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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
Πρόεδρος    : Γιώργος Λεπτός            
   
Τέως Πρόεδρος             :                    Κυριάκος Δρουσιώτης 
                                                                                               
Αντιπρόεδροι       :   Ρογήρος Αναστάσης        
                                Γιαννάκης Αριστοδήμου 
     Κρίστης Χ¨Μιτσής  
                    Ανδρέας Ιωάννου 
Επίτιμος 
Γραμματέας    :    Νίκος Κόνικκος            
 
Επίτιμος                                                                           
Ταμίας                : Πέτρος Πετράκης                     
 
Γραμματέας - 
Διευθυντής      :    Κενδέας Ζαμπυρίνης            
 
Μέλη              :      Δημήτρης Ασσιώτης 

            Γιώργος Γαβριήλ                     
                                        Ζήνωνας Ζήνωνος            
                                                 Πέτρος Ιωαννίδης 
                                        Κύπρος Κουρούσιης 
                Γιώργος Μάης 
                Μιχάλης Μίτας 

            Χαράλαμπος Παπαντωνίου     
                           Χρίστος Τζιώλης  
                                                         Χάρης Τσιολής 

            Παναγιώτης Χαραλάμπους 
                           Χρύσης Χρυσάνθου 
                                     Διοφάντος Χ¨Μιτσής             
 
Επίτιμοι        :  Λοϊζος Χαβουζάρης               
Πρόεδροι  : Θεόδωρος Αριστοδήμου            

             
Πρώην   :           Ανδρέας Δημητριάδης        
Προέδροι     Θέμης Φιλιππίδης  
                                                            
 
 
Ελεγκτές   :        KPMG Peat Marwick / Μέταξας, Λοϊζίδης,  Συρίμης 
 
Νομικοί                
Σύμβουλοι :  Δικηγορικό Γραφείο Πηνελόπης Αθηνοδώρου - Μάντη  
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ Ε.Β.Ε. ΠΑΦΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
 
1.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΒΕ                     Γιώργος Λεπτός 
                                                                           Ανδρέας Ιωάννου  – αναπλ/τικό μέλος   
                                                                                 Ρογήρος Αναστάσης 
 Ζήνωνα Ζήνωνος   -  αναπλ/τικό μέλος 
 Κρίστης Χ΄Μιτσής  
 Νίκος Κόνικκος -   αναπλ/τικό μέλος 
 Γιώργος Μάης  
 Γιαννάκης Αριστοδήμου - αναπλ/τικό μέλος 
 
2.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  Γιώργος Λεπτός               
     ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΦΟΥ  Ανδρέας Ιωάννου - αναπλ/τικό μέλος 
 
 
3.  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ         Γιώργος Λεπτός               
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,             Ανδρέας Ιωάννου  – αναπλ/τικό μέλος                               
     ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
4.  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ   Γιώργος Λεπτός                 
     ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ              
 
5.  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΤΟΥ       Ανδρέας Ιωάννου     
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ    Κενδέας Ζαμπυρίνης 
     ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 
6.  ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΦΟΥ                           Γιώργος Λεπτός               
 Γιαννάκης Αριστοδήμου - αναπλ/τικό μέλος                        
                   
7.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΓΟΡΑΣ Νίκος Κόνικκος – εμπορικό τμήμα 
     ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ    ΖήνωναςΖήνωνος  - βιομηχανικό/βιοτεχνικό  
                                                                           τμήμα 
 
8.  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ               Γιώργος Λεπτός                              
    PAPHOS APHRODITE FESTIVAL                       Γιώργος Μάης - αναπλ/τικό μέλος                                       
                                                                                                    
9.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ            Χρίστος Τζιώλης 
      
 Φαντος Χ¨Μιτσής   
                                                                                   

10.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ           Κενδέας Ζαμπυρίνης           
     ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ¨ΕΝ ΠΛΩ¨ 
     ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ  - ΔΗΜΟΥ  ΠΑΦΟΥ 
 

11.  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  Ανδρέας Ιωάννου    
      (ΠΑΡΕΔΡΟΙ) Νίκος Κόνικκος 
  Χάρης Τσιολής 
 

12.  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΣ 
      ¨ΑΦΡΟΔΙΤΗ¨                                                Κενδέας Ζαμπυρίνης 
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  Συμβούλιο Υπηρεσιών      Συμβούλιο Εμπορίου 
 
Γιαννάκης Αριστοδήμου Πρόεδρος Κρίστης Χ’ Μιτσής             Πρόεδρος 
Πέτρος Ιωαννίδης Αντιπρόεδρος Νίκος Κόνικκος  Αντιπρόεδρος  
Κενδέας Ζαμπυρίνης Γραμματέας Κενδέας Ζαμπυρίνης Γραμματέας 
Πέτρος Πετράκης Μέλος Παναγιώτης Χαραλάμπους Μέλος 
Γιώργος Μάης    Μέλος Χαραλάμπος Παπαντωνίου     Μέλος 
Διόφαντος Γλ. Χ΄Μιτσής    Μέλος             Δημητρης Ασσιώτης               Μέλος 
Κύπρος Κουρούσιης     Μέλος  Ιωάννης Κατσονούρης Μέλος 
Χρίστος Τζιώλης     Μέλος  Νίκος Χαραλαμπίδης  Μέλος 
Μαρία Χαραλαμπίδου    Μέλος             Δημήτρης Τσαπαλός  Μέλος 
Γιώργος Οικονόμου                   Μέλος Γιώργος Παχύς  Μέλος 
Μιλτιάδης Τσίρος                      Μέλος                      Κώστας Ριαλάς Μέλος 
Φίλιππος Κρητιώτης                  Μέλος                      Ρίτσα Γεωργίου Μέλος 
Ανδρέας Δημητρίου                   Μέλος                      Χαράλαμπος Άσσος Μέλος 
Γιάννης Κωνσταντινίδης  Μέλος                      Στέφανος Στεφάνου Μέλος 
Σωτήρης Σωτηρίου Μέλος           Mιχαλάκης Μαραθεύτης  Μέλος 
Χρίστος Ηρακλέους                   Μέλος                      Κάτια Ιωάννου Μέλος 
Άντρη Μιχαήλ                            Μέλος                      Μάριος Ζαχαριάδης Μέλος 
Χρύσης Χρυσάνθου Μέλος                      Χάρης Μαστορής Μέλος 
Ανδρέας Πιστόλας                     Μέλος                   
Πανίκκος Φακοντής                   Μέλος 
Χάρης Τσιολής                          Μέλος  
Νεόφυτος Μιχαηλίδης               Μέλος  
Μάριος Ηλία                              Μέλος 
Αιμίλιος Θεοδούλου                  Μέλος 
Φώτης Νικολαϊδης                     Μέλος 
Νεόφυτος Κοντός                       Μέλος  
    
Συμβούλιο Τουρισμού     
 
Ανδρέας Ιωάννου  Πρόεδρος   
Χάρης Τσιολής  Αντιπρόεδρος   
Κενδέας Ζαμπυρίνης  Γραμματέας   
Θέμης Φιλιππίδης  Μέλος   
Μιχάλης Μίτας  Μέλος   
Κώστας Λούκα  Μέλος    
Αγαμέμνων Σοφοκλέους      Μέλος  
Λίτσα Γεωργίου       Μέλος  
Νίκος Τοουλιάς       Μέλος  
Χρύσης Χρυσάνθου       Μέλος 
Ντίνος Μασούρας       Μέλος 
Ρούλλα Αγρότου       Μέλος 
Λίνος Τσιοκκάς       Μέλος 
Κυριάκος Ανδρονίκου      Μέλος 
Στάθης Παπαευσταθίου     Μέλος 
Στέλιος Πατσαλίδης  Μέλος 
Δημήτρης Δημητρίου                  Μέλος 
Παναγιώτης Μηχαηλίδης  Μέλος 
Σπύρος Γεωργίου  Μέλος 
Πέτρος Μαύρος  Μέλος 
Γιαννάκης Σαββίδης  Μέλος  
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Βιομηχανικό Συμβούλιο  
 
Ρογήρος Αναστάσης  Πρόεδρος – ΕΒΕ Πάφου. 
Ζήνωνας Ζήνωνος Αντιπρόεδρος - ΕΒΕ Πάφου. 
Κενδέας Ζαμπυρίνης Γραμματέας / Διευθυντής – ΕΒΕ Πάφου. 
Κλείτος Αποστολίδης Μέλος – Επαρχ. Διευθ. Υπ. Εμπορίου, Βιομ.& Τουρισμού. 
Χρύσης Χρυσάνθου Μέλος – ΕΒΕ Πάφου. 
Γιώργος Γαβριήλ Μέλος – ΕΒΕ Πάφου. 
Λοϊζος Γλυκής Μέλος – Πρόεδρος Επιτρ. Βιομ. Ζωνών Περιοχής Π. Χρυσοχούς. 
Χαράλαμπος Τσιντίδης Μέλος – Πρόεδρος Βιομ. Περιοχής Μεσόγης. 
Αντώνης Πετρίδης Μέλος – Πρόεδρος Βιομ.Ζώνης Ανατολικού. 
Ανδρέας Μίτας Μέλος – Πρόεδρος Βιομ. Περιοχ. Αγ. Βαρβάρας. 
Χρίστος Αθηνοδώρου Μέλος – Βιομήχανος. 
Θουκής Χρυσοστόμου Μέλος – Βιομήχανος. 
Χαράλαμπος Κωμοδρόμος Μέλος–  Βιομήχανος. 
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Επιτροπή Σχεδιασμού Κατάρτισης Επιμορφωτικών 
 Προγραμμάτων & Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

 
 
 

Διοφάντος Γλ. Χ¨Μιτσής  Πρόεδρος   
Γιώργος Γαβριήλ   Αντιπρόεδρος 
Νατάσα Δημητρίου   Γραμματέας 
Χρίστος Τζιώλης   Μέλος 
Πέτρος Ιωαννίδης   Μέλος 
Ζήνωνας Ζήνωνος   Μέλος 
Κενδέας Ζαμπυρίνης   Μέλος 
Ανδρέας Δημητρίου    Μέλος 
Ντόρα Αρτέμη   Μέλος 
Παντελής Ευαγγέλου   Μέλος 
Στέλιος Χριστίδης   Μέλος 
Άντρη Αναστασίου  Μέλος 
Γιαννάκης Λαζάρου   Μέλος 
Ειρένα Ζαβρού    Μέλος ( Επιμελητήριο Νέων) 
 

Επιτροπή Εργασιακών Θεμάτων 
 
Ανδρέας Ιωάννου    Πρόεδρος 
Κώστας Ζερβός   Αντιπρόεδρος 
Κενδέας Ζαμπυρίνης   Γραμματέας 
Νίκος Κόνικκος   Μέλος 
Παναγιώτης Χαραλάμπους  Μέλος 
Χάρης Τσιολής   Μέλος 
Ζήνωνας Ζήνωνος   Μέλος 
Αιμίλιος Θεοδούλου    Μέλος 
Ρίτσα Γεωργίου    Μέλος (Επιμελητήριο Νέων) 
  

 
 

Επιτροπή Αναπτυξιακών Έργων, Υποδομής & Δημοσίων Υπηρεσιών 
 
Γιώργος Λεπτός   Πρόεδρος 
Γιαννάκης Αριστοδήμου  Αντιπρόεδρος 
Κενδέας Ζαμπυρίνης   Γραμματέας 
Κυριάκος Δρουσιώτης   Μέλος ( τέως πρόεδρος) 
Ρογήρος Αναστάσης   Αντιπρόεδρος 
Κρίστης Χ¨ Μιτσής   Αντιπρόεδρος 
Ανδρέας Ιωάννου    Αντιπρόεδρος 
Κύπρος Κουρούσιης   Μέλος 
Γιώργος Μάης    Μέλος 
Νίκος Κόνικκος   Μέλος 
Πέτρος Ιωαννίδης   Μέλος 
Χρίστος Τζιώλης   Μέλος 
Δημήτρης Ασσιώτης   Μέλος 
Διόφαντος Γλ. Χ¨ Μιτσής  Μέλος 
Μιχάλης Μίτας    Μέλος 
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Επιτροπή Δημοσίων, Διεθνών Σχέσεων 
 

Κρίστης Χ¨ Μιτσής   Πρόεδρος 
Χάρης Τσιολής   Αντιπρόεδρος 
Μάριος Ανδρέου   Γραμματέας 
Γιώργος Γαβριήλ   Μέλος 
Θάλεια Κοντού     Μέλος 
Μιχάλης Μιχαήλ   Μέλος 
Νεόφυτος Μιχαηλίδης  Μέλος 
Κώστας Λοϊζίδης   Μέλος 
Χριστιάνα Μυλωνά   Μέλος 
Σωτηρούλλα Κόνικκου   Μέλος ( Επιμελητήριο Νέων) 
Ρίτσα Γεωργίου    Μέλος  
 

Επιτροπή Προσωπικού, Οικονομικών & Προσφορών 
 
Γιώργος Μάης    Πρόεδρος 
Πέτρος Πετράκης   Αντιπρόεδρος 
Νατάσα Δημητρίου   Γραμματέας 
Κρίστης Χ¨ Μιτσής   Μέλος 
Γιαννάκης Αριστοδήμου  Μέλος 
Νίκος Κόνικκος    Μέλος 
Ανδρέας Ιωάννου    Μέλος 
Δημήτρης Ασσιώτης   Μέλος 
Χάρης Τσιολής   Μέλος 
Κενδέας Ζαμπυρίνης   Μέλος 
 

Διαχειριστική Επιτροπή Ταμείου Βραβείων και Υποτροφιών ¨Α.Καϊση¨ 
 
Γιώργος Λεπτός      Πρόεδρος – ΕΒΕ Πάφου 
Κενδεας Ζαμπυρίνης             Γραμματέας – ΕΒΕ Πάφου 
Πέτρος Πετρακης      Ταμίας – ΕΒΕ Πάφου 
Ανδρεας Καϊσης                          Μέλος (ex officio/ δωρητής) 
Παναγιώτης Λοϊζιδης              Μέλος – Γενικός Γραμματέας ΚΕΒΕ 
Γιωργος Μάης              Μέλος – ΕΒΕ Πάφου 
 
 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Η Κύπρος και ο επιχειρηματικός της κόσμος βρέθηκαν αντιμέτωποι με την μεγαλύτερη 
παγκόσμια οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Διεθνής Κοινότητα. H Πάφος επηρεάζεται 
περισσότερο από τις άλλες Επαρχίες, καθώς οι βασικές οικονομικές δραστηριότητες της, η 
τουριστική και οικοδομική βιομηχανία,  επηρεάστηκαν πιο άμεσα και πιο δραστικά από την 
κρίση.  
 
Με όραμα την ¨Ποιοτική και Ισόρροπη Ανάπτυξη της Πάφου¨ το Επιμελητήριο έθεσε τους πιο 
κάτω βασικούς άξονες στρατηγικής : 
 
●  Την άμεση λήψη των αναγκαίων μέτρων για μείωση των επιπτώσεων από την οικονομική 

κρίση. 
 
●  Τον επανασχεδιασμό της στρατηγικής, με νέο μοντέλο ανάπτυξης, για: 
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√  Να επανέλθει η Πάφος στη πρωτοπορία της ανάπτυξης. 
√  Ισορροπημένη και διαχρονική ανάπτυξη όλων των τομέων της οικονομίας. 
√  Προώθηση της Πάφου ως Περιφερειακό Διεθνές Κέντρο Παροχής Ποιοτικών 

Υπηρεσιών. 
√  Βελτίωση  της ποιότητας ζωής, διαφύλαξη του περιβάλλοντος και  ανάδειξη του  

πολιτισμού και της κουλτούρας. 
 
Με βάση τους πιο πάνω άξονες το Επιμελητήριο δραστηριοποιήθηκε με διάφορες πρωτοβουλίες 
συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης σειράς εισηγήσεων και υπομνημάτων τόσο για την 
υλοποίηση των πιο πάνω στόχων όσο και για την άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την 
οικονομική κρίση. 
 
Για  να επανέλθει η οικονομία και ειδικά της Επαρχίας μας σε ικανοποιητικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης θα πρέπει άμεσα να προωθηθούν οι πιο κάτω προτάσεις: 
 
● Άμεση λήψη τέτοιων ενεργειών, μέτρων και παροχή κινήτρων για:  
 

√ Αναζωογόνηση των κύριων τομέων οικονομικής δραστηριότητας. 
√ Ανάπτυξη νέου τύπου δραστηριοτήτων με παράλληλη μείωση της εξάρτησης σε 

ευάλωτους τομείς. 
√ Εξασφάλιση συνθηκών διαχρονικής και υγιούς ανάπτυξης. 

 
● Επίσπευση υλοποίησης των βασικών έργων υποδομής και εμπλουτισμού της Επαρχίας 

Πάφου, που καθυστερούν αδικαιολόγητα. 
● Άμεση προώθηση για υλοποίηση όλων των μεγάλων  και εμπλουτιστικών ιδιωτικών έργων / 

αναπτύξεων της Επαρχίας Πάφου. 
● Να συσταθεί ειδική υπηρεσία που να προωθεί και συντονίζει την αδειοδότηση των μεγάλων 

ιδιωτικών και εμπλουτιστικών έργων και αναπτύξεων. 
● Να δοθούν παρόμοιες διευκολύνσεις και να καθορισθούν αντίστοιχα κριτήρια εξέτασης 

αιτήσεων και επιταχυνόμενοι ρυθμοί αδειοδότησης για επενδύσεις Κυπρίων επιχειρηματιών, 
όπως γίνεται για ξένες επενδύσεις. 

● Για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και επενδύσεων χρειάζεται ελκυστικό και σταθερό 
επιχειρηματικό κλίμα και συνθήκες, για την δημιουργία του οποίου απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ευέλικτου θεσμικού πλαισίου.   Τα πλαίσια και τα 
κριτήρια για διάφορες αναπτύξεις να είναι σταθερά, σαφή  και διαφανή και όταν κρίνεται 
επιβεβλημένη η διαφοροποίηση των, να γίνεται μέσα από συλλογικές προσεγγίσεις και 
διαβουλεύσεις και αφού δίδεται ικανοποιητική προθεσμία εφαρμογής των νέων πολιτικών. 

 
 

 
Από την περσινή Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ε.Β.Ε. Πάφου  
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Μέσα στα ίδια πλαίσια και για να ξεπεραστεί η κρίση όσο το δυνατόν ταχύτερα και ομαλότερα 
είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό όπως:  
 

√ Αποφευχθούν αυξήσεις στην φορολογία 
√ Μειωθεί το κόστος του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. 

 
Το Επιμελητήριο στηρίζει τις προσπάθειες για προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη Κύπρο οι 
οποίες συμβάλλουν και στη προώθηση της Κύπρου / Πάφου ως  αξιόπιστου  Περιφερειακού 
Κέντρου Παροχής Υπηρεσιών.  Παράλληλα όμως το  Κράτος οφείλει να στηρίξει και τον ιδιωτικό 
τομέα της Κύπρου στην προώθηση διαφόρων έργων / επενδύσεων, ο οποίος αποτελεί διαχρονικά 
το στήριγμα της ανάπτυξης και της οικονομίας του τόπου. 
 
Διακεκυρηγμένη πολιτική του Επιμελητηρίου είναι η καθολική και επιχειρηματική έκφραση 
απόψεων.  Τα μέλη του Επιμελητηρίου πρέπει να έχουν λόγο και ρόλο στα επιχειρηματικά αλλά 
και γενικότερα 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.  
 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
 
Ο τομέας εμπορικών δραστηριοτήτων έχει επηρεασθεί και αυτός δραστικά από την παρούσα 
οικονομική κρίση καθ΄ότι εξαρτάται άμεσα και έμμεσα από τον Τουρισμό και Ανάπτυξη Γης.  
Για να επανέλθει ο κλάδος σε κάποια αποδεκτά επίπεδα θα πρέπει: 
 
● Να βελτιωθεί η τοπική οικονομία γενικότερα. 
● Να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές μέσω αναβάθμισης ανάπλασης και 

εξωραισμού των εμπορικών περιοχών. 
 
ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) 
 
Το φαινόμενο έκδοσης ακάλυπτων επιταγών, συνεχίζεται παρά την τροποποίηση της σχετικής 
νομοθεσίας και τον τελευταίο καιρό, ένεκα και της οικονομικής κρίσης, έχει πάρει ανησυχητικές 
διαστάσεις. 
 
Ενώ άρχισε η λειτουργία της  Υπηρεσίας μέσω της οποίας οι επιχειρηματίες θα έχουν πρόσβαση 
στο ΚΑΠ της Κεντρικής Τράπεζας, δεν αξιοποιήθηκε όσο θα έπρεπε από τον επιχειρηματικό 
κόσμο. 
 

 
Από την ενημερωτική διάλεξη για τις διαδικασίες και τους τρόπους  

πρόσβασης και αξιοποίησης του ΚΑΠ 
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
 
Παρά τα επανειλημμένα διαβήματα του ΚΕΒΕ και των Τοπικών Επιμελητηρίων σ΄όλες τις 
κατευθύνσεις, συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης με αποτέλεσμα 
να παρακωλύεται η επιχειρηματική δραστηριότητα και να δημιουργούνται δυσμενείς συνέπειες 
στις επιχειρήσεις. Τα Επιμελητήρια θα συνεχίσουν να προωθούν το όλο θέμα, αφού η ανάγκη για 
έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης βρίσκεται μόνιμα στις προτεραιότητες τους.             
 
Το Επιμελητήριο συμμετέχει στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών εκπροσωπώντας τον 
επιχειρηματικό κόσμο. 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΦΟΥ 
 
Το ΕΒΕ Πάφου στηρίζει τις προσπάθειες του Δήμου Πάφου για ανασυγκρότηση και ενδυνάμωση 
του ιστορικού Εμπορικού Κέντρου της Πόλης, πιστεύοντας ότι έτσι θα συμβάλει στην 
αναβάθμιση και ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας στην περιοχή. Ταυτόχρονα όμως το 
Επιμελητήριο εκφράζει  τις ανησυχίες και  τον προβληματισμό του για τις σοβαρές 
καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην υλοποίηση των έργων.  
   
Το ΕΒΕ κατάθεσε τις πιο κάτω εισηγήσεις : 
 
●  Όλα τα έργα υποδομής και ανάπτυξης ( χώροι στάθμευσης, κυκλοφοριακή ρύθμιση, κ.λ.π.) θα  
    πρέπει να προηγηθούν της πεζοδρομοποίησης. 
 
●  Να δοθούν στον Εμπορικό κόσμο και στις οργανώσεις του  χρονοδιαγράμματα τα οποία να 
 τηρηθούν αυστηρά και να υλοποιηθούν σε περιόδους που η εμπορική κίνηση είναι χαμηλή. 
 
●  Να ετοιμασθεί Σχέδιο Περιοχής για αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση της περιοχής, 

που να περιλαμβάνει συγκεκριμένους όρους και προδιαγραφές προς τον σκοπό επίτευξης    
ολοκληρωμένης εικόνας. Σε αυτά τα πλαίσια να δοθούν κίνητρα στους καταστηματάρχες για    
αλλαγή χρήσης των υποστατικών τους και για ανακαινίσεις των κτιρίων τους.  

 
Το πρόγραμμα κατασκευής της ανάπλασης του εμπορικού κέντρου της Πόλης της Πάφου θα 
υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις : 
 
●  Πλατεία Κέννεντυ. 
 
●  Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και οι κάθετοι δρόμοι. 
 
●  Οδός Πάφου Χρυσάνθου και  κάθετες προσβάσεις. 
 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 
 
Εχει ολοκληρωθεί η ανάπλαση και ο εξωραϊσμός της κεντρικής πλατείας του Δήμου Γεροσκήπου 
που αποτελεί ένα σημαντικό έργο υποδομής του Δήμου και το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει  
και ενισχύσει την εμπορική δραστηριότητα  στην περιοχή. Παράλληλα θα πρέπει επίσης να 
ετοιμαστεί σχέδιο παροχής κινήτρων για εξωραϊσμό των όψεων κτιρίων περιμετρικά  της 
κεντρικής πλατείας  ώστε να συνάδουν με την αρχιτεκτονική της ευρύτερης περιοχής. 
 
ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
 
Σε συνάντηση με τον Πρόεδρο και  Μέλη του Δ.Σ. της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, το 
Επιμελητήριο ενημερώθηκε για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Αρχής και εξετάστηκαν τρόποι 
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για την συμμετοχή περισσότερων επιχειρηματιών της Πάφου στις εκθέσεις που διοργανώνει η 
Αρχή Κρατικών Εκθέσεων. Παράλληλα συμφωνήθηκε η συνδιοργανωση και στη Πάφο τοπικών 
εκθέσεων. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Από το γεύμα εργασίας με το Δ.Σ. της Αρχής Κρατικής Έκθεσης Κύπρου                                       
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 
Αριθμός μελών του Επιμελητηρίου συμμετείχαν ενεργά σε διάφορες εκθέσεις και επιχειρηματικές 
συναντήσεις που διοργανώνει στο εξωτερικό το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
Μέσα στα πλαίσια διέυρυνσης και ενίσχυσης των επιχειρηματικών σχέσεων και των εμπορικών 
δραστηριοτήτων έγιναν συναντήσεις με τους πρέσβεις και εμπορικούς ακολούθους διαφόρων 
χωρών : 
 
●  Με τον Πρέσβη της Ρωσίας κ. Vyacheslav D. Shumskiy. 
 
●  Με τον Πρέσβη της Γερμανίας Dr. Gottfried Zeitz. 
 
●  Με τον Εμπορικό Ακόλουθο της Αμερικής κ. Jim Karouso. 

 

 
          Από την συνάντηση με τον Πρέσβη της Γερμανίας                                         Από την συνάντηση με τον Πρέσβη της Ρωσίας 
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
 
Η Τοπική Βιομηχανία  συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ανταγωνιστικότητας. Τα 
διάφορα προβλήματα οφείλονται τόσο σε ενδογενείς όσο και εξωγενείς παράγοντες. 
 
Η παρούσα κρίση έχει σοβαρές επιπτώσεις και στον βιομηχανικό κόσμο της επαρχίας μας του 
οποίου οι δραστηριότητες συνεχίζουν να βασίζονται και να εξαρτώνται ως επί το πλείστον από 
τους δύο βασικούς τομείς της τοπικής οικονομίας, τον Τουρισμό και την Ανάπτυξη Γης.    
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Πέραν των προτεινόμενων μέτρων για μείωση των επιπτώσεων της κρίσης στην γενικότερη 
οικονομία, το Επιμελητήριο σε συνεργασία και συντονισμό με το ΚΕΒΕ έχει εισηγηθεί τα πιο 
κάτω μέτρα που αφορούν τον βιομηχανικό κόσμο: 
 
●  Επαναφορά  του κινήτρου της επιταχυνομένης απόσβεσης. 
●  Νέες διατιμήσεις Βιομηχανικού Ρεύματος. 
●  Αύξηση του προϋπολογισμού του Σχεδίου Χορηγιών για Τεχνολογική Αναβάθμιση των 
 βιομηχάνων. 
●  Αύξηση της Επιδότησης για συμμετοχή βιομηχανιών σε διεθνείς εκθέσεις. 
●  Δημιουργία νέων Βιομηχανικών Περιοχών και Ζωνών για στέγαση υφιστάμενων και νέων    
 βιομηχανιών. 
●  Ενίσχυση των κονδυλίων προς τις βιομηχανίες για συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και 

καινοτομίας του ΙΠΕ. 
 
ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
 
Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ κατάθεσε τις απόψεις στα αρμόδια Κυβερνητικά 
Τμήματα για διάθεση μεγαλύτερων κονδυλιών για την βιομηχανία μέσα από τα διάφορα κρατικά 
σχέδια και διορθωτικά ταμεία, ώστε να δοθούν οι δυνατότητες στον τομέα να προχωρήσει σε 
πορεία ανάκαμψης και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα μέσω επενδύσεων, τεχνολογικής 
αναβάθμισης και διαρθρωτικών αλλαγών. Παράλληλα είναι σημαντικό όπως οι υφιστάμενες 
διαδικασίες και κριτήρια γίνουν πιο ευέλικτα για να ενθαρρύνεται η αξιοποίηση τους από τον  
βιομηχανικό κόσμο, όπως: 
●  Σχέδιο Χορηγιών για Τεχνολογική Αναβάθμιση του μεταποιητικού τομέα. 
●  Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Προστασία του Περιβάλλοντος από την βιομηχανική ρύπανση. 
●  Σχέδιο Μετακίνησης πολύ μικρών επιχειρήσεων σε καθορισμένες και κατάλληλες περιοχές. 
●  Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών για το σύστημα HACCP για τρόφιμα και ποτά.  
 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Μέσα από τις  Γενικές Συνελεύσεις των Βιομηχάνων σε όλες τις Βιομηχανικές Ζώνες και 
Περιοχές της Επαρχίας, εκλεγηκαν οι νέες τοπικές επιτροπές και στη συνέχεια μέσω του  
Βιομηχανικού Συμβουλίου Πάφου  εγκαινιάστηκε μια νέα αμφίδρομη επικοινωνία με τον 
βιομηχανικό κόσμο. Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν μέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις και την 
δραστηριότητα των Επιτροπών τέθηκαν ενώπιον των Αρμόδιων Αρχών, ορισμένα δε έχουν 
επιλυθεί και άλλα βρίσκονται στο στάδιο της μελέτης προς επίλυση. 
 
Το ΕΒΕ, στα πλαίσια της διαδικασίας αναθεώρησης του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, κατάθεσε 
προτάσεις για αύξηση του συντελεστή δόμησης στις βιομηχανικές περιοχές και ζώνες, αύξηση 
του αριθμού των επιτρεπόμενων ορόφων και εξέτασης της δυνατότητας καλύτερης αξιοποίησης 
των περιμετρικών χώρων στα σύνορα κάθε τεμαχίου. Οι προτάσεις του ΕΒΕ έχουν κατατεθεί και 
υιοθετηθεί από το Κοινό Συμβούλιο Πάφου και έχουν υποβληθεί στο Πολεοδομικό Συμβούλιο 
για τελική έγκριση. 
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Από την σύσκεψη του Βιομηχανικού Τμήματος 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 
 
Συνεχίζεται το φαινόμενο όπου για διάφορους λόγους, πολλές βιομηχανικές ζώνες  παραμένουν 
αδρανείς και αναξιοποίητες λόγω μη υλοποίησης των προβλεπόμενων έργων υποδομής από τις   
τοπικές αρχές.  
 
Προς τον σκοπό της ταχύτερης δυνατής υλοποίησης των αναγκαίων έργων και μεταφοράς των 
υπηρεσιών στις βιομηχανικές ζώνες, το Επιμελητήριο με βάση σχετική εισήγηση του, αναμένει  
όπως το Υπουργείο 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 
 
Το Επιμελητήριο νοιώθοντας την ανάγκη να υποστηριχθεί ο βιομηχανικός κόσμος, ζήτησε από 
τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού την παραχώρηση τεμαχίου στην 
Βιομηχανική Περιοχή Αγίας Βαρβάρας για την δημιουργία Πολυδύναμου Διοικητικού 
Βιομηχανικού Κέντρου. Σκοπός του Βιομηχανικού Κέντρου είναι να δοθεί  δυνατότητα 
καλύτερης εξυπηρέτησης των βιομηχάνων  καθώς και αξιοποίησης διαφόρων σχεδίων και 
προγραμμάτων. Το αίτημα έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού. 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.  
Το έργο βρίσκεται  στο  στάδιο της διαμόρφωσης των τελικών προτάσεων για να καταστεί δυνατή 
η ανάπτυξη του πολυδύναμου κέντρου που θα εξυπηρετήσει την βιομηχανική περιοχή της Αγίας 
Βαρβάρας και τις άλλες ζώνες και χρήστες  της ευρύτερης περιοχής. 
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Είμαστε σε συνεχή διαβούλευση με τα Υπουργεία Εμπορίου και Εσωτερικών ως και άλλες 
κρατικές υπηρεσίες για να επιλυθούν διάφορα θέματα ώστε να προωθηθεί η ανέγερση του άμεσα. 
Το ΕΒΕ ευχαριστεί  θερμά τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Αντώνη 
Πασχαλίδη τόσον για την  έγκριση της παραχώρησης του τεμαχίου όσο και για την ευρύτερη 
στήριξη και συνεργασία. 
 
GREEN DOT CYPRUS 
 
Το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες του Επιμελητηρίου και 
στις ευαισθησίες του επιχειρηματικού κόσμου. 
 
Το 2003  μετά από πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ, ιδρύθηκε το πρώτο συλλογικό σύστημα διαχείρισης 
των υλικών συσκευασίας Green Dot που έτυχε της θερμής υποστήριξης των μελών του ενώ 
αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερα θετική προσέγγιση και από το Κράτος. 
 
Το αποτέλεσμα αυτής της στενής συνεργασίας είναι να λειτουργεί σήμερα ένα αποδοτικό και 
ευέλικτο σύστημα σε 6 μεγάλους Δήμους, συμπεριλαμβανόμενης και της Πάφου και υπάρχει 
ενδιαφέρον για επέκταση και σε άλλους μεγάλους Δήμους καλύπτοντας συνολικά 300.000 
κάτοικους Παγκύπρια. 
 
Η κυριότερη εξέλιξη σε σχέση με την Green Dot ήταν η απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ( Υπηρεσία Περιβάλλοντος)  να εγκρίνει την παροχή 
έκτακτης χορηγίας ύψους 1.5 εκ. ευρώ για τα επόμενα 2 χρόνια προς την Green Dot, προκειμένου 
να επιταχυνθεί η επέκταση της λειτουργίας του συστήματος στις Επαρχίες Αμμοχώστου και 
Πάφου. Η επέκταση έχει σκοπό την επίσπευση της ανταπόκρισης της Κύπρου στους στόχους που 
θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με την ανάκτηση και ανακύκλωση συσκευασιών, γεγονός 
που αποδεικνύει  την εμπιστοσύνη του Κράτους σε μια καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία. 
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 
 
Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ παρακολουθεί πολύ στενά το θέμα του κόστους του 
ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς αυτό επηρεάζει ουσιαστικά  το κόστος λειτουργίας των 
βιομηχανικών μονάδων, αλλά και έχει πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία γενικότερα. 
 
Ως αποτέλεσμα ενεργειών του ΚΕΒΕ σε σχέση με το κόστος του ηλεκτρισμού στις επιχειρήσεις, 
η ΑΗΚ προχώρησε στην επίσπευση της Φάσης ΙΙ αναφορικά με την αναθεώρηση των 
διατιμήσεων  προς τους μηνιαίους καταναλωτές, εξαγγέλλοντας εναλλακτικές διατιμήσεις για 
Βιομηχανική και Εμπορική χρήση. 
 
Οι νέες διατιμήσεις αφορούν μετρήσεις σε χαμηλή, μέση και ψηλή τάση και επιτρέπουν στους 
καταναλωτές  να επιλέγουν τη μετάθεση τους μια φορά το χρόνο από την υφιστάμενη διατίμηση 
σε άλλη εναλλακτική που αποδεικνύεται πιο συμφέρουσα για τους ίδιους δεδομένου ότι μπορεί 
να εφαρμοστεί. Επιπρόσθετα μέσα από τη νέα ρύθμιση, επιλύεται πλέον οριστικά και το 
πρόβλημα της επιστροφής χρημάτων στους καταναλωτές που εφαρμοζετο τα τελευταία χρόνια 
από την ΑΗΚ, με την ενσωμάτωση της στις νέες διατιμήσεις. 
 
Η μείωση των τιμών του Ηλεκτρικού Ρεύματος ιδιαιτέρα για τον βιομήχανο και γενικότερα για 
τις επιχειρήσεις αποτελεί πάγιο αίτημα του ΕΒΕ και συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των 
προσπαθειών του, ως ένα ουσιαστικό μέτρο για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στήριξη 
της οικονομικής δραστηριότητας. 
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ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Ο τομέας της Ενέργειας δικαιωματικά θεωρείται σήμερα ένας από τους βασικότερους παράγοντες 
της οικονομίας όλων των χωρών και ειδικά της δικής μας η οποία εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά 
από τα εισαγόμενα πετρελαιοειδή, το κόστος των οποίων επιβαρύνει δυσμενώς την οικονομία του 
τόπου. 
 
Ο τομέας της ενέργειας, όπως και του περιβάλλοντος, έχουν τεθεί ψηλά στις προτεραιότητες του 
ΕΒΕ. Οι προσπάθειες του ΕΒΕ σε θέματα της ενέργειας στοχεύουν προς δυο κατευθύνσεις. Η 
πρώτη αφορά στην 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. 
 
Για να αξιοποιηθεί ο τομέας της ενέργειας απαιτείται όπως  άμεσα το Κράτος, επενδύσει στο 
τομέα αυτό μέσω ελκυστικών σχεδίων και προγραμμάτων. 
 
Το ΕΒΕ χαιρετίζει την δημιουργία Μονάδας της Υπηρεσίας Ενέργειας στη Πάφο, η οποία θα 
εξυπηρετεί άμεσα και καλύτερα όλες τις αυξανόμενες ανάγκες της Επαρχίας μας, σε θέματα 
ενέργειας όπως είναι : 
 

♦  Η ενεργειακή πιστοποίηση των κτηρίων. 
♦  Η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. 
♦  Η ενεργειακή σήμανση των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών. 
♦  Η ποιότητα των καυσίμων. 
♦  Η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η εξοικονόμησης ενέργειας. 

 
Το Επιμελητήριο ευχαριστεί θερμά τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Α. 
Πασχαλίδη και τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας κ. Σ. Κασίνη για το ενδιαφέρον τους για 
την Πάφο και την στενή τους συνεργασία με το Επιμελητήριο. 

 
 

 
Από την εκδήλωση με την Υπηρεσία Ενέργειας  στην παρουσία του 
 Υπουργού Εμπορίου,  Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Α. Πασχαλίδη 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 
Η διεθνής οικονομική κρίση κατέδειξε και τα διαρθρωτικά προβλήματα, ιδιαίτερα της οικονομίας 
της Πάφου.   
 
Η ανάπτυξη και ευημερία της Πάφου βασίσθηκε κατά κύριο λόγο στους ευαίσθητους τομείς του 
τουρισμού και ανάπτυξης γης και παρεμφερείς  δραστηριότητες. Αποτέλεσμα τούτου είναι και ο 
πιο έντονος επηρεασμός σε σχέση με άλλες Επαρχίες ένεκα της κρίσης. 
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Η περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών και μείωση του ψηλού βαθμού εξάρτησης της 
οικονομίας σε τομείς ιδιαίτερα και άμεσα ευαίσθητους σε εξωγενείς παράγοντες αποτελούν 
πάγιους στόχους του κράτους, όπως απεικονίζεται και στα εκάστοτε Στρατηγικά Σχέδια 
Ανάπτυξης. 
 
Δυστυχώς λίγα έχουν επιτευχθεί προς αυτή τη κατεύθυνση, ενώ άλλες χώρες που δεν διαθέτουν 
τα πλεονεκτήματα της Κύπρου έχουν σημειώσει αλματώδη πρόοδο σε αυτόν τον τομέα. 
 
Η Πάφος, της οποίας η ανάπτυξη και η οικονομία έχουν πληγεί ιδιαίτερα έντονα λόγω της 
οικονομικής κρίσης, έχει όλες τις δυνατότητες για να αναπτυχθεί σε Ποιοτικό Κέντρο Παροχής 
Υπηρεσιών, ιδιαίτερα στους τομείς των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, του Ιατρικού, 
Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού, Εμπορικού και άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού. 
 
Σε συντονισμό με τους εμπλεκόμενους φορείς και τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου, το 
Κράτος πρέπει να προχωρήσει με γρήγορες και τολμηρές κινήσεις και να δώσει τα ανάλογα 
κίνητρα και ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον  σε ξένους και ντόπιους για ανάπτυξη νέου 
τύπου επιθυμητών οικονομικών δραστηριοτήτων. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Ο Τομέας των Υπηρεσιών αποτελεί έναν από τους δύο βασικούς τομείς οικονομικών 
δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου από τον οποίο και προέρχεται και το 50% των Μελών του 
Επιμελητηρίου. 
 
Το Επιμελητήριο θέλοντας να δώσει περισσότερη έμφαση στα σοβαρά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η κατασκευαστική βιομηχανία από την οικονομική κρίση και ο Τομέας Υπηρεσιών 
γενικότερα αλλά και μέσα στα πλαίσια της οργάνωσης των τεσσάρων  τμημάτων του 
Επιμελητηρίου δημιούργησε το  Συμβούλιο Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου. 
 
Το Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των επαγγελματικών και οικονομικών 
δραστηριοτήτων του τομέα υπηρεσιών, προωθεί την επίλυση προβλημάτων που επηρεάζουν την  
ανάπτυξη και την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του τομέα σε συνεργασία με  άλλους  
θεσμοθετημένους φορείς του κλάδου . 
 

 
Από την σύσκεψη του Τμήματος Υπηρεσιών                                            Από την συνεδρία του Συμβουλίου Υπηρεσιών 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ 
 
Ο τομέας της Ανάπτυξης Γης, που είναι η μια εκ των δύο  κυριοτέρων δραστηριοτήτων της 
επαρχίας μας και  συνείσφερε καθοριστικά στην πρόοδο και ανάπτυξη της οικονομίας της Πάφου 
και της Κύπρου γενικότερα, έχει υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα από την οικονομική κρίση. 
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Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τους θεσμοθετημένους Συνδέσμους και Φορείς που 
ασχολούνται με την ανάπτυξη γης και τις οικοδομές , έχει υποβάλει πολλά υπομνήματα με 
εφαρμόσιμες προτάσεις και στοχευόμενα μέτρα και έχουν επίσης γίνει αλλεπάλληλες συσκέψεις 
και συναντήσεις με αρμόδιους Υπουργούς και Κρατικούς Αξιωματούχους χωρίς όμως τα 
προσδοκούμενα αποτελέσματα. 
 
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 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 ( 2010- 
      2012), όπως :  
 

- Κατάργηση μεταβιβαστικών τελών όπου επιβάλλεται ΦΠΑ και μείωση των τελών όπου 
δεν επιβάλλεται ΦΠΑ. 

- Eπιταγχυνόμενη απόσβεση, μείωση φόρου κεφαλαιουχικών κερδών και έκπτωση για 
επένδυση. 

 
●   Μέτρα και κίνητρα για επιτάχυνση και υλοποίηση μεγάλων ιδιωτικών αναπτυξιακών έργων 

που θεωρούνται   μείζονος σημασίας, περιλαμβανομένων έργων τουριστικής υποδομής  και 
εμπλουτισμού καθώς και έργων που αναπτύσσουν τον τομέα Υπηρεσιών ή και νέες 
δραστηριότητες.   

 
●   Άμεση προώθηση ή/και αδειοδότηση των προγραμματισμένων μεγάλων έργων ανάπτυξης που  
     θα υλοποιηθούν από τον ιδιωτικό τομέα. 
 
●   Υλοποίηση προηγούμενης Υπουργικής απόφασης για   προώθηση παραθεριστικής κατοικίας.   

Προς τούτο να δημιουργηθεί ειδικό τμήμα προώθησης  κατοικίας στο Υπουργείο Εμπορίου ή 
να ανατεθεί η ευθύνη στον CIPA, όπου σε συντονισμό και συνεργασία με τους  
επιχειρηματικούς συνδέσμους να προβάλλεται η Κύπρος ως ποιοτικός προορισμός  για 
επένδυση  παραθεριστικής κατοικίας. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να διατεθεί ανάλογο 
κονδύλι για την διαφημιστική  εκστρατεία, όπως συμβαίνει και στον τουρισμό, ανάλογα με 
την συνεισφορά της   παραθεριστικής κατοικίας στο ΑΕΠ.                                                                                

 
●  Επίσπευση της στελέχωσης και εκσυγχρονισμού των Δημόσιων Υπηρεσιών/ Τμημάτων και     

άμεση εξάλειψη χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών που αφορούν έκδοση,     
πολεοδομικών αδειών και αδειών οικοδομής, τίτλων ιδιοκτησίας και άλλων πιστοποιητικών. 

     Είναι επιβεβλημένο καθήκον της Κυβέρνησης να ενεργήσει άμεσα για να ανατρέψει τις     
κλιμακούμενες δυσφημιστικές ενέργειες που γίνονται σε βάρος του Κράτους και του τομέα     
Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, τόσο εντός όσο και εκτός της Κύπρου λόγω των     
καθυστερήσεων στην έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας. 
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
Η Τουριστική βιομηχανία είναι από τους βασικότερους και σημαντικότερους τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας της επαρχίας Πάφου. 
 
Η Πάφος διαθέτει 28,955 κλίνες (περίπου το 31% των κλινών παγκύπρια) εκ των οποίων το 40% 
περίπου αφορά ξενοδοχειακές μονάδες 4 και 5 αστέρων. Προσελκύει κάθε χρόνο περίπου το 34% 
των συνολικών αφίξεων με κύριες αγορές την Αγγλική, Γερμανική, Ολλανδική και με καλή 
προοπτική ως προς την Ρωσική Αγορά, τις Σκανδιναβικές χώρες ως και τις αναδυόμενες αγορές 
της Πολωνίας, Βουλγαρίας, Τσεχίας, Ρουμανίας και Βαλτικές Χώρες.  
 

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΘΕΜΕΝΟ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 2009 
ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΚΥΡΙΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

ΠΑΡΑ-
ΛΙΜΝΙ 
 

 

ΑΓΙΑ 
ΝΑΠΑ 
 

 

ΛΑΡΝΑΚΑ 
 
 

 

ΛΕΜΕΣΟΣ 
 
 

 

ΠΑΦΟΣ 
& ΠΟΛΙΣ 

 
 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 
 

 

ΠΕΡΙΣ-
ΣΟΤΕΡΟ 
ΑΠΟ 1 
ΤΟΠΟ 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

ΑΛΛΟΥ 
 
 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

18.1 10.4 8.2 8.6 47.9 1.8 4.0 0.9 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 8.8 28.3 15.8 10.8 26.9 2.0 3.8 3.6 
ΕΛΒΕΤΙΑ 13.1 62.8 5.1 6.2 6.5 1.9 1.2 3.1 
ΓΑΛΛΙΑ 8.8 5.9 9.8 21.5 23.4 11.4 2.8 16.3 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 5.6 14.2 8.1 9.0 52.7 3.5 3.3 3.7 
ΒΕΛΓΙΟ 2.5 1.1 4.4 11.1 65.6 8.1 1.9 5.1 
ΑΥΣΤΡΙΑ 10.6 37.1 19.9 13.1 9.2 3.6 1.8 4.8 
ΙΤΑΛΙΑ 8.3 21.8 11.1 16.9 13.3 15.7 1.9 11.1 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 15.6 27.3 5.5 11.3 33.3 2.9 2.4 1.6 
ΕΛΛΑΔΑ 1.8 1.2 13.2 28.4 12.6 35.4 2.9 4.6 
ΣΟΥΗΔΙΑ 43.7 42.4 5.6 2.5 3.6 1.4 0.2 0.7 
ΔΑΝΙΑ 26.2 41.4 5.6 3.9 19.6 1.6 0.6 1.1 
ΦΙΛΑΝΔΙΑ 21.1 36.5 3.2 7.7 28.9 1.6 0.0 1.0 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 43.6 40.6 6.1 3.2 4.6 0.7 0.3 0.8 
ΡΩΣΙΑ 2.6 28.4 6.8 35.0 22.5 2.7 0.6 1.5 
ΙΣΡΑΗΛ 2.5 17.9 30.4 20.1 12.5 7.0 5.2 4.4 
ΗΠΑ 1.3 3.2 21.9 28.2 10.0 21.7 3.7 10.1 
ΑΛΛΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

6.1 13.4 18.9 21.9 17.4 14.0 2.5 5.7 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΩΝ 

 
15.4 % 

 
17.1 % 

 
10.1 % 

 
13.2 % 

 
33.2 % 

 
5.7 % 

 
3.0 % 

 
2.3 % 

ΠΗΓΗ : ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2009 
 
 
Η τουριστική βιομηχανία της Πάφου αντιμετωπίζει τα τελευταία περίπου εννιά χρόνια πολλά και 
σοβαρά προβλήματα τα οποία έχουν επιδεινωθεί από τις συνέπειες της Παγκόσμιας Οικονομικής 
Κρίσης.  
 
Κατά το 2009 υπήρξε μείωση στις αφίξεις των τουριστών κατά  10.9% και των εσόδων κατά 
16.7% σε Παγκύπρια βάση, σε σχέση με το 2008. Τα μηνύματα για τις προοπτικές για το 2010 
δεν είναι ενθαρρυντικά.   
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                     

 
                              

  Αφίξεις Περιηγητών Έσοδα (€ εκ.) % Μεταβολή 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 Αφίξεις Έσο
δα Αφίξεις Έσοδα Αφίξεις Έσοδα 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 51.848 50.658 47.066 45.952 33,6 35,3 31,2 29,7 -2,4% -4,9% -9,3% -15,9% -11,4% -11,8% 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 63.098  70.140 56.626 55.250 38,5 40,6 36,3 33,9 -2,4% -6,4% -21,2% -16,5% -12,4% -11,9% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 104.316 108.164 90.434 103.803 68,5 67,3 57,4 65,6 14,8% 
14,3
% -4,0% -2,6% -0,5% -4,3% 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 189.310 182.091 181.395 139.658 123,7 107,8 107,4 89,0 -23,0% 

-
17,1
% -23,3% -17,4% -26,2% -28,0% 

ΜΑΪΟΣ 273.058 271.559 246.546 258.014 204,6 191,3 158,1 - 4,7% - -5,0% - -5,5% - 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - 
ΜΑΪΟΣ 681.632 682.614 622.070 602.678 468,9 442,3 390,4 - -3,1% - -11,7% - -11,6% - 

ΙΟΥΝΙΟΣ 282.465 307.237 260.931 - 207,4 229,6 175,4 - - - - - - - 

ΙΟΥΛΙΟΣ 352.423 342.554 304.126 - 287,3 272,9 232,5 - - - - - - - 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 340.534 328.100 291.583 - 306,0 278,0 234,8 - - - - - - - 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 315.437 305.348 276.178 - 263,0 247,4 200,2 - - - - - - - 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 275.103 267.866 230.431 - 206,3 198,6 156,3 - - - - - - - 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 94.741 97.900 89.670 - 67,8 72,4 61,0 - - - - - - - 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 73.742 72.127 66.201 - 51,4 51,6 42,7 - - - - - - - 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2.416.081 2.403.750 2.141.193 - 1.858,1 1.792,8 1.493,2 - - - - - - - 

% Μεταβολή 0,6 -0,5 -10,9 - 5,9 -3,5 -16,7 - - - - - - - 
                              

(Ενημέρωση 11/06/2010)                           
                              
COPYRIGHT © :2010, REPUBLIC OF CYPRUS, STATISTICAL SERVICE 

            
 
 
Η Πάφος πλήττεται ιδιαίτερα πιο έντονα λόγω και της μεγάλης εξάρτησης στην Αγγλική αγορά 
(περίπου 50% των αφίξεων), η οποία έχει επηρεαστεί σημαντικά από την διεθνή κρίση αλλά και 
την ισοτιμία Στερλίνας – Ευρώ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η μείωση των αφίξεων από 
ναυλωμένες πτήσεις στο αεροδρόμιο Πάφου, της τάξης του 19% για το 2009, σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα πέραν της μείωσης του αριθμού 
αφίξεων και εσόδων παρατηρείται η τάση για συρρίκνωση της τουριστικής περιόδου και μείωση, 
αν όχι κατάργηση, της χειμερινής περιόδου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη Πάφο την χειμερινή 
περίοδο 2009-2010 υπήρχαν περίπου 10.000 κλίνες με αναστολή σε σύγκριση με το 2008. 
 
Επιπρόσθετα με βάση έρευνα της Eurostat η Κύπρος έχει την τρίτη χειρότερη επίδοση στο 
σύνολο των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την μείωση του αριθμού 
διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία το 2009 (-18.7%) σε σχέση με το 2008. 
 
Τα προβλήματα του τουρισμού στην Πάφο, δεν περιορίζονται σε αυτά που προκαλεί η διεθνής 
οικονομική κρίση, αλλά  σχετίζονται και με τις σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες που έχουν 
επισημανθεί διαχρονικά.    
 
Ο διεθνής ανταγωνισμός αυξάνεται με ψηλούς ρυθμούς, σε αριθμό και ποιότητα καταλυμάτων 
και προορισμών καθώς και σε τιμές, σε σχέση με την αύξηση της παγκόσμιας αγοράς τουριστών.  
 
Με βάση και το Στρατηγικό Σχέδιο του ΚΟΤ, λόγω και των ψηλών κόστων αρχικής επένδυσης 
και λειτουργικών εξόδων, η μοναδική επιλογή είναι η ανάπτυξη Ποιοτικού Τουρισμού στην 
Κύπρο.  
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Η Κύπρος ως τουριστικός προορισμός δεν πληρεί τα κριτήρια και δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του 
σύγχρονου ποιοτικού τουρίστα που θέλουμε να προσελκύσουμε. 

 
Ο Τουρισμός 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 αποτελεί τον στυλοβάτη του Τουρισμού. 
Πολλές όμως τουριστικές μονάδες, οι πλείστες των οποίων δημιουργήθησαν τα τελευταία 20 
χρόνια, έχουν προβλήματα ρευστότητας που δεν τους επιτρέπουν να προχωρήσουν στις αναγκαίες 
ανακαινίσεις, αναβαθμίσεις και βελτίωση του επιπέδου παρεχομένων υπηρεσιών.       
 
Προγραμματιζόμενα εδώ και δεκαετίες, σημαντικά έργα υποδομής, βρίσκονται ακόμη στο στάδιο 
σχεδιασμού.           
 
Εμπλουτιστικά τουριστικά έργα, όπως οι Μαρίνες και τα Καζίνα, καθυστερούν λόγω νομικών 
διαδικασιών ή έλλειψη πολιτικής βούλησης.  
 
Συνοπτικά, πολύ λίγα έχουν γίνει προς την κατεύθυνση καθιέρωσης της Κύπρου ως Ποιοτικό 
Τουριστικό Προορισμό, γεγονός που προμηνύει επιδείνωση των προβλημάτων, μέσα στο έντονο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, ακόμα και μετά την πάροδο της παρούσας διεθνής κρίσης.  
 
Παρά τα σοβαρά προβλήματα, οι προοπτικές του τουρισμού για την επαρχία Πάφου μπορούν να 
γίνουν και πάλι ευοίωνες εφόσον τροχιοδρομηθούν άμεσα λύσεις.  
 
Επιβάλλεται λοιπόν η άμεση προώθηση και υλοποίηση μεταξύ άλλων και των πιο κάτω μέτρων 
για στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας και για να τεθούν οι βάσεις για διαχρονική και ποιοτική 
ανάπτυξη του τομέα: 

 
●  Να αποφασισθεί η επέκταση των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση (μείωση ΦΠΑ, τέλη  

     Δήμων και Αεροδρομίου) και για το 2011 πριν την σύναψη συμβολαίων με τους  
     διοργανωτές ταξιδιών για τον επόμενο χρόνο.  

 
•       Περαιτέρω διείσδυση σε νέες τουριστικές αγορές και ανάπτυξη νέων μορφών 

τουρισμού.  
 

●  Κατάργηση του προστατευτισμού και των περιορισμών των πτήσεων από τρίτες 
χώρες.  

 
       ●  Επέκταση του θεσμού γρηγορότερης έκδοσης βίζας εισόδου και για τις υπόλοιπες 

τρίτες χώρες που μας ενδιαφέρουν, όπως έγινε πρόσφατα με την Ρωσία.  
 

●  Να εφαρμοστεί η αποφασισμένη πολιτική για απόσυρση κλινών και να καλύπτει όλες 
τις κατηγορίες καταλυμάτων ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης.  

 
●  Να δοθούν πολεοδομικά κίνητρα (συνδυασμός χρήσεων μικτής χρήσης, θεσμός Condo  

    Hotels, δωρεάν συντελεστής δόμησης για εμπλουτιστικά έργα / υπηρεσίες, κ.α.) για 
στήριξη υφιστάμενων και νέων Ξενοδοχειακών μονάδων.   

    Κίνητρα χωρίς κόστος στο κράτος, που θα βοηθήσουν την οικονομική ευρωστία των    
 μονάδων και θα υποβοηθήσουν και σε ευελιξία τιμών όταν  παρίσταται ανάγκη.  

 
●  Να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα για ανακαίνιση, αναβάθμιση και εμπλουτισμό των    

 προσφερόμενων υπηρεσιών των μονάδων μας.  
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●  Κατασκευή των αναγκαίων έργων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης (Καζίνο,    

Μαρίνες, Γήπεδα Γκολφ, Εξωραϊσμός και Ανάπλαση τουριστικών περιοχών, 
Κεντρικών Πυρήνων-Πλατειών, Παραλιών κ.λ.π.) 

 
●  Μελέτη και εξαγγελία ουσιαστικών κινήτρων για προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα  

    των εμπλουτιστικών έργων για τον τουρισμό καθώς και μέτρα στήριξης χειμερινού    
 τουρισμού.  
 

Το ΕΒΕ, πέραν των πιο πάνω γενικότερων εισηγήσεων, έχει ζητήσει και την παροχή κινήτρων 
ειδικά για την επαρχία Πάφου όπως: αυξημένη επιδότηση για τον κάθε τουρίστα που 
επισκέπτεται την Πάφο, επιδότηση πτήσεων από και προς Πάφο και μείωση τελών του 
αεροδρομίου Πάφου. 
 
Η περαιτέρω εξέλιξη και το μέλλον του τουρισμού στην Κύπρο εξαρτάται από την ταχύτητα 
λήψης ενεργειών τόσο του ιδιωτικού όσο και δημόσιου τομέα και τον απαιτούμενο συντονισμό 
τους στα πλαίσια ενός μακροπρόθεσμού στρατηγικού σχεδιασμού για την διασφάλιση της 
μελλοντικής επιτυχίας.             
 
Συμβούλιο Τουρισμού 
 
Την βασική ευθύνη προώθησης του τουρισμού εχει η Εταιρεία  Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής Πάφου. Το Επιμελητήριο θέλοντας να δώσει περισσότερη έμφαση στα σοβαρά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τουριστικός τομέας από την οικονομική κρίση αλλά και στα 
πλαίσια της οργάνωσης των τεσσάρων  τμημάτων του Επιμελητηρίου δημιούργησε το Τουριστικό 
Συμβούλιο του Επιμελητηρίου. 
 
Στο Συμβούλιο συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των επαγγελματικών και οικονομικών 
δραστηριοτήτων του τουριστικού τομέα και προωθεί την επίλυση προβλημάτων που επηρεάζουν 
την τουριστική ανάπτυξη και την βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων σε συνεργασία με 
τους άλλους θεσμοθετημένους φορείς του τουρισμού. 
 

 
Από την σύσκεψη  του Τουριστικού Τμήματος 

 
 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 
 
Το 2009 ήταν η δεύτερη χρονιά λειτουργίας της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 
Περιφέρειας Πάφου, η οποία αποτελεί την συνέχεια της Ευρείας Τουριστικής Επιτροπής του 
Επιμελητηρίου που λειτουργούσε από το 1988 με άριστα αποτελέσματα στο τουριστικό τομέα. 
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Η Εταιρεία προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου και σε αυτή συμμετέχουν οι 
Τοπικές Αρχές και οι Φορείς που εμπλέκονται στο τουριστικό γίγνεσθαι:  
 
−   4 Δήμοι της Επαρχίας. 
−   Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ). 
−   Ένωση Κοινοτήτων Πάφου. 
−   Επαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΥΞΕ. 
−   ΣΤΕΚ. 
−   ΣΙΚΑΠ. 
−   Εταιρεία Αγροτουρισμού. 
−  Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων. 
−   Σύνδεσμος Τουριστικών Επαύλεων. 
 
Σκοποί της εταιρείας είναι: 
 
−  Να συντονίσει τις προσπάθειες και ενέργειες όλων των  εμπλεκομένων για υλοποίηση του 

Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Τουρισμού της Επαρχίας μέχρι το 2013. 
 
−  Η προβολή της Πάφου ως Ποιοτικός Τουριστικός Προορισμός, στην Κύπρο και στο 

εξωτερικό. 
 
−  Η αύξηση των  αφίξεων τουριστών 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. 

 
Μελέτη Στρατηγικής Ανάπτυξης Τουρισμού και Σχέδια Δράσης μέχρι το 2013    
 
Μετά την αξιολόγηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, και λαμβάνοντας υπόψη τα 
διεθνή και παγκύπρια δεδομένα, τις τάσεις αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Πάφου 
εκπονήθηκε η Στρατηγική Ανάπτυξης Τουρισμού. 
 
Η στρατηγική καθοδηγείται από το όραμα: 
 
Η επαρχία Πάφου:  “Ένας ποιοτικά ανώτερος τουριστικός προορισμός που θα προσφέρει 
στον επισκέπτη ένα ευρύ φάσμα εμπειριών και θα συμβάλει στην  αειφορία της περιοχής με 
σεβασμό στο περιβάλλον  και την   πολιτιστική κληρονομιά” 
 
H Στρατηγική Τουρισμού περιλαμβάνει τρεις επιμέρους άξονες: την Στρατηγική Προϊόντος, 
Μάρκετινγκ και Στρατηγική ποιότητας/ πρόσθετης αξίας καθώς και συγκεκριμένα σχέδια δράσης 
μέχρι το έτος 2013.    
 
Κύριο μέλημα της Εταιρείας Τουρισμού είναι όπως η τουριστική  Πάφος επανατοποθετηθεί στις  
προτιμήσεις των επισκεπτών  με την  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας που αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων.  
 
Η Πάφος θα επιδιώξει στα επόμενα χρόνια  να επανατοποθετεί στον τουριστικό χάρτη 
αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα που την διαφοροποιούν από τους ανταγωνιστές της.  

 
Ως το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κρίθηκε η μεγάλη ποικιλομορφία προϊόντος, ο 
μοναδικός φυσικός πλούτος, και η πλούσια πολιτιστική/ ιστορική  κληρονομιά  της περιοχής, έτσι 
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ώστε η  “Πάφος να καταστεί , ένας φιλόξενος  προορισμός με γοητεία και ρομαντισμό, μια 
ατέλειωτη ανακάλυψη  πολιτιστικών θησαυρών, μια εξερεύνηση μοναδικού φυσικού 
πλούτου που απλώνεται από τις  γραφικές παραλίες μέχρι τα κατάφυτα  βουνά της.” 
 
Μετά την δημόσια παρουσίαση της μελέτης προχωρά η υλοποίηση της. Τους επόμενους μήνες 
προγραμματίζονται παρουσιάσεις και εργαστήρια σε όλα τα Διοικητικά και Δημοτικά  Συμβούλια 
και εμπλεκόμενες υπηρεσίες των εταίρων,  με σκοπό την ενημέρωση και την ένταξη των δράσεων 
σε τροχιά υλοποίησης με συγκεκριμένους προϋπολογισμούς και χρονοδιαγράμματα.    
   
Συμμετοχή σε Τουριστικές Εκθέσεις και διοργάνωση ειδικών βραδιών στο εξωτερικό  
 
Η Εταιρεία Τουρισμού κατά το 2009 συμμετείχε σε πέραν των 12 εκθέσεων, μεταξύ άλλων στην 
Utrecht Ολλανδίας, Ηοliday World Ιρλανδίας, Tour Sofias, ΙΤΒ Βερολίνου, ΜΙΤΤ Μόσχας, 
Μάτκα Φινλανδίας, έκθεση Lilestrom Norway, TUR Sweden, έκθεση Αγ. Πετρούπολης, Ζυρίχης 
κ.α.. Με σκοπό την αποτελεσματικότερη προβολή της επαρχίας η εταιρεία  έχει διοργανώσει αλλά 
και συμμετάσχει σε παρουσιάσεις και εργαστήρια στην Αγία Πετρούπολη, στην Θεσσαλονίκη, 
Ζυρίχη , Ρουμανία, και Φινλανδία.     

Φιλοξενία /Δημόσιες σχέσεις 
Με την συνεργασία των διοργανωτών ταξιδιών,  του ΚΟΤ και των ξενοδοχείων της επαρχίας, η 
Εταιρεία  φιλοξένησε δεκάδες τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους προσφέροντας τους 
διαμονή, εκδρομές  και αναψυχή στην Πάφο ενώ τους έχουν γίνει οι σχετικές παρουσιάσεις και 
διανεμηθεί το διαφημιστικό υλικό της Εταιρείας.  
 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αγορά της Ρωσίας, Αγγλίας, Βόρειων χωρών, και Πολωνίας.  
 
Έντυπο υλικό -Ψηφιακός Δίσκος DVD- Ιστοσελίδα  
 
Για αποτελεσματικότερη προβολή, το υφιστάμενο έντυπο υλικό έχει εκδοθεί  πλέον σε 8 γλώσσες 
με την πρόσφατη προσθήκη της Ελληνικής, Φιλανδικής, Πολωνικής, Γαλλικής και  Νορβηγικής 
γλώσσας. Τα έντυπα διανέμονται κυρίως  σε τουριστικές εκθέσεις και αποστέλλονται σε 
τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους στην Κύπρο και εξωτερικό.    
Επίσης το υφιστάμενο 10λέπτο φιλμάκι της τουριστικής Πάφου έχει αναβαθμιστεί σε  8 γλώσσες  
ενώ σε λίγο καιρό αναμένονται να ολοκληρωθούν  και τα  νέα πλάνα.  
Με σκοπό την πιο ολοκληρωμένη προβολή της Επαρχίας, η Εταιρεία αναβάθμισε την 
πολυδύναμη ιστοσελίδα (www.visitpafos.org.cy) ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της 
ιστοσελίδας σε 2 επιπρόσθετες γλώσσες, την Ελληνική και την Εβραϊκή.  Για το 2010 ιδιαίτερη 
έμφαση θα δοθεί στην περαιτέρω ηλεκτρονική προβολή της Πάφου.  
 
Εσωτερικός τουρισμός-διαφημιστική εκστρατεία 
 
Αξιόλογες είναι οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τα Χριστούγεννα του 2008 μέχρι και 
σήμερα όσο αφορά την προσέλκυση εσωτερικού τουρισμού. 
Η Εταιρεία επιπρόσθετα της συμμετοχής της στην έκθεση "Ταξίδι" στην Λευκωσία, για πρώτη 
φορά στην ιστορία της τουριστικής Πάφου διεκπεραίωσε διαφημιστική εκστρατεία για τον 
εσωτερικό τουρισμό. Μετά την επιτυχημένη εκστρατεία για το Πάσχα, σε τροχιά υλοποίησης 
βρίσκεται η εκστρατεία για το καλοκαίρι ενώ παρόμοια εκστρατεία προβολής της Πάφου  θα γίνει 
και για τις διακοπές των Χριστουγέννων 2010.  
Η παγκύπρια αυτή εκστρατεία περιλαμβάνει τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μηνύματα,  
καταχωρήσεις στο τύπο και ηλεκτρονική διαφήμιση στο διαδίκτυο.  Με τις παράλληλες 
προσπάθειες των επαγγελματιών του τουρισμού, η Πάφος προσδοκεί  να περάσει το μήνυμα στον 
Κύπριο ταξιδιώτη για εσωτερικό τουρισμό και να δώσει την ευκαιρία στις  χιλιάδες των Kυπρίων 
αλλά και μονίμων κατοίκων να επισκεφτούν την Πάφο σε οποιαδήποτε περίοδο του χρόνου.  
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Για το έτος 2010 η εκστρατεία διευρύνεται και με στόχευση  στους  Αγγλόφωνους και 
Ρωσόφωνους  μόνιμους  κάτοικους Κύπρου.  
 
Προτάσεις σε Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης   
 
Μέσα στα πλαίσια αναβάθμισης του προσφερόμενου προιόντος και εξεύρεσης πόρων, έχει 
κατατεθεί πρόταση για έγκριση στο πρόγραμμα NECTAR (Network of European Cultural 
Tourism Agencies and Regions- Δίκτυο Ευρωπαϊκών Φορέων και Περιφερειών Πολιτιστικού 
Τουρισμού) με προϋπολογισμό €100,000, διάρκειας ενάμιση χρόνου, με 75% συμβολή από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό  την συντήρηση και αξιοποίηση φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων, μείωση της εποχικότητας της ζήτησης και βελτίωση της ποιότητας των 
τουριστικών επαγγελμάτων. Στους  εταίρους του προγράμματος περιλαμβάνονται φορείς από την 
Ελλάδα, Μάλτα και Ισπανία και το όλο πρόγραμμα βρίσκεται τώρα στην διαδικασία 
αξιολόγησης.    
Εχει επίσης υποβληθεί πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα CHARTS(Culture and Heritage 
Added value to Regional policies for Tourism Sustainability) Interreg IVC με τίτλο Πολιτισμός 
και Κληρονομιά ως προστιθέμενη αξία για την περιφερειακή πολιτική στο βιώσιμο 
τουρισμό. 
Πρόκειται για ένα έργο διαπεριφερειακής συνεργασίας που στοχεύει στη μεταφορά Καλών 
Πρακτικών (good practices) στον Πολιτισμό και στην Πολιτιστική Κληρονομιά σαν 
προστιθέμενη αξία στις πολιτικές βιώσιμου τουρισμού, στα βασικά προγράμματα των 
Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κυριότερα θέματα που αυτές οι πρακτικές 
προσεγγίζουν είναι η Συνοχή, η Ανταγωνιστικότητα, η Εργασία, η Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλα 
θέματα διαπεριφερειακής συνεργασίας, με έμφαση της στόχους του Γκέτεμποργκ και της 
Λισσαβόνας. 
 
Επιπρόσθετα η εταιρεία εξετάζει και την συμμετοχή της σε άλλα προγράμματα που θα 
υποβοηθήσουν στην  υλοποίηση και των δράσεων που περιλαμβάνονται στην Στρατηγική 
Ανάπτυξης Τουρισμού της επαρχίας.  
 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις   
 
Με στόχο την αναβάθμιση της ψυχαγωγίας και εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας,  η 
Εταιρεία Τουρισμού σε συνεργασία με τον ΚΟΤ και τις Δημοτικές Αρχές της επαρχίας 
οργάνωσαν αριθμό πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν τόσο εμπλουτισμό υφισταμένων διοργανώσεων όσο και την 
προσθήκη νέων εκδηλώσεων ιδιαίτερα στην περίοδο μη αιχμής Σεπτεμβρίου –Δεκεμβρίου. 
Για το 2010-2011 βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης η διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο “ Οι Μύθοι 
της Πάφου”.  
 
Κρατισμός (παρενόχληση επισκεπτών λόγω πωλητών  time sharing)   
 
Η Εταιρεία Τουρισμού έχει παρακαθίσει σε συσκέψεις με τον Πρόεδρο και αξιωματούχους του 
ΚΟΤ, Αστυνομική διεύθυνση Πάφου και τους φορείς της επαρχίας. Απέστειλε επιστολές στο 
αρμόδιο υπουργείο και παρ’ όλες τις επίμονες προσπάθειες το απαράδεκτο φαινόμενο συνεχίζεται 
αμείωτα και εξαπλώνεται. 
Κατατεθημένη εισήγηση της Εταιρείας Τουρισμού είναι όπως αυξηθεί σημαντικά το εξώδικο 
πρόστιμο, γίνουν οργανωμένες εκστρατείες  πάταξης  από την αστυνομία, καταγγελθούν οι 
εργοδότες και εμπλακούν και άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. 
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Από την σύσκεψη με τον ΚΟΤ και άλλους συνδέσμους / φορείς της Πάφου 

 
 

ΕΡΓΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΦΟΥ / ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 
Το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου  είναι ένα από τα βασικά έργα που θα συμβάλουν στη 
τουριστική αλλά και γενικότερη ανάπτυξη της Επαρχίας Πάφου. 
 
Το κτίριο επιβατών είναι έργο υψηλών προδιαγραφών με εμβαδό 18.000 τ.μ., διαθέτει 760 
χώρους στάθμευσης για ιδιωτικά αυτοκίνητα, 36 χώρους για λεωφορεία και 84 για ταξί. 
Το νέο αεροδρόμιο έχει την δυνατότητα να φιλοξενεί 2,7 εκατομμύρια επιβατών τον χρόνο. 
 
Με βάση διαθέσιμα στοιχεία ο αριθμός επιβατών που χρησιμοποίησαν το αεροδρόμιο ανέρχεται  
σε 1,5 εκατομμύριο, δηλαδή υπήρχε μια πληρότητα της τάξης μόνο του 55%.  Παράλληλα 80% 
περίπου του συνόλου των πτήσεων είναι ναυλωμένες πτήσεις. 
 
Η μεγάλη εξάρτηση της Πάφου επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι περίπου το 80% των 
πτήσεων στο αεροδρόμιο Πάφου προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Είναι προφανές ότι ενώ έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την ενίσχυση των πτήσεων στο 
αεροδρόμιο, υπάρχει ανάγκη και μεγάλο περιθώριο και προοπτική για περαιτέρω διεύρυνση των 
πτήσεων τόσο σε προορισμούς όσο και σε συχνότητα. 
 
Ουσιαστικός παράγοντας στην ανάπτυξη του αεροδρομίου αποτελεί και η κατάργηση του 
προστατευτισμού στις δρομολογημένες πτήσεις ώστε να δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης των 
ευκαιριών αύξησης του τουριστικού ρεύματος.  
 
Ταυτόχρονα καλούνται ο Εθνικός αερομεταφορέας και άλλες Αεροπορικές Εταιρείες να 
αξιοποιήσουν το ενδιαφέρον Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών που έχουν την Πάφο ως ένα από 
τους σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς , δρομολογώντας τις αναγκαίες πτήσεις, αλλά και να 
αναπτύξουν νέες αγορές. 
 
Για να γίνει όμως το Αεροδρόμιο ανταγωνιστικό ώστε να αξιοποιηθεί από τις αεροπορικές 
εταιρείες, θα πρέπει τα τέλη αεροδρομίων να μείνουν σε ανταγωνιστικά επίπεδα. 
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Οι προσπάθειες για αύξηση των συνδεόμενων προορισμών συνεχίζονται και εκφράζουμε την 
ικανοποίηση μας  για την δρομολόγηση ή/και ενίσχυση των πιο κάτω πτήσεων προς το 
αεροδρόμιο Πάφου: 
 
♦   Με την Easy Jet από το Βristol,  4 φορές την βδομάδα .  
♦   Με το Capital tours -Eurocypria,  από  Μόσχα,  2 φορές την Βδομάδα  για την καλοκαιρινή  
     περίοδο. 
♦   Την αύξηση των θέσεων της Lux air από Λουξεμβούργο, για την Πάφο. 
♦   Την αύξηση των θέσεων από το Ισραήλ για Πάφο από τις εταιρίες Arkia, Eurocypria και Israir  
     για το καλοκαίρι του 2010.         
 
Σημαντική για την γενικότερη ανάπτυξη του αεροδρομίου είναι η συνέχιση τακτικών 
δρομολογίων λεωφορείων που συνδέουν το αεροδρόμιο Πάφου με την Τουριστική περιοχή της 
Πάφου (παραλιακό μέτωπο – Coral Bay ως Γεροσκήπου)     
 
Το ΕΒΕ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευση του για την παρατηρούμενη 
καθυστέρηση του σχεδιασμού και υλοποίησης του παραλιακού δρόμου που θα συνδέει απευθείας 
το αεροδρόμιο με την τουριστική περιοχή Πάφου. Είναι αδιανόητο ένας τόσο σημαντικός      
δρόμος, μήκους μόνο 4.5 χιλ, να παραμένει στα συρτάρια διαφόρων υπηρεσιών.  
 
Το Επιμελητήριο θεωρεί επίσης απαραίτητη την σύνδεση του Αεροδρομίου με την Λεμεσό με 
σύγχρονο οδικό δίκτυο μέσω του κυκλικού κόμβου των Μανδριών και χαιρετίζει την πρόσφατη 
εξαγγελία του αρμόδιου υπουργού για έναρξη εντός του 2010 εργασιών αναβάθμισης της 
σύνδεσης της.  
 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες πρέπει να αποδοθούν στον πρώην Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων       
κ. Νικολαίδη για την σημαντική συμβολή του στη ανάπτυξη του Αεροδρομίου Πάφου και τις 
πρωτοβουλίες και προσπάθειες του που στοχεύουν στη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση των 
διαφόρων έργων υποδομής και ανάπτυξης. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Από την σύσκεψη με τον Υπουργό Συγκοινωνιών 
 και ΄Εργων κ. Ν. Νικολαϊδη 

 
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΚΟΛΦ 
 
Το Επιμελητήριο συνεχίζει την στήριξη της σχετικής  πολιτικής, η οποία πηγάζει από τη 
στρατηγική τουρισμού 2007-2013 για τη δημιουργία επιπρόσθετων γηπέδων γκολφ σε  διάφορες 
περιοχές της Κύπρου και την ενθάρρυνση του ιδιωτικού τομέα να αναλάβει τέτοιες επενδύσεις. 
Τα τρία γκολφ που ήδη λειτουργούν στην Πάφο καθώς και τα έξι νέα προγραμματιζόμενα γήπεδα 
θα είναι πολύ υποβοηθητικά στην προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού και στην γενικότερη 
αναβάθμιση και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος. 
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ΚΑΖΙΝΟ 
 
Παρ΄ όλο που κοινή είναι η διαπίστωση ότι ο ανταγωνισμός στον τουρισμό είναι έντονος και τα 
Καζίνο αποτελούν σημαντικό εμπλουτιστικό έργο, εν τούτοις συνεχίζει η έλλειψη πολιτικής 
βούλησης.  
 
Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες του ΚΟΤ για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από 
ενδεχόμενη ίδρυση Καζίνο  και είναι θετικές για την κατασκευή Καζίνο.  
 
Αναμένεται από την κυβέρνηση να επιληφθεί άμεσα του θέματος και να πάρει τις αναγκαίες  
αποφάσεις για δημιουργία Καζίνο σε όλες τις επαρχίες. Η Πάφος διεκδικεί αποφασιστικά την 
κατασκευή Καζίνο καθότι θα αποτελέσει ένα εμπλουτιστικό έργο το οποίο επιζητεί ο ποιοτικός 
τουρισμός του οποίου η Πάφος κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό παγκύπρια.  
 
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
Μαρίνα Πάφου 
 
Η Μαρίνα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα τουριστικής υποδομής για την Επαρχία και η 
κατασκευή της θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και 
γενικότερα. 
 
Η διαδικασία ανάθεσης του διαγωνισμού για την ανάπτυξη της Μαρίνας Πάφου μπήκε σε 
χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες με ανησυχητικές επιπτώσεις στην σύντομη κατασκευή του 
σημαντικού αυτού έργου τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης για την Επαρχία Πάφου. 
 
Το Επιμελητήριο καλεί τους αρμόδιους τους λάβουν άμεσα τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να 
ξεπερασθούν τα διάφορα κωλύματα και να αρχίσει το συντομότερο δυνατό η υλοποίηση του 
έργου. 
 
Λιμανάκι Κ. Πάφου 
 
Μετά τις δημόσιες παρουσιάσεις των μελετών της Αρχής Λιμένων και του ΚΟΤ για την ανάπτυξη 
του Λιμανιού στην Κάτω Πάφο, στις οποίες παρευρέθησαν εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου, το 
Δ.Σ. μελέτησε τις προτάσεις και διαμόρφωσε τις θέσεις του. 
   
Το ΕΒΕ πιστεύει ότι  για λόγους αρχής και αποφυγής αχρείαστων εξόδων και χρόνου,  η Αρχή 
Λιμένων και ο ΚΟΤ, θα έπρεπε πριν την ανάθεση των μελετών να ακούσουν τις απόψεις των 
Φορέων της Επαρχίας Πάφου και ανάλογα να διαμορφώσουν τους όρους εντολής για εκπόνηση 
των μελετών. 
 
Η ανάπτυξη και αναβάθμιση του Λιμανιού θα πρέπει να επικεντρωθεί στις πιο κάτω βασικές 
αρχές:  
 

• Στο να διατηρήσει το Λιμανάκι τα χαρακτηριστικά  γνωρίσματα και την 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. 
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• 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. 
 

• Να προωθηθεί η  κατασκευή αγκυροβολίου και της απαραίτητης  θαλάσσιας και χερσαίας  
υποδομής για την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων, με επεμβάσεις στον χώρο που θα είναι 
αισθητικά και λειτουργικά αποδεκτές.  

 
Οι θέσεις του ΕΒΕ όσον αφορά συγκεκριμένα στοιχεία των προτάσεων που παρουσιάστηκαν 
είναι: 
 

• Διαφωνούμε με την δημιουργία νέας μαρίνας / λιμενίσκου με οποιεσδήποτε επεκτάσεις 
του χερσαίου χώρου καθώς και με την κατασκευή κτιρίων / αναπτύξεων στο παραλιακό 
μέτωπο τα οποία και θα περιορίσουν την απρόσκοπτη θέα προς την θάλασσα και θα 
πλήξουν την φυσιογνωμία του Λιμανιού. 

 
• Οι προτάσεις για ανάπλαση / αναδιαμόρφωση της εισόδου του αρχαιολογικού πάρκου και 

περιορισμένης επέκτασης του βάθους των κτιρίων / χώρων, για περιδιάβαση του κοινού 
στην δυτική πλευρά του λιμανιού, είναι ενδιαφέρουσες και θα πρέπει να μελετηθούν 
περαιτέρω μετά από τις ενδεικνυόμενες μελέτες, για εξέταση όλων των παραμέτρων ως 
και διαβουλεύσεις με τα αρμόδια τμήματα. 

 
Τέλος, πρέπει τάχιστα να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και να ληφθούν από το 
Υπουργικό Συμβούλιο οι τελικές αποφάσεις, ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία πρόοδος. 
 

 
 

 
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 & χερσαίο χώρο, 
προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμβάλλοντας έτσι στον εμπλουτισμό και την 
αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. 
 
Προστασία και αναβάθμιση  Παραλιών Επαρχίας Πάφου 
 
Το Επιμελητήριο έχει ζητήσει από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων την εκπόνηση μελέτης 
για προστασία της ακτογραμμής και αναβάθμισης των παραλιών της Επαρχίας Πάφου.      
 
Η κατασκευή των κυματοθραυστών  αποτελούν σημαντικά θαλάσσια έργα που θα βοηθήσουν 
στην ανάπτυξη των  τουριστικών περιοχών της Επαρχίας μας: 
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− Έχουν ήδη υποβληθεί οι προσφορές για εκπόνηση  μελέτης για την κατασκευή των 

κυματοθραυστών στην περιοχή του δυτικού παραλιακού μετώπου της Πάφου  
(περιοχή φάρος και ξενοδοχείο Venus).Το σημαντικό αυτό έργο θα συμβάλει στην ενίσχυση 
της ασφάλειας των λουομένων και στη βελτίωση των συνθηκών στο παραλιακό μέτωπο. 

− Στην Πόλη Χρυσοχούς έχουν ήδη κατασκευαστεί 4 κυματοθραύστες στο Λιμανάκι του 
Λατσιού και προωθείται η κατασκευή άλλων 4. 

− Έχει αρχίσει η κατασκευή των 6 κυματοθραυστών στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου 
Γεροσκήπου η οποία αναμένεται να συμπληρωθεί σε 2 χρόνια . 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
 
Η ανάπτυξη του τομέα υπηρεσιών αποτελεί βασικό στόχο του ΕΒΕ στην προσπάθεια για  
επανασχεδιασμό του μοντέλου ανάπτυξης και  για μείωση της  εξάρτησης της Πάφου  από τους 
ευάλωτους τομείς του τουριστικού και κατασκευαστικού τομέα. Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 
τομέα  θα προσδώσει σημαντικά  πνευματικά, πολιτιστικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη στην 
Επαρχία. 
 
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 των δραστηριοτήτων που έχουν αναπτυχθεί αλλά και της ιστορίας, της παράδοσης 
και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων της, δικαιωματικά απαιτεί κάποιες από 
τις πιο κάτω Δημόσιες Σχολές του ΤΕΠΑΚ: 
 
●  Σχολή Καλών Τεχνών 
●  Σχολή Αρχαιολογίας 
●  Σχολή Τουρισμού. 
●  Σχολή Περιβάλλοντος. 
 
Το Επιμελητήριο χαιρετίζει την δημιουργία και λειτουργία το 2010 του Ιδιωτικού Πανεπιστημίου 
Νεάπολις στην Πάφο και  ελπίζει και σε άλλες ιδιωτικές  πρωτοβουλίες για ακαδημαϊκές 
επενδύσεις και δραστηριότητες. 
 
Σε  συνάντηση της  Εκτελεστικής Γραμματείας της Συντονιστικής Επιτροπής Κομμάτων και 
Οργανώσεων (ΣΕΚΟ), στην οποία συμμετέχει και το Επιμελητήριο, με τον Υπουργό Παιδείας και 
Πολιτισμού και την Πρόεδρο της Δ.Ε. του ΤΕΠΑΚ, τέθηκε το καθολικό αίτημα της Επαρχίας μας 
για επέκταση της Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης και στη Πάφο με την δημιουργία κάποιων από τις πιο 
πάνω σχολές. 
 
Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η σύσταση ειδικής επιτροπής του ΤΕΠΑΚ και της ΣΕΚΟ για μελέτη 
και προώθηση του αιτήματος της Επαρχίας για δημιουργία Πανεπιστημιακών Σχολών και την 
ανάπτυξη στη Πάφο διαφόρων Ερευνητικών Κέντρων και Μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Το 
Επιμελητήριο χαιρετίζει τη δήλωση του αρμοδίου Υπουργού ότι η Πάφος εντάσσεται μέσα στο 
ακαδημαϊκό προγραμματισμό ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας. 
 
Οι προσπάθειες για σύντομη ικανοποίηση του καθολικού αιτήματος της Επαρχίας μας θα 
συνεχιστούν.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
 
Το Ινστιτούτο Κύπρου είναι ένα μη‐κερδοσκοπικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα με ισχυρή 
επιστημονική και τεχνολογική κατεύθυνση και με σκοπό να αποτελέσει ένα πρότυπο ερευνητικό 
κέντρο για την Κύπρο αλλά και την ευρύτερη περιοχή.  
 
Ένα από τα κέντρα του Ινστιτούτου είναι και το Ερευνητικό Κέντρο Επιστήμης και 
Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία (Science and Technology in Archaeology Research Center – 
STARC), το οποίο δημιουργείται σε συνεργασία με τους Δήμους Πάφου και Γεροσκήπου. Κύριος 
του στόχος είναι η ανάπτυξη, εισαγωγή και χρήση προηγμένων τεχνολογιών και επιστημονικών 
μεθόδων στην αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά. Το STARC αναπτύσσεται σε 
συνεργασία με στρατηγικούς επιστημονικούς εταίρους όπως το Κέντρο Έρευνας και 
Αποκατάστασης των Μουσείων της Γαλλίας (Centre de recherche et de restauration des musées 
de France – C2RMF), αλλά και σημαντικά ιδρύματα και φορείς της ευρύτερης περιοχής. 
 
Θεματικά το STARC επικεντρώνεται σε τομείς έρευνας που πηγάζουν από μια χρηστική και 
βασική ερευνητική προσέγγιση. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι εξής: 
 

•  Εφαρμογή των Φυσικών Επιστημών και της Επιστήμης Υλικών στην αρχαιολογία και 
την πολιτιστική κληρονομιά. 

•  Ψηφιακή κληρονομιά, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ψηφιακή 
τεκμηρίωση και  σημασιολογία, επιστημονική απεικόνιση και μεθόδοι εικονικής 
πραγματικότητας. 

•  Διαγνωστικές μέθοδοι για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.  
•  Τεχνολογίες ενάλιας και υποβρύχιας αρχαιολογίας. 

 
Η πλειονότητα των δραστηριοτήτων του Κέντρου αναμένεται να μεταφερθεί στην Επαρχία 
Πάφου όταν θα είναι έτοιμες οι απαραίτητες υποδομές. Οι Δήμοι Πάφου και Γεροσκήπου έχουν 
παραχωρήσει συγκεκριμένους χώρους στα δημοτικά τους όρια για το σκοπό αυτό. Ο Δήμος 
Πάφου έχει παραχωρήσει την οικία Επάρχου Πάφου η οποία θα αποτελέσει το διοικητικό κέντρο 
του Ινστιτούτου στην Επαρχία. 
 
Πιο συγκεκριμένα το Ινστιτούτο προγραμματίζει τη σταδιακή ανάπτυξη και λειτουργία στην 
Επαρχία Πάφου των πιο κάτω υποδομών: 
 

•  Οικία Επάρχου Πάφου: Διοικητικό Κέντρο ΕΚΕΤΑ (το έργο έχει ολοκληρωθεί) 
•  Υπόγειο αμφιθέατρο, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και σχετικοί βοηθητικοί 

χώροι παρά την Οικία Επάρχου Πάφου (ο σχεδιασμός του έργου έχει ολοκληρωθεί) 
•  Εργαστηριακή υποδομή στο Λιμανάκι Κάτω Πάφου (ο σχεδιασμός του έργου έχει  
    ολοκληρωθεί) 
•  Εργαστηριακές υποδομές και άλλες εγκαταστάσεις στο αγρόκτημα της Γερμανίνας 

στη Γεροσκήπου (διεξάγεται προκαταρκτική μελέτη) 
•  Εργαστηριακές και άλλες υποδομές στο Αναβαργός. 
 

 
ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 
Η επάρκεια των υδάτινων πόρων είναι καίριας και ουσιαστικής σημασίας για την αναπτυξιακή 
πορεία και ποιότητα ζωής των κατοίκων της επαρχίας μας. 
 
Η σύσταση του Ενιαίου Φορέα Υδάτων για την διαμόρφωση ενιαίας και ορθολογιστικής υδατικής 
πολιτικής βρίσκεται στο τελικό στάδιο. 
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Η κινητή μονάδα αφαλάτωσης στις εκβολές του ποταμού Ξερού δυναμικότητας 30.000 κυβ. 
μέτρων νερού / ημέρα βρίσκεται στο τελικό στάδιο αποπεράτωσης. Αναμένεται ότι η παραγωγή 
αφαλατωμένου νερού θα αρχίσει αρχές του Β΄εξαμήνου 2010. Μετά τη φετινή βροχόπτωση και 
τη σύνδεση του διυλιστηρίου στον Ασπρόκρεμμο με το φράγμα Ασπρογιάς – Κανναβιούς οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις θα είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες της 
ευρύτερης περιοχής της Πάφου ( από Μανδριά μέχρι την Πέγεια). 
 
΄Εχει επίσης αρχίσει η κατασκευή του διυλιστηρίου Κανναβιού από το οποίο θα υδρεύονται 30 
κοινότητες της ημιορεινής περιοχής της Επαρχίας και μερικώς ο Δήμος Πέγειας. Η αποπεράτωση 
του διυλιστηρίου αναμένεται το Β΄εξαμήνο του 2011. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι 
εργασίες εγκατάστασης του δικτύου αγωγών, αντλιοστασίων και δεξαμενών για μεταφορά του 
νερού από το διυλιστήριο Κανναβιούς στις κοινότητες που καλύπτει. 
 
 
ΑΚΑΜΑΣ 
 
Το ΕΒΕ Πάφου, με έντονες κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές ευαισθησίες, χαιρετίζει 
την υπευθυνότητα που εχει επιδειχθεί από όλους τους εμπλεκόμενους και πιστεύει ότι η επίλυση 
του προβλήματος του Ακάμα  παράλληλα με την προστασία της χερσονήσου, θα συμβάλει στην 
περαιτέρω ποιοτική και πολυδιάστατη ανάπτυξη της Επαρχίας. 
 
Εχει αποσταλεί ο χάρτης οριοθέτησης της περιοχής του Ακάμα ο οποίος περιλαμβάνεται στο 
δίκτυο ¨φύση 2000¨ στην Ευρωπαϊκή Ενωση και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημεριδα της 
Κυβέρνησης . Προωθείται ο διορισμός Διευθυντή έργου ο οποίος με την διαχειριστική επιτροπή 
θα εχει την ευθύνη διαχείρισης του Πάρκου Ακάμα. Όπως είναι γνωστό μέσα από τις αποφάσεις 
για το διαχειριστικό σχέδιο θα γίνουν μεταφορές συντελεστών δόμησης, απαλλοτριώσεις και 
ανταλλαγές γης. 
 
Ταυτόχρονα όμως πρέπει να σημειωθεί ότι η έναρξη υλοποίησης του διαχειριστικού σχεδίου 
καθυστερεί σημαντικά για διάφορους λόγους. 
 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΦΟΥ 
 
Το Αποχετευτικό Σύστημα Πάφου αποτελείται από 2 φάσεις. Η Α΄Φάση του έργου 
ολοκληρώθηκε το 2001 και καλύπτει το Δήμο Πάφου.  
 
Η Β΄ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος αποτελείται από τέσσερα συμβόλαια τα οποία 
καλύπτουν τις περιοχές : υπολοιπόμενη περιοχή Δήμου Πάφου, Δήμο Γεροσκήπου και κοινότητα 
Αχέλειας ( Συμβόλαιο Α΄), τις κοινότητες Κονιών και Έμπας ( Συμβόλαιο Β΄), τις κοινότητες 
Χλώρακας, Λέμπας και Κισσόνεργας ( Συμβόλαιο Γ΄) και την επέκταση του Βιολογικού Σταθμού 
(Συμβόλαιο Δ΄). 
 
Η Β΄ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος βρίσκεται υπό κατασκευή και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το 2012. Περιλαμβάνει 200 χλμ αγωγών αποχέτευσης λυμάτων και 50 χλμ αγωγών 
ομβρίων. Ο Βιολογικός Σταθμός θα επεκταθεί κατά τη διάρκεια της Β΄ Φασης και θα μπορεί να 
εξυπηρετεί πληθυσμό της τάξης των 80,000 κατοίκων. Το κόστος της Β΄ Φάσης αναμένεται να 
ανέλθει στα € 120 εκατομμύρια.                                                                                           
 
Το ΕΒΕ Πάφου έχει εκφράσει την ανησυχία του για τις καθυστερήσεις σε ορισμένα τμήματα του 
έργου καθώς και την ποιότητα κάποιων εργασιών.  Αναμένεται ότι κατά την τελική παραλαβή 
των έργων θα εξασφαλισθεί και ο απαιτούμενος βαθμός ποιότητας των εργασιών. 
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ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΦΟΥ - ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 
 
Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι είναι ένα βασικό έργο υποδομής το οποίο θα βοηθήσει στην 
ανάπτυξη, αναβάθμιση και εξωραϊσμό της τουριστικής περιοχής της Πάφου – Γεροσκήπου 
γενικότερα και ταυτόχρονα θα δώσει την δυνατότητα να αποκτήσει η περιοχή χαρακτήρα και  
φυσιογνωμία, βάζοντας τέλος στην αναρχία και τους ανεξέλεγκτους αυτοσχεδιασμούς. 
Αναμένεται η συμπλήρωση του έργου με την τοποθέτηση του προβλεπόμενου αστικού 
εξοπλισμού. 
 
Εχει ολοκληρωθεί η ανάπλαση και η κατασκευή πεζόδρομου από το ξενοδοχείο Imperial μέχρι το 
ξενοδοχείο Elysium. 
 
Το ΕΒΕ έχει την άποψη ότι για να ολοκληρωθεί το έργο, η πεζοδρομοποίηση του παραλιακού 
μετώπου της Πάφου / Γεροσκήπου πρέπει να συμπληρωθεί μέχρι τα Δημοτικά Όρια Πάφου / 
Χλώρακας και μέχρι την Πλαζ Γεροσκήπου. 
 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
 
Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Πάφου, 
αναγνωρίζοντας την μεγάλη σημασία καθώς και τα προβλήματα που παρατηρούνται στο 
δομημένο περιβάλλον στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, ανέθεσε στο ΕΤΕΚ Πάφου την 
εκπόνηση σχετικής μελέτης με λεπτομερή καταγραφή των  προβλημάτων καθώς και εισηγήσεις 
για βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.  
 
Η μελέτη διεξάγεται κατά φάσεις και έχει ήδη ολοκληρωθεί για τις παράλιες τουριστικές περιοχές 
των Δήμων Πάφου και Γεροσκήπου.  
 
Οι μελέτες θα παρουσιασθούν στους φορείς καθώς και στο κοινό και αναμένεται ότι όλοι οι 
εμπλεκόμενοι, τοπικές αρχές, οργανωμένοι φορείς, επιχειρηματικός κόσμος και πολίτες θα 
συνδράμουν μέσω ενός οργανωμένου προγράμματος στην αναβάθμιση και 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 θα πρέπει να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι υποδομές 
που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των διαφόρων αθλητικών δραστηριοτήτων : 
 
Η Επαρχία Πάφου διαθέτει σήμερα : 
 
− 5 στάδια ποδοσφαίρου (Πάφος, Γεροσκήπου, Χλώρακα, Πέγεια, Πόλη Χρυσοχούς) και 2 

κολυμβητήρια Ευρωπαϊκών προδιαγραφών ( Πέγεια και Γεροσκήπου). 
− Σε συνεργασία με το Σκοπευτικό Όμιλο Πάφου, το ΕΒΕ προωθεί την εξεύρεση νέου 

κατάλληλου χώρου που να πληρεί όλα τα κριτήρια που απαιτούνται για την κατασκευή και 
λειτουργία ενός σύγχρονου σκοπευτηρίου Ευρωπαϊκών προδιαγραφών. 

− Προωθείται η κατασκευή του Παλε ντε σπορτ στο Αναβαργός, όπου θα κατασκευαστούν 
σύγχρονοι αθλητικοί χώροι για πολλά ολυμπιακά αθλήματα όπως καλαθόσφαιρα, 
πετόσφαιρα, χειροσφαίριση, πυγμαχία, άρση βαρών, επιτραπέζια αντισφαίριση κ.α. 

− Προωθείται επίσης το Κέντρο αντισφαίρισης του Δήμου Γεροσκήπου που περιλαμβάνει 6 
γήπεδα τένις και κλειστή αθλητική αίθουσα στην παραλιακή περιοχή Γεροσκήπου. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ 
 
Το νέο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Πάφου που θα ανεγερθεί σε χώρο δίπλα από την εκκλησία 
Παντάνασσα πιστεύεται ότι θα βοηθήσει στη πιο αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου και στη 
αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους Δημότες. 

 

 
 
 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
 
Εχει ολοκληρωθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 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. 
 

 
 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΝΑΣ ΣΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 
 
Ο Δήμος Γεροσκήπου προχωρεί σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για ανάπλαση, διαμόρφωση και 
αξιοποίηση του Αγροκτήματος Γερμανίνας σε ένα σύγχρονο πολύ-λειτουργικό πολιτιστικό πόλο 
έλξης. 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
 
Το Επιμελητήριο συμμετέχει ως μέτοχος και ως μέλος του Δ.Σ. στον πολιτιστικό φορέα “Paphos 
Aphrodite Festival Cyprus”, o oποίος σκοπό έχει την διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στη Πάφο και τον οποίο στηρίζει γενναιόδωρα το Κράτος. 
 
Το  2009, το  Paphos Aphrodite Festival προχώρησε σε μια ακόμη καινοτομία παρουσιάζοντας 
την δημοφιλή όπερα του Leo Delibes  “ LAKME” της Τεργέστης,  μια εντυπωσιακή και διεθνούς 
καλλιτεχνικής αξίας παράσταση αναβαθμίζοντας  την πολιτιστική ζωή του τόπου. 
 
To 2010 αποτελεί έτος σταθμό για τον Πολιτιστικό Φορέα ο οποίος συμπληρώνει φέτος 12 χρόνια 
ζωής και  θα παρουσιάσει την Όπερα του Giacomo Puccini “LA BOHEME” του Εθνικού 
Θεάτρου Σλοβακίας, που είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα έργα του συνθέτη.   
 
Οι φετινές παραστάσεις παρουσιάζουν  ένα πρωτοφανές πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον και θα δοθούν 
και φέτος στο πανοραμικό χώρο του  κάστρου στην Κ. Πάφο  της 3,4 & 5 Σεπτεμβρίου, 2010. 

 

 
Από την Όπερα 2009 του Leo Delibes ¨ΛΑΚΜΕ¨ 

 
 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
 
ΔΡΟΜΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ – ΜΑΡΙΝΑ (CORAL 
BAY) 
 
Ένα από τα πιο σημαντικά οδικά έργα της Επαρχίας είναι ο δρόμος που θα συνδέει απ΄ευθείας το 
αεροδρόμιο με την τουριστική περιοχή της Πάφου και την μαρίνα που θα κατασκευαστεί στην 
περιοχή των Ποτίμων. 
 
Δυστυχώς και πάλι υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στα ήδη καθυστερημένα προγράμματα 
υλοποίησης του έργου. 
 
Έχει κατασκευαστεί μόνο το τμήμα της Λεωφόρου Αγίων Αναργύρων και βρίσκεται στο τελικό 
στάδιο η  προκήρυξη προσφορών για κατασκευή του δρόμου που ενώνει τον κυκλικό κόμβο της 
Λεωφόρου Ευρώπης με το Ποταμό της Εζουσας και στη συνέχεια θα ενωθεί με το παλιό δρόμο 
Κολώνης – Αχελειας – Τίμης μέχρι το Αεροδρόμιο.  H έναρξη της κατασκευής του έργου αυτού 
αναμένεται αρχές του 2011. 
 
Όσον αφορά το τμήμα ποταμού Έζουσας ως το αεροδρόμιο ακόμα αναμένεται η απόφαση κατά 
πόσο ο δρόμος στο σημείο επαφής του με το αεροδρόμιο θα υπογειοποιηθεί μερικώς ή θα διέλθει 
μέσω θαλάσσης με επίχωση ή κατασκευή γέφυρας. 
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Προειδοποιούμε ότι τυχόν διαφοροποίηση του αρχικού σχεδιασμού για μη απ΄ευθείας παραλιακή 
σύνδεση του Αεροδρομίου με την τουριστική περιοχή της Πάφου, που είναι η πιο σύντομη 
όδευση, δεν θα γίνει αποδεκτή από της φορείς και την κοινωνία της Πάφου. 
 
Ένα τόσο σημαντικό έργο που έχει προγραμματισθεί τουλάχιστον πριν δέκα χρόνια εξακολουθεί 
να μην έχει χρονοδιάγραμμα έναρξης και συμπλήρωσης με αποτέλεσμα την συνέχιση της 
απαράδεκτης κατάστασης που πλήττει τον τουρισμό και την εικόνα της Επαρχίας. 
 
Επιβάλλεται ο διορισμός Διευθυντή έργου για να αποφευχθούν προβλήματα συντονισμού αλλά 
και για να προωθεί και να επιλύει έγκαιρα προβλήματα που θα παρουσιάζονται κατά την 
εκτέλεση ολόκληρου του έργου . 
 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΦΟΥ – ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 
 
Το Ε.Β.Ε. θεωρεί ότι το έργο αυτό αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την Επαρχία και πρέπει το 
συντομότερο να προχωρήσει η κατασκευή του σύμφωνα με τους σχεδιασμούς που έχουν γίνει. 
Είναι έργο από το οποίο θα εξαρτηθεί η οικονομική ανάπτυξη μιας πολύ μεγάλης περιοχής και 
επιπλέον θα πρέπει να αντικρίζεται ως αναπόσπαστο  μέρος  και ως συμπλήρωση του εθνικού 
οδικού δικτύου και όχι μέσα από στενά οικονομικά κριτήρια. 
 
Το κόστος του έργου συμπεριλαμβανομένου του κόστους συντήρησης για 30 χρόνια δεν 
υπερβαίνει τα  206 εκατομμύρια ευρώ (καθαρή παρούσα αξία). Για σκοπούς σύγκρισης με άλλα 
έργα που ανατίθενται με την συνήθη μέθοδο, θα πρέπει να αφαιρεθεί το κόστος συντήρησης από 
το πιο πάνω ποσό.  
 
Εκφράζουμε τις έντονες ανησυχίες μας γιατί και αυτό το τόσο σημαντικό έργό οδικής υποδομής 
έχει εμπλακεί σε χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες (Ανώτατο Δικαστήριο και  Αναθεωρητική 
Αρχή Προσφορών) με απρόβλεπτες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του. 
 
ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΟΡΕΙΝΑ ΘΕΡΕΤΡΑ 
 
Θεωρούμε το δρόμο που θα συνδέει την Πάφο με τα ορεινά θέρετρα  μεγάλης σημασίας για την 
τουριστική ανάπτυξη της Επαρχίας της. Για το τελευταίο τμήμα του δρόμου Νικόκλειας – 
Σουσκιούς, μήκους 3 χιλιομέτρων, έχουν  προκηρυχθεί οι προσφορές, οι οποίες λήγουν το Ιούνιο  
και αναμένεται η κατακύρωση και η έναρξη των εργασιών αρχές Οκτωβρίου 2010. Η 
ολοκλήρωση του τμήματος αυτού θα γίνει σε 1 χρόνο. ΄Ετσι συμπληρώνεται η κατασκευή του 
δρόμου μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο. 
 
Για να ολοκληρωθεί η σύνδεση της Πάφου με τα ορεινά θέρετρα θα πρέπει να κατασκευαστεί και 
ο δρόμος Άγιου Νικολάου – Μανδριών – Πλατρών μήκους 9 χιλιομέτρων που βρίσκεται ακόμη 
στο στάδιο εκπόνησης των κατασκευαστικών σχεδίων. 
 
ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
Δυστυχώς και στα πιο κάτω οδικά έργα, που θα συμβάλουν στην επίλυση διαφόρων 
κυκλοφοριακών προβλημάτων της Επαρχίας Πάφου, παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
στην ολοκλήρωση τους:   
 
−   Ο δυτικός παρακαμπτήριος Πάφου (σύνδεση της Χλώρακας με το παραλιακό μέτωπο 

Πάφου). Τα κατασκευαστικά σχέδια της Α’ Φάσης έχουν συμπληρωθεί και η έναρξη των 
εργασιών τον Οκτώβριο του 2010 είναι εφικτή. Όσον αφορά την Β’ φάση, βρίσκεται στο 
στάδιο οριστικοποίησης του ρυθμιστικού σχεδίου.  
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−   Ο βόρειος παρακαμπτήριος  Γεροσκήπου – Πάφου ( σύνδεση σημείου υπεραγοράς Ορφανίδη 
Βιοτεχνική Περιοχή Πάφου – Κοινότητας Κολόνης). Για την Α’ Φάση (Δημοτικά όρια 
Πάφου) αναμένεται η προκήρυξη προσφορών για κατασκευαστικά έργα εντός του 2011. Η Β’ 
Φάση βρίσκεται στο στάδιο προώθησης για ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων. 
 

−  Η κατασκευή του βόρειου Παρακαμπτήριου Πάφου (Β΄Φάση) αναμένεται να ολοκληρωθεί  
τον Οκτώβριο του 2010. 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Τα εργασιακά θέματα απασχόλησαν έντονα το Επιμελητήριο και έτυχαν ιδιαίτερης επεξεργασίας 
από την Επιτροπή Εργασιακών Θεμάτων του Επιμελητηρίου, η οποία προωθεί  για επίλυση τα 
διάφορα εργασιακά προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την οικονομική κρίση και επηρεάζουν 
άμεσα την οικονομία και την ανάπτυξη της Επαρχίας μας. 
 
Ένεκα του ότι από την οικονομική κρίση επηρεάστηκαν περισσότερο η τουριστική και 
οικοδομική βιομηχανία που αποτελούν τις κύριες οικονομικές δραστηριότητες της Επαρχίας μας, 
αρχικά παρατηρήθηκε αυξανόμενη τάση ανεργίας  στους δυο αυτούς τομείς. Όπως ήταν φυσικό η 
ανεργία επεκτάθηκε και στους υπόλοιπους τομείς της τοπικής οικονομίας. Η Πάφος βιώνει 
πρωτόγνωρους ρυθμούς ανεργίας και συγκριτικά ψηλότερους από αυτούς των άλλων Επαρχιών. 
Κατά το 2009 η ανεργία ανήλθε στο 7.1% σε σχέση με 3.7% το 2008. Με τα σημερινά δεδομένα, 
η τάση αναμένεται να συνεχιστεί με όλα τα συνεπακόλουθα κοινωνικά και οικονομικά 
προβλήματα.  
 
ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ 
 
ΕΠΑΡΧΙΑ 2007 

% 
2008 

% 
2009 

% 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 3.6 3.6 4.6 
ΛΑΡΝΑΚΑ/ΑΜΜ. 4.9 3.7 6.4 
ΛΕΜΕΣΟΣ 3.8 3.5 4.9 
ΠΑΦΟΣ 4.0 4.1 7.1 
ΣΥΝΟΛΟ 3.9 3.7 5.3 
 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009 – 2010 
 
ΕΤΗ ΙΑΝ ΦΕΒΡ ΜΑΡΤ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ
2009 2.096 2.243 2.400 2.297 2.103 
2010 3.444 3.542 3.590 3.249 3.043 
 
 
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 εγκαταλείπουν την Πάφο.   
 
Σε διάφορες συναντήσεις με τους κυβερνητικούς αξιωματούχους και σε επιτροπές που 
συμμετέχει, το Επιμελητήριο υποστήριξε τις πιο κάτω θέσεις : 
 
●  Την συνέχιση της πολιτικής παραχώρησης αδειών εισαγωγής ξένου εργατικού δυναμικού σε 

τομείς που δεν υπάρχει διαθέσιμο ή εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Ταυτόχρονα θα πρέπει 
να επιταχυνθούν και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες παραχώρησης αδειών απασχόλησης. Το 
ΕΒΕ διαφωνεί με τον απόλυτο καθορισμό ανώτατου ποσοστού (7%)  για απασχόληση ξένου 
εργατικού δυναμικού κατά επιχείρηση σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων. 
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●  Την αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης μέχρι το 65ον έτος όπως ισχύει στις περισσότερες    
 ευρωπαϊκές χώρες. 
 
●  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 τηλεαπασχοληση. 
 
●  Την απασχόληση των αλλοδαπών φοιτητών σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας.   

Νοουμένου ότι εξασφαλίσουν συμβόλαιο απασχόλησης σε συγκεκριμένο εργοδότη να 
μπορούν να εργάζονται 20 ώρες το μέγιστο την εβδομάδα και 36 ώρες την εβδομάδα κατά την 
περίοδο του καλοκαιριού και των διακοπών  φοίτησης. 

 
●  Την κατάργηση της εργοδοτικής εισφοράς ύψους 2% επί του μισθολογίου στο Ταμείο    
 Κοινωνικής Συνοχής . 
 
Το Επιμελητήριο συμμετέχει ενεργά στη Συμβουλευτική Επιτροπή Εργασίας που προεδρεύεται 
από τον Έπαρχο Πάφου, όπου συζητούνται οι εργασιακές ανάγκες της Επαρχίας μας και 
καταθέτει τις απόψεις του για όλα τα θέματα που αφορούν το εργασιακό περιβάλλον. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ  
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟ 2009 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟΣ ΑΜΜΟΧ
ΩΣΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΩΡΓΙΑ /ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ/ 
ΔΑΣΗ/ΘΗΡΑ 

 
2.197 

 
1.139 

 
1.677 

 
524 

 
869 

 
4.804 

ΑΛΙΕΙΑ 6 42 12 6 36 77 
ΟΡΥΧΕΙΑ/ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 55 40 75 20 7 148 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 6.712 2.718 1.936 1.108 507 9.736 
ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
/ΥΓΡΑΕΡΙΟ 

 
39 

 
22 

 
4 

 
1 

 
1 

 
51 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 6.226 4.619 2.718 4.344 718 13.969 
ΧΟΝΔΡΙΚΟ/ΛΙΑΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ/ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

9.436 4.715 2.708 2.337 777 14.980 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 792 1.679 532 3.709 2.557 6.952 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 5.228 3.058 2.315 2.015 1.805 10.816 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ/ΣΤΟΥ
Σ-ΘΗΚΕΥΣΕΙΣ 

 
1.336 

 
2.684 

 
414 

 
334 

 
85 

 
3.640 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 
 

928 

 
 

498 

 
 

34 

 
 

88 

 
 

5 

 
 

1.165 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ & 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 
 

5.885 

 
 
 

4.183 

 
 
 

1.170 

 
 
 

903 

 
 
 

404 

 
 
 

9.409 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3.216 17 5 3 4 2.433 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.205 471 188 143 34 1.531 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 1.138 690 250 364 114 1.916 
ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
2.027 

 
958 

 
558 

 
1.159 

 
597 

 
3.974 

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ 13.888 8.377 3.865 2.418 1.471 22.515 
ΕΤΕΡΟΔΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 198 55 - - - 190 
ΜΗ ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ Α/Ε 

 
229 

 
159 

 
147 

 
132 

 
27 

 
520 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
60.742 

 
36.123 

 
18.608 

 
19.608 

 
10.018 

 
108.825 

ΠΗΓΗ :   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ  
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
 
Το Επιμελητήριο αναγνωρίζοντας την αξία του ανθρωπίνου δυναμικού σε κάθε επιχείρηση και 
ειδικότερα  την ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης επί των νέων δεδομένων που προκύπτουν,  έχει 
διοργανώσει αριθμό σεμιναρίων με στόχο την προετοιμασία του  επιχειρηματικού κόσμου ώστε 
να αντεπεξέλθει στις παγκόσμιες αλλαγές και τάσεις που αφορούν τον τομέα του. 
 
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχουν διοργανωθεί τα πιο κάτω σεμινάρια τα οποία καλύπτουν  τους 
πλείστους τομείς της  επιχειρηματικότητας και οικονομίας και που έχουν ως στόχο  την ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας των στελεχών των επιχειρήσεων  ώστε να 
μπορέσουν να  αντιμετωπίσουν το έντονο  ανταγωνιστικό περιβάλλον και την παγκόσμια 
οικονομική κρίση : 
 
♦ ¨ Νέες Ευρωπαϊκές Διατάξεις & ρυθμίσεις του ΦΠΑ ως και διατάξεις άμεσης φορολογίας στην 

οικοδομική βιομηχανία¨, σε συνεργασία με την Υπηρεσία ΦΠΑ και το Τμήμα Εσωτερικών 
Προσόδων. 

 
♦ ¨ Διήμερο Εργαστήρι ποιοτικής και στρατηγικής σκέψης για δύσκολους καιρούς¨, σε 

συνεργασία με το Συμβουλευτικό Γραφείο Innovage Consulting. 
 
♦ ¨ Ευκαιρίες αξιοποίησης Ευρωπαϊκών κονδυλίων στα πλαίσια των προγραμμάτων – περίοδος  

2007-2013¨, σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού, το Υπουργείο Εμπορίου, 
Βιομηχανίας & Τουρισμού, τον Κ.Ο.Τ., το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Από το σεμινάριο σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού 
 

♦ ¨ Εργαστήρι για ανάπτυξη ικανοτήτων καθοδήγησης¨, σε συνεργασία με το Ελεγκτικό /     
 Συμβουλευτικό  Οίκο Pricewaterhouse Coopers. 
 
♦¨ Ενεργειακός Σχεδιασμός - θερμομόνωση κτιρίων και οικονομοτεχνική βελτιστοποίηση της    
 ενεργειακής διαχείρισης τους : Μεθοδολογίες, κοινή πρακτική – υλικά / ευρωπαϊκή ένωση    
 (2002/91/ΕΚ)¨, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου,    
 Βιομηχανίας & Τουρισμού, το ΤΕΠΑΚ και τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου    
 (Περιφέρειας Πάφου). 
 
♦ ¨ Τεχνική των Πωλήσεων¨, σε συνεργασία με την Εταιρείας Zoticus Ltd. 
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 Από το σεμινάριο σε συνεργασία με την Υπηρεσία ΦΠΑ                        Από το σεμινάριο  σε συνεργασία με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 
και το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων 

 
 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΦΟΥ 
 
Το Επιμελητήριο Πάφου συμμετέχει ως κανονικό μέλος στο Κοινό Συμβούλιο Πάφου, το οποίο 
ολοκλήρωσε και υπέβαλε τις εισηγήσεις του αναφορικά με την τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου 
Πάφου. 
 
Το Επιμελητήριο ως η μεγαλύτερη αναπτυξιακή και επιχειρηματική οργάνωση της Επαρχίας μας, 
πέραν των οικονομικών και αναπτυξιακών του στόχων έχει επιδείξει διαχρονικά περιβαλλοντικές, 
κοινωνικές και πολιτιστικές ευαισθησίες και στο επίκεντρο των στόχων του βρίσκεται πάντοτε η 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Επαρχίας μας. 
 
Σε διάφορες συναντήσεις και συνεδρίες που είχε με θεσμοθετημένους και οργανωμένους φορείς 
που εμπλέκονται στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι και κυρίως με μέλη των τεσσάρων τμημάτων του 
(εμπορικό, βιομηχανικό, τουριστικό και τμήμα υπηρεσιών), το ΕΒΕ άκουσε τις απόψεις και τους 
προβληματισμούς τους. 
 
Στην συνέχεια  μέσω ειδικής επιτροπής του Επιμελητηρίου διαμορφώθηκαν οι προτάσεις του 
ΕΒΕ αναφορικά με τροποποιήσεις στο Τοπικό Σχέδιο Πάφου και κατετέθησαν στο Κοινό 
Συμβούλιο. 
 
Οι εισηγήσεις του Επιμελητηρίου για την τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου επικεντρώνονται 
στους πιο κάτω βασικούς άξονες : 
 
●  Την συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας και στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για  
    διαχρονική οικονομική και ποιοτική ανάπτυξη προς όφελος και ικανοποίηση των αναγκών 

των κατοίκων της περιοχής του Τοπικού Σχεδίου και της Επαρχίας γενικότερα. 
 
● Την διαμόρφωση ενός ορθολογιστικού πλαισίου προστασίας και διαχείρισης του φυσικού και  
    πολιτιστικού πλούτου. 
 
Οι προτάσεις αφορούν θέματα πολιτικής με βάση τα νέα δεδομένα και τάσεις και περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένες εισηγήσεις. 
 
Το Κοινό Συμβούλιο συμφώνησε με την συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων του ΕΒΕ και 
υπέβαλε την έκθεση του στο Πολεοδομικό Συμβούλιο. Ελπίζεται ότι το Πολεοδομικό Συμβούλιο 
θα συμφωνήσει με τις εισηγήσεις του Κοινού  Συμβουλίου Πάφου. 
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΠΑΦΟΥ 
 
Η Πάφος ανέκαθεν είναι ένας ήσυχος και ασφαλής προορισμός. Στα πλαίσια διατήρησης αυτής 
της εικόνας και άμεσης καταστολής ανεπιθύμητων φαινομένων, το Επιμελητήριο είχε διάφορες 
συναντήσεις με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και τον Αστυνομικό Διευθυντή 
Πάφου όπου συζητήθηκαν τα διάφορα προβλήματα και οι τρόποι αντιμετώπισης τους. 
 
Συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο κατάθεσε τις πιο κάτω προτάσεις για άμεση αντιμετώπιση και 
καταστολή των  ανησυχητικών συμπεριφορών και φαινομένων που παρατηρούνται: 
 
−  Την άμεση ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις (αποτρεπτικά και αποτελεσματικά) λόγω της ραγδαίας και διάσπαρτης 
ανάπτυξης και των δημογραφικών αλλαγών. 

 
−  Την τροποποίηση της νομοθεσίας ( ποινικός κώδικας) ώστε οι νομοθετικές διαδικασίες να μην 

είναι χρονοβόρες και οι ποινές να είναι αυστηρές για να λειτουργούν αποτρεπτικά. 
 
−  Την καταστολή του φαινομένου του κρακτισμού το οποίο εχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις 

και μας εκθέτει ανεπανόρθωτα ως ποιοτικό τουριστικό προορισμό. 
 
Εχει ολοκληρωθεί η ανέγερση της πρώτης φάσης των νέων κτιρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Πάφου πίσω από το Κεντρικό Πυροσβεστικό Σταθμό Πάφου και έχουν μεταφερθεί κάποια 
τμήματα, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα παραμένουν στα παλιά κτίρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης. 
 
Η υλοποίηση της Β΄ φάσης δυστυχώς καθυστερεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Η απόφαση αυτή 
είναι σε αντίθεση με της υποσχέσεις του Κράτους και της  διακηρύξεις του αρμόδιου Υπουργείου 
και πλήττει καίρια τόσο την απόδοση του Αστυνομικού Σώματος όσο και την εξυπηρέτηση των 
πολιτών της Επαρχίας της.  Ταυτόχρονα η εξέλιξη αυτή βραχυκυκλώνει τις προσπάθειες του 
Δήμου Πάφου για εξωραϊσμό και  αναβάθμιση του εξαίρετου αυτού  οικοδομήματος και την  
αξιοποίηση του για χρήσεις συμβατές με τον χαρακτήρα και το περιβάλλον της  περιοχής. 

 

 
Από την επίσκεψη στο  Αστυνομικό Διευθυντή Πάφου 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
Ο Ευρωπαϊκός και ερευνητικός τομέας βρίσκονται στο επίκεντρο των στόχων και 
δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου : 
 
●  Σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού και διάφορα Υπουργεία οργανώθηκε    
 ενημερωτική διάλεξη για της ¨Ευκαιρίες Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών Κονδυλίων¨.  
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    Παρουσιάστηκαν οι διάφορες επιδοτήσεις / χρηματοδοτήσεις για υποστήριξη, ανάπτυξη και    
προώθηση  της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων μέσω των προγραμμάτων που    
συγχρηματοδοτούνται από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλουν στη 
αναβάθμιση και  ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

 
●  Σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, Δήμους και Επιμελητήρια της Ελλάδας, το ΕΒΕ συμμετέχει 

στα πιο κάτω τρία ευρωπαϊκά προγράμματα interreg, που έχουν υποβληθεί στη αρμόδια 
Ευρωπαϊκή επιτροπή και αναμένεται η αξιολόγηση και κατακύρωση της από την 
Διαχειριστική Επιτροπή του Interreg: 

 
♦  Δια βίου εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού επιχειρηματικών  φορέων για την    

ενίσχυση και υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας αξιοποιώντας καινοτόμες    
ηλεκτρονικές μεθόδους. 

 
♦  Ενίσχυση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας – διαφοροποίηση   προϊόντων και    

δημιουργία κοινής Νησιωτικής ταυτότητας με την υποστήριξη ολοκληρωμένων    
συστημάτων επικοινωνίας (Νήσος). 
 

♦   Το Κυνήγι του θησαυρού. 
 

♦   Παραγωγή διαφημιστικών Σποτ  για Τηλεοπτική & Διαδικτυακη Χρήση. 
 

●  Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον Συμβουλευτικό Οίκο KPMG έχει    
υποβληθεί   στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας πρόταση για την διεξαγωγή επιστημονικής 
έρευνας / μελέτης  με θέμα  ¨ Το   επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον της Πάφου¨. 

 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ  
 
Η συνεργασία με Ελληνικά Επιμελητήρια και τον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδας συνεχώς 
αναπτύσσεται. Πιο αναλυτικά έγιναν οι πιο κάτω δραστηριότητες / συναντήσεις: 
 
●  Προωθήθηκε η ενίσχυση και διεύρυνση της συνεργασίας με τα Αδελφά Επιμελητήρια Αχαΐας, 

Φθιώτιδος & Χίου και θα γίνει η αδελφοποίηση με το Επιμελητήριο Χανίων. 
 
●  Αντιπροσωπεία του Αδελφού Επιμελητηρίου Πατρών με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο του     

κ. Τρύφωνα Φωτόπουλο και με πρόσκληση του Επιμελητηρίου παρακολούθησε την 
παράσταση  της  Όπερας και  συζήτησε με το Επιμελητήριο Πάφου την προώθηση  
υλοποίησης του πλαισίου συνεργασίας των δυο Επιμελητηρίων. 

 
●  Αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Ηλείας με επικεφαλής τον Πρόεδρο του κ. Άγγελο 

Αγγελόπουλο επισκέφθηκε την Πάφο και είχε συνάντηση με το Επιμελητήριο  όπου 
συζητήθηκαν οι δυνατότητες  τουριστικής συνεργασίας των δυο Επιμελητηρίων ως και η 
συμμετοχή σε κοινά Ευρωπαϊκά  Προγράμματα.  

 
 

ΈΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
Το τροποποιημένο καταστατικό έχει εγκριθεί από τον Έφορο Εταιρειών. Το ΕΒΕ προχωρεί στην 
έκδοση του νέου εκσυγχρονισμένου καταστατικού του Επιμελητηρίου, το οποίο θα μπορούν να 
προμηθεύονται τα Μέλη του Επιμελητηρίου για να γνωρίζουν τις πρόνοιες του.  
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Με το νέο καταστατικό όπου καταργήθηκε ο θεσμός των πληρεξουσίων,  τα Μέλη πλέον θα 
παρευρίσκονται αυτοπροσώπως στις Γενικές Συνελεύσεις για να έχουν λόγο και ρόλο στα 
Επιμελητηριακά Δρώμενα. 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ 
 
O επιχειρηματικός κόσμος της Πάφου εκτιμώντας και αναγνωρίζοντας τον ρόλο του 
Επιμελητηρίου στη ανάπτυξη και την οικονομία της Επαρχίας, εγγράφεται στο Επιμελητήριο, 
θέλοντας έμπρακτα να στηρίξει και ενδυναμώσει την επιχειρηματική του οργάνωση. 
 
Το 2009 το Επιμελητήριο είχε 635 μέλη, γεγονός που αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό μελών των άλλων Τοπικών Επιμελητηρίων και λαμβάνοντας 
υπόψη το μέγεθος των άλλων Επαρχιών και την πληθυσμιακή τους αναλογία: 
 
   Τμήματα ΕΒΕ Πάφου   Μέλη 

 
Εμπορικό Τμήμα     137 
Βιομηχανικό Τμήμα                           91 
Τμήμα Υπηρεσιών                         305 
Τουριστικό Τμήμα                              102 
Σύνολο                                          635 

 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  
 
Η προσπάθεια για έγκαιρη, έγκυρη και συνεχή ενημέρωση των μελών του ΕΒΕ ως και η  
αναβάθμιση υφιστάμενων υπηρεσιών και της επικοινωνίας με τα μέλη του βρίσκεται στο 
επίκεντρο της πολιτικής του Επιμελητηρίου: 
 
●   Συνεχίζεται η αναβάθμιση της  ιστοσελίδας για καλύτερη ενημέρωση και παρουσίαση όλων 

των δραστηριοτήτων τόσον του Επιμελητηρίου όσον και των μελών του. 
 
●  Αποστολή με ηλεκτρονική αλληλογραφία των διαφόρων εγκυκλίων και ανακοινώσεων. 
 
●  Διάθεση καταλογών των μελών με αναφορά στις δραστηριότητες τους και όλα τα χρήσιμα    
 στοιχεία με CD. 
 
●  Παροχή οποιονδήποτε πληροφοριών με ηλεκτρονική σύνδεση. 
 
●  Η εφημερίδα του ΚΕΒΕ ¨Εμποροβιομηχανική¨ η οποία αποστέλλεται στα μέλη περιέχει   
 χρήσιμες επιχειρηματικές πληροφορίες: 
 

-  Ευκαιρίες επιχειρηματικών συνεργασιών σε διάφορες χώρες. 
 

- Προσφορές κρατικών και ημικρατικών οργανισμών ως και διεθνών διαγωνισμών από  
διάφορες χώρες. 

 
Μέσω του ΚΕΒΕ δίδεται η δυνατότητα για σύνδεση με διεθνείς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
και κέντρα πληροφόρησης για  παροχή οποιονδήποτε ζητούμενων υπηρεσιών. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
& ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
                                                                   
●  Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας συναντήθηκε με την 

Εκτελεστική Γραμματεία της ΣΕΚΟ, παρουσία των Υπουργών Συγκοινωνιών &  Έργων          
κ. Ν. Νικολαιδη και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Σ. Χαραλάμπους και του 
Υφυπουργού παρά τω Προέδρω κ. Τ. Χριστοφίδη όπου συζητήθηκαν η άμεση λήψη 
δραστικών μέτρων που θα  βοηθήσουν στην διαμόρφωση συνθηκών ανάπτυξης της Επαρχίας 
Πάφου. 

 

 
Από την σύσκεψη  της  Εκτελεστικής Γραμματείας της ΣΕΚΟ με τον  

Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δ. Χριστόφια 
 
●  Σε σύσκεψη που οργάνωσε το Επιμελητήριο Πάφου με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και 

Έργων  κ. Νίκο Νικολαίδη  παρουσία των Αρχών της Πάφου, εξετάστηκαν τα προβλήματα 
του  Αεροδρομίου Πάφου  και τα διάφορα έργα οδικής υποδομής  της Επαρχίας. 

 
●  Αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου συναντήθηκε με τον Νέο Αστυνομικό Διευθυντή Πάφου     
 κ.Δημήτρη Τσοκκά όπου συζητήθηκαν τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για να     
 διασφαλιστούν συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας στην Επαρχία της Πάφου. 
 
●  Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ κ. ΄Αντρος Κυπριανού επισκέφθηκε το Επιμελητήριο και 

είχε συνάντηση με το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου όπου αναλύθηκαν τα προτεινόμενα μέτρα  του 
ΕΒΕ για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την οικονομική κρίση. 

 

 
Από την σύσκεψη με τον Γ. Γραμματέα του ΑΚΕΛ κ. Α. Κυπριανού                                          

 
●  Επισκέφθηκε το Επιμελητήριο ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ κ. Γιαννάκης Ομήρου όπου σε    

συνάντηση με το Δ.Σ. συζητήθηκαν τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Επαρχία 
Πάφου από την οικονομική κρίση ως και η ανάγκη επίσπευσης των έργων υποδομής και 
ανάπτυξης. 
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Από την συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ κ. Γ. Ομήρου 

 
●  Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΕΥΡΩΚΟ κ. Νίκος Κουτσού είχε συνάντηση με  το Δ.Σ. του 

Επιμελητηρίου όπου συζητήθηκαν τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
επιχειρηματικός κόσμος  από την οικονομική κρίση. 

 

 
Από την συνάντηση με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΕΥΡΩΚΟ κ.Ν.Κούτσου 

 
●  Σε σύσκεψη με το Δ.Σ. της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου ανταλλάγησαν εισηγήσεις για  
    την πιο στενή συνεργασία του επιχειρηματικού κόσμου της Πάφου με την Αρχή Κρατικών    
 Εκθέσεων. 
 
●  Ενεργός συμμετοχή του ΕΒΕ στην Συντονιστική Επιτροπή Κομμάτων και Οργανώσεων 

Πάφου και στην Εκτελεστική Επιτροπή της. 
 
●   Στενή και παραγωγική συνεργασία με τους Συνδέσμους, Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης,    
 Ξενοδόχων, Τουριστικών Επαύλεων, Εργοληπτών, Κέντρων Αναψυχής, Πολιτικών    
 Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων, στις Συλλόγους Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων –    
 Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων, το ΕΤΕΚ, 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 οργανώνει διεθνούς εμβέλειας καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Πάφο. 
 
●  Συνεχίζεται η αγαστή συνεργασία με το Επιμελητήριο Νέων στις Πάφου,   όπου εκπρόσωποι 

του συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε αρκετές  επιτροπές    εργασίας  του ΕΒΕ. 
 
●  Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Νέων διάλεξη με θέμα ¨Η θετική 

πτυχή στις οικονομικής κρίσης και πώς να την αξιοποιήσετε¨, με ομιλητή τον Δρ. Κώστα 
Κονή. 

 
●  Συμμετοχή στην Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας που οργάνωσε το Τμήμα Επιθεώρησης    
 Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
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●  Σε εκδήλωση την οποία  συνδιοργανωσαν το Επιμελητήριο Πάφου και η Υπηρεσία Ενέργειας 
    του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού επ΄ ευκαιρία της έναρξης των    
 σεμιναρίων  για ειδικευμένους εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν πιστοποιητικά ενεργειακής    
 απόδοσης  κτηρίων και της  δημιουργίας γραφείων της Υπηρεσίας Ενέργειας στην Πάφο    
 παρευρέθηκε ο  Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Α. Πασχαλίδης. 
 
●  Σε ενημερωτική διάλεξη αρμόδιοι ανώτεροι λειτουργοί της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου  

Δυναμικού (ΑνΑΔ) παρουσίασαν τα διάφορα σχέδια και προγράμματα της Αρχής για 
αντιμετώπιση των προβλημάτων στο τομέα της απασχόλησης από την οικονομική κρίση. 

 
●  Απονεμήθηκαν και φέτος από το ¨Ταμείο Βραβείων και Υποτροφιών Α.Καϊση¨ του 

Επιμελητηρίου, τα καθιερωμένα ετήσια βραβεία στους αριστεύσαντες μαθητές του 
οικονομικού κύκλου των εκπαιδευτηρίων της Επαρχίας (Λύκειο Κύκκου, Λύκειο Αρχ. 
Μακαρίου Γ΄, Λύκειο Αγίου Νεοφύτου, Λύκειο Πόλης Χρυσοχούς και Γυμνάσιο Πολεμίου). 

 
●  Το καθιερωμένο κόψιμο της Βασιλόπιτας έγινε από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, ο 

οποίος ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά και εξέφρασε την άποψη ότι το 2010 θα είναι ένας 
ακόμη χρόνος σκληρής και δημιουργικής δουλειάς για να μπορέσει ο επιχειρηματικός κόσμος 
να   ανταποκριθεί στις νέες ανταγωνιστικές συνθήκες που δημιουργούνται διεθνώς.  

 
●  Διοργάνωση του καθιερωμένου Ετήσιου Χορού του Επιμελητηρίου  που έγινε στις 

12.12.2009 στο ξενοδοχείο Intercontinental Aphrodite Hills Resorts και ο οποίος τέθηκε υπό 
την αιγίδα του  Υπουργού  Εσωτερικών. 

 

 
 
                                                       Από τον Ετήσιο Χορό του ΕΒΕ  
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