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Andreas Demetriades
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Μέλος: Χάρης Τσιολής
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Πρόεδρος: Μιχάλης Χ¨Μιτσης
Μέλος: Γιώργος Μάης
Μέλος: Δώρος Παφίτης
Μέλος: Παναγιώτης Βορκάς
Μέλος: Χριστάκης Αγαθαγγέλου
Μέλος: Μιχάλης Κόνικκος
Μέλος: Φειδίας Παπανικολάου
Μέλος: Νεόφυτος Μιχαηλίδης
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i) Pafos District Labor Committee
Loucis Louca
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Zambyrinis

iii) Civil Defense Council
Christos Tziolis

COMMITTEE ON TRAINING PLANNING, 
EUROPEAN AFFAIRS AND STUDIES
President: Grigoris Philippou
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Secretary: Natasa Demetriou
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Member: Kendeas Zambyrinis
Member: Neophytos Michaelides
Member: Panayiotis Vorkas
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Secretary: Natasa Demetriou
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Member: Georgia Charalambide Kezoudi
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Member: Grigoris Philippou
Member: Doros Pafitis
Member: Marios Zachariades
Member: Michalis Michael

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥ Ε.Β.Ε ΠAΦΟΥ
LOCAL COMMITTEES WITH PCCI PARTICIPATION
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Μέλος: Νεόφυτος Μιχαηλίδης
Μέλος: Νίκος Κόνικκος
Μέλος: Παναγιώτης Βορκάς
Μέλος: Χρίστης Γρηγοριάδης
Μέλος: Χριστιάνα Μουζούρη

ΣΥΜΒΟYΛΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πρόεδρος: Παντέλης Ευαγγέλου
Μέλος: Ανδρέας Δημητριάδης
Μέλος: Γρηγόρης Φιλίππου 
Μέλος: Δημήτρης Ασσιώτης 
Μέλος: Κενδέας Ζαμπυρίνης 
Μέλος: Νεόφυτος Μιχαηλίδης 
Μέλος: Σάββας Γεωργιάδης 
Μέλος: Χρίστος Τζιώλης 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Παπαντωνίου         
Πρόεδρος Επιτροπής Εμπορίου: Ανδρέας Σιήκκης
Μέλος: Γεωργία Χαραλαμπίδου Κεζούδη     
Μέλος: Γιάννης Ιωάννου
Μέλος: Γρηγόρης Φιλίππου
Μέλος: Μιχάλης Χ¨Μιτσης
Μέλος: Πανικός Ανδρέου
Μέλος: Στέφανος Στεφάνου

ΣΥΜΒΟYΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟY
Πρόεδρος: Χρύσης Χρυσάνθου
Μέλος: Αγαθόκλης Κωνσταντίνου
Μέλος: Ανδρέας Ιωάννου
Μέλος: Γιώργος Λεπτός 
Μέλος: Γιώργος Μάης
Μέλος: Λουκής Λουκά          
Μέλος: Χάρης Τσιολής

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚO ΣΥΜΒΟYΛΙΟ
Πρόεδρος – ΕΒΕ: Ζήνωνας Ζήνωνος         
Μέλος – ΕΒΕ: Ηλίας Μυριανθους
Μέλος – ΕΒΕ:  Μιχάλης Μιχαήλ
Μέλος – ΕΒΕ:  Δώρος Παφίτης
Μέλος – Πρόεδρος Βιομ. Περιοχής Μεσόγης:                 
Χαράλαμπος Τσιντίδης
Μέλος – Πρόεδρος Βιομ. Περιοχής: Αγ.Βαρβάρας:  
Πανίκος Ξυναρής
Μέλος – Πρόεδρος Βιομ. Περιοχής Ανατολικού: 
Αντώνης Πετρίδης
Μέλος – Βιομήχανος: Χρίστος Αθηνοδώρου
Μέλος – Βιομήχανος: Θουκής Χρυσοστόμου 
Μέλος – Βιομήχανος: Γιώργος Γαβριήλ
Βιομήχανος: Ανδρέας Νικολαϊδης 
Μέλος – ΕΒΕ: Αντώνης Τηλεμάχου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΤΑΜΕIΟΥ ΒΡΑΒΕIΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ “Α. ΚΑΪΣΗ”
Πρόεδρος – ΕΒΕ Πάφου: Ανδρέας Δημητριάδης
Γραμματέας – ΕΒΕ Πάφου: Μαρίνος Στυλιανού
Ταμίας – ΕΒΕ Πάφου:  Στέφανος Στεφάνου
Μέλος – ex Officio/Δωρητής: Ανδρέας Καϊσής
Μέλος – Γ.Γ ΚΕΒΕ: Μάριος Τσιακκής
Μέλος – ΕΒΕ Πάφου: Γιώργος Μάης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ
Γραμματέας/ Διευθυντής: Μαρίνος Στυλιανού
Λειτουργός: Νατάσα Δημητρίου

Member: Neophytos Michaelides
Member: Nikos Konikkos
Member: Panayiotis Vorkas
Member: Christis Gregoriades
Member: Christiana Mouzouri

COUNCIL OF SERVICES
President: Pantelis Evangelou
Member: Andreas Demetriades 
Member: Grigoris Philippou
Member: Dimitris Ashiotis
Member: Kendeas Zambyrinis
Member: Neophytos Michaelides
Member: Savvas Georgiades
Member: Christos Tziolis

COUNCIL OF COMMERCE
President: Charalambos Papantoniou
President of the Commerce Committee: Andreas Sihkkis
Member: Georgia Charalambidou Kezoudi
Member: Giannis Ioannou
Member: Gregoris Philippou
Member: Michalis Hadjimitsis
Member: Panicos Andreou
Member: Stephanos Stephanou

COUNCIL OF TOURISM
President: Chrysis Chrysanthou
Member: Agathoclis Constantinou
Member: Andreas Ioannou
Member: Giorgos Leptos
Member: Giorgios Mais
Member: Loucis Louca
Member: Charis Tsiolis

COUNCIL OF INDUSTRY
President – PCCI: Zenonas Zenonos
Member – PCCI: Ilias Myrianthous
Member – PCCI: Michalis Michael
Member – PCCI: Doros Pafitis
Member – President of Industrial Area Mesogis: 
Charalambos Tsintides
Member – President of Industrial Area Ag. Varvara: 
Panicos Xynaris
Member – President of Industrial Area Anatoliko: 
Antonis Petrides
Member - Manufacturer: Christos Athinodorou
Member - Manufacturer:Thoucis Chrysostomou
Member - Manufacturer: Giorgos Gavriel
Member - Manufacturer: Andreas Nicolaides
Member - Manufacturer: Antonis Telemachou

AWARD FUND AND SCHOLARSHIPS MANAGEMENT 
COMMITTEE ‘A.KAISIS’
President – PCCI: Andreas Demetriades
Secretary / Director – PCCI: Marinos Stylianou
Treasurer - PCCI: Stephanos Stephanou
Member – ex Offcicio/ Donor: Andreas Kaisis
Member – Gen. Sec. CCCI: Marios Tsiakkis
Member - PCCI: Giorgos Mais

SECRETARIAT PCCI
Secretary/ Director: Marinos Stylianou
Officer : Natasa Demetriou
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
CHAIRMAN’S ADDRESS

Αγαπητά μας Μέλη,

Πιο κάτω παρατίθεται η Ετήσια Έκθεση για τα πεπραγμένα του έτους 2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά 

το έτος 2018 πραγματοποίησε 13 συνεδρίες της ολομέλειας του. Το Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή 

ασχολήθηκαν επισταμένως κυρίως με σειρά θεμάτων που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

της τοπικής οικονομίας και αναπτυξιακών αναγκών της πόλης και επαρχίας Πάφου καθώς και με τη χάραξη 

πολιτικής του ΕΒΕΠ επί των πιο πάνω ζητημάτων.

Ουσιαστικές παρεμβάσεις έγιναν στους αρμόδιους Υπουργούς, Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων και Κρατικών 

Τμημάτων ενώ παράλληλα σε στενή συνεργασία με το ΚΕΒΕ, εγγράφηκαν και συζητήθηκαν θέματα που 

αφορούν διάφορες πτυχές της Κυπριακής οικονομίας γενικότερα, περιλαμβανομένου του ιδιαιτέρως επίκαιρου 

κατά το 2018 Γενικού Σχεδίου Υγείας και η εφαρμογή του καθώς και Τραπεζικά θέματα που ταλανίζουν την 

κυπριακή οικονομία..

Με εκτίμηση,

Αντρέας Χρ. Δημητριάδης
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Στοχευμένες παρεμβάσεις σε Υπουργεία και Αρμόδια Κρατικά Τμήματα και εγγραφή θεμάτων σε στενή 
συνεργασία με το ΚΕΒΕ για ζητήματα που ταλανίζουν τα μέλη μας και για θέματα που αφορούν διάφορες 
πτυχές της Τοπικής & Κυπριακής οικονομίας.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
O ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας σε 
πραγματικούς όρους το 2018 υπολογίζεται στο 3,9% σε 
σύγκριση με 4,5% το 2017. Το ΑΕΠ  το 2018  υπολογίζεται 
σε 20,7 δισ. σε τρέχουσες τιμές σε σύγκριση με 19,6% 
το 2017 με 5,5% ετήσια ποσοστιαία τιμή στις τρέχουσες 
τιμές. Αυξήσεις σημειωθήκαν κατά κύριο λόγο από 
τους τομείς ορυχεία και λατομεία, διοικητικές και 
υποστηρικτικές δραστηριότητες, Τέχνες διασκέδασης και 
ψυχαγωγία, Γεωργία, δασοκομία και αλιεία, Μεταποιητικές 
Βιομηχανίες, Κατασκευές, “Ξενοδοχεία και Εστιατόρια”, 
“Λιανικό και Χονδρικό Εμπόριο”, “Κατασκευές”, 
‘Μεταποίηση’, “Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές 
δραστηριότητες” και “Διοικητικές και υποστηρικτικές 
δραστηριότητες”.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το δεύτερο 
τρίμηνο του 2019 υπολογίζεται σε +3.0% σε σύγκριση με 
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Μετά τη διόρθωση του 
ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες 
μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο +3.2%.

Η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στους τομείς:  “Κατασκευές”, “Ενημέρωση και 
Επικοινωνία”, “Επαγγελματικές, επιστημονικές και 
τεχνικές δραστηριότητες”, “Διοικητικές και υποστηρικτικές 
δραστηριότητες” και “Τέχνες, διασκέδαση και Ψυχαγωγία”. 
Αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης κατέγραψε ο τομέας 
“Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες”. 

Το 2018 επιβεβαίωσε τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της 
οικονομίας, η οποία συνεχίζει να κινείται σε ταχύ ρυθμό 
που ανήλθε στο 3,9%, μια επίδοση που μας κατατάσσει στις 
πιο ψηλές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη βάσιμη 
προσδοκία ότι η αναπτυξιακή πορεία θα συνεχιστεί σε 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Μια ανάπτυξη, βιώσιμη, η οποία 
γίνεται εμφανής μέσα από τη διαρκή πτωτική τάση της 
ανεργίας, η οποία στο τέλος του 2018 είχε περιοριστεί στο 
8,4%, τη σταδιακή αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και 
της ιδιωτικής κατανάλωσης και τη βελτίωση στους δείκτες 
κοινωνικής ανισότητας και της κατανομής εισοδήματος. 
Είναι προφανές ότι μέσα από τη σκληρή συλλογική 
προσπάθεια φτάνουμε όλο και πιο κοντά στην υλοποίηση 

του κοινού μας στόχου για την πλήρη ανάκαμψη της 
οικονομίας μας, προς όφελος του συνόλου των πολιτών, 
μέσα σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

Οι εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα το 2018 ήταν 
καθοριστικές για την πορεία εξυγίανσης του, με τις 
εξελίξεις να περιστρέφονται γύρω από την αναδιάρθρωση 
του τραπεζικού συστήματος και τις εντατικοποιημένες 
προσπάθειες μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων 
Χορηγήσεων (ΜΕΧ), με την προώθηση σειράς νομοθετικών 
μέτρων για την ενίσχυση του υφιστάμενου νομικού 
πλαισίου που διέπει τη διαχείριση τους, τις πωλήσεις 
ΜΕΧ και τις προσπάθειες απομόχλευσης των τραπεζικών 
ισολογισμών, καθώς και την εισαγωγή του Σχεδίου 
«Εστία», για την προστασία της πρώτης κατοικίας των 
ευάλωτων δανειοληπτών. Συνεπακόλουθο τούτου, η 
εμπιστοσύνη των καταθετών καθώς και των επενδυτών 
ξεκίνησε σταδιακά να επανέρχεται, όπως αντανακλάται 
από τη βελτίωση των προβλέψεών των τραπεζών, 
την αυξημένη ρευστότητα και την αύξηση στη ζήτηση 
νέων χορηγήσεων με ιστορικά χαμηλά δανειστικά 
επιτόκια. Σε ότι αφορά τις διεθνείς χρηματοδοτήσεις η 
Κύπρος αξιοποίησε πλήρως τα αναπτυξιακά κονδύλια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίδοση που την κατατάσσει 
ανάμεσα στις καλύτερες μεταξύ των κρατών μελών και το 
Υπουργείο Οικονομικών προχωρεί με την υλοποίηση του 
πολύ επιτυχημένου Σχεδίου παραχώρησης Κυβερνητικών 
Εγγυήσεων προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
για χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και 
εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Κύπρο, οι οποίες 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας και 
συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη και την απασχόληση.

Όλα τα πιο πάνω συνιστούν δράσεις που αποσκοπούν 
σε μια ισόρροπη ανάπτυξη, αποφεύγοντας πρόσθετες 
επιβαρύνσεις σε βάρος του φορολογούμενου πολίτη, 
αλλά τουναντίον με προώθηση μέτρων πολιτικής για 
μείωση ή κατάργηση φορολογιών. Σημαντική θεωρείται 
η μεταρρύθμιση της φορολόγησης οχημάτων με σαφή 
περιβαλλοντικό προσανατολισμό. Επιπρόσθετα έχει 
εισαχθεί Σχέδιο χορηγίας για τις περιπτώσεις ανέγερσης 
πρώτης κατοικίας σε επιβαρυμένο με ΦΠΑ οικόπεδο. Η 
εισήγηση της κυβέρνησης για μείωση της φορολογίας επί 
των τόκων με σκοπό την ενθάρρυνση της αποταμίευσης 
δεν έγινε αποδεκτή από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 
η οποία προέκρινε και προώθησε ισόποση μείωση της 
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φορολόγησης των καυσίμων. Στον αντίποδα, γίνονται 
σοβαρές προσπάθειες για την ενίσχυση του φορολογικού 
ελέγχου και πάταξης της φοροδιαφυγής. Η μεταρρύθμιση 
του ενιαίου φορολογικού τμήματος προχωρά με σταθερά 
βήματα, ενώ έχει δρομολογηθεί η ανάπτυξη σύγχρονου
μηχανογραφικού φορολογικού συστήματος. Κοινές 
πρωτοβουλίες ελήφθησαν για διεύρυνση της φορολογικής 
βάσης και για ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών. 
Σημαντικά αναμένεται να επιδράσει ο περαιτέρω 
εκσυγχρονισμός των διαδικασιών, όπως η ηλεκτρονική 
υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, η προώθηση 
της ηλεκτρονικής πληρωμής σε πάροχους προϊόντων 
ή υπηρεσιών, καθώς και η προώθηση της καθολικής 
υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης που θα 
δώσει σαφή και συνολική εικόνα για τη φορολογική βάση.

Η ανεργία το 2018, μειώθηκε και έχει περιορισθεί στο 
8,4% του εργατικού δυναμικού, έναντι ποσοστού ανεργίας 
11,1% το 2017, παρουσιάζοντας σημαντική πτωτική 
τάση. Σημειώνεται ότι η  ανεργία και γενικότερα η αγορά 
εργασίας, κατά κανόνα, παρουσιάζει χρονική υστέρηση 
έναντι των μεταβολών του ΑΕΠ. Ήταν μια ευπρόσδεκτη 
εξέλιξη, οφειλόμενη σχεδόν αποκλειστικά στον ιδιωτικό 
τομέα, του οποίου ο δυναμισμός συνέτεινε τα μέγιστα στη 
βελτίωση της οικονομίας, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία 
νέων θέσεων απασχόλησης.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), για την περίοδο 
Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018, σημείωσε θετική μεταβολή 
της τάξης του 1,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 
του 2017. Η θετική πορεία του πληθωρισμού οφείλεται 
κυρίως στις αυξήσεις που παρατηρήθηκαν στη μέση τιμή 
του αργού πετρελαίου τύπου Μπρεντ και τις συνακόλουθες 
αυξήσεις στις τιμές των εγχώριων ενεργειακών προϊόντων 
όπως καυσίμων και ηλεκτρισμού.

Τον Ιούνιο του 2018, η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος 
της Ασιατικής Τράπεζας Υποδομών και Επενδύσεων. Η 
απόφαση της Κύπρου για συμμετοχή στην εν λόγω Τράπεζα 
εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της Κυβέρνησης 
για την ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνείς συλλογικούς 
επενδυτικούς θεσμούς, αποκτώντας πρόσβαση σε 
μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια εκτός της ΕΕ, με στόχο την 
εξασφάλιση χρηματοδότησης σε επενδυτικά σχέδια υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, ιδιαίτερα σε περίπτωση επανένωσης 
της Κύπρου.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019 οι αφίξεις 
ταξιδιωτών ανήλθαν σε 3.185.597 σε σύγκριση με 
3.072.109 την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας 
αύξηση 3,7%. Τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούλιο 2019 
ανήλθαν σε €422,0 εκ. σε σύγκριση με €426,6 εκ. τον 
αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας 
μείωση της τάξης του 1,1%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019 τα έσοδα 
από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.425,2 εκ. σε 
σύγκριση με €1.461,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, 
σημειώνοντας μείωση 2,5%
.
Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Ιούλιο 2019 
ανήλθε σε €765,84 σε σύγκριση με €790,64 τον αντίστοιχο 
μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 
3,1%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για 
τον Ιούλιο 2019 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2018 σημείωσε 
αύξηση 0,9% (από €79,86 σε €80,61). Μείωση της τάξης 
του 4,0% σημειώθηκε στη μέση διάρκεια παραμονής από 
9,9 μέρες τον Ιούλιο 2018 σε 9,5 μέρες τον Ιούλιο 2019.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο 

Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019 ανήλθε σε €653,15 σε σύγκριση 
με €668,95 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 
χρόνου, σημειώνοντας μείωση 2,4%. Η κατά κεφαλή/
κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου 
– Ιουλίου 2019 σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου 
– Ιουλίου 2018 σημείωσε μείωση 0,1% (από €74,33 σε 
€74,22).

Η προαναφερθείσα θετική πορεία του ΑΕΠ και οι θετικές 
εξελίξεις σε σχέση με τον τραπεζικό τομέα δεν πρέπει 
να προκαλούν σε καμιά περίπτωση εφησυχασμό και 
να εκτροχιάσουν τις προσπάθειες για διατήρηση της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας και για υλοποίηση των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. 
Πλήρης υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων αναμένεται 
να δώσει περαιτέρω ώθηση στο ρυθμό ανάπτυξης και 
στη θωράκιση της κυπριακής οικονομίας σε αστάθμητους 
παράγοντες και, ως εκ τούτου, πρέπει να αποτελεί υψηλή 
πολιτική προτεραιότητα. Η πορεία προς βιώσιμη ανάπτυξη, 
πλήρη απασχόληση και ευημερία για όλους τους πολίτες 
της χώρας θα πρέπει να συνεχιστεί απρόσκοπτα και με 
σύνεση.

ΠΑΦΟΣ

Στην Πάφο η τοπική οικονομία βρίσκεται σε πολύ καλούς 
ρυθμούς. Πρωτοπόροι οι τομείς του τουρισμού και της 
ανάπτυξης γης. Ο τουρισμός για το έτος 2018 ανήλθε 
περίπου στο 1.53 εκ. τουρίστες σημειώνοντας αύξηση 
περίπου 7,3% στις αφίξεις ενώ ο τομέας της ανάπτυξης 
γης παρουσιάζει σημαντική  ανάκαμψη με την Πάφο να 
παραμένει πρωταθλήτρια στις πωλήσεις ακινήτων. 

Η όμορφη Επαρχία της Πάφου η οποία θεωρείται η νέα 
κοσμοπολίτικη περιοχή της Κύπρου συνεχίζει να είναι 
πόλος έλξης για τους αγοραστές και επενδυτές και 
τους επιχειρηματίες κυρίως από την Ευρώπη αλλά και 
από υπηκόους τρίτων χωρών και το 2019. Ο τομέας 
των ακινήτων έχει κινηθεί σχετικά καλύτερα το 2018 
σε σύγκριση με το 2017, σημειώνοντας πως η  Πάφος 
παρουσίασε μία αύξηση της τάξεως του 5%, ως προς 
τον αριθμό των μονάδων που έχουν πωληθεί, έναντι 
6% Παγκύπρια. Η μείωση της ζήτησης από Κινέζους και 
Ρώσσους υπηκόους έχει σίγουρα επηρεάσει αρνητικά 
τον τομέα των ακινήτων εντούτοις η απώλεια αυτή έχει 
καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση της ζήτησης 
ακινήτων από υπηκόους τρίτων χωρών όπως του Ισραήλ, 
Λίβανου και άλλων Αραβικών και Ασιατικών χωρών. 
Οι τομείς της βιομηχανίας και του εμπορίου επίσης 
παρουσιάζουν σταδιακή ανάπτυξη.
 
Παρόλο που οι πλείστοι τομείς της τοπικής οικονομίας 
παρουσιάζουν θετική πορεία ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις 
του παραδοσιακού κέντρου της πόλης της Πάφου ακόμη δεν 
έχουν επωφεληθεί από την ανάπλαση του παραδοσιακού 
κέντρου αλλά είμαστε πεπεισμένοι ότι με την ολοκλήρωση 
των έργων, την ανέγερση τερματικού σταθμού στην 
Καραβέλα και τα επιπρόσθετα δρομολόγια προς το 
κέντρο, η παραδοσιακή αγορά και το εμπορικό κέντρο  θα 
αναβιώσει πλήρως.

Η πάλε ποτέ εικόνα εγκατάλειψης του Ιστορικού Κέντρου 
αντικαταστάθηκε με ένα σύγχρονο και όμορφο αποτέλεσμα 
ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι εμπλουτιστικά, Οδικά και έργα 
εξωραϊσμού συνεχίζονται στο Κέντρο της Πόλης με την 
προσδοκία ότι θα οδηγήσει σε ανάπτυξη το ιστορικό κέντρο 
της πόλης, όπως έγινε σε άλλες πόλεις της Κύπρου αλλά 
και σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες μέχρι σήμερα.
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σχετική δημόσια διαβούλευση σύντομα θα είναι έτοιμο 
να δεχτεί τις αιτήσεις από ΜμΕ για το σχέδιο Ψηφιακής 
Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

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. 

ΕΚΘEΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚO & ΑΝAΠΤΥΞΗ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

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.

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 της Κίνας, του Ισραήλ, της 
Αγγλίας, της Γαλλίας και άλλων Χωρών.

ΚΊΝΑ

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, 

ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
    
Τα επανειλημμένα διαβήματα του ΚΕΒΕ και των Τοπικών 
Επιμελητηρίων για τις συνεχείς μεγάλες καθυστερήσεις 
στην απονομή δικαιοσύνης θα συνεχιστούν ώστε να 
ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός και να αποφευχθούν οι 
δυσμενείς συνέπειες για τις επιχειρήσεις. Χαιρετίζουμε τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται για το διαχωρισμό του 
Ανώτατου Δικαστηρίου με δικαιοδοσίες που θα προκύψουν 
σαν αυτές του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, τις 
αλλαγές στις διαδικασίες πολιτικής δικονομίας και την 
εφαρμογή ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και ηλεκτρονικής 
διαχείρισης των υποθέσεων στο δικαστήριο αλλά και τη 
σύσταση Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας. 
Τα Επιμελητήρια θα συνεχίσουν να προωθούν το όλο θέμα, 
αφού η ανάγκη για έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης 
βρίσκεται μόνιμα στις προτεραιότητες τους και θα 
παρακολουθούν στενά την υλοποίηση του εκσυγχρονισμού 
από πλευράς Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως.          

Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου συμμετέχουν ως πάρεδροι 
στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών εκπροσωπώντας τον 
επιχειρηματικό κόσμο.
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 εξαγωγικού εμπορίου σε χώρες που εντοπίζονται 
προοπτικές ανάπτυξης.  

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στην εποχή του έντονου ανταγωνιστικού οικονομικού 
και επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των πολλαπλών 
προκλήσεων, ως αποτέλεσμα και των ραγδαίων αλλαγών 
στο πεδίο της τεχνολογίας, οι επιχειρήσεις καλούνται να 
αναθεωρήσουν τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης 
των εργασιών τους και να περάσουν στην ψηφιοποίηση 
τους, ώστε να δημιουργήσουν νέα δυναμική προοπτική 
ανάπτυξης για να διασφαλίσουν τη μελλοντική βιωσιμότητά 
τους. Το Επιμελητήριο, στοχεύει στην ενημέρωση 
του επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με την ψηφιακή 
επανάσταση και πως αυτή επηρεάζει τις επιχειρήσεις 
σήμερα. Το επιμελητήριο στοχεύει στην υποβοήθηση του 
επιχειρείν, στην εφαρμογή και χρήση νέων σύγχρονων 
μεθόδων και διαδικασιών με τη χρήση τεχνολογίας, 
τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής εκμάθησης. Το ΥΕΕΒ, 
με συγκεκριμένο σχέδιο που έχει ήδη εγκριθεί μέσα από 
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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. 

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. 
• 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. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πάφου κ. Ανδρέας 
Δημητριάδης, ο Δήμαρχος Πόλις Χρυσοχούς κος  
Γιώτης Παπαχριστοφή και ο Διευθυντής του ΕΒΕ κος 

Μαρίνος Στυλιανού είχαν συνάντηση τον Ιούνιο 2018 
με επιχειρηματική αποστολή από την Κίνα παρουσία του 
Εμπορικού Ακόλουθου της Κίνας κ. Wang Yaping. Στη 
συνάντηση έγινε συζήτηση για τις επιχειρηματικές σχέσεις 
των δύο χωρών, τη δημιουργία πανεπιστημίου στη Π. 
Χρυσοχούς καθώς και εμβάθυνση εμπορικών σχέσεων 
κυρίως στους τομείς του ιατρικού τουρισμού και της 
φαρμακευτικής βιομηχανίας.
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. 
 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητήριου Πάφου και του Εμπορικού 
Επιμελητήριου Αλεξάνδρειας υπογράφηκε στην παρουσία 
του Υπουργού Εμπορίου & Βιομηχανίας της Αιγύπτου 
κου Tarek Kabil, του Κυβερνήτη της Αλεξάνδρειας κου 
Mohamed Soultan του Προέδρου του Επιμελητηρίου 
κου Ahmed El Walkil και άλλων Αξιωματούχων της 
Αιγυπτιακής Κυβέρνησης.

Αμέσως μετά ακολούθησαν επιχειρηματικές συναντήσεις 
όπου διαφάνηκε η βούληση για συνεργασία και εμβάθυνση 
σχέσεων και συνεργασιών στους τομείς του εμπορίου, 
Τουρισμού και επενδύσεων στην ανάπτυξη ακινήτων.
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Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου 

Πάφου και του Εμπορικού Επιμελητήριου Καΐρου υπογράφηκε επίσης με το Κάϊρο στην 

παρουσία αξιωματούχων της Κυβέρνησης και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

αλλά και αριθμού επιχειρηματιών της πόλης του Καΐρου. Επιχειρηματικές συναντήσεις 

έλαβαν χώρα με εταιρείες από το Κάϊρο για συνεργασίες στους τομείς του εμπορίου, 

Τουρισμού, επενδύσεων στην ανάπτυξη γης και ακινήτων, εισαγωγές και εξαγωγές σε 

προϊόντα, τρόφιμα 

και άλλα αγαθά.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΪΡΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚOΛΛΟΥ ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΑΛΕΞAΝΔΡΕΙΑΣ
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O Πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου κος Αντρέας Δημητριάδης συναντήθηκε με τον Πρέσβη της Γαλλικής Δημοκρατίας το 

Νοέμβριο 2018 κο Rene Troccaz παρουσία και του Διευθυντή του Επιμελητήριου κου Μαρίνου Στυλιανού. Ο Πρόεδρος 

του Επιμελητηρίου κος Δημητριάδης συζήτησε διεξοδικά με τον κο Πρέσβη την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των 

δύο χωρών και τις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας της Πάφου και της επιχειρηματικής 

κοινότητας της Γαλλίας, μιας χώρας με πληθυσμό 65 εκατ. αλλά και με μεγάλη επιρροή στους διάφορους Διεθνείς 

Οργανισμούς καθώς και με πρωταγωνιστικό ρόλο στα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου εξέφρασε την επιθυμία του προς τον Πρέσβη κο Τροκαζ να αυξηθεί η παρουσία 

Γαλλικών Εταιρειών στην Πάφο και στην Κύπρο γενικότερα. Παρουσίασε δε τις Μεγάλες Αναπτύξεις στην Πάφο ως 

ευκαιρίες επένδυσης ενώ ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις αναπτύξεις που αφορούν τον Τουρισμό, την Εκπαίδευση, την 

Φαρμακοβιομηχανία καθώς και άλλους τομείς. Έγινε συζήτηση επίσης για διασύνδεση της Γαλλίας με την Κύπρο σε 

θέματα ναυτικού τουρισμού και ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων στις ακτές της νήσου και επισήμανε τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της Κύπρου έναντι άλλων ευρωπαϊκών προορισμών και γειτόνων χωρών.

Ο κος Πρέσβης από τη μεριά του τόνισε ότι η Κύπρος πρέπει να επικεντρωθεί στην παροχή υψηλών υπηρεσιών, στον 

ποιοτικό τουρισμό υψηλής εισοδηματικής στάθμης και όχι μόνο αλλά γενικά η ποιότητα θα πρέπει να έχει δεσπόζουσα 

θέση. Υπάρχουν πολύ καλές ευκαιρίες επένδυσης σε ένα τρίπτυχο Εκπαίδευση – Τουρισμό – Μεγάλες Αναπτύξεις γι’ 

αυτό θα πρέπει από κοινού η επιχειρηματική κοινότητα της Πάφου και της Κύπρου γενικότερα να έρθουν σε επαφή με 

αντίστοιχες εταιρείες από τη Γαλλία ώστε να ενδυναμωθεί αυτή η σχέση μεταξύ των χωρών η οποία είναι αξιόλογη σε όλα 

τα επίπεδα πολιτικό, στρατιωτικό και οικονομικό.

ΣΥΝAΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡEΣΒΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛIΑΣ Κ. RENÉ TROCCAZ 
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Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου συναντήθηκε με τον Πρέσβη 

του Ισραήλ κο Shmuel Revel παρουσία του Προέδρου κου Αντρέα Δημητριάδη 

και των Αντιπροέδρων του Επιμελητηρίου κ.κ Στέφανο Στεφάνου και Γιώργο 

Μάη.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Δημητριάδης συζήτησε διεξοδικά με 

τον κο Πρέσβη την ισχυροποίηση των οικονομικών δεσμών μεταξύ της 

επιχειρηματικής κοινότητας της Πάφου και της επιχειρηματικής κοινότητας 

του Ισραήλ, τη διάνοιξη νέων προοπτικών συνεργασίας και την εξεύρεση 

τρόπων αξιοποίησης της Ισραηλινής εμπειρογνωμοσύνης σε όλο το φάσμα 

της εμποροβιομηχανικής δραστηριότητας της Πάφου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε 

στους τομείς της  Έρευνας και Καινοτομίας και ειδικότερα στην προώθηση της 

εξωστρέφειας υφιστάμενων αλλά και νεοφυών επιχειρήσεων της πόλης.

Ο Πρέσβης του Ισραήλ κος Revel επιβεβαίωσε τις στενές σχέσεις με το 

Επιμελητήριο Πάφου και διαβεβαίωσε ότι σύντομα θα οριστεί νέα συνάντηση 

με υπηρεσιακούς του Γραφείου του για διοργάνωση κοινών δράσεων.

ΣΥΝAΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡEΣΒΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑHΛ Κ. SHMUEL (SAMMY) REVEL 
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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.
Προβλήματα, Ενέργειες και Μέτρα Στήριξης

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. Παραμένει το σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε 
με τα ενοίκια στις Βιομηχανικές Ζώνες ιδιαίτερα με την 
αναθεώρηση των αξιών της γης κατά την περίοδο 2008-
2010. Παρά τη μείωση του ποσοστού επί της αξίας της 
γης από 5%–7% σε 1%–3,5%, εντούτοις λόγο του τρόπου 
υπολογισμού από το Κτηματολόγιο της αγοραίας αξίας της 
γης (που αυξάνει το κόστος της γης) τα ενοίκια αυξήθηκαν 
κατακόρυφα το 2010 στις περιπτώσεις αναθεώρησης 
των ενοικίων ή ανανέωσης των συμβάσεων. Παρά τις 
έντονες παραστάσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία και 
Υπηρεσίες, εντούτοις το θέμα δεν έχει επιλυθεί. Πάγιο 
αίτημα τόσο του ΕΒΕ Πάφου όσο και των υπόλοιπων 
τοπικών Επιμελητηρίων και του ΚΕΒΕ είναι να επιτρέπεται 
η ανανέωση των μισθώσεων για τρεις επιπρόσθετες 
περιόδους των τριάντα τριών ετών, δεδομένου ότι ο 
μισθωτής συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς και τη 
Νομοθεσία. Με παρεμβάσεις σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ 
πέτυχε από το Υπουργικό Συμβούλιο την παγοποίηση των 
ενοικίων που καταβάλλονται από τις Βιομηχανίες που είναι 
εγκατεστημένες σε κρατικές Βιομηχανικές Περιοχές για τα 
επόμενα 5 χρόνια.

Η Νομοθεσία που διέπει τη μίσθωση κρατικών τεμαχίων 
μέσα σε κυβερνητικές βιομηχανικές Περιοχές «Περί 
Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Νόμος», προβλέπει ότι η εκμίσθωση των τεμαχίων δεν θα 
υπερβαίνει τα τριάντα τρία χρόνια δίνοντας το δικαίωμα 
στον Υπουργό να μπορεί να ανανεώνει τη σύμβαση για 
δεύτερη και Τρίτη περίοδο εάν αυτό κριθεί σκόπιμο.
Ο ρυθμός ανάπτυξης της μεταποιητικής βιομηχανίας 
παρουσίασε άνοδο με ποσοστό 8,6% to 2018, έναντι 
7,5% το 2017. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του δείκτη 
βιομηχανικής παραγωγής το 2018 ανήλθε στις 130,1 
μονάδες σε σύγκριση με 119,7 το 2017. Το 2018, ο τομέας 
της Βιομηχανίας κατέγραψε συνεισφορά της τάξης του 
8,2% στο ΑΕΠ της Κύπρου, έναντι 7,9% το 2017 και 6,3% 
το 2016. Αυτά τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς 
καταδεικνύουν την ικανότητα και δυνατότητα του κλάδου 
της Μεταποιητικής Βιομηχανίας να ανταγωνίζεται τα 
εισαγόμενα προϊόντα αλλά και να εξάγει στο εξωτερικό, 
στηρίζοντας με αυτό το τρόπο τη γενικότερη Οικονομία 
της χώρας.

Τα κυριότερα προβλήματα συνεχίζουν να αποτελούν το 
Ψηλό Κόστος χρηματοδότησης (ψηλά δανειστικά επιτόκια) 
και έλλειψη της αναγκαίας ρευστότητας | το Ψηλό κόστος 
λειτουργίας ως αποτέλεσμα κυρίως της υπερβολικά 
ακριβής ηλεκτρικής ενέργειας και της έλλειψης 
εναλλακτικών επιλογών | η Απουσία ικανοποιητικού 
πλαισίου που να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει την 
αυξημένη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας | η 
Χαμηλή παραγωγικότητα σε σχέση με τον μέσο όρο της 
Ε.Ε | οι Γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες στην 
εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών και στη συνεργασία 
επιχειρήσεων – κράτους | η Πολύ μικρή εγχώρια αγορά | 
το Ψηλό μεταφορικό κόστος από και προς τις αγορές του 
εξωτερικού και ακριβές πρώτες ύλες | το Ψηλό κόστος 
λιμανιών και τα διαχρονικά προβλήματα απεργιών στις 
μεταφορές / λιμάνια | το Ανεπαρκές σύστημα προώθησης 
των εξαγωγών | η Έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου 
δυναμικού | η Περιορισμένη δραστηριότητα σε θέματα 
Έρευνας και Καινοτομίας | η Φορολογία Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας σε Βιομηχανικά τεμάχια που ανήκουν στο 
κράτος | το Ψηλό κόστος ενοικίων βιομηχανικών τεμαχίων 
στις Βιομηχανικές Περιοχές και Ζώνες (ανήκουν στο 
κράτος)

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

• Συμπερίληψη της βιομηχανίας στις 
προτεραιότητες της νέας αναπτυξιακής πολιτικής.

• Επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης και 
βελτίωση των συντελεστών δόμησης/κάλυψης/
ορόφων στις βιομηχανικές περιοχές και ζώνες.

• Διαμόρφωση πιο συγκεκριμένη
ς πολιτικής που να προωθεί πιο έμπρακτα την  
διασύνδεση βιομηχανίας και πανεπιστημίων 
καθώς και βελτίωση της πρόσβασης των 
βιομηχανιών στις υφιστάμενες υποδομές.

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

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

• Βελτίωση του συστήματος επιστροφής του ΦΠΑ 
για βελτίωση της ρευστότητας των εξαγωγικών 
μονάδων.
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ΝEΑ ΕΘΝΙΚH ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚH ΠΟΛΙΤΙΚH 2019 - 2030

Το ΕΒΕ Πάφου συμμετείχε  στις συνεδρίες της Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ και συνέβαλε θετικά στη 
διαμόρφωση της Νέας Εθνικής Βιομηχανικής Πολιτικής. 
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προχωρεί στο σχεδιασμό νέας Βιομηχανικής Πολιτικής 
με ορίζοντα το 2030. Στόχος της πολιτικής είναι να δώσει συγκροτημένη ώθηση στην ανάπτυξη της μεταποιητικής 
βιομηχανίας στηρίζοντας αφενός τους  παραδοσιακούς τομείς αφετέρου ενθαρρύνοντας και την ανάπτυξη νέων, 
καθιστώντας την πιο ανταγωνιστική και ευέλικτη. Στόχος του Υπουργείου είναι η  Νέα Βιομηχανική πολιτική να 
δημιουργήσει μια εύρωστη, έξυπνη και τεχνολογικά ανεπτυγμένη βιομηχανία με συναφείς υπηρεσίες, η οποία θα 
συνεισφέρει στα μέγιστα στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας και στην ευημερία των πολιτών.

Η αποστολή της Νέας βιομηχανικής πολιτικής θα είναι η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής 
προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλουν στη βιωσιμότητα, στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της κυπριακής 
βιομηχανίας. Ο Βασικός Στόχος είναι η σταδιακή αύξηση της παραγωγικότητας της βιομηχανίας μέσα από την διευκόλυνση 
της λειτουργίας του βιομηχανικού οικοσυστήματος και τις κατάλληλες επενδύσεις στην αειφορία, στην καινοτομία, στη 
ψηφιοποίηση, στις υποδομές και στις δεξιότητες των βιομηχανιών και των επιχειρήσεων.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ

Το Μέρος Α, αναπτύσσει τη 
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 
για την ετοιμασία του σχεδίου 
δράσης για τη Νέα Βιομηχανική 
Πολιτική. Επιπλέον, παρουσιάζει 
τις βασικότερες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η κυπριακή 
βιομηχανία, καθώς και τα 
στρατηγικά πλεονεκτήματα της 
Κύπρου. Καταγράφεται το όραμα, 
η αποστολή, ο βασικός στόχος 
της πολιτικής, καθώς και, η 
προσέγγιση της κυβέρνησης 
μέσα από έξι στρατηγικούς 
πυλώνες. Ακολουθεί συνοπτική 
παρουσίαση της κατάστασης της 
Βιομηχανίας στην Κύπρο. 

ΤΟ ΜEΡΟΣ ΒΤΟ ΜEΡΟΣ A

Το Μέρος Β μας εισάγει στους 
έξι στρατηγικούς πυλώνες 
υλοποίησης: 

1.  Υποδομές για Βιώσιμη     
Ανάπτυξη/ Παραγωγή. 
2.  Βελτίωση Βιομηχανικού/   
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος. 
3.  Ψηφιοποίηση της 
Βιομηχανίας. 
4.  Ανάπτυξη Νέων Δεξιοτήτων 
και Ενίσχυση/ Αναβάθμιση 
Υφιστάμενων Δεξιοτήτων. 
5.  Ενίσχυση της Πρόσβασης στη 
Χρηματοδότηση. 
6.  Ενίσχυση της Πρόσβασης 
στις Αγορές/ Εξωστρέφεια, 
Εξαγωγές και Επενδύσεις. 

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.
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ΝΈΑ ΕΘΝΙΚH ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚH ΠΟΛΙΤΙΚH 
2019 - 2030

Το ΕΒΕ Πάφου συμμετείχε  στις συνεδρίες της Μόνιμης 
Επιτροπής Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ και συνέβαλε θετικά στη 
διαμόρφωση της Νέας Εθνικής Βιομηχανικής Πολιτικής. 
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού προχωρεί στο σχεδιασμό νέας Βιομηχανικής 
Πολιτικής με ορίζοντα το 2030. Στόχος της πολιτικής 
είναι να δώσει συγκροτημένη ώθηση στην ανάπτυξη της 
μεταποιητικής βιομηχανίας στηρίζοντας αφενός τους  
παραδοσιακούς τομείς αφετέρου ενθαρρύνοντας και την 
ανάπτυξη νέων, καθιστώντας την πιο ανταγωνιστική και 
ευέλικτη. Στόχος του Υπουργείου είναι η  Νέα Βιομηχανική 
πολιτική να δημιουργήσει μια εύρωστη, έξυπνη και 
τεχνολογικά ανεπτυγμένη βιομηχανία με συναφείς 
υπηρεσίες, η οποία θα συνεισφέρει στα μέγιστα στην 
ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας 
και στην ευημερία των πολιτών.

Η αποστολή της Νέας βιομηχανικής πολιτικής θα είναι η 
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής 
προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλουν στη βιωσιμότητα, 
στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της 
κυπριακής βιομηχανίας. Ο Βασικός Στόχος είναι η σταδιακή 
αύξηση της παραγωγικότητας της βιομηχανίας μέσα 
από την διευκόλυνση της λειτουργίας του βιομηχανικού 
οικοσυστήματος και τις κατάλληλες επενδύσεις στην 
αειφορία, στην καινοτομία, στη ψηφιοποίηση, στις 
υποδομές και στις δεξιότητες των βιομηχανιών και των 
επιχειρήσεων.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΖΩΝΕΣ | 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

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 χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης 
/ επίλυσης είναι ενδεικτικά τα πιο κάτω:

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 τελευταία 7 έτη που ισχύει σήμερα | 
Διατήρηση του δικαιώματος υποθήκευσης των 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 | 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.

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.
Το ΕΒΕΠ μαζί με Κλιμάκιο του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου & Βιομηχανίας αποτελούμενο από το Διευθυντή 
Βιομηχανίας, την Προϊσταμένη Κλάδου Χωροταξίας & 
Βιομηχανικών Περιοχών και Λειτουργούς του Υπουργείου 
περιόδευσε στις Βιομηχανικές περιοχές Αγίας Βαρβάρας 
και Μεσόγης συνοδευόμενο από το Γραμματέα/ Διευθυντή 
του ΕΒΕ Πάφου κο Μαρίνο Στυλιανού με σκοπό την 
καταγραφή προβλημάτων στις Βιομηχανικές περιοχές 
αλλά και τη διαπίστωση ιδίοις όμμασι διαχρονικών 
προβλημάτων που ταλανίζουν του Εμποροβιομήχανους. 
Ακολούθως το κλιμάκιο παρακάθισε σε σύσκεψη 
στο Επιμελητήριο Πάφου με αξιωματούχους του 
Οργανισμού παρουσία και του Προέδρου του ΕΒΕ κου 
Αντρέα Δημητριάδη. Αναλύοντας τα προβλήματα ο 
κος Δημητριάδης κάλεσε το Διευθυντή της Υπηρεσίας 
Βιομηχανίας όπως το Υπουργείο εγκύψει στα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι Βιομήχανοι και όπως προχωρήσουν 
άμεσα σε διορθωτικές κινήσεις. Τόνισε ιδιαίτερα το 
πρόβλημα που δημιουργείται στη Βιομηχανική περιοχή 
Αγίας Βαρβάρας με τη παρουσία Κτηνοτροφικών Μονάδων 
καθώς και προβλήματα με την εμφάνιση που παρουσιάζει η 
περιοχή με την έλλειψη πρασίνου και τοπιοτέχνησης γύρω 
από τις Βιομηχανικές Μονάδες, η ακαλαισθησία σε θέματα 
καθαρισμού, τα βελτιωτικά έργα στο δίκτυο ομβρίων 
υδάτων που πρέπει να γίνουν και τα οποία κατέδειξαν οι 
παρατεταμένες βροχές αυτής της περιόδου κ.α. 
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Ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου κος Στυλιανού επισήμανε προβλήματα και στην 
Βιομηχανική περιοχή Μεσόγης κυρίως στο οδικό δίκτυο, στους χώρους στάθμευσης 
καθώς και στη γέφυρα διασύνδεσης της Βιομηχανικής περιοχής Μεσόγης με τη 
Βιομηχανική περιοχή Τρεμιθούσας η οποία έχει ουσιαστικά παγιωθεί.

Ο τομέας της Βιομηχανίας και η βιομηχανική δραστηριότητα στην Πάφο συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα 
ανταγωνιστικότητας, τα οποία οφείλονται τόσο σε ενδογενείς όσο και εξωγενείς παράγοντες. Λόγω της οικονομικής 
κρίσης και των χρηματοπιστωτικών περιορισμών που ετέθησαν, η οικονομία και η επιχειρηματικότητα έχουν οδηγηθεί 
σε οικονομικά αδιέξοδα και αναπόφευκτα επηρέασαν και την βιομηχανική ανάπτυξη. Η Πάφος, ως επί το πλείστον, δεν 
διαθέτει βιομηχανικές μονάδες εξαγωγικού προσανατολισμού. Οι υφιστάμενες βιομηχανίες διαθέτουν τα προϊόντα και 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους  κυρίως στη τοπική οικονομία.

Η Επαρχία Πάφου, έχει δύο βιοτεχνικές περιοχές  (στη Πάφο και στη Γεροσκήπου, ιδιοκτησία των δύο Δήμων), οι 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).

ΣΥΝAΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤH ΒΙΟΜΗΧΑΝIΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟYΣ ΤΟΥ ΥΕΕΒ

ΠΕΡΙΟΔΕIΑ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚEΣ ΠΕΡΙΟΧEΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤH ΒΙΟΜΗΧΑΝIΑΣ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟYΣ ΤΟΥ ΥΕΕΒ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚEΣ ΠΕΡΙΟΧEΣ ΠAΦΟΥ 



19

Α’ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ (ΜΕΣΟΓΗΣ):

ΤΑ ΠΡΟΒΛHΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΟYΝΤΑΙ ΕIΝΑΙ:

Ανάγκη επιδιόρθωσης δρόμων 
και πεζοδρομίων.

Υψηλά και μη ανταγωνιστικά ενοίκια. 

Δυσβάστακτες φορολογίες των Τοπικών Αρχών.

Το υψηλό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η πρόσφατη επιβολή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας στα 
μισθωμένα ακίνητα.

Απαιτείται αναβάθμιση της καθαριότητας και άμεση 
μετακίνηση των παράνομων κτηνοτροφικών υποστατικών 
που βρίσκονται ή γειτνιάζουν με την βιομηχανική περιοχή.

* Έχουν αναπτυχθεί όλα τα βιομηχανικά 
   τεμάχια που παραχωρήθηκαν.

Απαραίτητη ενίσχυση ασφάλειας 
και αναβάθμιση της καθαριότητας.

Υψηλό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος.

Η πρόσφατη επιβολή φόρου ακίνητης 
ιδιοκτησίας στα μισθωμένα ακίνητα. 

Α’ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ (ΜΕΣΟΓΗΣ)

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

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

Έτος Ίδρυσης

1975

Έτος Ίδρυσης

2005

Έτος Ίδρυσης

2007

Αριθμός Βιομηχανικών 
Τεμαχίων

41

Αριθμός Βιομηχανικών 
Τεμαχίων

27

Αριθμός Βιομηχανικών 
Τεμαχίων

78

Αριθμός Βιομηχανιών

38

Αριθμός Βιομηχανιών

17

Αριθμός Βιομηχανιών

21

Αριθμός Αδιάθετων 
Οικοπέδων

0

Αριθμός Αδιάθετων 
Οικοπέδων

0

Αριθμός Αδιάθετων 
Οικοπέδων

0

Ισχύον Ενοίκιο 
2013

€496,57 το δεκάριο

Ισχύον Ενοίκιο 
2013

€3,433,68 το δεκάριο

Ισχύον Ενοίκιο 
2013

€3,358,14 το δεκάριο

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.
• Την διοργάνωση Τοπικών εκδηλώσεων για προβολή των Παφίτικων κρασιών.

ΣΥΝAΝΤΗΣΗ ΜΕ ΟΙΝΟΠΟΙΟYΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟYΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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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. 
Η Πάφος έχει όλες τις δυνατότητες για να αναπτυχθεί 
σε Ποιοτικό Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών, ιδιαίτερα 
στους τομείς των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, του 
Επιχειρηματικού, Ιατρικού, Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού, 
Εμπορικού και άλλων μορφών Εναλλακτικού Τουρισμού. 
Για να γίνει εφικτή η προσέλκυση και δραστηριοποίηση 
διεθνών εταιρειών και γενικότερα η ανάπτυξη νέων 
δραστηριοτήτων, θα πρέπει να γίνουν τα αναγκαία έργα 
υποδομής και ανάπτυξης και να παρασχεθούν τα αναγκαία 
ελκυστικά κίνητρα.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
  
Ο Τομέας των Υπηρεσιών αποτελεί τον ένα από τους δύο 
βασικότερους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων του 
Επιμελητηρίου από τον οποίο και προέρχεται περίπου το 
50% των μελών του.  Aνασκοπώντας το όλο κεφάλαιο 
των υπηρεσιών ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας,  
διακρίνεται στον κύκλο εργασιών, προς τα άνω 
διαφοροποίηση σε όλες τις περιπτώσεις.

Ιδιαιτέρως αξιοπρόσεκτη ήταν η κατά σχεδόν 11% αύξηση 
του 2018 (σε σύγκριση με το 2017) στον τομέα παροχής 
υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους, με το 
δείκτη κύκλου εργασιώννα φθάνει τις 131,8 μονάδες 
στο τέλος του 2018 (2015=100). Ομοίως, ο δείκτης για 
διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες ανέβηκε 
από 107,1 μονάδες το 2017 σε 112,1 μονάδες το 2018.

Το Α.Ε.Π. για το 2018 υπολογίζεται σε €20.730,9 εκ. σε 
τρέχουσες τιμές σε σύγκριση με €19.648,7 εκ. το 2017 
και σε €20.290,2 εκ. σε μετρήσεις όγκου (Έτος Αναφοράς 
2010 - μεθοδολογία αλυσιδωτής σύνδεσης) σε σύγκριση 
με €19.533,1 εκ. το 2017. Ο ρυθμός ανάπτυξης σε 
πραγματικούς όρους υπολογίζεται στο 3,9% κατά το 2018, 
σε σύγκριση με 4,5% το 2017.

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 . 



21

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ & ΤΟΜΕΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ 
   
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. 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. 

Συνεχίζει την ανοδική της πορεία η αγορά ακινήτων αφού 
και κατά το 2018 σημειώθηκε σταδιακή αυξητική τάση 
όσον αφορά τον δείκτη τιμών γεγονός που αντανακλά την 
βελτίωση και των οικονομικών συνθηκών αλλά και την 
επανάκτηση της εμπιστοσύνης στην αγορά, η οποία άρχισε 
να παρουσιάζει ανάκαμψη από το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Τα διαβατήρια ανεβάζουν τις τιμές. Σε αυτό το σημείο 
θα πρέπει να αναφέρουμε κάτι το οποίο επισημαίνει και 
η ίδια η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ότι η σημαντική 
αύξηση που παρατηρείται στις τιμές των διαμερισμάτων 
όσο αφορά την Λεμεσό - Παφο, οφείλεται και στην 
αυξημένη ζήτηση κυρίως στις παραλιακές περιοχές 
λόγω και των συναλλαγών που γίνονται στα πλαίσια του 
Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος για απόκτηση 
διαβατηρίου, συναλλαγές οι οποίες γίνονται κυρίως στην 
επαρχία Λεμεσού. Οι επενδύσεις σε ακίνητα μέσω του 
Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος όπως αναφέρει η 
Κεντρική Τράπεζα «ασκούν μια έμμεση αυξητική επίδραση 
στις τιμές των ακινήτων και ιδιαίτερα στις τιμές των 
διαμερισμάτων, πρωτίστως σε παραλιακές περιοχές ». 
Ωστόσο, η Κεντρική Τράπεζα υπογραμμίζει την ανάγκη 
στενής παρακολούθησης των εξελίξεων και εγρήγορσης, 
όπως σημειώνει χαρακτηριστικά στην έκθεση της.  Τα πιο 
πάνω συμπεράσματα εξάγονται και από τα στοιχεία του 
Τμήματος Κτηματολογίου όπου καταδεικνύεται πως οι 
μισές συναλλαγές πωλητήριων εγγράφων γίνονται από 
ξένους με την πλειοψηφία των αγοραστών να είναι μη 
Ευρωπαίοι υπήκοοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται 
για επενδυτές από Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες, καθώς 
επίσης και από τη Ρωσία και άλλες πρώην σοβιετικές 
χώρες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018 
εκδόθηκαν 6.408 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 
5.728 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η 
συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 19,5% 
και το συνολικό εμβαδόν κατά 11,9%. Ο αριθμός των 
οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 
25,6%. Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη 
για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό 
τομέα. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι υπήρξε σημαντική 

αύξηση στις αγορές ακινήτων πολυτελείας  ενώ οσον 
αφορά τις τιμές των ακινήτων, το 2018 όλοι οι δείκτες 
υποστηρίζουν ότι οι τιμές βρίσκονται σε τροχαία ανάκαμψη, 
αντικατοπτρίζοντας τα αυξημένα επίπεδα ζήτησης 
και προσφοράς στην αγορά ακινήτων. Ενδεικτική της 
αναπτυξιακής πορείας του κλάδου είναι και η αύξηση στον 
όγκο αδειών για νέες κατασκευές.

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.

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.

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. 
Το ΓΕΣΥ ξεκινησε τις εργασιες του την 1η Ιουνίου 2019 
| Εισαγωγή των υπηρεσιών προσωπικού και ειδικού 
ιατρού, εργαστηριακών εξετάσεων και φαρμάκων για 
εξωνοσοκομειακούς ασθενείς | Η 2η φάση θα εφαρμοστεί 
την 1η Ιουνίου 2020 | Πλήρης εφαρμογή του Συστήματος 
με εισαγωγή των υπηρεσιών ενδονοσοκομειακής 
φροντίδας υγείας, Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων 
Περιστατικών (ΤΑΕΠ), ασθενοφόρων, νοσηλευτών και 
μαιών, άλλων επαγγελματιών υγείας, ανακουφιστικής 
φροντίδας, ιατρικής αποκατάστασης, προληπτικής 
οδοντιατρικής φροντίδας και κατ’ οίκον επισκέψεων

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΦΙΛΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜμΕ | ΠΑΦΟΣ     

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.
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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 
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,
• 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.

Η Πάφος πληροί τα πιο κάτω κριτήρια εδραίωσης της ως 
Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο, ως μέρος της ευρύτερης 
προσπάθειας που καταβάλει η Κύπρος:

• Έχει ελκυστικό περιβάλλον και σχετική υποδομή για να 
φιλοξενήσει τα στελέχη διεθνών επιχειρήσεων.
• Παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές, λογιστικές, 
συμβουλευτικές, τραπεζικές και άλλες υπηρεσίες.
• Έχει εξαιρετική υποδομή στις μεταφορές, 
τηλεπικοινωνίες και συνεδριακές διευκολύνσεις.
• Διαθέτει εργατικό δυναμικό με ανώτερη εκπαίδευση και 
επαγγελματισμό.
• Έχει διεθνές αεροδρόμιο με πολλές διασυνδέσεις.
• Έχει υψηλής ποιότητας ζωή.

Περαιτέρω, τα γενικότερα πλεονεκτήματα της 
Κύπρου είναι:

• Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 
Νομισματικής Ένωσης.
• Σταθερό νομικό και φορολογικό περιβάλλον.
• Ευνοϊκό φορολογικό σύστημα με  χαμηλό συντελεστή 
εταιρικού φόρου σε σχέση με τα Κράτη της ΕΕ, στο 12,5%.
• Ευρύ φάσμα συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας.
• Στρατηγική θέση στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της 
Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής και ιδανική 
ζώνη ώρας.
• Εξελίσσεται σε ενεργειακό κόμβο. 
 
Το Επιμελητήριο στην προσπάθεια του να προωθήσει 
τις επιχειρηματικές συνεργασίες των μελών του και 
την προσέλκυση επενδύσεων στην Επαρχία, ετοίμασε 
σύγχρονο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό σε διάφορες 
γλώσσες, που περιγράφει όλους τους τομείς της Πάφου. 
Πιο συγκεκριμένα:

1. Ετοιμάζει βελτιωμένη ιστοσελίδα με εφαρμογές  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. Προχώρησε στη έκδοση Φυλλαδίου 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.

ΑΠO ΤΗ ΣYΣΚΕΨΗ ΜΕ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚO ΣΧEΔΙΟ ΤΗΣ ΛΕΩΦOΡΟΥ ΕΛΛAΔΟΣ  
ΜΕ ΔHΜΑΡΧΟ ΠAΦΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟYΣ
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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 [EBRD] 
• Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ – APHRODITE FUND

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

Το Επιμελητήριο έχει συζητήσει το πιο πάνω 
αναφερόμενο θέμα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή 
Επενδυτική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και με αριθμό 

επενδυτικών ταμείων του εξωτερικού, καθώς και 
εμπειρογνώμονες επενδυτικών ταμείων (δικηγόρους, 
οικονομικούς αναλυτές 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.

ΠΑΡΟYΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜAΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔOΤΗΣΗΣ ΑΠO EBRD
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ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΦΟΥ & ΑΦΙΞΕΙΣ 

Η Πάφος διαθέτει περίπου 29,800 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 39% των 
συνολικών τουριστικών αφίξεων με κύριες αγορές το 
Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, το 
Ισραήλ και με καλή προοπτική ως προς τις Σκανδιναβικές 
χώρες και τις αναδυόμενες/ ανερχόμενες αγορές της 
Κεντρικής Ευρώπης όπως της Πολωνίας, Γαλλίας, 
Αυστρίας, Βαλτικών χωρών, καθώς  χωρών Μέσης 
Ανατολής κ.α. 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ         

Η Τουριστική βιομηχανία παραμένει ένας εκ 
των δύο βασικότερων και σημαντικότερων 
πυλώνων οικονομικής δραστηριότητας της 
Επαρχίας Πάφου.
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MONTH AND PERIOD COMPARISON 2018/17
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Η Πάφος το 2018 προσέλκυσε συνολικά περίπου 
1,500,000 αφίξεις και εισοδήματα για την ίδια περίοδο 
περίπου 1,2 δις σε τουριστικό συνάλλαγμα.  Παρά 
τις εξελίξεις γύρω από τις αεροπορικές εταιρείες 
ευελπιστούμε ότι και το 2019 θα παρουσιαστούν εξίσου 
καλά αποτελέσματα. Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι η 
αυτή θετική εξέλιξη για το 2017-2018 οφείλεται σε ένα 
συνδυασμό παραγόντων όπως:

1. Tην παροχή από το κράτος μέσω του ΚΟΤ (Υφυπουργείου 
Τουρισμού), ουσιαστικών και ελκυστικών κινήτρων προς 
τους διοργανωτές ταξιδιών και αεροπορικές εταιρείες. 

2. Στις προσπάθειες των Ξενοδόχων και στις χαμηλές τιμές 
διαμονής.

3. Στην ενδυνάμωση της Αγγλικής, Γερμανικής, Ισραηλινής, 
Πολωνικής, Σκανδιναβικής αγοράς κ.α.  

4. Στην συνέχιση μεγάλου αριθμού πτήσεων από την Rya-
nair, Easy jet, Tui, Jet2, Tompson 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: 

-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 του brexit και της 
μελλοντικής πιθανής διακύμανσης της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας
  
-την εξάρτηση σε κάποιο βαθμό 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.

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 
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Περιφέρειας Πάφου είναι:

1. Η περαιτέρω ανάπτυξη της προσβασιμότητας, η 
στήριξη υφιστάμενων και η προσθήκη νέων αεροπορικών 
δρομολογίων από αγορές προτεραιότητας και η 
προσέλκυση απευθείας πτήσεων.

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

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

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

5. Η επέκταση της Τουριστικής περιόδου και ανάπτυξη του 
τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μέσα από μια 
συντονισμένη προσπάθεια μεταξύ κράτους, επιχειρηματιών, 
και εταίρων της Κύπρου στο εξωτερικό.
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 
επισκέπτες, 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 τουρισμού υπαίθρου, 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. 

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.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΦΟΥ | ΕΤΑΠ 
  
Το 2018 ήταν η ένατη χρονιά λειτουργίας της Εταιρείας 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου 
(ΕΤΑΠ), με σημαντικά αποτελέσματα στο τουριστικό τομέα.

Της Εταιρείας σήμερα προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του 
Επιμελητηρίου και σε αυτή συμμετέχουν οι Τοπικές Αρχές 
και οι Φορείς που εμπλέκονται στο τουριστικό γίγνεσθαι:

• Δήμοι της Επαρχίας. 
• Ένωση Κοινοτήτων Πάφου.
• Οι κοινότητες Χλώρακας, Κισσόνεργας, Λέμπας, Νέου 
Χωρίου και Κουκλιών.
• Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ).
• Επαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΥΞΕ.
• ΣΤΕΚ (Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου).
• Εταιρεία Αγροτουρισμού.
• Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου «Αφροδίτη»
• Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου.
• Παγκύπριος 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.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
& ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
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, ΜΙΤΤ Μόσχας, B2B Baltics,  
Birmingham Wedding show, World Show Dublin, Utre-
cht Ολλανδίας, Ferein Messe Αυστρίας, IMTM Ισραήλ, 
Μάτκα Φινλανδίας, κ.α  Επιπρόσθετα  διοργανώνει είτε 
με ξενοδόχους είτε με το Υφυπουργείο Τουρισμού, είτε 
με διοργανωτές Ταξιδιών αλλά και συμμετέχει σε ειδικές 
παρουσιάσεις σε διάφορες χώρες π.χ Γερμανία, Αυστρία, 
Βαλτικές, Πολωνία, Σουηδία  κ.α.    
   
Φιλοξενία /Δημόσιες σχέσεις

Η ΕΤΑΠ σε συνεργασία με τους εταίρους της, 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.    
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.   

Έντυπο & Ηλεκτρονικό υλικό, Ιστοσελίδα, ηλεκτρονικό  
marketing 

Μόλις πρόσφατα το έντυπο υλικό προώθησης έχει 
αναβαθμιστεί και εκδοθεί σε 4 γλώσσες. Την αγγλική, την 
ρωσική, την γερμανική και την γαλλική.
Επίσης έχει δημιουργηθεί 3λεπτo φιλμάκι της τουριστικής 
Πάφου, το οποίο έχει λάβει εξαιρετικά σχόλια. 

Παράλληλα, δημιουργήθηκε καινούργια ιστοσελίδα η οποία 
έχει αναβαθμιστεί σε τέσσερις γλώσσες  εκτός από τα 
αγγλικά και στα γερμανικά, γαλλικά, ρωσικά και σύντομα 
στα ελληνικά. 

Η ιστοσελίδα  σημειώνει αρκετή επιτυχία όσον αφορά την 
επισκεψιμότητα της. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από τη 
μέρα δημιουργίας της ιστοσελίδας μας και για τη περίοδο 
Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2018 έχει δεχθεί πέραν των 50,000 
νέων επισκεπτών  από 15 κυρίως χώρες σε διάστημα μόλις 
6 μηνών. 

Εκτός από την πλήρη αναβάθμιση του έντυπου και 
ηλεκτρονικού υλικού, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση  στην 
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περαιτέρω ηλεκτρονική προβολή της Πάφου με την χρήση 
(social media). 

Μια άλλη επιτυχημένη προσπάθεια, συνεχίζουμε τη 
συνεργασία με ηλεκτρονικό τουριστικό οδηγό της γνωστής 
Σουηδικής εταιρίας Arrival Guides ο οποίος σημειώνει 
σημαντική επιτυχία και σύντομα θα μεταφραστεί σε 2 
επιπλέον γλώσσες. Από το 2016 μέχρι 2018 έχει γίνει 
download πέραν από 500,000 πιθανών επισκεπτών και 
υπολογίζεται να έχει διαβαστεί από πέραν του ενάμισι 
εκατομμυρίων ταξιδιωτών.

Έχει δημιουργηθεί  θεματικός τουριστικός χάρτης της 
επαρχίας Πάφου, καθώς και επιμέρους χάρτες π.χ ο χάρτης 
Πάφου – Γεροσκήπου που για πρώτη φορά περιλαμβάνει 
ποιοτικό περιεχόμενο, τρισδιάστατη παρουσίαση, και  
πληροφόρηση για σημεία ενδιαφέροντος, ποδηλατικές, 
γαστρονομικές, και πολιτιστικές διαδρομές, έμφαση στην 
ύπαιθρο κ.α  Η διανομή γίνεται ηλεκτρονικά και συμβατικά 
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Στο τελικό στάδιο 
βρίσκεται και η ολοκλήρωση του χάρτη που θα καλύπτει τις 
περιοχές Πέγειας – Πόλης Χρυσοχούς.

Προωθητικές ενέργειες σε συνεργασία με stakeholders

Επιγραμματικά αναφέρεται τον τελευταίο χρόνο η 
διεκπεραίωση κοινής εκστρατείας σε 2 χώρες με την 
Ryan air, καθώς και η 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. Παρόμοιες διευκολύνσεις δόθηκαν 
και σε τηλεοπτικά κανάλια από το Η.Β και Γερμανία, 
Ελλάδα  για παραγωγή σχετικών ντοκιμαντέρ καθώς και σε 
εταιρείες που επισκέφθηκαν την Πάφο για location scout-
ing! Η πιο πρόσφατη φιλοξενία τηλεοπτικού συνεργείου 
ήταν αυτή της Εσθονίας τον Σεπτέμβριο 2018, της οποίας τα 
γυρίσματα προβλήθηκαν σε κρατικό κανάλι της χώρας του. 
Επίσης η μεγάλη παραγωγή του ιρανικού οίκου Aria Persys 
και του ντοκιμαντέρ του Βραζιλιάνικου καναλιού TV Globo.

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. 
Η ΕΤΑΠ μετά από τις πρωτοβουλίες της πολιτείας για 
προσέλκυση διεθνών οίκων για γυρίσματα, προγραμματίζει  
επαναδραστηριοποίηση του Pafos film committee για την 
προσέλκυση ξένων συνεργείων.

Εσωτερικός Τουρισμός 
Αξιόλογες είναι και οι προσπάθειες που καταβάλλονται για 
την προσέλκυση εσωτερικού τουρισμού.

Με την συμμετοχή στην Παγκύπρια εξειδικευμένη έκθεση 
ΤΑΞΙΔΙ, αποστολή δελτίων τύπου και ανακοινώσεων, 
παρουσίαση διαφόρων θεματικών κατηγοριών, 
διεκπεραίωση ραδιοφωνιών διαγωνισμών και 
διαδικτυακές εκστρατείες
Οι εκστρατείες στοχεύουν τόσο σε ντόπιους όσο και 
σε ξένους μόνιμους κάτοικους Κύπρου ιδιαίτερα στις 
περιόδους διακοπών/αργιών, εορταστικών τριημέρων, 
Εορτές των Χριστουγέννων του Πάσχα, διακοπές του 
Καλοκαιριού κτλ.

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 Η ΕΤΑΠ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 - 2020 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 25 ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  και διεκδικεί στο μερίδιο της πέραν των 
2,5 εκ.

ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ 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. Μόλις 
πρόσφατα έχει εγκριθεί και το έργο DESTI SMART με 
προϋπολογισμό €172.500 και για διάρκεια 54 μηνών 
καθώς επιτυχημένη θεωρείται και η συμμετοχή στο 
πρόγραμμα Erasmus με προϋπολογισμό €30,000.
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 
και μεταξύ άλλων ασχολήθηκε επισταμένα με:

• Αναβάθμιση και εξωραϊσμό  του Δομημένου 
περιβάλλοντος των Τουριστικών περιοχών
• Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου |αύξηση πτήσεων |Επίλυση 
προβλημάτων
• Δημόσιες Συγκοινωνίες
• Διαφύλαξη και προβολή της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς
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Παραλίες  και Ασφάλεια λουόμενων
 
Από το 2013 μέχρι και σήμερα η Πάφος έχει κερδίσει το 
χρυσό μετάλλιο στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό «ΑΚΤΕΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ», όπου ολόκληρη η ακτογραμμή 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 πιο πράσινων τουριστικών προορισμών. 
Παρόλα αυτά όσον αφορά την ασφάλεια των λουόμενων, τα 
πιο κάτω αιτήματα παραμένουν ανικανοποίητα: 

- η επέκταση της περιόδου εργοδότησης ναυαγοσωστών 
τουλάχιστο από τον Μάρτιο μέχρι τον Νοέμβριο, 
- η αναπροσαρμογή ημερήσιων ωραρίων εργοδότησης 
για όλες τις παραλίες της πόλης και επαρχίας Πάφου με 
υπηρεσίες ναυαγοσωστικής  από το πρωί  μέχρι την Δύση 
του ηλίου
- η περαιτέρω ενίσχυση του ναυαγοσωστικού εξοπλισμού 
και την  κατασκευή ναυαγοσωστικών πύργων 
(παρατηρητήριων) όπου χρειάζεται. 

Πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις/
διοργανώσεις  

Η ΕΤΑΠ έχει στηρίξει διαχρονικά και έμπρακτα σωρεία 
εκδηλώσεων όπως το Φεστιβάλ Όπερας, του σωματείου 
Φίλοι της Παλαιάς Πόλης Πάφου, της Φωτογραφικής 
εταιρείας Πάφου και Κύπρου, πρωτοβουλιών του  
Πάφος2017,  διαφόρων δήμων και κοινοτήτων. 
Παράλληλα από το 2013, μέχρι και σήμερα έχουμε 
συνδιοργανώσει με απόλυτη επιτυχία το Pafos Triathlon 
το οποίο και συμβάλαμε τα μέγιστα και αναβαθμίσαμε σε  
ετήσιο πλέον θεσμό.  Σημαντική είναι και η συμβολή μας τα 
τελευταία χρόνια στην διοργάνωση του Cyprus (logicom) 
Μarathon κάθε Μάρτιο στην Πάφο. Επιπρόσθετα με την 
δική μας συμβολή ποδηλατικές διοργανώσεις όπως  Pafos 
Sprint Triathlon καθώς επίσης και το Gran Fondo 2018 
έχουν αναβαθμιστεί τόσο σε συμμετοχές όσο και σε κύρος, 
ενώ πέρσι έχει γίνει και η πρώτη πιλοτική προσπάθεια της 
διοργάνωσης Τριάθλου με το Brand Ocean Lava.

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, και τον μύθο 
κάτι που φιλοδοξούμε να αναδείξουμε σε πολύ δυνατό 
χαρτί για την Πάφο.

Ανάπτυξη Ειδικών μορφών Τουρισμού.

• Γαμήλιες τελετές  και ταξίδια του Μέλιτος 
• Καταδυτικός Τουρισμός
• Ποδηλατικός Τουρισμός
• Τουρισμός-Γκόλφ
 
Άλλες Μορφές Τουρισμού.

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 Υφυπουργείου Τουρισμού (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 
παρατίθενται τα πιο βασικά μέτρα: 

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).   
• Δημιουργία Μαρίνας στα Πότιμα.
• Παρ’ ότι ζητούσαμε την Δημιουργία νέου αρχαιολογικού 
μουσείου, θα αρκεστούμε δυστυχώς στην αναβάθμιση του 
υφιστάμενου σε μια προσπάθεια καλύτερης ανάδειξης του 
πολιτιστικού μας πλούτου.
• Αύξηση και αναβάθμιση οργανωμένων παραλιών 
λουομένων.
• Δημιουργία Αγκυροβολίου για κρουαζιερόπλοια στην 
Πάφο και στο Λατσί.
• Συνέχιση της αναβάθμισης, εξωραϊσμού και καλαισθησίας 
δομημένου περιβάλλοντος σε όλες τις  τουριστικές 
περιοχές.
• Ολοκλήρωση του δρόμου Αεροδρομίου – Πάφου μέχρι 
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την περιοχή Μαρίνας στα Πότιμα.
• Ολοκλήρωση των βελτιωτικών έργων του δρόμου 
Πάφου – Πόλεως Χρυσοχούς και έναρξη των 
κατασκευαστικών έργων του νέου αυτοκινητόδρομου.
• Λειτουργία του Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου σε ολόχρονη 
βάση
• Δημιουργία αριθμού γηπέδων ποδοσφαίρου για 
φιλοξενία αγώνων και προετοιμασία ξένων ομάδων
• Μεταφορά του ΑΞΙΚ στην Πάφο.

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 Υφυπουργείου Τουρισμού  
που έχουν περιοριστεί σημαντικά ως μέσον υλοποίησης 
των διαφόρων δράσεων.
• 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 
κατάλληλων κινήτρων παρεμφερών μορφών τουρισμού 
όπως, αθλητικός, πολιτιστικός, θρησκευτικός, αλλά και 
εναλλακτικού τουρισμού για παράδειγμα τουρισμός υγείας 
/ ευεξίας, εκπαιδευτικός, επιχειρηματικός κ.α.
• Κίνητρα για αναβάθμιση / ανακαίνιση / εμπλουτισμό 
τουριστικών μονάδων για να καλύψουν άλλους τομείς 
της τουριστικής βιομηχανίας πέραν των ξενοδοχειακών 
μονάδων.
• Κίνητρα για ώθηση των επαγγελματιών για αποστολές 
και διεύρυνσης συνεργασιών 
στο εξωτερικό. 
• Επιδότηση/στήριξη μονάδων για να μην διακόπτουν τη 
λειτουργία τους κατά την διάρκεια του χειμώνα.
• Επιμόρφωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών με 
στόχο την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών 
σε τουριστικά καταλύματα, κέντρα αναψυχής, παρεμφερείς 
υπηρεσίες όπως καταστήματα λιανικής πώλησης, γραφεία 
ταξί, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, θαλάσσια σπορ 
και γενικά σε όλους τους τομείς παροχής υπηρεσιών.
• Άμεση ετοιμασία και εφαρμογή των κανονισμών 
λειτουργίας των καταλυμάτων που προσφέρονται για 
βραχυπρόθεσμη μίσθωση (airbnb) και των τουριστικών 
επαύλεων.
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ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
& ΑΜΕΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ   
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. Στόχος 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. 

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 έχουν ξεκινήσει τα βελτιωτικά έργα του υφιστάμενου 
δρόμου και ανεμένουμε αισίως να ξεκινήσει ο αυτοκινητόδρομος ως έχει σχεδιαστεί και προσφοροδοτηθεί.

ΑΠO ΤΗ ΣΥΝAΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓO ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

3. ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΦΟΥ & ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ

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». Το Επιμελητήριο θα 
συνεχίσει άοκνα τις προσπάθειες υλοποίησης αυτού του απαραίτητου για την Πάφο έργου. Επιπρόσθετα 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. Παράλληλα με 
πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου η Υπουργός όρισε μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας Έργου και τεχνοκράτες από αρμόδια 
τμήματα, συγκεκριμένα τον Διευθυντή Λιμανιού Λεμεσού και Ανώτερο Λειτουργό από το τμήμα Αρχαιοτήτων ώστε 
να υποβοηθήσουν στην εκπόνηση της Τεχνοοικονομικής μελέτης και να προσπεράσουμε τα όποια εμπόδια, 
έγκαιρα και αποτελεσματικά.
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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.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝAΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓO ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2018

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. Το κράτος θα προχωρήσει εντούτοις στην κατασκευή Κινητής Μονάδας 
Αφαλάτωσης με παράλληλα κίνητρα για κατασκευή μικρών Ιδιωτικών Μονάδων Αφαλάτωσης.

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.
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Γ. ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΎ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΚΟΥ Κ. ΠΕΤΡΊΔΗ / 2018 

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. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου είναι ένα 
από τα βασικά έργα υποδομής που συμβάλουν στη τουριστική αλλά και γενικότερη ανάπτυξη της Επαρχίας Πάφου. Το  
αεροδρόμιο  με σύγχρονο κτήριο υψηλών προδιαγραφών έχει την δυνατότητα να φιλοξενεί 2,8 εκατομμύρια επιβάτες 
τον χρόνο, 12,000 πτήσεις  ετησίως, με 28 σημεία check-in. Με βάση τα στοιχεία του 2018 ο αριθμός επιβατών που 
χρησιμοποίησαν το αεροδρόμιο ανέρχεται σε 2,872.391 σημειώνοντας αύξηση κατά 354.391 επιβάτες με ποσοστό 14%, 
σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο όπου ο αριθμός επιβατών ήταν 2,518.000 εκ. Πιο αναλυτικά οι αφίξεις ανήλθαν 
στις 1.434.741 ενώ οι αναχωρήσεις στις 1.437.650. 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.
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ΑΠO ΤΗΝ ΕΠIΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟEΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΒΕΠ ΣΥΝΟΔΕΥOΜΕΝΟΣ ΑΠO ΤΟΥΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤEΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧIΑΣ ΠAΦΟΥ 

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:

Βέλγιο | Αίγυπτος | Ινδία | Σκανδιναβικές Χώρες | Ρωσία | Αραβικές Χώρες | Γαλλία | Ουκρανία | Κίνα | Αυστρία | 
Λίβανο | Ρωσία
   
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. 
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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. 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.   

ΚΑΖΙΝΟ   

Άνοιξε τις πύλες του για τους λάτρεις της ρουλέτας και του 
μπλακ-τζακ το Cyprus Casinos, το προσωρινό καζίνο της 
Melcο στο Ζακάκι, προπομπός του πολυθεματικού καζίνου 
που ανεγείρεται στην ίδια περιοχή. 

Τέσσερα μικρά καζίνα
Οι διεργασίες από τον επενδυτή βρίσκονται σε 
προχωρημένο στάδιο. Με βάση το χρονοδιάγραμμα της 
κοινοπραξίας, το καζίνο θα ανοίξει τις πύλες του το 2021. Ο 
επενδυτής, με την εξασφάλιση της σχετικής άδειας, μπορεί 
να λειτουργήσει αμέσως τα καζίνα-δορυφόρους (satellite). 
Ο επενδυτής θα λειτουργήσει τέσσερα τέτοια καζίνα, ένα σε 
κάθε επαρχία της ελεύθερης Κύπρου (Λευκωσία, Λάρνακα, 
Αμμόχωστος, Πάφος). 

Η πρόταση της κοινοπραξίας Melco - Hard Rock Resorts 
Cyprus για τη δημιουργία ενός πολυθεματικού καζίνου-
θερέτρου 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)/ μπυραριών(bars/ pubs) 
καταστήματα με επώνυμα προϊόντα. Στόχος των επενδυτών 
είναι να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό τουριστών υψηλών 
εισοδηματικών κριτηρίων. 
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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 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. Ο αντίκτυπος του έργου στην κυπριακή οικονομία από το δεύτερο 
έτος λειτουργίας του καζίνο υπολογίζεται στα €700 εκατομμύρια ή στο 4% του ΑΕΠ ετησίως.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
     
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 Πάφου 
υποστηρίζει την ανάγκη δημιουργίας υποδομών ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων στην Πάφο και στο Λατσί, με σκοπό την 
τουριστική ανάπτυξη της Επαρχίας. 

ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΦΟΥ

Το Επιμελητήριο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για το έργο αυτό, ευρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον αρμόδιο 
Υπουργό Εμπορίου καθώς και με τα ενδιαφερόμενα μέρη που διαγωνίστηκαν για  το Έργο και έχει καταβάλει καταλυτικές 
προσπάθειες για την υλοποίηση του Έργου. Επιπρόσθετα σχετικές διαβουλεύσεις πραγματοποιήθηκαν και με το Γραφείο 
του Γενικού Εισαγγελέα ώστε να προσπελαστούν τα όποια νομικά κωλύματα. Το ΕΒΕ Πάφου, ήταν πρωτοπόρο στην 
προώθηση της υλοποίησης και λειτουργίας Μαρίνας στην Πάφο, εκπονώντας το 1991 σχετική μελέτη η οποία έγινε τότε 
από την Τράπεζα Αναπτύξεως σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας.

Η εν λόγω μελέτη, είχε υποδείξει το συγκεκριμένο χώρο που προβλέπεται να κατασκευαστεί σήμερα η Μαρίνα. 
Δυστυχώς, ο διαγωνισμός για την κατακύρωση  του έργου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί αφού πολλαπλές προσφυγές στα 
Δικαστήρια δεν κατέστησαν δυνατή την  τελική απόφαση μέχρι σήμερα και έτσι 27 χρόνια μετά η Πάφος καταβάλλει ακόμα 
προσπάθειες για την κατασκευή της Μαρίνας. 

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

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. Το ΕΒΕ στηρίζει τις προσπάθειες της Δημοτικής 
Αρχής για επέκταση του λιμανιού με συνέπεια την αύξηση θέσεων ελλιμενισμού.
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Προβλήτες

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. 

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.

Ολοκληρώθηκε η προκαταρκτική  σχετική μελέτη της Αρχής Λιμένων η οποία κατέληξε ότι απαιτείται ένα ποσό της τάξης 
των 4.5 με 5 εκ. ευρώ. Θα πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν οποιεσδήποτε συμπληρωματικές και τεχνοοικονομικές 
μελέτες απαιτούνται, ώστε να παρθεί η τελική απόφαση για την υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου υποδομής και 
ανάπτυξης. Τα οφέλη για την τοπική οικονομία και κοινωνία από την ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού θα είναι σημαντικά. 
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. Σε πρόσφατη συνάντηση με τη νέα Υπουργό Μεταφορων, Επικοινωνιών και 
Έργων με πρωτοβουλία του ΕΒΕ την ομάδα έργου θα πλαισιώνουν και υπηρεσιακοί από το Τμήμα Αρχαιοτήτων καθώς 
και ο Διευθυντής του Λιμανιού Λεμεσού. Ακολούθησαν επανειλημμένες συσκέψεις στο Υπουργείο Μεταφορών και 
καταβάλλονται προσπάθειες να ξεπεραστούν οι ανησυχίες που καταγράφονται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.
 
Σκοπός της μελέτης είναι να προσδιορίσει τη βιωσιμότητα των σκοπούμενων αγκυροβολίων ενώ και το Υπουργείο 
θα συμβάλλει σημαντικά στο κόστος της μελέτης. 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. 

Το έργο χαρακτηρίζεται ως καθοριστικής σημασίας για την τόνωση της τοπικής οικονομίας με πολλαπλασιαστικά οφέλη.
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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:

Πωμός – Λουτρά Αφροδίτης
Η μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2000-
2006) 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 
τέλος του 2018 και σκοπό έχει την προστασία και βελτίωση 
του  παραλιακού μετώπου της Πόλης Χρυσοχούς. Το 
συνολικό κόστος του είναι 3,9 εκ.+ 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  αποπεράτωση των έργων για 
βελτίωση του παραλιακού βορειοδυτικού μετώπου Πάφου 
με την κατασκευή κυματοθραυστών

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 βασιλέων μέχρι την περιοχή εκβολής του ποταμού 
Βρέξη). 
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Ολοκλήρωση των κυματοοθραυστών στην περιοχή Venus Beach Hotel

- 16 αποσπασμένων κυματοθραυστών 

- 4 εγκάρσιους προβόλους 
(διατήρηση μέρους υφ. μώλων)
   
- Καθαίρεση τεχνητών έργων 
(υφ. προβόλων και κυματοθραυστών) 

- Τεχνική ανάπλαση ακτών

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 προχώρησε σε μελέτη για την βελτίωση 
και προστασία της συγκεκριμένης παράκτιας περιοχής. Στα πλαίσια της πιο πάνω συνεργασίας, το Τμήμα Δημοσίων Έργων 
ετοίμασε και απέστειλε 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.

Σε κοινή συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων Πάφου και Γεροσκήπου, υπηρεσιακών και Μελετητών προέκριναν την 
πιο κάτω πρόταση με κόστος δαπάνης τα €14 εκ.
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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 ενώ ολοκληρωθηκαν και οι 
κατασκευαστικές εργασίες για τους υπόλοιπους έξι..

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). 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.   

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 
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.
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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 έχουν υλοποιηθεί και παραδοθεί τα πιο κάτω έργα στην πόλη της Πάφου:

Ανάπλαση του Εμπορικού Παραδοσιακού 
Κέντρου και της Πλατείας Κέννεντυ

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

Σολωμού

Αναδιαμόρφωση – ανάδειξη χώρων στη Συνοικία 
Μουττάλου

Αποκατάσταση του Χανιού του Ιμπραήμ

Αποκατάσταση του κτιρίου του πρώην 
κινηματοθεάτρου “Αττικόν”

Ανακαίνιση και ανάδειξη του Μαρκιδείου 
Θεάτρου

Ανακαίνιση και εξωραϊσμός της Δημοτικής 
Αγοράς

Αναδιαμόρφωση δρόμων στην περιοχή του 
Μαρκιδείου Θεάτρου (τμήματος της Λεωφόρου 
Ευαγ. Παλληκαρίδη και ολόκληρων των οδών 

Ανδρέα Γερούδη, Ανδρέα Τσέλεπου και Ζήνωνος

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

Διοίκησης Πάφου

Επέκταση του Δικαστικού Μεγάρου Πάφου

Κατασκευή 6 κυματοθραυστών στην περιοχή 
Γεροσκήπου

Επέκταση δικαστικού Μεγάρου στην επαρχία 
Πάφου

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

Διαμόρφωση Κυκλοφοριακού Κόμβου στην 
είσοδο της Πάφου

Γ΄ Φάση του νέου κτιρίου της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Επαρχίας Πάφου

Φωταγώγηση Ιστορικών κτιρίων και μνημείων 
στο Κέντρο της Πάφου

€8.703.486*

€4.020.277*

€3.918.207*

€3.325.073*

€2.146.978*

€3.890.042*

€2.617.463*

€1.414.484*

€4.157.307*

€6.120.000*

€2.490.000*

€5.000.000*

€2.200.000*

€1.300.400*

€3.200.000

€470.645*

Μάιος 2017

Μάιος 2017

Μάιος 2017

Μάιος 2017

Ιούνιος 2017

Ιούνιος 2017

Σεπτ. 2017

Ιούλιος 2017

Μάρτιος 2018

Μάρτιος 2018

Μάιος 2018

Αύγουστος 2018

Φεβρ. 2018

Δεκέμβριος 2018

Δεκ. 2018

Ιούνιος 2019

Σημείωση: Tα ποσά που φέρουν αστερίσκο (*) δυνατόν να υπάρχει διαφοροποίηση από το τελικό ποσό.
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Φωταγώγηση ιστορικών κτιρίων στην Πάφο

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ

Χανι του Ιμπραήμ Διαμόρφωση Κυκλοφοριακού Κόμβου 
στην είσοδο της Πάφου 

Επέκταση Δικαστικού Μεγάρου στην επαρχία Πάφου
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Δρόμος που συνδέει το κέντρο της Γεροσκήπου με την τουριστική της 
περιοχή

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

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

Ιατρικό Κέντρο Υγείας Γεροσκήπου

Ανάπλαση και ανάδειξη του παραδοσιακού πυρήνα της Κ. Πάφου 
(ψαροχώρι)

Βελτίωση των Λεωφόρων Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Ελλάδος, Γεωργίου 
Γρίβα Διγένη και Νεοφύτου Νικολαϊδη

Αναβάθμιση του πυρήνα της Γεροσκήπου 

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

Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων Κάτω Πάφου

Δημιουργία Δικτύου Σύγχρονων Σταθμών Μετεπιβίβασης και στάσεων 
Λεωφορείων και σημεία υγιεινής.

Βελτίωση του Επαρχιακού Αρχαιολογικού Μουσείου Πάφου

Ανακαίνιση της Οικίας Αχμέτ Ρασίντ και δημιουργία υποδομών για τη 
λειτουργία του Pafos Innovation Institute

Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας 

Βελτίωση των οδών Φελλάχογλου κ. α. και δύο παρακείμενων χώρων 
στάθμευσης

€6.500.000

€3.890.000

€1.550.000

€1.300.000

€1.825.370

€7.700.000

€2.000.000

€8.000.000*

€3.200.000

€6.000.000

€2.200.000

€3.665.200

€1.148.350

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

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

Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων Κάτω Πάφου

Σημείωση: Tα ποσά που φέρουν αστερίσκο (*) δυνατόν να υπάρχει διαφοροποίηση από το τελικό ποσό.
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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.

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 το αρμόδιο Υπουργείο  όπως άμεσα 
ληφθεί η απόφαση για ολοκλήρωση των εκκρεμούντων 
περιβαλλοντικών και άλλων μελετών που απαιτούνται 
και όπως προωθηθει η υπαλλακτική λυση που αποτρεπει 
την εκπροπη δια θαλλασσης. Με αυτό τον τροπο μειωνεται 
το κοστος του έργου σημαντικά καθιστωντας το έργο 
υλοποιησιμο. 

Το τμήμα αυτό, παρά το ότι αποτελεί Δρόμο Πρωταρχικής 

Σημασίας, με βάση το Τοπικό Σχέδιο, εντούτοις προωθείται 
ως οδικό Έργο και όχι Πολεοδομικό και τυγχάνει χειρισμού 
από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

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 στάληκε στην 
Κοινότητα και στην πιο πάνω Τεχνική Επιτροπή. 

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. Η έναρξη του 
έργου το 2020 θα είναι εφικτή καθότι θα είναι ώριμο αν 
τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα από τα αρμόδια τμήματα.

Τμήμα Κισσόνεργα – Πότιμα

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ετοιμάζει το 
ρυθμιστικό σχέδιο για το τμήμα αυτό που θα γίνεται 
παράλληλα με την ετοιμασία των κατασκευαστικών 
σχεδίων του προηγούμενου τμήματος.

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

Το ρυθμιστικό σχέδιο που ετοιμάστηκε από το Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως και εγκρίθηκε από την αρμόδια 
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Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα  για την επίλυση 
κυκλοφοριακών προβλημάτων και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων
.
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.
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. Το ΕΒΕ χαιρετίζει τις εξαγγελίες του 
Προέδρου για τη υλοποίηση αυτού του εμπλουτιστικού 
έργου υποδομής το οποίο συμπεριλήφθηκε στο 
προυπολογισμό του 2019 καθώς και την έναρξη εργασιών 
της 1ης φάσης των βελτιωτικών  έργων στον υφιστάμενο 
αυτοκινητόδρομο έναντι δαπάνης €1,1 εκατ. Σε συνάντηση 
που είχε το Δ.Σ. του ΕΒΕ και με την αρμόδια Υπουργό 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και άλλους 
αξιωματούχους  επανέλαβαν τη δέσμευση της Κυβέρνησης 
ότι το έργο θα προχωρήσει και ότι βρίσκονται σε 
προχωρημένο στάδιο οι διάφορες μελέτες που απαιτούνται. 
Αναφέρθηκε ότι η συμπερίληψη κονδυλίου στον κρατικό 
προϋπολογισμό του 2020 που σηματοδοτεί και την 
εκτέλεση ενός έργου που ήταν το ζητούμενο για δεκαετίες. 

     Κόστος δρόμου Αγίας Μαρινούδας – Στρουμπί μήκους    
.....15,5 χλμ συνολικου κοστους €71,4 εκατ.

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 κόστος για τα βελτιωτικά έργα υπολογίζεται 
προκαταρτικά  σε € 3,7 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 βελτίωση συμβολών, τη διαπλάτυνση στροφών, την 
επέκταση του πλάτους των ερεισμάτων, τη βελτίωση της 
σήμανσης / σηματοδότησης κ.α.

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. 
Έχει προϋπολογισμό μαζί με τις απαλλοτριώσεις 5 
εκατομμύρια ευρώ και το κράτος θα επιχορηγήσει τα 
4/5 της δαπάνης. Το Συνολικό μήκος του δρόμου φθάνει 
τα 2,5 χιλιόμετρα, η διατομή περιλαμβάνει 2 λωρίδες 
με προστατευόμενες δεξιές στροφές, πεζοδρόμια, 
ποδηλατόδρομο και λωρίδα πρασίνου. 
Είναι δεδομένο ότι αυτό το Έργο παρουσιάζει τις συνέργιες 
της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας 
καθώς αναμένεται  με τη συμπλήρωση του να προσδοθεί 
στον άξονα αυτό και στη πλατεία Γεροσκήπου εμπορικότητα 
αφού οι 5 χιλιάδες τουρίστες που διημερεύουν στα 
παραλιακά ξενοδοχεία  θα φθάνουν και στο πυρήνα της 
Γεροσκήπου αναμένοντας έτσι να αυξηθούν και τα έσοδα 
του Δήμου από φορολογίες νέων επιχειρήσεων και από 
δικαιώματα αδειών οικοδομής των νέων υποδομών που θα 
απαιτηθούν. Το έργο βρίσκεται υπό εξέλιξη.

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
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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.

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.

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 
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

Η ανεργία στην Κύπρο σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 
της Eurostat, τον Ιούλιο του 2018 μειώθηκε στο 7.7% 
σε σχέση με 11.6% τον Απρίλιο του 2017 σημειώνοντας 
μείωση 1.8%. Παρά τη μείωση που έχει παρατηρηθεί το 
ποσοστό ανεργίας παραμένει υψηλό κυρίως ανάμεσα 
στους νέους. Το ΚΕΒΕ κατάθεσε συγκεκριμένες προτάσεις 
και εισηγήσεις για μείωση της ανεργίας και τόνωση της 
απασχόλησης.

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:

• 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.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ & ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ
          
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.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. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
   
Το ΕΒΕ Πάφου στην προσπάθεια του να συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της περιοχής Πόλεως Χρυσοχούς πήρε διάφορες 
πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την συνεργασία του με τον 
Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, τους τοπικούς φορείς και τον 
επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής προωθώντας τα πιο 
κάτω θέματα:
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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 Δασικού Εθνικού 
πάρκου στον Ακάμα. 

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) Λιμανάκι Λατσιού (Αναφορά στο κεφάλαιο Ναυτικός 
Τουρισμός)

γ) Ακάμας (Αναφορά στο κεφάλαιο Ακάμας)

δ) Δρόμος Πόλεως (Αναφορά στο κεφάλαιο 
Συγκοινωνιακό Δίκτυο)

ε) Δημιουργία Τεχνητού Υφάλου στην Πόλη Χρυσοχούς 
(Αναφορά στο Κεφάλαιο Τεχνητοί Ύφαλοι)

Διαχειριστικό Σχέδιο Χερσονήσου του ΑΚΑΜΑ                    

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. 
• 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 οικότοποι, 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 την πρόθεση και την όλη διαχείριση για 
το θέμα του Ακάμα, και ιδιαίτερα τις προσπάθειες 
του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή για την πρωτοβουλία και 
την αποφασιστικότητα του στην υλοποίηση του σημαντικού 
αυτού έργου υποδομής και ανάπτυξης, που παραμένει σε 
στασιμότητα για σχεδόν 30 χρόνια. 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’
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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, 
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. 
Παράλληλα θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση (φωτισμός, 
σήμανση, τοπιοτέχνηση κτλ) του υφιστάμενου πεζόδρομου 
από το ξενοδοχείο Pioneer μέχρι το ξενοδοχείο Phaethon. 
Στη Περιοχή από το ξενοδοχείο Pioneer 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 έχοντας ολοκληρωθεί η 
κατασκευή τριών περιπτέρων με υπηρεσιες 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. 

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 
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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. 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/ Ολυμπιακών 
προδιαγραφών (Πέγεια και Γεροσκήπου).

• 4 γήπεδα γκολφ με προγραμματισμό για  ακόμα 4.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, 
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
  
Η ανάπτυξη του τομέα εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα προσδώσει σημαντικά 
πνευματικά, πολιτιστικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη 
στην Επαρχία.

Προς υλοποίηση του δεδηλωμένου στόχου για προώθηση 
της Κύπρου ως περιφερειακό/ διεθνές κέντρο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και την ανάπτυξη του ¨εκπαιδευτικού 
τουρισμού¨, το κράτος πρέπει να παράσχει τα αναγκαία 
κίνητρα και διευκολύνσεις. Παράλληλα η δημιουργία 
δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημιακών σχολών και 
τμημάτων και η λειτουργία τους σε όλη την Κύπρο θα 
συμβάλει στην ακαδημαϊκή αποκέντρωση και στην ισομερή 
ανάπτυξη και τόνωση όλων των επαρχιών ως και στην 
αξιοποίηση διαφόρων περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων και 
πλεονεκτημάτων.

Η Πάφος λόγω της ιστορίας, της παράδοσης, της 
ολόχρονης τουριστικής υποδομής της και των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων της, δικαιωματικά 
απαιτεί τις πιο κάτω Δημόσιες Σχολές:
Σχολή Καλών Τεχνών | Σχολή Αρχαιολογίας

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.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

‘Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Πάφου 
έχει στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Νεαπολις την 
πρυτανεία και το ακαδημαϊκό προσωπικό σε όλους τους 
τομείς. Στόχος η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας 
και η από κοινού συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα’.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
 
Το Επιμελητήριο προωθεί την δημιουργία Επιστημονικού 
και Τεχνολογικού Πάρκου στην Πάφο για προώθηση της 
επαρχίας ως ερευνητικού και αναπτυξιακού κέντρου και 
κάνει τα απαραίτητα διαβήματα ώστε να μπορεί 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. 

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 19ο Pafos Aphrodite Festival εντάσσεται στο 
Πρόγραμμα του Οργανισμού της Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάφος 2018 και ανοίγει την 
αυλαία του με το σπουδαίο αριστούργημα του Gioachino 
Rossini Ο Κουρέας της Σεβίλλης (Il barbiere di Siviglia ).

Η φετινή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις  31, 1 & 2 
Σεπτεμβρίου στη πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της 
Πάφου, σε παραγωγή του ιταλικού οργανισμού C.I.A.L.M. - 
Teatro Lirico Italiano σε συνεργασία με το Θέατρο Ventidio 
Basso Ascoli Piceno και τη συμμετοχή της Συμφωνικής 
Ορχήστρας Κύπρου.

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.Από τη συνάντηση με το Πανεπιστήμιο Νεαπολις
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ΠΑΦΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΟ 2017
    
Ο Οργανισμός της ΠΠτΕ Πάφος 2017 υλοποίησε το πρόγραμμα και την φιλοσοφία του όπως αυτά είχαν υποβληθεί 
στο φάκελο υποψηφιότητας της Πάφου για την ανάληψη του τίτλου ΠΠΕ 2017. Καθ’ όλη τη χρονιά η Πάφος βρέθηκε 
στο επίκεντρο Πολιτιστικών, Καλλιτεχνικών και Μουσικών Εκδηλώσεων Διεθνής Εμβέλειας και η Πάφος κατάφερε 
να φέρει εις πέρας με μεγάλη επιτυχία καλύπτοντας τους στόχους και υπερβαίνοντας τις προσδοκίες. Αξιοσημείωτες 
εκδηλώσεις υπήρξαν η έναρξη στις 28.01.2017 η φιλαρμονική ορχήστρα του Βερολίνου το Μάιο του 2017, η «Σκηνή που 
Ταξιδεύει 2015-17» και το πρόγραμμα «Αστέρια και Φεγγάρια» αποτελέσαν μεγάλες πλατφόρμες της ΠΠΕ Πάφος2017. 
Επιπρόσθετα η φαντασμαγορική αποχαιρετιστήρια εκδήλωση κέρδισε και τους πιο απαιτητικούς. Κανείς δε μπορεί να 
αμφισβητήσει τα πολλαπλά οφέλη που αποκόμισε η Πόλη και Επαρχία της Πάφου και τα οποία θα συνεχίσει να 
καρπείται αυτή την κληρονομιά.

Closing Ceremony EU Capital of Culture Pafos 2017 

Ο Κουρέας της Σεβίλλης | 2018

* Το Επιμελητήριο στήριξε τον Οργανισμό ΠΑΦΟΣ 2017
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ΤΟ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου ανακοινώνει την πιστοποίηση του ως Κέντρο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΚΕΚ) και ως Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ), συνεχίζοντας έτσι τη στρατηγική που χάραξε από το 
1986, για ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού των επιχειρήσεων. Με την Πιστοποίηση του ως ΚΕΚ, 
θα συνεχίσει να προσφέρει επιδοτούμενα προγράμματα, σε συνεργασία με την ΑνΑΔ, δίνοντας έτσι στις επιχειρήσεις και 
στους φορείς της Επαρχίας τα απαραίτητα εφόδια για διαρκή εκσυγχρονισμό τους, με απώτερο στόχο την επίτευξη των 
επιχειρηματικών τους στόχων και την αντιμετώπιση του έντονου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. 

Με την πιστοποίηση του ως ΔΕΚ, οι εκπαιδευτικές αίθουσες του Επιμελητηρίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
διεξαγωγή σεμιναρίων εγκεκριμένων από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού. 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

« Ετοιμασία, Εφαρμογή και Έλεγχος Προϋπολογισμού Ταμειακής Ροής – cash flow». Το σεμινάριο παρουσίασε ο κος 
Γιαννάκης Μουζούρης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Conicon Managements Systems Ltd.

«Φορολογικές Αλλαγές και Εξελίξεις - Tax Updates and New Developments». Το σεμινάριο παρουσίασε η κα Κατερίνα 
Παπανικολάου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεύθυνσης  Φορολογίας του Ελεγκτικού Οίκου KPMG.

«Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Διαδικτυακό Μάρκετινγκ – Social Media and Internet Marketing», σε συνεργασία με το 
Intertutorial.

«Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ) », σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ

«Ο ρόλος και τα καθήκοντα του λειτουργού προστασίας δεδομένων (DPO) με βάση το νέο γενικό κανονισμό περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR)», σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ
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«Επαγγελματική εξυπηρέτηση  πελατών – Το κλειδί της επιτυχίας». Το σεμινάριο παρουσίασε ο κος Ανδρέας Νικόπουλος, 
Ειδικός σε θέματα Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών και Ανθρώπινου Δυναμικού.

«Leading Innovation in Practice. A Roadmap for your Organization» 
Το σεμινάριο ζωτικής σημασίας παρουσίασε ο κος Δημήτρης Μιχαηλίδης, Διεθνώς αναγνωρισμένος ομιλητής, σύμβουλος 
και εκπαιδευτής στην ηγεσία, την δημιουργικότητα και την καινοτομία.

«Strategic Brand Building»
Το σεμινάριο παρουσίασε ο κος Ανδρέας Νικόπουλος, 
Ειδικός σε θέματα Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης 
Πελατών και Ανθρώπινου Δυναμικού.

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

• 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 Συστήματος.

• Ημερίδα με θέμα ΦΠΑ στην Ακίνητη Ιδιοκτησία και τις Πρόσφατες Αλλαγές σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό / 
Ελεγκτικό Οίκο PwC και ΣΕΛΚ.

Παρουσίαση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων για τη δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ ως μέλος 
του Enterprise Europe Network, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και η Αντιπροσωπεία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, παρουσίασαν ενημερωτικό σεμινάριο στις 5.2.2018 με θέμα «Επιδοτούμενα 
Προγράμματα για τη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων».
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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 Stra-
tegic 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 Partner-
ships 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. 

Κατά τις συναντήσεις στο Πόρτο και Σουτσεάβα, οι 
εταίροι γνώρισαν το Πορτογαλικό και Ρουμάνικο 
δημόσιο 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. 

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 Busi-
ness 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. 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

Το ΕΒΕ Πάφου συμμετέχει ως Leader στο πρόγραμμα 
Erasmus KA3 - Support for Policy Reform – Support for 
Small and Medium Sized Enterprises Engaging in Ap-
prenticeships 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.
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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 profes-
sional human resources

Παράλληλα συμμετέχει στην κατάθεση αρκετών νώων 
προτάσεων 

προγράμματα MED | προγράμματα ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 
2014-20 | ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PRO-
GRAMME

Το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να σχεδιάζει και να 
συμμετέχει σε προτάσεις που μπορούν να προωθήσουν την 
επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη, να βοηθήσουν την 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αλλά και να ενισχύσουν 
γενικότερα τον επιχειρηματικό κόσμο της Πάφου, 
αξιοποιώντας τα διάφορα διαθέσιμα Ευρωπαϊκά σχέδια/ 
προγράμματα. 
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
    
Το Επιμελητήριο Πάφου μέσα στα πλαίσια των 
προσπαθειών του για ανάπτυξη των επιχειρηματικών 
συνεργασιών και προσέλκυση επενδύσεων έχει 
αξιολογήσει διάφορες χώρες που αποτελούν 
προτεραιότητα για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων.

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

• Έχει πάρει μέρος σε παρουσιάσεις της Πάφου και 
συναντήσεις σε διάφορες πόλεις της Κίνας

• Είχε διάφορες συναντήσεις με Πρέσβεις, αξιωματούχους 
Επιμελητηρίων της Κίνας, Ρωσίας, Ινδίας και Ουκρανίας.

• Παρείχε βοήθεια και στήριξη στη λειτουργία του Κύπρο-
Ρωσικού Συνδέσμου Πάφου.

• Προωθεί την δημιουργία Κυπρο-Κινέζικου Συνδέσμου 
Πάφου

• Προωθεί την δημιουργία India Desk 

• Έχει λειτουργήσει με την στήριξη του Κυπροκινέζικου 
Επιχειρηματικού Συνδέσμου και του ΚΕΒΕ το Γραφείο China 
Desk, το οποίο στεγάζεται 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 να 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.

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

• Προωθήθηκε η ενίσχυση και διεύρυνση της συνεργασίας 
με τα αδελφά Επιμελητήρια Αχαΐας, Χίου και Χανίων ως 
και με τα Επιμελητήρια Πρέβεζας, Φθιώτιδας, Καβάλας και 
Σερρών με τα οποία υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας. 
Πιο έντονη είναι η σύσφιξη σχέσεων με το Επιμελητήριο 
Φλώρινας και Κοζάνης

• Είχε επίσης συναντήσεις με άλλα Επιμελητήρια και 
φορείς.

Από την επίσημη Επίσκεψη Επιχειρηματικής 
Αποστολής Επιμελητηρίων Φλώρινας & Κοζάνης

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. 



των παρεχόμενων υπηρεσιών του, στοχεύοντας έτσι και 
στην στήριξη των μελών του στις παρούσες δύσκολες 
οικονομικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, 
προχώρησε στην έκδοση ετήσιου Πιστοποιητικού Μέλους. 
Το Πιστοποιητικό Μέλους αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο 
στις συναλλαγές των μελών του, κυρίως στο εξωτερικό, 
αφού καταδεικνύει την ένταξη και συμμετοχή τους σε ένα 
θεσμοθετημένο Οργανισμό, αναγνωρισμένο διεθνώς. 
Τα Μέλη του Επιμελητηρίου έχουν μεταξύ των άλλων και 
τα πιο κάτω πλεονεκτήματα:

• Προτεραιότητα και μειωμένο δικαίωμα συμμετοχής σε 
επιχειρηματικές αποστολές που διοργανώνει το ΚΕΒΕ. 
• Έκπτωση 50% σε όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για 
εξαγωγές (πιστοποιητικά προέλευσης, πιστοποίηση των 
τιμολογίων κτλ)
• Αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής 
Στήριξης Κύπρου (Enterprise Europe Network), όπου μέσω 
του Δικτύου του παρέχεται ολοκληρωμένη επιχειρηματική 
υποστήριξη (πχ δυνατότητα εντοπισμού συνεργατών/ 
πελατών σε 
54 χώρες)   

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

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

• Αποστολή με ηλεκτρονική αλληλογραφία των διαφόρων 
εγκυκλίων και ανακοινώσεων.
• Διάθεση κατάλογων των μελών με αναφορά στις 
δραστηριότητες τους με όλα τα χρήσιμα στοιχεία με CD. 
• Παροχή οποιονδήποτε πληροφοριών με ηλεκτρονική 
σύνδεση.
• Εκσυγχρονισμός και βελτίωση ιστοσελίδας με πληθώρα 
παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών και υπηρεσίες 
πληροφόρησης.
• Παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Pafos 
Chamber of Commerce and Industry [Facebook | twitter @
pafoschamber | Linkedin |

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

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

 Το 2016 συγκλήθηκε η 1η Γενική Συνέλευση της Αστικής 
Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας (ΑΜΚΕ) με την επωνυμία 
«Ελληνοκυπριακό 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€.
• 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 
εμπειρογνώμονας κ. Βασίλης Σιωμάδης.
• Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού στην Τράπεζα 
Πειραιώς – Χανίων.
 • 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. Στην συνάντηση εξειδικεύτηκαν και 
οριστικοποιήθηκαν οι στόχοι και δράσεις του Δικτύου, 
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.    

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
   
Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλει το 
ΕΒΕ για περαιτέρω αναβάθμιση της λειτουργίας και 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο  και η Επιτροπή Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητήριο Πάφου είχε συνάντηση με αντιπροσωπεία του 
Πολιτιστικού Οργανισμού CPAFFC  - Τμήμα Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων της Κίνας.

Tο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου, 
δείχνει για άλλη μια φορά το κοινωνικό του πρόσωπο 
συγκεντρώνοντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για 
άπορες οικογένειες της Επαρχίας.

Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη παρουσία των Βουλευτών 
της Επαρχίας Πάφου, του Δημάρχου Πάφου κου Φαίδωνος, 
του Δημοτικού Μηχανικού και Τοπογράφου Μηχανικού 
της Μελετητικής Εταιρείας, μελών του ΔΣ του ΕΒΕ και 
Αντιπροσώπων της Σ.Ε.Λ.Ε [Συντονιστικής Επιτροπής 
Λεωφόρου Ελλάδος], για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Βελτίωσης 
της Λεωφόρου Ελλάδος και πιο συγκεκριμένα για το 
κτίσιμο της διαχωριστικής νησίδας. Ως Επιμελητήριο, 
έχουμε υποχρέωση αφενός να στηρίζουμε και να 
προωθούμε έργα υποδομής στην Επαρχία μας αφετέρου 
οφείλουμε να ενεργούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να 
διαφυλάσσεται η οικονομική και εμποροβιομηχανική 
ανάπτυξη των επιχειρηματιών της Πάφου.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου 
σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Φλώρινας και 
Κοζανης  παρουσία 35μελής εμπορική αποστολή 
από τα Επιμελητήρια  με σκοπό την πραγματοποίηση 
επιχειρηματικών συναντήσεων B2B και εκδήλωση 
γευσιγνωσίας με εδέσματα και γλυκά των περιοχών 
Φλώρινας και Κοζάνης, χρησιμοποιώντας τοπικά προϊόντα.

• Συνάντηση των Βιομηχάνων μελών του ΕΒΕ Πάφου και 
άλλων ενδιαφερόμενων με  αξιωματούχους του ΚΕΒΕ για 
μελέτη των διαφόρων θεμάτων που χρήζουν επίλυσης και 
άπτονται του βιομηχανικού τομέα.

• Συνάντηση με τον Υπατο Αρμοστή της Βρετανίας στην 
Κύπρο  κ. Stephen Lillie οπου συζητήθηκαν οι επιπτώσεις 
και τα διάφορα ενδεχόμενα του Brexit και ο τρόπος 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων που επηρεώζουν την 
οικονομία της Κύπρου.

• Το Επιμελητήριο Πάφου είχε συνάντηση με 
αντιπροσωπεία Αιγυπτίων επιχειρηματιών οι οποίοι 
κατέθεσαν το ενδιαφέρον τους για εμπορικές συνεργασίες 
και ειδικά για προϊόντα και   υπηρεσίες που αφορούν τις 
επιχειρήσεις τους. 

• Το Δ.Σ. ειχε συνάντηση με τον Εμπορικό Ακόλουθο 
της Πολωνίας στην Κυπρο κο. Miroslaw Gojdz 
όπου συζητηθηκαν οι οικονομικοί δεσμοι μεταξυ 
της επιχειρηματικής κοινοτητας της Πάφου και της 
επιχειρηματικής Κοινοτητας της Πολωνιας.

• Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου είχε 
συνάντηση με τους καταστηματάρχες / επιχειρηματίες του 
εμπορικού κέντρου της Πάφου με τους οποίους συζήτησε 
τα προβλήματα που τους απασχολούν. 

• Συμμετείχε στις συνεδρίες του Επαρχιακού Συνδέσμου 
Οινοποιών.

• Συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Green Dot.

Συνάντηση με Ύπατο Αρμοστή του Η.Β κ. Stephen Lillie



61

• To Εμπορικο και Βιομηχανικο Επιμελητηρίο Πάφου είχε 
συνάντηση με τον Οικονομικό και Εμπορικό Ακόλουθο της 
Πρεσβείας της Κίνας κύριο Wang Yaping
.
• Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου 
βρίσκεται σε επαφές με αεροπορικές εταιρείες ώστε να 
καταλήξουν οι συζητήσεις για ενδεχόμενη αεροπορική 
σύνδεση Πάφος – Αθήνα αλλά και άλλους προορισμούς 
που υπάρχει τουριστική ζήτηση και επιχειρηματικό 
ενδιαφέρον.

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

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗ 
ΠΑΦΟ
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• Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου είχε 
συνάντηση  με αξιωματούχους της Επιτροπής Προστασίας 
Ανταγωνισμού αποτελούμενη από την Πρόεδρο κα. Λουκία 
Χριστοδούλου, την Διευθύντρια κα Χριστιάνα Σιδέρη και την 
κα. Ελένη Καραολή, Μέλος της Επιτροπής.

• Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ Πάφου πραγματοποίησε 
τη δεύτερη κατά σειρά προγραμματισμένη συνάντηση με 
τον με τον Εμπορικό Ακόλουθο της Πρεσβείας της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας κύριο Yaping Wang. 

• Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου είχε 
συνάντηση με τον Πρέσβη του Ισραήλ κο Shmuel Revel.

• Πραγματοποιήθηκε η Επιχειρηματική Αποστολή στην 
Πάφο των Επιμελητηρίων Φλώρινας & Κοζάνης.

• Πραγματοποιηθηκε συναντηση με τον Υπουργο Γεωργιας 
για το Διαχειριστικό Σχεδιο του Ακαμα.

• Το Επιμελητήριο συμμετείχε στην παρουσίαση για το 
Σχέδιο Αειφορικής Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού 
Πάρκου Ακάμα.
 

• Συμμετοχή στην Επαρχιακή Συμβουλευτική  Επιτροπή 
Ασφάλισης & Υγείας Πάφου.

• Συμμετοχή στις συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών.

• Συμμετοχή στη επιχειρηματική αποστολή στο Ισραήλ με 
Δήμο Πάφου

• Συνάντηση με τον Πρέσβη της Γαλλικής Δημοκρατίας κο 
Rene Troccaz όπου συζητήθηκαν προοπτικές συνεργασίας 
μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας της Πάφου και 
της επιχειρηματικής κοινότητας της Γαλλίας, μιας χώρας 
με πληθυσμό 65 εκατ. αλλά και με μεγάλη επιρροή 
στους διάφορους Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και με 
πρωταγωνιστικό ρόλο στα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ Πάφου είχε συνάντηση  
με αντιπροσωπεία από την Κίνα αποτελούμενη από τον 
Πρόεδρο του Shaanxi Tourism και τον Εκτελεστικό 
Αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Τουρισμού Shaanxi Hua-
qinggong και άλλων αξιωματούχων.

• 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 
Εταιρειών Διαχείρισης Κοινόκτητων Οικοδομών στην 
Πάφου ώστε να προωθηθούν συλλογικά οι θέσεις και να 
καταβληθεί προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν.

• Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου  
είχε συνάντηση με αντιπροσωπεία από το Πανεπιστήμιο 
Νεάπολις Πάφου αναφορικά με το πρόγραμμα Erasmus + 
ερευνητικού προγράμματος InHeriT  με θέμα “Η πολιτιστική 
Κληρονομιά ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης”.

Παρουσίαση, Προεδρικό Μέγαρο για το διαχειριστικό Σχέδιο Εθνικού Πάρκου ΑΚΑΜΑ



63

• Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το European Of-
fice of Cyprus, πέραν της ενημέρωσης που λαμβάνει 
αποφασίστηκε μια πιο δυναμική συνεργασία μεταξύ των 
δύο Οργανισμών ώστε να βελτιωθούν υπηρεσίες αλλά 
και να αξιοποιηθούν περισσότερο τα διάφορα ευρήματα 
και δεδομένα τα οποία προκύπτουν μέσα από έρευνες και 
άλλου είδους ενέργειες/ δραστηριότητες που δύνανται να 
πραγματοποιηθούν υπό την μορφή δράσεων.

• Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Επιτροπή Παλιάς 
Πόλης της Πάφου του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Πάφου (ΕΒΕ Πάφου)  με τον Έντιμο Δήμαρχο 
Πάφου κ. Φαίδωνα Φαίδωνος.

• Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο Ετήσιος Χορός  
του Επιμελητηρίου Πάφου, το Σάββατο 01 Δεκεμβρίου 
2018 στο ξενοδοχείο Coral Beach & Resorts με αθρόα 
συμμετοχή παρουσια της υπέροχης  Έλλης Κοκκίνου η 
οποία  διασκέδασε το κοινό με τις επιτυχίες της.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Βουλευτές της Επαρχίας 
Πάφου, Δήμαρχοι και Αξιωματούχοι του Κράτους, οι Αρχές 
της Επαρχίας Πάφου, αξιωματούχοι των  Επιμελητηρίων, 
εκπρόσωποι επαγγελματικών Συνδέσμων και Φορέων και 
πληθώρα μέλη και φίλοι του Επιμελητηρίου Πάφου. 

Ετήσιος ΧΟΡΟΣ ΕΒΕΠ Δεκέμβριος 2018

Συνάντηση με το European Office Cyprus
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• Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκε ο πρώην Γραμματέας / Διευθυντής του Επιμελητηρίου κ. Κενδέας 
Ζαμπυρίνης για την  διαχρονική προσφορά και συμβολή του στην αναβάθμιση του Επιμελητηριακού θεσμού και την 
ανάπτυξη του Επιμελητηρίου .

ΑΠΌ ΤΟ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΚΌΨΙΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ 2019

‘Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ Πάφου πραγματοποίησε το καθιερωμένο κόψιμο της βασιλόπιττας του στην πρώτη 
Τακτική Συνεδρίαση του το 2019. Ανταλλάγησαν ευχές για μια ακόμη παραγωγική χρονιά’

Τιμήθηκε ο πρώην Γραμματέας/ Διευθυντής του ΕΒΕΠ κ. Κενδέας Ζαμπυρίνης
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