να υπάρξει μείωση της 
μεγάλης εξάρτησης από τις δύο κύριες αγορές (Βρετανική και Ρώσικη) 

8. Η στήριξη και ενθάρρυνση εργοδότησης ντόπιου προσωπικού στην τουριστική βιομηχανία. 
9. Η ανάπτυξη του αγροτουρισμού, με ταυτόχρονη παροχή κινήτρων για την δημιουργία 

ποιοτικών τουριστικών καταλυμάτων  στην ύπαιθρο. 
10. Η αναβάθμιση των υπηρεσιών του λιμανιού της Κ. Πάφου, με κατασκευή της απαραίτητης 

υποδομής για την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων.  
11. Η αναβάθμιση και συμπλήρωση του λιμανιού στο Λατσί.  

  
Το πρόβλημα της Εποχικότητας 
Το Επιμελητήριο στην προσπάθεια του να ενισχύσει την προσπάθεια φορέων και τουριστικών 
επιχειρήσεων να καταπολεμήσουν το φαινόμενο της Εποχικότητας διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα 
με θέμα «Εποχικότητα και χειμερινός τουρισμός: Το Κυπριακό προϊόν μέσα από τα μάτια 
των εμπλεκομένων φορέων». Το θέμα της εποχικότητας είναι θέμα που απαιτεί την συλλογική 
δράση όλων, του κράτους, των τοπικών φορέων αλλά και των εμπλεκόμενων τουριστικών 
επιχειρήσεων.  
 
Πιο αναλυτικά μέσα από την παρουσίαση της PWC διαφάνηκε:  
 

· Πως υπάρχει η «Δυνατότητα συλλογικής δράσης & ανάληψης πρωτοβουλιών» 
· Πως είναι «Σημαντική η συνεισφορά των τοπικών αρχών και οργανωμένων 

επιχειρηματικών φορέων» 
· Πως χρειάζεται να βελτιωθεί ο τομέας των Μεταφορών & η γενικότερη Προσβασιμότητα 

σε τουριστικές και όχι μόνο περιοχές 
· Πως είναι σημαντικό να αντιληφθούμε πως ως Κύπρος έχουμε ισχυρά ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα.   
· Πως πρέπει να βελτιώσουμε την εμπειρία που αποκομίζει κάποιος από τις εναλλακτικές/ 

ειδικές μορφές τουρισμού αλλά και να επαναπροσδιορίσουμε τα κανάλια επικοινωνίας και 
προβολής που χρησιμοποιούνται σήμερα από τον ΚΟΤ και άλλους φορείς.   

 
Από την ημερίδα «Εποχικότητα και χειμερινός τουρισμός: Το Κυπριακό προϊόν μέσα από τα μάτια των εμπλεκομένων φορέων». 

 
Σύμφωνα με τον ΚΟΤ οι δράσεις μας πρέπει να κινηθούν προς 4 άξονες:  

1. Βελτίωση της αεροπορικής προσβασιμότητας και γεωγραφικής ‘απομόνωσης’ της Κύπρου 
κατά τους χειμερινούς μήνες.  

2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, με κυρίως στόχο να καταστεί δυνατό οι επιχειρήσεις 
να παραμένουν ανοιχτές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

3. Βελτίωση και εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος, ώστε να ενισχυθεί και 
αναβαθμιστεί η προσελκυστικότητα της Κύπρου εκτός μηνών τουριστικής αιχμής. 

4. Προβολή και προώθηση της Κύπρου ως προορισμός διακοπών και κατά τη χειμερινή 
περίοδο. 

Ο στόχος για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μπορεί να επιτευχθεί, μέσω προσέλκυσης 
ειδικών τμημάτων αγοράς, και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας των συγκεκριμένων 
τμημάτων,  αλλά και του κοινού επισκέπτη.  Ο ΚΟΤ έκανε τις πιο κάτω προτάσεις που αφορούν 
δράσεις που μπορεί να κάνει το κράτος και οι τοπικοί φορείς:  

Ø μείωση Λειτουργικών Εξόδων Τουριστικών Επιχειρήσεων τη χειμερινή περίοδο. 
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Ø μείωση των Τελών προς Δημόσιους Οργανισμούς κοινής ωφελείας κατά τους 
χειμερινούς μήνες. 

Ø αναπροσαρμογή τρόπου υπολογισμού Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας για 
ξενοδοχειακές μονάδες.  

Ø αναθεώρηση του συστήματος αναστολής εργασίας στην ξενοδοχειακή 
βιομηχανία.  

Ø αξιοποίηση του χρόνου αναστολής εργασιών στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.  
Ø ετοιμασία προγραμμάτων πολιτιστικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας.  
Ø βελτίωση αισθητικής εμφάνισης τουριστικών περιοχών σε νευραλγικούς τομείς 

καθαριότητας, εξυγίανσης και αναβάθμισης περιβάλλοντος. 
 
Παράλληλα το ΕΒΕ και ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων πρότειναν τρόπους που μπορεί ο ΚΟΤ, οι τοπικές 
αρχές και το κράτος να στηρίξουν έμπρακτα τις τουριστικές επιχειρήσεις:  

· να τεθεί τέρμα στο καρκίνωμα της γραφειοκρατίας 
· να επεκταθεί η εφαρμογή του επιτυχημένου μηχανισμού για την ταχεία έκδοση βίζας προς 

τους δυνητικούς επισκέπτες και τουρίστες και από άλλες τρίτες χώρες 
· να επιτραπεί η ευέλικτη αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού των ξενοδοχείων κατά την 

χειμερινή περίοδο, ανάλογα με τις ανάγκες της ξενοδοχειακής επιχείρησης 
· να καθιερωθεί η Κύπρος ως free wi-fi (φρή γουάι φάι) προορισμός, με αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών για καλύτερη και δωρεάν προβολή του τόπου μας 
· να γίνει από τον ΚΟΤ μελέτη και ανάλογη στρατηγική για αξιοποίηση των δυνητικών αγορών, 

στόχων που θα μπορούσαν να μας τροφοδοτήσουν με το πρόσθετο τουριστικό ρεύμα, τους 
μήνες που το χρειαζόμαστε. 

 
Οι επιχειρήσεις που παραμένουν ανοικτές πρέπει να διασφαλίζουν παροχή άρτιων υπηρεσιών στους 
πελάτες τους αλλά και να προσφέρουν ψηλού επιπέδου υπηρεσιών διαμονής, επισιτισμού και 
ψυχαγωγίας. Η καλλιέργεια και προβολή τουριστικής συνείδησης και φιλοξενίας πρέπει να μας 
απασχολήσει όλους.  
 
Το Επιμελητήριο θα συντονίσει τις επαφές των εμπλεκόμενων φορέων στο τουριστικό 
γίγνεσθαι με τους αρμόδιους Υπουργούς (Εμπορίου, Οικονομικών, Εργασίας κτλ) ώστε 
να προωθηθούν τα σχετικά συμπεράσματα.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   
 
Την βασική ευθύνη προώθησης του τουρισμού στην Επαρχία έχει η Εταιρεία Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής Πάφου. Το  ΕΒΕ Πάφου θέλοντας να δώσει ακόμη μεγαλύτερη 
έμφαση σε θέματα που άπτονται του τουριστικού τομέα,  αλλά και στα πλαίσια της 
οργάνωσης των τεσσάρων τμημάτων του Επιμελητηρίου, δημιούργησε το Τουριστικό 
Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, το οποίο διαδραματίζει το ρόλο του τουριστικού 
συμβουλευτικού σώματος. 
 
Το Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των επαγγελματικών και 
οικονομικών δραστηριοτήτων του τουριστικού τομέα, προωθεί την επίλυση 
προβλημάτων που επηρεάζουν τη τουριστική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των 
τουριστικών επιχειρήσεων σε συνεργασία με τους άλλους θεσμοθετημένους φορείς του 
τουρισμού. 
 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΦΟΥ  
  
Το 2014 ήταν η έβδομη χρονιά λειτουργίας της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 
Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ), με σημαντικά αποτελέσματα στο τουριστικό τομέα. 
 
Η ΕΤΑΠ είναι η μετεξέλιξη της Ευρείας Τουριστικής Επιτροπής του ΕΒΕΠ και συνεχίζει την 
επιτυχημένη της πορεία από το 1988.  
 
Το 2008, αφού αναγνωρίστηκε ο σημαντικός ρόλος και το έργο της επιτροπής από το Υπουργείο 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τον ΚΟΤ, το ΚΕΒΕ και από όλα τα τοπικά Επιμελητήρια της 
Κύπρου, το ΕΒΕ Πάφου πρωτοστάτησε και πάλι στην ίδρυση των Εταιρειών Τουριστικής Ανάπτυξης 
και Προβολής (ΕΤΑΠ) όπου προεδρεύουν τα τοπικά επιμελητήρια.  
 
Της Εταιρείας σήμερα προεδρεύει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου και σε αυτή συμμετέχουν οι 
Τοπικές Αρχές και οι Φορείς που εμπλέκονται στο τουριστικό γίγνεσθαι: 
 

· 4 Δήμοι της Επαρχίας.  
· Ένωση Κοινοτήτων Πάφου. 
· Οι κοινότητες Κουκλιών, Χλώρακας και Νέου Χωριού. 
· Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ). 
· Επαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΥΞΕ. 
· ΣΤΕΚ (Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου). 
· ΣΙΚΑΠ (Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής Πάφου). 
· Εταιρεία Αγροτουρισμού. 
· Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων. 
· Σύνδεσμος Τουριστικών Επαύλεων. 
· Σύνδεσμος Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου (Τμήμα Πάφου) 

 
 
Σκοποί της εταιρείας είναι: 
 

- Ο συντονισμός των προσπαθειών και ενεργειών όλων των  εμπλεκομένων για υλοποίηση του 
Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Τουρισμού της Επαρχίας. 

- Η προβολή της Πάφου ως Ποιοτικός Τουριστικός Προορισμός, στην Κύπρο και στο 
εξωτερικό. 

- Η αύξηση των  αφίξεων τουριστών  / εισοδημάτων στην Πάφο και η αύξηση πτήσεων από 
και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου. 

- Ο συντονισμός των ενεργειών των εμπλεκομένων με σκοπό την ανάπτυξη έργων τουριστικής 
υποδομής, την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και την επίλυση προβλημάτων που 
σχετίζονται με την τουριστική βιομηχανία. 
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Από τη Γενική Συνέλευση της ΕΤΑΠ Πάφου 

 
Η εταιρεία έχει αναπτύξει πολύπλευρη δραστηριότητα που σχετίζεται με την αναπτυξιακή πορεία της 
επαρχίας στον τομέα του τουρισμού. Πιο αναλυτικά η ΕΤΑΠ Πάφου δραστηριοποιήθηκε το 2014 
στους πιο κάτω τομείς: 
 
ΠΡΟΒΟΛΗ 
 
Συμμετοχή σε Τουριστικές Εκθέσεις και διοργάνωση ειδικών βραδιών στο εξωτερικό  
 
Η εταιρεία Τουρισμού συμμετείχε σε πέραν των 15 διεθνών εκθέσεων  όπως  στην W.T.M. Λονδίνου, 
ΙΤΒ Βερολίνου, Intour & ΜΙΤΤ Μόσχας, Αγ. Πετρούπολης, Κιέβου, Utrecht Ολλανδίας, Travel show 
Δανίας, Lillestrom Νορβηγίας,  Μάτκα Φινλανδίας, ΙΜΤΜ Ισραήλ,  κ.α  Επιπρόσθετα έχει διοργανώσει 
αλλά και συμμετάσχει σε ειδικές παρουσιάσεις στην Μόσχα, Αυστρία, Γερμανία και Βαλτικές .     
 

 

 
Από τη συμμετοχή της ΕΤΑΠ στην έκθεση τουρισμού Φινλανδίας 

 
 

Φιλοξενία /Δημόσιες σχέσεις 
 
Σε συνεργασία με τους εταίρους της φιλοξένησε δεκάδες τουριστικούς πράκτορες και 
δημοσιογράφους προσφέροντας τους φιλοξενία, εκδρομές και γεύματα στην Πάφο και σχετική 
ενημέρωση, ενώ δεκάδες ήταν τα άρθρα και οι παρουσιάσεις που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή μέσα.     
 
Έντυπο υλικό -Ψηφιακός Δίσκος DVD και Ιστοσελίδα  
 
Καταβάλλοντας προσπάθειες για ακόμη πιο αποτελεσματική προβολή της Πάφου, το έντυπο υλικό 
προώθησης της Εταιρείας, έχει πλέον εκδοθεί σε 12 γλώσσες και το 10λέπτο φιλμάκι της τουριστικής 
Πάφου έχει αναβαθμιστεί με νέα γυρίσματα. 
 
Η πολυδύναμη ιστοσελίδα της Ε.Τ.Α.Π. αναβαθμίστηκε σε πέντε γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, 
Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά) ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η αναβάθμιση του σχεδιασμού και του 
περιεχομένου της. Η ιστοσελίδα σημειώνει σημαντική  επιτυχία όσο αφορά την επισκεψιμότητα της 
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(ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το 2014 έχει δεχθεί πέραν των 130,000 νέων επισκεπτών από 15 
κύριες χώρες). Παράλληλα το 2014 δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ηλεκτρονική προβολή 
της Πάφου και στην χρήση social media.  
 
Η ΕΤΑΠ έχει επιτυχώς δημιουργήσει ηλεκτρονικό τουριστικό οδηγό “Arrival guides” σε 4 γλώσσες, ο 
οποίος σημειώνει σημαντική επιτυχία. Το 2014 έχει γίνει “downloaded” από 210,000 χρήστες/ 
πιθανούς επισκέπτες της Πάφου.  
 
Επιπρόσθετα, υπό εξέλιξη βρίσκεται η δημιουργία τουριστικού χάρτη της επαρχίας Πάφου που για 
πρώτη φορά θα περιλαμβάνει ποιοτικό περιεχόμενο, τρισδιάστατη παρουσίαση, και πληροφόρηση 
για σημεία ενδιαφέροντος, ποδηλατικές, γαστρονομικές, και πολιτιστικές διαδρομές, έμφαση στην 
ύπαιθρο κ.α Η διανομή θα γίνεται ηλεκτρονικά και συμβατικά στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 
 
Προβολή μέσω τηλεοπτικών προγραμμάτων εξωτερικού    
 
Διευρύνοντας συνεχώς τους τρόπους προβολής της επαρχίας, με την υποστήριξη του Κ.Ο.Τ, τα 
τελευταία χρόνια η Εταιρεία Τουρισμού φιλοξένησε μεγάλα συνεργεία για γυρίσματα γνωστών  
reality show για λογαριασμό τηλεοπτικών καναλιών από την Αγγλία και το Βέλγιο.       
 
Σήμερα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για φιλοξενία και άλλων οίκων για γυρίσματα  στην 
Πάφο, ενώ οι προσπάθειες σε αυτό τον τομέα συνεχίζονται. Πρόσφατα έχει δημιουργηθεί μια ad hoc 
επιτροπή και με ξένους γνώστες του αντικειμένου και άρχισε η διερεύνηση για το πως η Πάφος 
μπορεί να καταστεί προορισμός του Film industry.        
 
Οι ενέργειες αυτές σε συνδυασμό με τις προσπάθειες που γίνονται για διείσδυση στις τουριστικές 
αγορές, δίδουν ιδιαίτερη ώθηση στην γνωστοποίηση της Πάφου καθώς και δωρεάν προβολή αξίας 
εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.  
 
Εσωτερικός Τουρισμός 
 
Αξιόλογες είναι και οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την προσέλκυση εσωτερικού τουρισμού. Η 
Εταιρεία επιπρόσθετα από την συμμετοχή της σε Παγκύπρια εξειδικευμένη έκθεση, διεξάγει 
πολύπλευρες διαφημιστικές εκστρατείες, εκδηλώσεις και διαγωνισμούς για τον εσωτερικό τουρισμό. 
Οι εκστρατείες στοχεύουν τόσο σε ντόπιους όσο και σε ξένους μόνιμους κάτοικους Κύπρου με 
επικέντρωση στις περιόδους δημόσιων διακοπών.  
 
Ευρωπαϊκά προγράμματα για χρηματοδότηση και εξεύρεση οικονομικών πόρων   
 
Στα πλαίσια εξεύρεσης πόρων, αλλά και υλοποίησης των στρατηγικών της στόχων,  η  Εταιρεία 
ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της σε 2 προγράμματα:  

1. Στο διαπεριφερειακό πρόγραμμα CHARTS Interreg με δράσεις προϋπολογισμού €185,000.  
Το πρόγραμμα αφορά τον Πολιτισμό και την πολιτιστική Κληρονομιά ως προστιθέμενη αξία 
στο βιώσιμο  τουρισμό.  

2. Στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΥ, ΕΡΓΟ GASTRONOMY NET. 
προϋπολογισμού €100,000. 

 
Παράλληλα έχουν κατατεθεί και άλλες 3 προτάσεις για προγράμματα με θέματα Πολιτιστικού 
Τουρισμού και χρήση τουριστικών τεχνολογιών. Η εταιρεία προετοιμάζεται πυρετωδώς για την νέα 
προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ήδη τροχιοδρόμησε διάφορες δράσεις προς υλοποίηση, ενώ 
παράλληλα έχει δημιουργήσει σχετικό μητρώο συμβούλων από εξειδικευμένους οίκους, 
πανεπιστημιακές σχολές, ιδιώτες τόσο από την Κύπρο όσο και την Ευρώπη.  
 
Σε μια συνεχή προσπάθεια για αύξηση των εισοδημάτων της, η Εταιρεία έχει προάγει  υπηρεσίες σε 
ξενοδόχους και άλλους,  με την πώληση διαφημιστικού χώρου στην ιστοσελίδα της και στον 
ηλεκτρονικό οδηγό, ενώ παρείχε επί πληρωμή υπηρεσίες, ως σύμβουλος, στο έργο Cyprus breakfast.         
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
 
Η Ε.Τ.Α.Π. αναγνωρίζοντας ότι για να διασφαλιστεί το αναπτυξιακό μέλλον της τουριστικής Πάφου, 
θα πρέπει άμεσα η υποδομή και το προσφερόμενο προϊόν της να τύχουν αναβάθμισης, 
εκσυγχρονισμού και εξέλιξης, ανέπτυξε ένα ευρύ φάσμα δράσεων σε διάφορους τομείς. Πιο 
συγκεκριμένα:  
 

· Αναβάθμιση και εξωραϊσμός του Δομημένου περιβάλλοντος των Τουριστικών περιοχών    
· Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου/ αύξηση πτήσεων και επίλυση προβλημάτων κατά τις ώρες και 

μέρες αιχμής. 
· Δημόσια συγκοινωνία 
· Διαφύλαξη και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιά 
· Παραλίες και ασφάλεια λουομένων  
· Κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου  στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό «ΑΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»,  
· Πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις   
· Ανάπτυξη Ειδικών μορφών Τουρισμού. 
· Γαμήλιες τελετές και ταξίδια του Μέλιτος 
· Καταδυτικός Τουρισμός 
· Ποδηλατικός τουρισμός 
· Αναρριχητικός τουρισμός 
· Άλλες Μορφές Τουρισμού. 

 
Αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Πάφου, υπάρχει μεγάλη προοπτική στην 
περαιτέρω ανάπτυξη και άλλων μορφών τουρισμού. Όπως διαφάνηκε και από την μελέτη 
στρατηγικής, η Πάφος μπορεί να αναπτύξει ή να διευρύνει μορφές τουρισμού όπως  
τουρισμό υπαίθρου, τουρισμό υγείας και ευεξίας, θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό, 
αθλητικό τουρισμό, εκπαιδευτικό/ερευνητικό τουρισμό, τουρισμό γκολφ κ.α. Οι 
προϋποθέσεις για ανάπτυξη τέτοιων μορφών τουρισμού είναι πολλές.  Με τη βοήθεια   
της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού τομέα, του ΚΟΤ και των εμπλεκομένων 
κρατικών υπηρεσιών, το όραμα αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα μεσοπρόθεσμο 
ορίζοντα.     
 

 
ΕΡΓΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΦΟΥ / ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ     
 
Το Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου είναι ένα από τα βασικά έργα υποδομής και ανάπτυξης που 
συμβάλουν στη τουριστική αλλά και γενικότερη ανάπτυξη της Επαρχίας Πάφου. 
 
Το  αεροδρόμιο  με σύγχρονο 
κτήριο υψηλών προδιαγραφών 
έχει την δυνατότητα να φιλοξενεί 
2,7 εκατομμύρια επιβάτες τον 
χρόνο, 12,000 πτήσεις  ετησίως, 
με 28 σημεία check-in. 
 
Με βάση τα στοιχεία του 2014  ο 
αριθμός επιβατών που 
χρησιμοποίησαν το αεροδρόμιο ανέρχεται σε 2,09εκ. σημειώνοντας μείωση 3,5% σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο όπου ο αριθμός επιβατών ήταν 2,17εκ. Για το 2015 αναμένεται, με 
βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, ο αριθμός των επιβατών να σημειώσει αύξηση. 
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Η μεγάλη εξάρτηση της Πάφου από την Αγγλική αγορά επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι περίπου 
το 60% της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο Πάφου προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο,  με 
βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του 2014. 
 
Είναι προφανές ότι ενώ έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την ενίσχυση των πτήσεων στο 
αεροδρόμιο, υπάρχει ανάγκη αλλά και προοπτική για περαιτέρω διεύρυνση των πτήσεων τόσο σε 
προορισμούς όσο και σε συχνότητα. 
 
Το ΕΒΕ Πάφου και η Εταιρεία Τουρισμού Πάφου ιεραρχώντας τις προτεραιότητες, στοχεύουν στην 
αξιοποίηση αγορών που παρουσιάζουν επιχειρηματικές/τουριστικές ευκαιρίες, δρομολογώντας ή και 
ενισχύοντας πτήσεις από τις πιο κάτω χώρες : 
 

- Γερμανία                              -  Ουκρανία              - Βέλγιο 
-    Σκανδιναβικές Χώρες             -  Ισραήλ                 - Αυστρία 
-    Γαλλία                                 -  Ιρλανδία              - Πολωνία                     
-    Μάλτα                                 -  Αίγυπτος              - Αζερμπαϊτζάν               

     -    Ιράν                                    -  Αραβικές Χώρες 
 
Ουσιαστικός παράγοντας στην ανάπτυξη του αεροδρομίου αποτελεί και η κατάργηση του 
προστατευτισμού στις δρομολογημένες πτήσεις από τρίτες χώρες ώστε να δοθεί η δυνατότητα 
αξιοποίησης των ευκαιριών αύξησης του τουριστικού ρεύματος και από μη Ευρωπαϊκές Χώρες.  
 
Δρομολογημένες Πτήσεις από και προς το Αεροδρόμιο της Πάφου για την 
καλοκαιρινή περίοδο 2014  

A. RYANAIR (46 εισερχόμενες πτήσεις /εβδομάδα):  
 
Προορισμός Εβδομαδιαία Δρομολόγια 
Σουηδία-Skavsta Στοκχόλμη         1 πτήση 
Βέλγιο-Charleroi            1 πτήση 
Ην. Βασίλειο  -  Λονδίνο Stansted                    7 πτήσεις 
Ιταλία-Ρώμη 2 πτήσεις 
Πολωνία-Kracow                              2 πτήσεις  
Λιθουανία-Kaunas      1 πτήση  
Ελλάδα -Αθήνα   
            Θεσσαλονίκη   
            Χανιά  
            Πάτρα (Άραξος)             

14 πτήσεις 
11 πτήσεις  
5 πτήσεις 
2 πτήσεις 

 
B. BRITISH AIRWAYS (5 πτήσεις/εβδομάδα) 

Προορισμός Εβδομαδιαία Δρομολόγια 
Ην. Βασίλειο  - Λονδίνο Gatwick  
                        

5 πτήσεις  
 

 

Γ. EASY JET (29 πτήσεις/εβδομάδα) 

Προορισμός Εβδομαδιαία Δρομολόγια 
Ην. Βασίλειο  -  Bristol   
                       Εδιμβούργο  
                       Λονδίνο Gatwick 
                       Λονδίνο Luton 
                       Μάντσεστερ 

3 πτήσεις  
2 πτήσεις 
14 πτήσεις 
3 πτήσεις 
7 πτήσεις 
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Δ. TRANSAERO (7 πτήσεις/εβδομάδα) 

Προορισμός Εβδομαδιαία Δρομολόγια 
Ρωσία - Μόσχα 7 πτήσεις 

 

Ε. JET2.COM (12 πτήσεις/εβδομάδα) 

Προορισμός Εβδομαδιαία Δρομολόγια 
Ην. Βασίλειο – East Midlands  
                     Γλασκόβη 
                     Leeds Bradford  
                     Μάντσεστερ 
                     Newcastle  

2 πτήσεις  
2 πτήσεις 
2 πτήσεις 
4 πτήσεις 
2 πτήσεις 

 

Ζ. MONARCH (5 πτήσεις/εβδομάδα) 

Προορισμός Εβδομαδιαία Δρομολόγια 
Ην. Βασίλειο  -  Birmingham  
                       Λονδίνο Gatwick 

3 πτήσεις  
2 πτήσεις 

 

     Η. GLOBUS (3 πτήσεις/εβδομάδα) 

Προορισμός Εβδομαδιαία Δρομολόγια 
Ρωσία - Μόσχα 3 πτήσεις 

 
     Θ. FLY NIKI (2 πτήσεις/εβδομάδα) 

Προορισμός Εβδομαδιαία Δρομολόγια 
Αυστρία – Βιέννη 2 πτήσεις 

 

     Ι. GERMANIA (5 πτήσεις/εβδομάδα) 

Προορισμός Εβδομαδιαία Δρομολόγια 
Γερμανία – Βερολίνο 
                 Ντίσελντορφ 
 Ερφούρτη 
                 Αμβούργο 

1 πτήση  
2 πτήσεις 
1 πτήση 
1 πτήση 

 

    Κ. ΑRKIA (2 πτήσεις/εβδομάδα) 

Προορισμός Εβδομαδιαία Δρομολόγια 
Ισραήλ – Τελ Αβίβ 2 πτήσεις 

 

   Λ. TRANSAVIA (2 πτήσεις/εβδομάδα) 

Προορισμός Εβδομαδιαία Δρομολόγια 
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Άμστερνταμ – Πάφος 2 πτήσεις 

	
Το Επιμελητήριο Πάφου σε συνεργασία με την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης 
και Προβολής Περιφέρειας Πάφου και την Hermes Airports είναι σε συνεχείς 
προσπάθειες σύνδεσης του αεροδρομίου Πάφου με νέες αγορές, σημαντικές για 
την ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος και της οικονομίας γενικότερα.    
 
 
ΓΗΠΕΔΑ ΓΚΟΛΦ  
 
Το Επιμελητήριο υποστηρίζει την πολιτική που προωθείται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού και η οποία πηγάζει από την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού του ΚΟΤ για 
τον εμπλουτισμό της υφιστάμενης τουριστικής υποδομής σε 
όλες τις περιοχές της Κύπρου και την ενθάρρυνση του 
ιδιωτικού τομέα να αναλάβει τέτοιες επενδύσεις.  
 
To EBE στηρίζει την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών 
των γηπέδων γκολφ της Επαρχίας, καθώς και τη δημιουργία 
νέων γηπέδων, πιστεύοντας ότι θα εμπλουτίσουν το τουριστικό 
προϊόν της Επαρχίας και θα συμβάλουν στη προσέλκυση 
ποιοτικού τουρισμού, που είναι και η στρατηγική του Κράτους. 
 
Τα τέσσερα γκολφ που ήδη λειτουργούν στην Πάφο καθώς και τα τέσσερα νέα προγραμματιζόμενα 
γήπεδα, είναι πολύ υποβοηθητικά στην προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού, στην γενικότερη 
αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών και στη καθιέρωση της  
Πάφου ως προορισμό για golfers. 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ GOLF ΠΑΦΟΥ 
Το Επιμελητήριο Πάφου μέσα στα πλαίσια υποστήριξης του αθλήματος του γκολφ αλλά και 
επέκτασης της τουριστικής περιόδου, προωθεί το αίτημα των ιδιοκτητών γηπέδων γκολφ για 
δημιουργία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γηπέδων Γκολφ Πάφου ο οποίος θα ενταχθεί στο 
Επιμελητήριο.   
 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Golf: The Connecting Link of Europe» 
Το ΕΒΕ Πάφου σε συνεργασία με τα γήπεδα Γκολφ της Επαρχίας Πάφου και τον Σύμβουλο σε 
Ευρωπαϊκά προγράμματα του Επιμελητηρίου κ. Σιωμάδη σχεδίασε πρόταση, η οποία υποβλήθηκε για 
χρηματοδότηση,  για την προώθηση των γηπέδων γκολφ της Επαρχίας αλλά και την επέκταση της 
τουριστικής περιόδου.    
 
ΚΑΖΙΝΟ    
Το νομοσχέδιο για τη δημιουργία και λειτουργία καζίνων στην Κύπρο ψηφίστηκε σε νόμο από την 
ολομέλεια της Βουλής και προβλέπει τη δημιουργία καζίνο θέρετρο πλέον τέσσερα άλλα δορυφορικά 
σε διαφορετικές περιοχές. Στα τρία δορυφορικά καζίνο θα τοποθετηθούν μόνο παιγνιομηχανήματα 
ενώ στο τέταρτο θα επιτρέπεται, τόσο η τοποθέτηση παιγνιομηχανημάτων, όσο και τραπεζιών 
παιγνίου. 
 
Στο νομοσχέδιο προνοείται ότι:  

· Δεν θα επιτρέπεται πίστωση σε χαμένους παίχτες  
· Δεν θα επιτρέπεται στον πιθανό επενδυτή να χρησιμοποιήσει για την ανάπτυξη του καζίνο – 

θέρετρου κρατική γή.  
· Θα καθοριστούν κριτήρια εισόδου στα καζίνο για τους Κύπριους παίχτες, όπως είναι ο 

έλεγχος του φορολογικού τους φακέλου. 
· Η συντονιστική επιτροπή που θα επιβλέπει την δημιουργία των καζίνο θα πρέπει να 

κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα κριτήρια επιλογής των προσφοροδοτών.      



39 
 

 
Το κεντρικό καζίνο θα είναι τύπου integrated 
casino resort δυναμικότητας χιλίων κλινών. Το 
κόστος της δημιουργίας του υπολογίζεται στα 
400-500 εκατ. ευρώ και τα ετήσια έσοδα για 
την οικονομία από τη λειτουργία του γύρω στα 
450 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση του 
έργου θα δημιουργηθεί μια μικρή πόλη-
θέρετρο σε περιοχή που θα επιλεγεί από τον 
επενδυτή, στην οποία οι διευκολύνσεις και 
εγκαταστάσεις για τυχερά παιχνίδια θα 
αποτελούν το 25% του συνόλου της όλης 
ανάπτυξης, ενώ το υπόλοιπο θα αποτελείται 
από ξενοδοχείο, καταστήματα, εστιατόρια και 
άλλες υποδομές ψυχαγωγίας. Υπολογίζεται η εργοδότηση περίπου 3.000 ατόμων και η προσέλκυση 
επιπρόσθετων 500.000 τουριστών ετησίως.   
 
Στόχος της Κυβέρνησης είναι να προσελκύσει ένα μεγάλο επενδυτή διεθνούς εμβέλειας με σκοπό να 
δημιουργηθεί στην Κύπρο ένα καζίνο resort, το οποίο θα είναι σημείο αναφοράς, όχι μόνο στην 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αλλά σε όλη την Ευρώπη.  
 
Ο επενδυτής θα πάρει άδεια λειτουργίας διάρκειας 30 ετών, εκ των οποίων τα πρώτα 15 χρόνια θα 
απολαμβάνει όλα τα οφέλη του μονοπωλείου. Ακολούθως, η Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών θα έχει 
το δικαίωμα να προχωρήσει στη παραχώρηση και νέας άδειας λειτουργίας δημιουργώντας 
ανταγωνισμό. Η ίδια επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να παραχωρήσει ταυτόχρονα και άλλες 
ξεχωριστές άδειες εγκατάστασης τυχερών παιχνιδιών (video lottery machines) σε τρίτους που θα 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον.     
 
Μέχρι το τέλος του 2015, αφού δοθεί ένας μήνας διορία στους εν δυνάμει επενδυτές για μελέτη του 
νόμου, αμέσως μετά θα προκηρυχθούν διεθνείς προσφορές. Η αξιολόγηση των προσφορών θα 
διαρκέσει από έξι έως εννιά μήνες.  
 
Η Πάφος διεκδικεί αποφασιστικά την κατασκευή του κύριου καζίνο καθότι θα αποτελέσει 
ένα εμπλουτιστικό έργο το οποίο επιζητεί ο ποιοτικός τουρισμός του οποίου η Πάφος 
κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό Παγκύπρια.  
 
Το Επιμελητήριο, σε μια προσπάθεια να στηρίξει την διεκδίκηση της κατασκευής του 
καζίνου εντός της Επαρχίας μας δημιούργησε την Επιτροπή Καζίνο του ΕΒΕ. Στόχος της 
σύστασης της ειδικής αυτής επιτροπής είναι η προώθηση της Επαρχίας της Πάφου ως 
καταλληλότερο μέρος για την ανέγερση του καζίνο – θερέτρου, προβάλλοντας τα 
συγκριτικά της πλεονεκτήματα.  
 
Η ΣΕΚΟ με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Πάφου ανέθεσε στην KPMG την 
δημιουργία παρουσίασης – μελέτης για τα οικονομικά, κοινωνικά, ιστορικά και 
άλλα δεδομένα της Επαρχίας Πάφου. Η παρουσίαση εστάλη σε όλα τα μέλη του 
Επιμελητηρίου και σε εν δυνάμει επενδυτές.    
 
 
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ       
 
Μαρίνα Πάφου  
 
Το θέμα της δημιουργίας μαρίνας στη περιοχή Πότιμα στην Πάφο, βρίσκεται εδώ και σχεδόν δέκα 
χρόνια σε στασιμότητα. Πρόκειται για έργο πρωταρχικής σημασίας για την Επαρχία το οποίο θα έδινε 
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ώθηση στην οικονομική, εμπορική και τουριστική ανάπτυξη της Πάφου και παράλληλα θα συνέβαλε 
θετικά στο τομέα της απασχόλησης.  
 
Η διαδικασία ανάθεσης του διαγωνισμού για την ανάπτυξη της Μαρίνας Πάφου έχει εμπλακεί σε 
χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες με ανησυχητικές επιπτώσεις στη κατασκευή του σημαντικού 
αυτού έργου τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης για την Επαρχία Πάφου. 
 
Για την επίσπευση της διαδικασίας απεστάλη από τον Πρόεδρο της ΣΕΚΟ, Δήμαρχο Πάφου, 
εκπροσωπώντας παράλληλα το αίτημα όλων των φορέων της Επαρχίας, επιστολή στον Πρόεδρο του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου για επίσπευση των δικαστικών διαδικασιών που αφορούν τον διαγωνισμό για 
την ανάθεση της μαρίνας της Πάφου, η οποία και υιοθετήθηκε. Η υπόθεση έχει οριστεί για ακρόαση 
σύντομα.      
 
Με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου, γίνεται μια ύστατη προσπάθεια για συνεργασία των 
εμπλεκόμενων κοινοπραξιών, ώστε να προχωρήσει άμεσα το μεγαλεπήβολο έργο μέσα στις 
δύσκολες συνθήκες που επικρατούν.  
 
Το Επιμελητήριο καλεί τους αρμόδιους να λάβουν άμεσα τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να 
ξεπερασθούν τα διάφορα κωλύματα και να αρχίσει το συντομότερο δυνατό η υλοποίηση 
του  έργου . 
 
 
ΛIMANAKI K. ΠΑΦΟΥ & ΛΑΤΣΙΟΥ  
 
Μετά τη διασαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δυο λιμανιών (Κ. Πάφου & Λατσιου) έχει 
ανοίξει ο δρόμος για την ανάπτυξη των. 
 
Το λιμανάκι της Κ. Πάφου και το Λιμανάκι του Λατσιού θα είναι υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της 
Αρχής Λιμένων.  
  
Λιμανάκι Κ. Πάφου 
 

Η ανάπτυξη και αναβάθμιση του Λιμανιού της Κ. Πάφου θα πρέπει να επικεντρωθεί στις πιο κάτω 
βασικές αρχές:  
 

· Στο να διατηρήσει το Λιμανάκι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τη φυσιογνωμία του, η 
οποία είναι συνδεδεμένη με την ταυτότητα της Πάφου. 

 
· Να ληφθούν όλα τα μέτρα και να γίνουν όλα τα αναγκαία έργα στο χερσαίο και θαλάσσιο 

χώρο, ώστε να διασφαλίζεται η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και η 
λειτουργικότητα του Λιμανιού. 

 
· Να εξωραϊστεί η γενικότερη εικόνα του χώρου, των υφιστάμενων κτιρίων / κατασκευών και 

να βελτιωθεί η άνετη και απρόσκοπτη προσπέλαση και απόλαυση του Λιμανιού από τους 
επισκέπτες. 

 
· Να μελετηθεί η δυνατότητα κατασκευής υποθαλάσσιου κυματοθραύστη για την ασφάλεια 

του Λιμανιού. 
 

Αποβάθρα / Αγκυροβόλιο 
 
Η Πάφος λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της φυσικής ομορφιάς της βρίσκεται ψηλά στις 
προτεραιότητες των διοργανωτών κρουαζιέρων. Πάγιο αίτημα των φορέων της Επαρχίας εδώ και 
σχεδόν μια δεκαετία είναι η κατασκευή αγκυροβολίου για ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού.  
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Ως Επαρχία, με την τεράστια συνεισφορά της στην τουριστική ανάπτυξη, στοχεύουμε 
στην ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού. Το αίτημα μας είναι η κατασκευή σταθερής 
προβλήτας για τον ασφαλή ελλιμενισμό των μεγάλων κρουαζιερόπλοιων και η παροχή 
ασφαλούς πρόσβασης των επισκεπτών στην στεριά.  
 
Πρόσφατα ολοκληρώθηκε προκαταρκτική  σχετική μελέτη της Αρχής Λιμένων η οποία κατέληξε ότι 
απαιτείται ένα ποσό της τάξης των 7 εκ. ευρώ.  
 
 

 
 
Θα πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν οποιεσδήποτε συμπληρωματικές και 
τεχνοοικονομικές μελέτες απαιτούνται, ώστε να παρθεί η τελική απόφαση για την 
υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου υποδομής και ανάπτυξης. Τα οφέλη για την 
τοπική οικονομία και κοινωνία από την ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού θα είναι 
σημαντικά.    
 
 
Αναβάθμιση Λιμανιού Λατσιού – Πόλης Χρυσοχούς      
 
Το ΕΒΕ υποστηρίζει την θέση για αναβάθμιση του Λιμανιού του Λατσιού με ανάλογες διευκολύνσεις 
και με την δημιουργία της αναγκαίας υποδομής στο θαλάσσιο και χερσαίο χώρο, προσφέροντας 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμβάλλοντας έτσι στον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση του 
τουριστικού προϊόντος. 
 

 
 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ   
 
Το Επιμελητήριο έχει επανειλημμένα ζητήσει από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων την 
εκπόνηση  μιας ολοκληρωμένης μελέτης για προστασία ολόκληρης της ακτογραμμής και αναβάθμιση 
των παραλιών της Επαρχίας Πάφου.      
 
Η υφιστάμενη κατάσταση  όσον αφορά μελέτες και θαλάσσια έργα είναι η πιο κάτω: 
 
· Πωμός – Λουτρά Αφροδίτης 
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Η μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2000-2006) έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή σε 
περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί πρώτης προτεραιότητας. Έχουν κατασκευαστεί 4 
κυμματοθραύστες στο λιμανάκι του Λατσιού.  
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμπεριέλαβε το έργο για την κατασκευή 10 κυματοθραυστών, στην 
παραλιακή ζώνη από το Λιμανάκι του Λατσιου μέχρι το κατασκηνωτικό χώρο του Δήμου  Πόλις 
Χρυσοχους στις εξαγγελίες του. Το έργο θα βελτιώσει το παραλιακό μέτωπο της Πόλης Χρυσοχούς. 
Το συνολικό κόστος του είναι 5.5 εκ. με αναμενόμενο χρόνο έναρξης το Νοέμβριο 
2015.  Σημειώνεται ότι το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε.  
 
 

· Λουτρά Αφροδίτης – Ακρωτήριο Δρέπανο (Αλιευτικό Καταφύγιο Άγιου Γεώργιου 
Πέγειας)                                       
 

Οποιαδήποτε παράκτια έργα θα αποφασιστούν στα πλαίσια του Διαχειριστικού Σχεδίου της 
Χερσονήσου του Ακάμα. 

 
· Ακρωτήριο Δρέπανο (αλιευτικό καταφύγιο Αγ. Γεώργιου Πέγεια) μέχρι το Κάστρο 

Κ.Πάφος 
 
Εκπόνηση μελέτης για την προστασία και βελτίωση του βορειοδυτικού παραλιακού μετώπου 
Πάφου. 
 
Η μελέτη αφορά το τμήμα από το Φάρο μέχρι το Ακρωτήριο Δρέπανο,  μήκους 25,4 χλμ.,  με τους 
εξής βασικούς στόχους: 
 

Ø Τον καθορισμό στρατηγικής για την ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης µε την προστασία 
της ακτής από τη διάβρωση και τη βελτίωση της ποιότητας της παραλίας ούτως ώστε να 
είναι συμβατή µε τουριστικές χρήσεις και χρήσεις αναψυχής και να παρέχει κυρίως τις 
απαραίτητες ασφαλείς συνθήκες χρήσης της ακτής από τους λουόμενους.   

Ø Οι επεμβάσεις που γίνουν θα είναι προσαρμοσμένες στο φυσικό ανάγλυφο, στην 
κλίμακα της περιοχής και θα προταθούν µε σεβασμό στο περιβάλλον.  

Ø Την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης σε ολόκληρο το 
μήκος της περιοχής µε την εξέταση εναλλακτικών σχεδίων διαχείρισης. 

Ø Η αναδιάταξη ή/και κατασκευή των επιπλέον παράκτιων έργων που τυχόν θα 
απαιτηθούν, να γίνει με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να υπάρξει βελτίωση/αύξηση της 
ασφάλειας, της αποδοτικότητας της λειτουργίας τους και κατά το δυνατό, ισοκατανομή 
της άµµου στο σύνολο της περιοχής μελέτης.   

Ø Τον καθορισμό των απαγορευτικών μέτρων και έργων αποθάρρυνσης της προσπέλασης 
για τις περιοχές που με βάση τη μελέτη, θα κριθούν ακατάλληλες για χρήση από 
λουόμενους. 

 
Όσον αφορά στην πρόοδο της μελέτης, έχουν ετοιμαστεί τα γενικά σχέδια για όλο το παραλιακό 
μέτωπο και έχει ολοκληρωθεί η στρατηγική περιβαλλοντική μελέτη η οποία εξετάστηκε από την 
Περιβαλλοντική Αρχή και εγκρίθηκε. Έχουν παράλληλα ετοιμαστεί τα λεπτομερή κατασκευαστικά 
σχέδια για κάθε περιοχή, καθώς επίσης και οι αντίστοιχες περιβαλλοντικές μελέτες. Έχει γίνει η 
Δημόσια παρουσίαση και έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες.   
 
Για το θέμα της  χρηματοδότησης της υλοποίησης των έργων που εισηγείται η μελέτη,  σύμφωνα με 
την ισχύουσα πολιτική, τα έργα γίνονται με συνεισφορά του Κράτους (50%) και των Τοπικών Αρχών 
(50%). Αν και τα έργα στο Βορειοδυτικό Μέτωπο έχουν προταθεί για να συμπεριληφθούν στα 
συγχρηματοδοτούμενα έργα δυστυχώς στο παρών στάδιο δεν κατέστη δυνατό αφού τα κονδύλια 
που διατέθηκαν ήταν περιορισμένα. Θα συγχρηματοδοτηθούν παγκύπρια 5 έργα, 2 εκ των οποίων 
είναι στην επαρχία Πάφου (οι 10 κυματοθραύστες στην Πόλη Χρυσοχούς και οι 6 κυματοθραύστες 
στον Δήμο Γεροσκήπου)  Ως εκ τούτου,  ο χρόνος υλοποίησης των έργων θα εξαρτηθεί από την 
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προθυμία  και δυνατότητα των Τοπικών Αρχών και του Κράτους να καταβάλουν τη συνεισφορά 
τους. 
 
Το ΕΒΕ Πάφου χαιρετίζει την εξαγγελία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για την 
έναρξη των έργων για βελτίωση του παραλιακού βορειοδυτικού μετώπου Πάφου 
με την κατασκευή  κυματοθραυστών (Περιοχή Ξενοδοχείου Venus) συνολικού 
κόστους 1.9 εκ. με αναμενόμενο χρόνο έναρξης τον Φεβρουάριο 2016.   
 
Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), διερευνά τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης τέτοιων 
έργων παράκτιας προστασίας από Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την επόμενη προγραμματική περίοδο 
2014 – 2020. 
 
Μετά την παρουσίαση της μελέτης στο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, το ΕΒΕ κατάθεσε απόψεις 
που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των παραλιών ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια 
των λουομένων, η δημιουργία αμμωδών παραλιών και γενικά η αναβάθμιση και ο 
εξωραϊσμός όλης της ακτής του βορειοδυτικού παραλιακού μετώπου. 
 
Ταυτόχρονα υπογραμμίστηκε ότι θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα η υλοποίηση της 
μελέτης, να προγραμματιστούν οι εργασίες των έργων που θα γίνουν κατά φάσεις και με 
προτεραιότητα την  1η  φάση (περιοχή  των Δημοτικών ορίων του Δήμου Πάφου, Φάρος, 
Τάφοι των βασιλείων μέχρι την περιοχή εκβολής του ποταμού Βρεξη).  
 
Μελέτη από το Ξενοδοχείο Φαεθων στην Γεροσκήπου μέχρι τα δημοτικά μπάνια στο Δήμο Πάφου. 
 
Κατόπιν απόφασης του Υπουργείου  Μεταφορών , Επικοινωνιών και Έργων το Τμήμα Δημοσίων 
Έργων σε συνεργασία με τους Δήμους Πάφου και Γεροσκήπου καθώς και με τους ξενοδόχους της 
περιοχής θα προχωρήσει σε μελέτη για την βελτίωση και προστασία της συγκεκριμένης παράκτιας 
περιοχής. Ήδη το Τμήμα Δημοσίων Έργων ξεκίνησε με την συλλογή στοιχείων και τον Ιούλιο 2015 
έγινε η πρώτη συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους Δήμους και φορείς ώστε να καθοριστούν τα 
διάφορα αιτήματα/προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή και να ετοιμαστούν οι όροι εντολής της 
μελέτης.  Στόχος είναι να προχωρήσει με προκήρυξη και κατακύρωση της προσφοράς της μελέτης 
μέχρι τα τέλη του 2015 με αναμενόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης της τους 18 μήνες. Το συνολικό 
κόστος της μελέτης ανέρχεται σε 200.000 ευρώ, εκ των οποίων 85.000 θα καταβάλει ο Δήμος 
Πάφου με την συνδρομή των ξενοδόχων της παραλιακής περιοχής, 75.000 ο Δήμος Γεροσκήπου με 
την συνδρομή των ξενοδόχων της Δημαρχούμενης παραλιακής περιοχής και 50.000 το Υπουργείο.  
 
Το Επιμελητήριο ζητά όπως διασφαλιστεί η επαγγελματικότητα της μελέτης και μειωθεί 
δραστικά ο προβλεπόμενος χρόνος αποπεράτωσης της.   
 

 
 
Κάστρο (Κ. Πάφου) – Ακρωτήριο ΄Ασπρο (Πέτρα του Ρωμιού) 
 
Έχει μελετηθεί αρχικά από τον Οίκο Delft Hyraulics (Ολλανδοί εμπειρογνώμονες 1993-1996). Στη 
συνέχεια η μελέτη της περιοχής της περιοχής Κάστρου –  Ποταμού ΄Εζουσας  (όρια Δήμου 
Γεροσκήπου) ανατέθηκε στο  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2000-2006), το οποίο έχει ετοιμάσει 
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Γενικά Σχέδια. Στα πλαίσια αυτά, ολοκληρώθηκε το 2012 η κατασκευή 6 κυμματοθραυστών στο 
παραλιακό μέτωπο Γεροσκήπου και προβλέπεται η κατασκευή επιπρόσθετων 6.  
 

 
 
Με τις πρόσφατες εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας η κατασκευή των 6 
πρόσθετων κυματοθραυστών συνολικού κόστους 3.5 εκ. αναμένεται να αρχίσουν τον 
Δεκέμβριο 2015. 
 
Το  Επιμελητήριο Πάφου ζητεί  την άμεση διεξαγωγή μελέτης για την περιοχή από τα 
Δημοτικά όρια Γεροσκήπου (Πόταμος ΄Εζουσας) μέχρι την Πέτρα του Ρωμιού 
(Ακρωτήριο ΄Ασπρο). Στους προϋπολογισμούς του 2015  και 2016 δεν υπάρχει σχετική 
πρόνοια. 
 
Η  περιοχή  έχει μερικές από τις ωραιότερες παραλίες της Επαρχίας μας και χρήζει  
μελέτης για τα διάφορα παράκτια έργα, τα οποία θα αναβαθμίσουν τις παραλίες και θα 
εμπλουτίσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες στους επισκέπτες. 
  
Καταδυτικός Τουρισμός – Τεχνητός Ύφαλος    
 
Η Πάφος διαθέτει πλέον τον δικό της τεχνητό θαλάσσιο ύφαλο που αναμένεται να συμβάλει στην 
ανάκαμψη των αλιευτικών αποθεμάτων και στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος με την 
πόντιση του σκάφους «Laboe» στην θαλάσσια περιοχή κοντά στα Μουλιά της Πάφου.  
 
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 50%  από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 50%  από την 
Κυπριακή Δημοκρατία, ως μέρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας 2007-2013: «Βιώσιμη Ανάπτυξη 
Αλιευτικού Τομέα».  Το σκάφος που αγοράστηκε από τον ΚΟΤ και την Εταιρεία Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου βυθίστηκε σε απόσταση δυο περίπου χιλιομέτρων από 
την ακτή και σε βάθος 25 μέτρων. 
 
Στόχος της κατασκευής του τεχνητού υφάλου είναι η ενίσχυση της βιοποικιλότητας,  η ανάκαμψη 
των αλιευτικών αποθεμάτων, και ο ευρύτερος εμπλουτισμός της τουριστικής εμπειρίας και της 
διαφοροποίησης του τουριστικού μας προϊόντος. 
 
Στόχος της ΕΤΑΠ και του ΕΒΕ είναι ο εμπλουτισμός του τεχνητού υφάλου με τη δημιουργία 
θεματικού θαλάσσιου πάρκου με περαιτέρω στοιχεία καθώς και η δημιουργία θεματικών πάρκων 
snorkelling.  Προς τον σκοπό αυτό γίνεται διερεύνηση για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά 
προγράμματα ενώ σε εξέλιξη υπάρχουν διαβουλεύσεις με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου.    
 
Το Επιμελητήριο Πάφου στηρίζει τη πρόταση της ΕΤΑΠ Πάφου να αναλάβει την διαχείριση του εν 
λόγω έργου και θεωρεί άμεσης προτεραιότητας την εκπόνηση σχετικού διαχειριστικού σχεδίου.  
 
Ο δεύτερος τεχνητός ύφαλος της Επαρχίας αναμένεται να δημιουργηθεί στην  περιοχή της Πόλης 
Χρυσοχούς κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, σε συγκεκριμένο χώρο που θα προκύψει 
αφού ολοκληρωθούν οι μελέτες που είναι ήδη σε εξέλιξη.  
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ   
Η ανάπτυξη του τομέα εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα προσδώσει 
σημαντικά πνευματικά, πολιτιστικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη στην Επαρχία. 
 
Προς υλοποίηση του δεδηλωμένου στόχου για προώθηση της Κύπρου ως περιφερειακό / διεθνές 
κέντρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ανάπτυξη του ¨εκπαιδευτικού τουρισμού¨, το κράτος 
πρέπει να παράσχει τα αναγκαία κίνητρα και διευκολύνσεις. 
 
Παράλληλα η δημιουργία δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημιακών σχολών και τμημάτων και η 
λειτουργία τους σε όλη την Κύπρο θα συμβάλει στην ακαδημαϊκή αποκέντρωση και στην ισομερή 
ανάπτυξη και τόνωση όλων των επαρχιών ως και στην αξιοποίηση διαφόρων περιφερειακών 
ιδιαιτεροτήτων και πλεονεκτημάτων. 
 
Η Πάφος λόγω της ιστορίας, της παράδοσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και 
πλεονεκτημάτων της, δικαιωματικά απαιτεί τις πιο κάτω Δημόσιες Σχολές: 
 

♦ Σχολή Καλών Τεχνών    ♦ Σχολή Αρχαιολογίας 
 
Σε διάφορες συναντήσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας της Συντονιστικής Επιτροπής 
Κομμάτων και Οργανώσεων (ΣΕΚΟ), στην οποία συμμετέχει και το Επιμελητήριο τέθηκε, 
το καθολικό αίτημα της Επαρχίας για επέκταση της Δημόσιας Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης 
και στη Πάφο με την δημιουργία των πιο πάνω σχολών. 
 
Μέσω της ΣΕΚΟ συνεχίζονται σε οργανωμένη βάση οι ενέργειες για να ικανοποιηθεί το καθολικό 
αίτημα όλων των φορέων της Επαρχίας μας. 
 
ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ    
Η επάρκεια των υδάτινων πόρων είναι καίριας και ουσιαστικής σημασίας για την αναπτυξιακή πορεία 
και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της επαρχίας μας.  Μετά τη λειτουργία της κινητής μονάδας 
αφαλάτωσης Πάφου και των διυλιστηρίων Ασπρόκρεμμου και Κανναβιούς, η Επαρχία είναι πλέον 
αυτάρκης και εξασφαλισμένη, όσον αφορά την απρόσκοπτη προμήθεια νερού. Σε συνάντηση που 
είχε το ΕΒΕ Πάφου με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος τονίστηκε η 
ανάγκη διατήρησης της κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην Επαρχία, μέχρι την κατασκευή μόνιμης 
μονάδας για την εξασφάλιση των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης, που είναι και αίτημα των 
φορέων της Επαρχίας Πάφου. 
 

 
Μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού για την υδροδότηση της περιοχής Πάφου 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    
 
Ο τομέας της Ενέργειας είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες της ευρύτερης οικονομικής 
ανάπτυξης όλων των χωρών και ιδιαίτερα της Κύπρου, η οποία εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από 
τα εισαγόμενα πετρελαιοειδή, το  υψηλό κόστος των οποίων επιβαρύνει δυσμενώς την οικονομία του 
τόπου. 
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Στρατηγικός στόχος του Κράτους είναι η μετατροπή της Κύπρου σε Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο 
στην Ανατολική Μεσόγειο. 
 
Βασική προϋπόθεση για ορθολογιστική διαχείριση και αξιοποίηση της ενέργειας είναι η διαμόρφωση 
ενός σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου και μια ευρύτερη ξεκάθαρη οικονομική και ενεργειακή πολιτική. 
Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί διαχρονικά η ορθή διαχείριση των εθνικών πόρων. 
 
 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ   
 
Η ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου δίδει τη δυνατότητα να γίνουν και επενδύσεις με τη 
συμμετοχή Κυπριακών επιχειρήσεων σε παρεμφερείς τομείς όπως: 
 
Ø Gas to oil – μετατροπή φυσικού αερίου σε diesel, μειώνοντας έτσι σημαντικά την εξάρτηση 

της Κύπρου σε πετρελαιοειδή. 
Ø Gas to polymers / plastic – παραγωγή πλαστικών υλών από το φυσικό αέριο, ενισχύοντας 

έτσι την εγχώρια βιομηχανική δραστηριότητα. 
 
Φυσικό Αέριο και Πάφος  
 
Η Πάφος δεν μπορεί άμεσα να έχει οφέλη από την αξιοποίηση του φυσικού αερίου εφόσον οι 
εταιρείες που ασχολούνται με τις ερευνητικές γεωτρήσεις χρειάζονται να έχουν τη βάση τους σε 
λιμάνι το οποίο μπορεί να τους εξυπηρετεί. Ως εκ τούτου οι βάσεις τους θα είναι στα λιμάνια 
Λεμεσού και Λάρνακας όπου θα λειτουργούν και τα γραφεία τους. 
 
Παράλληλα λόγω υψηλού κόστους δεν αναμένεται, προς το παρόν, να υπάρξει ευρεία μεταφορά/ 
διανομή φυσικού αερίου στην Κύπρο που να επιτρέπει τη δημιουργία εργοστασίων πετροχημικών. 
Όμως υπάρχει ο πιθανότητα για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για μεταφορά αερίου για λειτουργία 
βιομηχανιών. 
 
Το Επιμελητήριο Πάφου στοχεύει στην εμπλοκή της Επαρχίας Πάφου στα νέα 
αναπτυξιακά και επενδυτικά δεδομένα που δημιουργούνται από την αξιοποίηση των 
υδρογονανθράκων, χωρίς όμως να πλήττεται η ευρύτερη ποιοτική, αναπτυξιακή 
στρατηγική της Πάφου στο να αναπτυχθεί περαιτέρω ως ένας ποιοτικός επενδυτικός και 
τουριστικός προορισμός με ευαισθησία στο περιβάλλον, στην ιστορία και στον 
πολιτισμό.   
 
Το ΕΒΕ Πάφου δημιούργησε την ειδική επιτροπή Ενέργειας που αποτελείται από άτομα με γνώσεις 
και εμπειρίες σε θέματα ενέργειας, για την μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση της Πάφου στο τομέα 
των υδρογονανθράκων αλλά και για την άμεση ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου για τα νέα 
σχέδια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ      
 
Η μείωση του σημερινού υψηλού κόστους του Ηλεκτρικού Ρεύματος, ιδιαιτέρα για τον βιομηχανικό 
και τουριστικό τομέα και γενικότερα για τις επιχειρήσεις, αποτελεί πάγιο αίτημα του ΚΕΒΕ / ΕΒΕ 
Πάφου και συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών τους, ως ένα ουσιαστικό μέτρο 
για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας.  
 
Εξορθολογισμός της τιμής ρεύματος 
 
Επιβάλλεται ο εκσυγχρονισμός και η αναδιοργάνωση της ΑΗΚ,  ώστε να μειωθούν 
δραστικά τα λειτουργικά της κόστη για να εξορθολογισθεί ακόμη περισσότερο η τιμή του 
ηλεκτρικού ρεύματος.  
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ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    
     
Οι προσπάθειες του ΕΒΕ σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στοχεύουν προς δυο 
κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά στη μεγαλύτερη δυνατή προώθηση και αξιοποίηση των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και η δεύτερη στην ενημέρωση των επιχειρήσεων 
ως προς την ανάγκη λήψης μέτρων για αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας.  

  
Την συγκεκριμένη χρονική περίοδο διατίθενται 2 σχέδια:  
 

1. Το πρώτο σχέδιο «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων για την 
προώθηση των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και περιλαμβάνει δύο 
κατηγορίες: 
· ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ2 (NET-METERING)  
- A1. Συστήματα για κατοικίες ευάλωτων και ευπαθών καταναλωτών  
- Α2. Συστήματα για κατοικίες μη ευάλωτων καταναλωτών (ΑΝΕΥ ΧΟΡΗΓΙΑΣ)  
- Α3. Συστήματα για κτίρια που αποτελούν έδρα αρών τοπικής αυτοδιοίκησης  

 
· ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B  - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
 

2. Το δεύτερο σχέδιο είναι το ΣΧΕΔΙΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» το 
οποίο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη » ΠΠ 2014-2020.  
 
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας κτηριακών 
εγκαταστάσεων που ανήκουν ή ενοικιάζονται από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ΑΠΕ από αυτές. 
 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 
 
Το ΕΒΕ Πάφου στην προσπάθεια του να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής Πόλεως 
Χρυσοχούς πήρε διάφορες πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την συνεργασία του με τον Δήμο 
Πόλεως Χρυσοχούς, τους τοπικούς φορείς και τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής 
προωθώντας τα πιο κάτω θέματα:   
 
Α) Ανάγκη Συγκοινωνιακής Σύνδεσης με την πόλη της Πάφου και το Αεροδρόμιο της. 
 
Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Πόλεως Χρυσοχούς 
είναι η έλλειψη συγκοινωνιακής σύνδεσης με την 
πόλη και το αεροδρόμιο Πάφου.  
 
Το Επιμελητήριο Πάφου ζητά από το αρμόδιο 
Υπουργείο να δώσει λύση στο εν λόγω 
πρόβλημα, ώστε να βοηθήσει την περιοχή να 
εξέλθει της απομόνωσης και να συνδεθεί συγκοινωνιακά με την υπόλοιπη 
Επαρχία. Μια τέτοια ενέργεια θα έχει άμεσα οφέλη στην ανάπτυξη της τοπικής 
οικονομίας της περιοχής αλλά και της αύξησης της τουριστικής επισκεψιμότητας 
της. 
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Β) Κοινή σύσκεψη ΕΒΕ Πάφου, ΕΤΑΠ Πάφου και Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς με τον Υπουργό 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκο Κουγιάλη  
 
Κατά τη συνάντηση έγινε ενημέρωση και συζητήθηκαν τα πιο κάτω θέματα:  

· Οδικός χάρτης ολοκλήρωσης του διαχειριστικού σχεδίου του Ακάμα 
· Η άμεση ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου για την δυνατότητα αξιοποίησης 

διαφόρων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα πλαίσια της νέας προγραμματικής 
περιόδου 2014 – 2020 για την αγροτική ανάπτυξη. 

· Η δημιουργία νέου τεχνητού υφάλου στο διαμέρισμα Πόλεως Χρυσοχούς  
 

	
Από	τη	σύσκεψη	του	ΕΒΕ	Πάφου	με	τον	Υπουργό	Γεωργίας,	Αγροτικής	Ανάπτυξης	και	Περιβάλλοντος	στην	Πόλη	Χρυσοχούς	
	
Γ)	 Σχηματισμός Ειδικής Επιτροπής Ανάπτυξης Περιφέρειας Π.  Χρυσοχούς και Τοπικής 
Επιτροπής Βιομηχάνων & Βιοτεχνών Περιοχών/ Ζωνών Περιφέρειας Π. Χρυσοχούς 
 
Παρουσία του Δήμαρχου Πόλης Χρυσοχούς κ.  Άγγελου Οδυσσέως το Επιμελητήριο είχε 
συνάντηση με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου Περιφέρειας Πόλεως Χρυσοχούς. 
Παράλληλα έγινε παρουσίαση των διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κρατικών 
σχεδίων τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τους βιοτέχνες και βιομήχανους της 
περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Αγροδιατροφικό Τομέα ο οποίος προσφέρεται για 
αξιοποίηση από την ευρύτερη περιοχή Πόλης Χρυσοχούς. Σχηματίστηκε επίσης Ειδική 
Επιτροπή Ανάπτυξης Περιφέρειας Πόλεως Χρυσοχούς η οποία σε συνεργασία με το 
Επιμελητήριο και την Συντονιστική Επιτροπή του Δήμου και των Κοινοτήτων του 
Διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς θα καταθέτουν τις εισηγήσεις τους για την ορθολογιστική 
ανάπτυξη της περιοχής.  
 

 
Από την	Γενική Συνέλευση των Βιομηχάνων / Βιοτεχνών της Περιοχής Πόλης Χρυσοχούς 

 
Δ) Λιμανάκι Λατσιού (Αναφορά στο κεφάλαιο Ναυτικός Τουρισμός) 
 
Ε) Ακάμας (Αναφορά στο κεφάλαιο Ακάμας) 
 
ΣΤ) Δρόμος Πόλεως (Αναφορά στο κεφάλαιο Συγκοινωνιακό Δίκτυο) 
 
Ζ) Διοργάνωση Διαλέξεων/ Σεμιναρίων (Αναφορά στο κεφάλαιο Επιμόρφωση)  
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Η) Δημιουργία Τεχνητού Υφάλου στην Πόλη Χρυσοχούς (Αναφορά στο Κεφάλαιο Τεχνητοί 
Ύφαλοι) 

 

 
Από την διάλεξη για την συμβολαιακή γεωργία, παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάτπυξης και 

Περιβάλλοντος, κ. Νίκου Κουγιάλη 
 
ΑΚΑΜΑΣ  
 
Το Επιμελητήριο Πάφου έχει να επιδείξει στην δράση του 
μια έντονη κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική 
ευαισθησία και πιστεύει ότι η επίλυση του προβλήματος 
του Ακάμα, θα συμβάλει στην ποιοτική και πολυδιάστατη 
ανάπτυξη της Επαρχίας Πάφου.  
 
Το Επιμελητήριο Πάφου υποστηρίζει σταθερά ότι η 
ανάπτυξη και το περιβάλλον είναι έννοιες 
αλληλοσυνδεόμενες που μπορούν να συνυπάρξουν. 
Ταυτόσημη είναι και η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όπου με πρόσφατες αποφάσεις της, διακήρυξε, στα πλαίσια και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη 
ζώνη Natura, ότι στη χερσόνησο του Ακάμα μπορεί να συνυπάρξει η προστασία του περιβάλλοντος 
και η αειφόρος ανάπτυξη.  
 
Μέσα στα πλαίσια αυτά υποστηρίζουμε τα πιο κάτω: 
• Θα πρέπει να υιοθετηθεί ένας οδικός χάρτης με ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα 
ολοκλήρωσης των διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και λήψης 
τελικής απόφασης, πριν το τέλος του 2015. 
 
• Στη χερσόνησο του Ακάμα θα πρέπει με βάση το διαχειριστικό σχέδιο να επιτραπεί, 
μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, μια ήπια ανάπτυξη που θα έχει ως επίκεντρο 
την ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Ως Επιμελητήριο καλούμε τους διαχειριστές του όλου έργου να επισπεύσουν τις 
διαδικασίες και τους εμπλεκόμενους να δείξουν πνεύμα συνεργασίας ώστε το σημαντικό 
αυτό έργο που επηρεάζει την ανάπτυξη της Επαρχίας μας να υλοποιηθεί άμεσα. 

 
ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Η δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται μεγάλος αριθμός Δήμων και Κοινοτήτων, χωρίς 
ενδείξεις ουσιαστικών προοπτικών αλλαγής ή ανάκαμψης των οικονομικών τους δεδομένων, καθιστά 
επιτακτική την ανάγκη για καινοτόμες μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με στόχο, τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας, της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας των. 
 
Η Πάγια θέση των Επιμελητηρίων είναι η μείωση του αριθμού των Δήμων μέσω του περιορισμού της 
επικάλυψης υπηρεσιών που μπορεί να επιτευχθεί με τη συμπλεγματοποίηση κατά περιοχές. Μια 
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τέτοια αλλαγή, με σωστή εφαρμογή, θα έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων και 
ταυτόχρονα θα συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των  δημοτών. 
 
Το νέο σχήμα διάρθρωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να είναι τέτοιου μεγέθους που να 
παραμένει εύκολα προσβάσιμο στους πολίτες, να διασφαλίζει την επαρκή και ποιοτική προσφορά 
υπηρεσιών, να διατηρεί ευελιξία και ταχύτητα στην παροχή υπηρεσιών και να έχει λογικό κόστος. Με 
τις κατάλληλες ρυθμίσεις ο τοπικός χαρακτήρας στην παροχή υπηρεσιών είναι δυνατό να 
διασφαλιστεί σε σημαντικό βαθμό. 
 
Είναι εμφανές ότι η συνέχιση της σημερινής διάρθρωσης και λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο και είναι απαραίτητο να επέλθουν ρυθμίσεις και παρεμβάσεις 
απαραίτητες για να αντιμετωπισθεί η  γενεσιουργός αιτία των προβλημάτων που έχουν προκύψει.  
Χρειάζονται τομές και τόλμη στις αποφάσεις για την εξυγίανση των οικονομικών των Δήμων για να 
βελτιωθεί και η προοπτική ουσιαστικής εμπλοκής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάκαμψη της 
οικονομίας και την  ανάπτυξη.  Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης και για την αντιμετώπιση αυτών των 
προβλημάτων, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ικανοποιηθούν οι πιο κάτω βασικές παράμετροι: 

· Το νέο σύστημα Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι πιο μικρό σε αριθμό μονάδων (Δήμων 
και Κοινοτήτων) κάτι που θα επιτρέψει εξοικονομήσεις σε λειτουργικές δαπάνες. 

· Συμπλεγματοποιήσεις/ συνενώσεις των υπηρεσιών όμορων Δήμων με στόχο την αναβάθμιση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και της μείωσης των κοστών των.  

· Θεσμοθέτηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου Μηχανισμού εποπτείας με πυλώνες τόσο 
τον οικονομικό όσο και τον διαχειριστικό έλεγχο με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία και 
την αποφυγή φαινομένων κακοδιαχείρισης και διασπάθισης πόρων. Μέσα στα πλαίσια αυτά 
εντάσσεται η αποτελεσματική οικονομική διαχείριση και η ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικού 
ελέγχου και η εποπτεία και αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού.   

· Αξιοποίηση του Ιδιωτικού Τομέα,  που θα συμβάλει στην βελτίωση των προσφερόμενων 
υπηρεσιών και στην μείωση του κόστους των. 

· Αξιοποίηση της τεχνολογίας, η οποία θα επιφέρει εξοικονόμηση πόρων, αύξηση της 
παραγωγικότητας, επιταχύνοντας παράλληλα και την εξυπηρέτηση του πολίτη.  

 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΦΟΥ       
 
Το Αποχετευτικό Σύστημα Πάφου αποτελείται από δύο φάσεις. Η Α΄ φάση του έργου ολοκληρώθηκε 
το 2011 και καλύπτει το Δήμο Πάφου. 
 
Η Β΄ φάση του αποχετευτικού συστήματος καλύπτει περιοχές, Δήμου Πάφου, Δήμου Γεροσκήπου, 
τις κοινότητες Αχέλειας, Κονιών, Έμπας, Χλώρακας, Λέμπας και Κισσόνεργας και την επέκταση του 
Βιολογικού Σταθμού. 
 
Ένα μεγάλο μέρος της Β΄ φάσης έχει παραληφθεί και τεθεί σε λειτουργία. Προοδευτικά θα 
συνδέονται όλες οι περιοχές που παραλαμβάνονται. 
 
Επρογραμματίζετο επίσης η Γ΄ φάση που θα περιελάμβανε το Δήμο Πέγειας και την κοινότητα Τάλας 
η οποία όμως, λόγω της οικονομικής κρίσης, έλλειψης χρηματοδότησης και άλλων προβλημάτων η 
συμμετοχή των δύο περιοχών στο πρόγραμμα του ΣΑΠΑ έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί.  
 
Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Σ.Α.ΠΑ είναι η έλλειψη των απαιτούμενων 
κονδυλίων για συνέχιση του αναπτυξιακού του προγράμματος λόγω της οικονομικής κρίσης και των 
πρόσφατων χρηματοπιστωτικών προβλημάτων αλλά και της κακοδιαχείρισης που αποδείχτηκε στην 
υλοποίηση διαφόρων συμβολαίων.  
 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΦΟΥ – ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ  
 
Το Επιμελητήριο θεωρεί την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Πάφου - Γεροσκήπου ως ένα 
βασικό έργο υποδομής το οποίο θα βοηθήσει στην ανάπτυξη, αναβάθμιση και εξωραϊσμό της 
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τουριστικής περιοχής της Πάφου –  Γεροσκήπου γενικότερα και ταυτόχρονα θα δώσει την 
δυνατότητα να αποκτήσει η περιοχή τον ζητούμενο χαρακτήρα και  φυσιογνωμία, βάζοντας τέλος 
στην άναρχη ανάπτυξη και στους ανεξέλεγκτους αυτοσχεδιασμούς.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης και της κατασκευής του πεζόδρομου από το ξενοδοχείο 
Imperial μέχρι το ξενοδοχείο Elysium, θα πρέπει να προγραμματιστεί ο σχεδιασμός και η κατασκευή 
του υπόλοιπου τμήματος μέχρι τα δημοτικά όρια του Δήμου Πάφου/ Χλώρακας.    
 
Θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση (φωτισμός, σήμανση, τοπιοτέχνηση κτλ) του υφιστάμενου 
πεζόδρομου από το ξενοδοχείο Imperial μέχρι το ξενοδοχείο Pioneer. Στη Περιοχή από το 
ξενοδοχείο Imperial μέχρι το Ποταμό της Έζουσας, που είναι τα όρια του Δήμου Γεροσκήπου, 
βρίσκεται σε εξέλιξη η ετοιμασία μελέτης και σχεδίων ανάπλασης και τοπιοτέχνησης του παραλιακού 
πεζόδρομου, καθώς και διαμόρφωσης του δημόσιου χώρου στην Παραλιακή περιοχή Γεροσκήπου.  
 

  
 
 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ   
 
Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Πάφου (ΕΤΑΠ) 
αναγνωρίζοντας την μεγάλη σημασία καθώς και τα προβλήματα που παρατηρούνται στο δομημένο 
περιβάλλον στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, έχει καταγράψει λεπτομερώς τα προβλήματα 
και παράθεσε συγκεκριμένες και πρακτικές εισηγήσεις για άμεση βελτίωση της υφιστάμενης 
κατάστασης.  
 
Η καταγραφή επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, παρουσιάζεται στους διάφορους φορείς 
και στις Τοπικές Αρχές για μελέτη, αξιολόγηση και υλοποίηση.   
 
Μέχρι στιγμής οι εμπλεκόμενοι, Τοπικές Αρχές, οργανωμένοι φορείς, επιχειρηματικός κόσμος και 
πολίτες  συνδράμουν ικανοποιητικά στην υλοποίηση δράσεων, στην αναβάθμιση και στην μετέπειτα 
διατήρηση της τουριστικής εικόνας της επαρχίας μας.  
 
 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ   
 
Η κατασκευή  σύγχρονης υποδομής για ανάπτυξη του αθλητισμού και προσέλκυση διεθνών αγώνων 
και κατ’ επέκταση η ανάπτυξη Αθλητικού Τουρισμού αποτελεί βασικό στόχο του Επιμελητηρίου και 
των φορέων της Επαρχίας Πάφου. 
 
Για  να υλοποιηθούν οι πιο πάνω στόχοι, η υφιστάμενη υποδομή θα πρέπει να λειτουργεί  στο 
μέγιστο και να συμπληρωθεί με επιπρόσθετα έργα που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των διαφόρων 
αθλητικών δραστηριοτήτων. 
 
Η Επαρχία Πάφου διαθέτει σήμερα:  
 
− 6 στάδια ποδοσφαίρου (Πάφος, Γεροσκήπου, Κούκλια, Χλώρακα, Πέγεια, Πόλη Χρυσοχούς). 
− 2 κολυμβητήρια Ευρωπαϊκών προδιαγραφών (Πέγεια και Γεροσκήπου). 
− 4 γήπεδα γκολφ με προγραμματισμό για  ακόμα 4. 
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Είναι επίσης υπό κατασκευή το κέντρο αντισφαίρισης του Δήμου Γεροσκήπου που περιλαμβάνει 6 
γήπεδα τένις και κλειστή αθλητική αίθουσα, στην παραλιακή περιοχή Γεροσκήπου. 
 
 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ   
 
Έχουν ολοκληρωθεί οι διάφορες μελέτες των κατασκευαστικών σχεδίων για την διαμόρφωση και 
αναβάθμιση του κυκλικού κόμβου  στην είσοδο της Πάφου από τον κύριο αυτοκινητόδρομο Λεμεσού 
– Πάφου. 
 
Το συστατικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής πρότασης που έχει επιλεγεί είναι ο μνημειακός χαρακτήρας 
του υδάτινου ελλειψοειδούς δίσκου,   μια καθαρή  γεωμετρική φόρμα και του ήρεμου φόντου που 
προσφέρει το νερό και η χαμηλή βλάστηση του πρανούς που πλαισιώνει το δίσκο. 
 
Ο σχεδιασμός  θα αναβαθμίσει την είσοδο και την εικόνα της Πόλης της Πάφου. 
 
Ενώ το έργο, προϋπολογίσθει σε € 2,0 εκ. έχει αποφασιστεί πρόσφατα σε συνεργασία με το Τμήμα 
Δημοσίων ΄Εργων ότι θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις συνολικής δαπάνης 1,2 εκ. και θα ολοκληρωθεί 
πριν την ανάληψη της Πάφου ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 01.01.2017. 
 
 

 
Σχέδιο αναβάθμισης κυκλικού κόμβου στην είσοδο της Πάφου 

 
 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΝΑΣ ΣΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ     
 
Ολοκληρώθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την αξιοποίηση του Αγροκτήματος της Γερμανίνας 
ως ένα δυναμικό, σύγχρονο, βιώσιμο, πολυλειτουργικό, πολιτιστικό πόλο έλξης τοπικής και 
υπερτοπικής σημασίας. Αναμένεται η εξεύρεση των απαιτουμένων οικονομικών πόρων για να 
προχωρήσει η συμπλήρωση των κατασκευαστικών σχεδίων, έτσι ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες 
διεκδίκησης χρηματοδότησης του έργου από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

PAPHOS APHRODITE FESTIVAL   
 
Το Επιμελητήριο συμμετέχει ως μέτοχος και ως μέλος του  Διοικητικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό 
Φορέα ¨Paphos Aphrodite Festival Cyprus¨, ο οποίος σκοπό έχει τη διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στη Πάφο. 
 
Το 2014, το Paphos Aphrodite Festival διοργάνωσε την εύθυμη όπερα “Cosi Fan Tutte” (Έτσι κάνουν 
όλες) του μεγάλου μουσουργού Wolfgang Amadeus Mozart, σε συνεργασία με τον λυρικό οργανισμό 
Opera Futura από τη Βερόνα και την συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. 
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Από την όπερα του 2014 

 
Το 2015 παρουσιάστηκε η εύθυμη όπερα La Cenerentola (Η Σταχτοπούτα) του διάσημου Ιταλού 
συνθέτη Gioachino  Rossini  (1792-1868)  στις 4,  5  και 6  Σεπτεμβρίου στο Μεσαιωνικό Κάστρο της 
Πάφου σε συμπαραγωγή με τον γαλλικό λυρικό οργανισμό Ramfis Productions Avignon και την 
συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. 
 
Πρόσφατα το Επιμελητήριο κατάθεσε πρόταση μετεξέλιξης της Εταιρείας Pafos Aphrodite Festival 
Cyprus σε Περιφερειακό Φορέα Πολιτιστικής Ανάπτυξης με στόχο την εφαρμογή ενός ενιαίου 
πολιτιστικού σχεδίου για την ανάπτυξη της πολιτιστικής πολιτικής της πόλης και Επαρχίας Πάφου. 
Άξονας των εργασιών της θα είναι ο συντονισμός, η διοργάνωση, παραγωγή, εκτέλεση και διαχείριση 
των εκδηλώσεων και της πολιτιστικής υποδομής των Δήμων – ενδυναμώνοντας και υποστηρίζοντας 
τις δημοτικές υπηρεσίες και τους πολιτιστικούς φορείς της Επαρχίας – καθώς και η προώθηση της 
πολιτιστικής πολιτικής της πόλης και επαρχίας Πάφου και η προβολή του πολιτισμού της Πάφου σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  
 
Το Επιμελητήριο Πάφου ζήτησε την πλήρη αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του 
Οργανισμού, ώστε να καταστεί οικονομικά βιώσιμος και ενέγραψε προς συζήτηση 
σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Το ΕΒΕ αναγνωρίζει την σπουδαιότητα της 
λειτουργίας και της ύπαρξης του Φορέα για τον εμπλουτισμό του Πολιτιστικού 
προγράμματος της Επαρχίας και ιδιαίτερα την διοργάνωση της ετήσιας Όπερας και ζητά 
να βρεθούν τρόποι για να διασφαλιστεί το μέλλον του Οργανισμού.  
 
ΠΑΦΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΟ 2017    
 
Ο Οργανισμός ΠΠτΕ Πάφος2017 προχωρά εντατικά με όλες εκείνες τις διεργασίες, 
οργανωτικές, κοινωνικές  και καλλιτεχνικές που σηματοδοτούν την επιτυχημένη 
υλοποίηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2017.  Στην τελευταία 
επίσκεψη της Επιτροπής παρακολούθησης από τις Βρυξέλλες ο Οργανισμός Πάφος2017 
απέσπασε τα εύσημα για την πρόοδο που έχει επιτελεσθεί στην προετοιμασία καθώς και 
στην υποδειγματική διαχείριση πόρων και δυνατοτήτων στην υλοποίηση του 
προγράμματος του Πάφος2017. Ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι η Πάφος ίσως αποτελέσει 
πρότυπο διοργάνωσης μιας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας με ένα τόσο μικρό 
προϋπολογισμό. 
  
Η φιλοσοφία της ΠΠτΕ αναφορικά με το Ανοικτό Εργοστάσιο Πολιτισμού έχει ενισχυθεί 
με σειρά έργων και δράσεων διευρύνοντας το πρόγραμμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
ως προς την ποιότητα,  την εμβέλεια αλλά και τους χώρους πραγματοποίησης του 
επίσημου προγράμματος του οργανισμού. Το Χάνι του Ιμπραήμ, ο Οθέλλος, η ενοποίηση 
των αρχαιολογικών χώρων, το Μαρκίδειο και η περιοχή του Μουτάλλου βρίσκονται 
ανάμεσα στα έργα που θα αξιοποιηθούν και αναδειχθούν  μέσα από τις δράσεις της 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάφος2017. 
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Από την σύσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με την ΣΕΚΟ και τους Φορείς της Επαρχίας 

 
Οι θεματικές της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάφος2017, Μύθος και Θρησκεία, 
Ταξιδιώτες του Κόσμου και Βήματα του Μέλλοντος έχουν αναπτυχθεί περαιτέρω μέσω συνεργειών 
με φορείς από όλη την Κύπρο, όπως το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, τη Συμφωνική Ορχήστρα, το 
Κέντρο Τεχνών,  τη Λεβέντειο Πινακοθήκη αλλά και με οργανισμούς από το  Aarhus,  την Valletta,   
Leeuwarden, την Ιαπωνία  καθώς και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Ήδη έχουν δημιουργηθεί δίκτυα 
τόσο από φορείς όσο και από καλλιτέχνες που συνδέουν την Πάφο με την υπόλοιπη Ευρώπη και τον 
κόσμο. Προβλέπεται ότι η πόλη της Πάφου θα φιλοξενήσει πέρα από τους επισκέπτες και 
εκατοντάδες συμμετέχοντες σε συνέδρια, συμπόσια, εργαστήρια, διεθνείς συναντήσεις που 
περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα  του Πάφος2017.  
 
Συνολικά τα έργα έχουν ανέλθει σε 172 εκ των οποίων πολλά συνιστούν πολλαπλές δράσεις και 
εκδηλώσεις, καλύπτοντας 3 πολιτιστικούς πυρήνες της Πάφου, το Κέντρο της Πόλης, την περιοχή 
του κάστρου και των αρχαιολογικών χώρων και την ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Πάφου. Είναι 
αυτονόητο ότι κάποιες από τις δράσεις θα μεταφερθούν και στην υπόλοιπη Κύπρο καθώς και την 
Ευρώπη. Το πρόγραμμα περιέχει παραγωγές και εκδηλώσεις από τον χώρο των Μέσων, των  
Παραστατικών Τεχνών, της Μουσικής, της Λογοτεχνίας, της Οινο-Γαστρονομίας καθώς και της 
ανάπτυξης τοπίου αστικού και μη. Πολλές από τις δράσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν με τη 
συνέργεια και συνδρομή εθελοντών και φορέων προάγοντας την κοινωνική συμμετοχή.  
 
Με την ανάπτυξη τριμηνιαίων δίγλωσσων προγραμμάτων που ήδη υλοποιούνται ο οργανισμός 
επιδιώκει την ανάπτυξη κοινού ικανού να παρακολουθήσει το μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων του 2017, 
αλλά και να δημιουργήσει την απαραίτητη προσδοκία και ενθουσιασμό για το τι θα ακολουθήσει 
κατά το 2017. Ήδη αριθμός εκδηλώσεων όπως  το Travelling Stage με μουσικές από όλο τον κόσμο 
και ο κινηματογράφος στην Παραλία SeeFest, πραγματοποιούνται με μεγάλη επιτυχία ως ετήσιες 
διοργανώσεις οι οποίες θα κορυφωθούν κατά το 2017, στοχεύοντας παράλληλα στην περαιτέρω 
ανάπτυξη και πραγματοποίηση τους και μετά το 2017.  
 
Η τελετή  έναρξης  έχει οριστεί για τις 28 και 29 Ιανουαρίου 2017, με δεκάδες εκδηλώσεις που θα 
σηματοδοτήσουν την  έναρξη της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης στην Πάφο.  
 
Στη διάρκεια του 2017 η Πάφος αναμένεται να υποδεχθεί δεκάδες μεγάλα ονόματα από τις τέχνες 
και τα γράμματα μεταξύ των οποίων καλλιτέχνες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο 
τοποθετώντας έτσι την Πάφο στον παγκόσμιο χάρτη των διεθνών εκδηλώσεων αλλά και 
αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την ιδιαιτερότητα και σημασία της στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό.  
 
Μεγάλα διεθνή γεγονότα θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Πάφο, αναδεικνύοντας χώρους ιστορικού 
και τουριστικού ενδιαφέροντος όπως η Πέτρα του Ρωμιού, το Μεσαιωνικό 
Κάστρο, οι Αρχαιολογικοί Χώροι, οι Σπηλιές του Μουττάλλου κ.α.  
 
Το Επιμελητήριο στηρίζει τον Οργανισμό ΠΑΦΟΣ 2017  
 
Το Επιμελητήριο παραμένει δεσμευμένο να συνδράμει στο μέγιστο των 
δυνατοτήτων του για την υλοποίηση του μεγάλου στόχου να καταστεί η 
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Πάφος μια επιτυχημένη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2017. 
 
Το ΕΒΕ θεωρεί ότι η επιλογή της Πάφου ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2017  
προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία που θα συμβάλει στην ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας μας, αλλά 
και της κυπριακής  οικονομίας ευρύτερα, και καλεί την κυβέρνηση να στηρίξει ουσιαστικά και 
αποτελεσματικά τον Οργανισμό στο δύσκολο και πολυσχιδές έργο του.  
 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ     

Τα πιο κάτω τέσσερα έργα οδικής υποδομής  θεωρούνται ως τα πιο σημαντικά για την Επαρχία 
Πάφου, τα οποία θα αναβαθμίσουν σημαντικά την εικόνα και την κυκλοφοριακή διακίνηση. 
 
Α. ΔΡΟΜΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ – ΜΑΡΙΝΑ (CORAL BAY) 
 
Ένα από τα πιο σημαντικά οδικά έργα είναι ο δρόμος που θα συνδέει απευθείας το αεροδρόμιο με 
την τουριστική περιοχή της Πάφου και τη μαρίνα που θα κατασκευαστεί στη περιοχή των Ποτίμων. 
 
Επισημαίνεται ότι τυχόν διαφοροποίηση του αρχικού σχεδιασμού για μη απευθείας παραλιακή 
σύνθεση του Αεροδρομίου με την τουριστική περιοχή της Πάφου, (που είναι η πιο σύντομη όδευση), 
δεν θα γίνει αποδεκτή από τους φορείς και την κοινωνία της Πάφου. 
 
Δυστυχώς και πάλι υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στα ήδη καθυστερημένα προγράμματα 
υλοποίησης του όλου έργου. 
 
∎ Τμήμα Αεροδρομίου – Ποταμού Έζουσας  
 
Θεωρούμε το έργο αυτό υψίστης σημασίας για την σύνδεση του Αεροδρομίου Πάφου με την 
τουριστική περιοχή της Πάφου και κατ΄επέκταση του δρόμου που θα σύνδεση το Αεροδρόμιο 
Πάφου με την Μαρίνα που θα κατασκευαστεί στα Ποτιμα. Οι διάφορες χρονοβόρες μελέτες που εδώ 
και 20 χρόνια γίνονται για το τμήμα αυτό βρίσκονται εκτός οποιοδήποτε αποδεκτών 
χρονοδιαγραμμάτων και βραχυκυκλώνουν την υλοποίηση ενός σημαντικού οδικού έργου. 
 
Απαιτούμε από την αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή όπως άμεσα ληφθεί η απόφαση για ολοκλήρωση 
των εκκρεμούντων περιβαλλοντικών και άλλων μελετών που απαιτούνται και επιλεγεί η καλύτερη 
λύση που θα συνδέει το Αεροδρόμιο με τον Πόταμο Έζουσα – Λεωφ. Ευρώπης ώστε το έργο να γίνει 
ώριμο και να προωθηθεί άμεσα η υλοποίηση του. 
 
∎ Τμήμα Ποταμού ΄Εζουσας – Κολώνης – Κόμβος Λεωφόρου Ευρώπης 

Το έργο ολοκληρώθηκε και έγινε προσωρινή παραλαβή στις 07.11.2014. 

∎ Τμήμα Λεωφόρος Τάφοι των Βασιλέων – Δημοτικά ΄Ορια Χλώρακας 

Το έργο αφορά τη βελτίωση και τη διεύρυνση της Λεωφόρου Τάφοι των Βασιλέων από τη συμβολή 
της με την Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου μέχρι τη συμβολή της με τον προτεινόμενο δυτικό 
παρακαμπτήριο δρόμο Πάφου, εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Πάφου. 

Το έργο αφορά δρόμο πρωταρχικής σημασίας και η βελτίωση του θεωρείται πολύ σημαντική για την 
εύρυθμη  λειτουργία του οδικού δικτύου της Πάφου.  Η βελτίωση της Λεωφόρου μήκος 3.0  χλμ 
περίπου διαλαμβάνει την κατασκευή τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας με κεντρική διαχωριστική 
νησίδα. Διαλαμβάνει επίσης τη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης κατά μήκος της Λεωφόρου (on 
street parking), καθώς και τη διαμόρφωση οργανωμένου χώρου στάθμευσης εκτός της Λεωφόρου 
(off street parking). To έργο περιλαμβάνει επίσης ποδηλατοδρόμο, λωρίδα πρασίνου και 
πλακόστρωτα πεζοδρόμια σε όλο το μήκος του δρόμου, την τοποθέτηση υπογειοποιηση των 
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δικτύων των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας, την τοποθέτηση υπογείου δικτύου συλλογής όμβριων 
υδάτων και οδικού φωτισμού. 

Πρόοδος Εργασιών 

(α) Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής πεζοδρομίου, ποδηλατοδρόμου και οδοστρώματος στο 
δυτικό τμήμα του δρόμου από το βόρειο όριο του έργου (πλησίον εστιατορίου Μελάνια) μέχρι την 
είσοδο προς τον αρχαιολογικό χώρο ¨Τάφοι των Βασιλέων¨, μήκους περίπου 1.200 μέτρα. Το τμήμα 
αυτό του δρόμου δόθηκε στη κυκλοφορία στις 11.08.2015. 

(β) Οι εργασίες κατασκευής του μεγάλου κυκλικού κόμβου στη συμβολή των Λεωφόρων ¨Τάφοι των 
Βασιλέων¨ και Αποστόλου Παύλου ξεκίνησαν τέλος Απριλίου. Εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης 
υπηρεσιών κοινής οφελείας και κατασκευή πεζοδρομίων. Οι εργασίες σε αυτό το τμήμα αναμένεται 
να συμπληρωθούν τέλος Νοεμβρίου, 2015. 

(γ)  Στο υπόλοιπο τμήμα του έργου (  από την πάροδο προμηθέως μέχρι την πάροδο Βασιλίσσης 
Βερινικής) μήκους περίπου 1,2 χλμ., οι εργασίες θα ξεκινήσουν μετά τις 15 Σεπτεμβρίου 2015 και 
αναμένεται να ολοκληρωθούν γύρω στον Απρίλιο του 2016 με την ολοκλήρωση του έργου. 

 
Από τη συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

 

∎ Τμήμα Χλώρακας – Κισσονέργας ( Χρίστου Κκέλη) 

Ετοιμάστηκε προκαταρτικό ρυθμιστικό σχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια παρουσίαση και 
ληφθηκαν  υπ΄όψη οι εισηγήσεις των Τοπικών Αρχών και άλλων επηρεαζόμενων. 

Μελετήθηκε και το δευτερεύον οδικό δίκτυο που επηρεάζει τον δρόμο πρωταρχικής σημασίας και 
έχει αποσταλεί στην Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα επίλυσης κυκλοφοριακών προβλημάτων 
για έγκριση. 

Παράλληλα ετοιμάστηκε η προκαταρτική περιβαλλοντική εκτίμηση για να τεθεί στην Αρμόδια 
Επιτροπή Περιβάλλοντος για έκδοση γνωμάτευσης και στη συνέχεια θα ετοιμαστούν τα 
κατασκευαστικά σχέδια (διάρκεια 2 χρόνων). Το όλο έργο θα προωθηθεί μετά το 2017. 

∎ Τμήμα Κισσόνεργα – Πότιμα 

Η ετοιμασία του ρυθμιστικού σχεδίου για το τμήμα αυτό θα γίνεται παράλληλα με την ετοιμασία των 
κατασκευαστικών σχεδίων του προηγούμενου τμήματος. 

Β. ΔΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΣ ΠΑΦΟΥ (Κόμβος Βιοφως – Κέντρο Μελάνια) 

Το ρυθμιστικό σχέδιο που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως εγκρίθηκε από τις 
Τοπικές Αρχές και την τεχνική επιτροπή του φορέα επίλυσης κυκλοφοριακών προβλημάτων. 

Ταυτόχρονα η περιβαλλοντική προκαταρκτική εκτίμηση εστάλη στο Τμήμα Περιβάλλοντος και 
αναμένεται η σχετική γνωμάτευση. Στη συνέχεια εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες οι αναγκαίες 
πιστώσεις το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως θα αναθέσει στα Δημόσια ΄Εργα την ετοιμασία των 
κατασκευαστικών σχεδίων. 
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Γ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΦΟΥ – ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 

Δυστυχώς και αυτό το σημαντικό Επαρχιακό αλλά και υπερτοπικό έργο οδικής υποδομής, μετά από 
μακρόχρονες διαβουλεύσεις, νομικές γνωματεύσεις και ιεραρχικές προσφυγές, είναι στάσιμο. Η  
κατασκευή του δεν βρίσκεται πλέον στις προτεραιότητες του Κράτους. 
 
Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι το έργο αυτό αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την Επαρχία και πρέπει 
το συντομότερο να προχωρήσει η κατασκευή του.  Είναι έργο από το οποίο θα εξαρτηθεί η 
οικονομική ανάπτυξη μιας πολύ μεγάλης περιοχής και το οποίο επιπλέον θα πρέπει να αντικρίζεται ως 
αναπόσπαστο  μέρος  και ως συμπλήρωση του Εθνικού Οδικού Δικτύου και όχι μέσα από στενά 
οικονομικά κριτήρια. 
 
Μέχρι να  δημιουργηθούν οι κατάλληλες οικονομικές συνθήκες για να προωθηθούν οι 
νέες διαδικασίες ανάθεσης και κατασκευής του έργου,  ο υφιστάμενος δρόμος θα πρέπει 
άμεσα να βελτιωθεί σημαντικά για να γίνει πιο λειτουργικός και πιο ασφαλής όπου είναι 
αναγκαίο. 
 
Δ. ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 
 
Η μοναδική οργανική και ουσιαστική σύνδεση της τουριστικής περιοχής Γεροσκήπου με 
τον παραδοσιακό πυρήνα της Γεροσκήπου είναι έργο στρατηγικής σημασίας για τον 
Δήμο Γεροσκήπου και έχει περιληφθεί στους Κρατικούς προϋπολογισμούς του 2015 και 
αναμένεται να προσφοροδοτηθεί μέχρι τον Οκτώβριο 2015  και να ξεκινήσουν οι 
κατασκευαστικές εργασίες μέχρι τα τέλη του 2015, νοουμένου ότι θα επιλυθεί το θέμα 
της συνεισφοράς του Δήμου με δανειοδότηση ή με εξασφάλιση κρατικής εγγύησης. 

 
Το Έργο είναι Πολεοδομικό, έχει προϋπολογισμό μαζί με τις απαλλοτριώσεις 5 
εκατομμύρια ευρώ και το κράτος θα επιχορηγήσει τα 4/5  της δαπάνης.  Το Συνολικό 
μήκος του δρόμου φθάνει τα 2,5  χιλιόμετρα,  η διατομή περιλαμβάνει 2  λωρίδες με 
προστατευόμενες δεξιές στροφές, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο και λωρίδα πρασίνου.  

 
Είναι δεδομένο ότι αυτό το Έργο  παρουσιάζει τις συνέργιες της ανάπτυξης και της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας καθώς αναμένεται  με τη συμπλήρωση του να προσδοθεί 
στον άξονα αυτό και στη πλατεία Γεροσκήπου εμπορικότητα αφού οι 5  χιλιάδες 
τουρίστες που διημερεύουν στα παραλιακά ξενοδοχεία  θα φθάνουν και στο πυρήνα της 
Γεροσκήπου αναμένοντας έτσι να αυξηθούν και τα έσοδα του Δήμου από φορολογίες 
νέων επιχειρήσεων και από δικαιώματα αδειών οικοδομής των νέων υποδομών που θα 
απαιτηθούν. 
 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
 
Η Πάφος βιώνει λόγω της χρόνιας οικονομικής κρίσης, πρωτόγνωρους ρυθμούς ανεργίας, συγκριτικά 
ψηλότερους από αυτούς των άλλων Επαρχιών.  Κατά το 2014 η ανεργία ανήλθε στο 18,78% 
φτάνοντας σε ανησυχητικά επίπεδα. Το 2013 ανήλθε  στο 16,22%, το 2012 ήταν 13.03% και το 
2011 στο 10.7%. Με τα σημερινά δεδομένα, η αυξητική τάση αναμένεται να συνεχιστεί με όλα τα 
συνεπακόλουθα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.  
 
Ως αποτέλεσμα της κάθετης μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας και του μεγάλου αριθμού 
ανέργων, παρατηρείται το φαινόμενο του μαρασμού και της μείωσης του πληθυσμού και κατ’ 
επέκταση του δυναμικού της Επαρχίας, αφού λόγω έλλειψης εργασίας μεγάλος αριθμός ομογενών 
αλλά και Κυπρίων αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Πάφο προς αναζήτηση εργασίας. 
 
Σε διάφορες συναντήσεις με τους κυβερνητικούς αξιωματούχους και σε επιτροπές που συμμετέχει, 
το Επιμελητήριο  σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ υποστήριξε τις πιο κάτω θέσεις: 
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· Την εισαγωγή ευέλικτων μορφών απασχόλησης, όπως αυτές είναι αποδεκτές από την Ε.Ε.    

Τέτοιες μορφές απασχόλησης είναι π.χ. η μερική απασχόληση, το ευέλικτο ωράριο Εργασίας, 
η απασχόληση τακτής περιόδου, η υπεργολαβία και η τηλεαπασχόληση. 

· Την υιοθέτηση αναπτυξιακής πολιτικής από το κράτος για να βοηθήσει στην αύξηση του 
ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. 

· Την παροχή κινήτρων από το κράτος για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 
· Την υποστήριξη και υιοθέτηση της φιλελευθεροποίησης του ωραρίου λειτουργίας των 

καταστημάτων. 
· Την δυνατότητα πληρωμής οφειλόμενων Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλων ανάλογων 

συνεισφορών/ αποκοπών με δόσεις. 
· Την έντονη αντίθεση του Επιμελητηρίου στις πρόνοιες του Νομοσχεδίου για νομικές 

ρυθμίσεις της επέκτασης των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. 
· Τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της μηνιαίας έκθεσης της Υπηρεσίας Απασχόλησης 

και Βιομηχανικής Εκπαίδευσης για να γίνει πιο χρήσιμη και αξιοποιήσιμη.   
· Την καταπολέμηση της παράνομης και αδήλωτης εργασίας.  

 
 
ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
 
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την οικονομική κρίση το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ετοίμασε σχέδια για την στήριξη/ επιδότηση του μισθολογικού κόστους 
των επιχειρήσεων μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑνΑΔ):  
 

1. Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε 
επιχειρήσεις/οργανισμούς, 

2. Σχέδια στελέχωσης των επιχειρήσεων με απόφοιτους δευτεροβάθμιας και 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  

3. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για τοποθέτηση ανέργων.  
 
Το Επιμελητήριο συμμετέχει ενεργά στη Συμβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, όπου 
συζητούνται οι εργασιακές ανάγκες της Επαρχίας  και καταθέτει τις απόψεις του για όλα 
τα θέματα που αφορούν το εργασιακό περιβάλλον. 
 

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ 
 

ΕΠΑΡΧΙΑ 2009 
% 

2010 
% 

2011 
% 

2012 
% 

2013 
% 

2014 
% 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 4.6 4.9 6,9 10,34 14,39 14,51 
ΛΑΡΝΑΚΑ/ΑΜΜ. 6.4 7.4 8,2 13,02 17,10 17,25 

ΛΕΜΕΣΟΣ 4.9 6.2 7,6 12,57 16,82 16,68 
ΠΑΦΟΣ 7.1 9.0 10,7 13,03 16,92 18,78 
ΣΥΝΟΛΟ 5.3 6.2 7,7 11,80 15,88 16,09 

 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ  

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011, 2012, 2013 & 2014 
 

ΕΤΟΣ ΙΑΝ ΦΕΒΡ ΜΑΡΤ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ 
 
2011 

 
4,532 

 
4,746 

 
4,522 

 
4,236 

 
3,841 

 
2012 

 
5,667 

 
5,740 

 
5,444 

 
4,955 

 
4,471 
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Το ΕΒΕ Πάφου ενισχύει την εκπαιδευτική του Παράδοση  
 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου ανακοινώνει την πιστοποίηση του ως Κέντρο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και ως Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ), συνεχίζοντας έτσι 
τη στρατηγική που χάραξε από το 1986, για ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού 
των επιχειρήσεων.  
 
Με την Πιστοποίηση του ως ΚΕΚ, θα συνεχίσει να προσφέρει επιδοτούμενα προγράμματα, σε 
συνεργασία με την ΑνΑΔ, δίνοντας έτσι στις επιχειρήσεις και στους φορείς της Επαρχίας τα 
απαραίτητα εφόδια για διαρκή εκσυγχρονισμό τους, με απώτερο στόχο την επίτευξη των 
επιχειρηματικών τους στόχων και την αντιμετώπιση του έντονου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.  
 
Με την πιστοποίηση του ως ΔΕΚ,  η εκπαιδευτική αίθουσα του Επιμελητηρίου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για διεξαγωγή σεμιναρίων εγκεκριμένων από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου 
Δυναμικού.  

 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ   
 
Το Επιμελητήριο αναγνωρίζοντας την αξία του ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε επιχείρηση και 
ειδικότερα την ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης ενόψει των νέων ανταγωνιστικών δεδομένων που  
συνεχώς μεταβάλλονται, διοργάνωσε αριθμό σεμιναρίων με στόχο τη προετοιμασία του 
επιχειρηματικού κόσμου ώστε να αντεπεξέλθει στις διεθνείς αλλαγές, τάσεις και τα νέα δεδομένα. 
 
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχουν διοργανωθεί τα πιο κάτω σεμινάρια τα οποία καλύπτουν τους 
πλείστους τομείς της επιχειρηματικότητας και οικονομίας και που στόχο έχουν την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας των στελεχών των επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να  
αντιμετωπίσουν το έντονο  ανταγωνιστικό περιβάλλον και ιδιαίτερα τις επιπτώσεις από την  
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση : 

 
ü «  Οι προοπτικές Ανάπτυξης της Γεωργίας μέσα από την αξιοποίηση της Νέας 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) – Σχέδια, Προγράμματα και Τομείς Δράσης» Tο 
πρόγραμμα παρουσίασαν οι αρμόδιοι αξιωματούχοι των Υπουργείων: Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

 

 
 

 

2013 6,546 6,536 6,053 5,822 5,206 
 

2014 
 

6,744 
 

6,800 
 

6,639 
 

5,709 
 

5,159 
 

2015 
 

7,101 
 

7,099 
 

6,543 
 

5,415 
 

4,775 
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ü «  Πρόσφατες Εξελίξεις στο Συνταξιοδοτικό Σύστημα της Κύπρου –  Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ταμείο Προνοίας και Σχέδια Σύνταξης» Το πρόγραμμα 
παρουσίασαν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες Γιώργος Ζ. Γεωργίου, Διευθύνων Συνέταιρος της 
Εταιρείας Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, Φίλιππος Μαννάρης και Αναστασία 
Αναστασιάδη, Αναλογιστές στην Αon Hewitt (Cyprus) ltd. 

 

 
 
ü « Πρακτικές Μέθοδοι Σχεδιασμού και βελτιστοποίησης ιστοσελίδων ( SEO) με 

σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας και των Πωλήσεων» To πρόγραμμα 
παρουσίασε ο κος Γιώργος Πετρακίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Social Space 
Media. 

 

 
ü « Innovative Emarketing and eCommerce methods for tourism enterprises in 

Cyprus » σε συνεργασία με ΚΕΒΕ. 
 

 
 

ü « Κεφάλαιο Κίνησης (Διαχείριση Ταμειακών Ροών, Πιστωτών και Αποθεμάτων) 
Στρατηγικός Σχεδιασμός και Καταρτισμός Επιχειρηματικού Πλάνου» To πρόγραμμα 
παρουσίασε ο κος Γιώργος Ιωάννου, Επιχειρηματικός  Διευθυντής του Τμήματος 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Οίκου PwC. 
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ü «Το νέο πλαίσιο λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού τομέα,  η σχέση του με τους 

δανειολήπτες και το νέο πλαίσιο αφερεγγυότητας» To πρόγραμμα παρουσίασε ο κος Τάσος 
Γιασεμίδης, Διευθυντής/ Συνέταιρος του Οίκου KPMG. 

 

 
 
Όλα τα σεμινάρια οργανώθηκαν με την στήριξη και επιχορήγηση της Αρχής Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Το Επιμελητήριο και ο επιχειρηματικός κόσμος της Επαρχίας 
Πάφου εκφράζουν την εκτίμηση τους για τον τόσο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η 
ΑνΑΔ στην ανάπτυξη της οικονομίας και του τόπου γενικότερα. 
 
 
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 
Το νέο ΔΣ του Επιμελητηρίου υιοθέτησε τον θεσμό των διαλέξεων,  επιλέγοντας θέματα που 
σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της οικονομίας, οι οποίες 
συνδιοργανώνονται με αρμόδιους φορείς και οργανισμούς. Ο θεσμός αξιολογήθηκε ως χρήσιμος και 
πετυχημένος.  
 
 
√ « Οι πρόσφατες εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και η δημιουργία συνθηκών  
    ανάπτυξης » σε συνεργασία με την Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα. 
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√ « Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων ως μέσο άντλησης κεφαλαίων, ενίσχυσης  
    των προοπτικών ανάπτυξης και μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων» σε  
    συνεργασία με τον CIFA, την CISCO της Τράπεζας Κύπρου και το ΧΑΚ. 
 

 
√ « Εποχικότητα και χειμερινός τουρισμός – Το Κυπριακό προϊόν μέσα από τα μάτια των 
εμπλεκόμενων φορέων» σε συνεργασία με τους,  PwC,  τον ΚΟΤ και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο 
Ξενοδόχων . 
 

 
√ «Σχέδια και Υπηρεσίες για ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
» σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το Ενιαίο 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Κύπρου (ΕΚΕ), το CIIM και το Δίκτυο Enterprise Europe Network του ΚΕΒΕ. 

 

 
√ « Το Νέο δανειοδοτικό Σχέδιο της Ελληνικής Τράπεζας για χρηματοδότηση Κυπριακών  
    Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Εταιρειών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης » σε συνεργασία  
    με την Ελληνική Τράπεζα. 
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√ « Συμβολαιακη Γεωργία » σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και  
    Περιβάλλοντος και τη συντονιστική επιτροπή του Δήμου και της Περιφέρειας Πόλεως Χρυσοχούς.  
 

 
 
 
 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ     
 
Η Πάφος είναι ένας ήσυχος και ασφαλής προορισμός και αυτό διαπιστώνεται από τα στοιχεία των 
τελευταίων χρόνων. Δεν υπάρχει το σοβαρό έγκλημα που παρατηρείται σε άλλες Επαρχίες. Στα 
πλαίσια διατήρησης αυτής της εικόνας και άμεσης πρόληψης και καταστολής ανεπιθύμητων 
φαινομένων, το Επιμελητήριο κατάθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για άμεση πρόληψη και 
αντιμετώπιση ανεπιθύμητων φαινομένων: 
 

· Την  άμεση  εκδίκαση των υποθέσεων που παρουσιάζονται ενώπιον της δικαιοσύνης και την 
υιοθέτηση αυστηρών ποινών για να λειτουργούν αποτρεπτικά. 

· Τον εκσυγχρονισμό των πιο κάτω αναχρονιστικών νομοθεσιών για να τεκμηριώνονται νομικά  
οι διάφορες παραβάσεις ώστε η Αστυνομία να είναι πιο αποτελεσματική: 

− Νεανικής Παραβατικότητας 
− Περί επαιτείας 
− Ηχορύπανσης 

 
 
ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΦΟΥ   
   
Χαιρετίζουμε την πρόσφατη εξαγγελία του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για υλοποίηση της 
Γ’ Φάσης (μεταφορά της Τροχαίας) της νέας Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου συνολικού κόστους 4,6 
εκ. και με αναμενόμενο χρόνο έναρξης εργασιών τον Δεκέμβριο του 2015.  
 
Θα πρέπει να προωθηθεί παράλληλα και η ολοκλήρωση της Δ’ Φάσης (υφιστάμενες υπηρεσίες στον 
κεντρικό αστυνομικό σταθμό) με την μεταφορά όλων των υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
στα νέα σύγχρονα κτίρια ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα που παρατηρούνται σε σχέση με την 
απόδοση του αστυνομικού σώματος και την εξυπηρέτηση των πολιτών.   
 
Με την ολοκλήρωση και της Δ’ φάσης θα δοθεί η δυνατότητα στον Δήμο Πάφου να προωθήσει τον 
εξωραϊσμό και αναβάθμιση του εξαίρετου διατηρητέου οικοδομήματος της υφισταμένης Αστυνομικής 
Διεύθυνσης (κατεδάφιση όλων των παραπηγμάτων) και την αξιοποίηση του με χρήσεις συμβατές με 
τον χαρακτήρα και το περιβάλλον της όλης περιοχής. Θα πρέπει να στοχεύσουμε στην υλοποίηση 
της 3ης και 4ης φάσης, πριν την επίσημη ανάληψη της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, τον 
Ιανουάριο 2017.  
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Ο νέος αστυνομικός σταθμός Πάφου 

	
	
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
 
Το Επιμελητήριο Πάφου κέρδισε 3 Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
 
1. Simulation for Entrepreneurship  
 
Το Επιμελητήριο Πάφου μέσα στα πλαίσια συμμετοχής του ως Εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Erasmus+  KA2  –  Cooperation  and  Innovation  for  Good  Practices  Strategic  Partnerships  for  
vocational  education  and training με θέμα:  Simulation  for  Entrepreneurship,  συμμετείχε σε ομάδα 
εργασίας των εμπλεκόμενων εταίρων στην Βιέννη.  
 
Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ετοιμασία διδακτέας ύλης για τα σχολεία σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας στους νέους μέσω προσομοίωσης 
εργασίας.  
 
Κατά την συνάντηση στην Βιέννη οι εταίροι ξεναγήθηκαν σε Κολλέγια και σχολεία, γνώρισαν το 
Αυστριακό σύστημα εκπαίδευσης και τα “training firms”: λειτουργία σχολικών εικονικών εταιρειών 
από μαθητές για την πρακτική εξειδίκευση τους σε όρους διοίκησης επιχειρήσεων, λογιστικής και 
μάρκετινγκ.  
 
Παράλληλα έγιναν συναντήσεις με αξιωματούχους της πόλης της Βιέννης, υπεύθυνους για θέματα 
“start-ups” επιχειρήσεων, με εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Οικονομικών και Εμπορικών 
Επιστημών της Βιέννης, όπου αναλύθηκαν οι δυνατότητες διαφοροποίησης των διδακτικών μέσων 
με στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στους νέους. Παράλληλα έγιναν συναντήσεις και με 
ιδιοκτήτες “co-working spaces” και νέους επιχειρηματίες για να καταγραφούν οι ανάγκες αλλά και οι 
παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στους νέους ανθρώπους.    
 
Ανάμεσα στους εταίρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα βρίσκονται Πανεπιστημιακές σχολές, 
κολλέγια, σχολεία και Επιμελητήρια από 5 Ευρωπαϊκές χώρες.  
 

 
Από την συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στο πρόγραμμα: Simulation for Entrepreneurship 

 
 
 



65 
 

2. Increasing Quality in VET through mobility and cooperation between school and world of work – 
Erasmus Mobility 
 

 
Από τη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος στα γραφεία του Επιμελητηρίου 

 
3. Transfer of skills and innovative methods for adapting vocational training system to the specific 

labour market – Erasmus Mobility 
 

 
 
 

Νέες προτάσεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ που συμμετέχει το ΕΒΕ Πάφου  
 

1. Open Educational Resources for the development of Arts and Crafts  
 

2. Develop Green Agribusiness Skills at Higher Education 
 

3. Comparing Orientation Methodologies Providing a Shared Standard Procedure  
 

4. Know How – Serious Game Project 
 

5. Food land and Short Food Circuits 
 

Νέες προτάσεις COSME Programme που συμμετέχει το Επιμελητήριο: 
 

1. GEMMA – Green Eye Matching Motivated Actors 
2. Entrepreneurial Mobility in Tourism and Agribusiness Sector 
3. Golf: The Connecting Link of Europe 

 
Το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να σχεδιάζει και να συμμετέχει σε προτάσεις που μπορούν 
να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη, να βοηθήσουν την 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αλλά και να ενισχύσουν γενικότερα τον επιχειρηματικό 
κόσμο της Πάφου, αξιοποιώντας τα διάφορα διαθέσιμα Ευρωπαϊκά σχέδια/ 
προγράμματα.  
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ    
 
Το Επιμελητήριο Πάφου μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών του για ανάπτυξη των επιχειρηματικών 
συνεργασιών και προσέλκυση επενδύσεων έχει αξιολογήσει διάφορες χώρες που αποτελούν 
προτεραιότητα για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων. 
 
Μεταξύ των χωρών που παρουσιάζουν μεγάλες δυνατότητες επιχειρηματικών 
συνεργασιών είναι η Ρωσία,  Ουκρανία,  Ινδία και Κίνα,  με τις οποίες έχει αναπτύξει 
συνεργασία σε διαφόρους τομείς και επίπεδα: 
 

· Έχει πάρει μέρος σε παρουσιάσεις της Πάφου και συναντήσεις σε διάφορες πόλεις της Κίνας 
· Είχε διάφορες συναντήσεις με Πρέσβεις, αξιωματούχους Επιμελητηρίων της Κίνας, Ρωσίας, 

Ινδίας και Ουκρανίας. 
· Παρείχε βοήθεια και στήριξη στη λειτουργία του Κύπρο-Ρωσικού Συνδέσμου Πάφου. 
· Προωθεί την δημιουργία Κυπρο-Κινέζικου Συνδέσμου Πάφου 

 
Το Επιμελητήριο Πάφου καλεί όλους τους επιχειρηματίες και φορείς της Πάφου ν’  
αγκαλιάσουν και να υποστηρίξουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την 
ενθάρρυνση του επιχειρήσεων της Πάφου να δραστηριοποιηθούν ακόμη πιο δυναμικά 
στο εξωτερικό, προκειμένου να τονώσουν τις πωλήσεις τους και να αντισταθμίσουν τις 
απώλειες από την κρίση στο εσωτερικό της χώρας.  
 
Το Επιμελητήριο χαιρετίζει την συμμετοχή του Δήμου Πάφου στις προσπάθειες του 
επιχειρηματικού κόσμου της Επαρχίας για εξωστρέφεια και τόνωση της 
επιχειρηματικότητας και των συνεργασιών των επιχειρήσεων της Πάφου στο παγκόσμιο 
οικονομικό περιβάλλον και ειδικά την διοργάνωση εξορμήσεων σε χώρες και πόλεις που 
στοχεύει το Επιμελητήριο και την ανάληψη κοινών δράσεων για την εξυπηρέτηση του 
επιχειρηματικού κόσμου της Πάφου.   
 
Το Επιμελητήριο προβαίνει σε δράσεις και ενέργειες που αναβαθμίζουν το κύρος και την 
εικόνα της Πάφου ως αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού και την προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων μέσα από προγράμματα εξωστρέφειας και προβολής της Πάφου στο 
εξωτερικό, την οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, σεμιναρίων και άλλων 
εκδηλώσεων. 
 
Συμμετείχε στην διοργάνωση παρουσιάσεων και Παφίτικων Βραδιών που διοργάνωσε ο 
Δήμος Πάφου στις πόλεις Πεκίνο, Σαγκάη και Γκουατζιού της Κίνας την περίοδο 17 -  23 
Οκτωβρίου του 2014. 
 
Περαιτέρω το Επιμελητήριο Πάφου:  
 

· Είχε συνάντηση με τον Ύπατο Αρμοστή της Ινδίας στην Κύπρο, κύριο Ravi Bengar. 
 

 
Από τη συνάντηση με τον Ύπατο Αρμοστή της Ινδίας 
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· Είχε συνάντηση με αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Ροστόφ – Ρωσίας αποτελούμενη από 
τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου του Ροστόφ κ. Prisiansoc Nicolay Evanogits, τον Υπεύθυνο 
Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων του Επιμελητηρίου κ. Alexeifski Yuri Victogvits και 
επιχειρηματίες της πόλης, παρουσία του Δημάρχου Πόλεως Χρυσοχούς. 

 

	
Από	τη	συνάντηση	με	τον	Πρόεδρο	του	Επιμελητηρίου	του	Ροστόφ 

 
 

ü Υπέγραψε μνημόνια συνεργασίας με με τα Επιμελητήρια των πόλεων Cherkaskoi, 
Kirovogradskoy, και Sumskoy της Ουκρανίας. 
 

 
Από την Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τρία Επιμελητήρια της Ουκρανίας  

 
ü Είχε συνάντηση με τον Ρώσο Πρέσβη στην Κύπρο,  Stanislav  Osadchiy  μέσα στα πλαίσια 

συνάντησης που είχε με τον Δήμαρχο Πάφου.  Στην συνάντηση,  στην οποία παρακάθισαν 
επίσης ο Επίτιμος Πρόξενος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Πάφο και άλλοι αξιωματούχοι 
του Δήμου και εκπρόσωποι φορέων της Επαρχίας, συζητήθηκαν διεξοδικά τρόποι 
ενδυνάμωσης της συνεργασίας αυτής,  με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων 
Κύπρου- Ρωσίας και, ειδικότερα, την ανάπτυξη σχέσεων της Πάφου με μία Ρωσική πόλη. 

 

 
Από τη συνάντηση με τον Ρώσο Πρέσβη στο Δημαρχείο Πάφου 

 
ΚΥΠΡΟ – ΡΩΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΦΟΥ   
 
Ο  Κυπρο-Ρωσσικός Σύνδεσμος Πάφου,  ο οποίος στεγάζεται και είναι στενά 
συνδεδεμένος με το ΕΒΕ Πάφου, ανέπτυξε ευρεία δράση και πραγματοποίησε σειρά 
εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια του έτους, όπως: 
 

· Σεμινάριο με θέμα: «Ερωτήσεις Μετανάστευσης» 
Δικηγόροι, εκπροσωπώντας μερικά από τα μεγαλύτερα δικηγορικά γραφεία της Επαρχίας Πάφου, 
έδωσαν διαλέξεις σχετικά με θέματα που απασχολούν τους Ρωσόφωνους κατοίκους της Πάφου, 
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όπως: Άδειες μετανάστευσης, άδειες προσωρινής και μόνιμης παραμονής, θέματα και διαδικασίες 
εξασφάλισης υπηκοότητας, δυνατότητες εργασίας, διαθήκης και φορολογίας.  

 
 

 
Από την εκδήλωση «Ερωτήσεις Μετανάστευσης» 

 
· Σεμινάριο με θέμα: «Το εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου» 
Το σεμινάριο δίδαξαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι οποίοι ανέλυσαν 
τις επιλογές των Δημόσιων εκπαιδευτηρίων (νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων) 
και εκπρόσωπος του International School of Paphos που παρουσίασε τις επιλογές και 
δυνατότητες της ιδιωτικής εκπαίδευσης.  

 

 
Από το σεμινάριο «Το εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου» 

 
· 3ο International Children’s Festival 
Ο Κυπρορωσικός Σύνδεσμος Πάφου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, διοργάνωσε το International 
Children’s Festival, μια εκδήλωση που πλέον προσελκύει εκατοντάδες παιδιά και γονείς από όλη 
την Κύπρο. Το θέμα του 3ου Διεθνούς Παιδικού Φεστιβάλ ήταν «Η Μαγεία»   

 

 
Από το 3ο Διεθνές Παιδικό Φεστιβάλ  

 
 
 

· Παρουσίαση του βιβλίου της Ρωσίδας ιστορικού και συγγραφέα κας Natalia Zykova. Το 
βιβλίο, το οποίο δίδεται δωρεάν, καταπιάνεται με γεγονότα του Πρώτου Παγκοσμίου 
Πολέμου, και του Ρωσικού Εμφυλίου.  
 



69 
 

 
Από τη παρουσίαση βιβλίου που διοργάνωσε ο Κυπρορωσικός Σύνδεσμος  

 
· Ο Σύνδεσμος κατά την διάρκεια της χρονιάς συνέχισε την διαχρονική του φιλανθρωπική 

δράση, ενισχύοντας οικονομικά τον «Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου», τον 
«ΠΑΣΥΚΑΦ» και το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αρχάγγελος Μιχαήλ»  

 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ  
 

Η συνεργασία με Ελληνικά Επιμελητήρια και τον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδας συνεχώς 
ενισχύεται και αναπτύσσεται περαιτέρω. Πιο αναλυτικά έγιναν οι πιο κάτω δραστηριότητες / 
συναντήσεις: 
ü Προωθήθηκε η ενίσχυση και διεύρυνση της συνεργασίας με τα αδελφά Επιμελητήρια Αχαΐας, 

Χίου και Χανίων ως και με τα Επιμελητήρια Πρέβεζας, Φθιώτιδας, Καβάλας και Σερρών με τα 
οποία υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας. 

ü Το ΕΒΕ Πάφου συμμετείχε σε διάφορα δίκτυα και είχε συναντήσεις με τα Ελληνικά 
Επιμελητήρια.   
 
 

 
Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελλάδος Κύπρου 

 

Δίκτυο των Επιμελητήριων των Ελληνικών Πόλεων που είναι αδελφοποιημένες με την πόλη 
της Πάφου.  
   
Στο Δίκτυο συμμετέχουν τα Επιμελητήρια Πάφου, Φθιώτιδας, Πρέβεζας, Χανίων, 
Λέσβου, Κέρκυρας, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Ο σκοπός και οι στόχοι που έχουν τεθεί για τη σύσταση του 
Δικτύου είναι: 

· Η από κοινού προώθηση και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των 
μελών των Επιμελητηρίων και των περιοχών τους γενικότερα.  

· Η αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας 
στον Ευρωπαϊκό και όχι μόνο χώρο, με παράλληλη συμμετοχή – εκπροσώπησή 
του δικτύου σε διεθνείς οργανισμούς και φορείς. 

· Η ανάδειξη του θεσμού των Επιμελητηρίων σε παράγοντα περιφερειακής 
ανάπτυξης.  
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· Η γόνιμη συνεργασία των μελών του, μέσω μιας ευρείας ανταλλαγής και 
διακίνησης πληροφοριών και ιδεών. 

 
Συνάντηση του Δικτύου στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
Το ενδεχόμενο επιχειρηματικών αποστολών στο Ισραήλ, το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, και το 
Ουζμπεκιστάν, αγορές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τους Κύπριους, όσο και για τους Έλληνες 
επιχειρηματίες συζητήθηκε στην έκτη συνάντηση του Δικτύου, που πραγματοποιήθηκε στο 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.  
 

 
 

Η αντιπροσωπεία παρέστη στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και 
στην τελετή εγκαινίων της 79ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.  

 
Κατά την διάρκεια της παραμονής της αντιπροσωπείας του Επιμελητηρίου Πάφου στη Θεσσαλονίκη, 
είχε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με:  

· τον Υπουργό Μακεδονίας – Θράκης κ. Γιώργο Ορφανό  
· τον Πρόεδρο του Ελληνο-Ρωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Χρήστο Δήμα,  
· τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δ.Ε.Θ – HELEXPO AE, κ. Κυριάκο Ποζρικίδη 
· τον Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία, κ. Γεώργιο Εμμανουήλ. 
 

 
Από την συνάντηση με τον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης 

 
Συνάντηση του Δικτύου στο Επιμελητήριο Χανίων 
Στα Χανιά πραγματοποιήθηκε η 7η συνεδρία του δικτύου των Επιμελητηρίων των Αδελφοποιημένων 
πόλεων της Ελλάδος με την πόλη της Πάφου, παρουσία του κ. Α. Παπαδεράκης, Γενικού Γραμματέα 
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, του κ. Α. Βουλγαράκη, Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης του Νομού 
Χανίων και του κ. Τ. Βάμβουκα, Δημάρχου Χανίων. 
 
Κατατέθηκαν εισηγήσεις από Αξιωματούχους και εκπροσώπους Φορέων και Πανεπιστημίων με 
επίκεντρο την ανάπτυξη της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. 
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Αποφασίστηκαν οι πιο κάτω ενέργειες και δράσεις: 
 

· Η ίδρυση μη κερδοσκοπικής εταιρείας στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα μέλη του δικτύου 
(Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Πάφου, Χανίων, Λέσβου, Φθιώτιδας, Κέρκυρας, 
Πρέβεζας και το Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης). 

· Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Δικτύου θα είναι οι εκάστοτε Πρόεδροι των Επιμελητηρίων 
Χανίων και Πάφου αντίστοιχα. 

· Διαμόρφωση πλαισίου συνεργασιών μεταξύ των μελών του δικτύου όσον αφορά κοινές 
δραστηριότητες την προώθηση τοπικών προϊόντων κάθε περιοχής.  

· Την συμμετοχή στα πιο κάτω ευρωπαϊκά προγράμματα: 
- Στα πλαίσια του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Βαλκανική – Μεσόγειος 2014-

2020, η υποβολή πρότασης για καινοτόμο δίκτυο προώθησης της εξωστρέφειας των 
αγροδιατροφικών επιχειρήσεων της νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

- Στα πλαίσια του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας- Κύπρου 2014 – 
2020, υποβολή πρότασης για την ανάπτυξη κοινού δικτύου συνεργασίας προώθησης 
των αγροδιατροφικών προϊόντων και τουριστικών υπηρεσιών.  

 
 

 
Από τη συνάντηση του Δικτύου στα Χανιά 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ   
 

Τμήματα ΕΒΕ Πάφου Μέλη 
Εμπορικό Τμήμα 89 
Βιομηχανικό Τμήμα 63 
Τμήμα Υπηρεσιών 226 
Τουριστικό Τμήμα 70 
Σύνολο 448 

 
 
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ  
 
Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλει το ΕΒΕ για 
περαιτέρω αναβάθμιση της λειτουργίας και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του, στοχεύοντας έτσι και στην στήριξη των μελών του 
στις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες που έχουν 
δημιουργηθεί, προχώρησε στην έκδοση ετήσιου Πιστοποιητικού 
Μέλους. 
 
Το Πιστοποιητικό Μέλους αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στις 
συναλλαγές των μελών του, κυρίως στο εξωτερικό, αφού 
καταδεικνύει την ένταξη και συμμετοχή τους σε ένα θεσμοθετημένο Οργανισμό, αναγνωρισμένο 
διεθνώς.  
 
Τα Μέλη του Επιμελητηρίου έχουν μεταξύ των άλλων και τα πιο κάτω πλεονεκτήματα: 

· Προτεραιότητα και μειωμένο δικαίωμα συμμετοχής σε επιχειρηματικές αποστολές που 
διοργανώνει το ΚΕΒΕ.  
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· Έκπτωση 50% σε όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για εξαγωγές (πιστοποιητικά προέλευσης, 
πιστοποίηση των τιμολογίων κτλ) 

· Αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου (Enterprise Europe 
Network), όπου μέσω του Δικτύου του παρέχεται ολοκληρωμένη επιχειρηματική υποστήριξη 
(πχ δυνατότητα εντοπισμού συνεργατών/ πελατών σε 54 χώρες)    

· Εγγραφή της Εταιρείας/ μέλους στη βάση δεδομένων του ΚΕΒΕ 
· Καθημερινή ενημέρωση/ πληροφόρηση που αποστέλλεται από το ΚΕΒΕ.  
· Αξιοποίηση των Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης  Εμπορικών Διαφορών και πολλά άλλα. 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ     
 
Η έγκαιρη, έγκυρη και συνεχής ενημέρωση των μελών του ΕΒΕ και η έκφραση απόψεων και 
εισηγήσεων, ως και η αναβάθμιση υφισταμένων υπηρεσιών και της επικοινωνίας με τα μέλη του 
βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής του Επιμελητηρίου: 
 

· Αποστολή με ηλεκτρονική αλληλογραφία των διαφόρων εγκυκλίων και ανακοινώσεων. 
· Διάθεση κατάλογων των μελών με αναφορά στις δραστηριότητες τους με όλα τα χρήσιμα 

στοιχεία με CD.  
· Παροχή οποιονδήποτε πληροφοριών με ηλεκτρονική σύνδεση. 

 
 
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ 
 
 Το Επιμελητήριο Πάφου μέσα στα πλαίσια αναβάθμισης των 
υπηρεσιών του προς τα μέλη του, αναβάθμισε πλήρως την 
ιστοσελίδα του. Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου 
υπάρχουν μεταξύ άλλων οι ακόλουθες πληροφορίες꞉ 

· Νομοθεσίες και κανονισμοί που επηρεάζουν τον 

επιχειρηματικό κόσμο 

· Εμπορικές πληροφορίες 

· Εμπορικές Αποστολές και Εκθέσεις 

· Εκδηλώσεις και Συνέδρια 

· Πληροφορίες για επενδυτές  

· Επιχειρηματικές ευκαιρίες 

· Εκδηλώσεις ΕΒΕ Πάφου και ΚΕΒΕ 

· Σεμινάρια , διαλέξεις και άλλη εκπαιδευτική δράση του ΕΒΕ Πάφου 

 
Διακηρυγμένη πολιτική του Επιμελητηρίου είναι η καθολική και επιχειρηματική έκφραση 
απόψεων. Τα μέλη του Επιμελητηρίου πρέπει να έχουν λόγο και ρόλο στα επιχειρηματικά  
και οικονομικά δρώμενα.  Γι αυτό, το Ε.Β.Ε. προχώρησε στη σύσταση Συμβουλίων και 
στα τέσσερα τμήμα του Επιμελητηρίου (Εμπορικό, Βιομηχανικό, Τουριστικό και Τμήμα 
Υπηρεσιών), ώστε τα μέλη να έχουν άμεση συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής 
του Επιμελητηρίου και να ενημερώνονται για όλα τα θέματα που τους ενδιαφέρουν.  
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   
 
 

· Το ΕΒΕ Πάφου είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ.  Σωκράτη Χάσικο όπου 
εξετάστηκαν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου και αφορούν την 
ανάπτυξη της Επαρχίας Πάφου. 
 

	
Από	τη	συνάντηση	με	τον	Υπουργό	Εσωτερικών 

 
 

· Το ΕΒΕ Πάφου είχε συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος κ. Νίκο Κουγιάλη, όπου εξετάστηκαν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων 
του Υπουργείου και αφορούν την ανάπτυξη της Επαρχίας Πάφου. 
 

 
Από τη συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

 

· Ενεργός συμμετοχή στον Οργανισμό ¨Πάφος2017 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης¨. 
 

· Πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο King Evelthon, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου, με τη μαζική συμμετοχή των μελών του 
Επιμελητηρίου και εκλέγηκε το νέο 20μελές ΔΣ του Επιμελητηρίου για τη περίοδο 2014  –  
2017, παρουσία του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου 
Λακκοτρύπη. 

 

 
Από τον χαιρετισμό του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

 

· Το ΕΒΕ Πάφου, ενόψει της ψήφισης του Νομοσχεδίου περί Εκποίησης Ενυπόθηκων Ακινήτων, 
συγκάλεσε εκτάκτως συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕ Πάφου, παράλληλα 
έγινε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕ Πάφου με τους Βουλευτές της Επαρχίας 
Πάφου, όπου δόθηκαν οι εισηγήσεις του Επιμελητηρίου επί του προτεινόμενου κυβερνητικού 
νομοσχεδίου. 
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· Ενεργός συμμετοχή στην Συντονιστική Επιτροπή Κομμάτων και Οργανώσεων Πάφου και 
στην Εκτελεστική Επιτροπή της. 

 
· Ο Πρόεδρος  του Επιμελητηρίου Πάφου, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου, είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο και το 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου,  κ.κ.  Κρίστη Χασάπη και Ανδρέα 
Γιασεμίδη αντίστοιχα. 
 

 
 

· Το Επιμελητήριο Πάφου συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή του Χρηματιστήριου Κύπρου 
κ. Νώντα Κλ. Μεταξά, μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλει για την άντληση 
κεφαλαίων για την υλοποίηση των μεγάλων ιδιωτικών σύνθετων αναπτύξεων της Πάφου. 
 

	
Από τη συνάντηση με τον Διευθυντή του ΧΑΚ 

 
· Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου είχε 

συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριο Δημητριάδη, τον 
Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου κ.  Αλέκο Μιχαηλίδη και ανώτερους αξιωματούχους του 
Τμήματος Δημοσίων Έργων, της Αρχής Λιμένων Κύπρου και του Τμήματος Αρχαιοτήτων. 

 

 
Από τη συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
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· Στενή και παραγωγική συνεργασία με τους Συνδέσμους Μεγάλων Αναπτύξεων, 
Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης, Ξενοδόχων, Τουριστικών Επαύλεων, Εργοληπτών, Κέντρων 
Αναψυχής, το ΕΤΕΚ, τους Συλλόγους Πολιτικών Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων, την ΠΟΒΕΚ, τον 
Οργανισμό Γυναικών Επιχειρηματιών (Κλάδος Πάφου) και άλλους Συνδέσμους και Φορείς 
προωθώντας κοινούς στόχους και επιδιώξεις. 

 
· Ενεργός συμμετοχή στον Πολιτιστικό Φορέα ¨Paphos Aphrodite Festival¨, ο οποίος σκοπό 

έχει να διοργανώνει διεθνούς εμβέλειας καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Πάφο. 
 

· Συνεχίζεται η αγαστή συνεργασία με το Επιμελητήριο Νέων Πάφου, του οποίου εκπρόσωποι 
συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές Εργασίας του ΕΒΕ. 

 
 

· Ετοίμασε σύγχρονο διαφημιστικό υλικό ειδικά για την Επαρχία της Πάφου, για την στήριξη 
των επενδύσεων, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα μέλη του, για την προώθηση των 
επιχειρηματικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους. 

 

 
Το νέο έντυπο επενδυτικό έντυπο του ΕΒΕ Πάφου 

 
ü Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Χοροεσπερίδα του 

Επιμελητηρίου Πάφου στο ξενοδοχείο Elysium. Η εκδήλωση που τελούσε υπό την αιγίδα του 
Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, αποτελεί ψυχαγωγικό θεσμό, που για 
περισσότερα από είκοσι χρόνια, φέρνει κοντά τα μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας της 
Επαρχίας. 

 

 
Από τον Ετήσιο Χορό του ΕΒΕ Πάφου παρουσία του Υπουργού Οικονομικών 

 
ü Το ΔΣ του ΕΒΕ Πάφου πραγματοποίησε το καθιερωμένο κόψιμο της βασιλόπιτας του στην 

πρώτη τακτική συνεδρίαση του 2015,  με την πεποίθηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου 
πως μέσω σκληρής, συλλογικής και παραγωγικής εργασίας θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί η 
κρίση και να υπάρξουν σύντομα και πάλι θετικά αποτελέσματα τόσο στην αναπτυξιακή 
πορεία της Επαρχίας όσο και στις ίδιες τις επιχειρήσεις. 
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Από το κόψιμο της βασιλόπιτας 

 
 
ü Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των Βιομηχάνων/ Βιοτεχνών της Περιοχής Πόλης 

Χρυσοχούς, παρουσία του Δήμαρχου Πόλης Χρυσοχούς. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
αναφέρθηκε στις δράσεις και δραστηριότητες του Επιμελητηρίου που στοχεύουν στην 
ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων, την προσέλκυση επενδύσεων και την 
ενίσχυση των επιχειρηματικών συνεργασιών. 

 

 
Από τη Γενική Συνέλευση των Βιομηχάνων Πόλεως Χρυσοχούς 

 
· Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Πάφου συναντήθηκε με τον νέο Δήμαρχο 

Πάφου όπου εξετάστηκαν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου και αφορούν 
την γενικότερη εικόνα και ανάπτυξη της Επαρχίας Πάφου. Ο Δήμαρχος Πάφου εξέφρασε την 
εκτίμηση του για το έργο που επιτελεί το Επιμελητήριο και διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος Πάφου 
θα συνεχίσει την παραγωγική συνεργασία με το Επιμελητήριο για να δημιουργηθούν 
συνθήκες ανάπτυξης και επανεκκίνησης της οικονομίας.  

 

 
Από τη συνάντηση με τον Δήμαρχο Πάφου 

 
· Το ΔΣ του Επιμελητηρίου Πάφου είχε σύσκεψη με τον Έπαρχο Πάφου  όπου εξετάστηκαν 

θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Επαρχιακής Διοίκησης και αφορούν την 
γενικότερη εικόνα και ανάπτυξη της Επαρχίας Πάφου, όπως:  
o Ανάγκη άμεσης εφαρμογής των εκάστοτε νομοθεσιών ώστε να μην πλήττεται η εικόνα 

της Επαρχίας και να διασφαλίζονται θέματα ασφάλειας και υγείας. 
o Ανάγκη συνεχούς αναβάθμισης της καθαριότητας των δημόσιων χώρων, παραλιών κ.λ.π. 
o Καθοδήγηση των Τοπικών Αρχών από την Επαρχιακή Διοίκηση ώστε να μειωθούν ή 

τουλάχιστον να μην αυξάνουν τις φορολογίες/ τέλη που επιβάλλουν σε συνάρτηση με 
την οικονομική κρίση και των προβλημάτων επιβίωσης του επιχειρηματικού κόσμου.  
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Από τη συνάντηση με τον Έπαρχο Πάφου 

 

· Αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Πάφου συναντήθηκε με τον Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  και άλλους αξιωματούχους του Υπουργείου, όπου 
έγινε ενημέρωση και συζήτηση για τα θέματα που προωθεί το ΕΒΕ Πάφου όπως η δημιουργία 
Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου, η διοργάνωση επιχειρηματικών Φόρουμ στην Πάφο για 
προώθηση των μεγάλων αναπτυξιακών ιδιωτικών έργων της Πάφου ως και η εξεύρεση 
εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης των. 
 

 
Από τη συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμο 

 

· Το ΕΒΕ Πάφου είχε σύσκεψη για την προώθηση των μεγάλων ιδιωτικών αναπτύξεων της 
Επαρχίας Πάφου, με την συμμετοχή του Προέδρου και αξιωματούχων του Επιμελητηρίου, 
του Πρόεδρου του CIFA (Κυπριακός Σύνδεσμος Επενδυτικών Ταμείων), του Γενικού 
Διευθυντή του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, του Διευθυντή Επενδυτικής Τραπεζικής CISCO 
και ιδιοκτητών και ανώτερων στελεχών των μεγάλων αναπτυξιακών έργων της Επαρχίας. 
Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν τα πιο κάτω θέματα:  

o Στρατηγική και ενέργειες συλλογικής προώθησης Μεγάλων Αναπτύξεων της Πάφου 
o Σχέδιο δημιουργίας Επενδυτικού Ταμείου ύψους 2 δις σε συνεργασία με στρατηγικούς 

συνεργάτες και επενδυτές 
o Ενημέρωση για το Σχέδιο Γιούνκερ αναφορικά με την παραχώρηση χαμηλότοκων 

δανείων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων   
 

	
Από τη συνάντηση με τους ιδιοκτήτες των μεγάλων ιδιωτικών αναπτύξεων 

 
· Αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Πάφου πήρε μέρος στην συνάντηση των 

Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών Επιμελητηρίων με την συμμετοχή του Προέδρου της 
Δημοκρατίας κ. Ν. Αναστασιάδη και του Ηγέτη των Τουρκοκυπρίων κ. M. Akinci.  
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Από τη συνάντηση των Ελληνοκυπριακων και Τουρκοκυπριακων Επιμελητηριων 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ  
 
Μέσα σε μια πανηγυρική και συγκινητική ατμόσφαιρα, παρουσία 
του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, 
στις 14  Δεκεμβρίου 2013,  γιορταστήκαν τα 50  χρόνια από την 
ίδρυση του Ε.Β.Ε Πάφου.  
 
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Γιαννάκης 
Ομήρου, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης, οι οποίοι 
συνεχάρησαν το Επιμελητήριο για την πολυδιάστατη 
δραστηριότητα του, αλλά και για τις πρωτοβουλίες και την συμβολή του στην ανάπτυξη της Πάφου 
και της οικονομίας γενικότερα.  
 
Στην εκδήλωση τιμήθηκαν προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου για την διαχρονική 
προσφορά τους στην ανάπτυξη της Πάφου και της οικονομίας γενικότερα.  
 
 

ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ 
50 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
Σε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί το οδοιπορικό της δράσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Πάφου και της ανάπτυξης της Επαρχίας Πάφου 
από την ίδρυση της Δημοκρατίας μέχρι σήμερα, αλλά και για να 
τιμηθούν όλοι οι πρωτεργάτες αυτής της δημιουργικής και 
καταξιωμένης πορείας, εκδόθηκε αναμνηστικό Λεύκωμα, με την 
στήριξη και χορηγία της PWC.  
 
Η καταγραφή της 50χρονης πορείας του Επιμελητηρίου έγινε με 
πολλές δυσκολίες λόγω και της έλλειψης της αναγκαίας 
πληροφόρησης, καθ’ ότι μόνο για την περίοδο 1983-2013 
υπάρχουν καταγεγραμμένα επαρκή στοιχεία. 
 
Για την περίοδο 1963-1983 βρέθηκαν στοιχεία από τα αρχεία του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 
Παραλήπτη, του ΚΕΒΕ, από πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων του Επιμελητηρίου και από 
συνεντεύξεις που πάρθηκαν από μέλη Δ.Σ. του ΕΒΕ ή επιχειρηματίες της περιόδου εκείνης. 
 
Η 50χρονη Επιμελητηριακή πορεία καταγράφεται για κάθε χρονιά ξεχωριστά και συμπεριλαμβάνει τα 
μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τις βασικές εκδηλώσεις/ δραστηριότητες ως και άλλα θέματα 
που ήταν διαχρονικά στο επίκεντρο της δράσης του Επιμελητηρίου.  
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Γίνεται αναφορά στους βασικούς άξονες που δραστηριοποιείται το Επιμελητήριο όλη αυτή την 
περίοδο, ώστε να καταστεί σήμερα μια θεσμική δύναμη εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης, 
διευρύνοντας έτσι το κύρος και την αξιοπιστία του Επιμελητηριακού θεσμού. 
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