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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΚΥΠΡΟΣ
O ρυθµός ανάπτυξης της κυπριακής οικονοµίας το πρώτο
τρίµηνο του 2017 επιταχύνθηκε στο 3,4% και µετά τη
διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυµάνσεις και
τις εργάσιµες µέρες, ο ρυθµός ανάπτυξης υπολογίζεται στο
3,3%, σηµειώνοντας θετικό ρυθµό ανάπτυξης για όγδοο
συνεχόµενο τρίµηνο, ο οποίος προήλθε κατά κύριο λόγο
από τους τοµείς "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Λιανικό και
Χονδρικό Εµπόριο", "Κατασκευές" και Μεταποίηση".
Η καλύτερη από ότι αναµενόταν εξέλιξη της οικονοµίας,
µαζί µε τη σταδιακή ανάκαµψη του τραπεζικού τοµέα,
δηµιούργησαν και διατήρησαν ένα κλίµα βελτιωµένης
εµπιστοσύνης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις
αναβαθµίσεις των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής
ικανότητας της χώρας και των µεγαλύτερων εγχώριων
τραπεζικών ιδρυµάτων από διεθνείς οίκους αξιολόγησης.
Αυτό επιτρέπει επιτυχείς εξόδους της Κυπριακής
Δηµοκρατίας στις διεθνείς αγορές, µε την απόδοση των
κρατικών οµολόγων να µειώνεται σε ιστορικά χαµηλά
επίπεδα επιτρέποντας την αναχρηµατοδότηση του δηµόσιου
χρέους µε χαµηλότερο κόστος δανεισµού και µεγαλύτερο
µέσο όρο διάρκειας. Η πρόσφατη πετυχηµένη έκδοση από
την Κύπρο επταετούς οµολόγου ύψους 850 εκατ. ευρώ,
αποδεικνύει τη βελτιωµένη χρηµατοοικονοµική ευελιξία του
κυπριακού κράτους.
Η θετική πορεία των µακροοικονοµικών µεγεθών,
αντικατοπτρίζει την ανθεκτικότητα και ευελιξία της
κυπριακής οικονοµίας, αναδεικνύοντας παράλληλα τις
προοπτικές του σύγχρονου οικονοµικού περιβάλλοντος της
χώρας. Η καλύτερη της αναµενόµενης επίδοσης της
οικονοµίας, δεν πρέπει να αποτελεί εφησυχασµό και
χαλάρωση των προσπαθειών για την περαιτέρω
µεταρρύθµιση του κράτους. H προώθηση σηµαντικών
δοµικών µεταρρυθµίσεων θα συµβάλει στην αύξηση της
αποτελεσµατικότητας, της παραγωγικότητας και την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονοµίας.
Σηµαντικές µεταρρυθµίσεις που εξακολουθούν να
εκκρεµούν αφορούν τη λειτουργία του κράτους, τη δηµόσια
διοίκηση, την αδειοδότηση µικρών και µεγάλων έργων, την
τοπική αυτοδιοίκηση και τον τοµέα της υγείας. Η επιτάχυνση
των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων θα συµβάλει στην
αναζωογόνηση των παραγωγικών επενδύσεων. Το κόστος
των µεταρρυθµίσεων µπορεί να έχει αρνητικό αντίχτυπο
στις βραχυπρόθεσµες προοπτικές της κυπριακής οικονοµίας,
αλλά αποτελεί µονόδροµο για να διατηρηθεί η Κύπρος σε
τροχιά αειφόρου ανάπτυξης.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017 τα έσοδα
από τον τουρισµό αυξήθηκαν κατά 22.9% και η συνολική
κατά κεφαλή δαπάνη µείωση κατά 2.7% σε σχέση µε την
αντίστοιχη περίοδο του 2016. Οι αφίξεις τουριστών την
περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2017 αυξήθηκαν κατά
19.9% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
Λόγω των πιο πάνω εξελίξεων, υπάρχει µια σηµαντική
αύξηση στις ξένες επενδύσεις. Η Κύπρος έχει καταφέρει να
αντιστρέψει πλήρως την κακή εικόνα που είχε δηµιουργήσει

τα προηγούµενα χρόνια, και έχει ξανακερδίσει µια θέση
αξιοπιστίας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Αυτές οι
ξένες επενδύσεις µπορούν να ενισχυθούν ακόµη
περισσότερο και δείχνουν τις αστείρευτες προοπτικές που
έχουµε ως χώρα και ως οικονοµία. Φτάνει να τις
διαφυλάξουµε και να τις ενισχύσουµε.

ΠΑΦΟΣ
Στην Πάφο η τοπική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά
ανάπτυξης. Πρωτοπόροι τοµείς ο Τουρισµός και η
Ανάπτυξη Γης. Η Πάφος το 2016 προσέλκυσε συνολικά
περίπου 1,100,000 αφίξεις και εισοδήµατα για την ίδια
περίοδο περίπου 900εκ σε τουριστικό συνάλλαγµα.
Αναµένουµε και για το 2017 να επιτευχθεί περαιτέρω
ανάκαµψη.
Οι τοµείς της βιοµηχανίας και του εµπορίου και ο ευρύτερος
τοµέας των υπηρεσιών ευρίσκονται επίσης σε τροχιά
ανάπτυξης.
Τα εκτεταµένα δηµόσια έργα ανάπλασης του παραδοσιακού
κέντρου δίνουν τον αναγκαίο αέρα εκσυγχρονισµού που
χρειαζόταν διακαώς το ιστορικό κέντρο της πόλης. Η πάλε
ποτέ εικόνα εγκατάλειψης του, αντικαθίσταται µε ένα
σύγχρονο και όµορφο αποτέλεσµα. Η όλη αναβάθµιση
αναµένεται πως θα οδηγήσει σε ραγδαία ανάπτυξη το
ιστορικό κέντρο της πόλης, όπως έγινε σε άλλες πόλεις της
Κύπρου αλλά και σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες µέχρι
σήµερα.

ΑΜΕΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ
ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ
Στο επίκεντρο των προσπαθειών του Επιµελητηρίου
παραµένουν οι πιο κάτω στόχοι, οι οποίοι θα συµβάλουν
στην δηµιουργία συνθηκών ανάπτυξης και παράλληλα στην
αύξηση του πληθυσµού και δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας:

1. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προτεραιότητα του ΕΒΕ Πάφου είναι να ενισχύσει τις
προσπάθειες επέκτασης των επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων της Πάφου και σε άλλους τοµείς πέραν του
τουρισµού και της ανάπτυξης γης, χωρίς αυτό να σηµαίνει
ότι θα εγκαταλείψει τις προσπάθειές του που αφορούν στην
περαιτέρω ανάπτυξη των εν λόγω τοµέων. Σκοπός του ΕΒΕ
είναι να καταστεί η Πάφος διεθνές περιφερειακό κέντρο
παροχής υψηλής στάθµης ιατροφαρµακευτικών υπηρεσιών,
υπηρεσιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, κέντρο υψηλής
τεχνολογίας καθώς και κέντρο διεθνών επιχειρήσεων.
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2. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΦΟΥ –
ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
Ο Αυτοκινητόδροµος Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς, ένα από
τα κυριότερα έργα υποδοµής της Πάφου, ο οποίος αποτελεί
µέρος του Παγκύπριου πρωτεύοντος οδικού δικτύου που
εκκρεµεί εδώ και δεκαετίες, µε τις συνέργειες του
Επιµελητηρίου αλλά και όλων των άλλων φορέων της
Πάφου έχει προγραµµατιστεί ν' αρχίσει το 2018.
3. ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΦΟΥ
Το Επιµελητήριο για σκοπούς προώθησης της υλοποίησης
του Έργου είχε συναντήσεις µε τον αρµόδιο Υπουργό, τον
Γενικό Εισαγγελέα και άλλους αξιωµατούχους του κράτους
και ενεργεί ως καταλύτης για την προώθηση της υλοποίησης
του σηµαντικού αυτού έργου που θα συµβάλει στην
ανάπτυξη του ναυτικού τουρισµού, θα εµπλουτίσει και
αναβαθµίσει το τουριστικό προϊόν, θα προσελκύσει
επενδυτές και θα αναδείξει την περιοχή σε «πόλο έλξης».

9. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ
Ένας από τους στρατηγικούς στόχους του Επιµελητηρίου
είναι η προώθηση της υλοποίησης των µεγάλων
αναπτύξεων και εµπλουτιστικών έργων του ιδιωτικού τοµέα
που θα συµβάλλουν στη δηµιουργία συνθηκών ανάπτυξης,
µε πολλαπλασιαστικά οφέλη στη τοπική οικονοµία και
κοινωνία.

4. ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ
Το Επιµελητήριο κατόπιν ανάθεσης από το Υπουργείο
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, προβαίνει στην
εκπόνηση τεχνο-οικονοµικής µελέτης για τον προσδιορισµό
των κινήτρων που θα πρέπει να δοθούν στον ιδιωτικό
τοµέα για να καταστούν τα έργα των προβλητών στην Πάφο
και στο Λατσί οικονοµικά βιώσιµα για ν' αναληφθούν από
τον ιδιωτικό τοµέα.
5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ένα από τα πιο σηµαντικά οδικά έργα είναι ο δρόµος που
θα συνδέει απευθείας το αεροδρόµιο µε την τουριστική
περιοχή της Πάφου και τη Μαρίνα. Οι διάφορες
χρονοβόρες µελέτες που εδώ και 20 χρόνια γίνονται για το
τµήµα αυτό βρίσκονται εκτός οποιοδήποτε αποδεκτών
χρονοδιαγραµµάτων και βραχυκυκλώνουν την υλοποίηση
ενός σηµαντικού οδικού έργου.
6. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Το Επιµελητήριο προωθεί την δηµιουργία Επιστηµονικού
και Τεχνολογικού Πάρκου στην Πάφο µε εξειδίκευση σε
θέµατα Βιοτεχνολογίας, Φαρµακευτικής βιοµηχανίας,
Βιολογικής Ιατρικής και ιατρικών µηχανηµάτων µε σκοπό
την ανάδειξη της Επαρχίας ως ερευνητικού και αναπτυξιακού
κέντρου και έχει υπογράψει σχετικό µνηµόνιο συνεργασίας
µε το Τεχνολογικό Πάρκο της Κίνας Changzhou National
Hi-Tech District.
7. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ – APHRODITE FUND
Το ΕΒΕ Πάφου σε συνεργασία µε τον Παγκύπριο Σύνδεσµο
Επενδυτικών Ταµείων (CΙFA) και τη Θυγατρική Εταιρεία της
Τράπεζας Κύπρου CISCO, προωθεί την δηµιουργία
Επενδυτικού Ταµείου, το οποίο θα θέσει κάτω από την
οµπρέλα του 5 έως 6 µεγάλα σύνθετα αναπτυξιακά έργα του
ιδιωτικού τοµέα στην Πάφο, για την προώθηση της
υλοποίησης και λειτουργίας τους.
8. ΜΟΝΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ
Αίτηµα των φορέων της Επαρχίας είναι η κατασκευή µόνιµης
µονάδας για την εξασφάλιση των αναγκών ύδρευσης και
άρδευσης. Η επάρκεια των υδάτινων πόρων είναι καίριας
και ουσιαστικής σηµασίας για την αναπτυξιακή πορεία και
την ποιότητα ζωής των κατοίκων της επαρχίας µας.
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Από την περσινή Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΕΒΕ Πάφου, παρουσία
του Υπουργού Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού
κ. Γ. Λακκοτρύπη

10. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Το Επιµελητήριο µέσα στα πλαίσια υποστήριξης του
επιχειρηµατικού και ειδικά του βιοµηχανικού κόσµου της
Επαρχίας Πάφου, εξασφάλισε την παραχώρηση τεµαχίου
στην Β' Βιοµηχανική Περιοχή Πάφου (Αγίας Βαρβάρας /
Τίµης) για τη δηµιουργία Πολυδύναµου Διοικητικού
Βιοµηχανικού Κέντρου. 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.

11. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΦΟΥ
Είναι προφανές ότι ενώ έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα για
την ενίσχυση των πτήσεων στο αεροδρόµιο, υπάρχει
ανάγκη αλλά και προοπτική για περαιτέρω διεύρυνση των
πτήσεων τόσο σε προορισµούς όσο και σε συχνότητα.
Το ΕΒΕ Πάφου ιεραρχώντας τις προτεραιότητες, στοχεύει
στην αξιοποίηση αγορών που παρουσιάζουν
επιχειρηµατικές/τουριστικές ευκαιρίες, δροµολογώντας ή και
ενισχύοντας πτήσεις από διάφορες χώρες.

ΕΜΠΟΡΙΟ

εξαγωγικού εµπορίου σε χώρες που εντοπίζονται
προοπτικές ανάπτυξης.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Η ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ

Παρά τα επανειληµµένα διαβήµατα του ΚΕΒΕ και των
Τοπικών Επιµελητηρίων συνεχίζονται οι µεγάλες
καθυστερήσεις στην απονοµή δικαιοσύνης µε αποτέλεσµα
να δυσχεραίνεται η επιχειρηµατική δραστηριότητα µε
δυσµενείς συνέπειες για τις επιχειρήσεις. Τα Επιµελητήρια θα
συνεχίσουν να προωθούν το όλο θέµα, αφού η ανάγκη για
έγκαιρη απονοµή της δικαιοσύνης βρίσκεται µόνιµα στις
προτεραιότητες τους.
Εκπρόσωποι του Επιµελητηρίου συµµετέχουν ως πάρεδροι
στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών εκπροσωπώντας τον
επιχειρηµατικό κόσµο.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ο τοµέας του Εµπορίου αποτελεί ένα από τους
βασικότερους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας στην
Επαρχία και το Επιµελητήριο για σκοπούς προώθησης του
εµπορίου και επίλυσης των προβληµάτων που αντιµετωπίζει
έχει δηµιουργήσει και λειτουργεί το Συµβούλιο Εµπορίου.
Το Συµβούλιο, στο οποίο συµµετέχουν εκπρόσωποι όλων
των επαγγελµατικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων του
τοµέα εµπορίου, προωθεί την επίλυση προβληµάτων και
αναλαµβάνει πρωτοβουλίες που αφορούν την ανάπτυξη και
τη βιωσιµότητα των εµπορικών επιχειρήσεων σε
συνεργασία µε άλλους θεσµοθετηµένους φορείς του
κλάδου. Στα πλαίσια της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
έχει αναθέσει σε µέλη του την ευθύνη προώθησης του

Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πάφου
προβαίνει σε δράσεις και ενέργειες που αναβαθµίζουν το
κύρος και την εικόνα της Πάφου ως αξιόπιστου επενδυτικού
προορισµού και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων µέσα
από προγράµµατα εξωστρέφειας και προβολής της Πάφου
στο εξωτερικό, την οργάνωση επιχειρηµατικών αποστολών,
σεµιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.
Με τις επενδύσεις και την κατανάλωση στην Κυπριακή
αγορά να παραµένουν δέσµιες της ύφεσης, η εξωστρέφεια
είναι µονόδροµος για τις επιχειρήσεις της Πάφου και η
προσπάθεια θα πρέπει να υποστηριχτεί απ' όλους.

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ
Το ΕΒΕ Πάφου χαιρετίζει τις εξαγγελίες του Προέδρου της
Κυπριακής Δηµοκρατίας για έργα που είναι πολύ σηµαντικά
για την αναβάθµιση της εικόνας και την ανάπτυξη της
Επαρχίας Πάφου. Παράλληλα στηρίζει τις προσπάθειες του
Δήµου Πάφου για ανασυγκρότηση και ενδυνάµωση του
ιστορικού Εµπορικού Κέντρου της Πόλης, πιστεύοντας ότι
έτσι θα ενισχυθεί ουσιαστικά η εµπορική δραστηριότητα
στην περιοχή.
Σήµερα βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης ή έχουν
υλοποιηθεί δεκαπέντε συνολικά έργα στην πόλη της
Πάφου:

Α/Α

Έργο

Προϋπολογισµός

Αποπεράτωση

1.

Ανάπλαση του Εµπορικού Παραδοσιακού Κέντρου και της
Πλατείας Κέννεντυ

€8.703.486*

Μάιος 2017

2.

Σύνδεση και ανάδειξη των Πλατειών 28ης Οκτωβρίου,
Κωστή Παλαµά και Διονυσίου Σολωµού

€4.020.277*

Μάιος 2017

3.

Αναδιαµόρφωση – ανάδειξη χώρων στη Συνοικία
Μουττάλου

€3.918.207*

Μάιος 2017

4.

Αποκατάσταση του Χανιού του Ιµπραήµ

€3.325.073*

Μάιος 2017

5.

Αποκατάσταση του κτιρίου του πρώην κινηµατοθεάτρου
"Αττικόν»

€2.146.978*

Ιούνιος 2017

6.

Ανακαίνιση και ανάδειξη του Μαρκιδείου Θεάτρου

€3.890.042

Ιούνιος 2017

7.

Ανακαίνιση και εξωραϊσµός της Δηµοτικής Αγοράς

€2.617.463

Σεπτ. 2017

8.

Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Κάτω Πάφου

€2.728.708

Ιούνιος 2017

9.

Γ΄ Φάση του νέου κτιρίου της Αστυνοµικής Διεύθυνσης
Επαρχίας Πάφου

€3.200.000

Μάρτιος 2018

10.

Βελτίωση του Επαρχιακού Αρχαιολογικού Μουσείου
Πάφου

€1.200.000

Αύγουστος 2017

11.

Επέκταση του Δικαστικού Μεγάρου Πάφου

€5.120.000

Μάρτιος 2018

12.

Βελτίωση του Βορειοδυτικού Παραλιακού Μετώπου
Πάφου (περιοχή Venus Beach Hotel)

€1.800.000

Φεβρ. 2018

13.

Πρόγραµµα µείωσης των στερεών δηµοτικών αποβλήτων
παραλιακών ξενοδοχειακών µονάδων και συναφών
χώρων παραγωγής αποβλήτων

€5.000.000*

Σε εξέλιξη διαγωνισµός για
την προµήθεια µέρους του
εξοπλισµού.
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14.

Ανάπλαση της Πλατείας Διοικητηρίου και του
περιβάλλοντος τα κτίρια της Επαρχιακής Διοίκησης
Πάφου κτίρια

€2.157.307*

Αύγουστος 2017

15.

Αναδιαµόρφωση δρόµων στην περιοχή του Μαρκιδείου
Θεάτρου (τµήµατος της Λεωφόρου Ευαγ. Παλληκαρίδη
και ολόκληρων των οδών Ανδρέα Γερούδη, Ανδρέα
Τσέλεπου και Ζήνωνος

€1.414.484*

Ιούλιος 2017

Σηµείωση: Tα ποσά που φέρουν αστερίσκο (*) περιλαµβάνουν το Φ.Π.Α.

Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη και έργα στην υπόλοιπη Επαρχία της Πάφου:
Α/Α

Έργο

Προϋπολογισµός

Αποπεράτωση

1.

Δρόµος που συνδέει το κέντρο της Γεροσκήπου µε την
τουριστική της περιοχή

€3.840.000

Νοέµβριος 2018

2.

Κατασκευή 10 κυµατοθραυστών στον Κόλπο Χρυσοχούς
(από το αλιευτικό καταφύγιο στο Λατσί µέχρι τον
Κατασκηνωτικό Χώρο)

€3.890.000

Αύγουστος 2018

3.

Δρόµος Τίµης – Νατάς – Αξύλου – Πενταλιάς
(Παρακαµπτήριος Αναρίτας προς το Κ.Ε.Ν.)

€1.550.000

Απρίλιος 2017

4.

Κυβερνητικό Υδατικό Έργο Χαµηλών Χωριών Πάφου –
Αντικατάσταση/αναβάθµιση του κεντρικού αγωγού
µεταφοράς νερού

€2.100.000*

Μάρτιος 2020

5.

Κατασκευή 6 κυµατοθραυστών στην περιοχή Γεροσκήπου

€2.490.000

Μάιος 2018

6.

Κέντρο Υγείας Γεροσκήπου

€1.300.000

Δεκ. 2018

Σηµείωση: Tα ποσά που φέρουν αστερίσκο (*) περιλαµβάνουν το Φ.Π.Α.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
Μετά την ήδη υλοποιηθείσα ανάπλαση και εξωραϊσµό της
κεντρικής πλατείας της Γεροσκήπου, αναµένεται και πρέπει
να ετοιµαστεί σχέδιο παροχής κινήτρων για εξωραϊσµό των
όψεων των κτιρίων περιµετρικά της πλατείας ώστε να
συνάδουν µε την αρχιτεκτονική της ευρύτερης περιοχής και
να ολοκληρωθεί η ποιοτική και αισθητική αναβάθµιση του
χώρου. Επίσης προωθείται η βελτίωση του αστικού
εξοπλισµού της πλατείας καθώς και του πρασίνου και της
χρηστικότητας του χώρου.

Επιµελητηρίου συµµετείχαν ενεργά σε διάφορες εκθέσεις,
σεµινάρια και επιχειρηµατικές συναντήσεις στο εξωτερικό,
που διοργάνωσε το ΚΕΒΕ σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, τον CIPA
και άλλους.

Στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας της Γεροσκήπου γίνεται
σχεδιασµός για επαναχρησιµοποίηση του πρώην
κοινοτικού γηπέδου Γεροσκήπου, µε τη δηµιουργία χώρων
αθλοπαιδιών, χώρων πρασίνου, στάθµευσης κ.λ.π.
Η µελέτη ανάπλασης/ αναζωογόνησης του παραδοσιακού
πυρήνα συµπληρώνεται για να µπορεί να προγραµµατιστεί η
χρηµατοδότηση και εκτέλεση της.
Οι εργασίες µετατροπής του Α΄Δηµοτικού Σχολείου σε
βυζαντινό Μουσείο µε σχέδια και δαπάνη της Ιεράς
Μητρόπολης Πάφου έχουν ολοκληρωθεί και το έργο έχει
παραδοθεί στο κοινό. Η µετατροπή του χώρου
περιλαµβάνει εκτός του µουσείου χώρους πρασίνου µε
θεµατικές αναφορές από τη µυθολογία, µε γλυπτά και άλλες
παρεµβάσεις.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του
Επιµελητηρίου, καθώς και αριθµός µελών του
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του
Επιµελητηρίου, καθώς και αριθµός µελών του
Επιµελητηρίου συµµετείχαν ενεργά σε διάφορες εκθέσεις,
σεµινάρια και επιχειρηµατικές συναντήσεις στο εξωτερικό,
που διοργάνωσε το ΚΕΒΕ σε συνεργασία µε

το Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και
Τουρισµού, τον CIPA και άλλους.

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

ΙΝΔΙΑ
Πολλαπλές συναντήσεις µε τον Ύπατο Αρµοστή της Ινδίας
στην Κύπρο κύριο Ravi Bangar µε σκοπό την
● Δηµιουργία India Desk στην Πάφο για την ενδυνάµωση
των εµπορικών σχέσεων µεταξύ Ινδίας – Πάφου, Κύπρου.

ΚΙΝΑ
√ Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου, επισκέφθηκε κατ'
επανάληψη την Κίνα, όπου συναντήθηκε µε εκπροσώπους
της διοίκησης του Life Health Industrial Park της πόλης
Changzhou, µε τους οποίους υπογράφηκε Μνηµόνιο
Συναντίληψης (MOU) για την αξιολόγηση και προώθηση
της συνεργασίας των δύο πλευρών.
Σκοπός της συνεργασίας αυτής θα είναι η προώθηση
δηµιουργίας Τεχνολογικού, Επιστηµονικού Πάρκου στην
Επαρχία Πάφου µε εξειδίκευση σε θέµατα Βιοτεχνολογίας,
Φαρµακευτικής βιοµηχανίας, Βιολογικής Ιατρικής και
ιατρικών µηχανηµάτων µε σκοπό την ανάδειξη της Επαρχίας
ως ερευνητικού και αναπτυξιακού κέντρου.

● Προώθηση συνεργασιών µεταξύ µεταποιητικών µονάδων

της Πάφου και αντίστοιχων Ινδικών Επιχειρήσεων,
ιδιαίτερα στο ενδιάµεσο και τελικό στάδιο της επεξεργασίας
µεταποιητικών προϊόντων.
● Εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για την χρηµατοδότηση

και λειτουργία Επιστηµονικού και Τεχνολογικού Πάρκου
στην Πάφο.

● Την προσέλκυση επενδυτών, ιδιαίτερα για την υλοποίηση

των µεγάλων ιδιωτικών αναπτυξιακών έργων της Πάφου.
● Προώθηση δηµιουργίας φαρµακοβιοµηχανίας στην

Πάφο, η οποία θ' απασχολήσει µεγάλο αριθµό
επιστηµονικού, τεχνικού και εργατικού προσωπικού.
● Εγκατάσταση και λειτουργία στην Πάφο Ινδικών

βιοµηχανιών παραγωγής φίλµς (Bollywood Movies).
● Εγκατάσταση και λειτουργία Ινδικών επιχειρήσεων στη

Πάφο, µε σκοπό την πρόσβαση τους στην Ευρωπαϊκή
αγορά καθώς και στην αγορά της Μέσης Ανατολής.

● Την Αύξηση του τουρισµού από την Ινδία στην Πάφο και

την αεροπορική σύνδεση

Από την 1η συνάντηση µε αντιπροσωπεία Κινέζων επιχειρηµατιών
και αξιωµατούχων της πόλης Liyang.

Το Life Health Industrial Park στο Changzhou της Κίνας,
αποτελεί µέρος της Changzhou National Hi-Tech District
και είναι έκτασης 11,5 τετραγωνικών χιλιοµέτρων. Είναι ένα
επιστηµονικό και τεχνολογικό Κέντρο µε εξειδίκευση στην
βιοτεχνολογία και φαρµακευτική βιοµηχανία, προϊόντα
υγιεινής διατροφής και παρασκευής ιατρικών µηχανηµάτων.
√ Συµµετοχή στο επιχειρηµατικό Φόρουµ που διοργανώνει
το ΚΕΒΕ στο Πεκίνο – Κίνα, µε την ευκαιρία της επίσκεψης
του Προέδρου της Δηµοκρατίας στην Κίνα.
√ Παρουσίαση της Κύπρου και της Πάφου σε 300
συνέδρους – ταξιδιωτικούς πράκτορες στο Πεκίνο µε τον
Πρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθυντή του ΚΟΤ.

Από τη συνάντηση µε τον Ύπατο Αρµοστή της Ινδίας
● Συµµετοχή του Προέδρου του Επιµελητηρίου στο 2nd
India-Central Europe Business Forum στη πόλη Bengaluru
στην πολιτεία Karnataka στην Ινδία.

Η αποστολή του Επιµελητηρίου έγινε µέσα στα πλαίσια µιας
δυναµικής προώθησης έργων στρατηγικής σηµασίας για την
τοπική οικονοµία, για να επιστρέψει η Πάφος στην
ανάπτυξη, την ευηµερία και την απασχόληση.

√ Το Διοικητικό Συµβούλιο του Εµπορικού και
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πάφου είχε συνάντηση µε
αντιπροσωπεία Κινέζων επιχειρηµατιών και αξιωµατούχων
της πόλης Liyang Municipal Government, µε επικεφαλή τον
Αντιδήµαρχο της πόλης κ. Weizhong Zhou.
Κατά την συνάντηση υπογράφηκε σύµφωνο συνεργασίας µε
σκοπό την ενίσχυση, προώθηση και επέκταση των
εµπορικών, οικονοµικών, επιστηµονικών, τεχνολογικών και
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άλλων επιχειρηµατικών σχέσεων µεταξύ των επιχειρήσεων,
των επιχειρηµατιών και των οργανώσεων των δύο
περιοχών.
Επιπλέον, συµφωνήθηκε η ανταλλαγή εµπορικών
αποστολών τόσο από την Πάφο προς τoν Δήµο Liyang και
αντίστροφα και πρόσθεσε πως υπάρχει µεγάλη δυνατότητα
συνεργασίας στους διάφορους τοµείς.

Παράλληλα, στα πλαίσια της πολιτικής του Επιµελητηρίου
Πάφου για προώθηση της εξωστρέφειας, η επιχειρηµατική
αποστολή της Πάφου µε επικεφαλή τον Πρόεδρο του ΕΒΕ
Πάφου, είχε σειρά συναντήσεων µε επιχειρηµατίες αλλά και
εκπροσώπους τουριστικών και επαγγελµατικών φορέων της
Ιορδανίας.

√ Το Διοικητικό Συµβούλιο του Εµπορικού και
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πάφου είχε συνάντηση µε
αντιπροσωπεία Κινέζων επιχειρηµατιών και αξιωµατούχων
της πόλης Liyang Municipal Government, µε επικεφαλή τον
Αντιδήµαρχο της πόλης κ. Cai Jinlong. Πρόκειται για την
δεύτερη αποστολή της πόλης Liyang στην Πάφο, εντός
περιόδου 3 µηνών.
Αξίζει να σηµειωθεί πως η Περιφέρεια Chiangsu, στην
οποία ανήκει η πόλη Liyang, έχει περισσότερες από 2.000
βιοµηχανίες.
Κατά την συνάντηση έγινε παρουσίαση του επενδυτικού
περιβάλλοντος της Επαρχίας Πάφου, των συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων της Επαρχίας αλλά και των ευκαιριών που
παρουσιάζονται στην Κύπρο για τις Κινέζικες βιοµηχανίες.

Από την Υπογραφή του Μνηµονίου Συνεργασίας και Συναντιληψης
µε το Επιµελητήριο του Αµµάν

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
√ Συνάντηση µε αντιπροσωπεία Αιγυπτίων επιχειρηµατιών
συνοδευόµενη από τον Αντιπρόεδρο του Επιµελητήριου
Αιγύπτου κ. Ahmed Abdel Wahed. Στην συνάντηση
συζητηθήκαν οι επιχειρηµατικές σχέσεις Κύπρου – Αιγύπτου
(εισαγωγές & εξαγωγές), τα αναπτυξιακά και οικονοµικά
δεδοµένα της Κύπρου και ειδικά της Πάφου και τις
προοπτικές ανάπτυξης της και παρουσιάστηκαν τα µεγάλα
έργα του Ιδιωτικού τοµέα της Πάφου και οι επενδυτικές
ευκαιρίες.

Από την 2η συνάντηση µε αντιπροσωπεία Κινέζων επιχειρηµατιών
και αξιωµατούχων της πόλης Liyang.

Κινέζικο Φεστιβάλ
Ο Κύπρο – Κινέζικος Επιχειρηµατικός Σύνδεσµος σε
συνεργασία µε το ΚΕΒΕ, το ΕΒΕ Πάφου και το Ινστιτούτο
Κοµφούκιος του Πανεπιστηµίου Κύπρου διοργάνωσαν για
πρώτη φορά στην Πάφο διήµερο Κινέζικο Πολιτιστικό
Φεστιβάλ.
Η Κινέζικη αγορά βρίσκεται στις προτεραιότητες του ΕΒΕ
αφού αποδεδειγµένα µπορεί να βοηθήσει τα µέγιστα
στην ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας και
επαναδραστηριοποίησης του επιχειρηµατικού κόσµου
της Επαρχίας.

ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας και Συναντίληψης
µεταξύ των Επιµελητηρίων Πάφου και Αµµάν. Στην
πανηγυρική εκδήλωση, που έγινε µε αφορµή της
αδελφοποίησης των Δήµων Πάφου και Αµµάν, παρέστησαν
ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δηµοκρατίας, ο Δήµαρχος
Πάφου και µεγάλος αριθµός Ιορδανών επιχειρηµατιών.
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Από την συνάντηση της αντιπροσωπείας Αιγυπτίων επιχειρηµατιών
συνοδευόµενη από τον Αντιπρόεδρο του Επιµελητήριου Αιγύπτου

ΓΑΛΛΙΑ
√ Συνάντηση µε την Εµπορικό Ακόλουθο της Πρεσβείας
της Γαλλίας που εδρεύει στην Αθήνα κα Sabine Ghika, έγινε
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για την ενίσχυση
συνεργασίας των δύο χωρών και ειδικά της Πάφου και
συζητήθηκαν συγκεκριµένοι τρόποι για προώθηση των
επιχειρηµατικών συνεργασιών καθώς και δυνατότητες
αεροπορικής σύνδεσης πόλεων της Γαλλίας µε την Πάφο.

ΡΩΣΙΑ
Το Επιµελητήριο Πάφου είχε συνάντηση στα γραφεία του
µε εκπροσώπους της πόλης Ροστόφ ον Ντον (Rostov on
Don) τους οποίους συνόδευε ο Δήµαρχος και ο Δηµοτικός
Σύµβουλος της Πόλεως Χρυσοχούς κ. Άγγελος Γ.
Οδυσσέως και Κυριάκος Κυριάκου αντίστοιχα.

Κατά τη συνάντηση ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου κ.
Ανδρέας Δηµητριάδης παρουσίασε το επιχειρηµατικό
περιβάλλον της Κύπρου και της Πάφου, ενώ ανέλυσε τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Επαρχίας. Κατά τη συνάντηση
συζητήθηκαν, τρόποι αεροπορικής σύνδεσης του
αεροδροµίου Πάφου µε το νέο αεροδρόµιο του Ροστόφ
που τελειώνει σε λίγους µήνες αλλά και γενικότερα
ενίσχυσης της τουριστικής και επενδυτικής κίνησης από
Ρωσία προς Πάφο.

ΙΣΡΑΗΛ
Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Πάφου συνόδευσε τον
Δήµαρχο Πάφου και την αντιπροσωπεία του Δήµου στην
Β' Τελετή Αδελφοποίησης του Δήµου Πάφου µε το Δήµο
Herzliya, που έγινε στην Ισραηλινή πόλη.
Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου συναντήθηκε µε τον
Πρόεδρο της Οµοσπονδίας Επιµελητηρίων του Ισραήλ κ.
Uriel Lynn, µε αφορµή την καθηµερινή αεροπορική
σύνδεση Πάφου – Τελ Αβιβ, και συζήτησαν τρόπους
ενίσχυσης της συνεργασίας µεταξύ των δύο περιοχών και
την διοργάνωση στοχευµένων επιχειρηµατικών αποστολών
σε Πάφο και Ισραήλ.
Συζητήθηκε επίσης, όπως υπάρξει φιλελευθεροποίηση των
επενδύσεων µεταξύ Κύπρου-Ισραήλ, καθώς και η
προώθηση συνεργασιών στους τοµείς της παροχής
ιατροφαρµακευτικών υπηρεσιών, τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
υψηλής τεχνολογίας και άλλων δραστηριοτήτων που
παρουσιάζουν επενδυτικές ευκαιρίες για τις δυο πλευρές.

Από τη συνάντηση του Επιµελητηρίου µε µε εκπροσώπους της πόλης
Ροστόφ ον Ντον

ΓΕΩΡΓΙΑ
√ Πρωτόκολλο Συνεργασίας µε το Υπουργείο
Οικονοµικών της Αυτόνοµης Δηµοκρατίας της Adjara της
Γεωργίας που στοχεύει:
● Στην ενίσχυση των εµπορικών, οικονοµικών,

επιστηµονικών, τεχνολογικών και άλλων επιχειρηµατικών
σχέσεων µεταξύ των δύο χωρών.
● Στην ανταλλαγή πληροφοριών αµοιβαίου ενδιαφέροντος

για την Οικονοµία, το εξωτερικό εµπόριο και τις εµπορικές
πρακτικές.
● Στην προώθηση της συµµετοχής των φορέων και των

επιχειρήσεων των δύο χωρών σε διεθνείς και εθνικές
εξειδικευµένες εκθέσεις, επιδείξεις και άλλες διαφηµιστικές
και ενηµερωτικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι δύο
περιοχές.
Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας έγινε µέσα
στα πλαίσια υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ
των Δήµων Πάφου και Batumi.

Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πάφου
προβαίνει σε δράσεις και ενέργειες που αναβαθµίζουν το
κύρος και την εικόνα της Πάφου ως αξιόπιστου
τουριστικού προορισµού και την προσέλκυση τουριστών
από νέες αγορές µέσα από προγράµµατα εξωστρέφειας
και προβολής της Πάφου στο εξωτερικό, την οργάνωση
επιχειρηµατικών αποστολών, συναντήσεων και άλλων
εκδηλώσεων.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ο τοµέας της µεταποιητικής βιοµηχανίας έχει τη δική του
σηµασία και συνεισφορά στην οικονοµία του τόπου αφού η
βιοµηχανική δραστηριότητα έχει τεράστιες
πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στο σύνολο της οικονοµίας,
και υποστηρίζει πάρα πολλούς άλλους κλάδους της
οικονοµίας όπως το εµπόριο, την γεωργία, τις κατασκευές
και τον τουρισµό και συµβάλλει ουσιαστικά στην
ισορροπηµένη ανάπτυξη, δηµιουργώντας χιλιάδες θέσεις
εργασίας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του
παραγωγικού ιστού του τόπου.
Η Βιοµηχανία αντιµετωπίζει διαχρονικά προβλήµατα
ανταγωνιστικότητας που πολλές φορές πηγάζουν από τις
διαθρωτικές αδυναµίες και την καθυστέρηση ή/και απουσία
των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων και ιδιαίτερα την έλλειψη
στρατηγικής για στήριξη και ενίσχυση του τοµέα.

Τα κυριότερα προβλήµατα είναι τα ακόλουθα:
● Ψηλό Κόστος χρηµατοδότησης (ψηλά δανειστικά

επιτόκια) και έλλειψη της αναγκαίας ρευστότητας.

● Ψηλό κόστος λειτουργίας ως αποτέλεσµα κυρίως της

υπερβολικά ακριβής ηλεκτρικής ενέργειας και της έλλειψης
εναλλακτικών επιλογών.
● Απουσία ικανοποιητικού πλαισίου που να ενθαρρύνει και
Από την Υπογραφή του Μνηµονίου Συνεργασίας µε το Υπουργείο
Οικονοµικών της Αυτόνοµης Δηµοκρατίας της Adjara της Γεωργίας

να υποστηρίζει την αυξηµένη χρήση Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας.
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● Χαµηλή παραγωγικότητα σε σχέση µε τον µέσο όρο της

Ε.Ε.

● Γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες στην

ΣΚΟΠΟΣ

εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών και στη συνεργασία
επιχειρήσεων – κράτους.

Η χάραξη µιας Νέας Βιοµηχανικής Πολιτικής, στοχεύοντας
στην επανεκκίνηση της Κυπριακής οικονοµίας µέσα:

● Πολύ µικρή εγχώρια αγορά.

● Από την προώθηση της βιοµηχανίας παραγωγής.

● Ψηλό µεταφορικό κόστος από και προς τις αγορές του

εξωτερικού και ακριβές πρώτες ύλες.

● Ψηλό κόστος λιµανιών και τα διαχρονικά προβλήµατα

απεργιών στις µεταφορές / λιµάνια.

● Ανεπαρκές σύστηµα προώθησης των εξαγωγών.

● Την προώθηση και ανάπτυξη των επενδύσεων και των

εξαγωγών.

● Την αναγέννηση των υφιστάµενων βιοµηχανικών κλάδων.
● Την ανάπτυξη καινούργιων τοµέων και τεχνολογιών µέσα

● Έλλειψη εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού.

από την προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής
ανάπτυξης και της καινοτοµίας.

● Περιορισµένη δραστηριότητα σε θέµατα Έρευνας και

● Δηµιουργία συστήµατος που να βελτιώσει την πρόσβαση

Καινοτοµίας.

στις δεξιότητες.

● Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας σε Βιοµηχανικά τεµάχια

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

που ανήκουν στο κράτος.

● Ψηλό κόστος ενοικίων βιοµηχανικών τεµαχίων στις

Βιοµηχανικές Περιοχές και Ζώνες (ανήκουν στο κράτος)
Τα Επιµελητήρια πιστεύουν ότι ο τοµέας της βιοµηχανίαςµεταποίησης έχει τη δική του δυναµική και µε την
κατάλληλη στήριξη µπορεί να βελτιώσει σηµαντικά την
αποδοτικότητα του προς όφελος της οικονοµίας
γενικότερα. Με την εφαρµογή απλών µέτρων στήριξης η
βιοµηχανία µπορεί να αποτελέσει και πάλι την βάση
επανεκκίνησης της ανάπτυξης.

Τα κυριότερα προβλήµατα είναι τα ακόλουθα:
● Συµπερίληψη της βιοµηχανίας στις προτεραιότητες της

νέας αναπτυξιακής πολιτικής.

● Επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης και βελτίωση των

συντελεστών δόµησης/κάλυψης/ορόφων στις βιοµηχανικές
περιοχές και ζώνες.

● Αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε νέους και

υφιστάµενους τοµείς µέσα από την καινοτοµία και τις
επενδύσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες.
● Ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών βιοµηχανιών.
● Αύξηση της αποδοτικότητας του εργατικού δυναµικού και

βελτίωση των ικανοτήτων / δεξιοτήτων.

● Ανάπτυξη των υποδοµών (ενέργεια, µεταφορές, κ.τ.λ.) και

της χωροταξικής πολιτικής για υποστήριξη της
ανταγωνιστικότητας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καλέσει όλα τα κράτη µέλη
να αναγνωρίσουν την καίρια σηµασία της βιοµηχανίας στην
οικονοµία προσφέροντας την απαραίτητη στήριξη ούτως
ώστε η συνεισφορά της στο ΑΕΠ να ανέλθει στο 20% µέχρι
το 2020.

προωθεί πιο έµπρακτα την διασύνδεση βιοµηχανίας και
πανεπιστηµίων καθώς και βελτίωση της πρόσβασης των
βιοµηχανιών στις υφιστάµενες υποδοµές.

Για το ΚΕΒΕ δεν υπάρχει καµία αµφιβολία, κρίνοντας και
από τις αντιστάσεις του κλάδου στην οικονοµική κρίση,
ότι η βιοµηχανία έχει εξαιρετικές προοπτικές και σηµασία
στην οικονοµία του τόπου γι' αυτό πρέπει να προσεχθεί
ιδιαίτερα.

● Εκπαίδευση ανθρωπινού δυναµικού σε θέµατα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

● Διαµόρφωση πιο συγκεκριµένης πολιτικής που να

επιχειρηµατικότητας και αναβάθµιση του συστήµατος
επαγγελµατικής κατάρτισης και µαθητείας και η άµεση
διασύνδεση του µε την αγορά εργασίας.
● Εισαγωγή νέων φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις

στην µεταποιητική βιοµηχανία όπως π.χ. την εφαρµογή του
µέτρου επιταχυνόµενης απόσβεσης.
● Βελτίωση του συστήµατος επιστροφής του ΦΠΑ για

βελτίωση της ρευστότητας των εξαγωγικών µονάδων.

Σε συνεργασία µε το ΚΕΒΕ και τα άλλα Τοπικά
Επιµελητήρια έχει ετοιµαστεί επιστηµονική µελέτη, η
οποία να καταδεικνύει την βιοµηχανική στρατηγική που
θα πρέπει να υιοθετηθεί για αντιµετώπιση των
προβληµάτων του τοµέα της βιοµηχανίας και η οποία
προωθείται προς το Κράτος για υλοποίηση.
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ΝΈΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ (Βάση Μελέτης)

Οι βιοµηχανικές Περιοχές αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό
θεσµό του κράτους ο οποίος στηρίζει τη βιοµηχανική
ανάπτυξη και προσφέρει τους αναγκαίους χώρους για
δραστηριοποίηση των βιοµηχανικών µονάδων γι' αυτό και
πρέπει ο θεσµός µε τις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις να
ενισχυθεί.
Τα κυριότερα θέµατα/ προβλήµατα σε σχέση µε τις
βιοµηχανικές περιοχές τα οποία προωθήθηκαν σε
συνεργασία µε το ΚΕΒΕ και χρίζουν άµεσης αντιµετώπισης /
επίλυσης είναι:
● Επέκταση της χρονικής περιόδου των µισθώσεων σε

βιοµηχανικά τεµάχια στις Βιοµηχανικές Περιοχές πέραν των
99 ετών ή τουλάχιστον για ακόµα 3 περιόδους ώστε να µην
παρουσιάζονται περιορισµοί στη διάρκεια των συµβάσεων.

● Δυνατότητα ανανέωσης των µισθώσεων, πολύ πριν τα

ανταγωνιστικότητας, τα οποία οφείλονται τόσο σε
ενδογενείς όσο και εξωγενείς παράγοντες.

● Διατήρηση του δικαιώµατος υποθήκευσης των

Λόγω της οικονοµικής κρίσης και των χρηµατοπιστωτικών
περιορισµών που ετέθησαν, η οικονοµία και η
επιχειρηµατικότητα έχουν οδηγηθεί σε οικονοµικά
αδιέξοδα και αναπόφευκτα επηρέασαν και την βιοµηχανική
ανάπτυξη.

τελευταία 7 έτη που ισχύει σήµερα.

συµβάσεων καθώς και δυνατότητα για µεταβίβαση των
υποθηκευµένων συµβάσεων µίσθωσης υποστατικών σε Β.Π
σε χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα.
● Δυνατότητα µεταβίβασης – πώλησης της µίσθωσης καθ'

όλη τη διάρκεια αυτής σε άλλο δικαιούχο.

● Υιοθέτηση µηδενικού συντελεστή φορολογίας ακίνητης

ιδιοκτησίας σε βιοµηχανικά τεµάχια κρατικής ιδιοκτησίας.

Η Πάφος, ως επί το πλείστον, δεν διαθέτει βιοµηχανικές
µονάδες εξαγωγικού προσανατολισµού. Οι υφιστάµενες
βιοµηχανίες διαθέτουν τα προϊόντα και παρέχουν τις
υπηρεσίες τους κυρίως στη τοπική οικονοµία.

● Προστασία των Βιοµηχανικών περιοχών (και κατ'

επέκταση και των Βιοµηχανικών Ζωνών) από την επέλαση
των οικιστικών αναπτύξεων.
● Βελτίωση Αστυνόµευσης και ασφάλειας εντός των

Βιοµηχανικών Περιοχών.

● Βελτίωση των προσβάσεων στις Βιοµηχανικές Περιοχές

και περίφραξη.

● Πυρασφάλεια – Πυρόσβεση.
● Σύνδεση υποστατικών στις Βιοµηχανικές Περιοχές µε τα

αποχετευτικά συστήµατα.

● Βελτίωση του χρόνου έκδοσης πολεοδοµικών αδειών για

νέες µονάδες και επεκτάσεις υφιστάµενων µονάδων.
● Αξιοποίηση ανεκµετάλλευτης κρατικής γης εντός

Βιοµηχανικών Περιοχών για εφαρµογή συστηµάτων ΑΠΕ
και δηµιουργία χώρων στάθµευσης.
● Συµπερίληψη των Βιοµηχανικών Περιοχών στα

δροµολόγια των αστικών λεωφορείων.

● Βελτίωση προγραµµατισµού και χωροθέτησης των

µονάδων έτσι ώστε να µην τοποθετούνται µονάδες
τροφίµων δίπλα από βιοµηχανίες χηµικών προϊόντων.
● Υιοθέτηση ευέλικτων προγραµµάτων εξόφλησης

καθυστερηµένων οφειλών από βιοµηχανίες προς το κράτος.
● Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων.

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

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

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Α' ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ (ΜΕΣΟΓΗΣ):

Ο τοµέας της Βιοµηχανίας και η βιοµηχανική δραστηριότητα
στην Πάφο συνεχίζει να αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα

Τα προβλήµατα που παρατηρούνται είναι:
● Ανάγκη επιδιόρθωσης δρόµων και πεζοδροµίων.
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● Απαραίτητη ενίσχυση ασφάλειας και αναβάθµιση της

καθαριότητας.

● Υψηλό κόστος ηλεκτρικού ρεύµατος.
● Η πρόσφατη επιβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας στα

µισθωµένα ακίνητα.

Έχουν αναπτυχθεί όλα τα βιοµηχανικά τεµάχια που
παραχωρήθηκαν.
Από τη Γενική Συνέλευση των βιοµηχάνων της βιοµηχανικής
περιοχής Μεσόγης

Α' ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ (ΜΕΣΟΓΗΣ)

Β' ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ ΤΙΜΗΣ):
Τα προβλήµατα που παρατηρούνται είναι:
● Υψηλά και µη ανταγωνιστικά ενοίκια.
● Δυσβάστακτες φορολογίες των Τοπικών Αρχών.
● Το υψηλό κόστος του ηλεκτρικού ρεύµατος.
● Απαιτείται αναβάθµιση της καθαριότητας και άµεση µετακίνηση
των παράνοµων κτηνοτροφικών υποστατικών που βρίσκονται ή
γειτνιάζουν µε την βιοµηχανική περιοχή.
● Η πρόσφατη επιβολή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας στα
µισθωµένα ακίνητα.

Β' ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ – Α' ΦΑΣΗ (ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ ΤΙΜΗΣ)

Β' ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ – Β' ΦΑΣΗ (ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ / ΤΙΜΗΣ)
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Λόγω της οικονοµικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας,
καθώς και της αδυναµίας των τραπεζών για χρηµατοδότηση,
ο αριθµός των βιοµηχανικών µονάδων που έχουν
ανεγερθεί είναι περιορισµένος. Η οικονοµική κρίση έχει
παγοποιήσει την υλοποίηση αριθµού επενδυτικών σχεδίων
παρ' όλο που έχουν εξασφαλιστεί σχετικές πολεοδοµικές
άδειες.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ
ΠΑΦΟΥ
Ο Επαρχιακός Σύνδεσµος Οινοποιείων Πάφου ο οποίος
εντάχθηκε στο Επιµελητήριο Πάφου στοχεύει:
- Στην δυναµική προώθηση της επίλυσης των προβληµάτων
που αντιµετωπίζει ο κλάδος.
- Την συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα που θα
συµβάλουν στην αναβάθµιση της παραγωγικής διαδικασίας
του κλάδου και στην οµαδική προώθηση των παραγόµενων
προϊόντων.
- Την εκπροσώπηση του κλάδου σε επιχειρηµατικά φόρουµ
και εκθέσεις του εξωτερικού για ανάπτυξη και προώθηση
του τοµέα.

στην Β' Βιοµηχανική Περιοχή Πάφου (Αγίας Βαρβάρας /
Τίµης) για τη δηµιουργία Πολυδύναµου Διοικητικού
Βιοµηχανικού Κέντρου.
Σκοπός του Βιοµηχανικού Κέντρου είναι να δοθεί
δυνατότητα καλύτερης εξυπηρέτησης του επιχειρηµατικού
κόσµου και ειδικά των βιοµηχάνων καθώς και η
αξιοποίηση διαφόρων σχεδίων και προγραµµάτων. Το
Κέντρο προβλέπεται ότι θα διαθέτει αίθουσες διαλέξεων /
κατάρτισης, ηλεκτρονικής σύνδεσης, έκθεση βιοµηχανικών
προϊόντων, εστιατόριο, βρεφοκοµικό σταθµό και
οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες και διευκολύνσεις κριθούν
απαραίτητες για εξυπηρέτηση των αναγκών των
βιοµηχάνων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ
Έχουν εξασφαλιστεί θετικές προκαταρτικές απόψεις από το
Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως και ετοιµάζονται
προσχέδια µε βάση τις πιο πάνω χρήσεις σε συνεργασία µε
την Σχολή Αρχιτεκτονικών, Μηχανικών και
Γεωπεριβαλλοντικών επιστηµών του Πανεπιστηµίου
Νεάπολις.

- Την διοργάνωση Τοπικών εκδηλώσεων για προβολή των
Παφίτικων κρασιών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

Από την συνάντηση µε τον κ. Κυριάκο Αλεξάνδρου Διευθυντή του
Τµήµατος Γεωργίας – Οινολογικό Τµήµα

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

Το Επιµελητήριο προωθεί την δηµιουργία Επιστηµονικού
και Τεχνολογικού Πάρκου στην Πάφο για προώθηση της
επαρχίας ως ερευνητικού και αναπτυξιακού κέντρου και
κάνει τα απαραίτητα διαβήµατα ώστε να µπορεί και η Πάφος
να διεκδικήσει µε αξιώσεις την κατασκευή ενός τόσο
σηµαντικού έργου που θα αποτελέσει το έναυσµα
δηµιουργίας καινοτόµων επιχειρήσεων σε ολόκληρη την
Κύπρο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η ανάπτυξη του τοµέα των υπηρεσιών, ιδιαίτερα αυτών που
σχετίζονται µε δραστηριότητες από το εξωτερικό, είναι
αδήριτη ανάγκη για την Πάφο ώστε να µειωθεί η εξάρτηση
της σε παραδοσιακούς και ευάλωτους οικονοµικούς τοµείς.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ / ΤΙΜΗΣ

Η Πάφος έχει όλες τις δυνατότητες για να αναπτυχθεί σε
Ποιοτικό Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών, ιδιαίτερα στους
τοµείς των Συµβουλευτικών Υπηρεσιών, του
Επιχειρηµατικού, Ιατρικού, Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού,
Εµπορικού και άλλων µορφών Εναλλακτικού Τουρισµού.

Το Επιµελητήριο µέσα στα πλαίσια υποστήριξης του
επιχειρηµατικού και ειδικά του βιοµηχανικού κόσµου της
Επαρχίας Πάφου, εξασφάλισε την παραχώρηση τεµαχίου

Για να γίνει εφικτή η προσέλκυση και δραστηριοποίηση
διεθνών εταιρειών και γενικότερα η ανάπτυξη νέων
δραστηριοτήτων, θα πρέπει να γίνουν τα αναγκαία έργα
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υποδοµής και ανάπτυξης και να παρασχεθούν τα αναγκαία
ελκυστικά κίνητρα.

● Οικονοµική αυτονοµία µε τη σύσταση του Ταµείου

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

● Σφαιρικός προϋπολογισµός (τα έξοδα δεν θα ξεπερνούν

Ο Τοµέας των Υπηρεσιών αποτελεί τον ένα από τους δύο
βασικότερους τοµείς οικονοµικών δραστηριοτήτων του
Επιµελητηρίου από τον οποίο και προέρχεται περίπου το
50% των µελών του.

● Καθολική κάλυψη.

Το Επιµελητήριο δίνοντας έµφαση στο Τοµέα των
Υπηρεσιών λειτούργησε το Συµβούλιο Υπηρεσιών, στο
οποίο συµµετέχουν εκπρόσωποι όλων των επαγγελµατικών
και οικονοµικών δραστηριοτήτων του τοµέα Υπηρεσιών και
το οποίο προωθεί την επίλυση προβληµάτων και
αναλαµβάνει πρωτοβουλίες που αφορούν την ανάπτυξη και
τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων του τοµέα σε συνεργασία
µε άλλους θεσµοθετηµένους φορείς του κλάδου.

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ
Μια σειρά από δείκτες επιβεβαιώνουν ότι ο κλάδος των
ακινήτων κινείται µε ρυθµούς ανάκαµψης σαφώς
υψηλότερους σε σχέση µε την υπόλοιπη οικονοµία,
καταδεικνύοντας την σηµαντική συµβολή και ώθηση που
δίνει ο τοµέας ανάπτυξης γης στη συνολική προσπάθεια για
ανάκαµψη της οικονοµίας.
Τα βελτιωµένα κίνητρα και σχέδια που παρέχει η Κυπριακή
Δηµοκρατία σε συνδυασµό µε την εξωστρέφεια που
χαρακτηρίζει τον κλάδο του Τοµέα Ανάπτυξης Γης,
αναµένεται να αυξήσουν περαιτέρω το ενδιαφέρον και τις
πράξεις από ξένους αγοραστές.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Μετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου από την ολοµέλεια της
Βουλής στις 16/06/2017, το ΓεΣΥ περνά στην φάση της
υλοποίησης. Το ΕΒΕ Πάφου χαιρετίζει τη ψήφιση των
µεταρρυθµιστικών νοµοσχεδίων του
Γενικού Συστήµατος Υγείας και της
αυτονόµησης των δηµόσιων
νοσηλευτηρίων από τη Βουλή τα οποία
είναι εξαιρετικής σηµασίας για την
ανάπτυξη και βελτίωση του τοµέα της
υγείας στην Κύπρο.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του
προτεινόµενου Συστήµατος Υγείας είναι
τα ακόλουθα:
● Χρηµατοδότηση από εισφορές των

εργοδοτών, των µισθωτών, των
αυτοεργοδοτούµενων, των
εισοδηµατιών και του Κράτους, το οποίο
θα επωµισθεί και το µεγαλύτερο βάρος
● Αγορά υπηρεσιών υγείας τόσο από τον

ιδιωτικό όσο και από το δηµόσιο τοµέα
● Ελεύθερη επιλογή του παροχέα

υπηρεσιών υγείας από τον ασθενή
● Εφαρµογή του θεσµού του

Προσωπικού Ιατρού
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Ασφάλισης Υγείας

τα έσοδα) και µηχανισµός αναπροσαρµογής των τιµών
αποζηµίωσης προς τους παροχείς

Το 2006, ο συµβουλευτικός οίκος McKinsey & Co
ετοίµασε τη στρατηγική για την εφαρµογή του ΓεΣΥ. Στη
συνεχεία ο Οργανισµός Ασφάλισης Υγείας, µε την
υποστήριξη των συµβούλων, ανέπτυξε τις λεπτοµέρειες που
αφορούν στη λειτουργία του συστήµατος υγείας στη βάση
του γενικού πλαισίου που καθορίστηκε στο Νόµο του ΓεΣΥ
και κατόπιν επαφών µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.
Την περίοδο που ακολούθησε έγινε µεγάλο µέρος των
εργασιών υλοποίησης του ΓεΣΥ, όπως ετοιµασία
προσχέδιων κανονισµών, ενηµέρωση εµπλεκόµενων
φορέων, κοστολόγηση του ΓεΣΥ (αναλογιστική µελέτη
Mercer), ετοιµασία βασικών αρχών λειτουργίας του ΓεΣΥ,
εξέταση προτιµητέου µοντέλου µεταξύ µονασφαλιστικού
και πολυασφαλιστικού συστήµατος (µελέτη Παγκόσµιου
Οργανισµού Υγείας) κτλ.
Στις 21 Ιουλίου 2016 µετά από τη σύσκεψη του Προέδρου
της Δηµοκρατίας µε τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών
κοµµάτων υπήρξε κατάληξη και συµφωνία στην προώθηση
και εφαρµογή του ΓεΣΥ στη βάση των µελετών και
σχεδιασµών του Οργανισµού Ασφάλισης Υγείας.
Στις 13 Σεπτεµβρίου 2016, ακολούθησε δεύτερη σύσκεψη
του Προέδρου της Δηµοκρατίας µε τους αρχηγούς των
κοινοβουλευτικών κοµµάτων όπου συµφωνήθηκε ο οδικός
χάρτης υλοποίησης του ΓεΣΥ.
Στον πιο κάτω πίνακα συνοψίζεται το χρονοδιάγραµµα
εφαρµογής του ΓεΣΥ, όπως έχει διαµορφωθεί µετά την
ψήφιση του στις 16/06/2017 από την ολοµέλεια της
Βουλής.

Η εφαρµογή του ΓεΣΥ θα αποτελέσει ορόσηµο για την
Κυπριακή Δηµοκρατία και ένα εκ των σηµαντικότερων
αγαθών, αν όχι το σηµαντικότερο, που θα παρέχει η
Κυπριακή πολιτεία προς τους πολίτες ισάξιο του
συστήµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η έκταση και το
κόστος του εγχειρήµατος είναι τέτοια ώστε να καθιστά
αναγκαία την εφαρµογή του πάνω σε ορθή βάση ευθύς
εξαρχής. Λανθασµένες ενέργειες και αποφάσεις που θα
ληφθούν σήµερα στη βάση πολιτικών ευαισθησιών και όχι
στη βάση της λογικής και του ορθολογισµού θα έχουν
τεράστιο οικονοµικό κόστος για ολόκληρη την κοινωνία και
αρνητικό αντίκτυπο στο επίπεδο της δηµόσιας υγείας.

● Έχει ελκυστικό περιβάλλον και σχετική υποδοµή για να

Το ΕΒΕ Πάφου θεωρεί το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ) ως
ένα από τα µεγαλύτερα έργα που προωθεί το Κράτος.
Επιβάλλεται όπως στο Διοικητικό Συµβούλιο του
Οργανισµού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), συµµετέχουν
εµπειρογνώµονες / επιστήµονες µε σχετική ειδίκευση, µε
γνώση στο αντικείµενο που καλούνται να διαχειριστούν και
µε ανεξαρτησία στην εκπροσώπηση για την ορθολογιστική
διαχείριση του Σχεδίου, µε µοναδικό γνώµονα το ευρύτερο
συµφέρον του τόπου, της οικονοµίας και των πολιτών.

● Έχει υψηλής ποιότητας ζωή.

φιλοξενήσει τα στελέχη διεθνών επιχειρήσεων.

● Παρέχει υψηλού επιπέδου νοµικές, λογιστικές,

συµβουλευτικές, τραπεζικές και άλλες υπηρεσίες.

● Έχει εξαιρετική υποδοµή στις µεταφορές, τηλεπικοινωνίες

και συνεδριακές διευκολύνσεις.

● Διαθέτει εργατικό δυναµικό µε ανώτερη εκπαίδευση και

επαγγελµατισµό.

● Έχει διεθνές αεροδρόµιο µε πολλές διασυνδέσεις.

Περαιτέρω, τα γενικότερα πλεονεκτήµατα της Κύπρου είναι:
- Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής
Νοµισµατικής Ένωσης.
- Σταθερό νοµικό και φορολογικό περιβάλλον.
- Ευνοϊκό φορολογικό σύστηµα µε χαµηλό συντελεστή
εταιρικού φόρου σε σχέση µε τα Κράτη της ΕΕ, στο 12,5%.
- Ευρύ φάσµα συµβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας.
- Στρατηγική θέση στο σταυροδρόµι της Ευρώπης, της
Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής και ιδανική
ζώνη ώρας.
- Εξελίσσεται σε ενεργειακό κόµβο.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΜµΕ)
Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις της Πάφου αποτελούν τον
στυλοβάτη της οικονοµίας και έχουν υποστεί καταστροφικό
πλήγµα. Συνοπτικά, µεταξύ πολλών άλλων, το Επιµελητήριο
προώθησε τις ακόλουθες δράσεις προς υποστήριξη των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων
● Ειδική διεπιστηµονική οµάδα αποτελούµενοι από

δικηγόρους, οικονοµολόγους και λογιστές παρείχε
υποστήριξη στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις άνευ αµοιβής,
● Με παραστάσεις προς το κράτος εξασφαλίστηκε η
Από την ενηµερωτική συνάντηση εκπροσώπων του Οργανισµού
Ασφάλισης Υγείας µε τα Ιατρικά Κέντρα της Πάφου, σχετικά µε το ΓεΣΥ

ΠΑΦΟΣ – ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το ΕΒΕ Πάφου δίδει ιδιαίτερη σηµασία στην καθιέρωση της
Πάφου ως Κέντρου Διεθνών Επιχειρηµατικών
Δραστηριοτήτων.
Τα πολλαπλά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Πάφου
µπορούν να καταστήσουν την Πάφο πόλο έλξης των ξένων
επιχειρήσεων, µετατρέποντας έτσι την Επαρχία σε διεθνές
επιχειρηµατικό και χρηµατοοικονοµικό κέντρο. Η Πάφος
πληροί τα πιο κάτω κριτήρια εδραίωσης της ως Διεθνές
Επιχειρηµατικό Κέντρο, ως µέρος της ευρύτερης
προσπάθειας που καταβάλει η Κύπρος:

πληρωµή οφειλών προς τις κοινωνικές ασφαλίσεις και τον
Φόρο Εισοδήµατος µε δόσεις,
● Διοργάνωσε µεγάλων αριθµό σεµιναρίων µε στόχο τις

µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τους τρόπους και
µεθοδολογίες αντιµετώπισης της κρίσης καθώς και άλλων
θεµάτων επικαιρότητας,
● Προέβη σε παραστάσεις προς τις ηγεσίες των Τραπεζών

για τα επιτόκια και τους όρους δανειοδότησης των
επιχειρήσεων,

● Προώθησε την εξαγωγή τοπικών προϊόντων και την

συνεργασία τοπικών επιχειρήσεων µε επιχειρήσεις του
εξωτερικού,
● Διοργάνωσε εµπορικές αποστολές σε διάφορες χώρες µε

την συµµετοχή µικροµεσαίων επιχειρήσεων,
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● Προώθησε ευρωπαϊκά προγράµµατα που στόχευαν στην

παροχή υποστήριξης στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
● Προώθησε σωρεία άλλων δράσεων για επίλυση

προβληµάτων στις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές
καθώς και γενικότερων προβληµάτων των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΜµΕ)
● Κίνητρα και σχέδια για αναθέρµανση της οικονοµίας και

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

● Ενίσχυση των ΜµΕ από σχέδια και πόρους της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

● Άµεση επίλυση του προβλήµατος της ρευστότητας των

τραπεζών ώστε να δανειοδοτήσουν τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις µε ανταγωνιστικά επιτόκια.

επιχειρηµατικές συνεργασίες των µελών του και την
προσέλκυση επενδύσεων στην Επαρχία, ετοίµασε
σύγχρονο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό σε διάφορες
γλώσσες, που περιγράφει όλους τους τοµείς της Πάφου.
Πιο συγκεκριµένα:
1. Σύγχρονη ιστοσελίδα σε Αγγλικά και Ελληνικά, µε στόχο
την προβολή των µελών µας και την προώθηση της
Επαρχίας της Πάφου ως αξιόπιστο περιφερειακό κέντρο
παροχής υπηρεσιών και προσέλκυση ξένων επενδύσεων και
συνεργασιών.
2. Φυλλάδιο της Επαρχίας Πάφου σε Αγγλικά και Κινέζικα,
που περιγράφει τους λόγους που κάποιος πρέπει να
επενδύσει στην Πάφο, αναφέροντας τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα αλλά και την υποδοµή που µπορεί να
παράσχει η Επαρχία σε επιχειρήσεις και επενδυτές.
Παράλληλα προγραµµατίζεται η έκδοση του φυλλαδίου σε
Ρώσικα και Αραβικά.

● Εφαρµογή του εγγυοδοτικού οργανισµού (τραπεζικές

εγγυήσεις των ΜµΕ).

● Οι ΜµΕ να γίνουν πιο εξωστρεφείς.

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

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
To E.B.E Πάφου σε µια προσπάθεια να στηρίξει και να
προωθήσει τις µεγάλες ιδιωτικές αναπτύξεις της Πάφου,
επεξεργάζεται την διοργάνωση επενδυτικών φόρουµ στη
Πάφο µε την Ινδία (υπό την αιγίδα του Υπουργού
Οικονοµικών) και µε την Κίνα (υπό την αιγίδα του
Υπουργού Ε.Ε.Β&Τ).

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Το Επιµελητήριο Πάφου στη προσπάθεια του να συµβάλει
στην εξεύρεση εναλλακτικών πηγών χρηµατοδότησης των
µεγάλων ιδιωτικών αναπτύξεων αλλά και στην αξιοποίηση
διαφόρων χρηµατοδοτικών σχεδίων για τον επιχειρηµατικό
κόσµο είχε διάφορες συναντήσεις µε αξιωµατούχους
Ευρωπαϊκών και Διεθνών χρηµατοδοτικών οργανισµών:
● Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
● Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
● Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων οικονοµικής κρίσης και

τα πρόσφατα χρηµατοπιστωτικά προβλήµατα.

Τις αποστολές θα δεχτεί στο Προεδρικό ο Πρόεδρος της
Κυπριακής Δηµοκρατίας. Θα γίνει σχετικός
προϋπολογισµός και θα εξασφαλιστούν χορηγίες (CIPA,
KOT, Τράπεζες, Επενδυτικοί και επιχειρηµατικοί φορείς
κτλ).

ΈΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Το Επιµελητήριο στην προσπάθεια του να προωθήσει τις
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Από τη συνάντηση του ΔΣ ΕΒΕ Πάφου µε εκπροσώπους των
µεγάλων ιδιωτικών αναπτύξεων της Επαρχίας

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ – APHRODITE FUND
Το ΕΒΕ Πάφου σε συνεργασία µε τον Παγκύπριο Σύνδεσµο
Επενδυτικών Ταµείων (CΙFA) και τη Θυγατρική Εταιρεία της
Τράπεζας Κύπρου CISCO, προωθεί την δηµιουργία
Επενδυτικού Ταµείου ύψους 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, το
οποίο θα θέσει κάτω από την οµπρέλα του 5 έως 6 µεγάλα
σύνθετα αναπτυξιακά έργα του ιδιωτικού τοµέα στην Πάφο,
για την προώθηση της υλοποίησης τους.

Παραθέτουµε πιο κάτω τη δοµή του προτεινόµενου
επενδυτικού ταµείου

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η Τουριστική βιοµηχανία παραµένει ένας εκ των δύο
βασικότερων και σηµαντικότερων τοµέων οικονοµικής
δραστηριότητας της Επαρχίας Πάφου.
Η Πάφος διαθέτει περίπου 29,000 κλίνες (το 33% των
κλινών Παγκύπρια) εκ των οποίων πάνω από το 40%
αφορά ξενοδοχειακές µονάδες κατηγορίας 4 και 5
αστέρων. Προσελκύει κάθε χρόνο περίπου το 33% των
συνολικών τουριστικών αφίξεων µε κύριες αγορές την
Αγγλική, Ρωσική, Γερµανική, Ολλανδική, και µε καλή
προοπτική ως προς τις Σκανδιναβικές χώρες και τις
αναδυόµενες/ ανερχόµενες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης
όπως της Πολωνίας, Ιταλίας, Γαλλίας, Αυστρίας,
Λουξεµβούργου, Βελγίου των Αραβικών Χωρών κ.α.

Από τη συνάντηση του ΔΣ του ΕΒΕ µε εκπροσώπους της EBRD, της
CISCO και του CIFA

Το Επιµελητήριο έχει συζητήσει το πιο πάνω αναφερόµενο
θέµα µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα, την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και µε
αριθµό επενδυτικών ταµείων του εξωτερικού, καθώς και
εµπειρογνώµονες επενδυτικών ταµείων (δικηγόρους,
οικονοµικούς αναλυτές και άλλους).
Μέσα από τις πιο πάνω αναφερόµενες διαβουλεύσεις έχει
διαφανεί ότι η προσπάθεια του Επιµελητηρίου θα µπορούσε
να έχει θετική κατάληξη σε σύντοµο χρονικό διάστηµα εάν
αναλάµβανε ως Διευθυντής Επενδύσεων (Investment
Manager) του προτεινόµενου επενδυτικού ταµείου,
οργανισµός διεθνούς κύρους, και το Επιµελητήριο προς
αυτή την κατεύθυνση είναι σε διαβουλεύσεις µε διάφορους
οργανισµούς συµπεριλαµβανοµένου και του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου.
Διαφαίνεται επίσης ότι οι Τράπεζες που θα
χρηµατοδοτήσουν τα έργα που θα ενταχθούν στο
Επενδυτικό Ταµείο, είναι διατεθειµένες να µετατρέψουν τα
δάνεια τους σε επένδυση στο Ταµείο και µε αυτό τον τρόπο
να απελευθερωθούν από τις επιβαρύνσεις τα έργα.

Η Πάφος το 2016 προσέλκυσε συνολικά περίπου
1,100,000 αφίξεις και εισοδήµατα για την ίδια περίοδο
περίπου 900εκ σε τουριστικό συνάλλαγµα. Αναµένουµε και
για το 2017 θα επιτευχθεί περαιτέρω ανάκαµψη. Πρέπει
όµως να επισηµάνουµε ότι η αυτή θετική εξέλιξη για το
2015-2016 οφείλεται σε ένα συνδυασµό παραγόντων
όπως:
1. Tην παροχή από το κράτος µέσω του ΚΟΤ, ουσιαστικών
και ελκυστικών οικονοµικών κινήτρων προς τους
διοργανωτές ταξιδιών και αεροπορικές εταιρείες.
2. Στα γεγονότα της Μέσης Ανατολής και διεθνής κυρώσεις.
3. Στις προσπάθειες των Ξενοδόχων και στις χαµηλές τιµές
διαµονής και διατροφής.
4. Στην ενδυνάµωση της Ρωσικής , Αγγλικής αγοράς,.
Γερµανίας, Ισραήλ κ.α.
5. Στην συνέχιση µεγάλου αριθµού πτήσεων από την
Ryanair, Easyjet, Germania, και άλλες αερογραµµές.
H Κύπρος και η Πάφος ιδιαίτερα ως ένας ανεπτυγµένος
τουριστικός προορισµός, σε ένα έντονα ανταγωνιστικό
περιβάλλον, δέχεται τις επιδράσεις της παγκοσµιοποίησης
και της ωρίµανσης της αγοράς. Το τουριστικό προϊόν της
Πάφου έχει να αντιµετωπίσει συσσωρευµένα προβλήµατα
και αδυναµίες όπως:
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- την µονοδιάστατη ανάπτυξη και τυποποίηση του,
- την καταπόνηση του φυσικού περιβάλλοντος και της
πολιτιστικής ταυτότητας,
- το ψηλό λειτουργικό κόστος,
- την εποχικότητα,
- την εξάρτηση από ορισµένους διοργανωτές ταξιδιών,
- την υπερεξάρτηση στην Αγγλική Αγορά, που σήµερα
παρουσιάζει αβεβαιότητα λόγω συναλλάγµατος
- την υπερεξάρτηση τώρα από την ρωσική αγορά
- την ανεπάρκεια πτήσεων, απουσία αναγκαίων έργων
υποδοµής, διευκολύνσεων κ.α
Παρ' όλα αυτά µε όραµα την ανάπτυξη της επαρχίας την
αναβάθµιση της ποιότητας αλλά και την προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος καλούµαστε να ανταποκριθούµε
άµεσα και επιτυχώς στις παρούσες αλλά και µελλοντικές
ανάγκες και απαιτήσεις των επισκεπτών καθώς και των
κατοίκων στης Πάφου.

1. Η περαιτέρω ανάπτυξη της προσβασιµότητας, η στήριξη
υφιστάµενων και η προσθήκη νέων αεροπορικών
δροµολογίων από αγορές προτεραιότητας, η πλήρης
εφαρµογή της πολιτικής ανοικτών αιθέρων και η
προσέλκυση απευθείας πτήσεων.
2. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
προσφερόµενων υπηρεσιών, η στήριξη των επιχειρηµατιών
µε κίνητρα και η προσπάθεια µείωσης των λειτουργικών
τους εξόδων, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί,
προσφέροντας ελκυστικότερες τιµές και υψηλότερου
επιπέδου υπηρεσίες.
3. Η εντατικοποίηση των προσπαθειών προβολής, ένταξη
νέων µέσων και καινοτοµιών στην προβολή και προώθηση
της τουριστικής Πάφου, και προσέλκυση νέων αγορών και
κατηγοριών τουρισµού.

Η Πάφος επιδιώκει στα επόµενα χρόνια να επανατοποθετεί
στον τουριστικό χάρτη αναδεικνύοντας και ενισχύοντας τα
πλεονεκτήµατα που την διαφοροποιούν από τους
ανταγωνιστές της.
Αυτό, όσον αφορά τις τοπικές ενέργειες, µπορεί να
επιτευχθεί µέσω της στρατηγικής τουρισµού που
περιλαµβάνει τρεις επιµέρους στρατηγικές, την στρατηγική
Προϊόντος, την στρατηγική Μάρκετινγκ και Στρατηγική
ποιότητας/ πρόσθετης αξίας καθώς και συγκεκριµένα
σχέδια δράσης.
Η εξέλιξη και το µέλλον του τουρισµού στην Κύπρο
εξαρτάται από την ταχύτητα ανάληψης δράσεων από τον
ιδιωτικό, τον δηµόσιο τοµέα και τον άριστο συντονισµό
τους στα πλαίσια ενός βραχυπρόθεσµου αλλά και
µακροπρόθεσµού στρατηγικού σχεδιασµού για την
διασφάλιση της µελλοντικής επιτυχίας.
Οι βασικές προτεραιότητες που θέτει το ΕΒΕ Πάφου και η
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας
Πάφου είναι:
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4. Η αναβάθµιση της προσφερόµενης τουριστικής
εµπειρίας, για την οποία απαιτείται αναβάθµιση και ανάδειξη
αρχαιολογικών χώρων, χώρων γενικότερου ενδιαφέροντος
και τουριστικών περιοχών, εµπλουτισµός των υφιστάµενων
οινοπεριοδειών, ανάπτυξη ποδηλατικών διαδροµών,
προσφορά γαστρονοµικής εµπειρίας, ανάπτυξη τουρισµού
φύσης, δραστηριότητες υγρού στοιχείου, διοργάνωση
εκδηλώσεων, και άλλα.

5. Η επέκταση της Τουριστικής περιόδου και ανάπτυξη του
τουρισµού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, µέσα από µια
συντονισµένη προσπάθεια µεταξύ κράτους, επιχειρηµατιών,
και εταίρων της Κύπρου στο εξωτερικό.
6. Η υλοποίηση των εκκρεµούντων προγραµµατισµένων
ιδιωτικών και δηµόσιων έργων υποδοµής και ανάπτυξης
που σχετίζονται άµεσα και µε τον τουρισµό.
7. Η διεύρυνση των αγορών από όπου προσελκύουµε
τουρίστες, ώστε να υπάρξει µείωση της µεγάλης εξάρτησης
από τις δύο κύριες αγορές (Βρετανική και Ρώσικη)
8. Η στήριξη και ενθάρρυνση εργοδότησης ντόπιου
προσωπικού στην τουριστική βιοµηχανία.
9. Η ανάπτυξη του αγροτουρισµού, µε ταυτόχρονη παροχή
κινήτρων για την δηµιουργία ποιοτικών τουριστικών
καταλυµάτων στην ύπαιθρο.
10. Η αναβάθµιση των υπηρεσιών του λιµανιού της Κ.
Πάφου, µε κατασκευή της απαραίτητης υποδοµής για την
υποδοχή κρουαζιερόπλοιων.
11. Η αναβάθµιση και συµπλήρωση του λιµανιού στο
Λατσί.
Το Επιµελητήριο θα συντονίσει τις επαφές των
εµπλεκόµενων φορέων στο τουριστικό γίγνεσθαι µε
τους αρµόδιους Υπουργούς ώστε να προωθηθούν τα
σχετικά συµπεράσµατα.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Την βασική ευθύνη προώθησης του τουρισµού στην
Επαρχία έχει η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής Πάφου. Το ΕΒΕ Πάφου θέλοντας να δώσει
ακόµη µεγαλύτερη έµφαση σε θέµατα που άπτονται του
τουριστικού τοµέα, αλλά και στα πλαίσια της οργάνωσης
των τεσσάρων τµηµάτων του Επιµελητηρίου, δηµιούργησε
το Τουριστικό Συµβούλιο του Επιµελητηρίου, το οποίο
διαδραµατίζει το ρόλο του τουριστικού συµβουλευτικού
σώµατος.
Το Συµβούλιο, στο οποίο συµµετέχουν εκπρόσωποι όλων
των επαγγελµατικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων του
τουριστικού τοµέα, προωθεί την επίλυση προβληµάτων που
επηρεάζουν τη τουριστική ανάπτυξη και τη βιωσιµότητα των
τουριστικών επιχειρήσεων σε συνεργασία µε τους άλλους
θεσµοθετηµένους φορείς του τουρισµού.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΦΟΥ
Το 2016 ήταν η όγδοη χρονιά λειτουργίας της Εταιρείας
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας
Πάφου (ΕΤΑΠ), µε σηµαντικά αποτελέσµατα στο
τουριστικό τοµέα.
Της Εταιρείας σήµερα προεδρεύει ο Πρόεδρος του
Επιµελητηρίου και σε αυτή συµµετέχουν οι Τοπικές Αρχές
και οι Φορείς που εµπλέκονται στο τουριστικό
γίγνεσθαι:

● 4 Δήµοι της Επαρχίας.
● Ένωση Κοινοτήτων Πάφου.
● Οι κοινότητες Κουκλιών, Χλώρακας και Νέου Χωριού.
● Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού (ΚΟΤ).
● Επαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΥΞΕ.
● ΣΤΕΚ (Σύνδεσµος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου).
● ΣΙΚΑΠ

(Σύνδεσµος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής Πάφου).
● Εταιρεία Αγροτουρισµού.
● Σύνδεσµος Τουριστικών Πρακτόρων.
● Σύνδεσµος Τουριστικών Επαύλεων.
Σκοποί της εταιρείας είναι:
● Ο συντονισµός των προσπαθειών και ενεργειών όλων

των εµπλεκοµένων για υλοποίηση του Στρατηγικού
Σχεδίου Ανάπτυξης Τουρισµού της Επαρχίας.
● Η προβολή της Πάφου ως Ποιοτικός Τουριστικός

Προορισµός, στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

● Η αύξηση των αφίξεων τουριστών / εισοδηµάτων στην

Πάφο και η αύξηση πτήσεων από και προς το Διεθνές
Αεροδρόµιο Πάφου.

● Ο συντονισµός των ενεργειών των εµπλεκοµένων µε

σκοπό την ανάπτυξη έργων τουριστικής υποδοµής, την
αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος και την επίλυση
προβληµάτων που σχετίζονται µε την τουριστική
βιοµηχανία.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΩΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟOΡΙΣΜΟ
Συµµετοχή σε Τουριστικές Εκθέσεις και διοργάνωση
ειδικών παρουσιάσεων στο εξωτερικό
Η εταιρεία Τουρισµού συµµετέχει κάθε χρόνο και
εκπροσωπεί ενιαία την επαρχία σε πέραν των 15 διεθνών
και εξειδικευµένων εκθέσεων όπως στην W.T.M.
Λονδίνου, ΙΤΒ Βερολίνου, Intour & ΜΙΤΤ Μόσχας, UITT
Κιέβου, Outdoors London, Utrecht Ολλανδίας, ferein
messe Αυστρίας, IMTM Ισραήλ, Μάτκα Φινλανδίας, κ.α
Επιπρόσθετα διοργανώνει είτε µε ξενοδόχους είτε µε τον
ΚΟΤ, είτε µε διοργανωτές Ταξιδιών αλλά και συµµετάσχει
σε ειδικές παρουσιάσεις σε διαφορές χώρες π.χ σε
διάφορες πόλεις Γερµανίας, Αυστρία, Αγια Πετρούπολη,
Αικατερινούπολη, Πολωνία, Σουηδία κ.α.
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Φιλοξενία /Δηµόσιες σχέσεις
Η ΕΤΑΠ σε συνεργασία µε τους εταίρους µας φιλοξενεί
δεκάδες τουριστικούς πράκτορες και δηµοσιογράφους κάθε
χρόνο προσφέροντας τους φιλοξενία, ξεναγήσεις και
γεύµατα στην Πάφο καθώς και σχετική ενηµέρωση. Δεκάδες
είναι τα άρθρα και οι παρουσιάσεις που έχουν
δηµοσιευθεί σε διεθνή µέσα. Σε πρακτικό επίπεδο
εκπρόσωποι της ΕΤΑΠ Πάφου, συναντιούνται µε τους
τουριστικούς πράκτορες και δηµοσιογράφους, γίνονται
παρουσιάσεις µε οπτικοακουστικά µέσα τις περισσότερες
φόρες καθώς και τους διανέµεται πληροφοριακό υλικό.
Προτεραιότητα της ΕΤΑΠ είναι να φιλοξενεί
εξειδικευµένους δηµοσιογράφους και τουριστικούς
πράκτορες που µπορούν να καλύψουν επαρκώς διάφορα
θέµατα που διαφοροποιούν την Πάφο όπως γαστρονοµία,
γκόλφ, ποδηλατικό τουρισµό, πολιτιστικό τουρισµό,
υπαίθρου κτλ.

Επίσης, υπάρχει σε εξέλιξη ο σχεδιασµός για ετοιµασία
mobile apps ενηµέρωσης αλλά και προώθησης της
επαρχίας Πάφου σε ντόπιους και ξένους επισκέπτες.
Σε µια άλλη επιτυχή προσπάθεια έχουµε δηµιουργήσει
ηλεκτρονικό τουριστικό οδηγό Arrival Guides µε την
γνώστη Σουηδική εταιρία Arrival Guides σε 4 γλώσσες ο
οποίος σηµειώνει σηµαντική επιτυχία. Από το 2015 µέχρι
σήµερα έχει γίνει download πέραν από 400,000 πιθανούς
επισκέπτες και υπολογίζεται να έχει διαβαστεί από πέραν
του ενός εκατοµµυρίου ταξιδιωτών.
Μόλις πρόσφατα έχει δηµιουργηθεί θεµατικός
τουριστικός χάρτης της επαρχίας Πάφου που για πρώτη
φορά θα περιλαµβάνει ποιοτικό περιεχόµενο, τρισδιάστατη
παρουσίαση, και πληροφόρηση για σηµεία ενδιαφέροντος,
ποδηλατικές, γαστρονοµικές, και πολιτιστικές διαδροµές,
έµφαση στην ύπαιθρο κ.α Η διανοµή θα γίνεται
ηλεκτρονικά και συµβατικά τόσο στην Κύπρο όσο και στο
εξωτερικό.

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Προωθητικές ενέργειες σε συνεργασία µε
stakeholders

Από τη Γενική Συνέλευση της ΕΤΑΠ Πάφου

Έντυπο & Ηλεκτρονικό υλικό, Ιστοσελίδα,
ηλεκτρονικό marketing
Καταφέραµε µε την ίδρυση µας να δηµιουργήσουµε µια
ενιαία ταυτότητα και να αποσύρουµε τις δεκάδες έντυπα
που υπήρχαν από τους διαφόρους φορείς, δηµαρχεία,
κοινότητες και άλλους. Δηµιουργήσαµε µια ταυτότητα σε
έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που παρουσιάζει ολόκληρη
την επαρχία Πάφου ως Τουριστικός προορισµός.
Το έντυπο υλικό προώθησης, έχει εκδοθεί σε 12 γλώσσες
περιλαµβανοµένης της κινεζικής, περσικής, αραβικής κτλ.
Επίσης έχει δηµιουργηθεί 3 λεπτό φιλµάκι της τουριστικής
Πάφου σε 8 γλώσσες.
Η πολυδύναµη ιστοσελίδα αναβαθµίστηκε σε πέντε
γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ρωσικά)
ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η αναβάθµιση του
σχεδιασµούς και του παρεχοµένου της. Η ιστοσελίδα
σηµειώνει σηµαντική επιτυχία όσο αφορά την
επισκεψιµότητα της. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι για το 2016
η ιστοσελίδα µας έχει δεχθεί πέραν των 170,000 νέων
επισκεπτών από 15 κυρίως χώρες.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η πλήρης αναβάθµιση του έντυπου και
ηλεκτρονικού υλικού µε νέα ανανεωµένη ταυτότητα ενώ
δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην περαιτέρω ηλεκτρονική
προβολή της Πάφου µε την χρήση (social media).
22

Επιγραµµατικά αναφέρεται τα τελευταία χρόνια η
διεκπεραίωση κοινής εκστρατείας σε 2 χώρες µε την Ryan
air, εκστρατεία µε την Fly ΝΙΚΙ, προώθηση της κυπριακής
γαστρονοµίας σε διάφορα supermarkets στην Φινλανδία
µε ξενοδόχους και οργανισµό που προωθεί κυπριακά
προϊόντα, παρουσίαση της Επαρχίας Πάφου σε
επαγγελµατίες από διάφορες πόλεις όπως Βαλτικές,
Πολώνια, Σουηδία. Κατά καιρούς γίνεται διεκπεραίωση
ραδιοφωνικών διαγωνισµών (προσφορά
accommodation vouchers) σε µέσα στην Αυστρία,
Ιταλία και Λιθουανία.

Προβολή µέσω τηλεοπτικών προγραµµάτων
εξωτερικού
Διευρύνοντας συνεχώς τους τρόπους προβολής της
επαρχίας, τα τελευταία χρόνια φιλοξενήσαµε µεγάλα
συνεργεία για γυρίσµατα γνωστών reality show για
λογαριασµό τηλεοπτικών καναλιών από την Φινλανδία,
Σουηδία και Νορβηγία τα έτη 2011, 2012, 2014. Το
2015 παρείχαµε στήριξη σε εταιρεία παραγωγής για
γυρίσµατα του ντοκιµαντέρ The Palace Hotel µια παραγωγή
του καναλιού Arte Γαλλίας το οποίο και το
παρακολουθήσουν εκατοµµύρια τηλεθεατές. Παρόµοιες
διευκολύνσεις δόθηκαν το 2016 σε τηλεοπτικά κανάλια
από το Η.Β και Γερµανία, Ελλάδα για παραγωγή σχετικών
ντοκιµαντέρ καθώς και σε εταιρείες που επισκέφθηκαν την
Πάφο για location scouting!
Οι ενέργειες αυτές σε συνδυασµό µε τις προσπάθειες που
γίνονται για διείσδυση στις τουριστικές αγορές, δίδουν
ιδιαίτερη ώθηση στην γνωστοποίηση της Πάφου καθώς και
δωρεάν προβολή αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Ευρωπαϊκά προγράµµατα για χρηµατοδότηση και
εξεύρεση οικονοµικών πόρων
Ολοκληρώθηκε το διαπεριφερειακό πρόγραµµα

CHARTS Interreg και το Πρόγραµµα διασυνοριακής
συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΥ, ΕΡΓΟ GASTRONOMY
NET.
Στα πλαίσια εξεύρεσης πόρων, αλλά και υλοποίησης των
στρατηγικών της στόχων, η εταιρεία ΤΟ 2015-2016 ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020
ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 25 ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ και διεκδικεί στο µερίδιο της πέραν των
3,5 εκ.
ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΚΑΙ Η ΕΤΑΠ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ CHRISTA Interreg µε δράσεις
προϋπολογισµού για την Πάφο €300,000 και παρεµβάσεις
που αφορούν τον Πολιτισµό και την Πολιτιστική
Κληρονοµιά και στο πρόγραµµα Cult Ring προϋπολογισµού
€175,000 για δράσεις ανάπτυξης πολιτιστικών διαδροµών.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ο φορέας τουρισµού αναγνωρίζει ότι για να διασφαλιστεί
το αναπτυξιακό µέλλον της τουριστικής Πάφου, θα πρέπει
άµεσα η υποδοµή και το προσφερόµενο προϊόν να τύχουν
αναβάθµισης, εκσυγχρονισµού και εξέλιξης.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο φορέας ανέπτυξε ένα ευρύ
φάσµα δράσεων. Μεταξύ άλλων ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ
ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕ…
● Αναβάθµιση και εξωραϊσµό του Δοµηµένου

περιβάλλοντος των Τουριστικών περιοχών

Πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις /
διοργανώσεις
Η ΕΤΑΠ έχει στηρίξει διαχρονικά και έµπρακτα σωρεία
εκδηλώσεων όπως το festival operas, του σωµατείου Φίλοι
της Παλαιάς Πόλης Πάφου, Φωτογραφική εταιρεία Πάφου
και Κύπρου, πρωτοβουλιών του Πάφος2017, διαφόρων
δήµων και κοινοτήτων. Παράλληλα τον Νοέµβριο του
2013, Απρίλιο του 2014, 2015 και 2016 έχουµε
συνδιοργανώσει µε απόλυτη επιτυχία το Pafos Triathlon το
όποιο και συµβάλαµε τα µέγιστα και αναβαθµίσαµε σε
ετήσιο πλέον θεσµό. Σηµαντική είναι και η συµβολή µας τα
τελευταία χρόνια στην διοργάνωση του Pafos (logicom)
Μarathon κάθε Μάρτιο στην Πάφο. Επιπρόσθετα µε την
δική µας συµβολή ποδηλατικές διοργανώσεις όπως
Volkswagen tour και Αkamas challenge έχουν
αναβαθµιστεί τόσο σε συµµετοχές όσο και σε κύρος, ενώ
πέρσι έχει γίνει και η πρώτη πιλοτική προσπάθεια της
διοργάνωσης Τριάθλου Οlympus man αποστάσεων half
Ιron Μan.
Παρ' όλα αυτά µέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων η ΕΤΑΠ
Πάφου προσπαθεί να στηρίξει και άλλες πρωτοβουλίες που
σχετίζονται µε τον πολιτισµό µας αναβίωση της παλαιάς
πόλης, γαστρονοµία κ.α. Στα πλάνα µας έχουµε την
διοργάνωση καινοτόµων εκδηλώσεων Light & Sound
Show κ.α. µε επίκεντρο την θεά Αφροδίτη, τον πολιτισµό,
την ύπαιθρο κ.α.

Ανάπτυξη Ειδικών µορφών Τουρισµού.
● Γαµήλιες

τελετές και ταξίδια του Μέλιτος

● Διεθνές Αεροδρόµιο Πάφου / αύξηση πτήσεων /
Προβλήµατα

● Καταδυτικός

● Δηµόσια συγκοινωνία

● Ποδηλατικός

● Διαφύλαξη και προβολή της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς

● Τουρισµός-Γκόλφ

Παράλληλα υπάρχει σε εξέλιξη ο σχεδιασµός για
δηµιουργία Αudio City guides, και προµελέτη για να
ενταχθεί η Πάφος στις UNESCO Cities of Gastronomy.

Άλλες Μορφές Τουρισµού.

Παραλίες και Ασφάλεια λουοµένων
Χρυσό µετάλλιο στον Ευρωπαϊκό διαγωνισµό «ΑΚΤΕΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ», όπου ανακηρύχθηκε ως µια εκ των 20 πιο
αειφόρων τουριστικών προορισµών στην Ευρώπη, ανάµεσα
σε 1000 υποψήφιες! Μόλις πρόσφατα έχει κερδίσει και µια
θέση στον κατάλογο των τοπ 100 πρασίνων τουριστικών
προορισµών. Ενώ ανικανοποίητα µένουν ανικανοποίητα τα
αιτήµατα:
- την επέκταση της περιόδου εργοδότησης ναυαγοσωστών
τουλάχιστο από τον Μάρτιο µέχρι τον Νοέµβριο,
- την αναπροσαρµογή ηµερήσιων ωραρίων εργοδότησης
για όλες τις παραλίες της πόλης και επαρχίας Πάφου µε
υπηρεσίες ναυαγοσωστικής από το πρωί µέχρι την Δύση
του ηλίου
- την περαιτέρω ενίσχυση του ναυαγοσωστικού εξοπλισµού
και την κατασκευή ναυαγοσωστικών πύργων
(παρατηρητήριων) όπου χρειάζεται.

Τουρισµός
Τουρισµός

Αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Πάφου,
υπάρχει µεγάλη προοπτική στην περαιτέρω ανάπτυξη και
άλλων µορφών τουρισµού. Όπως διαφάνηκε και από
προηγούµενες µελέτες η Πάφος µπορεί να αναπτύξει, ή να
διευρύνει µορφές τουρισµού όπως τουρισµό υπαίθρου,
τουρισµό υγείας και ευεξίας , θρησκευτικό και
πολιτιστικό τουρισµό, αθλητικό τουρισµό,
εκπαιδευτικό/ερευνητικό τουρισµό, τουρισµό γκολφ κ.α
Οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη τέτοιων µορφών είναι
πολλές. Με την βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης, του
ιδιωτικού τοµέα, του ΚΟΤ και των εµπλεκοµένων κρατικών
υπηρεσιών, το όραµα αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε
βάση ρεαλιστικό µεσοπρόθεσµο µακροπρόθεσµο
σχεδιασµό.
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
Περιφέρειας Πάφου µαζί µε άλλους φορείς έχει προτείνει
συγκεκριµένα µέτρα και ενέργειες που πρέπει να ληφθούν
για βελτίωση της κατάστασης και συνέχιση της αναπτυξιακής
πορείας του προορισµού/
Περιληπτικά παραθέτονται τα πιο βασικά µέτρα:
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1. Άµεση Υλοποίηση βασικών έργων Υποδοµής στην
Πάφο:
● Καζίνο ( Ο σκοπός δηµιουργίας καζίνο στην Κύπρο είναι

η εξυπηρέτηση και προσέλκυση του τουρισµού γι' αυτό και
ζητούµε την δηµιουργία ενός αξιόλογου καζίνο και στην
Πάφο).
● Δηµόσια Μαρίνα στα Πότιµα.
● Παρ' ότι ζητούσαµε την Δηµιουργία νέου αρχαιολογικού

µουσείου, θα αρκεστούµε δυστυχώς αναβάθµιση του
υφιστάµενου σε µια προσπάθεια καλύτερης ανάδειξης του
πολιτιστικού µας πλούτου.
● Αύξηση και αναβάθµιση οργανωµένων παραλιών.
● Δηµιουργία Αγκυροβολίου για κρουαζιερόπλοια στην

Πάφο.

● Συνέχιση της αναβάθµισης, εξωραϊσµούς και

καλαισθησίας δοµηµένου περιβάλλοντος σε όλες τις
τουριστικές περιοχές.

Το αεροδρόµιο µε σύγχρονο κτήριο υψηλών
προδιαγραφών έχει την δυνατότητα να φιλοξενεί 2,7
εκατοµµύρια επιβάτες τον χρόνο, 12,000 πτήσεις ετησίως,
µε 28 σηµεία check-in.
Με βάση τα στοιχεία του 2016 ο αριθµός επιβατών που
χρησιµοποίησαν το αεροδρόµιο ανέρχεται σε 2,336.000
σηµειώνοντας αύξηση κατά 100,00 επιβάτες σε σύγκριση µε
την αντίστοιχη περσινή περίοδο όπου ο αριθµός επιβατών
ήταν 2,27εκ.
Είναι προφανές ότι ενώ έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα για
την ενίσχυση των πτήσεων στο αεροδρόµιο, υπάρχει
ανάγκη αλλά και προοπτική για περαιτέρω διεύρυνση των
πτήσεων τόσο σε προορισµούς όσο και σε συχνότητα.
Το ΕΒΕ Πάφου και η Εταιρεία Τουρισµού Πάφου
ιεραρχώντας τις προτεραιότητες, στοχεύουν στην
αξιοποίηση αγορών που παρουσιάζουν
επιχειρηµατικές/τουριστικές ευκαιρίες, δροµολογώντας ή και
ενισχύοντας πτήσεις από τις πιο κάτω χώρες:

● Ολοκλήρωση του δρόµου Αεροδροµίου και Μαρίνα στα

Πότιµα.

2. Όσον αφορά Μέτρα και κίνητρα Στήριξης
Τουριστικής Βιοµηχανίας αναφέρουµε τα εξής:
● Στην Ενίσχυση – διεύρυνση της διαφηµιστικής

εκστρατείας και στόχευση σε απευθείας πελάτες.

● Αύξηση των κονδυλίων του ΚΟΤ που έχουν περιοριστεί

σηµαντικά.

● Αύξηση και εµπλουτισµός των πτήσεων προς το

αεροδρόµιο Πάφου για ενίσχυση του τουρισµού και της
αγοράς παραθεριστικής κατοικίας.]
● Εξαιρετικά σηµαντική είναι και η ανάπτυξη µέσω παροχής

- Ιορδανία
- Σκανδιναβικές Χώρες
- Γαλλία
- Αυστρία

● Κίνητρα για αναβάθµιση / ανακαίνιση / εµπλουτισµό

Ουσιαστικός παράγοντας στην ανάπτυξη του αεροδροµίου
αποτελεί και η κατάργηση του προστατευτισµού στις
δροµολογηµένες πτήσεις από τρίτες χώρες ώστε να δοθεί η
δυνατότητα αξιοποίησης των ευκαιριών αύξησης του
τουριστικού ρεύµατος και από µη Ευρωπαϊκές Χώρες.

κατάλληλων κινήτρων παρεµφερών µορφών τουρισµού
όπως, αθλητικός, πολιτιστικός, θρησκευτικός, αλλά και
εναλλακτικού τουρισµού για παράδειγµα τουρισµός υγείας /
ευεξίας, εκπαιδευτικός, επιχειρηµατικός κ.α.
τουριστικών µονάδων.

● Κίνητρα για ώθηση των επαγγελµατιών για αποστολές και

διεύρυνσης συνεργασιών στο εξωτερικό.

● Επιδότηση µονάδων για να µην διακόπτουν τη λειτουργία

τους κατά την διάρκεια του χειµώνα.

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΦΟΥ / ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Το Διεθνές Αεροδρόµιο Πάφου είναι ένα από τα βασικά
έργα υποδοµής που συµβάλουν στη τουριστική αλλά και
γενικότερη ανάπτυξη της Επαρχίας Πάφου.
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- Βέλγιο
- Ιράν
- Ουκρανία
- Λίβανο

- Αίγυπτος
- Αραβικές Χώρες
- Κίνα
- Ινδία

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2017
1.RYANAIR (36 εισερχόµενες πτήσεις / εβδοµάδα):

1.BRITISH AIRWAYS (5 πτήσεις / εβδοµάδα)

10. THOMAS COOK (12 πτήσεις / εβδοµάδα)

3. EASY JET (31 πτήσεις / εβδοµάδα)

11. COBALT (3 πτήσεις / εβδοµάδα)

4. ROSSIYA (7 πτήσεις / εβδοµάδα)
12. TRANSAVIA (4 πτήσεις / εβδοµάδα)
5. JET2.COM (17 πτήσεις / εβδοµάδα)

13. FINNAIR (1 πτήση / εβδοµάδα)

6. MONARCH (4 πτήσεις / εβδοµάδα)

14. ASL AIRLINES (1 πτήση / εβδοµάδα)

7. GLOBUS (7 πτήσεις / εβδοµάδα)
15. CONDOR FLUGDIENST GMBH (1 πτήση / εβδοµάδα)

8. GERMANIA (13 πτήσεις / εβδοµάδα)
16. TRAVEL SERVICE (2 πτήσεις / εβδοµάδα)

9. THOMSON AIRWAYS (12 πτήσεις / εβδοµάδα)

17. EUROWINGS (1 πτήση / εβδοµάδα)

18. JET AIR FLY (2 πτήσεις / εβδοµάδα)

19. DANISH AIR TRANSPORT (1 πτήση / εβδοµάδα)
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ΓΗΠΕΔΑ ΓΚΟΛΦ
Το Επιµελητήριο υποστηρίζει την πολιτική που προωθείται
από το Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και
Τουρισµού και η οποία πηγάζει από την Εθνική Στρατηγική
Τουρισµού του ΚΟΤ για τον εµπλουτισµό της υφιστάµενης
τουριστικής υποδοµής σε όλες τις περιοχές της Κύπρου και
την ενθάρρυνση του ιδιωτικού τοµέα να αναλάβει τέτοιες
επενδύσεις.

των ολοκληρωµένου τύπου καζίνων-θερέτρων, µε τεράστια
εµπειρία στην κατασκευή και διαχείριση έργων αυτού του
είδους σε ολόκληρο τον κόσµο- έχουν επιλέξει την Κύπρο
για το άνοιγµά τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

To EBE στηρίζει την αναβάθµιση των υφιστάµενων
υποδοµών των γηπέδων γκολφ της Επαρχίας, καθώς και τη
δηµιουργία νέων γηπέδων, πιστεύοντας ότι θα
εµπλουτίσουν το τουριστικό προϊόν της Επαρχίας και θα
συµβάλουν στη προσέλκυση ποιοτικού τουρισµού, που
είναι και η στρατηγική του Κράτους.
Τα τέσσερα γκολφ που ήδη λειτουργούν στην Πάφο καθώς
και τα τέσσερα νέα προγραµµατιζόµενα γήπεδα, είναι πολύ
υποβοηθητικά στην προσέλκυση ποιοτικού τουρισµού,
στην γενικότερη αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος και
των παρεχοµένων υπηρεσιών και στη καθιέρωση της
Πάφου ως προορισµό για golfers.

Τέσσερα µικρά καζίνα
Εφόσον η εν λόγω πρόταση ικανοποιήσει την κυβέρνηση,
οι εργασίες από τον επενδυτή αναµένεται να αρχίσουν το
πρώτο τρίµηνο του 2017. Με βάση το χρονοδιάγραµµα της
κοινοπραξίας, το καζίνο θα ανοίξει τις πύλες του το 2020.
Ο επενδυτής, µε την εξασφάλιση της σχετικής άδειας,
µπορεί να λειτουργήσει αµέσως τα καζίνα-δορυφόρους
(satellite). Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο επενδυτής
προτίθεται να λειτουργήσει τέσσερα τέτοια καζίνα, ένα σε
κάθε επαρχία της ελεύθερης Κύπρου (Λευκωσία, Λάρνακα,
Αµµόχωστος, Πάφος).
Η πρόταση

ΚΑΖΙΝΟ
Μόνο η εταιρεία Melco - Hard Rock Resorts Cyprus, η
οποία αποτελείται από τις Melco International
Development Ltd, Seminole HR Holdings LLC (Hard Rock)
και CNS Group [Cyprus Phassouri (Zakaki) Limited]
κατέθεσε τελικά πρόταση κατά την τρίτη φάση της
διαδικασίας. Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας (εκδήλωση
ενδιαφέροντος) λήφθηκαν αιτήσεις από συνολικά οκτώ
υποψήφιους, οι οποίοι αξιολογήθηκαν µε βάση το
οικονοµικό τους εκτόπισµα, την εµπειρία στην ανάπτυξη και
λειτουργία καζίνων-θερέτρων κ.λπ. Οι τρεις υποψήφιοι που
συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθµολογία κλήθηκαν να
συµµετάσχουν στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας. Η
πρόταση της κοινοπραξίας Melco - Hard Rock Resorts
Cyprus θα τεθεί ενώπιον της συντονιστικής επιτροπής για
αξιολόγηση, όπως προβλέπεται από τα έγγραφα της
πρόσκλησης και τη νοµοθεσία. Σηµειώνεται ότι οι Melco
International Development Ltd και Seminole HR Holdings
LLC (Hard Rock) -που θεωρούνται κολοσσοί στον τοµέα
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Η πρόταση της κοινοπραξίας Melco - Hard Rock Resorts
Cyprus για τη δηµιουργία ενός πολυθεµατικού καζίνουθερέτρου είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Πρόκειται για µια
ανάπτυξη που περιλαµβάνει επιβλητικές εγκαταστάσεις, οι
οποίες ξεχωρίζουν για τη µοναδική αρχιτεκτονική τους και
που όµοιά της δεν υπάρχει άλλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η
επένδυση, που όπως εκτιµάται θα είναι ίσως από τις
µεγαλύτερες που θα γίνουν την επόµενη εικοσαετία στην
Κύπρο, αξίας πέραν των 500 εκατοµµυρίων ευρώ,
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων:πολυτελή ξενοδοχειακή
µονάδα, συνεδριακές εγκαταστάσεις, εξωτερικές
συναυλιακές εγκαταστάσεις, πισίνες και σπα, πληθώρα
εστιατορίων/καφέ/κλαµπ (clubs)/µπιραριών(bars/pubs)
καταστήµατα µε επώνυµα προϊόντα. Στόχος των επενδυτών
είναι να προσελκύσουν µεγάλο αριθµό τουριστών υψηλών
εισοδηµατικών κριτηρίων.
Τα οφέλη
Όπως εκτιµάται, τα οικονοµικά οφέλη για την Κύπρο από τη
συγκεκριµένη επένδυση θα είναι µεγάλα, από την είσπραξη
του φόρου παιγνίου και τα τέλη αδειών. Επιπλέον, θα
δηµιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας - 4.000 κατά την
περίοδο ανέγερσής του και 2.500 όταν αυτό λειτουργήσει.
Ακόµη, αναµένεται προσέλκυση ξένων κεφαλαίων για
επενδύσεις που συνδέονται µε τον τουρισµό των καζίνων.
Σηµειώνεται ότι οι επενδυτές, πέρα από τις υπηρεσίες

Το θέµα της δηµιουργίας µαρίνας στη περιοχή Πότιµα στην
Πάφο, βρίσκεται εδώ και δέκα χρόνια σε στασιµότητα.
Πρόκειται για έργο πρωταρχικής σηµασίας για την Επαρχία
το οποίο θα έδινε ώθηση στην οικονοµική, εµπορική και
τουριστική ανάπτυξη της Πάφου και παράλληλα θα
συνέβαλε θετικά στο τοµέα της απασχόλησης.
Το Επιµελητήριο καλεί τους αρµόδιους να λάβουν άµεσα
ενδεδειγµένα µέτρα ώστε να ξεπερασθούν τα διάφορα
κωλύµατα και να αρχίσει το συντοµότερο δυνατό η
υλοποίηση του σηµαντικού αυτού έργου υποδοµής και
ανάπτυξης της Επαρχίας.
καζίνου, δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στις δραστηριότητες
θεάµατος. Με τη λειτουργία του καζίνου αυτόµατα
εµπλουτίζεται το τουριστικό προϊόν της χώρας µας και
προωθείται η Κύπρος στο εξωτερικό.
Τέσσερα µικρά καζίνα
Οι Melco και Hard Rock έχουν πολυετή παγκόσµια εµπειρία
στη δηµιουργία καζίνων-θερέτρων και στοχεύουν το
καζίνο-θέρετρο της Κύπρου να είναι εφάµιλλο αυτών που
λειτουργούν ήδη, για παράδειγµα, σε Σιγκαπούρη, Μακάο
(ειδική διοικητική περιοχή της Λαϊκής Δηµοκρατίας της
Κίνας) και Λας Βέγκας, ώστε να συµπεριληφθεί στον
παγκόσµιο χάρτη των πολυτελών καζίνων-θερέτρων. Πέρα
από την εµπειρία, οι δύο κολοσσοί διακρίνονται όχι µόνον
για τις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις που δηµιουργούν, αλλά
και για την ικανότητά τους να συνδυάζουν το καζίνο µε την
προσφορά πολλών άλλων δραστηριοτήτων θεάµατος και
διασκέδασης, προσφέροντας µια µοναδική εµπειρία στους
επισκέπτες. Θεωρούνται ότι εφαρµόζουν αυστηρά τις
πολιτικές υπεύθυνου παιγνίου, καθώς και µέτρα σε θέµατα
ξεπλύµατος χρήµατος.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΦΟΥ
Μετά την επάνοδο των τουριστικών δεικτών στα προ της
κρίσης πολύ υψηλά επίπεδα, οι φορείς της Πάφου
επικεντρώνουν πλέον η στόχευση τους ένα εξειδικευµένο
και ιδιαιτέρως προσοδοφόρο είδος τουρισµού που
αποτελεί την «αχίλλειο πτέρνα» της επαρχίας µέχρι στιγµής.
Ο λόγος για το ναυτικό τουρισµό και ειδικότερα τον
«τουρισµό της κρουαζιέρας», για τον οποίο εδώ και χρόνια
το οικονοµικό σκέλος δεν επιτρέπει την προώθηση των
υποδοµών ανάπτυξης του.
Το θέµα της επαρχίας, µε πρωτεργάτη το ΕΒΕ Πάφου,
στρέφουν πλέον την προσοχή τους προς την ιδιωτική
πρωτοβουλία για ανάπτυξη των υποδοµών αυτών, κυρίως
όσον αφορά στις σταθερές προβλήτες σε Κάτω Πάφο και
Λατσί.
Το Επιµελητήριο Πάφου υποστηρίζει την ανάγκη
δηµιουργίας υποδοµών ελλιµενισµού κρουαζιερόπλοιων
στην Πάφο και στο Λατσί, µε σκοπό την τουριστική
ανάπτυξη της Επαρχίας.

ΛIMANAKI K. ΠΑΦΟΥ & ΛΑΤΣΙΟΥ
Μετά τη διασαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των
δυο λιµανιών (Κ. Πάφου & Λατσιου) έχει ανοίξει ο δρόµος
για την ανάπτυξη των.
Το λιµανάκι της Κ. Πάφου και το Λιµανάκι του Λατσιού θα
είναι υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της Αρχής Λιµένων.

Λιµανάκι Κ. Πάφου
Η ανάπτυξη και αναβάθµιση του Λιµανιού της Κ. Πάφου θα
πρέπει να επικεντρωθεί στις πιο κάτω βασικές αρχές:
● Στο να διατηρήσει το Λιµανάκι τα χαρακτηριστικά

γνωρίσµατα και τη φυσιογνωµία του, η οποία είναι
συνδεδεµένη µε την ταυτότητα της Πάφου.

● Να ληφθούν όλα τα µέτρα και να γίνουν όλα τα αναγκαία

έργα στο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο, ώστε να
διασφαλίζεται η αναβάθµιση των προσφερόµενων
υπηρεσιών και η λειτουργικότητα του Λιµανιού.

● Να εξωραϊστεί η γενικότερη εικόνα του χώρου, των

υφιστάµενων κτιρίων / κατασκευών και να βελτιωθεί η άνετη
και απρόσκοπτη προσπέλαση και απόλαυση του Λιµανιού
από τους επισκέπτες.
● Να µελετηθεί η δυνατότητα κατασκευής υποθαλάσσιου

κυµατοθραύστη για την ασφάλεια του Λιµανιού.

Αναβάθµιση Λιµανιού Λατσιού – Πόλης Χρυσοχούς
Το ΕΒΕ υποστηρίζει την θέση για αναβάθµιση του Λιµανιού
του Λατσιού µε ανάλογες διευκολύνσεις και µε την
δηµιουργία της αναγκαίας υποδοµής στο θαλάσσιο και
χερσαίο χώρο, προσφέροντας υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες, συµβάλλοντας έτσι στον εµπλουτισµό και την
αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος.
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Οι όροι εντολής της µελέτης προνοούν λεπτοµερή
αξιολόγηση της παγκόσµιας αγοράς κρουαζιέρων, αλλά
ειδικότερα της αγοράς στη Μεσόγειο που ενδεχόµενα θα
επηρεάζει τα αγκυροβόλια της Πάφου και του Λατσιού.

Προβλήτες

Σε περίπτωση που το έργο, το ένα ή το άλλο ή και τα δύο
µαζί δεν είναι οικονοµικά βιώσιµα τότε οι µελετητές σε
συνεργασία µε το Υπουργείο Μεταφορών θα
προσδιορίσουν τα κίνητρα που θα πρέπει να δώσει το
Κράτος προς τον ιδιωτικό τοµέα, ώστε τα έργα να
καταστούν οικονοµικά βιώσιµα και να µπορεί ο ιδιωτικός
τοµέας να τα προωθήσει.

Η Πάφος λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της φυσικής
οµορφιάς της βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες των
διοργανωτών κρουαζιέρων. Πάγιο αίτηµα των φορέων της
Επαρχίας εδώ και σχεδόν µια δεκαετία είναι η κατασκευή
προβλητών για ανάπτυξη του ναυτικού τουρισµού.

Το έργο χαρακτηρίζεται ως καθοριστικής σηµασίας για
την τόνωση της τοπικής οικονοµίας µε
πολλαπλασιαστικά οφέλη.
Ως Επαρχία, µε την τεράστια συνεισφορά της στην
τουριστική ανάπτυξη, στοχεύουµε στην ανάπτυξη του
ναυτικού τουρισµού. Το αίτηµα µας είναι η κατασκευή
σταθερής προβλήτας για τον ασφαλή ελλιµενισµό των
µεγάλων κρουαζιερόπλοιων και η παροχή ασφαλούς
πρόσβασης των επισκεπτών στην στεριά.
Πρόσφατα ολοκληρώθηκε προκαταρκτική σχετική µελέτη
της Αρχής Λιµένων η οποία κατέληξε ότι απαιτείται ένα
ποσό της τάξης των 7 εκ. ευρώ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ
Το Επιµελητήριο έχει επανειληµµένα ζητήσει από το
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων την
εκπόνηση µιας ολοκληρωµένης µελέτης για προστασία
ολόκληρης της ακτογραµµής και αναβάθµιση των παραλιών
της Επαρχίας Πάφου.
Η υφιστάµενη κατάσταση όσον αφορά µελέτες και
θαλάσσια έργα είναι η πιο κάτω:

Θα πρέπει άµεσα να ολοκληρωθούν οποιεσδήποτε
συµπληρωµατικές και τεχνοοικονοµικές µελέτες απαιτούνται,
ώστε να παρθεί η τελική απόφαση για την υλοποίηση του
σηµαντικού αυτού έργου υποδοµής και ανάπτυξης. Τα
οφέλη για την τοπική οικονοµία και κοινωνία από την
ανάπτυξη του ναυτικού τουρισµού θα είναι σηµαντικά.
Το ΕΒΕ προωθεί την εκπόνηση τεχνοοικονοµικής µελέτης
για τη δηµιουργία προβλητών στην Πάφο και στο Λατσί,
την οποία θα διενεργήσει εξειδικευµένο γραφείο µε
ανάθεση από το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
Πάφου, µετά από απόφαση που λήφθηκε όταν επισκέφτηκε
ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων το
Επιµελητήριο Πάφου, εξουσιοδοτώντας σχετικά το
Επιµελητήριο.
Σκοπός της µελέτης είναι να προσδιορίσει τη βιωσιµότητα
των σκοπούµενων αγκυροβολίων ενώ και το Υπουργείο θα
συµβάλλει σηµαντικά στο κόστος της µελέτης.
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● Πωµός – Λουτρά Αφροδίτης

Η µελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (20002006) έχει ήδη τεθεί σε εφαρµογή σε περιοχές που έχουν
χαρακτηρισθεί πρώτης προτεραιότητας. Έχουν
κατασκευαστεί τέσσερις κυµµατοθραύστες στο λιµανάκι του
Λατσιού.

Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας συµπεριέλαβε το έργο για
την κατασκευή 10 κυµατοθραυστών, στην παραλιακή ζώνη
από το Λιµανάκι του Λατσιου µέχρι το κατασκηνωτικό
χώρο του Δήµου Πόλις Χρυσοχους στις εξαγγελίες του. Η
υλοποίηση του έργου έχει αρχίσει στις 23/1/2016 και οι
εργασίες αναµένεται να ολοκληρωθούν στις 23/7/2018 και
σκοπό έχει την προστασία και βελτίωση του παραλιακού
µετώπου της Πόλης Χρυσοχούς. Το συνολικό κόστος του
είναι 3,9εκ.+ΦΠΑ. Σηµειώνεται ότι το έργο
συγχρηµατοδοτείται από την Ε.Ε.
● Λουτρά Αφροδίτης – Ακρωτήριο Δρέπανο (Αλιευτικό

Καταφύγιο Άγιου Γεώργιου Πέγειας)
Οποιαδήποτε παράκτια έργα θα αποφασιστούν στα πλαίσια
του Διαχειριστικού Σχεδίου της Χερσονήσου του Ακάµα.
● Ακρωτήριο Δρέπανο (αλιευτικό καταφύγιο Αγ.

Γεώργιου Πέγεια) µέχρι το Κάστρο Κ.Πάφος
Εκπόνηση µελέτης για την προστασία και βελτίωση του
βορειοδυτικού παραλιακού µετώπου Πάφου.
Η µελέτη αφορά το τµήµα από το Φάρο µέχρι το
Ακρωτήριο Δρέπανο, µήκους 25,4 χλµ., µε τους εξής
βασικούς στόχους:
Τον καθορισµό στρατηγικής για την ανάπτυξη της
παράκτιας ζώνης µε την προστασία της ακτής από τη
διάβρωση και τη βελτίωση της ποιότητας της παραλίας
ούτως ώστε να είναι συµβατή µε τουριστικές χρήσεις και
χρήσεις αναψυχής και να παρέχει κυρίως τις απαραίτητες
ασφαλείς συνθήκες χρήσης της ακτής από τους λουόµενους.
Οι επεµβάσεις που γίνουν θα είναι προσαρµοσµένες στο
φυσικό ανάγλυφο, στην κλίµακα της περιοχής και θα
προταθούν µε σεβασµό στο περιβάλλον.
Την επίτευξη µιας ολοκληρωµένης διαχείρισης της
παράκτιας ζώνης σε ολόκληρο το µήκος της περιοχής µε την
εξέταση εναλλακτικών σχεδίων διαχείρισης.
Η αναδιάταξη ή/και κατασκευή των επιπλέον παράκτιων
έργων που τυχόν θα απαιτηθούν, να γίνει µε τέτοιο τρόπο
ούτως ώστε να υπάρξει βελτίωση/αύξηση της ασφάλειας,
της αποδοτικότητας της λειτουργίας τους και κατά το
δυνατό, ισοκατανοµή της άµµου στο σύνολο της περιοχής
µελέτης.
Τον καθορισµό των απαγορευτικών µέτρων και έργων
αποθάρρυνσης της προσπέλασης για τις περιοχές που µε
βάση τη µελέτη, θα κριθούν ακατάλληλες για χρήση από
λουόµενους.
Όσον αφορά στην πρόοδο της µελέτης, έχουν ετοιµαστεί
τα γενικά σχέδια για όλο το παραλιακό µέτωπο και έχει
ολοκληρωθεί η στρατηγική περιβαλλοντική µελέτη η οποία
εξετάστηκε από την Περιβαλλοντική Αρχή και εγκρίθηκε.
Έχουν παράλληλα ετοιµαστεί τα λεπτοµερή κατασκευαστικά
σχέδια για κάθε περιοχή, καθώς επίσης και οι αντίστοιχες
περιβαλλοντικές µελέτες. Έχει γίνει η Δηµόσια παρουσίαση
και έχουν ολοκληρωθεί οι µελέτες. Τα λεπτοµερή σχέδια

έχουν αποσταλεί και εξεταστεί από την Περιβαλλοντική
Αρχή και αναµένονται οι τελικές αποφάσεις και η
γνωµάτευση της Αρχής
Για το θέµα της χρηµατοδότησης της υλοποίησης των
έργων που εισηγείται η µελέτη, σύµφωνα µε την ισχύουσα
πολιτική, τα έργα γίνονται µε συνεισφορά του Κράτους
(50%) και των Τοπικών Αρχών (50%). Αν και τα έργα στο
Βορειοδυτικό Μέτωπο έχουν προταθεί για να
συµπεριληφθούν στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα
δυστυχώς στο παρών στάδιο δεν κατέστη δυνατό, αφού τα
κονδύλια που διατέθηκαν ήταν περιορισµένα. Θα
συγχρηµατοδοτηθούν Παγκύπρια τέσσερα έργα, Δύο εκ
των οποίων είναι στην επαρχία Πάφου (οι 10
κυµατοθραύστες στην Πόλη Χρυσοχούς και οι 6
κυµατοθραύστες στην Περιοχή Δήµου Γεροσκήπου). Ως εκ
τούτου, ο χρόνος υλοποίησης των έργων θα εξαρτηθεί από
την προθυµία και δυνατότητα των Τοπικών Αρχών και του
Κράτους να καταβάλουν τη συνεισφορά τους.
Το ΕΒΕ Πάφου χαιρετίζει την εξαγγελία του Πρόεδρου
της Δηµοκρατίας για την έναρξη των έργων για βελτίωση
του παραλιακού βορειοδυτικού µετώπου Πάφου µε την
κατασκευή κυµατοθραυστών (Περιοχή Ξενοδοχείου
Venus) συνολικού κόστους 1.9 εκ. µε αναµενόµενο
χρόνο έναρξης προς το τέλος του 2016 (εκκρεµεί η
απόφαση της Περιβαλλοντικής Αρχής). Οι
κατασκευαστικές εργασίες έχουν ξεκινήσει και
αναµένεται να ολοκληρωθούν το πρώτο εξάµηνο του
2018
Το Τµήµα Δηµοσίων Έργων, σε συνεργασία µε τη Γενική
Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, Συντονισµού και
Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), διερευνά τη δυνατότητα
συγχρηµατοδότησης τέτοιων έργων παράκτιας προστασίας
από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα για την επόµενη
προγραµµατική περίοδο 2014 – 2020.
Μετά την παρουσίαση της µελέτης στο Δ.Σ. του
Επιµελητηρίου, το ΕΒΕ κατάθεσε απόψεις που
επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των παραλιών ώστε να
διασφαλίζεται η ασφάλεια των λουοµένων, η
δηµιουργία αµµωδών παραλιών και γενικά η αναβάθµιση
και ο εξωραϊσµός όλης της ακτής του βορειοδυτικού
παραλιακού µετώπου.
Ταυτόχρονα υπογραµµίστηκε ότι θα πρέπει να
προωθηθεί άµεσα η υλοποίηση της µελέτης, να
προγραµµατιστούν οι εργασίες των έργων που θα
γίνουν κατά φάσεις και µε προτεραιότητα την 1η φάση
(περιοχή των Δηµοτικών ορίων του Δήµου Πάφου,
Φάρος, Τάφοι των βασιλείων µέχρι την περιοχή εκβολής
του ποταµού Βρεξη).
Μελέτη από το Ξενοδοχείο Phaethon στην Γεροσκήπου
µέχρι τα δηµοτικά µπάνια στο Δήµο Πάφου.
Κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών ,
Επικοινωνιών και Έργων το Τµήµα Δηµοσίων Έργων σε
συνεργασία µε τους Δήµους Πάφου και Γεροσκήπου καθώς
και µε τους ξενοδόχους της περιοχής θα προχωρήσει σε
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µελέτη για την βελτίωση και προστασία της συγκεκριµένης
παράκτιας περιοχής. Στα πλαίσια της πιο πάνω συνεργασίας,
το Τµήµα Δηµοσίων Έργων έχει ήδη ετοιµάσει και
αποστείλει τους όρους εντολής στο Δήµο Γεροσκήπου. Ο
Δήµος Γεροσκήπου, ανέθεσε κατόπιν ανοικτού
διαγωνισµού την εκπόνηση της µελέτης προστασίας και
βελτίωσης των Νοτιοδυτικών ακτών των Δήµων Πάφου
&Γεροσκήπου στην Κοινοπραξία ΔΙΟΝ. ΤΟΥΜΑΖΗΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.
Η επιστολή αποδοχής της προσφοράς της Κοινοπραξίας
εστάλη την 19.01.2017. Η σχετική Σύµβαση, µεταξύ του
ΤΔΕ και της Κ/ξιας υπεγράφη την 6η Φεβρουαρίου 2017. Η
µελέτη αναµένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2017.
Το Επιµελητήριο ζητά όπως διασφαλιστεί η
επαγγελµατικότητα της µελέτης και µειωθεί δραστικά ο
προβλεπόµενος χρόνος αποπεράτωσης της.

Κάστρο (Κ. Πάφου) – Ακρωτήριο Άσπρο (Πέτρα του
Ρωµιού)
Έχει µελετηθεί αρχικά από τον Οίκο Delft Hyraulics
(Ολλανδοί εµπειρογνώµονες 1993-1996). Στη συνέχεια η
µελέτη της περιοχής της περιοχής Κάστρου – Ποταµού
΄Εζουσας (όρια Δήµου Γεροσκήπου) ανατέθηκε στο
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2000-2006), το οποίο έχει
ετοιµάσει Γενικά Σχέδια. Στα πλαίσια αυτά, ολοκληρώθηκε
το 2012 η κατασκευή 6 κυµµατοθραυστών στο παραλιακό
µέτωπο Γεροσκήπου. Με τις πρόσφατες εξαγγελίες του
Προέδρου της Δηµοκρατίας έχουν αρχίσει οι
κατασκευαστικές εργασίες για τους υπόλοιπους έξι. Ως
ηµεροµηνία έναρξης του έργου έχει καθοριστεί η 23/1/16
και ως ηµεροµηνία ολοκλήρωσης η 23/7/2018
(σηµειώνεται ότι ο λόγος που απαιτείται αρκετός χρόνος για
την υλοποίηση του έργου είναι η ύπαρξη αριθµού
υποθαλλάσσιων καλωδίων στην περιοχή). Το συνολικό
κόστος του έργου είναι 2,5εκ. + ΦΠΑ.

Το Επιµελητήριο Πάφου ζητεί την άµεση διεξαγωγή
µελέτης για την περιοχή από τα Δηµοτικά όρια
Γεροσκήπου (Πόταµος Έζουσας) µέχρι την Πέτρα του
Ρωµιού (Ακρωτήριο Άσπρο). Στους προϋπολογισµούς
του 2017 και 2018 δεν υπάρχει σχετική πρόνοια.
Η περιοχή έχει µερικές από τις ωραιότερες παραλίες της
Επαρχίας µας και χρήζει µελέτης για τα διάφορα
παράκτια έργα, τα οποία θα αναβαθµίσουν τις παραλίες
και θα εµπλουτίσουν τις προσφερόµενες υπηρεσίες
στους επισκέπτες.
Καταδυτικός Τουρισµός – Τεχνητός Ύφαλος
(Γεροσκήπου – Πόλις Χρυσοχούς)
Η Πάφος διαθέτει πλέον τον δικό της τεχνητό θαλάσσιο
ύφαλο που αναµένεται να συµβάλει στην ανάκαµψη των
αλιευτικών αποθεµάτων και στον εµπλουτισµό του
τουριστικού προϊόντος µε την πόντιση του σκάφους
«Laboe» στην θαλάσσια περιοχή κοντά στα Μουλιά της
Πάφου.
Το έργο συγχρηµατοδοτήθηκε κατά 50% από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 50% από την Κυπριακή
Δηµοκρατία, ως µέρος του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας
2007-2013: «Βιώσιµη Ανάπτυξη Αλιευτικού Τοµέα». Το
σκάφος που αγοράστηκε από τον ΚΟΤ και την Εταιρεία
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου
βυθίστηκε σε απόσταση δυο περίπου χιλιοµέτρων από την
ακτή και σε βάθος 25 µέτρων.
Στόχος της κατασκευής του τεχνητού υφάλου είναι η
ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η ανάκαµψη των αλιευτικών
αποθεµάτων, και ο ευρύτερος εµπλουτισµός της τουριστικής
εµπειρίας και της διαφοροποίησης του τουριστικού µας
προϊόντος.
Στόχος της ΕΤΑΠ και του ΕΒΕ είναι ο εµπλουτισµός του
τεχνητού υφάλου µε τη δηµιουργία θεµατικού θαλάσσιου
πάρκου µε περαιτέρω στοιχεία καθώς και η δηµιουργία
θεµατικών πάρκων snorkelling. Προς τον σκοπό αυτό
γίνεται διερεύνηση για χρηµατοδότηση από ευρωπαϊκά
προγράµµατα ενώ σε εξέλιξη υπάρχουν διαβουλεύσεις µε
το αρµόδιο τµήµα του Υπουργείου.
Το Επιµελητήριο Πάφου στηρίζει τη πρόταση της ΕΤΑΠ
Πάφου να αναλάβει την διαχείριση του εν λόγω έργου και
θεωρεί άµεσης προτεραιότητας την εκπόνηση σχετικού
διαχειριστικού σχεδίου.
Ο δεύτερος τεχνητός ύφαλος της Επαρχίας έχει ήδη
χοροθετηθεί στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχούς και
αναµένεται σύντοµα το σχετικό υπουργικό διάταγµα. Το
διαχειριστικό σχέδιο θα ολοκληρωθεί το 2018.
Δηµιουργία πρώτου θαλάσσιου πάρκου στην Κύπρο
Πλήρως ικανοποιηµένη η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης
και Προβολής Περιφέρειας Π΄φου και οι τουριστικοί φορείς
της Πάφου αφού µετά από πολύµηνες προσπάθειες και
συλλογική προσπάθεια έχει επιτευχθεί να κηρυχθεί η
θαλάσσια περιοχή λουοµένων «Τα Μπάνια» στην κ. Παφο
ως προστατευόµενης και η τοποθεσία ως το πρώτο Φυσικό
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Snorkeling Park (πάρκο ελευθέρας κατάδυσης) στην Κύπρο.
Οι προσπάθειες της Ε.Τ.Α.Π είχαν αγκαλιαστεί από την
πρώτη στιγµή από τον Δήµο Πάφου, το ΤΑΘΕ και τους
διάφορους φορείς ενώ όλη η προσπάθεια επικεντρώνεται
στην προστασία της θαλάσσιας ζωής και του
περιβάλλοντος. Η έκδοση του σχετικού διατάγµατος
πρόσφατα από τον αρµόδιο Υπουργό τον οποίο και
ευχαριστούµε θερµά λειτουργεί ως ένα επιπρόσθετο µέτρο
προστασίας και εµπλουτισµού της βιοποικιλότητας και βάζει
φραγµό στην ανεξέλεγκτη αλίευση στην περιοχή
λουοµένων. Ως αποτέλεσµα αναµένεται να ανακάµψει η
θαλάσσια βιοποικιλότητα και ζωή ενώ η περιοχή σύντοµα
θα αποτελεί ένα µοναδικό σηµείο αναφοράς και εµπειρίας
για ελευθέρα κατάδυση (snorkeling).
Ήδη η εν λόγο περιοχή παρουσιάζει πλούσια θαλάσσια ζωή
και αρχαιολογικό ενδιαφέρον, εδώ και χρόνια είναι πολύ
δηµοφιλής περιοχή λουοµένων, είναι βραβευµένη µε
Γαλάζια σηµαία και χρυσό µετάλλιο ποιότητας (Quality
Coast Award) και πλήρως επανδρωµένη και εξοπλισµένη
για να ανταποκρίνεται σε πιθανές ναυαγοσωστικές ανάγκες
σε ολόχρονη βάση.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Μέσω της ΣΕΚΟ συνεχίζονται σε οργανωµένη βάση οι
ενέργειες για να ικανοποιηθεί το καθολικό αίτηµα όλων των
φορέων της Επαρχίας µας και θα κατατεθεί πρόταση για
στέγαση του ΑΞΙΚ.

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Η επάρκεια των υδάτινων πόρων είναι καίριας και
ουσιαστικής σηµασίας για την αναπτυξιακή πορεία και την
ποιότητα ζωής των κατοίκων της επαρχίας µας. Μετά τη
λειτουργία των διυλιστηρίων Ασπρόκρεµµου και
Κανναβιούς, η Επαρχία είναι πλέον αυτάρκης και
εξασφαλισµένη, όσον αφορά την απρόσκοπτη προµήθεια
νερού. Σε συνάντηση που είχε το ΕΒΕ Πάφου µε τον
Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος τονίστηκε η ανάγκη κατασκευής µόνιµης
µονάδας για την εξασφάλιση των αναγκών ύδρευσης και
άρδευσης, που είναι και αίτηµα των φορέων της Επαρχίας
Πάφου.
Το Υπουργείο Γεωργίας θα προχωρήσει σε νέα ανοιχτή
διαδικασία προσφορών για εγκατάσταση µόνιµης µονάδας
αφαλάτωσης στην Πάφο δυναµικότητας 20.000 κ.µ
ηµερησίως.

Η ανάπτυξη του τοµέα εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης θα προσδώσει σηµαντικά
πνευµατικά, πολιτιστικά, οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη
στην Επαρχία.
Προς υλοποίηση του δεδηλωµένου στόχου για προώθηση
της Κύπρου ως περιφερειακό/ διεθνές κέντρο τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης και την ανάπτυξη του ¨εκπαιδευτικού
τουρισµού¨, το κράτος πρέπει να παράσχει τα αναγκαία
κίνητρα και διευκολύνσεις.
Παράλληλα η δηµιουργία δηµόσιων και ιδιωτικών
πανεπιστηµιακών σχολών και τµηµάτων και η λειτουργία
τους σε όλη την Κύπρο θα συµβάλει στην ακαδηµαϊκή
αποκέντρωση και στην ισοµερή ανάπτυξη και τόνωση όλων
των επαρχιών ως και στην αξιοποίηση διαφόρων
περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων και πλεονεκτηµάτων.
Η Πάφος λόγω της ιστορίας, της παράδοσης, της
ολόχρονης τουριστικής υποδοµής της και των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών και πλεονεκτηµάτων της, δικαιωµατικά
απαιτεί τις πιο κάτω Δηµόσιες Σχολές:
● Σχολή Καλών Τεχνών

● Σχολή Αρχαιολογίας

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Η µείωση του σηµερινού υψηλού κόστους του Ηλεκτρικού
Ρεύµατος, ιδιαιτέρα για τον βιοµηχανικό και τουριστικό
τοµέα και γενικότερα για τις επιχειρήσεις, αποτελεί πάγιο
αίτηµα του ΚΕΒΕ / ΕΒΕ Πάφου και συνεχίζει να βρίσκεται
στο επίκεντρο των προσπαθειών τους, ως ένα ουσιαστικό
µέτρο για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στήριξη της
οικονοµικής δραστηριότητας.

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Παράλληλα οι φορείς της Πάφου διεκδικούν την
µεταφορά του ΑΞΙΚ στην πόλη της Πάφου, αφού η
Επαρχία αποτελεί την κατεξοχήν τουριστική πόλη της
Κύπρου, µε τα περισσότερα πεντάστερα ξενοδοχεία και
τον µεγαλύτερο αριθµό των τουριστικών µονάδων που
παραµένουν σε λειτουργία και την χειµερινή περίοδο.

Επιβάλλεται ο εκσυγχρονισµός και η αναδιοργάνωση της
ΑΗΚ, ώστε να µειωθούν δραστικά τα λειτουργικά της κόστη
για να εξορθολογισθεί ακόµη περισσότερο η τιµή του
ηλεκτρικού ρεύµατος.

Σε διάφορες συναντήσεις της Εκτελεστικής Γραµµατείας
της Συντονιστικής Επιτροπής Κοµµάτων και
Οργανώσεων (ΣΕΚΟ), στην οποία συµµετέχει και το
Επιµελητήριο τέθηκε, το καθολικό αίτηµα της Επαρχίας
για επέκταση της Δηµόσιας Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης και
στη Πάφο µε την δηµιουργία των πιο πάνω σχολών.

Το ΕΒΕ Πάφου στην προσπάθεια του να συµβάλλει στην
ανάπτυξη της περιοχής Πόλεως Χρυσοχούς πήρε διάφορες
πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την συνεργασία του µε τον
Δήµο Πόλεως Χρυσοχούς, τους τοπικούς φορείς και τον
επιχειρηµατικό κόσµο της περιοχής προωθώντας τα πιο
κάτω θέµατα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
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Α) Ανάγκη Συγκοινωνιακής Σύνδεσης µε την πόλη της
Πάφου και το Αεροδρόµιο της.
Ένα από τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η
Περιφέρεια Πόλεως Χρυσοχούς είναι η έλλειψη
συγκοινωνιακής σύνδεσης µε την πόλη και το αεροδρόµιο
Πάφου.
Το Επιµελητήριο Πάφου ζητά από το αρµόδιο
Υπουργείο να δώσει άµεσα λύση στο εν λόγω
πρόβληµα, ώστε να βοηθήσει την περιοχή να εξέλθει της
αποµόνωσης και να συνδεθεί συγκοινωνιακά µε την
υπόλοιπη Επαρχία. Μια τέτοια ενέργεια θα έχει άµεσα
οφέλη στην ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας της
περιοχής αλλά και της αύξησης της τουριστικής
επισκεψιµότητας της.
Β) Σχηµατισµός Ειδικής Επιτροπής Ανάπτυξης
Περιφέρειας Π. Χρυσοχούς και Τοπικής Επιτροπής
Βιοµηχάνων & Βιοτεχνών Περιοχών/ Ζωνών
Περιφέρειας Π. Χρυσοχούς
Παρουσία του Δήµαρχου Πόλης Χρυσοχούς κ. Άγγελου
Οδυσσέως το Επιµελητήριο είχε συνάντηση µε
εκπροσώπους του επιχειρηµατικού κόσµου Περιφέρειας
Πόλεως Χρυσοχούς. Παράλληλα έγινε παρουσίαση των
διαφόρων ευρωπαϊκών προγραµµάτων και κρατικών
σχεδίων τα οποία θα µπορούν να αξιοποιηθούν από τους
βιοτέχνες και βιοµήχανους της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά
έγινε στον Αγροδιατροφικό Τοµέα ο οποίος προσφέρεται
για αξιοποίηση από την ευρύτερη περιοχή Πόλης
Χρυσοχούς. Σχηµατίστηκε επίσης Ειδική Επιτροπή
Ανάπτυξης Περιφέρειας Πόλεως Χρυσοχούς η οποία σε
συνεργασία µε το Επιµελητήριο και την Συντονιστική
Επιτροπή του Δήµου και των Κοινοτήτων του
Διαµερίσµατος Πόλης Χρυσοχούς θα καταθέτουν τις
εισηγήσεις τους για την ορθολογιστική ανάπτυξη της
περιοχής.
Γ) Λιµανάκι Λατσιού
(Αναφορά στο κεφάλαιο Ναυτικός Τουρισµός)
Δ) Ακάµας
(Αναφορά στο κεφάλαιο Ακάµας)
Ε) Δρόµος Πόλεως
(Αναφορά στο κεφάλαιο Συγκοινωνιακό Δίκτυο)
Ζ) Δηµιουργία Τεχνητού Υφάλου στην Πόλη Χρυσοχούς
(Αναφορά στο Κεφάλαιο Τεχνητοί Ύφαλοι)

ΑΚΑΜΑΣ
Το διαχρονικό πρόβληµα της Χερσονήσου του Ακάµα
βαίνει προς επίλυση µετά από σχεδόν 30 χρόνια και ύστερα
από 11 αποφάσεις Υπουργικού συµβουλίου και µετά την
καταγραφή 80 διαφορετικών προνοιών για τη διαχείριση
του Ακάµα χωρίς αποτέλεσµα. Με την 12η απόφαση του
Υπουργικού Συµβουλίου επί του θέµατος, τροχοδροµείται η
λύση για την αποτελεσµατική προστασία του
περιβάλλοντος, την οριστική επίλυση των προβληµάτων της
περιοχής και την υλοποίηση ενός εθνικού πάρκου στον
Ακάµα.
Με την κήρυξη του Εθνικού Δασικού Πάρκου στον Ακάµα
και την έναρξη υλοποίησης των µέτρων προστασίας και
ανάδειξης της περιοχής φαίνεται να αντιµετωπίζονται
διαχρονικά προβλήµατα της χερσονήσου.

ΑΚΑΜΑΣ
Το διαχρονικό πρόβληµα της Χερσονήσου του Ακάµα
βαίνει προς επίλυση µετά από σχεδόν 30 χρόνια και ύστερα
από 11 αποφάσεις Υπουργικού συµβουλίου και µετά την
καταγραφή 80 διαφορετικών προνοιών για τη διαχείριση
του Ακάµα χωρίς αποτέλεσµα. Με την 12η απόφαση του
Υπουργικού Συµβουλίου επί του θέµατος, τροχοδροµείται η
λύση για την αποτελεσµατική προστασία του
περιβάλλοντος, την οριστική επίλυση των προβληµάτων της
περιοχής και την υλοποίηση ενός εθνικού πάρκου στον
Ακάµα.
Με την κήρυξη του Εθνικού Δασικού Πάρκου στον Ακάµα
και την έναρξη υλοποίησης των µέτρων προστασίας και
ανάδειξης της περιοχής φαίνεται να αντιµετωπίζονται
διαχρονικά προβλήµατα της χερσονήσου.
Στόχος του Διαχειριστικού Σχεδίου είναι:
● Να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος και της

βιοποικιλότητας.
● Να προωθηθεί η αειφόρος διαχείριση ολόκληρης της

χερσονήσου, µε σκοπό την αναζωογόνηση και στήριξη των
κοινοτήτων της περιοχής. Στόχος του Δικτύου Natura 2000
δεν είναι να σταµατήσουν οι οικονοµικές δραστηριότητες
αλλά να καθοριστούν οι παράµετροι υπό τις οποίες οι εν
λόγω δραστηριότητες επιτρέπεται να αναπτύσσονται, ώστε
να διαφυλάσσεται παράλληλα η βιοποικιλότητα.
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● Να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και νέες

επιχειρήσεις µέσω της ανάδειξης του φυσικού κάλλους της
περιοχής, αφού θα προσελκύσει επισκέπτες τόσο στο
Πάρκο όσο και στις γειτνιάζουσες κοινότητες.
● Να προστατευτούν οι οικοτόποι, τα είδη χλωρίδας και

πανίδας, µέσω δράσεων περίφραξης και ρύθµισης της
πρόσβασης οχηµάτων, δηµιουργία προγραµµάτων
προστασίας, παρακολούθησης ωοτοκίας καθώς και
καταγραφής και παρακολούθησης πληθυσµών θαλάσσιας
χελώνας.
Το Διαχειριστικό Σχέδιο θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων:
● Προτάσεις για την ρύθµιση της εισόδου και διακίνησης

των επισκεπτών στο Πάρκο.

● Διαχείριση του υφιστάµενου οδικού δικτύου.
● Αξιολόγηση των προσφερόµενων διευκολύνσεων

αναψυχής.

● Βελτίωση και δηµιουργία νέων διευκολύνσεων αναψυχής

και αθληµάτων καθώς και απαιτούµενες υποδοµές για το
σκοπό αυτό.
● Διοίκηση, εποπτεία, αστυνόµευση και φύλαξη του

Πάρκου.

● Βελτίωση και ενίσχυση της ελκυστικότητας του Πάρκου.

Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πάφου
χαιρετίζει τις αποφάσεις που πήρε η Διυπουργική
Επιτροπή για το θέµα του Ακάµα, και ιδιαίτερα τον
Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος κ. Νίκο Κουγιάλη για την πρωτοβουλία
και την αποφασιστικότητα του στην υλοποίηση του
σηµαντικού αυτού έργου υποδοµής και ανάπτυξης, που
παραµένει σε στασιµότητα για σχεδόν 30 χρόνια.
Ο επιχειρηµατικός κόσµος της Επαρχίας χαιρετίζει την
προκήρυξη του διαγωνισµού για εκπόνηση Σχεδίου
Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Αξιοποίησης του Εθνικού
Πάρκου της Χερσονήσου Ακάµα.
Με τις αποφάσεις που πάρθηκαν, ανοίγει ο δρόµος για
την ανάδειξη του τεράστιου φυσικού πλούτου του
Ακάµα, την προστασία των σπάνιων περιβαλλοντικών
θησαυρών, την ήπια ανάπτυξη και την αναζωογόνηση
των Κοινοτήτων της περιοχής. Πιστεύουµε ότι η
προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη
είναι έννοιες που µπορούν να συνυπάρξουν στον
πολεοδοµικό σχεδιασµό του όλου έργου.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται µεγάλος
αριθµός Δήµων και Κοινοτήτων, χωρίς ενδείξεις
ουσιαστικών προοπτικών αλλαγής ή ανάκαµψης των
οικονοµικών τους δεδοµένων, καθιστά επιτακτική την
ανάγκη για καινοτόµες µεταρρυθµίσεις στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση µε στόχο, τη διασφάλιση της

αποτελεσµατικής λειτουργίας, της αποδοτικότητας και της
βιωσιµότητας των.
Πάγια θέση των Επιµελητηρίων είναι η µείωση του αριθµού
των Δήµων µέσω του περιορισµού της επικάλυψης
υπηρεσιών που µπορεί να επιτευχθεί µε τη
συµπλεγµατοποίηση κατά περιοχές. Μια τέτοια αλλαγή, µε
σωστή εφαρµογή, θα έχει σαν αποτέλεσµα την
εξοικονόµηση πόρων και ταυτόχρονα θα συµβάλει στην
καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών.
Το νέο σχήµα διάρθρωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα
πρέπει να είναι τέτοιου µεγέθους που να παραµένει εύκολα
προσβάσιµο στους πολίτες, να διασφαλίζει την επαρκή και
ποιοτική προσφορά υπηρεσιών, να διατηρήσει ευελιξία και
ταχύτητα στην παροχή υπηρεσιών και να έχει λογικό
κόστος. Με τις κατάλληλες ρυθµίσεις ο τοπικός χαρακτήρας
στην παροχή υπηρεσιών είναι δυνατό να διασφαλιστεί σε
σηµαντικό βαθµό.
Είναι εµφανές ότι η συνέχιση της σηµερινής διάρθρωσης και
λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οδηγεί σε
οικονοµικό αδιέξοδο και είναι απαραίτητο να επέλθουν
ρυθµίσεις και παρεµβάσεις απαραίτητες για να
αντιµετωπισθεί η γενεσιουργός αιτία των προβληµάτων
που έχουν προκύψει. Χρειάζονται τοµές και τόλµη στις
αποφάσεις για την εξυγίανση των οικονοµικών των Δήµων
για να βελτιωθεί και η προοπτική ουσιαστικής εµπλοκής της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάκαµψη της οικονοµίας και
την ανάπτυξη. Στα πλαίσια της µεταρρύθµισης και για την
αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων, πιστεύουµε ότι θα
πρέπει να ικανοποιηθούν οι πιο κάτω βασικές παράµετροι:
● Το νέο σύστηµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι

πιο µικρό σε αριθµό µονάδων (Δήµων και Κοινοτήτων) κάτι
που θα επιτρέψει εξοικονοµήσεις σε λειτουργικές δαπάνες
● Συµπλεγµατοποιήσεις/ συνενώσεις των υπηρεσιών

όµορων Δήµων µε στόχο την αναβάθµιση των
παρεχόµενων υπηρεσιών τους και της µείωσης των κοστών
των.
● Θεσµοθέτηση και λειτουργία ενός ολοκληρωµένου

Μηχανισµού εποπτείας µε πυλώνες τόσο τον οικονοµικό
όσο και τον διαχειριστικό έλεγχο µε στόχο την
αποτελεσµατική λειτουργία και την αποφυγή φαινοµένων
κακοδιαχείρισης και διασπάθισης πόρων. Μέσα στα πλαίσια
αυτά εντάσσεται η αποτελεσµατική οικονοµική διαχείριση
και η ανάπτυξη συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και η
εποπτεία και αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού.
● Αξιοποίηση του Ιδιωτικού Τοµέα, που θα συµβάλει στην

βελτίωση των προσφερόµενων υπηρεσιών και στην µείωση
του κόστους τους.
● Αξιοποίηση της τεχνολογίας, η οποία θα επιφέρει

εξοικονόµηση πόρων, αύξηση της παραγωγικότητας,
επιταχύνοντας παράλληλα και την εξυπηρέτηση του πολίτη.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ
ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΦΟΥ – ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
Το Επιµελητήριο θεωρεί την ανάπλαση του παραλιακού
µετώπου Πάφου - Γεροσκήπου ως ένα βασικό έργο
υποδοµής το οποίο θα βοηθήσει στην ανάπτυξη,
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αναβάθµιση και εξωραϊσµό της τουριστικής περιοχής της
Πάφου – Γεροσκήπου γενικότερα και ταυτόχρονα θα δώσει
την δυνατότητα να αποκτήσει η περιοχή τον ζητούµενο
χαρακτήρα και φυσιογνωµία, βάζοντας τέλος στην άναρχη
ανάπτυξη και στους ανεξέλεγκτους αυτοσχεδιασµούς.
Μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης και της κατασκευής
του πεζόδροµου από το ξενοδοχείο Imperial µέχρι το
ξενοδοχείο Elysium, θα πρέπει να προγραµµατιστεί ο
σχεδιασµός και η κατασκευή του υπόλοιπου τµήµατος µέχρι
τα δηµοτικά όρια του Δήµου Πάφου/ Χλώρακας.
Θα πρέπει να γίνει αναβάθµιση (φωτισµός, σήµανση,
τοπιοτέχνηση κτλ) του υφιστάµενου πεζόδροµου από το
ξενοδοχείο Imperial µέχρι το ξενοδοχείο Phaethon. Στη
Περιοχή από το ξενοδοχείο Imperial µέχρι το Ποταµό της
Έζουσας, που είναι τα όρια του Δήµου Γεροσκήπου,
βρίσκεται σε εξέλιξη η ετοιµασία µελέτης και σχεδίων
ανάπλασης και τοπιοτέχνησης του παραλιακού πεζόδροµου,
καθώς και διαµόρφωσης του δηµόσιου χώρου στην
Παραλιακή περιοχή Γεροσκήπου µε την κατασκευή σε
πρώτη φάση τριών περιπτέρων και υποδοµής εξυπηρέτησης
λουοµένων.
Συµπληρώθηκαν τα κατασκευαστικά σχέδια για την
προκαταβολική κατασκευή του κυκλικού κόµβου παρά το
παλαιό ΚΕΝ Πάφου και της εξόδου από τον
αυτοκινητόδροµο για την αντιµετώπιση προβληµάτων µε
την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων από τροχοφόρα.
Ο Δήµος προχώρησε στην συµπλήρωση των
κατασκευαστικών σχεδίων για την κατασκευή του
υπολειποµένου τµήµατος που θα συνδέσει τον κυκλικό
κόµβο παρά τη Δηµοτική πλαζ µε τον κυκλικό κόµβο της
Γεροκηπιάς στον δρόµο του αεροδροµίου. Αναµένει από το
Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως να προωθήσει την
υλοποίηση του µε δαπάνες από τις εξοικονοµήσεις του
δρόµου του αεροδροµίου, σύµφωνα και µε τη δέσµευση
του Υπουργού Εσωτερικών.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Το Επιµελητήριο σε συνεργασία µε την Εταιρεία Τουριστικής
Ανάπτυξης & Προβολής Πάφου (ΕΤΑΠΠ) αναγνωρίζοντας
την µεγάλη σηµασία καθώς και τα προβλήµατα που
παρατηρούνται στο δοµηµένο περιβάλλον στις περιοχές
τουριστικού ενδιαφέροντος, έχει καταγράψει λεπτοµερώς τα
προβλήµατα και παράθεσε συγκεκριµένες και πρακτικές
εισηγήσεις για άµεση βελτίωση της υφιστάµενης
κατάστασης.
Η καταγραφή επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα, παρουσιάζεται στους διάφορους φορείς και
στις Τοπικές Αρχές για µελέτη, αξιολόγηση και υλοποίηση.

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.
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Για να υλοποιηθούν οι πιο πάνω στόχοι, η υφιστάµενη
υποδοµή θα πρέπει να λειτουργεί στο µέγιστο και να
συµπληρωθεί µε επιπρόσθετα έργα που θα ικανοποιούν τις
ανάγκες των διαφόρων αθλητικών δραστηριοτήτων.
Η Επαρχία Πάφου διαθέτει σήµερα:
- 6 στάδια ποδοσφαίρου (Πάφος, Γεροσκήπου, Κούκλια,
Χλώρακα, Πέγεια, Πόλη Χρυσοχούς).
- 2 κολυµβητήρια Ευρωπαϊκών προδιαγραφών (Πέγεια και
Γεροσκήπου).
- 4 γήπεδα γκολφ µε προγραµµατισµό για ακόµα 4.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ
Διενεργήθηκε Αρχιτεκτονικός Διαγωνισµός το 2010 και
έχουν ετοιµαστεί τα Έγγραφα Διαγωνισµού για την
κατασκευή του έργου. 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.
Προεκτίµηση κόστους: €2.200.000. Ο Δήµος ζητεί όπως
το έργο εκτελεστεί ως πολεοδοµικό µε συνεισφορά 4/5 και
1/5 ως απόληξη υπεραστικού έργου µείζονος σηµασίας.

Σχέδιο αναβάθµισης κυκλικού κόµβου στην είσοδο της Πάφου

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΝΑΣ ΣΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
Ολοκληρώθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισµός για την
αξιοποίηση του Αγροκτήµατος της Γερµανίνας ως ένα
δυναµικό, σύγχρονο, βιώσιµο, πολύ-λειτουργικό,
πολιτιστικό πόλο έλξης τοπικής και υπερτοπικής σηµασίας.
Αναµένεται η εξεύρεση των απαιτουµένων οικονοµικών
πόρων για να προχωρήσει η συµπλήρωση των
κατασκευαστικών σχεδίων, έτσι ώστε να αυξηθούν οι
πιθανότητες διεκδίκησης χρηµατοδότησης του έργου από
τα διαρθρωτικά ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην
παρούσα φάση ο Δήµος προωθεί τον σχεδιασµό και
εκτέλεση σωστικών µέτρων για αντιµετώπιση φαινοµένων
φθοράς και κατάρρευσης που παρατηρούνται.

PAPHOS APHRODITE FESTIVAL
Το Επιµελητήριο συµµετείχε ως µέτοχος και ως µέλος του
Διοικητικού Συµβουλίου στον Πολιτιστικό Φορέα ¨Paphos

Aphrodite Festival Cyprus¨, µέχρι τις 3 Δεκεµβρίου 2015,
ο οποίος σκοπό έχει τη διοργάνωση διεθνούς εµβέλειας
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στη Πάφο. Με απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, λόγω του µεγάλου
συσσωρευµένου χρέους της Εταιρείας έναντι στον Δήµο
Πάφου που έφτασε το 1.000.000 ευρώ και της αδυναµίας
των υπολοίπων µετόχων της Εταιρείας να επωµισθούν
µερίδιο του χρέους ανάλογο µε το ποσοστό των µετοχών
τους, ο Δήµος Πάφου απορρόφησε τα περιουσιακά
στοιχεία και τους υπαλλήλους της εταιρείας και ανέλαβε τη
συνέχιση της διοργάνωσης της ετήσιας όπερας.
Το 2016 το Paphos Aphrodite Festival διοργάνωσε µία
από τις κορυφαίες δηµιουργίες της λυρικής τέχνης όλων των
εποχών, ο αριστουργηµατικός Don Giovanni του W. A.
Mozart. Το έργο του Mozart αποτελείται από δύο πράξεις
και το λιµπρέτο έγραψε ο Λορέντσο Ντα Πόντε. Η όπερα
έκανε πρεµιέρα στο Θέατρο των Τάξεων στην Πράγα στις
29 Οκτωβρίου 1787. Η φετινή εκδήλωση
πραγµατοποίηθηκε στις 2, 3 και 4 Σεπτεµβρίου στη πλατεία
του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου σε συµπαραγωγή
του ιταλικού οργανισµού Parma Opera Organization
C.E.F.A.C. µε τη συµµετοχή της Συµφωνικής Ορχήστρας
Κύπρου.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο σχεδιασµός του προγράµµατος της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάφος2017 έχει ολοκληρωθεί.
Το Ανοικτό Εργοστάσιο Πολιτισµού και οι θεµατικές του
υφαίνουν τον ιστό της “ιστορίας” της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας, δηµιουργώντας ένα ενδιαφέρον πρόγραµµα
µε Ευρωπαϊκή διάσταση και καλλιτεχνική αριστεία, το οποίο
άρχισε στις 28 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται τέλος
Δεκεµβρίου 2017.
Η εµπλοκή σηµαντικών πολιτιστικών οργανώσεων και
προσωπικοτήτων από την Κύπρο και το εξωτερικό
αναδεικνύουν τον πολυπολιτισµικό χαρακτήρα της Πάφου
και προβάλλουν το σύνθηµα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης “Ενώνοντας Ηπείρους, Γεφυρώνοντας
Πολιτισµούς”. Η ευκαιρία της µεγάλης αυτής πολιτιστικής
διοργάνωσης ενισχύει τη θέση και το ρόλο όχι µόνο της
Πάφου αλλά ολόκληρης της Κύπρου ως γέφυρας ανάµεσα
στις χώρες και τους πολιτισµούς της Ευρώπης, Ασίας και
Αφρικής.
Το πρόγραµµα αποτελείται σήµερα από 152 έργα µε
πολλαπλές και σύνθετες δράσεις που απορρέουν από το
καλλιτεχνικό έργο αλλά και δεκάδες επιπλέον δράσεις
κοινωνικής συµµετοχής, εθελοντών και σχολείων.
Ταυτόχρονα, ο Οργανισµός έχει συνδέσει ευρύτερες
προτάσεις που περιλαµβάνουν την εµπλοκή πολιτών,
φορέων, σχολείων και µαθητών, καθώς και κοινοτήτων µε
παράλληλες δράσεις και εκδηλώσεις στο πρόγραµµα της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, το 2017.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΠΕ
ΠΑΦΟΣ2017

Από την όπερα του 2016

Το ΕΒΕ αναγνωρίζει την σπουδαιότητα της λειτουργίας
και της ύπαρξης του Φορέα για τον εµπλουτισµό του
Πολιτιστικού προγράµµατος της Επαρχίας και ιδιαίτερα
την διοργάνωση της ετήσιας Όπερας και θα συνεχίζει να
στηρίζει τον Οργανισµό για να διασφαλιστεί το µέλλον
του.

ΠΑΦΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΟ 2017
Αποστολή του Οργανισµού της ΠΠτΕ Πάφος2017 είναι η
υλοποίηση του προγράµµατος και της φιλοσοφίας του
όπως αυτά είχαν υποβληθεί στο φάκελο υποψηφιότητας της
Πάφου για την ανάληψη του τίτλου ΠΠΕ 2017. Μετά και τη
δεύτερη θετική αξιολόγηση του Οργανισµού και του
προγράµµατος του από την αρµόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή
τον περασµένο Απρίλιο, ο Οργανισµός έχει εξασφαλίσει το
βραβείο Μελίνα Μερκούρη, το οποίο εµπεριέχει και το
οικονοµικό βραβείο του 1.500.000 Ευρώ, ενώ ταυτόχρονα
θεωρήθηκε από την αρµόδια επιτροπή υπόδειγµα
διοργάνωσης του θεσµού από µικρές πόλεις.

Ο Οργανισµός σχεδιάζει σειρά διεθνών γεγονότων καθώς
και σηµαντικά γεγονότα, τα οποία σηµατοδοτούν τις
θεµατικές του προγράµµατος και αναδεικνύουν την
εντοπιότητα ως µέρος της Ευρωπαϊκής ταυτότητας.
Τόσο η Έναρξη (28/1/2017), όσο και η Καλοκαιρινή
Εκδήλωση (1/7/2017) αποτελούν σταθµούς και ενώνονται
µέσω µιας κοινής αφήγησης, αναδεικνύοντας το πρόγραµµα
του Ανοιχτού Εργοστασίου Πολιτισµού, της ευρωπαϊκής
διάστασης και της καλλιτεχνικής αριστείας του.
Η Φιλαρµονική του Βερολίνου (1/5/2017), η «Σκηνή που
Ταξιδεύει 2015-17» και το πρόγραµµα «Αστέρια και
Φεγγάρια» αποτελούν µεγάλες πλατφόρµες της ΠΠΕ
Πάφος2017, οι οποίες µέσω της αξιοποίησης
εµβληµατικών ιστορικών χώρων της Πάφου και τη σύνδεσή
τους µε διεθνούς εκτοπίσµατος καλλιτέχνες, όπως η Ute
Lemper, Fanny Ardant, Luz Casal, Charlotte Rampling,
Vladimir Ashkenazy Θόδωρος Τερζόπουλος, Γιώργος
Κιµούλης, Brian Michaels, Omar Faruk Tekbilek, Misia ,
Chiharu Chiota, τοποθετούν την Πάφο στο διεθνή χάρτη
των διοργανώσεων.
Τέλος το πρόγραµµα αξιοποιεί τις τέχνες και τον πολιτισµό
ως µέσο αναβάθµισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της
Κύπρου, αλλά και του τουριστικού προφίλ της Πάφου
γενικότερα, αφήνοντας µετά το 2017 µια κληρονοµιά που
θα εκφραστεί σε θεσµούς, σε αλληλοεπιδράσεις και
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ανταλλαγές, σε διοργανώσεις, σε συνεργασίες µε φορείς
που θα συνεχιστούν αλλά και σε ανάπτυξη της αξίας του
πολιτισµού στην Πάφο, στην αύξηση των καλλιτεχνών, των
δηµιουργών αλλά και των πολιτών, επισκεπτών και θεατών
που εµπλέκονται, δηµιουργούν και στηρίζουν τις εκφάνσεις
του σύγχρονου πολιτισµού.
Το Επιµελητήριο στηρίζει τον Οργανισµό ΠΑΦΟΣ 2017
Το Επιµελητήριο παραµένει δεσµευµένο να συνδράµει στο
µέγιστο των δυνατοτήτων του για την υλοποίηση του
µεγάλου στόχου να καταστεί η Πάφος µια επιτυχηµένη
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2017.
Το ΕΒΕ θεωρεί ότι η επιλογή της Πάφου ως Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2017 προσφέρει µια
µοναδική ευκαιρία που θα συµβάλει στην ανάκαµψη της
τοπικής οικονοµίας µας, αλλά και της κυπριακής οικονοµίας
ευρύτερα, και καλεί την κυβέρνηση να στηρίξει ουσιαστικά
και αποτελεσµατικά τον Οργανισµό στο δύσκολο και
πολυσχιδές έργο του.

Από τον ποταµό µέχρι την περιοχή Πότιµα, τα ρυθµιστικά
σχέδια διαλαµβάνουν διατοµή µε τέσσερις λωρίδες
κυκλοφορίας, κεντρική διαχωριστική νησίδα,
ποδηλατόδροµο και πεζοδρόµια εκατέρωθεν.
Επισηµαίνεται ότι τυχόν διαφοροποίηση του αρχικού
σχεδιασµού για µη απευθείας παραλιακή σύνδεση του
Αεροδροµίου µε την τουριστική περιοχή της Πάφου, (που
είναι η πιο σύντοµη όδευση), δεν θα γίνει αποδεκτή από
τους φορείς και την κοινωνία της Πάφου.
Δυστυχώς και πάλι υπάρχει σηµαντική καθυστέρηση στα
ήδη καθυστερηµένα προγράµµατα υλοποίησης του όλου
έργου.
∎ Τµήµα Αεροδροµίου – Ποταµού Έζουσας
Θεωρούµε το έργο αυτό υψίστης σηµασίας για την
σύνδεση του Αεροδροµίου Πάφου µε την τουριστική
περιοχή της Πάφου και κατ΄επέκταση του δρόµου που θα
συνδέσει το Αεροδρόµιο Πάφου µε την Μαρίνα που θα
κατασκευαστεί στα Πότιµα. Οι διάφορες χρονοβόρες
µελέτες που εδώ και 20 χρόνια γίνονται για το τµήµα αυτό
βρίσκονται εκτός οποιοδήποτε αποδεκτών
χρονοδιαγραµµάτων και βραχυκυκλώνουν την υλοποίηση
ενός σηµαντικού οδικού έργου.
Απαιτούµε από την αρµόδια Διυπουργική Επιτροπή όπως
άµεσα ληφθεί η απόφαση για ολοκλήρωση των
εκκρεµούντων περιβαλλοντικών και άλλων µελετών που
απαιτούνται. Έχει δε αποφασιστεί ότι η όδευση του δρόµου
που θα συνδέει το αεροδρόµιο µε τον Πόταµο Έζουσα –
Λεωφ. Ευρώπης θα γίνει από τον θαλάσσιο χώρο µε
επίχωση ή δηµιουργία κολώνων.
Το τµήµα αυτό, παρά το ότι αποτελεί Δρόµο Πρωταρχικής
Σηµασίας, µε βάση το Τοπικό Σχέδιο, εντούτοις προωθείται

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Τα πιο κάτω τέσσερα έργα οδικής υποδοµής θεωρούνται
ως τα πιο σηµαντικά για την Επαρχία Πάφου, τα οποία θα
αναβαθµίσουν σηµαντικά την εικόνα και την κυκλοφοριακή
διακίνηση.
Α. ΔΡΟΜΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΦΟΥ – ΜΑΡΙΝΑ (CORAL BAY)
Ένα από τα πιο σηµαντικά οδικά έργα είναι ο δρόµος που
θα συνδέει απευθείας το αεροδρόµιο µε την τουριστική
περιοχή της Πάφου και τη µαρίνα που θα κατασκευαστεί στη
περιοχή των Ποτίµων. Σηµειώνεται ότι, ο αναφερόµενος
οδικό άξονας, αποτελεί µε βάση το Τοπικό Σχέδιο Πάφου,
Δρόµο πρωταρχικής σηµασίας και µε εξαίρεση το τµήµα
από τα κτίρια του αεροδροµίου µέχρι τον ποταµό Έζουσας,
το υπόλοιπο τµήµα προωθείται σταδιακά ως Πολεοδοµικό
Έργο. Το Ρυθµιστικό Σχέδιο για όλα τα τµήµατα του άξονα
αυτού, που καταγράφονται πιο κάτω, µελετάται από το
Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως και αποπληρώνεται µε
κυβερνητική συνεισφορά 4/5, από τον Προϋπολογισµό του
Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως και 1/5, από την
εκάστοτε αρµόδια τοπική αρχή.
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Από τη συνάντηση µε τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων

ως οδικό Έργο και όχι Πολεοδοµικό και τυγχάνει χειρισµού
από το Τµήµα Δηµοσίων Έργων.

Επίσης έγινε Δηµόσια Παρουσίαση του Έργου στις 26
Φεβρουαρίου 2016.

Το κόστος για υλοποίηση του έργου υπολογιστηκε σε €
25-28 εκατ. ανάλογα µε τη λύση που επιλεγει (επίχωση /
πυλώνες) και αφορά δρόµο 2 λωρίδων κυκλοφορίας,
µήκος 4χλµ.

Η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση συζητήθηκε
στην αρµόδια Επιτροπή, εγκρίθηκε και εκδόθηκε
Γνωµάτευση. Η γνωµάτευση στάληκε στο Τµήµα Δηµοσίων
Έργων, ώστε να περιληφθεί στους όρους του µελετητή των
κατασκευαστικών Σχεδίων. Περιλήφθηκε ποσό στον
Προϋπολογισµό του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως
για το 2016, 2017 και 2018, για την κάλυψη του κόστους
της µελέτης των κατασκευαστικών σχεδίων και
ενηµερώθηκε το Τµήµα Δηµοσίων Έργων για την προκήρυξη
προσφορών για την ετοιµασία των κατασκευαστικών
σχεδίων.

∎ Τµήµα Ποταµού ΄Εζουσας – Λεωφόρος Σπ. Κυπριανού
(πρώην Λεωφ. Αγ. Αναργύρων)
Το έργο ολοκληρώθηκε.
∎ Τµήµα Λεωφόρος Τάφοι των Βασιλέων – Από τέλος
Λεωφ. Σπ. Κυπριανού µέχρι τα όρια µε Χλώρακα
Το έργο ολοκληρώθηκε πρόσφατα και αποµένει µόνο η
ολοκλήρωση της σηµατοδότησης και της τοπιοτέχνησης
του, η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του
2016.
∎ Τµήµα Χλώρακας – Κισσονέργας ( Χρίστου Κκέλη)
παραλιακού Δρόµου Χλωρακα- Λέµπα- Κισσόνεργα
Ετοιµάστηκε το Ρυθµιστικό Σχέδιο από το Τµήµα
Πολεοδοµίας και Οικήσεως από το τέλος της Λεωφόρου
Τάφων των Βασιλέων µέχρι τη συµβολή µε την Λεωφόρο
Χρ. Κκέλη και τέθηκε στην Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού
Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβληµάτων. Το τµήµα
που αφορά την Χλώρακα και τη Λέµπα εγκρίθηκε. Η
Κισσόνεργα δεν παρευρέθηκε και ζήτησε να συζητηθεί
ολόκληρο το σχέδιο µέχρι τα Πότιµα. Το Σχέδιο αυτό
µέχρι τα Πότιµα και πιο συγκεκριµένα µέχρι τη συµβολή µε
την Λεωφ. Μ. Κυπριανού, ετοιµάζεται και θα σταλεί στην
Κοινότητα και στην πιο πάνω Τεχνική Επιτροπή τον
Οκτώβριο του 2016.
Ετοιµάστηκε προκαταρτικό ρυθµιστικό σχέδιο το οποίο
τέθηκε σε δηµόσια παρουσίαση και ληφθηκαν υπόψη οι
εισηγήσεις των Τοπικών Αρχών και άλλων επηρεαζόµενων.
Μελετήθηκε και το δευτερεύον οδικό δίκτυο που επηρεάζει
τον δρόµο πρωταρχικής σηµασίας και έχει αποσταλεί στην
Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα επίλυσης
κυκλοφοριακών προβληµάτων για έγκριση.
Παράλληλα ετοιµάστηκε η προκαταρτική περιβαλλοντική
εκτίµηση για να τεθεί στην Αρµόδια Επιτροπή
Περιβάλλοντος για έκδοση γνωµάτευσης και στη συνέχεια
θα ετοιµαστούν τα κατασκευαστικά σχέδια (διάρκεια 2
χρόνων). Η έναρξη του έργου το 2019 θα είναι εφικτή
καθότι δεν θα είναι ώριµο.
∎ Τµήµα Κισσόνεργα – Πότιµα
Το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως ετοιµάζει το
ρυθµιστικού σχεδίου για το τµήµα αυτό θα γίνεται
παράλληλα µε την ετοιµασία των κατασκευαστήκαν σχεδίων
του προηγούµενου τµήµατος.

Ταυτόχρονα η περιβαλλοντική προκαταρκτική εκτίµηση
εστάλη στο Τµήµα Περιβάλλοντος και αναµένεται η σχετική
γνωµάτευση. Στη συνέχεια εφόσον υπάρχουν διαθέσιµες οι
αναγκαίες πιστώσεις το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως
θα αναθέσει στα Δηµόσια ΄Εργα την ετοιµασία των
κατασκευαστικών σχεδίων.
Γ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΦΟΥ – ΠΟΛΙΣ
ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
Ένα πάγιο και πολύχρονο αίτηµα του Επιµελητηρίου Πάφου,
ήταν η δηµιουργία του νέου δρόµου Πάφου – Πόλη
Χρυσοχούς. Σε συνάντηση που είχε το Δ.Σ. του ΕΒΕ µε τον
Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και άλλους
αξιωµατούχους αναφέρθηκε ότι υλοποιείται ήδη και το
πρώτο κοµµάτι του θα είναι γεγονός σε τρία χρόνια. Ήδη
υπάρχει συγκεκριµένος σχεδιασµός, µέσα στο 2018 θα
προκυρηχθουν οι προσφορές και θα πληρωθεί η
προκαταβολή και σε τρία χρόνια θα ολοκληρωθεί το έργο
της κατασκευής του δρόµου.
Αναφέρθηκε ότι η συµπερίληψη κονδυλίου στον κρατικό
προϋπολογισµό του 2018 σηµατοδοτεί και την εκτέλεση
ενός έργου που ήταν το ζητούµενο για δεκαετίες.
Το έργο θα ξεκινήσει από το κοµµάτι Αγίας Μαρινουδας –
Στρουµπί, που ήταν το µεγαλύτερο µέρος του δρόµου, αλλά
σηµαντικό είναι ότι αποφασίστηκε και η βελτίωση του
υφιστάµενου δρόµου.
Κόστος δρόµου Αγίας Μαρινούδας – Στρουµπί
Τµήµα αυτοκινητόδροµου 15,5 χλµ
(ΧΘ 0+000 – 15+200)
Συνολικό µήκος 15,5 χλµ
Προκαταρκτικό Κόστος € 60 εκ.+ ΦΠΑ
Έναρξη 2018 – Ολοκλήρωση 2021

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

Είναι έργο από το οποίο θα εξαρτηθεί η οικονοµική
ανάπτυξη µιας πολύ µεγάλης περιοχής και το οποίο
επιπλέον θα πρέπει να αντικρίζεται ως αναπόσπαστο µέρος
και ως συµπλήρωση του Εθνικού Οδικού Δικτύου και όχι
µέσα από στενά οικονοµικά κριτήρια.

Το ρυθµιστικό σχέδιο που ετοιµάστηκε από το Τµήµα
Πολεοδοµίας και Οικήσεως και εγκρίθηκε από την αρµόδια
Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα για την επίλυση
κυκλοφοριακών προβληµάτων και την επίπτωση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Το κόστος για τα βελτιωτικά έργα υπολογίζεται
προκαταρτικά σε € 3,2 εκ. περίπου και περιλαµβάνει την
κατασκευή δύο ανηφορικών λωρίδων µια στο τµήµα
Μεσόγη – Τσάδα (κατεύθυνση Πάφος – Πόλις) και µια στο
τµήµα Γιόλου- Στρουµπί (κατεύθυνση Πόλις-Πάφος), τη
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βελτίωση συµβολών, τη διαπλάτυνση στροφών, την
επέκταση του πλάτους των ερεισµάτων, τη βελτίωση της
σήµανσης / σηµατοδότησης κ.α.

της ανάπτυξης και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας καθώς
αναµένεται µε τη συµπλήρωση του να προσδοθεί στον
άξονα αυτό και στη πλατεία Γεροσκήπου εµπορικότητα
αφού οι 5 χιλιάδες τουρίστες που διηµερεύουν στα
παραλιακά ξενοδοχεία θα φθάνουν και στο πυρήνα της
Γεροσκήπου αναµένοντας έτσι να αυξηθούν και τα έσοδα
του Δήµου από φορολογίες νέων επιχειρήσεων και από
δικαιώµατα αδειών οικοδοµής των νέων υποδοµών που θα
απαιτηθούν.
Προγραµµατίζεται η προκήρυξη προσφορών για την
κατασκευή του Έργου στις αρχές Οκτωβρίου 2016.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Σε διάφορες συναντήσεις µε τους κυβερνητικούς
αξιωµατούχους και σε επιτροπές που συµµετέχει, το
Επιµελητήριο σε συνεργασία µε το ΚΕΒΕ υποστήριξε τις πιο
κάτω θέσεις:
● Την εισαγωγή ευέλικτων µορφών απασχόλησης, όπως
αυτές είναι αποδεκτές από την Ε.Ε. Τέτοιες µορφές
απασχόλησης είναι π.χ. η µερική απασχόληση, το ευέλικτο
ωράριο Εργασίας, η απασχόληση τακτής περιόδου, η
υπεργολαβία και η τηλεαπασχόληση.
● Την υιοθέτηση αναπτυξιακής πολιτικής από το κράτος για

να βοηθήσει στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της
οικονοµίας έτσι ώστε να δηµιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας.

● Την παροχή κινήτρων από το κράτος για ενίσχυση της

επιχειρηµατικότητας.

● Την υποστήριξη και υιοθέτηση της φιλελευθεροποίησης
του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων.
● Την δυνατότητα πληρωµής οφειλόµενων Κοινωνικών

Δ. ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
Η µοναδική οργανική και ουσιαστική σύνδεση της
τουριστικής περιοχής Γεροσκήπου µε τον παραδοσιακό
πυρήνα της Γεροσκήπου είναι έργο στρατηγικής σηµασίας
για τον Δήµο Γεροσκήπου και έχει περιληφθεί στους
Κρατικούς προϋπολογισµούς του 2015 και αναµένεται να
προσφοροδοτηθεί µέχρι τον Οκτώβριο 2016 και να
ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες µέχρι τα τέλη του
2016, νοουµένου ότι θα επιλυθεί το θέµα της συνεισφοράς
του Δήµου µε δανειοδότηση ή µε εξασφάλιση κρατικής
εγγύησης.
Το Έργο είναι Πολεοδοµικό, έχει προϋπολογισµό µαζί µε
τις απαλλοτριώσεις 5 εκατοµµύρια ευρώ και το κράτος θα
επιχορηγήσει τα 4/5 της δαπάνης. Το Συνολικό µήκος του
δρόµου φθάνει τα 2,5 χιλιόµετρα, η διατοµή περιλαµβάνει
2 λωρίδες µε προστατευόµενες δεξιές στροφές,
πεζοδρόµια, ποδηλατόδροµο και λωρίδα πρασίνου.
Είναι δεδοµένο ότι αυτό το Έργο παρουσιάζει τις συνέργιες
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Ασφαλίσεων και άλλων ανάλογων συνεισφορών/
αποκοπών µε δόσεις.

● Την έντονη αντίθεση του Επιµελητηρίου στις πρόνοιες
του Νοµοσχεδίου για νοµικές ρυθµίσεις της επέκτασης των
κλαδικών συλλογικών συµβάσεων.
● Τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση της µηνιαίας

έκθεσης της Υπηρεσίας Απασχόλησης και Βιοµηχανικής
Εκπαίδευσης για να γίνει πιο χρήσιµη και αξιοποιήσιµη.

● Την καταπολέµηση της παράνοµης και αδήλωτης
εργασίας.

ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ –
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων της οικονοµικής
κρίσης και σε µία προσπάθεια περαιτέρω µείωσης της
ανεργίας αλλά και παροχής κινήτρων στις Επιχειρήσεις για
πρόσληψη ανέργων, το ΥΕΠΚΑ µέσω του Τµήµατος
Εργασίας και της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
(Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας) ετοίµασε και
υλοποίησε την εφαρµογή των πιο κάτω Σχεδίων:

1. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ανέργων
Ηλικίας Άνω των 50 ετών
2. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων
Ηλικίας 25 µέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
3. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση
Ανέργων Νέων Ηλικίας µέχρι 25 ετών.
4. Σχέδιο παροχής κινήτρων για την πρόσληψη ατόµων µε
αναπηρία.
5. Σχέδιο παροχής κινήτρων για την πρόσληψη ατόµων µε
χρόνιες παθήσεις.
Το Επιµελητήριο συµµετέχει ενεργά στη Συµβουλευτική
Επιτροπή Εργασίας, όπου συζητούνται οι εργασιακές
ανάγκες της Επαρχίας και καταθέτει τις απόψεις του για
όλα τα θέµατα που αφορούν το εργασιακό περιβάλλον.
Παράλληλα µε τα κίνητρα του Τµήµατος Εργασίας και της
Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης αυτή την περίοδο
υπάρχουν διαθέσιµα σχέδια από την ΑνΑΔ που βοηθούν
την κατάρτιση ανέργων και τελικά την απορρόφηση τους
από επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριµένα είναι ανοιχτά τα πιο
κάτω σχέδια:

ανακοινώνει την πιστοποίηση του ως Κέντρο
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και ως Δοµή
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΔΕΚ), συνεχίζοντας έτσι τη
στρατηγική που χάραξε από το 1986, για ανάπτυξη των
ικανοτήτων του ανθρωπίνου δυναµικού των επιχειρήσεων.
Με την Πιστοποίηση του ως ΚΕΚ, θα συνεχίσει να
προσφέρει επιδοτούµενα προγράµµατα, σε συνεργασία µε
την ΑνΑΔ, δίνοντας έτσι στις επιχειρήσεις και στους φορείς
της Επαρχίας τα απαραίτητα εφόδια για διαρκή
εκσυγχρονισµό τους, µε απώτερο στόχο την επίτευξη των
επιχειρηµατικών τους στόχων και την αντιµετώπιση του
έντονου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.
Με την πιστοποίηση του ως ΔΕΚ, η εκπαιδευτική αίθουσα
του Επιµελητηρίου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για διεξαγωγή
σεµιναρίων εγκεκριµένων από την Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρωπίνου Δυναµικού.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ
«Εργατική νοµοθεσία στις επιχειρήσεις». Το πρόγραµµα
παρουσίασαν οι ειδικοί εµπειρογνώµονες πάνω σε
εργασιακά θέµατα, κύριοι Αιµίλιος Μιχαήλ και Μιχαλάκης
Θεοδότου.

● Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε

Επιχειρήσεις/Οργανισµούς.

● Σχέδιο παροχής κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων

ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος (ΕΕΕ) σε συνδυασµό µε
τρίµηνη κατάρτιση.
● Σχέδιο τοποθέτησης δικαιούχων ελάχιστου εγγυηµένου

εισοδήµατος (ΕΕΕ) για απόκτηση εργασιακής πείρας στον
δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014, 2015, 2016 και 2017

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΟ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πάφου

«Βήµα µε βήµα η οργάνωση µιας επιτυχηµένης
εκδήλωσης». Το πρόγραµµα παρουσίασε ο κος Γιαννάκης
Μουζούρης, Διευθυντής της εταιρείας Conicon Training &
Management Consulting.
«Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραµµάτων από ΜΜΕ,
εµπειρίες, και καλές πρακτικές». Το πρόγραµµα
παρουσίασε η Δρ Σύλια Χ¨Χριστοδουλου, Ιδρυτής και
Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας GrantXpert Consulting.
«Smart Tourism and collective tourism
competitiveness». Το πρόγραµµα ζωτικής σηµασίας
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παρουσίασε ο Δρ Δηµήτρης Μπουχαλης, Head of
Department Tourism and Hospitality του Πανεπιστηµίου
του Bournemouth UK.

Κύπρου του προγράµµατος Συµβουλευτικές Υπηρεσίες για
Μικρές Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

«Επαγγελµατική εξυπηρέτηση πελατών – Το κλειδί της
επιτυχίας». Το πρόγραµµα παρουσίασε ο κος Ανδρέας
Νικόπουλος, Ειδικός σε θέµατα Μάρκετινγκ, Πωλήσεων,
Εξυπηρέτησης Πελατών και Ανθρώπινου Δυναµικού.

√ Ηµερίδα / Διάλεξη µε θέµα πρόσφατες εξελίξεις στο
κυπριακό και Διεθνές Φορολογικό Περιβάλλον και πως
αυτές επηρεάζουν τις εταιρείες στην Κυπρο» σε
συνεργασία µε τον Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών
Κύπρου (ΣΕΛΚ). Εισηγητές της ηµερίδας ήταν ο κ. Ντίνος
Καψάλος, Συνέταιρος στην PwC και Μέλος της
Φορολογικής Επιτροπής του ΣΕΛΚ και η κα Θούλλα
Σταύρου, Ανώτερη Διευθυντή στην PwC.

« Η Επαγγελµατίας Γραµµατέας που κάνει την διαφορά».
Το πρόγραµµα παρουσίασε η κα Μιράντα Σιδερα, ειδική
εµπειρογνώµονας.

√ Ενηµερωτική Διάλεξη µε θέµα « Σωστός τρόπος
ετοιµασίας ενός πετυχηµένου Business Plan». Η
παρουσίαση έγινε από τους κυρίους Σταµάτη Καραγκούνη
και Νεόφυτο Αριστοδήµου, συνέταιροι της Fairworks
Business Consultants.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
√ Ενηµερωτική διάλεξη που διοργάνωσε το Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πάφου σε συνεργασία µε την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης µε
θέµα: «Στηρίζοντας τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις στην
Κύπρο: Δραστηριότητες, Χρηµατοδοτικές Λύσεις και
Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)». Την
ενηµερωτική διάλεξη παρουσίασε η κα Γαβριέλα Καντουνά,
Υπεύθυνη
40

√ Ενηµερωτική Διάλεξη µε θέµα « Η νέα διαδικτυακή
πλατφόρµα – DLS Portal του Τµήµατος Κτηµατολογίου
και Χωροταξίας». H παρουσίαση έγινε από τον κ. Νεοκλη
Νεοκλέους, Ανώτερο Κτηµατολογικό Λειτουργό –
Υπεύθυνο Κλάδου Διαχείρισης και Υποστήριξης

να επιλυθούν τα προβλήµατα που παρατηρούνται σε σχέση
µε την απόδοση του αστυνοµικού σώµατος και την
εξυπηρέτηση των πολιτών.
Με την ολοκλήρωση και της Δ' φάσης θα δοθεί η
δυνατότητα στον Δήµο Πάφου να προωθήσει τον
εξωραϊσµό και αναβάθµιση του εξαίρετου διατηρητέου
οικοδοµήµατος της υφισταµένης Αστυνοµικής Διεύθυνσης
(κατεδάφιση όλων των παραπηγµάτων) και την αξιοποίηση
του µε χρήσεις συµβατές µε τον χαρακτήρα και το
περιβάλλον της όλης περιοχής.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η Πάφος είναι ένας ήσυχος και ασφαλής προορισµός και
αυτό διαπιστώνεται από τα στοιχεία των τελευταίων
χρόνων. Δεν υπάρχει το σοβαρό έγκληµα που παρατηρείται
σε άλλες Επαρχίες παρά την υποστελέχωση της αστυνοµικής
διεύθυνσης Πάφου που διαπιστώθηκε µέσα από σχετικές
µελέτες. Στα πλαίσια διατήρησης αυτής της εικόνας και
άµεσης πρόληψης και καταστολής ανεπιθύµητων
φαινοµένων, το Επιµελητήριο κατάθεσε συγκεκριµένες
προτάσεις για άµεση πρόληψη και αντιµετώπιση
ανεπιθύµητων φαινοµένων:
● Την άµεση εκδίκαση των υποθέσεων που
παρουσιάζονται ενώπιον της δικαιοσύνης και την υιοθέτηση
αυστηρών ποινών για να λειτουργούν αποτρεπτικά.
● Τον εκσυγχρονισµό των πιο κάτω αναχρονιστικών

νοµοθεσιών για να τεκµηριώνονται νοµικά οι διάφορες
παραβάσεις ώστε η Αστυνοµία να είναι πιο αποτελεσµατική:
- Νεανικής Παραβατικότητας
- Περί επαιτείας
- Ηχορύπανσης
ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΦΟΥ

Χαιρετίζουµε την πρόσφατη εξαγγελία του Πρόεδρου της
Κυπριακής Δηµοκρατίας για υλοποίηση της Γ' Φάσης
(µεταφορά της Τροχαίας) της νέας Αστυνοµικής Διεύθυνσης
Πάφου συνολικού κόστους 4,6 εκ.
Θα πρέπει να προωθηθεί παράλληλα και η ολοκλήρωση της
Δ' Φάσης (υφιστάµενες υπηρεσίες στον κεντρικό
αστυνοµικό σταθµό) µε την µεταφορά όλων των υπηρεσιών
της Αστυνοµικής Διεύθυνσης στα νέα σύγχρονα κτίρια ώστε

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το Επιµελητήριο Πάφου κέρδισε τα τελευταία τρία
χρόνια επτά Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και σήµερα
συµµετέχει σε τέσσερα προγράµµατα ERASMUS KA3 και
KA2.
1. Simulation for Entrepreneurship
Το Επιµελητήριο Πάφου µέσα στα πλαίσια συµµετοχής του
ως Εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Erasmus+ KA2 –
Cooperation and Innovation for Good Practices Strategic
Partnerships for vocational education and training µε θέµα:
Simulation for Entrepreneurship, συµµετείχε σε οµάδα
εργασίας των εµπλεκόµενων εταίρων στην Βιέννη.
Κύριος στόχος του προγράµµατος είναι η ετοιµασία
διδακτέας ύλης για τα σχολεία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο µε
σκοπό την ανάπτυξη της Επιχειρηµατικότητας στους νέους
µέσω προσοµοίωσης εργασίας.
Το Επιµελητήριο Πάφου µέσα στα πλαίσια συµµετοχής του
ως Εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Erasmus+ KA2 –
Cooperation and Innovation for Good Practices Strategic
Partnerships for vocational education and training µε θέµα:
Simulation for Entrepreneurship, συµµετείχε σε οµάδα
εργασίας των εµπλεκόµενων εταίρων στο Πόρτο της
Πορτογαλίας και το Suceava της Ρουµανίας.

Κύριος στόχος του προγράµµατος είναι η ετοιµασία
διδακτέας ύλης για τα σχολεία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο µε
σκοπό την ανάπτυξη της Επιχειρηµατικότητας στους νέους
µέσω προσοµοίωσης εργασίας.
Kατά τις συναντήσεις στο Πόρτο και Σουτσεάβα, οι εταίροι
γνώρισαν το Πορτογαλικό και Ρουµάνικο δηµόσιο
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πρόγραµµα εκπαίδευσης των Πανεπιστηµίων και
Πολυτεχνείων των αντίστοιχων πόλεων, και ξεναγήθηκαν
στα τοπικά Πανεπιστήµια και συµµετείχαν σε διαλέξεις και
πραγµατικές αίθουσες διδασκαλίας.
Ανάµεσα στους εταίρους που συµµετέχουν στο πρόγραµµα
βρίσκονται Πανεπιστηµιακές σχολές, κολλέγια, σχολεία και
Επιµελητήρια από 5 Ευρωπαϊκές χώρες.

Οι οκτώ εταίροι από έξι ευρωπαϊκές χώρες, θα
δηµιουργήσουν ένα καινοτόµο ευρωπαϊκό µοντέλο
κατάρτισης, µε στόχο την προαγωγή της γνώσης και των
δεξιοτήτων διαπολιτισµικής επικοινωνίας, και θα
αναπτύξουν το περιεχόµενο της κατάρτισης, της µάθησης
και των εργαλείων αξιολόγησης, τα οποία θα είναι
διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του έργου
4. Support for Policy Reform – Support for Small and
Medium Sized Enterprises Engaging in Apprenticeships
2. Open Educational Resources for Arts and Crafts –
CRAFT
Το ΕΒΕ Πάφου µέσα στα πλαίσια συµµετοχής του στο
Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Open Educational Resources for
the Development of Arts and Crafts, συµµετείχε στην
τέταρτη συνάντηση των εταίρων που πραγµατοποιήθηκε
στην Μπρατισλάβα, σε µία στρατηγική σύµπραξη µαζί µε
άλλους συµµετέχοντες από πέντε χώρες πιο συγκεκριµένα
Ιταλία, Ισπανία, Ρουµανία, Σλοβακία και Βέλγιο. Το έργο
“Open Educational Resources for Arts and Crafts –
CRAFT” στοχεύει στην αντιµετώπιση των ικανοτήτων και
των εκπαιδευτικών αναγκών των µικρών επιχειρήσεων σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση µε σκοπό την διατήρηση
της ανταγωνιστικότητα τους για την ενίσχυση της ανάπτυξης
και της απασχόλησης, αξιοποιώντας υποεκµεταλλευόµενες
ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προωθώντας την
συµµετοχή στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά.
Η ιδέα πίσω από το πρόγραµµα CRAFT είναι να
αναπτυχθούν διαδικτυακά εργαλεία που να απευθύνονται σε
πολύ µικρές επιχειρήσεις και βιοτεχνίες χειροτεχνίας. Το
έργο θα προωθήσει την ανάπτυξη και την απασχόληση
µέσω της εκµετάλλευσης των ευκαιριών της ΕΕ και την
προώθηση της συµµετοχής των ΜµΕ στην ενιαία αγορά της
ΕΕ. Το έργο CRAFT αντιµετωπίζει αυτές τις ειδικές ανάγκες
και προτεραιότητες, όπως προσδιορίζονται από τις εν λόγω
πολιτικές της ΕΕ.
3. EIBI - European Incubator for Business Ideas
To EBE Πάφου συµµετείχε στην πρώτη συνάντηση του
Προγράµµατος «EIBI» – European Incubator for Business
Ideas στην Ρώµη. Το έργο έχει ως στόχο να παρέχει στους
φοιτητές και ενήλικες να αποκτήσουν και να αναπτύξουν τις
δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την
απασχολησιµότητά τους, να µετατρέψουν τις επιχειρηµατικές
τους ιδέες σε συγκεκριµένες ενέργειες και υποστηρίζει την
περαιτέρω µάθηση, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη και του
διαπολιτισµικού διαλόγου.

Το ΕΒΕ Πάφου συµµετέχει ως Leader στο πρόγραµµα
Erasmus KA3 - Support for Policy Reform – Support for
Small and Medium Sized Enterprises Engaging in
Apprenticeships που έχει ως στόχο του την ανάπτυξη µιας
υπηρεσίας υποστήριξης της µαθητείας στις ΜµΕ: Helpdesk
για την παροχή tailor made πρακτικής υποστήριξης και
παροχή συµβουλών προς τις ΜµΕ. Η υπηρεσία θα είναι
επίσης διαθέσιµη online µέσω του AppHelp4SMEs Tool-kit.
Με τη χρήση της εµπειρογνωµοσύνης του Ηνωµένου
Βασιλείου µέντορα/ εταίρου (AELP), βέλτιστες πρακτικές
από το Ηνωµένο Βασίλειο θα πρέπει να εξεταστούν και να
προσαρµοστούν στο εθνικό πλαίσιο.
Το Επιµελητήριο συµµετείχε και στις ακόλουθες
προτάσεις Erasmus + Programme (ΚΑ1):
● Increasing Quality in VET through mobility
and cooperation between school and world of
work
● Transfer of skills and innovative methods for
adapting vocational training system to the
specific labour market
● Sustainable economy through training of
professional human resources
Παράλληλα συµµετέχει στην κατάθεση 21
προτάσεων Interreg Ελλάδα – Κύπρος και Interreg
Balkan Med.

Το Επιµελητήριο θα συνεχίσει να σχεδιάζει και να
συµµετέχει σε προτάσεις που µπορούν να προωθήσουν
την επιχειρηµατικότητα και την ανάπτυξη, να βοηθήσουν
την βιωσιµότητα των επιχειρήσεων, αλλά και να
ενισχύσουν γενικότερα τον επιχειρηµατικό κόσµο της
Πάφου, αξιοποιώντας τα διάφορα διαθέσιµα Ευρωπαϊκά
σχέδια/ προγράµµατα.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΧΕΣΕΩΝ
Το Επιµελητήριο Πάφου µέσα στα πλαίσια των
προσπαθειών του για ανάπτυξη των επιχειρηµατικών
συνεργασιών και προσέλκυση επενδύσεων έχει
αξιολογήσει διάφορες χώρες που αποτελούν
προτεραιότητα για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων.

ΚΥΠΡΟ – ΡΩΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΦΟΥ
5ο Διεθνές Φεστιβάλ Παιδιού – 15 Μαΐου 2016
Το θέµα του φετινού Διεθνές Φεστιβάλ Παιδιού ήταν απλό
αλλά σηµαντικό ταυτόχρονα – η Φιλία. Πραγµατοποιήθηκε
συναυλία και έκθεση τέχνης, που ξεπέρασαν όλες τις
προσδοκίες. Επιπλέον, η φιλανθρωπική εκδήλωση που
έλαβε χώρο στο Φεστιβάλ βοήθησε να συγκεντρωθούν
σηµαντικά ποσά για 2 τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Μεταξύ των χωρών που παρουσιάζουν µεγάλες
δυνατότητες επιχειρηµατικών συνεργασιών είναι η Ρωσία,
Ουκρανία, Ινδία και Κίνα, µε τις οποίες έχει αναπτύξει
συνεργασία σε διαφόρους τοµείς και επίπεδα:
● Έχει πάρει µέρος σε παρουσιάσεις της Πάφου και

συναντήσεις σε διάφορες πόλεις της Κίνας

● Είχε διάφορες συναντήσεις µε Πρέσβεις, αξιωµατούχους

Επιµελητηρίων της Κίνας, Ρωσίας, Ινδίας και Ουκρανίας.

● Παρείχε βοήθεια και στήριξη στη λειτουργία του Κύπρο-

Ρωσικού Συνδέσµου Πάφου.

● Προωθεί την δηµιουργία Κυπρο-Κινέζικου Συνδέσµου

Πάφου

Το Φεστιβάλ «Το νησί της φιλίας» στις 15 Μαΐου 2016 στο
International School of Paphos µε έκθεση των δηµιουργιών,
απονοµή βραβείων, φιλανθρωπική εκδήλωση και µεγάλη συναυλία.

Σεµινάριο Φορολογίας – 19 Οκτωβρίου 2016
Διοργανώθηκε σεµιναριο µε θέµα το Φορολογικό Σύστηµα
στην Κύπρο που διοργανώθηκε σε συνεργασία µε την PWC.

● Προωθεί την δηµιουργία India Desk
● Προωθεί µε την στήριξη του Κυπροκινέζικου

Επιχειρηµατικού Συνδέσµου και του ΚΕΒΕ την δηµιουργία
του China Desk, το οποίο θα στεγαστεί στα γραφεία του
ΕΒΕ Πάφου για να εξυπηρετεί και να καθοδηγεί Κινέζους
επενδυτές και κατοίκους της Επαρχίας.
Το Επιµελητήριο Πάφου καλεί όλους τους επιχειρηµατίες
και φορείς της Πάφου ν' αγκαλιάσουν και να υποστηρίξουν
τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ενθάρρυνση
των επιχειρήσεων της Πάφου να δραστηριοποιηθούν ακόµη
πιο δυναµικά στο εξωτερικό, προκειµένου να τονώσουν τις
πωλήσεις τους και να αντισταθµίσουν τις απώλειες από την
κρίση στο εσωτερικό της χώρας.
Το Επιµελητήριο χαιρετίζει την συµµετοχή του Δήµου
Πάφου στις προσπάθειες του επιχειρηµατικού κόσµου της
Επαρχίας για εξωστρέφεια και τόνωση της
επιχειρηµατικότητας και των συνεργασιών των επιχειρήσεων
της Πάφου στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον και
ειδικά την διοργάνωση εξορµήσεων σε χώρες και πόλεις
που στοχεύει το Επιµελητήριο και την ανάληψη κοινών
δράσεων για την εξυπηρέτηση του επιχειρηµατικού κόσµου
της Πάφου.
Το Επιµελητήριο προβαίνει σε δράσεις και ενέργειες που
αναβαθµίζουν το κύρος και την εικόνα της Πάφου ως
αξιόπιστου επενδυτικού προορισµού και την προσέλκυση
ξένων επενδύσεων µέσα από προγράµµατα εξωστρέφειας
και προβολής της Πάφου στο εξωτερικό, την οργάνωση
επιχειρηµατικών αποστολών, σεµιναρίων και άλλων
εκδηλώσεων.

Από το σεµινάριο µε θέµα το «Φορολογικό σύστηµα στην Κύπρο»,
που διοργανώθηκε σε συνεργασία µε την PWC.

Cocktail Party
Διοργανώθηκε Χριστουγεννιάτικό κοκτέιλ µε τραγούδια
από την παιδική χορωδία Camerton, Από την
φιλανθρωπική εκδήλωση µαζεύτηκαν 180 ευρώ για τον
Σύνδεσµο «Ένα όνειρο, µια ευχή».

Από το cocktail party που διοργάνωσε ο Κυπρο-Ρωσσικός Σύνδεσµος
43

Η Μαγεία των Λέξεων
Μία πολιτιστική βραδιά µε ποιήµατα και τραγούδια µε
καλεσµένο ένα πολύ σηµαντικό και διάσηµο παρουσιαστή
της Ρώσικης τηλεόρασης τον κ. Vladimir Glazunov. Τα
τραγούδια παρουσίασαν ο Pavel και ο Oleg Molchanov, ο
Alexander Morozov και η Marina Parusnikova, και η Όλγα
Κωνσταντίνου.

6ο Διεθνές Παιδικό Φεστιβάλ
Διοργανώθηκε στις 7 Μαΐου το 6ο Διεθνές Παιδικό
Φεστιβάλ µε θέµα “Mosaic of Cultures”. Την
εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους
εκπρόσωποι του Πάφος2017, του Δηµαρχείου της
Πάφου, της Ρώσικης Πρεσβείας, του Ρωσικού
Προξενείου στην Πάφο και του Κέντρου
Rossotrudnichestvo στην Λευκωσία. Τα έσοδα της
εκδήλωσης δόθηκαν στο νοσοκοµείο St. Michael's.

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

δραστηριοτήτων των µελών των Επιµελητηρίων και των
περιοχών τους γενικότερα.
● Η αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραµµάτων, για την

ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας στον Ευρωπαϊκό και όχι
µόνο χώρο, µε παράλληλη συµµετοχή – εκπροσώπησή του
δικτύου σε διεθνείς οργανισµούς και φορείς.
● Η ανάδειξη του θεσµού των Επιµελητηρίων σε

παράγοντα περιφερειακής ανάπτυξης.

● Η γόνιµη συνεργασία των µελών του, µέσω µιας ευρείας

ανταλλαγής και διακίνησης πληροφοριών και ιδεών.

Συνάντηση του Δικτύου στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο Κέρκυρας.
Στις 30-31 Οκτωβρίου 2015 στην Κέρκυρα έγινε η 8η
συνάντηση του δικτύου όπου αποφασίστηκε η ίδρυση
Αστικής Μη κερδοσκοπικής Εταιρίας µε την επωνυµία
«Ελληνοκυπριακό Δίκτυο Επιµελητηρίων», µε την
συµµετοχή όλων των Μελών του Δικτύου. Αποφασίστηκε
δε όπως:
● Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Δικτύου θα είναι
Από το 6ο Διεθνές Παιδικό Φεστιβάλ που έλαβε µέρος
στις 7 Μαΐου, 2017.

συµβολικά οι εκάστοτε Πρόεδροι των Επιµελητηρίων
Χανίων και Πάφου αντίστοιχα.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

● Διαµόρφωση πλαισίου συνεργασιών µεταξύ των µελών

Η συνεργασία µε Ελληνικά Επιµελητήρια και τον
επιχειρηµατικό κόσµο της Ελλάδας συνεχώς αναπτύσσεται.
Πιο αναλυτικά έγιναν οι πιο κάτω δραστηριότητες /
συναντήσεις:

1η Γενική Συνέλευση του Δικτύου στο Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πρέβεζας.

√ Προωθήθηκε η ενίσχυση και διεύρυνση της συνεργασίας
µε τα αδελφά Επιµελητήρια Αχαΐας, Χίου και Χανίων ως και
µε τα Επιµελητήρια Πρέβεζας, Φθιώτιδας, Καβάλας και
Σερρών µε τα οποία υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας.
√ Είχε επίσης συναντήσεις µε άλλα Επιµελητήρια και φορείς.

του δικτύου, όσον αφορά κοινές δραστηριότητες και την
προώθηση τοπικών προϊόντων κάθε περιοχής.

Στις 14/05/2016 συγκλήθηκε η 1η Γενική Συνέλευση της
Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας (ΑΜΚΕ) µε την
επωνυµία «Ελληνικυπριακό Δίκτυο Επιµελητηρίων», στην
Πρέβεζα.
Αφού ενηµερώθηκε από τον Τεχνικό Σύµβουλο του
Δικτύου κ. Βασίλη Σιωµάδη ότι ολοκληρώθηκαν οι
διαδικασίες υπογραφής και κατάθεσης του καταστατικού της
ΑΜΚΕ στα Χανιά που θα είναι η έδρα του Δικτύου
αποφασίστηκαν τα πιο κάτω:
● Το Μερίδιο Αρχικού Μετοχικού κεφαλαίου για τα Μέλη

του δικτύου είναι 500€.

● Η Ετήσια συνδροµή των Μελών του Δικτύου είναι 100€.
Επιµελητηριακό Δίκτυο
Ελλάδος Κύπρου
44

● Υπεύθυνος για την λειτουργία του γραφείου του ΑΜΚΕ

και χρέη Γραµµατέα θα εκτελεί ο κ. Βασίλειος Φόρτσας
(Επιµελητήριο Χανίων).

● Τεχνικός Σύµβουλος του Δικτύου θα είναι ο ειδικός

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

● Άνοιγµα Τραπεζικού Λογαριασµού στην Τράπεζα
Πειραιώς – Χανίων.

Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλει το ΕΒΕ
για περαιτέρω αναβάθµιση της λειτουργίας και των
παρεχόµενων υπηρεσιών του, στοχεύοντας έτσι και στην
στήριξη των µελών του στις παρούσες δύσκολες
οικονοµικές συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί,
προχώρησε στην έκδοση ετήσιου Πιστοποιητικού Μέλους.

εµπειρογνώµονας κ. Βασίλης Σιωµάδης.

● Δηµιουργία ιστοσελίδας και άνοιγµα λογαριασµού σε

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Αποφασίστηκε δε όπως διερευνηθεί η δυνατότητα
διεύρυνσης του Δικτύου µε Επιµελητήρια από την Δυτική
Μακεδονία, όπως το Επιµελητήριο Φλώρινας, και της
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, όπως τα Επιµελητήρια
Έβρου και Καβάλας.

Το Πιστοποιητικό Μέλους αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο
στις συναλλαγές των µελών του, κυρίως στο εξωτερικό,
αφού καταδεικνύει την ένταξη και συµµετοχή τους σε ένα
θεσµοθετηµένο Οργανισµό, αναγνωρισµένο διεθνώς.

Πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στο Επιµελητήριο Λέσβου
συνεδρίαση του Ελληνοκυπριακού Δικτύου
Επιµελητηρίων, καθώς και η Γενική Συνέλευση της Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρίας που έχει συσταθεί από το εν
λόγω δίκτυο.
Στην συνάντηση εξειδικεύτηκαν και οριστικοποιήθηκαν οι
στόχοι και δράσεις του Δικτύου για το 2017, όπως είναι η
θεσµοθέτηση Ετήσιου Ελληνοκυπριακού Επιχειρηµατικού
Forum, το οποίο θα συνοδεύεται µε συναντήσεις, η
συµµετοχή του Δικτύου στην Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης, η λειτουργία ηλεκτρονικού χώρου
προσφοράς και ζήτησης επιχειρηµατικών ευκαιριών και
συνεργασιών, η προβολή και προώθηση των τοπικών
Αγροδιατροφικών Προϊόντων µέσω κοινών
γαστρονοµικών εκδηλώσεων, η προώθηση των
τουριστικών ροών µεταξύ των περιοχών που εκπροσωπούν
τα µέλη του Ελληνοκυπριακού Δικτύου, καθώς και η
προώθηση της ελληνοκυπριακής συνεργασίας στους τοµείς
του ανθρώπινου δυναµικού, µέσα από την λειτουργία
ηλεκτρονικού χώρου προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Τα Μέλη του Επιµελητηρίου έχουν µεταξύ των άλλων και τα
πιο κάτω πλεονεκτήµατα:
● Προτεραιότητα και µειωµένο δικαίωµα συµµετοχής σε

επιχειρηµατικές αποστολές που διοργανώνει το ΚΕΒΕ.

● Έκπτωση 50% σε όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για

εξαγωγές (πιστοποιητικά προέλευσης, πιστοποίηση των
τιµολογίων κτλ)

● Αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηµατικής

Στήριξης Κύπρου (Enterprise Europe Network), όπου µέσω
του Δικτύου του παρέχεται ολοκληρωµένη επιχειρηµατική
υποστήριξη (πχ δυνατότητα εντοπισµού συνεργατών/
πελατών σε 54 χώρες)
● Εγγραφή της Εταιρείας/ µέλους στη βάση δεδοµένων του

ΚΕΒΕ

● Καθηµερινή ενηµέρωση/ πληροφόρηση που αποστέλλεται

από το ΚΕΒΕ.

● Αξιοποίηση των Υπηρεσιών Διαµεσολάβησης Εµπορικών

Διαφορών και πολλά άλλα.
Από την συνάντηση του Δικτύου στη Λέσβο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ
Τµήµατα ΕΒΕ Πάφου

Μέλη

Εµπορικό Τµήµα

95

Βιοµηχανικό Τµήµα

71

Τµήµα Υπηρεσιών

267

Τουριστικό Τµήµα

71

Σύνολο

504

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

εγκυκλίων και ανακοινώσεων.

● Διάθεση κατάλογων των µελών µε αναφορά στις

δραστηριότητες τους µε όλα τα χρήσιµα στοιχεία µε CD.
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● Παροχή οποιονδήποτε πληροφοριών µε ηλεκτρονική

σύνδεση.

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

Από την συνάντηση µε αντιπροσωπεία της Nomura Holdings Inc
& Eu Japan Fest
● Συνάντηση των Βιοµηχάνων µελών του ΕΒΕ Πάφου και

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
● Το Δ.Σ. συναντήθηκε µε τον Υπουργό Μεταφορών,

Επικοινωνιών και Έργων, Βουλευτές &
Δηµάρχους Πάφου, τον Πρόεδρο Ένωσης Κοινοτήτων, τον
Πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ, το Επιµελητήριο Νέων Πάφου
όπου συζητήθηκε ο δρόµος Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς
ως και άλλων έργων υποδοµής και ανάπτυξης.

άλλων ενδιαφερόµενων µε αξιωµατούχους του ΚΕΒΕ για
µελέτη των διαφόρων θεµάτων που χρήζουν τον
βιοµηχανικό τοµέα.
● Ενεργός συµµετοχή στην Συντονιστική Επιτροπή

Κοµµάτων και Οργανώσεων Πάφου και στην Εκτελεστική
Επιτροπή της.
● Το Επιµελητήριο Πάφου είχε συνάντηση µε

αντιπροσωπεία Αιγύπτιων επιχειρηµατιών οι οποίοι
κατέθεσαν το ενδιαφέρον τους για εµπορικές συνεργασίες
και ειδικά για προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν τις
επιχειρήσεις τους.

Από την συνάντηση µε αντιπροσωπεία Αιγυπτίων επιχειρηµατιών
● Ενηµερωτική σύσκεψη µε εκπροσώπους του Οργανισµού

Pafos2017 πραγµατοποίησε το Επιµελητήριο Πάφου σε µια
προσπάθεια ενηµέρωσης και ενεργής εµπλοκής των µελών
του ΕΒΕ στις δράσεις του Οργανισµού ως και στη τελετή
έναρξης.
● Συµµετείχε στις συνεδρίες του Επαρχιακού Συνδέσµου

Οινοποιών.

● Συµµετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Green Dot.
● Το Επιµελητήριο Πάφου είχε συνάντηση µε τον Πρόεδρο

και την οµάδα του Ιαπωνικού Οργανισµού Nomura
Holdings Inc & Eu Japan Fest κ. Noboyuki Koga οι οποίοι
ήταν προσκεκληµένοι του Pafos2017.
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● Πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Χοροεσπερίδα του

Επιµελητηρίου Πάφου, η οποία τελούσε υπό την Αιγίδα του
Υφυπουργού παρά τω Προέδρω κου Κωνσταντίνου
Πετρίδη.

● Αντιπροσωπεία του Επιµελητηρίου Πάφου επισκέφτηκε

το Επιµελητήριο Φλώρινας, στα πλαίσια προώθησης της
επιχειρηµατικής και επιµελητηριακής συνεργασίας µεταξύ του
Επιµελητηρίου Φλώρινας και του Επιµελητηρίου Πάφου.

Από την επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΕΒΕ Πάφου στην Φλώρινα
● Το Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΒΕ είχε συνάντηση µε

=

τους υποψήφιους Δηµάρχους Πάφου κυρίους Φαίδωνα
Φαίδωνος και Άκη Χρυσόµηλο.

Από τον περσινό ετήσιο χορό του ΕΒΕ Πάφου
● Ενηµερωτική Ηµερίδα µε θέµα "Τα έργα υποδοµής και
ανάπτυξης που προωθούνται στην Πάφο µε οµιλητές τους
Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριο
Δηµητριάδη, Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος κ. Νίκο Κουγιαλη.

Από την ενηµερωτική ηµερίδα µε θέµα "Τα έργα υποδοµής και
ανάπτυξης που προωθούνται στην Πάφο
● Συµµετείχε στην Ευρωπαϊκή Ηµέρα Οίνο-τουρισµού.

Από τις συναντήσεις του Δ.Σ του ΕΒΕ Πάφου µε τους υποψήφιους
Δηµάρχους Πάφου κυρίους Φαίδωνα Φαίδωνος και Άκη Χρυσόµηλο.
● Το Επιµελητήριο Πάφου σε συνεργασία µε τον Δήµο Π.
Χρυσοχούς και το Κέντρο Προβολής & Προώθησης
Παραδοσιακών Προϊόντων συνδιοργάνωσαν το 1ο
Συνέδριο & Έκθεση Ελιάς και Ελαιόλαδου Πάφου που
πραγµατοποιήθηκε στο Δηµοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Π.
Χρυσοχούς,.

"

● Στενή και παραγωγική συνεργασία µε τους Συνδέσµους

Από την εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ηµέρα Οίνο-τουρισµού στο
Οινοποιείο ΣΟΔΑΠ

Μεγάλων Αναπτύξεων, Επιχειρηµατιών Ανάπτυξης Γης,
Ξενοδόχων, Τουριστικών Επαύλεων, Εργοληπτών, Κέντρων
Αναψυχής, το ΕΤΕΚ, τους Συλλόγους Πολιτικών Μηχανικών
& Αρχιτεκτόνων, την ΠΟΒΕΚ, τον Οργανισµό Γυναικών
Επιχειρηµατιών (Κλάδος Πάφου) και άλλους Συνδέσµους
και Φορείς προωθώντας κοινούς στόχους και επιδιώξεις.
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Ε

● Συµµετοχή στο διήµερο εργαστήριο για την εκπόνηση του
Τοπικού Σχεδίου για τη Χερσόνησο του Ακάµα.

● Συµµετοχή στη επιχειρηµατική αποστολή στο Ισραήλ µε

● Συµµετοχή στην Επαρχιακή Συµβουλευτική Επιτροπή

Συνάντηση µε την Πρέσβειρα του Ισραήλ κα Yael
Pavia Zadok.

Ασφάλισης & Υγείας Πάφου.

Δήµο Πάφου
●

● Συµµετοχή στις συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής

Επιτροπής.

● Συµµετοχή στη συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής
Κοµµάτων και Οργανώσεων (ΣΕΚΟ) µε τον Πρόεδρο της
Κυπριακής Δηµοκρατίας όπου έγινε ανασκόπηση της
πορείας υλοποίησης των µέτρων και έργων που έχουν
συµφωνηθεί κατά την προηγούµενη συνάντηση του
Πρόεδρο της Κυπριακής Δηµοκρατίας στην Πάφο.
● Συµµετοχή στην Επιτροπή για δηµιουργία Κέντρων

Υποστήριξης Επιχειρήσεων του ΚΕΒΕ.

● Συνάντηση µε την Πρεσβεία της Αιγύπτου (Round table
meeting between business delegations from Cyprus and
Egypt).
● Συνάντηση Ιατρικών Κέντρων & Κλινικών Επαρχίας

Πάφου για µελέτη συνεργασίας µε Ιατρικών Κέντρων στο
Ισραήλ.

Από την συνάντηση µε την Πρέσβειρα του Ισραήλ κα Yael Pavia Zadok
● Συνάντηση Αναπτυξιακής Πάφου και του Προέδρου του

ΕΒΕ Πάφου µε τον Περιφερειάρχη Κρήτης κο Σταύρο
Αρναουτάκη µε τον οποίο συζητήθηκαν θέµατα ευρύτερης
συνεργασίας Κρήτης Πάφου.
● Ενεργός συµµετοχή και στήριξη του Πολιτιστικού Φορέα

¨Paphos Aphrodite Festival¨, ο οποίος σκοπό έχει να
διοργανώνει διεθνούς εµβέλειας καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
στην Πάφο ως και στην τελετή έναρξης των εκδηλώσεων
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάφος2017.
● Συνεχίζεται η αγαστή συνεργασία µε το Επιµελητήριο

Νέων Πάφου, του οποίου εκπρόσωποι συµµετέχουν στο
Διοικητικό Συµβούλιο και σε Επιτροπές Εργασίας του ΕΒΕ.
● Πρωτοβουλία του ΕΒΕ στη Σύσταση Συνδέσµου
Από την συνάντηση των Ιατρικών Κέντρων & Κλινικών Επαρχίας Πάφου
● Συµµετοχή στον Κύπρο Ελλαδικό Σύνδεσµο του ΚΕΒΕ.
● Συµµετοχή στην 2η συνεδρία του Ελληνοκυπριακού

Δικτύου Επιµελητηρίων και της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
της Εταιρείας που έγινε στη Λέσβο.
● Συνάντηση µε τον Πρέσβη της Γερµανίας στην Κύπρο κ.

Εταιρειών Διαχείρισης Κοινόκτητων Οικοδοµών στην
Πάφου ώστε να προωθηθούν συλλογικά οι θέσεις και να
καταβληθεί προσπάθεια επίλυσης των προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν.
● Το Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΒΕ Πάφου
πραγµατοποίησε το καθιερωµένο κόψιµο της βασιλόπιττας
του στην πρώτη τακτική συνεδρίαση του 2017.

Nikolai Von Schoepff µε στόχο την ενδυνάµωση των
σχέσεων των δυο χωρών.

Από την συνάντηση µε τον Πρέσβη της Γερµανίας στην Κύπρο
κ. Nikolai Von Schoepff
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Από το καθιερωµένο κόψιµο της βασιλόπιττας του στην πρώτη
τακτική συνεδρίαση του 2017.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΑΦΟΥ
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ Ε.Β.Ε. ΠΑΦΟΥ
ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
1.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΒΕ

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

2.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

3.ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ
4.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ “ΠΑΦΟΣ 2017”

5.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
6. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

7.ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΠΑΡΕΔΡΟΙ)

8.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΣ
“ΑΦΡΟΔΙΤΗ”
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Ανδρέας Δηµητριάδης
Γεώργιος Μάης - αναπλ/τικό µέλος
Ανδρέας Δηµητριάδης
Ανδρέας Δηµητριάδης
Χάρης Τσιολής - αναπλ/τικό µέλος
Κενδέας Ζαµπυρίνης

Χρίστος Τζιώλης
Ανδρέας Ιωάννου
Χάρης Τσιολής
Κενδέας Ζαµπυρίνης
Ανδρέας Δηµητριάδης
Χαράλαµπος Παπαντωνίου – αναπλ/τικό µέλος

Επιτροπή Σχεδιασµού Κατάρτισης,
Ευρωπαϊκών Θεµάτων και Μελετών
1.

Παντελής Ευαγγέλου

Πρόεδρος:

2.

Τάσος Γιασεµίδης

Αντιπρόεδρος:

3.

Μάκης Τσιάτσιος

Γραµµατέας:

4.

Ηλίας Μυριάνθους

Μέλος:

5.

Ανδρέας Ιωάννου

Μέλος:

6.

Στάθης Τσιντίδης

Μέλος:

7.

Κενδέας Ζαµπυρίνης

Μέλος:

8.

Νατάσα Δηµητρίου

Μέλος:

9.

Γιώργος Παπαδαυίδ

Μέλος:

10.

Γιώργος Γαβριήλ

Μέλος:

11.

Πάρης Χρυσοστόµου

Μέλος:

12.

Νίκος Κούβαρος

Μέλος:

13.

ΧάρηςΠαπακυριάκου

Μέλος:

14.

Πέτρος Λουκά

Μέλος:

15.

Αρίστη Ανδριώτη

Μέλος:

16.

Κυριάκος Κωνσταντίνου

Μέλος:

17.

Ανδρέας Χαραλάµπους

Μέλος:

18.

Μιχάλης Παπαθεράποντος

Μέλος:

19.

Δώρος Παφίτης

Μέλος:

20.

Γιώργος Δηµητριάδης

Μέλος:

21.

Παναγιώτης Βορκάς

Μέλος:

22.

Ζήνωνας Ζήνωνος (eurobank)

Μέλος:

23.

Αντώνης Θεοφάνους

Μέλος:

24.

Χαράλαµπος Ησαΐας (Εκπρ. Επιµ. Νέων)

Μέλος:

25.

Αντώνης Τηλεµάχου

Μέλος:
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Επιτροπή Προσωπικού,
Οικονοµικών & Προσφορών
1.

Ανδρέας Ιωάννου

Πρόεδρος

2.

Στέφανος Στεφάνου

Αντιπρόεδρος

3.

Νατάσα Δηµητρίου

Γραµµατέας

4.

Γεώργος Μάης

Μέλος

5.

Ηλίας Μυριάνθους

Μέλος

6.

Ζήνωνας Ζήνωνος

Μέλος

7.

Νίκος Κόνικκος

Μέλος

8.

Παντέλης Ευαγγέλου

Μέλος

9.

Σάββας Γεωργιάδης

Μέλος

10.

Χάρης Τσιολής

Μέλος

11.

Στάθης Τσιντίδης

Μέλος

12.

Κωνσταντινος Κωνσταντίνου

Μέλος

13.

Κενδέας Ζαµπυρίνης

Μέλος

Συµβούλιο Υπηρεσιών
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1.

Γιαννάκης Αριστοδήµου

Πρόεδρος

2.

Χρίστος Τζιώλης

Αντιπρόεδρος

3.

Μάκης Τσιάτσιος

Γραµµατέας

4.

Κύπρος Κουρούσιης

Μέλος

5.

Σάββας Γεωργιάδης

Μέλος

6.

Παντελής Ευαγγέλου

Μέλος

7.

Φίλιππος Κρητιώτης

Μέλος

8.

Μιχάλης Μιχαηλίδης

Μέλος

9.

Σωκράτης Σωκράτους

Μέλος

10.

Ρίκκος Γιάννης

Μέλος

11.

Γιώργος Ιωάννου

Μέλος

12.

Μάριος Αγαθαγγέλου

Μέλος

13.

Φίλιππος Ευθυµίου (Εκπρ.Επιµ. Νέων)

Μέλος

Συµβούλιο Εµπορίου & Διεθνών Σχέσεων
1.

Χαράλαµπος Παπαντωνίου

Πρόεδρος

2.

Στέφανος Στεφάνου

Αντιπρόεδρος

3.

Ανδρέας Σιηκκης

Αντιπρόεδρος

4.

Νατάσα Δηµητρίου

Γραµµατέας

5.

Νίκος Κόνικκος

Μέλος

6.
7.

Δηµήτρης Ασσιώτης

Μέλος

8.

Χάρης Τσιολής
Γεωργία Χαραλαµπίδου

Μέλος
Μέλος

9.

Πανικός Ανδρέου

Μέλος

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Γιώργος Χαραλάµπους

Μέλος

Νίκος Φλεβοτοµας

Μέλος

Κυριάκος Λετυµπιώτης

Μέλος

Θάλεια Τατη

Μέλος

Αρίστη Αριστοδήµου

Μέλος

Γιώργος Παχύς

Μέλος

Νεόφυτος Μιχαηλίδης

Μέλος

Ανδρέας Κασιουλής

Μέλος

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Βαλεντίνος Κωνσταντινίδης

Μέλος

Κυριάκος Χ¨παναγη (υπεύθυνος Καναδά)

Μέλος

Παναγιώτης Μιχαηλίδης (υπεύθυνος Γερµανίας)

Μέλος

Ηλίας Ορνιθάρης (υπεύθυνος Αγγλίας)

Μέλος

Richard Riedeman (υπεύθυνος Ολλανδίας & Βελγίου)

Μέλος

25.

Δέσπω Παρασκευαϊδου (υπεύθυνη Πολωνίας & Κίνας)

Μέλος

26.

Janna Fachiridou (υπεύθυνη Ουκρανίας)

Μέλος

27.

Ιωλη Σαρίδου (υπεύθυνη Ρωσίας)

Μέλος

28.

Αντώνης Θεοφάνους (υπεύθυνος Καζακστάν)

Μέλος
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Συµβούλιο Τουρισµού
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Γιώργος Μάης
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Μάκης Τσιάτσιος
Ανδρέας Δηµητριάδης
Γιώργος Λεπτός
Ανδρέας Ιωάννου
Μιχάλης Μίτας
Λουκής Λουκά
Εβελυν Κωµοδρόµου
Νάσος Χ¨Γεωργίου
Μιχάλης Μιχαήλ
Γιάννης Κουλουντης (Εκπρ. Επιµ. Νέων)
Γιάννης Χαρτάς
Ανδρέας Αναστασίου
Λίνος Τσιοκκάς
Χαράλαµπος Θεοδωρου

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραµµατέας
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Βιοµηχανικό Συµβούλιο
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Ζήνωνας Ζήνωνος
Ηλίας Μυριανθους
Κενδέας Ζαµπυρίνης
Δώρα Αντωνίου
Χρύσης Χρυσάνθου
Στάθης Τσιντίδης
Μιχάλης Μιχαήλ
Χαράλαµπος Τσιντίδης
Πανίκος Ξυναρής
Αντώνης Πετρίδης
Χρίστος Αθηνοδώρου
Θουκής Χρυσοστόµου
Γιώργος Γαβριήλ
Δώρος Παφίτης
Ανδρέας Νικολαϊδης
Αντώνης Τηλεµάχου

Πρόεδρος – ΕΒΕ
Αντιπρόεδρος – ΕΒΕ
Γραµµατέας – ΕΒΕ
Μέλος – Προϊσταµένη Υπουργείου Ε.Ε.Β&Τ
Μέλος – ΕΒΕ
Μέλος – ΕΒΕ
Μέλος – ΕΒΕ
Μέλος – Πρόεδρος Βιοµ. Περιοχής Μεσόγης
Μέλος – Πρόεδρος Βιοµ. Περιοχής Αγ.Βαρβάρας
Μέλος – Πρόεδρος Βιοµ. Περιοχής Ανατολικού
Μέλος – Βιοµήχανος
Μέλος – Βιοµήχανος
Μέλος – Βιοµήχανος
Μέλος – Βιοµήχανος
Μέλος - Βιοµηχανος
Μέλος - Βιοµηχανος

Ειδική Επιτροπή Ενέργειας (υδρογονανθράκων
& Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας)
1.

Χρύσης Χρυσάνθου

Πρόεδρος:

2.

Ανδρέας Ιωάννου

3.

Κενδέας Ζαµπυρίνης

Αντιπρόεδρος:
Γραµµατέας:

4.

Παντέλης Ευαγγέλου

Μέλος:

5.

Χρίστος Τζιώλης

Μέλος:

6.

Τάσος Γιασεµίδης

Μέλος:

7.

Άριστος Βασιλειάδης

Μέλος:

8.

Δώρος Παφίτης

Μέλος:

9.

Νάντια Αναστάση

Μέλος:

Ειδική Επιτροπή Ανάπτυξης & Εξωραϊσµού
του Εµπορικού Κέντρου της Πάφου
Πρόεδρος

1.

Γεώργιος Μάης

2.

Χαραλαµπος Παπαντωνίου Αντιπρόεδρος

3.

Μάριος Ανδρέου

Γραµµατέας

4.

Νίκος Κόνικκος

Μέλος (Δήµος Πάφου)

5.

Χαραλάµπος Πιττοκοπίτης

Μέλος (Επαρχιακή Διοίκηση)

6.

Κυριάκος Κυριάκου

7.

Γιωργούλλα Τσιντίδου

Μέλος (Εκπρόσωπος Σωµατείου Παλιάς Πόλης)
Μέλος

8.

Νίκος Φλεβοτοµάς

Μέλος

9.

Ανδρέας Σιήκης

Μέλος

Γιάννης Κουλουντής

Μέλος (εκπρόσωπος Επιµελητηρίου Νέων)

10.
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Διαχειριστική Επιτροπή Ταµείου Βραβείων
και Υποτροφιών “Α. Καϊσή”
1.

Ανδρέας Δηµητριάδης

Πρόεδρος – ΕΒΕ Πάφου

2.

Κενδέας Ζαµπυρίνης

Γραµµατέας – ΕΒΕ Πάφου

3.

Ανδρέας Ιωάννου

Tαµίας – ΕΒΕ Πάφου

4.

Ανδρέας Καϊσής

Μέλος – ex Oﬃcio/Δωρητής

5.

Μάριος Τσιακκής

Μέλος – Γενικός Γραµµατέας ΚΕΒΕ

6.

Γιώργος Μάης

Μέλος – ΕΒΕ Πάφου

Επιτροπή Ελέγχου
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1.

Άγης Γεωργιάδης

Πρόεδρος

2.

Μάριος Παπαδόπουλος

Μέλος

3.

Νίκος Κούβαρος

Μέλος
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