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President    George Mais
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ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Vice President of Industry Michalis Michael Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας Μιχάλης Μιχαήλ

Πρόεδρος   Γεώργιος Μάης   

Τέως Πρόεδρoς  Αντρέας Χρ. Δημητριάδης    

Αντιπρόεδρος Εμπορίου Χαράλαμπος Παπαντωνίου

Αντιπρόεδρος Υπηρεσιών Παντελής Ευαγγέλου

Αντιπρόεδρος Τουρισμού Χρύσης Χρυσάνθου

Αντιπρόεδρος Οικονομικών Στέφανος Στεφάνου

Επίτιμος Γραμματέας Ζήνωνας Ζήνωνος

Γραμματέας/ Διευθυντής Μαρίνος Στυλιανού

Vice President of Services Pantelis Evangelou

Vice President of Tourism Chrysis Chrysanthou

Vice President of Finance Stephanos Stephanou

Honorary Secretary  Zenon Zenonos

Secretary/ Director  Marinos Stylianou
Μέλη
Αγαθόκλης Α. Κωνσταντίνου, Γιώργος Λεπτός, Γιώργος 
Κουκλής, Γρηγόρης Φιλίππου, Δημήτρης Ασσιώτης, Λευτέρης 
Αριστοδήμου, Μάκης Τσιάτσιος, Μιχάλης Μίτας, Μιχάλης 
Χ¨Μιτσής, Νίκος Κούβαρος, Στέλιος Φιλιππίδης, Χάρης 
Τσιολής, Χρίστος Τζιώλης

Members
Agathoclis  A. Constantinou, Giorgos Leptos, Giorgos 
Kouklis, Grigoris Philippou, Dimitris Ashiotis, Lefteris 
Aristodemou, Makis Tsiatsios, Michalis Mitas, Michalis 
Hadjimitsis, Nikos Kouvaros, Stelios Filippides, Charis 
Tsiolis, Christos Tziolis

Αριστίνδην Μέλη:  Ηλίας Μυριάνθους
   Κενδέας Ζαμπυρίνης       
Επίτιμοι Πρόεδροι:     
Θεόδωρος Αριστοδήμου, Θέμης Φιλιππίδης, Κυριάκος 
Δρουσιώτης, †Γιαννάκης Λουκά, †Παναγιώτης Χαραλάμπους

Ex.Officio Members:  Elias Myrianthous
   Kendeas Zampyrinis
Honorary Presidents:    
Theodoros Aristodemou, Themis Philippides, Kyriacos 
Drousiotis, †Giannakis Louka, †Panayiotis Charalambous

Νομικοί Σύμβουλοι:  Δικηγορικό Γραφείο Πηνελόπης  
   Αθηνοδώρου - Μάντη

Legal Advisors:   Penelopi Athinodorou 
   Mantis - Athinodorou LLC

Ελεγκτές:  KPMG Audit:   KPMG

Εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε. Πάφου και Πρόεδρος 
της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ)
Γιώργος Μάης

PCCI Representative and President of the 
PAFOS REGIONAL BOARD OF TOURISM

George Mais

Ο εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε. Πάφου της Αναπτυξιακής 
Εταιρείας Πάφου ‘ΑΦΡΟΔΙΤΗ:     
Αντρέας Δημητριάδης, (αναπλ/τικά μέλη), Χρύσης Χρυσάνθου, 
Μαρίνος Στυλιανού (Γραμματέας/Διευθυντής ΕΒΕΠ)

PCCI Representative of the Pafos District Development 
Company APHRODITE’:
Andreas Demetriades, (Substitute Members), 
Chrysis Chrysanthou, Marinos Stylianou (PCCI Secretary/ 
Director)

Συντονιστική Επιτροπή Κομμάτων & 
Οργανώσεων Πάφου (Σ.Ε.Κ.Ο)

[Πρόεδρος ΕΒΕ] Γιώργος Μάης George Mais [PCCI President]

Pafos Parties & Organizations Coordination 
Committee

Τοπικές Επιτροπές με συμμετοχή του Ε.Β.Ε 
Πάφου 
Συμβουλευτική Επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας & 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Λουκής Λουκά     
Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών (ΠΑΡΕΔΡΟΙ)
Χάρης Τσιολής, Λουκής Λουκά, Κενδέας Ζαμπυρίνης 
Συμβούλιο Πολιτικής Άμυνας
Χρίστος Τζιώλης

Local Committees with PCCI Participation

Pafos District Labor Committee
Loucis Louca
Court of Labor Disputes
Charis Tsiolis, Loucis Louca, Kendeas Zambyrinis
Civil Defense Council
Christos Tziolis
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε.Β.Ε ΠΑΦΟΥ 
PCCI Working Committees

Πρόεδρος: Στέφανος Στεφάνου
Πρόεδρος EBEΠ:  Γιώργος Μάης
Μέλος:  Δημήτρης Ασσιώτης
Μέλος:  Ζήνωνας Ζήνωνος
Μέλος:  Νίκος Κούβαρος
Μέλος:  Παντελής Ευαγγέλου
Μέλος:  Χαράλαμπος Παπαντωνίου
Γραμματέας: Μαρίνος Στυλιανού

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
President: Stephanos Stephanou
President of PCCI: George Mais
Member:  Dimitris Ashiotis
Member:  Zenon Zenonos
Member:  Nikos Kouvaros
Member:  Pantelis Evangelou 
Member:  Charalambos Papantoniou
Secretary: Marinos Stylianou

FINANCE COMMITTEE

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Πρόεδρος: Γρηγόρης Φιλίππου
Μέλος:  Στέφανος Στεφάνου
Μέλος:  Νίκος Κούβαρος
Μέλος:  Παντελής Ευαγγέλου
Μέλος:  Χαράλαμπος Παπαντωνίου

COMMITTEE OF FINANCE & BANKING

President: Grigoris Philippou
Member:  Stephanos Stephanou
Member:  Nikos Kouvaros
Member:  Pantelis Evangelou
Member:  Charalambos Papantoniou

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πρόεδρος: Παντελής Ευαγγέλου
Μέλος:  Λευτέρης Αριστοδήμου
Μέλος:  Γρηγόρης Φιλίππου 
Μέλος:  Δημήτρης Ασσιώτης 
Μέλος:  Νίκος Κούβαρος
Μέλος:  Χρίστος Τζιώλης 

COMMITTEE OF SERVICES
President: Pantelis Evangelou
Member:  Lefteris Aristodemou
Member:  Grigoris Philippou
Member:  Dimitris Ashiotis
Member:  Nikos Kouvaros
Member:  Christos Tziolis

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πρόεδρος: Γρηγόρης Φιλίππου
Αναπ. Πρόεδρος: Νικόλας Νικολαΐδης 
Αντιπρόεδρος: Λευτέρης Αριστοδήμου
Μέλος:  Νικόλας Σάρλης
Μέλος:  ‘Αγις Γεωργιάδης
Γραμματέας: Στέφανος Χατζηιωάννου

COMMITTEE ON TRAINING PLANNING, 
DEVELOPMENT AND INNOVATION

President: Grigoris Philippou
 Deputy  President: Nikolas Nikolaides
Vice-President: Lefteris Aristodemou
Member:  Nikolas Sarlis
Member:  Agis Georgiades
Secretary: Stefanos Hadjioannou

EΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πρόεδρος: Νίκος Κούβαρος
Αναπ. Πρόεδρος: Μιχάλης Μάντης
Αντιπρόεδρος: Νεόφυτος Μιχαηλίδης
Μέλος:  Γιώργος Ανδρέου
Μέλος:  Σωτήρης Καλλής
Μέλος:  Γρηγόρης Φιλίππου
Γραμματέας: Στέφανος Χατζηιωάννου

COMMITTEE ON TRAINING PLANNING, 
DEVELOPMENT AND INNOVATION

President: Nikos Kouvaros
Deputy  President: Michalis Mantis
Vice-President: Neophytos Michaelides
Member:  Giorgos Andreou
Member:  Soteris Kallis
Member:  Grigoris Philippou
Secretary: Stefanos Hadjioannou

EΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Παπαντωνίου         
Μέλος:  Ανδρέας Σιήκκης
Μέλος:  Ζήνωνας Ζήνωνος
Μέλος:  Πάμπος Παναγιώτου 
Μέλος:  Μιχάλης Χ¨Μιτσης
Μέλος:  Στέφανος Στεφάνου

COMMITTEE OF COMMERCE
President: Charalambos Papantoniou
Member:  Andreas Sihkkis
Member:  Zenon Zenonos
Member:  Pambos Panagiotou
Member:  Michalis Hadjimitsis
Member:  Stephanos Stephanou



Πρόεδρος: Χρύσης Χρυσάνθου
Μέλος:  Αγαθόκλης Κωνσταντίνου
Μέλος:  Μάκης Τσιάτσιος
Μέλος:  Μιχάλης Μίτας
Μέλος:  Στέλιος Φιλιππίδης
Μέλος:  Χάρης Τσιολής
Γραμματέας: Νατάσα Δημητρίου

EΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
President: Chrysis Chrysanthou
Member:  Agathoclis Constantinou
Member:  Makis Tsiatsios
Member:  Michalis Mitas
Member:  Stelios Filippides
Member:  Charis Tsiolis
Secretary: Natasa Demetriou

COMMITTEE OF TOURISM

EΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Πρόεδρος:   Μιχάλης Μιχαήλ
Μέλος:   Γιώργος Κουκλής
Μέλος:   Ζήνωνας Ζήνωνος  
Μέλος:   Στέφανος Στεφάνου
Μέλος:   Χρίστος Τζιώλης
Μέλος:   Αργύρης Σοφρωνίου
Βιομηχανική     
Περιοχή Μεσόγης

COMMITTEE OF INDUSTRY
President: Michalis Michael
Member:   Giorgos Kouklis
Member:   Zenon Zenonos
Member:   Stephanos Stephanou
Member:   Christos Tziolis
Member:  Argyris Sofroniou
Industrial Area Mesogis 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  
& ΖΩΝΩΝ

Μέλος - Βιομήχανος Χρίστος Ιακώβου                                                                               
Βιοτεχνικής Περιοχής    
Γεροσκήπου          
Μέλος - Βιομήχανος  Μιχάλης Παναρέτου 
Βιομηχανικής Περιοχής (P.E Zenon Panaretou)
Μεσόγης 
Μέλος - Βιομήχανος  Αντρέας Δημητρίου 
Βιοτεχνικής Περιοχής   
Τρεμιθούσας 
Μέλος - Βιομήχανος Kώστας Εμμανουήλ 
Βιοτεχνικής Περιοχής    
Πάφου 
Μέλος - Βιομήχανος Πανίκος Ξιναρής
Βιομηχανικής Περιοχής    
Αγ.Βαρβάρας

COMMITTEE OF INDUSTRIAL AREAS & 
ZONES
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Member - Industrial  Christos Iakovou  
Area Geroskipou
Member - Industrial  Michalis Panaretou 
Area Mesogis
Member - Industrial  Andreas Demetriou 
Area Tremithousa
Member - Industrial  Costas Emmanuel  
Area Paphos
Member - Industrial  Panicos Xinaris 
Area Ag. Varvara

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ “Α. ΚΑΪΣΗ”

Πρόεδρος - ΕΒΕ Πάφου: Γιώργος Μάης  
Ταμίας - ΕΒΕ Πάφου: Στέφανος Στεφάνου
ex Officio Μέλος / Δωρητής: Ανδρέας Καϊσής
Μέλος - Γ.Γ ΚΕΒΕ:  Μάριος Τσιακκής
Μέλος - ΕΒΕ Πάφου: Ανδρέας Δημητριάδης
Γραμματέας - ΕΒΕ Πάφου: Μαρίνος Στυλιανού

AWARD FUND AND SCHOLARSHIPS MAN-
AGEMENT COMMITTEE  ‘A.KAISIS’

President - PCCI:  George Mais
Treasurer - PCCI   Stephanos Stephanou
ex Officio Member / Donor: Andreas Kaisis
Member - S.G CCCI:  Marios Tsiakkis
Member - PCCI:  Andreas Demetriades
Secretary/ Director - PCCI: Marinos Stylianou

AD HOC ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΒΕΠ 

Πρόεδρος:  Γεώργιος Μάης
Αντιπρόεδρος Οικονομικών: Στέφανος Στεφάνου
Αντιπρόεδρος Υπηρεσιών: Παντελής Ευαγγέλου
Γραμματέας/ Διευθυντής: Μαρίνος Στυλιανού

President:  George Mais
Vice President of Finance: Stephanos Stephanou
Vice President of Services: Pantelis Evangelou
Secretary / Director:  Marinos Stylianou

AD HOC COMMITTEE FOR THE ERECTION 
OF NEW OFFICES OF PCCI

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

Secretary / Director:  Marinos Stylianou
Officer:   Natasa Demetriou
Officer:   Stefanos Hadjioannou

SECRETARIAT  PCCI
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‘Φειδώ τοι χρηστή, εν καιρώ δε και δαπάνη’
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
CHAIRMAN’S ADDRESS

“Στοχευμένες παρεμβάσεις σε Υπουργεία και Αρμόδια 
Κρατικά Τμήματα και εγγραφή θεμάτων σε στενή 
συνεργασία με το ΚΕΒΕ για ζητήματα που απασχολούν τα 
μέλη μας και για θέματα που αφορούν διάφορες πτυχές 
της Τοπικής & Κυπριακής οικονομίας. Προώθηση έργων 
υποδομής υπερτοπικής σημασίας εν καιρώ πανδημίας”.

Αγαπητά μας Μέλη,

Πιο κάτω παρατίθεται η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων του έτους 2021. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το έτος 2021 πραγματοποίησε 7 τακτικές 
συνεδρίες της ολομέλειας του και αρκετές έκτακτες και ειδικές 
συνεδρίες επί συγκεκριμένων θεμάτων. Το Συμβούλιο και η Εκτελεστική 
Επιτροπή ασχολήθηκαν επισταμένα με σειρά θεμάτων που άπτονται 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας, της τοπικής οικονομίας και των 
αναπτυξιακών αναγκών της πόλης και επαρχίας Πάφου καθώς επίσης και 
με τη χάραξη της πολιτικής του ΕΒΕΠ επί των πιο πάνω ζητημάτων.

Ουσιαστικές παρεμβάσεις έγιναν προς τους αρμόδιους Υπουργούς, Γενικούς 
Διευθυντές Υπουργείων και Κρατικών Τμημάτων για την προώθηση έργων 
υποδομής ζωτικής σημασίας για την πόλη και Επαρχία της Πάφου, όπως 
για τον δρόμο Πάφου Πόλεως-Χρυσοχούς, τη Μαρίνα της Πάφου μαζί με 
την δημιουργία Υποδομών Υποδοχής κρουαζιεροπλοίων, το δρόμο Τάφοι 
των Βασιλέων - Πέγεια, το συνδετήριο δρόμο Αεροδρομίου - Πάφου κ.α.  
Παράλληλα, σε στενή συνεργασία με το ΚΕΒΕ, εγγράφηκαν και συζητήθηκαν 
γενικότερα θέματα που αφορούν διάφορες πτυχές της Κυπριακής 

οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης 
της πανδημίας του κορωνοϊού, μέτρα επανεκκίνησης της 
οικονομίας, το πολυσυζητημένο Γενικό Σχέδιο Υγείας και η 
εφαρμογής του και έγιναν εισηγήσεις για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία, τη 
φορολογική μεταρρύθμιση κ.α. 

Χρήσιμες συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με τους 
Πρέσβεις των Η.Π.Α, του Iσραήλ, της Πολωνίας, της 
Ουκρανίας και της Ελλάδας όπου συζητήθηκαν τρόποι 
περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών δεσμών μεταξύ 
των κρατών γενικότερα και ειδικότερα της τοπικής μας 
οικονομίας. 

Με εκτίμηση,
Γιώργος Μάης

Πρόεδρος
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Η οικονομία της Κύπρου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 κατέγραψε θετικό ρυθμό ανάπτυξης της 
τάξης του 4,8% (στοιχεία διορθωμένα ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις). Συγκεκριμένα, με βάση 
τις τελευταίες εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά το 1ο τρίμηνο του 2021 σε ετήσια βάση 
το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ σε σταθερές τιμές παρουσίασε μείωση 2,1% ενώ κατά το 2ο τρίμηνο 
του 2021 καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 12,9%. Για το 2021 συνολικά, ο ρυθμός ανάπτυξης 
υπολογίζεται γύρω στο 5,5% σε πραγματικούς όρους σε σχέση με 3,6% που ήταν η προηγούμενη 
πρόβλεψη όπως αυτή περιλαμβανόταν στο Πρόγραμμα Σταθερότητας 2021-2024 (Απρίλιος 2021). Η 
αβεβαιότητα γύρω από τις μακροοικονομικές προβλέψεις παραμένει, σε σχέση με μια ενδεχόμενη νέα 
έξαρση της νόσου COVID-19 παγκοσμίως.

Το ποσοστό ανεργίας με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ), κατά το 1ο εξάμηνο 
του 2021 διαμορφώθηκε στο 8,5% (8,6% το 2021Τ1 και 8,4% το 2021Τ2), έναντι ποσοστού ανεργίας 
7,1% το 1ο εξάμηνο του 2020. Το ποσοστό των μακροχρόνια άνεργων στο εργατικό δυναμικό κατά 
το 2ο τρίμηνο του 2021 αυξήθηκε στο 3,0%, από 1,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, ενώ η ανεργία 
μεταξύ των νέων κυμάνθηκε στο 17,0% το 2ο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με 17,8% το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2020. Για ολόκληρο το 2021, το ποσοστό ανεργίας κυμάνθηκε γύρω στο 7,5%, από 7,6% που 
κυμάνθηκε κατά το 2020.

Tο ποσοστό κινδύνου φτώχειας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το 
2020 μειώθηκε στο 14,3%, σε σύγκριση με 14,7% το 2019. Οι δείκτες που αφορούν στην κατανομή του 
εθνικού εισοδήματος (συντελεστές S80/S20 και Gini) βελτιώθηκαν το 2020. Ο δείκτης κατανομής 
εισοδήματος (S80/S20) μειώθηκε στο 4,3 (από 4,6 το 2019), ενώ ο συντελεστής Gini το 2020 μειώθηκε 
στο 29,3 από 31,1 το 2019.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021, σημείωσε θετική 
μεταβολή της τάξης του 1,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου. Οι 
τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά μέσο όρο με ποσοστό 0,9%, ενώ οι τιμές των πετρελαιοειδών 
αυξήθηκαν κατά 9,6%, των εισαγόμενων προϊόντων κατά 0,7% και των εγχώριων προϊόντων κατά 
0,6%. Η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, ένας από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες 
διαμόρφωσης του πληθωρισμού στην Κύπρο, αυξήθηκε κατά 63,4% μέχρι τον Αύγουστο του 2021, σε 
ετήσια βάση. Για ολόκληρο το 2021, ο πληθωρισμός παρέμεινε θετικός της τάξης του 2,3%.

Όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό τομέα της Κύπρου oι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις μειώθηκαν 
σημαντικά και αποτελούν το 18% των δανείων εντός του τραπεζικού τομέα, ως αποτέλεσμα κυρίως 
πωλήσεων σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Ο τραπεζικός τομέας συνεχίζει και κατά τη διάρκεια 
του 2021 τις προσπάθειες απομόχλευσης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η θέση ρευστότητας των 
τραπεζών παραμένει ισχυρή και η κεφαλαιακή τους επάρκεια βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα 
παρά τις προβλέψεις στο δανειακό χαρτοφυλάκιο από τις αναμενόμενες επιπτώσεις της πανδημίας. 
Στις κυριότερες προκλήσεις του τραπεζικού τομέα παραμένει η πίεση στην κερδοφορία που είναι 
αποτέλεσμα κυρίως διαρθρωτικών παραγόντων.

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης κατά την περίοδο Ιανουάριου-Ιουνίου του 2021 
ήταν ελλειμματικό ύψους €726 εκ., δηλαδή -3,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε σύγκριση με έλλειμμα 
ύψους €611,6 εκ. κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, δηλαδή -2,9% ως ποσοστό του 
ΑΕΠ. Αντίστοιχα, το πλεόνασμα του πρωτογενούς ισοζυγίου παρουσίασε έλλειμμα ύψους €499,4 εκ. 
κατά την υπό αναφορά περίοδο, σε σύγκριση με έλλειμμα ύψους €429,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου χρόνου. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το πρωτογενές ισοζύγιο ήταν της τάξης του -2,2% κατά 
την υπό αναφορά περίοδο του 2021, σε σύγκριση με 2,1% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 
χρόνου. Η επιβάρυνση αυτή στα δημόσια οικονομικά κατά την υπό αναφορά περίοδο σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη περίοδο του 2020, παρά τις θετικές εξελίξεις στην οικονομική δραστηριότητα και στην 
αγορά εργασίας, ήταν απόρροια κυρίως των αυξημένων δαπανών που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των 
μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας, κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.
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Για ολόκληρο το 2021 το δημοσιονομικό Ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό (-1,7% ως ποσοστό του ΑΕΠ) ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις 
του Υπουργείου Οικονομικών το 2022 και 2023 προβλέπεται στο 1,2% και 1,7% αντίστοιχα ως ποσοστά του ΑΕΠ.

Το δημόσιο χρέος για το 2021 ανήλθε στο 103,6%, ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 115% το τέλος του προηγούμενου 
χρόνου, ενώ επανέρχεται σε πτωτική πορεία από το 2022 και μετά, όπου και προβλέπεται να μειωθεί στο 89,3%, στο 83,3% το 2023 και 
μέχρι το τέλος του 2024 αναμένεται να φθάσει στο 76,5%.

| ΠΑΦΟΣ
Η τοπική οικονομία της Πάφου παρουσίαζε αρκετά καλούς ρυθμούς ανάπτυξης μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας του COVID-19,η οποία 
προκάλεσε σοβαρές  συνέπειες  σε σημαντικούς τομείς ανάπτυξης  όπως αυτούς του τουρισμού και της ανάπτυξης γης. 

Όσον αφορά των τουρισμό, τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021, δείχνουν ότι οι 
αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 1.936.931 σε σύγκριση με 631.609 την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 206,7% και 
μείωση 51,3% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019 (3.976.777 αφίξεις). Το 2021 η Πάφος φιλοξένησε περίπου το 
39% των τουριστών με συνολικό αριθμό 755.403.09. Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον 
Δεκέμβριο του 2021, αφού αποτέλεσαν το 19,8% (19.199) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από την Ελλάδα αποτέλεσαν το 12,8% 
(12.420), από τη Ρωσία το 9,5% (9.234), από την Πολωνία το 7,2% (6.989), από τη Γερμανία το 6,8% (6.618) και οι αφίξεις από την Ουκρανία 
το 6,4% (6.169).                      
         
Σχετικά με τον τομέα ανάπτυξης γης, η Πάφος, πριν την πανδημία του Covid-19, παρουσίαζε σημαντική  ανάκαμψη και παρέμενε η 
πρωταθλήτρια στον τομέα της πώλησης ακινήτων, μιας και είναι η νέα κοσμοπολίτικη περιοχή της Κύπρου και αποτελεί πόλο έλξης 
αγοραστών από την Ευρώπη και άλλες Τρίτες Χώρες. Πιο συγκεκριμένα, το 2021 υποβλήθηκαν στο Τμήμα έκδοσης Αδειών Οικοδομής της 
Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου,  579 αιτήσεις για έκδοση αδειών οικοδομής και 186 αιτήσεις για άδειες διαχωρισμού, οι οποίες αφορούσαν 
την ύπαιθρο και τις περιαστικές περιοχές. Συγκρίνοντας τα στοιχεία του 2018 με τα έτη 2019 και 2020, παρουσιάζεται αύξηση στην 
υποβολή αιτήσεων της τάξεως του 15%, ενώ τα στοιχεία του 2021 βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2018.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κτηματολογίου, τα πωλητήρια έγγραφα ακινήτων Παγκύπρια, το 2021 έφτασαν τις 10.347, ενώ το 2020 τις 
7.968 και το 2019 τις 10.366. Οι αριθμοί δείχνουν ότι το 2021 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 30% από το 2020 και έφτασαν σε επίπεδα 
προ πανδημίας, δηλαδή σε επίπεδα 2019, κάτι που αποδεικνύει τη συνολική ανάκαμψη του τομέα. Κατά το 2021, συνολικά 3.691 ακίνητα 
σε όλη την Κύπρο αγοράστηκαν από ξένους, έναντι 2.985 ακινήτων κατά το 2020, γεγονός που δείχνει αύξηση 24%. Ειδικότερα, για το 
2021, η Πάφος και η Λεμεσός, είναι οι επαρχίες με τα πιο πολλά πωλητήρια έγγραφα σε ξένους, με ποσοστό 31% και 30% αντίστοιχα. Οι 
συναλλαγές που έγιναν και στις δύο παραθαλάσσιες επαρχίες μαζί αποτελούν σχεδόν τα 2/3 των συνολικών συναλλαγών από ξένους 
που πραγματοποιήθηκαν στο νησί. Γενικότερα, τα στοιχεία του Κτηματολογίου καταδεικνύουν ότι υπήρξε αύξηση στην αγορά ακινήτων 
από ξένους σε ολόκληρη την Κύπρο, κατά το έτος 2021 συγκριτικά με το 2020. Φαίνεται ότι η μείωση της ζήτησης στην αγορά ακινήτων 
από Κινέζους και Ρώσσους υπηκόους έχει επηρεάσει αρνητικά τον συγκεκριμένο τομέα, αν και η απώλεια αυτή έχει μετριαστεί από την 
αύξηση της ζήτησης από τους υπηκόους Τρίτων Χωρών, όπως αυτούς του Ισραήλ, του Λιβάνου και άλλων Ασιατικών ή Αραβικών χωρών. 
Οι τομείς της βιομηχανίας και του εμπορίου επίσης παρουσιάζουν και αυτοί σταδιακή ανάπτυξη.
 
Πέρα από αυτά, είναι εμφανές ότι οι επιχειρήσεις του παραδοσιακού κέντρου της πόλης της Πάφου, δεν παρουσιάζουν την ίδια ανάπτυξη, 
αφού η ανάπλαση του δεν τους έχει επιφέρει ακόμη τα μέγιστα. Είμαστε όμως πεπεισμένοι ότι η ολοκλήρωση των έργων στο κέντρο 
της Πάφου, των έργων που αφορούν την ανέγερση τερματικού σταθμού στην περιοχή Καραβέλα, την αύξηση των δρομολογίων από και 
προς το κέντρο της Πάφου, την παραδοσιακή αγορά και το εμπορικό κέντρο θα βοηθήσουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων εστίασης και 
αναψυχής που δραστηριοποιούνται την περιοχή.

Είμαστε βέβαιοι ότι ο εκσυγχρονισμός του κέντρου της Πάφου με τα οδικά έργα και τα έργα εξωραϊσμού και η αποκατάσταση της εικόνας 
εγκατάλειψης, θα μετατρέψουν την Πάφο, σε μια πόλη κόσμημα, πόλο έλξης και αναφοράς, αντάξια των άλλων Ευρωπαϊκών πόλεων. 



ΕΜΠΟΡΙΟ
Συρρίκνωση και διατάραξη Εμπορικών Συναλλαγών
Είναι γεγονός ότι τα αυστηρά μέτρα που λήφθηκαν για τον περιορισμό 
της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς και τα lockdown, που επέβαλε 
η κυβέρνηση, περιόρισαν τις εμπορικές συναλλαγές και οδήγησαν σε 
συρρίκνωση των επενδύσεων και του εμπορίου.  Βυθίστηκαν σε βαθιά ύφεση 
βασικοί τομείς της Κυπριακής οικονομίας όπως οι τομείς του  χονδρικού 
και λιανικού εμπορίου με εξαίρεση τους τομείς του λιανικού εμπορίου, των 
ειδών πρώτης ανάγκης, των τροφίμων, των φαρμάκων κτλ. Η αβεβαιότητα, 
η ανασφάλεια και η διατάραξη που προκάλεσαν, παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα 
προκαλώντας επιβράδυνση της Κυπριακής οικονομίας. Η πανδημία, δεν 
άφησε αλώβητη  ούτε την διεθνή οικονομία, αφού  διατάραξε τις διεθνείς 
εμπορικές συναλλαγές και τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. 

| ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Το ΚΕΒΕ και τα Τοπικά Επιμελητήρια, έχουν προβεί σε διαβήματα για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην απονομή δικαιοσύνης 
και θα συνεχίσουν να το πράττουν ώστε να ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός και να τερματιστούν οι δυσμενείς συνέπειες για τις 
επιχειρήσεις και η αρνητική εικόνα που δίδεται στους ξένους επενδυτές. 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 στα δικαστήρια αλλά και τη σύσταση Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας. 

Τα Επιμελητήρια θα συνεχίσουν να προωθούν το  θέμα, αφού η ανάγκη για έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης βρίσκεται μόνιμα στις 
προτεραιότητες τους, ενώ παράλληλα 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.

| ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι στη σύγχρονη εποχή, στην εποχή του έντονου οικονομικού και επιχειρηματικού ανταγωνισμού, 
στην εποχή των πολλαπλών προκλήσεων, οι επιχειρήσεις καλούνται να αναθεωρήσουν τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης τους και 
να περάσουν στην ψηφιοποίηση. Με την ψηφιοποίηση μπορούν να δημιουργήσουν νέα δυναμική και προοπτική ανάπτυξη, διασφαλίζοντας 
έτσι τη βιωσιμότητά τους. Το Επιμελητήριο, επιδιώκει την ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με την ψηφιακή επανάσταση 
και το πως αυτή μπορεί να επηρεάσει τις επιχειρήσεις του σήμερα. 

Πέρα από αυτά, το Επιμελητήριο στοχεύει στην ενθάρρυνση και υποβοήθηση των επιχειρήσεων, 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 μετά από σχετική δημόσια διαβούλευση σύντομα θα είναι έτοιμο να δεχτεί τις 
αιτήσεις από ΜμΕ για το σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων. 

Επιπρόσθετα το νεοσύστατο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής μέσα από το στρατηγικό του προγραμματισμό 
για το 2021-2023 έχει θέσει ως στόχο τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης, βασισμένο στη γνώση και στην καινοτομία, καθώς 
και ενός σύγχρονου, λειτουργικού και φιλικού προς τον πολίτη κράτους και μίας δυναμικής ψηφιακής οικονομίας, στην οποία κάθε 
πολίτης και κάθε επιχείρηση θα δρουν και θα ευημερούν. 

Όραμά του είναι η έρευνα, η καινοτομία και οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) να αποτελέσουν καταλύτη στη 
δημιουργία ενός σύγχρονου, αποδοτικού και φιλικού προς τον πολίτη κράτους, και μίας δυναμικής και ανταγωνιστικής ψηφιακής 
οικονομίας, ως εργαλεία υποστήριξης ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου και ενίσχυσης της απασχόλησης, επίτευξης συνθηκών 
κοινωνικής ευημερίας και ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Εξάλλου, η πανδημία 
του κορωνοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν τόσο στην Κύπρο όσο και σε ολόκληρο τον πλανήτη, αποτέλεσαν την αφορμή 
για επιτάχυνση της ψηφιακής προσαρμογής των επιχειρήσεων και της ανάπτυξης εργαλείων του ηλεκτρονικού εμπορίου ώστε να 
μπορέσουν να συνεχίσουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες. 
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Κατά το τέλος του μηνός Αυγούστου το 2021, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Πάφου συνάντηση αντιπροσωπείας του ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ με την πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κα Judith. 
G. Garber και της συνοδείας της. Από πλευράς ΕΒΕΠ στη σύσκεψη παρακάθησαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Γιώργος Μάης, οι 
Αντιπρόεδροι κ.κ. Χαράλαμπος Παπαντωνίου, Στέφανος Στεφάνου και Παντελής Ευαγγέλου καθώς επίσης ο Επίτιμος Γραμματέας του 
Επιμελητηρίου κος Ζήνωνας Ζήνωνος και ο Διευθυντής της ΕΤΑΠ κος Νάσος Χατζηγεωργίου. Η συζήτηση αυτή, η οποία ήταν ιδιαίτερα 
παραγωγική, επικεντρώθηκε στις σχέσεις των δύο χώρων αλλά και στις προοπτικές που υπάρχουν για περαιτέρω ανάπτυξη και 
εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων.      
                
Έγινε ενημέρωση για την τοπική οικονομία και τις προσπάθειες που καταβάλλονται από πλευράς Επιμελητηρίου και του 
Ιδιωτικού τομέα τόσο για να υπερπηδηθούν τα προβλήματα και οι  αρνητικές συνέπειες που έχει επιφέρει η πανδημία του 
κορωνοϊού, όσο και για να μπορέσει να συνεχιστεί η θετική αναπτυξιακή πορεία της Επαρχίας σε συνάρτηση με την εκτέλεση των 
νέων έργων και την βελτίωση των υποδομών που υλοποιούνται από πλευράς του Κεντρικού Κράτους και των Τοπικών Αρχ
ών.                                                                                                                                                             

Παράλληλα, συζητήθηκαν εκτενώς θέματα που άπτονται του Τουρισμού και του τρόπου συνεργασίας των επιχειρηματιών των δύο 
χωρών. Ειδικότερα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις επενδύσεις στην Κύπρο από πλευράς Αμερικανικών εταιρειών, θέματα που 
αφορούν την εκπαίδευση και γενικά τις επενδύσεις στον τομέα της Εκπαίδευσης, της Υγείας, της Υψηλής Τεχνολογίας και της Πράσινης 

Ανάπτυξης με έμφαση στις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Επιπλέον, έγινε λεπτομερής συζήτηση για θέματα που αφορούν 
τον Τραπεζικό Τομέα και τις βελτιωτικές κινήσεις που πρέπει 
να γίνουν για να μπορέσουν να διευκολυνθούν οι ξένες και 
ντόπιες επενδύσεις. Τόσο από πλευράς Επιμελητηρίου όσο 
και από πλευράς της Αμερικάνικης Πρεσβείας συμφωνήθηκαν 
περαιτέρω βήματα που στοχεύουν στην προσέλκυση εταιρειών 
διεθνών δραστηριοτήτων στη Πάφο καθώς και  επενδύσεων 
κυρίως στον τομέα της Εκπαίδευσης, της Υγείας και της Υψηλής 
Τεχνολογίας.

Είναι αδιαμφισβήτητο, το γεγονός ότι οι  Η.Π.Α. μπορούν να 
διαδραματίσουν πολύ σοβαρό ρόλο στην κυπριακή οικονομία, 
στην ασφάλεια αλλά και στην ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου, κάτι που μπορεί να  βελτιώσει αισθητά 
και το επιχειρηματικό κλίμα της Κύπρου.
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| ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ 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, με στόχο την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Αυτό επιδιώκει να το πετύχει,  μέσα 
από προγράμματα εξωστρέφειας και προβολής της Πάφου στο εξωτερικό, την οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, σεμιναρίων και 
άλλων εκδηλώσεων.

Ωστόσο με τις επικρατούσες συνθήκες της πανδημίας (Covid-19) και τα περιοριστικά μέτρα η οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών 
και άλλων εκδηλώσεων δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθούν. Παρ’ όλα αυτά έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με Πρέσβεις των 
Διπλωματικών Αποστολών στην Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και διαδικτυακές συσκέψεις που στόχο είχαν την ωρίμαση τέτοιων 
εμπορικών αποστολών και εκδηλώσεων όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Παρόμοιες συναντήσεις έχουν πραγματοποιηθεί και με 
αντιπροσωπείες Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων άλλων χωρών. 

| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, καθώς και αριθμός μελών του Επιμελητηρίου συμμετείχαν 
ενεργά σε διάφορες τηλεδιασκέψεις, διαδικτυακά σεμινάρια και on-line B2B επιχειρηματικές συναντήσεις με συμμετέχοντες από το 
εξωτερικό, που διοργάνωσε το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, 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 Ουκρανίας, του Ισραήλ, των Η.Π.Α., της 
Ελλάδας και άλλων Χωρών.

H.Π.Α

Συνάντηση με τη Πρέσβειρα των Η.Π.Α στην Κύπρο κυρία Judith. G. Garber



Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου συναντήθηκε με τον Πρέσβη της Ουκρανίας κο Ruslan Nimchynskyi και τον Πρόεδρο 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ουκρανίας κο Gennadiy Chyzhykov,  παρουσία του Προέδρου του κου Γιώργου Μάη, 
του Αντιπροέδρου Τουρισμού κου Χρύση Χρυσάνθου και του Γραμματέα/Διευθυντή κου Μαρίνου Στυλιανού.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Γιώργος Μάης αφού καλωσόρισε τον κο Ruslan Nimchynskyi και την αντιπροσωπεία του, τόνισε 
την ανάγκη εξεύρεσης τρόπων ενίσχυσης των σχέσεων ανάμεσα στις δύο Χώρες. Διαφάνηκε να υπάρχει η θέληση και από τις δύο 
πλευρές για επίτευξη του πιο πάνω στόχου. Ο Πρόεδρος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην πανδημία του Covid-19, με όλες τις αρνητικές  
συνέπειες που επέφερε, τονίζοντας ότι επηρέασε αρνητικά και την αεροπορική σύνδεση και το τουριστικό ρεύμα μεταξύ των δύο 
χωρών. Δεν παρέλειψε, ακόμη, να εκφράσει την αισιοδοξία του επί του θέματος και τόνισε ότι με τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού 
κόστους και τις απευθείας πτήσεις μεταξύ των δύο χωρών θα ανοίξει ένας πολύ σημαντικός δίαυλος συνεργασίας και ανάπτυξης 
μεταξύ των δυο κρατών.

Σημαντικό σημείο συζήτησης ήταν η ισχυροποίηση των οικονομικών δεσμών μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας της Πάφου και 
της επιχειρηματικής κοινότητας της Ουκρανίας, τη διάνοιξη νέων 
προοπτικών συνεργασίας και την εξεύρεση τρόπων αξιοποίησης 
της Ουκρανικής εμπειρογνωμοσύνης σε όλο το φάσμα της 
εμποροβιομηχανικής δραστηριότητας της Πάφου. Ιδιαίτερη 
αναφορά, τόσο από τον τον Πρέσβη της Ουκρανίας κο Ruslan Nim-
chynskyi, όσο  και από τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου της Ουκρανίας κο Gennadiy Chyzhykov έγινε στους 
τομείς του Τουρισμού, της  Βιομηχανίας και του Εμπορίου, της 
Γεωργίας και των Γεωργικών προϊόντων καθώς επίσης και σε 
άλλους τομείς.

Ο Πρέσβης της Ουκρανίας κος Nimchynskyi 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.

OΥΚΡΑΝΙΑ

Συνάντηση  με τον Πρέσβη της Ουκρανίας κο Ruslan Nimchynskyi και τον 
Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ουκρανίας 
κο Gennadiy Chyzhykov.

Τη Δευτέρα 31/05/2021 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Πάφου συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας 
του ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ, της πρέσβειρας της Γαλλίας στην Κύπρο Σαλίνα Γκρενέτ-Καταλάνο και της συνοδεία της. Από πλευράς ΕΒΕΠ στη σύσκεψη 
παρακάθησαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Γεώργιος Μάης, οι Αντιπρόεδροι του Επιμελητηρίου κύριοι Χαράλαμπος Παπαντωνίου, 
Στέφανος Στεφάνου, Παντελής Ευάγγελου, Χρύσης Χρυσάνθου και ο Διευθυντής του Επιμελητήριου κος Μαρίνος Στυλιανού.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Γεώργιος Μάης συζήτησε διεξοδικά με την κα Σαλίνα Γκρενέτ-Καταλάνο τόσο για την εμβάθυνση 
των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών όσο και για 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 και με πρωταγωνιστικό ρόλο στα Ευρωπαϊκά δρώμενα.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου εξέφρασε την επιθυμία του προς την Πρέσβειρα να αυξηθεί η παρουσία Γαλλικών Εταιρειών στην Πάφο αλλά 
και στην Κύπρο γενικότερα. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις αναπτύξεις που αφορούν τον Τουρισμό, το Εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών, 
την Εκπαίδευση, τις Νέες Τεχνολογίες και γενικά την χάραξη κοινής πολιτικής αναφορικά με την Νέα Στρατηγική για τον Τουρισμό και 
την δημιουργία ταυτότητας, branding. Ο κος Γιώργος Μάης είχε την ευκαιρία να συζητήσει με την κα Γκρενέτ θέματα ενίσχυσης των 
επιχειρηματικών και εμπορικών σχέσεων των δύο πλευρών και ανέφερε την αναγκαιότητα εξεύρεσης τρόπων προσέλκυσης τουριστών 
από την Γαλλία με πρώτιστο την σύνδεση Γαλλίας- Κύπρου, με περισσότερα αεροπορικά δρομολόγια και ειδικότερα την σύνδεσή της 
με την Πάφο. Συζητήθηκαν τα υπάρχοντα δρομολόγια από Πάφο προς Γαλλία και αντίστροφα και τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη για 
περαιτέρω ενίσχυση των απευθείας πτήσεων από και προς τις δυο χώρες.   Εξάλλου σύμφωνα με στοιχεία του ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ το 2018 
αφίχθηκαν στην Κύπρο 36.500 Γάλλοι επισκέπτες, ενώ το 2019 ο αριθμός των Γάλλων επισκεπτών μειώθηκε στις 31.114.

ΓΑΛΛΙΑ
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Ο Διευθυντής του επιμελητηρίου κος Στυλιανού καθώς επίσης και οι παρευρισκόμενοι Αντιπρόεδροι του ΕΒΕΠ τόνισαν  την ανάγκη 
συνεργασίας των δύο Χωρών σε θέματα Επένδυσης Κεφαλαίων, Εκπαίδευσης, Ενέργειας, Πολιτιστικά θέματα, επικαλούμενοι  τη 
μακρόχρονη μας ιστορία και τον λαμπρό αρχαιολογικό μας πλούτο καθώς επίσης και για επενδύσεις στον Ιατρικό τομέα. Η Πρέσβειρα 
έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τέτοιου είδους συνεργασίες και έκανε ιδιαίτερη μνεία για τους σπουδαίους αρχαιολογικούς μας χώρους 
που μπορούν να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό Γάλλων επισκεπτών ενώ αναφέρθηκε παράλληλα στις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

καθώς επίσης και στον Αγροτουρισμό, ένα τομέα όπου η 
Πάφος λόγω της υπαίθρου της μπορεί να επενδύσει.
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Συνάντηση με την πρέσβειρα της Γαλλίας στην Κύπρο Σαλίνα Γκρενέτ-Καταλάνο 

Ο Πρέσβης του Ισραήλ κ. ΄Ορεν Ανόλικ επισκέφθηκε σήμερα το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου, όπου πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση με τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Μάη, τους Αντιπροέδρους κ. Παντελή Ευαγγέλου, κ. Χαράλαμπο Παπαντωνίου, κ. Στέφανο 
Στεφάνου, το μέλος του Δ.Σ. κ. Μιχάλη Μίτα και τον τέως Πρόεδρο κ. Ανδρέα Δημητριάδη, καθώς και τον Γραμματέα / Διευθυντή του 
Επιμελητηρίου κ. Μαρίνο Στυλιανού.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Γιώργος Μάης αφού καλωσόρισε τον κ. ΄Ορεν Ανόλικ αναφέρθηκε, στις πολύ καλές σχέσεις μεταξύ 
των δυο Χωρών και την ανάγκη περεταίρω αναβάθμισης των για αντιμετώπιση των προκλήσεων που αναπτύσσονται στην περιοχή και 
τη γενικότερη αστάθεια, ως συνεπεία του Ρώσσο-Ουκρανικού πολέμου.

Σημαντικό σημείο συζήτησης ήταν η ανάγκη ισχυροποίησης 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 και τεχνογνωσίας σε όλο το φάσμα της 
εμποροβιομηχανικής δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους τομείς της ΄Έρευνας και Καινοτομίας  της 
εκπαίδευσης, της υγείας και ειδικότερα στην προώθηση της εξωστρέφειας 
υφιστάμενων αλλά και νεοφυών επιχειρήσεων της Επαρχίας. Όπως 
διαπιστώθηκε υπάρχει πρόσφορο έδαφος για συνεργασίες στον τομέα του 
τουρισμού, του εμπορίου, της Ενέργειας, της Ναυτιλίας της Γεωργίας και 
ευκαιρίες για προσέλκυση επενδύσεων και εγκατάσταση στην Πάφο, Εταιρειών 
Διεθνών Δραστηριοτήτων.

ΙΣΡΑΗΛ

 Συνάντηση με τον Πρέσβη του Ισραήλ κ. ΄Ορεν Ανόλικ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου συναντήθηκε με τον Πρέσβη της Ελλάδος στην Κύπρο κο Ιωάννη Παπαμελετίου και 
την Πρόξενο κα Αθηνά Παπαγεωργίου. Στη συνάντηση εκ μέρους του ΕΒΕ Πάφου παρακάθισαν ο Πρόεδρος του κος Γεώργιος Μάης, οι 
Αντιπρόεδροι του κ.κ. Χρύσης Χρυσάνθου και Παντελής Ευαγγέλου, ο Επίτιμος Γραμματέας κος Ζήνωνας Ζήνωνος και ο Γραμματέας/ 
Διευθυντής κος Μαρίνος Στυλιανού. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Γιώργος Μάης αφού καλωσόρισε τον κο πρέσβη και την κα 
πρόξενο, ξεκίνησε τη συζήτηση τονίζοντας τους στενούς και διαχρονικούς δεσμούς Κύπρου - Ελλάδας σε όλα τα επίπεδα, εθνικό, 
κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό, οικονομικό και όχι μόνο.

ΕΛΛΑΔΑ

Τελειώνοντας τη συνάντηση, οι δύο πλευρές  συμφώνησαν 
ότι η Πάφος έχει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
που χρειάζεται για να προσελκύσει τέτοιου είδους 
επενδύσεις.



Αναλυτικότερα, αναφέρθηκε στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών ιδιαίτερα στους τομείς του Τουρισμού, του Εμπορίου 
και της Ναυτιλίας. Έγινε εκτενής αναφορά στην αεροπορική διασύνδεση Κύπρου Ελλάδας και στην ανάγκη δρομολόγησης νέων 
πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο Πάφου. Συζητήθηκε η προσπάθεια που καταβάλλεται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της 
Κύπρου για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και αναφέρθηκε στη σημασία του ενδιάμεσου σταθμού σε ελληνικό νησί, 
πιθανότατα στην Κρήτη, καθώς και τις εμπορικές προοπτικές που θα δημιουργούνταν σε μια τέτοια εξέλιξη. Ο κος Παπαμελετίου 
αναφέρθηκε στην ακτοπλοϊκή σύνδεση και γενικά στη βιωσιμότητα της με ενδεχόμενη σύνδεση και με γειτονικές χώρες της 
Μέσης Ανατολής ώστε η γραμμή να καταστεί γόνιμη και κερδοφόρα. Αμφότεροι ευχήθηκαν η προσπάθεια να καρποφορήσει.

Ο κος Μάης τόνισε επίσης ότι η συνεχιζόμενη αύξηση 
των τιμών στις πρώτες ύλες και τα καταναλωτικά 
προϊόντα γενικά αναγκάζει τον επιχειρηματικό κόσμο 
να αναζητήσει νέες αγορές και σίγουρα η Ελλάδα 
προσφέρεται και πρέπει να δράξει την ευκαιρία αυτή 
ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική με αμοιβαίο όφελος 
μεταξύ των δύο χωρών. Ο κος Ευαγγέλου έθιξε το 
θέμα της τεχνογνωσίας και της συσσωρευμένης 
εμπειρίας που διαθέτουν τα Συμβουλευτικά Γραφεία 
στην Ελλάδα σε σχέση με Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
και γενικά προτάσεις που δύνανται να απορροφήσουν 
ευρωπαϊκά κονδύλια. Τόνισε, ακόμη την σημασία 
περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των Συμβούλων και 
των επιχειρηματιών/ οργανισμών από την Κύπρο. 

Τέλος ο Γραμματέας/ Διευθυντής κος Στυλιανού έκανε αναφορά στο θέμα εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού από την Ελλάδα 
μετά την αυξημένη ζήτηση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στον τομέα της Τουριστικής Βιομηχανίας και στον τομέα 
Ανάπτυξης γης και Οικοδομών. Τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, είναι η χώρα που καλύπτει το κενό αυτό. Επιπλέον, 
συζητήθηκαν πιθανοί τρόποι συνεργασίας ώστε επιχειρήσεις από την Κύπρο που αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό εξ 
Ελλάδος να μπορούν να το αναζητούν διαδικτυακά μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή και άλλων μέσων/ εργαλείων που 
προσφέρονται διαδικτυακά από οργανισμούς/ επιμελητήρια και επαγγελματικές οργανώσεις.  
Τόσο, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ, όσο και ο Πρέσβης της Ελλάδος,  διαβεβαίωσαν ότι θα υπάρχει ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας και 
εντατικοποίηση της συνεργασίας προς αμοιβαίο όφελος. 

Συνάντηση με τον Πρέσβη της Ελλάδος στην Κύπρο κο Ιωάννη Παπαμελετίου 
και την Πρόξενο κα Αθηνά Παπαγεωργίου
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Η Βιομηχανία αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει διαχρονικά προβλήματα ανταγωνιστικότητας που πολλές φορές πηγάζουν από 
διαθρωτικές αδυναμίες, από την καθυστέρηση ή/και απουσία  των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων καθώς και την έλλειψη μακροχρόνιας 
στρατηγικής για στήριξη και ενίσχυση του τομέα αυτού. 

Δυστυχώς, το σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε με το ύψος των ενοικίων στις Βιομηχανικές Ζώνες, κυρίως μετά την αναθεώρηση 
των αξιών το 2008-2010 παραμένει και έχει ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση των ενοικίων των βιομηχανικών τεμαχίων. Παρά 
τις έντονες παραστάσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες, το θέμα δεν έχει επιλυθεί. Πάγιο αίτημα τόσο του ΕΒΕ Πάφου όσο 
και των υπόλοιπων τοπικών Επιμελητηρίων και του ΚΕΒΕ ήταν 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 γεγονός που 
έχει επιτευχθεί. Με παρεμβάσεις σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ πετύχαμε την παγοποίηση των ενοικίων, για 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.

Διαχρονικά ο κλάδος αντιμετώπιζε προβλήματα όπως το υψηλό κόστος χρηματοδότησης (τα υψηλά δανειστικά επιτόκια), το 
υψηλό κόστος λειτουργίας εξ’ αιτίας του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος, την απουσία εναλλακτικών επιλογών και την 
απουσία ικανοποιητικού πλαισίου θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίζει την αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Την 
χαμηλή παραγωγικότητα σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ε.Ε., τις γραφειοκρατικές χρονοβόρες διαδικασίες για την εξασφάλιση 
των απαιτούμενων αδειών, την πολύ μικρή εγχώρια αγορά, τα ψηλά τέλη των λιμανιών, το διαχρονικό πρόβλημα των απεργιών 
στα λιμάνια, το ανεπαρκές σύστημα προώθησης των εξαγωγών, την έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, την 
περιορισμένη δραστηριότητα σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας και τέλος το υψηλό κόστος ενοικίων των βιομηχανικών 
τεμαχίων στις βιομηχανικές περιοχές.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Είναι γεγονός ότι, 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 όπως το εμπόριο, την γεωργία, τις κατασκευές και τον τουρισμό. Ο τομέας αυτός συμβάλλει ουσιαστικά στην 
ισορροπημένη ανάπτυξη, δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας και αποτελεί βασικό σκέλος του παραγωγικού ιστού.

| ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



Τα Επιμελητήρια πιστεύουν ότι ο τομέας της βιομηχανίας-μεταποίησης έχει προοπτικές ανάπτυξης και με την κατάλληλη στήριξη 
μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητα του προς όφελος των επιχειρηματιών γενικότερα.  Με την εφαρμογή απλών 
μέτρων στήριξης η βιομηχανία μπορεί να διατηρήσει τη θέση που κατέχει και να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Τα μέτρα αυτά 
θα μπορούσαν να είναι:
 • Συμπερίληψη της βιομηχανίας στις προτεραιότητες της νέας αναπτυξιακής πολιτικής. 
 • Επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης και βελτίωση των συντελεστών δόμησης/κάλυψης/ορόφων στις 
                      βιομηχανικές περιοχές και ζώνες.
 • Διαμόρφωση πιο συγκεκριμένης πολιτικής που να προωθεί πιο έμπρακτα τη διασύνδεση βιομηχανίας 
                      και πανεπιστημίων καθώς και τη βελτίωση της πρόσβασης των βιομηχανιών στις υφιστάμενες υποδομές. 
 •  Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα επιχειρηματικότητας και αναβάθμιση του συστήματος επαγγελματικής 
                     κατάρτισης και μαθητείας άμεση διασύνδεση του με την αγορά εργασίας
. • Εισαγωγή νέων φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις στην μεταποιητική βιομηχανία όπως για παράδειγμα την 
                     εφαρμογή του μέτρου επιταχυνόμενης απόσβεσης
 • Καλυτέρευση του συστήματος επιστροφής του Φ.Π.Α. για βελτίωση της ρευστότητας των εξαγωγικών μονάδων. 

| ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ       
Κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2021, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε στις 154,5 μονάδες (βάση 2015=100), 
σημειώνοντας αύξηση 12,7% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021, ο δείκτης 
παρουσίασε αύξηση 13,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Δεκέμβριο 2021 ο δείκτης έφτασε 
τις 159,2 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 10,9% σε σύγκριση με τον 
Δεκέμβριο του 2020. Άνοδος σημειώθηκε επίσης στους τομείς παροχής 
νερού και ανάκτησης υλικών κατά 46,6%, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
κατά 14,9% και μεταλλείων και λατομείων κατά 6,5%.

 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

| ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 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 και Βιομηχανίας προχωρεί στο σχεδιασμό νέας Βιομηχανικής Πολιτικής με ορίζοντα το 2030. 
Στόχος της πολιτικής αυτής είναι να δώσει συγκροτημένη ώθηση στην ανάπτυξη της μεταποιητικής βιομηχανίας στηρίζοντας 
αφενός τους  παραδοσιακούς τομείς και αφετέρου ενθαρρύνοντας 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 τα μέγιστα στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της 
κυπριακής οικονομίας. 

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.
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Στρατηγικοί Στόχοι

 •  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 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.

| 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:

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 και Βιομηχανίας που έχει την ευθύνη του βιομηχανικού τομέα, να αναλάβει πλέον την ευθύνη και τις 
αρμοδιότητες προώθησης και κατασκευής των έργων αυτών.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΓΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
TTo ΚΕΒΕ και το ΕΒΕ Πάφου για ακόμη μια φορά πραγματοποίησαν περιοδείες στις διάφορες Βιομηχανικές Περιοχές και Ζώνες της 
Επαρχίας Πάφου. Στις 28/02/2022 αντιπροσωπεία του ΚΕΒΕ και του ΕΒΕΠ είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί την βιομηχανική περιοχή 
Αγίας Βαρβάρας και Μεσόγης με κύριο σκοπό τη συνάντηση με βιομήχανους και την επιτόπια καταγραφή προβλημάτων που ταλανίζουν 
τις δύο περιοχές. Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν ο κ. Μάριος Τσιακκής  Γ.Γ ΚΕΒΕ, ο κ. Αντρέας Αντρέου Διευθυντής Βιομηχανίας ΚΕΒΕ, 



ο κ. Γιώργος Μάης Πρόεδρος ΕΒΕΠ, οι Αντιπρόεδροι του ΕΒΕΠ κύριοι  
Μιχάλης Μιχαήλ και Στέφανος Στεφάνου, ο Επίτιμος Γραμματέας του 
ΕΒΕΠ  κ. Ζήνωνας Ζήνωνος καθώς επίσης ο Γραμματέας/Διευθυντής 
του ΕΒΕΠ κ. Μαρίνος Στυλιανού και ο Λειτουργός του ΕΒΕΠ κ. 
Στέφανος Χατζηιωάννου.

Η πιο πάνω αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να συναντήσει αρκετούς 
από τους Βιομήχανους που δραστηριοποιούνται στη Βιομηχανική 
Περιοχή και Βιομηχανική Ζώνη της Αγίας Βαρβάρας για σκοπούς 
γνωριμίας, συζήτησης και καταγραφής προβλημάτων. Συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν και με βιομήχανους της Βιομηχανικής περιοχής 
Μεσόγης. Οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν πολύ εποικοδομητικές και οι Βιομήχανοι είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν 
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην περιοχή, έτσι ώστε αυτά να καταγραφούν και να προωθηθούν για επίλυση,  για το κοινό 
όφελος της τοπικής και κατ’ επέκταση της εθνικής οικονομίας της Κύπρου.

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  για αυτό και πρέπει ο θεσμός με τις 
κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις να ενισχυθεί. Πάγιο αίτημα του ΕΒΕ Πάφου είναι η μετακίνηση των Κτηνοτροφικών Μονάδων που 

εφάπτονται της Βιομηχανικής περιοχής αφού είναι παραδεκτό ότι 
οι δύο αυτές δραστηριότητες δεν συνάδουν και δεν μπορούν να 
συνυπάρχουν. Την ίδια στιγμή εμμένει στη θέση του ότι θα πρέπει 
να αρθεί η παράνομη κατακράτηση βιομηχανικών οικοπέδων 
από τους Κτηνοτρόφους ώστε να επιτραπεί η ολοκλήρωση του 
οδικού δικτύου της βιομηχανικής περιοχής και την υλοποίηση των 
Πολεοδομικών Όρων και Όρων Αδειών Οικοδομής.

Ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο ΕΕΒ παρουσία των Υπουργών ΕΕΒ κας Νατάσας Πηλείδου, Υπουργού ΓΑΑΠ κου Κώστα Καδή και ΓΔ ΥΠΕΣ. 

Το Επιμελητήριο θα συνεχίσει τις περιοδείες του τόσο στις Βιομηχανικές Περιοχές όσο και στις Βιομηχανικές Ζώνες προσπαθώντας 
συνεχώς να στηρίζει και να βρίσκεται δίπλα στον Κύπριο Βιομήχανο.

Τελειώνοντας ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου κος Στυλιανού επισήμανε 
τα 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 Ζώνη Τρεμιθούσας. 
Ουσιαστικά το τελευταίο αυτό έργο έχει ανασταλεί και πρέπει σε συνεργασία 
με τα Δημόσια Έργα να επανεκκινήσουν οι εργασίες με σκοπό την ολοκλήρωση 
του. 
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ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ - ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥΣ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΩΝ 
Ακόμη ένα έργο μείζονος σημασίας για την Πάφο και την ευρύτερη περιοχή υλοποιήθηκε. Πρόκειται για το βόρειο παρακαμπτήριο 
δρόμο Πάφου- Γεροσκήπου, από τα Mc Donald’s προς τη βιοτεχνική περιοχή, συνολικής δαπάνης 6,6 εκατ. ευρώ περίπου. Τα συμβόλαια 
μεταξύ του Τμήματος Δημοσίων Έργων και της ανάδοχου εταιρείας Iacovou Construction Ltd υπογράφηκαν στις 9 Αυγούστου 2019, 
ενώ οι κατασκευαστικές εργασίες άρχισαν περί τα μέσα Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώθηκαν εντός 18 μηνών.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή γέφυρας στο σημείο που ο δρόμος διασταυρώνει το αργάκι «Λιμνάρια», διαχωριστική νησίδα, 
ποδηλατόδρομο, λωρίδα πρασίνου, πλακόστρωτα πεζοδρόμια, υπογειοποίηση των δικτύων των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας, 
τοποθέτηση υπογείου δικτύου συλλογής ομβρίων υδάτων, καθώς και τοποθέτηση μοντέρνου οδικού φωτισμού. Ο δρόμος έχει μήκος 
1.9 χλμ περίπου και πλάτος 20 μέτρων στο σημείο που περιλαμβάνει τη γέφυρα, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Οι βιοτεχνίες και οι βιομηχανίες όπως είναι γνωστό αποτελούν τον οικονομικό πνεύμονα της περιοχής. Η Πάφος λόγω μεγέθους 
και γεωγραφικής θέσης δεν μπορεί να αναπτύξει βαριές βιομηχανίες για αυτό και επιβάλλεται να στηρίξει τις βιοτεχνίες και τις 
μικρές βιομηχανίες, το τελευταίο ίσως είδος που απομένει ζωντανό από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της πόλης. Ο βόρειος 
παρακαμπτήριος δρόμος είναι ένας δρόμος ο οποίος θα εξυπηρετήσει σε μεγάλο βαθμό το Δήμο Γεροσκήπου γιατί θα αμβλύνει τη 
κυκλοφοριακή κίνηση. Το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο σε συνάρτηση με την γέφυρα που θα γίνει στην περιοχή του Mc Donald, θα δώσει 
την ευκαιρία σε  πολλά οχήματα τα οποία κινούνται από την Βιοτεχνική περιοχή της Πάφου να εισέρχονται στην  Λεωφόρο Ευρώπης 
και θα αποφεύγεται η τροχαία κίνηση στον Δήμο Γεροσκήπου, ενώ ουσιαστικά η όλη περιοχή συνδέεται πλέον με τον Δήμο Πάφου.

Βόρειος παρακαμπτήριος δρόμος Πάφου - Γεροσκήπου

Ο Γραμματέας / Διευθυντής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου σημείωσε ότι είναι εξαιρετικής σημασίας η 
ολοκλήρωση του οδικού δικτύου που συνδέει την πόλη της Πάφου με τη βιοτεχνική περιοχή Πάφου, Κονιών και Δήμου Γεροσκήπου. Ο 
παρακαμπτήριος δρόμος Πάφου – Γεροσκήπου, καθυστέρησε για πάρα πολλά χρόνια, γεγονός που κράτησε την περιοχή σε στασιμότητα 
αφήνοντας την χωρίς βασικές υποδομές, χωρίς οδικό σχεδιασμό και χωρίς βασικές υπηρεσίες.

Η ολοκλήρωση του έργου θα δώσει τα αναμενόμενα οφέλη προς την τοπική κοινωνία και τους βιοτέχνες της περιοχής, που για χρόνια 
παρέμειναν παραμελημένοι. 
           
Ο κ. Μαρίνος Στυλιανού εξέφρασε την ελπίδα να συνεχιστεί η προσπάθεια ολοκλήρωσης του οδικού δικτύου από τη βιοτεχνική 
μέχρι το πρώην ΚΕΝ Πάφου καθώς και από τη Βιοτεχνική μέχρι την Κοινότητα Κονιών. Ο Δήμος Γεροσκήπου και η Κοινότητα Κονιών 
θα πρέπει να ωριμάσουν τα έργα και όλοι μαζί, Τοπικές Αρχές, Επιμελητήριο και άλλοι Φορείς να συμβάλουν εποικοδομητικά στην 
υλοποίηση τους, γεγονός που θα προσδώσει ακόμη περισσότερη αξία και θα ωφελήσει ακόμη περισσότερο τους επαγγελματίες που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή.   



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
Αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Πάφου αποτελούμενη από το Γραμματέα/ Διευθυντή του ΕΒΕ Πάφου κο Μαρίνο Στυλιανού και το 
Λειτουργό του ΕΒΕ κο Στέφανο Χατζηιωάννου πραγματοποίησε συνάντηση με το Δήμαρχο Πόλης Χρυσοχούς κο Γιώτη Παπαχριστοφή. 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Δημάρχου μέσα σε ένα πολύ θετικό κλίμα στο οποίο τα δύο μέρη αντάλλαξαν 
απόψεις και εισηγήσεις με γνώμονα την οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Σημαντικό στοιχείο συζήτησης αποτέλεσε 
η  υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων που χρειάζονται να γίνουν στο Δήμο, ώστε η Πόλη Χρυσοχούς να τεθεί σε τροχιά ανάπτυξης. 

Ο κος Παπαχριστοφή τόνισε ότι το σημαντικότερο είναι να ωριμάσουν έργα, δηλαδή να σχεδιαστούν και να αδειοδοτηθούν άμεσα και  
υπογράμμισε ότι το Τοπικό Σχέδιο, που υλοποιήθηκε στο παρελθόν, αποτελεί ένα αρνητικό παράγοντα τουριστικής ανάπτυξης της 
περιοχής Πόλεως Χρυσοχούς. Ο Διευθυντής του ΕΒΕ Πάφου κος Στυλιανού διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο, ότι το Επιμελητήριο θα είναι 
συμπαραστάτης και συνοδοιπόρος στην προσπάθεια που επιτελείται για ανάπτυξη και ευημερία στην περιοχή.                

Στη συνέχεια με τη συνοδεία του Δημάρχου κύριου Παπαχριστοφή και του Δημοτικού Μηχανικού κύριου Σπύρου πραγματοποιήθηκε 
περιοδεία στη Βιομηχανική και Βιοτεχνική Ζώνη Πόλεως Χρυσοχούς, 
καθώς και σε τοπικές επιχειρήσεις με σκοπό την καταγραφή προβλημάτων 
αλλά και τη διαπίστωση επιτόπου διαχρονικών προβλημάτων που 
ταλανίζουν τους Εμποροβιομήχανους. Ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου 
κος Στυλιανού επισήμανε κυρίως τα προβλήματα στη Βιομηχανική περιοχή 
και τονίστηκε η ανάγκη σωστού σχεδιασμού και προγραμματισμού ώστε να 
πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες υποδομές οι οποίες θα θέσουν τη βάση 
για ανάπτυξη της περιοχής. 

Με τη χωροθέτηση και τη δημιουργία υποδομών θα αναπτυχθεί η Βιοτεχνία 
και η Βιομηχανία στην περιοχή. Ο Δημοτικός Μηχανικός κος Σπύρου Σπύρος 
ανέφερε ότι είχαν αρχίσει να υλοποιούνται στο παρελθόν κατασκευαστικά 
σχέδια για την εν λόγω περιοχή, αλλά εξαιτίας της οικονομικής κρίσης 
παγοποιήθηκαν. Κατά τη συνάντηση, το ΕΒΕ Πάφου συγκέντρωσε όλα τα 
στοιχεία για τη Βιομηχανική Ζώνη Πόλις Χρυσοχούς, για να μπορέσουν 
να γίνουν όλες οι αναγκαίες ενέργειες προς το Υπουργείου Εμπορίου & 
Βιομηχανίας για να ξεκινήσουν τα έργα υποδομής της περιοχής και να 
επιλυθούν το συντομότερο δυνατόν τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει ο 
κλάδος της Βιομηχανίας για το κοινό όφελος της τοπικής και κατ’ επέκταση 
της εθνικής οικονομίας της Κύπρου.

Συνάντηση με το Δήμαρχο Πόλεως Χρυσοχούς κ. Γιώτη Παπαχριστοφή

Βιομηχανικές Περιοχές Πάφου

Στην Επαρχία Πάφου λειτουργούν δύο βιοτεχνικές περιοχές  (στην Πάφο και στη Γεροσκήπου, ιδιοκτησίας 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 άλλες 
όχι. Η κάθε ζώνη έχει τα δικά της προβλήματα που αφορούν με θέματα υποδομών και υπηρεσιών (ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, δίκτυο 
τηλεπικοινωνιών κτλ).
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Α’ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ (ΜΕΣΟΓΗΣ):

Τα προβλήματα που παρατηρούνται είναι :
 •  Ανάγκη επιδιόρθωσης δρόμων και πεζοδρομίων.
 •  Απαραίτητη ενίσχυση ασφάλειας και αναβάθμιση της καθαριότητας.
 •  Η πρόσφατη επιβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας στα μισθωμένα ακίνητα. 

Β’ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ / ΤΙΜΗΣ):
Στη Βιομηχανική περιοχή  Αγίας Βαρβάρας, το ΕΒΕ Πάφου μετά τη διαπίστωση ότι 
πολλά από τα μισθωμένα τεμάχια δεν είχαν αξιοποιηθεί για τον σκοπό τον οποίο 
είχαν μισθωθεί, συμφώνησε με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
που είναι  ο ιδιοκτήτης των κρατικών Β.Π να προχωρήσει σε ανάκτηση και πρόσκληση 
προς νέους ενδιαφερομένους για εκμίσθωση. Συγκεκριμένα κατά το έτος 2020 το 
ΥΕΕΒ ανακοίνωσε τη διάθεση Βιομηχανικών τμχ στη Βιομηχανική Περιοχή Πάφου 
(Αγία Βαρβάρα) | Τέσσερα οικόπεδα εμβαδού 2.215 τ.μ., 2.713 τ.μ. , 2.768 τ.μ., 2.450 
τ.μ.

Τα προβλήματα που παρατηρούνται είναι :
 •  Υψηλά και μη ανταγωνιστικά ενοίκια. 
 •  Υπερβολικές φορολογίες των Τοπικών Αρχών.
 •   Απαιτείται αναβάθμιση της καθαριότητας και άμεση μετακίνηση των παράνομων κτηνοτροφικών υποστατικών                                                  
    που βρίσκονται ή γειτνιάζουν με την βιομηχανική περιοχή.  
 •  Η πρόσφατη επιβολή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας στα μισθωμένα ακίνητα.



Η ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών, ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται 
με την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε οίκους και επιχειρήσεις 
που εδρεύουν στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό, είναι αναγκαιότητα 
για την Πάφο ώστε να μειωθεί η εξάρτηση της από τους παραδοσιακούς 
και ευάλωτους τομείς. Η Πάφος έχει τις δυνατότητες να αναπτυχθεί 
σε Ποιοτικό Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών, ιδιαίτερα στους τομείς των 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, της εκπαίδευσης, των υπηρεσιών υγείας, 
της έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογίας. Για να γίνει εφικτή η προσέλκυση 
και δραστηριοποίηση διεθνών εταιρειών και γενικότερα η ανάπτυξη νέων 
δραστηριοτήτων, θα πρέπει να προηγηθούν τα αναγκαία έργα υποδομής και 
να μελετηθούν γενναιόδωρα κίνητρα.

| ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο Τομέας των Υπηρεσιών αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου αφού από 
αυτόν προέρχονται περίπου το 50% των μελών του. 

Ο κύκλος εργασιών στις υπηρεσίες έχει αυξηθεί το 2021, σε σύγκριση με το 2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, 
ενώ εντυπωσιακή αύξηση κατέγραψε ο δείκτης των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, ξεπερνώντας το 65%. Ειδικότερα, 
την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατέγραψαν αύξηση ο δείκτης των 
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (65,7%), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (15,5%), της ενημέρωσης 
και επικοινωνίας (11,2%) και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (4,6%).
 
Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, παρουσίασε άνοδο στις 
υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (98,2%), στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (21,3%), στον τομέα της 
ενημέρωσης και επικοινωνίας (15,4%) και στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (8,2%).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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| ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ & ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ
Ένας από τους στρατηγικούς στόχους του Επιμελητηρίου είναι η προώθηση της υλοποίησης των μεγάλων αναπτύξεων και των 
εμπλουτιστικών έργων του ιδιωτικού τομέα που θα συμβάλουν 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 θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην προσέλκυση ξένων επενδυτών. Πέραν όμως αυτών των μέτρων χρειάζονται 
περαιτέρω σημαντικές ενέργειες για να μπορέσει να  ανακάμψει ο τομέας των ακινήτων ιδιαίτερα μετά τον τερματισμό του ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΚΠ). 

Μέσα από την έρευνα που διεξήγαγε το ΕΒΕ Πάφου με βάση τα στατιστικά στοιχεία που παρέχει το κράτος για τις πωλήσεις/
μεταβιβάσεις ακινήτων, διαπιστώθηκε ότι το 2021 σε σύγκριση με το 2020, οι πωλήσεις/ μεταβιβάσεις ακινήτων κατέγραψαν αύξηση 
στον ολικό αριθμό υποθέσεων που υποβλήθηκαν της τάξης του 28%. Πιο συγκεκριμένα, ο ολικός αριθμός τεμαχίων που πωλήθηκαν/ 
μεταβιβάστηκαν κατά το έτος 2021 έφτασε τις 18463 σημειώνοντας αύξηση, σε σύγκριση με το 2020 της τάξης του 26% ενώ αύξηση 
17% κατά το έτος 2021 παρατηρήθηκε και στο ολικό Συνολικό Δηλωθέν ποσό και στο ολικό Συνολικό Αποδεχθέν ποσό αντίστοιχα.

Αύξηση 16,2% στις άδειες οικοδομής το 2021, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021, εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις 8.164 άδειες 
οικοδομής σε σύγκριση με 7.023 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 16,2%, σύμφωνα με στοιχεία 
της Στατιστικής Υπηρεσίας. Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά -7,8%, παρόλο που η αξία των οικιστικών κτιρίων 
παρέμεινε σταθερή. Μείωση στην αξία παρατηρήθηκε κυρίως στην κατασκευή δρόμων (41,9%), στα μη οικιστικά κτίρια (32,9%) και στα 
έργα πολιτικού μηχανικού (35%). Από την άλλη, το συνολικό εμβαδόν αυξήθηκε κατά 3,8%, αφού αυξήθηκε το εμβαδόν στα οικιστικά 
κτίρια κατά 8%. Αντίθετα, το εμβαδόν στα μη οικιστικά κτίρια μειώθηκε κατά 13,1% και στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά 58,2%.

Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 13,1%. Συγκεκριμένα, οι άδειες οικοδομής για ανέγερση 
μονοκατοικιών κατά το 2021 αυξήθηκαν κατά 14,4%, φτάνοντας τις 3.553, από 3.106 που ήταν το 2020. Αύξηση παρουσίασαν και οι 



Την Κύπρο εμπιστεύονται οι αλλοδαποί επενδυτές ακινήτων
Κατά το 2021, συνολικά 3.691 ακίνητα σε όλη την Κύπρο αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς έναντι 2.985 ακινήτων που αποκτήθηκαν από 
αλλοδαπούς κατά το 2020, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 24%.

Κοιτάζοντας τις μηνιαίες πωλήσεις ακινήτων προς ξένους αγοραστές, είναι εμφανές ότι κατά τους μήνες Μαρτίου - Μαϊου 2021 
(που ήταν μήνες αποκλεισμού του 2021), ο συνολικός αριθμός ακινήτων που αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς μειώθηκαν σημαντικά 
σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2020 (προπανδημική περίοδος). Από τον Ιούνιο του 2021 και μετά, οι συναλλαγές με 
αλλοδαπούς ακολούθησαν μια αυξητική τάση που καταδεικνύει την ανάκαμψη του κλάδου και την εμπιστοσύνη που ανακτά η ξένη 
αγορά. Από τον Αύγουστο του 2021 και μετά, οι μηνιαίες συναλλαγές με αλλοδαπούς φαίνεται να είναι σταθερές και να ξεπερνούν τα 
επίπεδα που καταγράφηκαν τους αντίστοιχους μήνες του 2019, αποδεικνύοντας τη δυναμική της κυπριακής αγοράς ακινήτων. 

Περίπου το 50% των ακινήτων που διατέθηκαν σε αλλοδαπούς κατά το 2021 αφορούν αγοραστές εκτός ΕΕ (2019: 66%, 2020: 61%).
Η Λάρνακα αντιπροσώπευε την επαρχία με το υψηλότερο ποσοστό αγοραστών εκτός ΕΕ (61%). Το αντίστοιχο μερίδιο αγοραστών 
τρίτων χωρών στη Λεμεσό ανήλθε στο 59% και σε Αμμόχωστο, Πάφο και Λευκωσία διαμορφώθηκε στο 46%, 40% και 35% αντίστοιχα. 

Η υψηλότερη συγκέντρωση των συμβολαίων πώλησης που υπέβαλαν ξένοι αγοραστές σημειώθηκε στην Πάφο (31%) και 
ακολούθως μετά στη Λεμεσό (30%). Οι δύο παραθαλάσσιες περιοχές μαζί αποτελούν σχεδόν τα δύο τρίτα των ξένων συναλλαγών στο 
νησί.
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Όλες οι επαρχίες της Κύπρου κατέγραψαν αυξήσεις κατά το 2021, σε σύγκριση με το 2020, σε όρους αριθμού των ακινήτων που 
αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς (βάσει συμβάσεων πώλησης που κατατέθηκαν στο Κτηματολόγιο), με τη Λευκωσία να σημειώνει τη 
μεγαλύτερη αύξηση 52%. Ακολουθεί η Λάρνακα (46%), ενώ τα συμβόλαια πώλησης που κατατέθηκαν από αλλοδαπούς στη Λευκωσία 
και στη Λάρνακα το 2021 ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2019. 

Αντίθετα, στις παραλιακές περιοχές Λεμεσού, Αμμοχώστου και Πάφου τα συμβόλαια πώλησης από αλλοδαπούς εξακολουθούν να είναι 
λιγότερα  από τα επίπεδα που καταγράφηκαν το 2019, με την Πάφο να βρίσκεται στο 60% περίπου των επιπέδων που παρατηρήθηκε το 
2019 (πτώση 39%).  

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 - Πάφο, οφείλεται και στην αυξημένη ζήτηση κυρίως στις 
παραλιακές περιοχές λόγω και των συναλλαγών που γινόντουσαν 
στα πλαίσια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, συναλλαγές 
οι οποίες πραγματοποιούνταν κυρίως στην επαρχία της 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 

οικιστικές πολυκατοικίες, ύψους 17,9% και από 4.743 που ήταν το 2020, ανήλθαν σε 5.590 το 2021. Αντίθετα, οι άδειες για 
μεικτές πολυκατοικίες μειώθηκαν κατά 14,8%, ενώ οι άδειες για διπλοκατοικίες παρέμειναν σταθερές (μείωση 0,5%).

Κατά τον Δεκέμβριο του 2021 ο αριθμός των αδειών 
οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές 
και τις επαρχιακές διοικήσεις ανήλθε στις 778. Η 
συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €241,1 
εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 224,8 
χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές 
προβλέπεται να ανεγερθούν 1.040 οικιστικές μονάδες. 
Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για 
τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό 
τομέα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου



| ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Το ΕΒΕ Πάφου θεωρεί το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ) ως μία από τις μεγαλύτερες Κοινωνικές Μεταρρυθμίσεις που έχει υλοποιηθεί 
ποτέ από το Κράτος. Επιβάλλεται όπως το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), στο οποίο συμμετέχουν 
εμπειρογνώμονες/ επιστήμονες με σχετική ειδίκευση, με γνώση στο αντικείμενο, να  λειτουργεί με μοναδικό γνώμονα το ευρύτερο 
συμφέρον του τόπου, της οικονομίας και των πολιτών. Το ΓΕΣΥ ξεκίνησε τις εργασίες του την 1η Ιουνίου 2019 | Εισαγωγή των 
υπηρεσιών προσωπικού και ειδικού ιατρού, εργαστηριακών εξετάσεων και φαρμάκων για εξωνοσοκομειακούς ασθενείς | Η 2η φάση 
έχει 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. 

Παρ’ όλα αυτά, το ΕΒΕ Πάφου καθώς και το ΚΕΒΕ, κρούουν τον κώδωνα του κίνδυνου αναφορικά με τα οικονομικά και κατ’ επέκταση 
τη βιωσιμότητα του ΓΕΣΥ καθώς και τα ελλείματα που παρατηρούνται και ξεκαθαρίζει ότι τάσσεται κάθετα εναντίον οποιασδήποτε 
προσπάθειας αύξησης των εισφορών της εργοδοτικής πλευράς και συστήνει όπως δοθεί η απαραίτητη προσοχή στην διόρθωση 
στρεβλώσεων και καταχρήσεων του συστήματος.
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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 σοσιαλιστικές χώρες.

Στις 13 Οκτωβρίου 2020 μετά από έκτακτη συνεδρία 
του Υπουργικού Συμβουλίου, οι Υπουργοί Οικονομικών 
και Εσωτερικών κατέθεσαν πρόταση για κατάργηση του 
παρόντος Επενδυτικού Προγράμματος, εξ’ αιτίας των 
διαχρονικών αδυναμιών που παρουσίαζε το πρόγραμμα  
αλλά και της καταχρηστικής εκμετάλλευσης που έτυχαν 
οι πρόνοιες του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Η 
απόφαση τέθηκε σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2020 με 
αρνητικές συνέπειες στην οικονομία της Κύπρου.

| ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜμΕ   
Το ΕΒΕ Πάφου δίδει ιδιαίτερη σημασία στην καθιέρωση της Πάφου ως Κέντρου Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων. Τα πολλαπλά 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της Επαρχίας μπορούν να καταστήσουν την Πάφο πόλο έλξης για ξένες επιχειρήσεις, μετατρέποντας την σε 
αξιόλογο επιχειρηματικό κέντρο και κέντρο παροχής υπηρεσιών αφού διαθέτει σχεδόν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται 
όπως:  
 • Παρέχει ποιότητα ζωής, φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον και τις αναγκαίες  υποδομές για να φιλοξενήσει τα στελέχη  
                     διεθνών επιχειρήσεων. 
 • Διαθέτει υψηλού επιπέδου νομικές, λογιστικές, συμβουλευτικές, τραπεζικές και άλλες υπηρεσίες.
 • Έχει εξαιρετικές υποδομές στις μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και συνεδριακές διευκολύνσεις.
 • Διαθέτει εργατικό δυναμικό με ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση και έμπειρα διευθυντικά στελέχη.
 • Διαθέτει διεθνές αεροδρόμιο, εύκολα προσβάσιμο με πολλές αεροπορικές συνδέσεις.
 • Παρέχει ασφάλεια και εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες.
 • Διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό 5* αστέρων Ξενοδοχειακών Μονάδων και γηπέδων γκολφ.
 • Πλούσια ενδοχώρα και αγροτουρισμό
 •  Ιστορία χιλιάδων χρόνων και αρχαιολογικό πλούτο



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   
Η Πάφος είναι ένας ήσυχος και ασφαλής προορισμός, χωρίς αυξημένη εγκληματικότητα  και αυτό διαπιστώνεται από τα 
στοιχεία των τελευταίων χρόνων. Ειδικότερα, στην Πάφο, δεν υπάρχει το σοβαρό έγκλημα που παρατηρείται σε άλλες 
Επαρχίες παρά την υποστελέχωση της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου. Στο πλαίσιο διατήρησης αυτής της εικόνας και 
άμεσης πρόληψης και καταστολής ανεπιθύμητων φαινομένων, το Επιμελητήριο κατάθεσε, τις κάτωθι, συγκεκριμένες 
προτάσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων φαινομένων:
 •  Την  άμεση εκδίκαση των υποθέσεων που παρουσιάζονται ενώπιον της δικαιοσύνης και την υιοθέτηση 
    αυστηρών ποινών που θα λειτουργούν αποτρεπτικά.
 •  Τον εκσυγχρονισμό των πιο κάτω αναχρονιστικών νομοθεσιών για να μπορούν να τεκμηριώνονται νομικά  οι 
    διάφορες παραβάσεις ώστε η Αστυνομία να είναι πιο αποτελεσματική σε θέματα Νεανικής Παραβατικότητας,  
    Περί επαιτείας & Ηχορύπανσης.
 •  Ενίσχυση της Αστυνομικής Δύναμης λόγω των αυξημένων ροών παράνομων μεταναστών στην Πάφο που έχουν   
                      δημιουργήσει δημογραφικό πρόβλημα και την ίδια στιγμή οι διαρρήξεις και άλλου είδους παραβάσεις          
                      και εγκλήματα  αυξάνονται καθημερινά. 

Τουρισμός και επενδύσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο ασφαλής προορισμός είναι η πόλη μας και αυτό 
φαίνεται μέσα από τις ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς στατιστικές και παρουσιάσεις.

Περαιτέρω, τα γενικότερα πλεονεκτήματα της Κύπρου είναι:
 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης.
 • Παρέχει σταθερό νομικό και φορολογικό περιβάλλον.
 • Ευνοϊκό φορολογικό σύστημα με  χαμηλό συντελεστή εταιρικού φόρου σε σχέση με τα Κράτη της ΕΕ.
 • 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 επεξηγηματικό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό σε διάφορες γλώσσες, που περιγράφει όλους τους 
τομείς της Πάφου. Πιο συγκεκριμένα:
 1.  Αναβάθμισε την ιστοσελίδα με εφαρμογές στα   Αγγλικά και Ελληνικά, με στόχο την προβολή των μελών μας και 
       την προώθηση της Επαρχίας της Πάφου ως αξιόπιστου περιφερειακού κέντρου παροχής υπηρεσιών και προσέλκυσης 
       ξένων επενδύσεων και συνεργασιών. 
 2.  Προχώρησε στη έκδοση εντύπου Discover Pafos στα Αγγλικά και Κινέζικα, που περιγράφει τους λόγους για τους οποίους 
       κάποιος πρέπει να επενδύσει στην Πάφο, αναφέροντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και της υποδομής που               
                         διαθέτει η Επαρχία. Παράλληλα προγραμματίζεται η  μετάφραση του εντύπου στα Ρώσικα και Αραβικά.
 3.  Προχώρησε στην έκδοση του leaflet «Why 
                        Pafos» στο οποίο αναφέρονται τα συγκριτικά  
                        πλεονεκτήματα  της Πάφου ως Επενδυτικού   
                        και επιχειρηματικού προορισμού καθώς ` 
                        επίσης και οι ανέσεις και υπηρεσίες  που 
      μπορεί να προσφέρει η Επαρχία της Πάφου 
                        σε ένα ξένο επιχειρηματία.
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Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Πάφου που αποτελούν τον στυλοβάτη της οικονομίας έχουν υποστεί καίριο 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 αριθμό σεμιναρίων κυρίως διαδικτυακών με στόχο την ενημέρωση/ επιμόρφωση των ΜμΕ 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,
 •  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.
 •  Ενημέρωσε και παρουσίασε τα  διάφορα Σχέδια  Χορηγιών που ανακοινώθηκαν από τα Υπουργεία και αφορούσαν την  
     ανάπτυξη και ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

| ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Το ΕΒΕ Πάφου πραγματοποίησε σύσκεψη με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κο Κυριάκο Κόκκινο κατά 
την οποία τέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης η έρευνα, η καινοτομία και το πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός αξιοποιείται από τις 
επιχειρήσεις και το επιχειρηματικό οικοσύστημα της Πάφου, ώστε η έρευνα και η καινοτομία να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας της Κύπρου.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο κ. Κόκκινος ανέφερε πως “έχουμε διεξέλθει ενός μεγάλου αριθμού θεμάτων  που αφορούν 
την Πάφο και έχουμε συμφωνήσει σε συγκεκριμένες δράσεις συνεργασίας μέσω των οποίων θα γίνει σύζευξη της επιχειρηματικής 
κοινότητας με την ερευνητική ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα  ο  ψηφιακός μετασχηματισμός να επιταχυνθεί 
και να καλύψει την επιχειρηματική κοινότητα της Πάφου”. Ο Υφυπουργός Καινοτομίας τόνισε ότι η Πάφος είναι ήδη μια έξυπνη πόλη, 
σημειώνοντας πως ήδη έχουν γίνει πάρα πολλά.

Πρόσθεσε πως η Πάφος έχει μια ισορροπημένη ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει τον τομέα του τουρισμού, της ανάπτυξης γης αλλά και 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με την έναρξη της λειτουργίας του ΤΕΠΑΚ και του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού το 2023 
καθώς και άλλων ιδιωτικών ιδρυμάτων. Υπάρχει, συνέχισε, ένα σύστημα καινοτομίας και start ups, το οποίο μεγαλώνει στην Πάφο και 
αυτό, όπως είπε, αποτελεί την πραγματική ευθύνη της Πολιτείας και των Αρχών της  Πάφου να το ενθαρρύνουν και να το στηρίξουν με 
όλες τους τις δυνάμεις. Τέτοιες πρωτοβουλίες, ανέφερε  κατοχυρώνουν μακροπρόθεσμα τόσο τη βιωσιμότητα της πόλης όσο και της 
Κύπρου. Πέρα από αυτά, χαρακτήρισε επίσης πιλότο την Πάφο δηλώνοντας πως υπάρχει στην πόλη μια μεγάλη κοινότητα ψηφιακών 
νομάδων και επιστημόνων που εργάζονται στην Πάφο για να δώσουν υπηρεσίες εκτός Κύπρου. Αυτό το πράγμα, τόνισε, “ξεκίνησε, 
γίνεται και θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο.



| ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   
Σε διάφορες συναντήσεις με τους κυβερνητικούς αξιωματούχους και σε επιτροπές που συμμετέχει, το Επιμελητήριο σε συνεργασία με 
το ΚΕΒΕ υποστήριξε και προώθησε τις πιο κάτω θέσεις:
 •  Την εισαγωγή ευέλικτων μορφών απασχόλησης αποδεκτών από την Ε.Ε. Τέτοιες μορφές απασχόλησης είναι για παράδειγμα 
                          η μερική απασχόληση, το ευέλικτο ωράριο εργασίας, η απασχόληση τακτής περιόδου, η υπεργολαβία και η τηλεαπασχόληση.
 •  Την υιοθέτηση αναπτυξιακής πολιτικής από το κράτος με στόχο την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας και τη 
                      δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 •  Την παροχή κινήτρων για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
 •  Την πλήρη φιλελευθεροποίηση 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 μετατροπή  των συλλογικών συμβάσεων σε 
    νόμο.
 •  Τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της μηνιαίας έκθεσης της Υπηρεσίας Απασχόλησης και Βιομηχανικής Εκπαίδευσης
     για να γίνει πιο χρήσιμη, αξιοποιήσιμη και κατανοητή. 
 •  Την καταπολέμηση της παράνομης και αδήλωτης εργασίας. 
 •  Τον περιορισμό της παράνομης Μετανάστευσης με την επακόλουθη παράνομη εργοδότηση από επιτήδειους. 
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Στο 6,3% η ανεργία στην Κύπρο 
Στο 6,3% του εργατικού δυναμικού υποχώρησε η ανεργία το 4ο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με 8% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. 
Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού για το 4ο  τρίμηνο του 2021, την οποία δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός 
των ανέργων ανήλθε σε 29.600 άτομα σε σύγκριση με 36.677 άτομα το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Ο αριθμός των απασχολουμένων 
το 4ο τρίμηνο του 2021 ήταν 443.937 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 60,5% (άνδρες 66,8%, γυναίκες 54,6%), σε σύγκριση με 
419.424 άτομα (58,1%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Το εργατικό δυναμικό το τελευταίο τρίμηνο του 2021 ανήλθε σε 473.537, 
ποσοστό 64,5% (άνδρες 70,9%, γυναίκες 58,5%) σε σύγκριση με 456.101 άτομα (63,1%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Σύμφωνα με 
τη Στατιστική Υπηρεσία, στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 77,6%, από το οποίο το 83,8% ήταν άντρες και το 71,7% 
γυναίκες. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 το ποσοστό ήταν 75,0% (άνδρες 81,5%, γυναίκες 68,8%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό 
απασχόλησης ήταν 65,7% σε σύγκριση με 61,5% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.
 
Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι 
Υπηρεσίες με 81,1% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 16,5% και 2,4% αντίστοιχα. Για το 4ο  τρίμηνο του 2020 
τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 78,3%, Βιομηχανία 19,2% και Γεωργία 2,5%. Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 11,2% της 
συνολικής απασχόλησης ή 49.848 άτομα (άνδρες 8,7%, γυναίκες 14,1%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 4ο τρίμηνο του 2020 ήταν 11,4% 
(άνδρες 9,2%, γυναίκες 13,9%). Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 88,9% ή 394.476 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους 
το 12,3% (48.485 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 86,6% του συνόλου 
της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 13,1% είχε προσωρινή εργασία.
 
Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας στους νέους ηλικίας 15-24 ετών ήταν 17,4% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 
16,8%, γυναίκες 18,1%) σε σύγκριση με 19,9% (άνδρες 28,4%, γυναίκες 10,9%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου. Όσον 
αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 47,7% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 16,2% για 
περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 36,1% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 4ο τρίμηνο του 2020 ήταν 45,1%, 
25,2% και 29,7%.

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με τα Τοπικά Επιμελητήρια κατάθεσε συγκεκριμένες προτάσεις και εισηγήσεις για μείωση της ανεργίας και 
τόνωση της απασχόλησης, όπως είναι:
1. Το Σχέδιο Παροχής κινήτρων για Πρόσληψη Ανέργων Ηλικίας Άνω των 50 ετών.
2. Το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 25 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται  εκτός Απασχόλησης, 
      Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης.
3. Το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανέργων Νέων Ηλικίας μέχρι 25 ετών. 
4. Το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία.
5. Το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις.

Το Επιμελητήριο συμμετέχει ενεργά στη Συμβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, όπου συζητούνται οι εργασιακές ανάγκες της 
Επαρχίας και καταθέτει τις απόψεις του για όλα τα θέματα που αφορούν το εργασιακό περιβάλλον. Με εισηγήσεις προς το 
ΚΕΒΕ συμμετέχει επίσης στο Συμβουλευτικό Εργατικό Σώμα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

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 με σκοπό 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.
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
| Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ στην ΠΑΦΟ και ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ της ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η Τουριστική βιομηχανία παραμένει ένας εκ των δύο βασικότερων και σημαντικότερων τομέων οικονομικής δραστηριότητας της Επαρχίας 
Πάφου. 

Η Πάφος ως Επαρχία με μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, αφού εκ των πραγμάτων η τουριστική βιομηχανία 
και οι παρεμφερείς κλάδοι έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη οικονομική ζημιά. Το 2020 οι αφίξεις τουριστών στην Κύπρο ανήλθαν στις 631.000 
από τις οποίες οι 250,00 αφορούσαν την Πάφο, ποσοστό 39%, παρουσιάζοντας μείωση 85% από τις αφίξεις του 2019. Οι αφίξεις συνολικά 
κατά το 2021 ανήλθαν στις 1,936.931, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 51%. Η  Πάφος απορρόφησε τις 755.000 καταγράφοντας μείωση 
συγκριτικά με το 2019 πέραν του 50%.

Αδιαμφισβήτητα, η οικονομία της Πάφου έχει συρρικνωθεί, ενώ η τουριστική και επισιτιστική βιομηχανία και  οι  παρεμφερείς κλάδοι και 
υπηρεσίες έχουν συσσωρεύσει τεράστιες οικονομικές ζημίες. Κατά το έτος 2021 τα ξενοδοχεία της Επαρχίας Πάφου παρέμειναν ανοικτά 
με διαθεσιμότητα περίπου 25.000 κλινών, δηλαδή το 85% των διαθέσιμων κλινών. Για ενίσχυση των πληγέντων Κλάδων και Επιχειρήσεων 
το ΕΒΕ Πάφου κατάθεσε δέσμη εισηγήσεων, τις οποίες έχει προωθήσει επίσης μέσω του ΚΕΒΕ στα αρμόδια Υπουργεία και στην Κυβέρνηση 
ώστε να ληφθούν σοβαρά υπόψιν κατά τη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου. Οι εισηγήσεις κινήθηκαν σε 3 άξονες, όπως είναι τα Σχέδια 
Στήριξης των Επιχειρήσεων από το Υπουργείο Εργασίας, λόγω Covid 19, αξιοποίηση του Έκτακτου Ταμείου Ανάκαμψης της Ε.Ε., λόγω Covid 
19 και εισηγήσεις για παράταση του προγράμματος αναστολής δόσεων προς τις τράπεζες για τις ΜμΕ. 

Η Πάφος διαθέτει περίπου 30,000 κλίνες (το 33% των 
κλινών Παγκύπρια) εκ των οποίων πάνω από το 60% 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 όπως της Πολωνίας, 
Αυστρίας, Βαλτικών χωρών, καθώς και χωρών Μέσης 
Ανατολής κ.α. 
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Στατιστικά για τον Τουρισμό (Πηγή ΥΣΤΑΤ)

Η Πάφος το 2019 κατέγραψε συνολικά περίπου 1,600,000 αφίξεις και εισοδήματα για την ίδια περίοδο περίπου 1.2 δις σε τουριστικό 
συνάλλαγμα. Για το 2020, σε σχέση με το 2019 παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της τάξεως του 85% στις συνολικές αφίξεις, 
ενώ  για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου σημειώθηκε ανάλογη μείωση και στα εισοδήματα. Το 2021, ενώ θεωρείται χρονιά 
έναρξης της ανάκαμψης από την πανδημία, έχει καταγραφεί μείωση στις αφίξεις της τάξης του 55% σε σύγκριση με το 2019 και 
ανάλογη μείωση στα εισοδήματα.    

Με εξαίρεση το 2020 – 2021, η σχετικά καλή πορεία από το 2015 μέχρι το 2019  οφείλεται σε ένα μεγάλο αριθμό και συνδυασμό 
παραγόντων, δράσεων και συγκυριών όπως:
 1. Η παροχή κινήτρων σε διοργανωτές ταξιδιών και αεροπορικές εταιρείες.
 2. Η ορθή και άμεση διαχείριση εξελίξεων από το Υφυπουργείο Τουρισμού και άλλων Κρατικών  Υπηρεσιών.
 3. Η στενότερη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα, του Υφυπουργείου και του κράτους γενικότερα.
 4. Η παραχώρηση ελκυστικών τιμών και πακέτων προσφορών από τους ξενοδόχους.
 5. Η επιβολή  διεθνών κυρώσεων και η έκδοση ταξιδιωτικών οδηγιών από διάφορες χώρες,     
       εξ’ αιτίας των γεγονότων στην Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή οι οποίες ευνόησαν την χώρα μας.
 6. Η ανάκαμψη και ενδυνάμωση της Ρωσικής και Αγγλικής αγοράς.
 7. Η δρομολόγηση μεγάλου αριθμού πτήσεων από Ryanair, Εasy jet, Jet2, Globus και άλλων αερογραμμών.

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: 

 • Η σχεδόν μονοδιάστατη ανάπτυξη και τυποποίηση  του,
 • Η καταπόνηση του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής ταυτότητας,
 • Η εγκατάλειψη και ο μαρασμός της υπαίθρου και κατά συνέπεια η αποστέρηση εμπειριών,
 • Το ψηλό λειτουργικό κόστος,
 • Η εποχικότητα,
 • Η αδυναμία έγκαιρης υλοποίησης των απαραίτητων έργων υποδομής,
 • Η εξάρτηση από μικρό αριθμό, μεγάλων διοργανωτών ταξιδιών,
 • Η υπερεξάρτηση από την Αγγλική Αγορά, που σήμερα παρουσιάζει αβεβαιότητα λόγω του brexit και της μελλοντικής  
   πιθανής διακύμανσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας, 
 • Η εξάρτηση σε κάποιο βαθμό  από την ρωσική αγορά, 
 • Ο περιορισμένος αριθμός πτήσεων και ο κίνδυνος περαιτέρω συρρίκνωσης τους.
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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 επανατοποθετηθεί 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, τη Στρατηγική Προϊόντος, τη Στρατηγική Μάρκετινγκ και Στρατηγική Ποιότητας/Πρόσθετης Αξίας καθώς και 
συγκεκριμένα σχέδια δράσης. Η εξέλιξη και το μέλλον του τουρισμού στην Κύπρο εξαρτάται από την ταχύτητα ανάληψης δράσεων 
από τον ιδιωτικό, τον δημόσιο τομέα και τον άριστο συντονισμό τους στα πλαίσια ενός βραχυπρόθεσμου αλλά και μακροπρόθεσμού 
στρατηγικού σχεδιασμού για την διασφάλιση της μελλοντικής επιτυχίας.                

Οι βασικές προτεραιότητες που θέτει το ΕΒΕ Πάφου και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου είναι: 
 •  Η περαιτέρω βελτίωση της προσβασιμότητας, 
 •  Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας  των προσφερόμενων υπηρεσιών, 
 •  Η εντατικοποίηση των προσπαθειών προβολής,
 •  Η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός της προσφερόμενης τουριστικής εμπειρίας, 
 •  Η υλοποίηση των εκκρεμούντων προγραμματισμένων ιδιωτικών και δημόσιων έργων υποδομής και ανάπτυξης, 
 •  Η επένδυση στη ψηφιοποίηση και σε τεχνολογικά εργαλεία ,
 •  Η διεύρυνση των τουριστικών αγορών, 
 •  Η επέκταση της Τουριστικής περιόδου με στόχο την επαναφορά της Επαρχίας ως ολόχρονου τουριστικού προορισμού,  
 •  Η ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του Τουρισμού  και των εμπειριών Υπαίθρου,
 •  Η προσέλκυση Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για εγκατάσταση στη Πάφο,
 •  Η στήριξη και ενθάρρυνση για εργοδότηση ντόπιου προσωπικού στην τουριστική βιομηχανία, 
 •  Η κατασκευή και λειτουργία της Μαρίνας στα Πότιμα,   
 •  Η κατασκευή και λειτουργία προβλητών στην Πάφο και στο Λατσί, αν κριθεί αναγκαίο, για την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων, 
 •  Η συνέχιση της αναβάθμισης και εξωραϊσμού του δομημένου  περιβάλλοντος.

| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΦΟΥ  

Το 2021 ήταν η δέκατη τρίτη χρονιά λειτουργίας της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ), 
με αρκετά καλά αποτελέσματα στον τουριστικό τομέα, όσο βεβαίως επέτρεψε η επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου, εξαιτίας της 
πανδημίας του κορωνοϊού και των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν από όλες τις Χώρες.

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

Οι Δήμοι της Επαρχίας, η Ένωση Κοινοτήτων Πάφου, οι κοινότητες Χλώρακας, Κισσόνεργας, Λέμπας, Νέου Χωρίου, Αργάκας, 
Πωμού και Κουκλιών, το Υφυπουργείο Τουρισμού, η Επαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΥΞΕ, ο ΣΤΕΚ (Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων 
Κύπρου), η Εταιρεία Αγροτουρισμού, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου «Αφροδίτη», ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου και 
ο 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.
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| ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΩΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟOΡΙΣΜΟΥ     

Συμμετοχή σε Τουριστικές Εκθέσεις και διοργάνωση ειδικών παρουσιάσεων στο εξωτερικό 
Η ΕΤΑΠ 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, Outdoors London,  Birmingham Wedding show, World Show Dublin, 
Utrecht Ολλανδίας, Ferein Messe Αυστρίας, IMTM Ισραήλ, Μάτκα Φινλανδίας, κ.α.. Επιπρόσθετα  διοργανώνει αλλά και συμμετέχει σε 
ειδικές παρουσιάσεις/ εργαστήρια σε συνεργασία με ξενοδόχους, το Υφυπουργείο Τουρισμού και διοργανωτές Ταξιδιών σε αρκετές 
χώρες όπως για παράδειγμα σε πόλεις της Γερμανίας, της Αυστρίας, των Βαλτικών Χωρών, της Πολωνίας, της Σουηδία  κ.α..

Δυστυχώς όμως το έτος 2021, λόγω των περιοριστικών μέτρων στα ταξίδια και των ακυρώσεων αριθμού τουριστικών εκθέσεων  
η υλοποίηση τέτοιων δράσεων περιορίστηκε στο ελάχιστο.

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, τουρισμό υπαίθρου, βραβευμένες παραλίες ανεπανάληπτες και συναρπαστικές 
περιηγήσεις στην χερσόνησο του Ακάμα και στα μονοπάτια της φύσης. Δυστυχώς όμως το έτος 2021 λόγω των περιοριστικών 
μέτρων η υλοποίηση τέτοιων δράσεων περιορίστηκε αρκετά.

Έντυπο & Ηλεκτρονικό υλικό, Ιστοσελίδα, ηλεκτρονικό  marketing
Η ΕΤΑΠ κατάφερε από την ίδρυση της να δημιουργήσει μια ενιαία ταυτότητα για την Επαρχία με την    αντικατάσταση δεκάδων 
έντυπων που κυκλοφορούσαν μέσω των διαφόρων φορέων, Δήμων, Κοινοτήτων και άλλων συνδέσμων. Μέσα από το έντυπο και 
ηλεκτρονικό υλικό παρουσιάζεται πλέον η Επαρχία ως ένας ενιαίος τουριστικός προορισμός. 

Το υλικό προώθησης έχει ψηφιοποιηθεί. Έχουν παραχθεί μικρής διάρκειας φιλμάκια της τουριστικής Πάφου αλλά και της ενδοχώρας 
για χρήση σε διαδικτυακές εκστρατείες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, η ιστοσελίδα μας μεταφράστηκε σε 
πέντε γλώσσες και έχει αναβαθμιστεί τόσο σε ενότητες όσο και σε υλικό. Τα κείμενα τυγχάνουν  επεξεργασίας  από ειδικούς και 
σύντομα αρκετά από αυτά θα αντικατασταθούν, με καινούρια τα οποία είναι πιο περιεκτικά και κατανοητά. Η ιστοσελίδα  σημειώνει 
μεγάλη επιτυχία όσον αφορά την επισκεψιμότητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι παρά την πανδημία για τη περίοδο Ιανουαρίου 2021 
– Δεκεμβρίου  2021, η ιστοσελίδα προσέλκυσε πέραν των 105,000 νέων επισκεπτών και έγιναν 180,000 προβολές σελίδων (page 
views) από 15 κυρίως χώρες.

Η ΕΤΑΠ διατηρεί και βελτιώνει συνεχώς το προωθητικό υλικό που διανέμει και δίδει ιδιαίτερη έμφαση  τα τελευταία χρόνια 
στην εντατικοποίηση της ηλεκτρονικής προβολής της Πάφου με την χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (social media). Το 
2021 έχει δοθεί ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση των social media. Μια  άλλη επιτυχημένη προσπάθεια είναι η συνέχιση της 
συνεργασίας μας με τον ηλεκτρονικό τουριστικό οδηγό της γνωστής παγκόσμιας εταιρίας Arrival Guides/Lonely Planet,  ο οποίος 
σημειώνει σημαντική επιτυχία και ο οποίος έχει μεταφραστεί σε δύο επιπλέον γλώσσες (Γαλλικά και Γερμανικά). Για την περίοδο  
01/01/2020-31/12/2021 έχει ληφθεί (downloaded), από περισσότερους από 68 000 πιθανούς επισκέπτες και βάσει των στατιστικών 
του παροχέα υπολογίζεται να έχει επιτύχει “reach” πέραν των 720,000 (δηλ. αριθμό πιθανόν χρηστών που είδαν μέρος του οδηγού).  

Ο ηλεκτρονικός θεματικός τουριστικός χάρτης της επαρχίας, καθώς και οι επιμέρους χάρτες π.χ. . ο Χάρτης Πάφου-Γεροσκήπου και 
περιοχής Πέγειας – Πόλης Χρυσοχούς έχουν αναβαθμιστεί και περιλαμβάνουν ποιοτική πληροφόρηση και τρισδιάστατη παρουσίαση 
και πληροφόρηση για επισκέψιμα μνημεία και σημεία ενδιαφέροντος, ποδηλατικές διαδρομές, οινοπεριοδείες, έμφαση στην ύπαιθρο 
κ.α..  Η διανομή γίνεται  με ηλεκτρονικά και με συμβατικά μέσα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.  Παράλληλα η ΕΤΑΠ είναι 
σε επαφή με το ΤΕΠΑΚ για συνεργασία στον τομέα της ψηφιακής παρουσίασης μέσω ενός προηγμένου χάρτη που έχει ετοιμάσει το 
ΤΕΠΑΚ. 

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Προωθητικές ενέργειες σε συνεργασία με εταίρους
Με εξαίρεση τα έτη 2020 - 2021,  επιγραμματικά αναφέρεται ότι τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται διοργάνωση και εκτέλεση 
κοινών εκστρατειών σε διάφορες χώρες με την Ryanair,  καθώς και η παρουσίαση της Επαρχίας Πάφου σε επαγγελματίες που 
δραστηριοποιούνται από διάφορες πόλεις των  Βαλτικών χωρών, της Πολωνίας κ.α.. Κατά καιρούς διενεργούνται ραδιοφωνικοί 
διαγωνισμοί σε διάφορες χώρες, με έπαθλο κουπόνια για δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχεία της Επαρχίας. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται εκτός της γενικότερης διαφήμισης και η παρακίνηση του ενδιαφέροντος συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων να 
λάβουν πληροφορίες για την χώρα μας.      
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Προβολή μέσω τηλεοπτικών προγραμμάτων εξωτερικού   
Αναζητώντας συνεχώς τρόπους προβολής της επαρχίας, τα τελευταία χρόνια φιλοξενήσαμε μεγάλα συνεργεία για γυρίσματα γνωστών 
reality shows για λογαριασμό τηλεοπτικών καναλιών από την Φινλανδία, Σουηδία, Ιράν, Η.Β κ.α.. Παρόμοιες διευκολύνσεις δόθηκαν και 
σε τηλεοπτικά κανάλια για παραγωγή σχετικών ντοκιμαντέρ καθώς και σε εταιρείες που επισκέφθηκαν την Πάφο για εντοπισμό νέων 
προορισμών (location scouting). 

Οι ενέργειες αυτές σε συνδυασμό με τις προσπάθειες που γίνονται για διείσδυση στις τουριστικές αγορές, δίδουν ιδιαίτερη ώθηση 
στην γνωριμία με την Πάφο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται δωρεάν προβολή μεγάλης αξίας με πολύ χαμηλό κόστος. Η ΕΤΑΠ μέσα 
στα πλαίσια της πολιτικής του κράτους για προσέλκυση διεθνών οίκων για γυρίσματα ταινιών, προγραμματίζει μετά την πανδημία την 
επαναδραστηριοποίηση του Pafos film committee για να ασχοληθεί εντατικά με την προσέλκυση ξένων συνεργείων/παραγωγών. 

Εσωτερικός Τουρισμός 
Ιδιαίτερα αξιόλογες ήταν οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν το 2021 για την προσέλκυση εσωτερικού τουρισμού. Η Επαρχία Πάφου 
όπως κάθε χρόνο και το 2021 είχε την τιμητική της. Παρά την ακύρωση της συμμετοχής στην Παγκύπρια εξειδικευμένη έκθεση 
ΤΑΞΙΔΙ λόγω της διαμορφωθείσας κατάστασης, έχει εντούτοις πραγματοποιήσει ενισχυμένη εκστρατεία με αποστολή δελτίων τύπου 
και ανακοινώσεων, παρουσίαση διαφόρων θεματικών κατηγοριών με έμφαση στην ύπαιθρο, αποστολή στοχευμένων διαδικτυακών 
διαφημίσεων, διοργάνωση ραδιοφωνικών διαγωνισμών και διαγωνισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε συνεργασία με ξενοδόχους 
κ.α.. 

Οι εκστρατείες επικεντρώνονται πλέον σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα ηλεκτρονικά μέσα και στοχεύουν τόσο σε ντόπιους 
όσο και ξένους μόνιμους κάτοικους της Κύπρου, ιδιαίτερα σε περιόδους διακοπών/αργιών, εορταστικών τριημέρων, εορτών των 
Χριστουγέννων, του Πάσχα, διακοπών του Καλοκαιριού κλπ.

ΕΙΣΕΡΧOΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜOΣ 

Εκστρατεία για εισερχόμενο Τουρισμό
Ιδιαίτερες και αξιόλογες ήταν οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν το 2021 για την προσέλκυση εισερχόμενου τουρισμού. Η ΕΤΑΠ σε 
συνεργασία με τον ΠΑΣΥΞΕ, την Hermes Airports, την Ελληνική Τράπεζα και ξενοδόχους της περιοχής συγκέντρωσαν ποσό πέραν των 
€280,000 το οποίο για πρώτη φορά επένδυσαν σε στοχευμένη διαδικτυακή εκστρατεία.

Η Επαρχία Πάφου μέσα από αυτή την προσπάθεια προωθήθηκε σε επτά και πλέον χώρες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχουν στοχευθεί 
/ ενημερωθεί πέραν των 12.5 εκ. (reach) και 35 εκ. impressions, ενώ όλα τα KPI’s που τέθηκαν έχουν πλήρως καλυφθεί.  

Ευρωπαϊκά προγράμματα για χρηματοδότηση και εξεύρεση οικονομικών πόρων
Στα πλαίσια  εξεύρεσης πόρων αλλά και υλοποίησης των στρατηγικών της στόχων  και αποκόμισης εμπειριών η  ΕΤΑΠ, για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020 έχει καταθέσει σωρεία προτάσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα και διεκδίκησε μερίδιο το 
οποίο ξεπερνά τα 2,5 εκ. ευρώ.

Το 2020 έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία το έργο: CHRISTA - INTERREG  προϋπολογισμού €300,000 για την Πάφο για δράσεις που 
αφορούν τον Πολιτισμό και την Πολιτιστική Κληρονομιά.  Ήδη εφαρμόστηκε πιλοτική εφαρμογή στο αρχαιολογικό πάρκο κάτω Πάφου 
αξίας €45,000 σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, με τη δημιουργία έξυπνων εφαρμογών, εφαρμογών ηχητικής καθοδήγησης, οθόνες αφής 
κ.α.. Το 2021 εξασφαλίστηκε επέκταση του προγράμματος για 12 μήνες με προϋπολογισμό ύψους €40,000. Επίσης, ολοκληρώθηκε το 
πρόγραμμα ERASMUS με προϋπολογισμό ύψους €30,000 με θέμα τη βιώσιμη αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.

Η ΕΤΑΠ συμμετέχει από το 2017 στο πρόγραμμα CULT RING προϋπολογισμού €175,000 για δράσεις ανάπτυξης πολιτιστικών διαδρομών.  
Μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την Πάφο και την Κύπρο. Μέσω του προγράμματος αυτού, έγινε η κατάθεση φακέλου/αίτησης για 
εγγραφή της διαδρομής “Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου” στο Συμβούλιο της Ευρώπης με κύριους εταίρους την ΕΤΑΠ Πάφου,  την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια Λάτζιο-Ιταλίας και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού (European Cultur-
al Tourism Network – ECTN). Επιπρόσθετα, η δραστηριοποίηση της ΕΤΑΠ στα Phoenician routes και Ιter Vitis (οινοτουρισμός) αναμένεται 
να επιφέρουν και άλλα θετικά αποτελέσματα και οφέλη τα επόμενα έτη.  

Πέρα από αυτά, η ΕΤΑΠ συμμετέχει στο έργο DESTI - SMART με προϋπολογισμό €172.500 διάρκειας 54 μηνών. Μόλις πρόσφατα έχει 
λάβει έγκριση πιλοτικό σχέδιο δράσης ύψους €50,000 για παρεμβάσεις στον  τομέα της προσβασιμότητας με χρήση μέσων εκπομπής 
χαμηλών ρύπων. Από το 2021 η ΕΤΑΠ συμμετέχει ως εταίρος στο έργο Erasmus U-MAR, με προϋπολογισμό έργου €290,000, (Πάφου 
€37,000) διάρκειας 24 μηνών για δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη της υποθαλάσσιας αρχαιολογίας. Έχει προχωρήσει ακόμη, στον 
αναγκαίο προγραμματισμό με σκοπό να ετοιμασθεί για την διεκδίκηση κονδυλίων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.
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| ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Η ΕΤΑΠ αναγνωρίζει ότι για να διασφαλιστεί το αναπτυξιακό μέλλον της τουριστικής Πάφου, θα πρέπει άμεσα οι υποδομές και το 
προσφερόμενο προϊόν να τύχουν αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και συνεχούς εξέλιξης. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο φορέας ανέπτυξε 
ένα ευρύ φάσμα δράσεων, πήρε πρωτοβουλίες και κινήθηκε αποφασιστικά.

Μεταξύ άλλων ασχολήθηκε επισταμένα με: 
- Την αναβάθμιση και εξωραϊσμό  του Δομημένου περιβάλλοντος των Τουριστικών περιοχών
Μέσα από την κοινή προσπάθεια, με την συμμέτοχη του ΠΑ.Σ.Υ.ΞΕ και του ΕΒΕ με συντονιστή την ΕΤΑΠ και σε συνεργασία με την 
Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, η επιτροπή εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση με πολύ σημαντικά μέχρι σήμερα αποτελέσματα.  
Ιδιαίτερα προβλήματα διαφαίνονται στην αστική επίπλωση, τον οδικό φωτισμό, τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, τις αυθαίρετες 
κατασκευές, τα εγκαταλειμμένα κτίρια και τις πολυκατοικίες που χρήζουν άμεσης συντήρησης. Σε αρκετές περιπτώσεις, ιδιαίτερα 
σε τουριστικές περιοχές αλλά και στην ενδοχώρα τα επίπεδα καθαριότητας δεν είναι ικανοποιητικά, ενώ αρκετοί χώροι πρασίνου 
παραμένουν ασυντήρητοι και αυτό πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί.

Στις επιτυχίες για το 2021, καταγράφονται - Η ετοιμασία έγκριση αρκετών προτάσεων για τις κοινότητες, στα πλαίσια των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Υφυπουργείου Τουρισμού τόσο για δράσεις με τουριστική πτυχή όσο και για δράσεις ειδικών 
ενδιαφερόντων αξίας πέραν των 100,000 ευρώ, - Επίπλωση και λειτουργία της παραλίας Γιαλιάς, με επένδυση πέραν των 16,000 
ευρώ, - Αγορά/κατασκευή επίπλωση των παραλίων του Νέου Χωρίου, του Πωμού, της Αργάκας και της Λέμπας, - Κατασκευή και 
τοποθέτηση σκάλας πρόσβαση στην Σπηλία του Δράκου στον Πωμό, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και σήμανση, - Μικρό παρεμβάσεις 
ευπρεπισμού στον Πλατειακό χώρο Περιστερώνας, - Συνέχιση υλοποίησης δράσεων τοποθέτησης έξυπνων πινακίδων σε διάφορα 
σημεία ενδιαφέροντος  σε ολόκληρη την επαρχία, - Καθαριότητα χερσαίου και θαλάσσιου χώρου του λιμανιού στον Πωμό.

Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου/ Αύξηση Πτήσεων/ Προβλήματα
Άμεση και βασική προτεραιότητα μας είναι η περαιτέρω αύξηση των πτήσεων ιδιαίτερα από τις χώρες της Βορείου Ευρώπης, 
περιφερειακά αεροδρόμια της κεντρικής Ευρώπης, χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αραβικών χωρών. Προς τον 
σκοπό αυτό υπάρχει στενή συνεργασία με την Hermes Αirports και το Υφυπουργείο Τουρισμού, ενώ συνεχείς είναι και οι προσπάθειες 
που καταβάλλονται διαχρονικά με διάφορες αεροπορικές εταιρείες και διοργανωτές ταξιδίων. Μεγάλη επιτυχία με την συμβολή και 
της ΕΤΑΠ αποτέλεσε η κάθοδος και η αύξηση των δρομολογίων της Ryanair. Για τα έτη 2020 – 2021 τα πτητικά προγράμματα επανήλθαν 
σιγά σιγά σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Χαιρετίζει η ΕΤΑΠ την εξέλιξη αυτή και ιδιαίτερα τις ολόχρονες πτήσεις που για πρώτη φορά 
στα χρονικά της Πάφου δρομολογούνται από Γαλλία, Αυστρία, Ολλανδία, Γερμανία κ.α..

Σήμερα δεν υπάρχουν δρομολογημένες πτήσεις από - την Ελβετία και την Αθήνα (όσον αφορά την πτήση από και προς την Αθήνα η ΕΤΑΠ 
βρίσκεται σε επαφή με 2 αεροπορικές και ευελπιστεί μέσα στο 2022 να καλυφθεί και αυτό το κενό), - τις Βόρειες χώρες (Νορβηγία, 
Σουηδία, Φιλανδία, Δανία) και Τρίτες χώρες (Λίβανος, Αίγυπτος, Αραβικές χώρες, Περιφερειακά αεροδρόμια Ρωσίας κτλ)

Όσον αφορά την εξυπηρέτηση των επιβατών στο αεροδρόμιο Πάφου η ΕΤΑΠ από την έναρξη  λειτουργίας του νέου αεροδρομίου, σε 
συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο και την Hermes Airports έχει συμβάλει καθοριστικά στην επίλυση αρκετών προβλημάτων που 
σχετίζονται με τις υπηρεσίες των δημοσίων συγκοινωνιών, την υποδομή, τα προβλήματα που παρατηρούνται με τους οδηγούς ταξί, τη 
σήμανση, τη στελέχωση, την ομαλή λειτουργία στον έλεγχο διαβατηρίων κ.α.

Δημόσιες Συγκοινωνίες
Μετά από πολύχρονες προσπάθειες σήμερα αισθανόμαστε ικανοποιημένοι για την σύνδεση του αεροδρομίου Πάφου με την Πόλη 
και τις Τουριστικές μας περιοχές. Εξακολουθεί όμως να υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με τα πιο κάτω δρομολόγια και τις στάσεις 
λεωφορείων: 
 • Από την πόλη της Πάφου προς το διαμέρισμα Πόλεως Χρυσοχούς και την ενδοχώρα, 
 • Από την παραλιακή περιοχή Γεροσκήπου προς το κέντρο του Δήμου, 
 • Σύνδεση μεταξύ των πόλεων,
 • Από το αεροδρόμιο Πάφου προς το διαμέρισμα Πόλεως Χρυσοχούς, 
 • Ανεπαρκείς υποδομές όπως στέγαστρα - στάσεις λεωφορείων αστικών και υπεραστικών διαδρομών κλπ
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Διαφύλαξη και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
Ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Πάφου είναι αναμφίβολα η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Παρόλο που κάποια προβλήματα, 
έχουν μερικώς αντιμετωπιστεί (σήμανση, προσβασιμότητα, καθαριότητα) το θέμα της ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 
δεν έχει επιτευχθεί στον επιθυμητό βαθμό και προβλήματα όπως τα πιο κάτω εξακολουθούν να υφίστανται: 

 • Παρότι στο αρχαιολογικό πάρκο Κ. Πάφου έχουμε επενδύσει πέραν των 45 χιλιάδων ευρώ σε τεχνολογικές   
   εφαρμογές, οθόνες αφής, αυτόματης ξενάγησης κτλ, δεν έχει καταστεί δυνατό να εφαρμοστεί αυτή η τεχνολογία   
   έτσι που να καλυφθούν και οι υπόλοιποι αρχαιολογικοί χώροι. 
 • Δεν υπάρχει επαρκής και κατάλληλος φωτισμός στους πλείστους αρχαιολογικούς χώρους. 
 • Δεν υπάρχει δυνατότητα παροχής ιδιωτικής ξενάγησης τουλάχιστο για τα δημοφιλή σημεία ενδιαφέροντος. 
 • Η κατασκευή στεγάστρων των ψηφιδωτών στο αρχαιολογικό πάρκο χρονολογείται. 
 • Δεν υπάρχει υποδομή αγοράς εισιτηρίων εισόδου μέσω διαδικτύου.  
 • Τα ωράρια λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων χρήζουν επαναξιολόγησης καθ΄ ότι τα υφιστάμενα δεν   
   εξυπηρετούν πλήρως τους ντόπιους και ξένους επισκέπτες.   
 • Ανεπαρκής ή προβληματική πρόσβαση για τα ΑμεΑ. 

Το 2021 άρχισε η επέκταση της εφαρμογής για ανάδειξη του μύθου της Θεάς Αφροδίτης. Με την πλήρη ολοκλήρωση της, η εφαρμογή 
θα περιλαμβάνει όλα τα σημεία που συνδέονται με τον μύθο και την Θεά όπως την ηχητική ξενάγηση, την επαυξημένη πραγματικότητα, 
και την 360 ο  περιήγηση, βίντεο κ.α.

Παράλληλα υπάρχει σε εξέλιξη η επέκταση της εφαρμογής UNESCO που αφορά το αρχαιολογικό πάρκο της Κ. Πάφου, επέκταση η 
οποία θα περιλάβει τον χώρο τους Τάφους των Βασιλέων, την Παναγία Χρυσοπολίτισσα, την Παναγία Λιμενιώτισσα και το Μεσαιωνικό 
Κάστρο Πάφου.    

Από το 2020 μέχρι σήμερα προωθείται η τυποποίηση του Φυτιώτικου Υφαντού η οποία θα ολοκληρωθεί το 2021  με στόχο την ετοιμασία 
φακέλου για την συμπερίληψη του υφαντού στον παγκόσμιο κατάλογο Άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα αρχίσαμε την 
προετοιμασία για να καταθέσουμε πρόταση για ένταξη της Πάφου στις UNESCO Creative Cities (arts and crafts) το 2023. Σε εξέλιξη 
βρίσκεται η αξιολόγηση του φακέλου για εγγραφή στο συμβούλιο της Ευρώπης, της Διαδρομής «ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ». 

Τοποθέτηση έξυπνων πινακίδων 
Ο θεσμός των έξυπνων πινακίδων επεκτάθηκε το 2021 με επιπρόσθετες 21 πινακίδες που περιλαμβάνει διάφορα σημεία ενδιαφέροντος 
στην Επαρχία. Οι εν λόγω έξυπνες πινακίδες είναι κατασκευασμένες από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, είναι διακριτικές σε μέγεθος 
και συνδέονται μέσω διαδικτύου όπου παρέχεται στους επισκέπτες μια καινοτόμος, πλούσια, έξυπνη και διαδραστική πληροφόρηση.

Παραλίες και Ασφάλεια λουόμενων
Η επάρκεια και επαγγελματική διαχείριση κατάλληλων παραλιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του τουρισμού 
μας, ιδιαίτερα όσον αφορά την Ρωσική και Σκανδιναβική αγορά. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης 
και το θέμα αποτελεί προτεραιότητα για τους φορείς του Τουρισμού.

Εκτός από τα σημαντικά έργα που προγραμματίζονται κυρίως από το Τμήμα  Δημοσίων Έργων, μετά και από δικές μας παρεμβάσεις, 
οι Τοπικές Αρχές έχουν τα τελευταία χρόνια βελτιώσει αισθητά την εικόνα των οργανωμένων παραλιών λουόμενων, με αισθητική 
αναβάθμιση, κατάλληλο εξοπλισμό και εμπλουτισμό των προσφερόμενων υπηρεσιών. Σημαντική είναι και η παροχή υψηλού 
επιπέδου ασφαλείας στους λουόμενους.

Παραμένουν  ακόμη ανικανοποίητα τα αιτήματα για: 
 •  Κατασκευή αριθμού πύργων ναυαγοσωστών,
 •  Σωστή  και ολοκληρωμένη σήμανση στις παραλίες, 
 •  Δημιουργία πρόσθετων υποδομών όπως αποδυτήρια, τουαλέτες κ.ά  
 •  Αναβάθμιση επίπλωσης όπου χρειάζεται.

Η Πάφος από το 2013 έχει κατακτήσει και διατηρεί μέχρι σήμερα το χρυσό μετάλλιο του Ευρωπαϊκού διαγωνισμού «ΑΚΤΕΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ». Έχει ανακηρυχθεί μια εκ των 20 πιο αειφόρων τουριστικών προορισμών στην Ευρώπη, ανάμεσα σε 1000 
υποψηφιότητες. Η Πάφος από το 2018 κατέχει θέση στον κατάλογο των πλέον 100 πράσινων τουριστικών προορισμών ενώ για το 
2021 έχει καταθέσει πρόταση GOOD PRACTISE STORY και ευελπιστεί να διακριθεί στην κατηγορία Nature & Scenery.        

Πολιτιστικές, Αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις/διοργανώσεις 
Με εξαίρεση το 2020-2021, η ΕΤΑΠ έχει στηρίξει έμπρακτα σωρεία εκδηλώσεων όπως  αυτή του Φεστιβάλ Όπερας,  εκδηλώσεις 
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διαφόρων Δήμων και Κοινοτήτων κ.α. Από το 2013  μέχρι και σήμερα  συνδιοργανώνουμε με απόλυτη επιτυχία το «Πάφος Τρίαθλον» για 
το όποιο συμβάλαμε τα μέγιστα όσον αφορά την καθιέρωση του σε ετήσιο πλέον θεσμό  και τη μετεξέλιξη σε διεθνή  διοργάνωση με το 
Brand “Οcean Lava”.  Σημαντική είναι και η συμβολή μας τα τελευταία χρόνια στον αγώνα Cyprus (Logicom) Μarathon που διοργανώνεται 
κάθε Μάρτιο στην Πάφο. Επιπρόσθετα με την δική μας συμβολή, διοργανώσεις όπως το Gran Fondo έχουν αναβαθμιστεί τόσο σε 
συμμετοχές όσο και σε κύρος. Μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων, η ΕΤΑΠ Πάφου προσπαθεί να στηρίξει και άλλες πρωτοβουλίες που 
σχετίζονται με τον πολιτισμό μας, την αναβίωση της παλαιάς πόλης, τη γαστρονομία  κ.α. Στους  προγραμματισμούς μας έχουμε την 
διοργάνωση καινοτόμων εκδηλώσεων Light & Sound Show κ.α., δράσεις με επίκεντρο την Θεά Αφροδίτη και τον μύθο της, τις οποίες 
φιλοδοξούμε να αναδείξουμε σε πολύ δυνατό στοιχείο για την Πάφο. 

Γαμήλιες τελετές  και ταξίδια του Μέλιτος 
Η όλη προσπάθεια επικεντρώνεται στην ενιαία και αυτόνομη παρουσίαση της Επαρχίας μέσα από την ενδυνάμωση της προβολής, με 
έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό και με τη συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις γάμων, τη φιλοξενία δημοσιογράφων εξειδικευμένων 
μέσων, τουριστικών πρακτόρων-διοργανωτών γάμων καθώς και στην οργάνωση παρουσιάσεων και εργαστηρίων. Προσπάθεια γίνεται 
σε συντονισμό με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μέσα από επιτροπές για τις γαμήλιες τελετές, να εξευρεθούν και άλλοι τρόποι 
προώθησης σε νέες γεωγραφικές αγορές όπως αυτές της Σκωτίας, της Ρωσίας, της Ιρλανδίας, του Λιβάνου κ.α., καθώς και για επίλυση 
προβλημάτων και δυσκολιών που παρουσιάζονται. Παράλληλα, εισηγήσεις κατατέθηκαν και στο Τμήμα Αρχαιοτήτων κατά την δημόσια 
διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε για τις χρεώσεις σχετικά με την τέλεση γάμων/εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και 
μνημεία.   

Καταδυτικός Τουρισμός 
Μετά από πρωτοβουλία και της εταιρείας μας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πάφου και Γεροσκήπου,  του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Καταδυτικών Κέντρων  και του Τμήματος Αλιείας, αγοράσθηκε και έχει ήδη ποντισθεί το σκάφος Laboe και ουσιαστικά πραγματοποιήθηκε 
η δημιουργία του πρώτου Τεχνητού Υφάλου στην Πάφο ενώ αναμένονται και οι  εργασίες  για την τοποθέτηση και άλλων στοιχείων για 
εμπλουτισμό του Υφάλου. 

Το θέμα αυτό έχει κολλήσει στις διαδικασίες του Τμήματος Αλιείας και  Θαλάσσιων Ερευνών και έχουν γίνει προς τούτο πρόσφατα 
σχετικές παραστάσεις στο αρμόδιο υπουργείο. Ένας άλλος στόχος της Εταιρείας είναι να δημιουργηθούν και άλλα θαλάσσια θεματικά 
πάρκα για ελεύθερη κατάδυση, κάτι το οποίο η ΕΤΑΠ και οι συνεργάτες της εξετάζουν τα τελευταία χρόνια. 
Επιπρόσθετα μέσα στα πλαίσια του σχετικού Προγράμματος του τμήματος Αλιείας, έχει αποφασισθεί όπως ο δεύτερος Τεχνητός Ύφαλος 
της Πάφου δημιουργηθεί στο διαμέρισμα Πόλεως Χρυσοχούς. Αιτήματα της ΕΤΑΠ Πάφου που παραμένουν σε εκκρεμότητα είναι:
•  Η ετοιμασία διαχειριστικού σχεδίου για τον Ύφαλο στα Μουλιά (Γεροσκήπου), 
•  Η άμεση οριοθέτηση του νέου Υφάλου/ οριοθέτηση και προστασία της περιοχής στο διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς, 
•  Η άμεση ανάγκη να προσεγγιστούν/ εξεταστούν ριζικά τα θέματα του Θαλάσσιου και Παράκτιου τουρισμού.                           
    Συμπερίληψη εκτός από τις καταδύσεις και αρκετών άλλων πολύ σημαντικών εμπειριών όπως οι μίνι κρουαζιέρες,                            
    snorkelling, κολύμβηση, παράκτιων περιπάτων, θαλάσσιων σπορ, ψαρέματος, παρατήρηση άγριας ζωής, εκδηλώσεων κτλ.    

Ποδηλατικός Τουρισμός
Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην αξιολόγηση και βελτίωση υφιστάμενων διαδρομών και σχεδιασμό νέων, την  προσφορά ποδηλατικών 
πακέτων, την  δημιουργία training camps και  στην  προβολή τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, της μοναδικής αυτής  εμπειρίας 
που έχει να προσφέρει η Πάφος. 

Μέσα στα πλαίσια ανάπτυξης του ποδηλατικού τουρισμού, έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία 9  ποδηλατικών διαδρομών που περιλαμβάνει 
πλήρη σήμανση, χαρτογράφηση και εγκατάσταση ποδηλατοστασίων με σκοπό να δοθεί η ευκαιρία στους επισκέπτες να ανακαλύψουν 
την Πάφο με το ποδήλατο. Βάσει του  σχεδιασμού οι διαδρομές συνδέουν τουριστικές περιοχές από τα Κούκλια μέχρι τον Πωμό 
και περιλαμβάνουν στάσεις σε σημεία όπως αρχαιολογικά μνημεία, καταστήματα, επισιτιστικές μονάδες, οινοποιεία κ.α. Η παροχή 
ποδηλατικών πακέτων, τόσο ως εμπειρία για αρχάριους ή σε απλούς επισκέπτες αλλά και για επαγγελματική προετοιμασία και άσκηση  
προσφέρονται από το 2014 με επιτυχία στην ευρύτερη περιοχή.  Για το 2021-2022 υπάρχει στους σχεδιασμούς μας περαιτέρω  επέκταση 
του δικτύου ποδηλατικών διαδρομών με έμφαση στην ενδοχώρα. Η ΕΤΑΠ είναι σε επαφή με το Τμήμα Δασών για τον σκοπό αυτό.

Περιπατητικός Τουρισμός 
Η όλη προσπάθεια επικεντρώνεται στην αξιολόγηση και βελτίωση υφιστάμενων μονοπατιών καθώς και τον σχεδιασμό νέων με κύριο 
στόχο τον εμπλουτισμό της εμπειρίας και την στήριξη της υπαίθρου. Το 2021 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση για αναβάθμιση 10 (δέκα) 
υφιστάμενων μονοπατιών από ειδικό επαγγελματία, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα κριτήρια που θέτει το European Ramblers Asso-
ciation και τα Leading quality trails (Ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης, αποδεκτά από τα περισσότερα σωματεία, περιπατητές κτλ). Η 
όλη προσπάθεια συνεχίζεται με τη τρίτη φάση και το 2022 και αναμένεται με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης επιπρόσθετων 12 
μονοπατιών έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα και καταγραφή των προβλημάτων, ελλείψεων κτλ. 



Τουρισμός Υπαίθρου  
Ο τουρισμός υπαίθρου, είναι για μας ύψιστης σημασίας. Αναμένουμε άμεσα το Υφυπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με τον Επίτροπο 
Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και άλλων εμπλεκόμενων Υπουργείων να ετοιμάσουν συγκεκριμένη στρατηγική και σχέδιο δράσης 
το οποίο να καλύψει την Ύπαιθρο σε Παγκύπρια βάση.
 
Παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες και τις επί μέρους, μεμονωμένες δράσεις που γίνονται από αρκετούς εμπλεκόμενους, 
διαφαίνεται ότι η ύπαιθρος συνεχίζει να φθίνει και να εγκαταλείπεται. 
Σοβαρότατο διαχρονικό πρόβλημα είναι η αστυφιλία και κατ΄ επέκταση ο μαρασμός της υπαίθρου. Η ανεπαρκής δημόσια συγκοινωνία, 
τα όχι τόσο αποτελεσματικά σχέδια κινήτρων που υπάρχουν για απόκτηση κατοικίας για νέα ζευγάρια αλλά και η ανάγκη για 
διασφάλιση όλων των προϋποθέσεων που χρειάζονται για παραμονή ή και επιστροφή στην ύπαιθρο είναι μερικά από τα προβλήματα.

Η ΕΤΑΠ Πάφου εμμένει στην ανάγκη για δημιουργία προϋποθέσεων αντιμετώπισης της αστυφιλίας και επιστροφής νέων ανθρώπων 
στην ύπαιθρο. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των όσων αναφέρονται πιο πάνω, είναι να δημιουργηθούν νέες και να 
αναβαθμιστούν βασικές υφιστάμενες υποδομές (σύγχρονο οδικό δίκτυο και συγκοινωνίες, εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία, υπηρεσίες 
κλπ ), να παραχωρηθούν γενναιόδωρα κίνητρα για επαγγελματική αποκατάσταση, να ενθαρρυνθούν και να στηριχτούν οι επενδύσεις 
στην ύπαιθρο, να δοθούν κίνητρα για στέγαση και παραμονή στα χωριά, να γίνουν άμεσα βραχυπρόθεσμες αποτελεσματικές 
παρεμβάσεις οι οποίες θα προσδώσουν προοπτική για δημιουργία συνθηκών κανονικής διαβίωσης και παράλληλα να υλοποιηθεί ο 
σχεδιασμός για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. 

Η  ΕΤΑΠ Πάφου επιθυμεί διακαώς την ανάληψη πρωτοβουλίας από μέρους της Κυβέρνησης  για να επιτευχθεί τα επόμενα χρόνια η 
πολυπόθητη ανάπτυξη και αναζωογόνηση της υπαίθρου. Επισημαίνουμε ότι η πλήρης διάλυση της υπαίθρου είναι προ των πυλών, 
γι΄ αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη ετοιμασίας μελέτης αναζωογόνησης της Κυπριακής Υπαίθρου πριν να είναι πολύ αργά. Χωρίς την 
ύπαιθρο η Κύπρος θα χάσει τουριστικά, κοινωνικά και οικονομικά αλλά κυρίως θα στερήσει μελλοντικά από τους ντόπιους και τους 
ξένους επισκέπτες τις ανεπανάληπτες εμπειρίες της υπαίθρου.

Τουρισμός Γκόλφ 
Αναμφισβήτητα τα Γκόλφ αποτελούν  συγκριτικό πλεονέκτημα για την Πάφο και είναι μια υποδομή η οποία συμβάλει στην 
σμίκρυνση της εποχικότητας. Κατά καιρούς σε συνεργασία με τα τέσσερα γήπεδα Γκόλφ συμμετείχαμε σε εργαστήρια στην Κύπρο 
και το εξωτερικό  και έχουμε φιλοξενήσει εξειδικευμένους τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους. Παράλληλα τα γκολφ 
περιλαμβάνονται εκτενώς στο έντυπο και το ηλεκτρονικό υλικό καθώς και σε όλες τις ενέργειες προώθησης.   

Άλλες Μορφές Τουρισμού 
Με την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Πάφου δημιουργείται μεγάλη προοπτική στην περαιτέρω ανάπτυξη και 
άλλων μορφών τουρισμού. Όπως διαφάνηκε και από προηγούμενες  μελέτες η Πάφος μπορεί να αναπτύξει ή και να διευρύνει μορφές 
τουρισμού όπως τον τουρισμό υπαίθρου, τουρισμό υγείας και ευεξίας, τον θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό, τον εκπαιδευτικό/
ερευνητικό τουρισμό κ.α. Οι προοπτικές για ανάπτυξη τέτοιων μορφών τουρισμού είναι πολύ μεγάλες. Με την συμβολή της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού τομέα, του Υφυπουργείου και των εμπλεκομένων κρατικών υπηρεσιών, το όραμα αυτό μπορεί να 
πραγματοποιηθεί στην βάση ενός ρεαλιστικού μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. 

Αύξηση του αριθμού των μελών και συνεργατών  
To 2020-2021 έχει πραγματοποιηθεί αύξηση του αριθμού των μελών της ΕΤΑΠ με την ένταξη των Κοινοτήτων Αργάκας και Πωμού, 
την επαναδραστηριοποίηση της κοινότητας Κουκλιών, την ενδυνάμωση των σχέσεων με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη 
αλλά και διαφόρων άλλων κοινοτήτων της υπαίθρου. Ιδιαίτερη  σημασία αποτελεί η επαναδραστηριοποίηση του μνημονίου 
συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου το οποίο προνοεί συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού, έρευνας, ευρωπαϊκών 
και άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Γνωστοποίηση αιτημάτων/προβλημάτων και Επίλυσης τους  
Η ΕΤΑΠ,  συνεχώς  προωθεί τα αιτήματα αλλά και προβλήματα της Τουριστικής Πάφου προς επίλυση, με παρεμβάσεις και οργάνωση 
σχετικών συναντήσεων με τις τοπικές αρχές, τους αρμόδιους υπουργούς και κυβερνητικά τμήματα.  Μέσα στα πλαίσια αυτά και 
σε μια προσπάθεια ευρύτερης κατανόησης και ενημέρωσης για τα θέματα που μας απασχολούν γίνεται σημαντική αξιοποίηση των 
ΜΜΕ.
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Μέτρα και κίνητρα Στήριξης της Τουριστικής Βιομηχανίας:
 > Την Ενίσχυση – διεύρυνση της διαφημιστικής εκστρατείας με στόχευση στην απευθείας προσέλκυση πελατών/   
    επισκεπτών.
 > Αύξηση των πτήσεων και διεύρυνση των προορισμών από και προς το αεροδρόμιο Πάφου για ενίσχυση του
    τουρισμού και της αγοράς παραθεριστικής κατοικίας.
 > Εξαιρετικά σημαντική είναι και η προώθηση, μέσω παροχής κατάλληλων κινήτρων, των παρεμφερών μορφών   
                      τουρισμού όπως αθλητικού, πολιτιστικού, θρησκευτικού και εναλλακτικού τουρισμού (για παράδειγμα τουρισμού  
    υγείας/ ευεξίας, κ.α.)
 > Διεύρυνση των κινήτρων αναβάθμισης/ ανακαίνισης/ εκσυγχρονισμού τουριστικών μονάδων ούτως ώστε να   
    καλύψουν και άλλους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας πέραν των ξενοδοχειακών μονάδων.    
 > Κίνητρα για συμμετοχή των επαγγελματιών σε αποστολές στο εξωτερικό με στόχο την βελτίωση και διεύρυνση   
                      επιχειρηματικών συνεργασιών.   
 > Παροχή κινήτρων σε μονάδες της τουριστικής βιομηχανίας για διατήρηση της λειτουργίας τους  και κατά τη   
    διάρκεια της χειμερινής περιόδου και μέχρι εξάλειψης της πανδημίας. 
 > 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 αθλήματα και γενικά σε όλους τους
    τομείς παροχής υπηρεσιών.

Άμεση Υλοποίηση βασικών έργων Υποδομής στην Πάφο:
 > Η δημιουργία δορυφορικού καζίνο στην Πάφο δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των επισκεπτών γι΄ αυτό και ζητούμε την  
                      αναβάθμιση του υφιστάμενου ούτως ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες που παρέχονται από ένα κανονικό
     καζίνο σε μικρότερη φυσικά κλίμακα.  
 > Δημιουργία Μαρίνας στα Πότιμα. 
 > Αύξηση και αναβάθμιση των οργανωμένων παραλιών λουόμενων 
 > Συνέχιση της αναβάθμισης και εξωραϊσμού του δομημένου περιβάλλοντος κυρίως στις τουριστικές περιοχές
   αλλά και την ενδοχώρα.
 >  Ολοκλήρωση του δρόμου Αεροδρομίου – Πάφου μέχρι την περιοχή Μαρίνας στα Πότιμα.
 > Επιτάχυνση των βελτιωτικών έργων του δρόμου Πάφου – Πόλεως Χρυσοχούς.
 > Αναβάθμιση και λειτουργία του Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου σε  ολόχρονη βάση.
 > Δημιουργία αριθμού γηπέδων ποδοσφαίρου για φιλοξενία αγώνων και προετοιμασία  ξένων ομάδων και 
    δημιουργία ολοκληρωμένου Αθλητικού Κέντρου Διεθνών προδιαγραφών.
 > Η μεταφορά και λειτουργία της Σχολής Τουρισμού του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο και η εγκατάσταση του Αμερικάνικου 
    Πανεπιστημίου της Βηρυτού, η οποία χαιρετίζεται θερμά από μέρους της ΕΤΑΠ, μιας και θα συμβάλει καθοριστικά στην 
                      δημιουργία νέου πυλώνα ανάπτυξης, αυτού του τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.   
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ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ   
& ΑΜΕΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

| ΑΜΕΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ

1. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

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 προσπάθειες 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 (Headquartering). 

2. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΦΟΥ – ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Πάφου κος Γιώργος 
Μάης είχε τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
κο Γιάννη Καρούσο όπου του μετέφερε τα ευχάριστα νέα αναφορικά με το δρόμο 
Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς. 

Σύμφωνα με τον Υπουργό, μετά και τις εξελίξεις που σημειώθηκαν για το έργο 
στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου 
του είχε προχωρήσει σε κατακύρωση του Διαγωνισμού «Μελέτη και Κατασκευή 
του Αυτοκινητοδρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, Τμήμα 1 – Φάση (Α)» στον 
επιτυχόντα προσφοροδότη και απέμενε ουσιαστικά να παρέλθει ο χρόνος που 
δόθηκε για τα επηρεαζόμενα μέρη να προχωρήσουν σε ενστάσεις. Ο χρόνος χρήσης 
του πιο πάνω δικαιώματος έχει παρέλθει  και ως εκ τούτου η προσφορά έχει 
οριστικά κατακυρωθεί στον επιτυχόντα προσφοροδότη. Ο χρόνος χρήσης του πιο 
πάνω δικαιώματος έχει παρέλθει  και ως εκ τούτου η προσφορά έχει οριστικά 
κατακυρωθεί στον επιτυχόντα προσφοροδότη.



Αφού προηγήθηκαν οι γεωλογικές μελέτες, γεωτρήσεις και άλλες μελέτες που απαιτούσε 
το έργο, την Παρασκευή   01.07.2022 πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης των εργασιών 
κατασκευής του Αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλις Χρυσοχούς, ύψους 86.84 εκ. ευρώ. Η Α’ 
Φάση των κατασκευαστικών έργων περιλαμβάνει κατασκευή δρόμου δύο λωρίδων από την 
Αγία Μαρινούδα  μέχρι το Στρουμπί, μήκους 15,5 χλμ., με προοπτική αναβάθμισής του σε 
αυτοκινητόδρομο τεσσάρων λωρίδων. 

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου, ευχαρίστησε τον Υπουργό για την στήριξη του στις προσπάθειες 
αυτές καθώς και για τους χειρισμούς από μέρους του ιδίου και γενικά των υπηρεσιακών 
του Υπουργείου του και τόνισε ότι το Επιμελητήριο Πάφου θα παρακολουθεί στενά τις 
εξελίξεις και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του έργου. Ταυτόχρονα, μέλημα του ΕΒΕ 
Πάφου αποτελεί η ωρίμανση της Β’ Φάσης του δρόμου που θα ξεκινάει από το Στρουμπί 
μέχρι την Πόλη Χρυσοχούς ώστε να ολοκληρωθεί το έργο για να μπορέσει να επιφέρει τα 
αναμενόμενα οφέλη.

3.ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΦΟΥ & ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου συναντήθηκε 
μαζί με εκπροσώπους της Κοινοπραξίας στους οποίους ανατέθηκε η Μελέτη για τη συνδυαστική 
ανάπτυξη της Μαρίνας της Πάφου, τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021. 

Εκ μέρους του ΕΒΕ Πάφου στη σύσκεψη παρακάθισαν οι κ.κ.. Γιώργος Μάης Πρόεδρος, 
Χαράλαμπος Παπαντωνίου Αντιπρόεδρος Εμπορίου, Παντελής Ευαγγέλου Αντιπρόεδρος 
Υπηρεσιών, Χρύσης Χρυσάνθου Αντιπρόεδρος Τουρισμού, Ζήνωνας Ζήνωνος Επίτιμος Γραμματέας και Μαρίνος Στυλιανού Γραμματέας/ 
Διευθυντής. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης και εκπρόσωποι άλλων Φορέων όπως ο Πρόεδρος του Τοπικού Συνδέσμου ΠΑΣΥΞΕ, 
κος Θάνος Μιχαηλίδης και ο Διευθυντής της ΕΤΑΠ. 

Από πλευράς της Κοινοπραξίας παρακάθισαν οι κ.κ. Νίκος Κυριακίδης Head of Financial Advisory Services, Κυριάκος Χαραλαμπίδης  
Director, Financial Advisory Services και η κα Ραφαέλα Νικολϊδου Assistant Manager, Financial Advisory Services  εκ μέρους της Deloitte 
Cyprus, οι κ.κ. Νικόλαος Παναγόπουλος Ακτομηχανικός και Νικόλαος Σαμλίδης Λιμενολόγος εκ μέρους της Triton Consulting Engineers 
και ο κος Άγις Ιακωβίδης Πολιτικός και Περιβαλλοντικός Μηχανικός εκ μέρους της IACO  Environmental & Water Consultants ltd.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος, κατατέθηκαν απόψεις και ανησυχίες σχετικές με την ανάπτυξη 
της Μαρίνας της Πάφου και γενικά τη σύνθεση που θα πρέπει να έχει αυτή η ανάπτυξη, τη ζήτηση και τις παραμέτρους που θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψιν, την χωρητικότητα της Μαρίνας και παρεμφερείς υπηρεσίες και άλλα. Συζητήθηκε επίσης το γειτνιάζων οδικό 
δίκτυο και ο περιβάλλοντας χώρος και τα έργα που θα πρέπει να προχωρήσουν. Από πλευράς Επιμελητηρίου έγινε ξεκάθαρο ότι τα 
χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να τηρηθούν με αυστηρότητα χωρίς οποιεσδήποτε άλλες καθυστερήσεις. 

Αμφότεροι, συμφώνησαν σε μια στενή συνεργασία για ανταλλαγή απόψεων και συμφωνήθηκε όπως η συνάντηση επαναληφθεί τους 
αμέσως επόμενους μήνες όταν θα αρχίσουν να επεξεργάζονται τα πρώτα δεδομένα/ ευρήματα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου συναντήθηκε μαζί τους αντιπροσώπους της Κοινοπραξίας που θα 
εκπονήσουν την Μελέτη για τη συνδυαστική ανάπτυξη της Μαρίνας της Πάφου
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Το Επιμελητήριο για σκοπούς προώθησης της υλοποίησης του Έργου είχε συναντήσεις με τον αρμόδιο Υφυπουργό, τον Γενικό 
Εισαγγελέα και άλλους αξιωματούχους του κράτους  και ενεργεί ως καταλύτης για την προώθηση της υλοποίησης του αναγκαίου 
αυτού έργου που θα συμβάλει στην ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού, θα εμπλουτίσει και αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν, θα 
προσελκύσει επενδυτές και θα καταστήσει την περιοχή σε «πόλο έλξης». Το Επιμελητήριο θα συνεχίσει άοκνα τις προσπάθειες 
υλοποίησης αυτού του αναγκαίου για την Πάφο έργου. Όσον αφορά το έργο της Συνδυαστικής ανάπτυξης  Μαρίνας και Υποδομής 
Υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή Πότιμα στην  Κισσόνεργα, το Επιμελητήριο με επιστολή του και αλλεπάλληλες επαφές με 
το Υφυπουργείο Τουρισμού απαίτησε την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, οι προσπάθειες αυτές φαίνεται να έχουν καρποφορήσει.

Υπενθυμίζουμε ότι για το έργο της Συνδυαστικής ανάπτυξης  Μαρίνας και Υποδομής Υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή 
Πότιμα στην  Κισσόνεργα, το Υφυπουργείο Τουρισμού προέβηκε σε διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «Competition for the provision of 
services for a comprehensive feasibility study of a combined marine development (marina and infrastructure that can accommodate 
cruise ships) in Kissonerga area, pafos».

Το ΕΒΕ Πάφου χαιρέτησε με ικανοποίηση την ολοκλήρωση της μελέτης της Συνδυαστικής ανάπτυξης  Μαρίνας και Υποδομής 
Υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή Πότιμα στην  Κισσόνεργα. Παρά το γεγονός ότι η μελέτη δεν τέθηκε στη διάθεση 
του, εξέτασε τα δεδομένα που είχε ενώπιον του βάση της παρουσίασης της τελικής έκθεσης σκοπιμότητας που ετοιμάστηκε 
από την κοινοπραξία Deloitte Cyprus και Triton Consulting Engineers για λογαριασμό του Υφυπουργείου Τουρισμού και κατέληξε, 
σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό, δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται ανάπτυξη εντός της θαλάσσιας περιοχής, όπως συμβαίνει με τις 
υπόλοιπες Μαρίνες της Κύπρου. Αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί και διασαφηνιστεί στους όρους εντολής προς τον μελετητή που 
θα ετοιμάσει τα έντυπα της προσφοράς.

Όπως καταδεικνύεται και στην μελέτη επιβάλλεται η αύξηση του συντελεστή δόμησης στα 60.000 m2 με 65.000 m2  προκειμένου 
το έργο να είναι ελκυστικό στους επενδυτές και Θα πρέπει να επιτραπεί στους επενδυτές εάν το επιλέξουν να ανεγείρουν ψηλά 
κτίρια, όπως έχει γίνει και σε άλλες Μαρίνες της Κύπρου. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η προσαρμογή με τις τάσεις της αγοράς 
και θα δοθεί η ευχέρεια δημιουργίας ανοικτών χώρων όπως mini Golf, γήπεδα αθλοπαιδιών, πλατειακών χώρων κ.α. τα οποία θα 
προσδώσουν αξία στην ανάπτυξη.
Η υποχρέωση για εγγυητική επιστολή ή άλλη εξασφάλιση για την χρηματοδότηση που να αφορά μόνο το κόστος των λιμενικών 
έργων (όχι τις υπόλοιπες αναπτύξεις – αυτό ήταν το πιο σημαντικό εμπόδιο για τους επενδυτές στον προηγούμενο διαγωνισμό). 
Η πιο πάνω επισήμανση δεν αφορά την παρουσίαση της μελέτης, είναι απλά επισήμανση την οποία θεωρούμε πολύ σημαντική και 
πρέπει να ληφθεί υπόψιν κατά την ετοιμασία των όρων προσφορoδότησης.

Η ανέγερση Ξενοδοχειακής μονάδας, θεωρούμε ότι πρέπει να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια του επενδυτή. Οι επενδυτές δεν 
πρέπει να περιορίζονται/ υποχρεώνονται να δημιουργήσουν Ξενοδοχειακή μονάδα με την κλασική έννοια του όρου αλλά να μπορούν 
να επιλέξουν μεταξύ Ξενοδοχείου, Ξενοδοχείου Συνιδιοκτησίας (condo Hotel), Διαμερισμάτων πολυτελείας με διευκολύνσεις, 
Ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων κλπ.

Το Επιμελητήριο καλεί το Υφυπουργείο Τουρισμού να μεριμνήσει για την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που 
τέθηκαν ώστε να αρχίσει το συντομότερο δυνατό η υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου υποδομής και ανάπτυξης 
για την Επαρχία.
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Παρουσίαση Τεχνοοικονομικής μελέτης από Υφυπουργό 
Τουρισμού για Μαρίνα

4. 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 υπόλοιπο τμήμα του δρόμου μέχρι το αεροδρόμιο 
βρίσκονται εκτός οποιοδήποτε αποδεκτών χρονοδιαγραμμάτων και βραχυκυκλώνουν την υλοποίηση ενός σημαντικού οδικού έργου. 

Δρόμος Αεροδρομίου-Τουριστικής Περιοχής παρά τον ποταμό Έζουσας
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου έχει ολοκληρώσει την Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης που αφορά το δρόμο 
Αεροδρομίου – Τουριστικής Περιοχής παρά τον ποταμό Έζουσας και έχει ήδη υποβληθεί στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Γιώργος Μάης εξήγησε ότι ο Μελετητής έχει ολοκληρώσει την μελέτη Ειδικής Οικολογικής 
Αξιολόγησης ενώ κατά τη διάρκεια της μελέτης το Επιμελητήριο προχώρησε και σε χαρτογράφηση της περιοχής και της προτεινόμενης 
όδευσης με τη χρήση drones, ώστε να 
συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
τα οποία και έχουν υποβληθεί στο Τμήμα 
Δημοσίων Έργων και τα οποία στη συνεχεία 
προωθήθηκαν στο Τμήμα Περιβάλλοντος 
για τη δική τους γνωμοδότηση. 
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Το θέμα της δημιουργίας των εγκαταστάσεων υποδοχής κρουαζιερόπλοιων, με τις επισημάνσεις που αναφέρονται στην παρουσίαση για 
την έλλειψη επίδειξης ενδιαφέροντος από πιθανούς επενδυτές, θα μπορούσε επίσης να αφεθεί στην ευχέρεια του επενδυτή. Για την 
ακρίβεια, θα πρέπει να μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιεί αυτές τις εγκαταστάσεις για την υποδοχή μεγάλων σκαφών αναψυχής (super 
yachts) ή/και κρουαζιερόπλοιων ή μόνο για ένα εκ των δύο ή και για κανένα από τα δύο.

Την ίδια στιγμή θα πρέπει να συμπεριληφθεί πρόνοια ώστε η κατασκευή των υποδομών (σε περίπτωση που θα υπάρξει ως επιλογή 
από τους επενδυτές) να μπορεί να επιχορηγηθεί από το κράτος και να παραχωρηθούν πρόσθετα κίνητρα προς τους επενδυτές για την 
κατασκευή των (π.χ. πρόσθετος συντελεστής δόμησης 5000 m2).

Η επιβάρυνση των επενδυτών για την εκμίσθωση της γης θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα πάγιο κόστος ανά έτος όπως καθορίζεται στη 
μελέτη και ένα μεταβλητό κόστος ποσοστού από 5% μέχρι 8% πάνω στις πωλήσεις οικιστικών μονάδων.
Ανεξάρτητα από τις πιο πάνω παρατηρήσεις, τις οποίες θεωρούμε σοβαρές, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δοθεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο 
μέσα στο οποίο θα μπορούν να κινηθούν οι εν δυνάμει επενδυτές. Το πλαίσιο και οι όροι θα πρέπει να διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον 
και παράλληλα να δημιουργουν τις συνθήκες που απαιτούνται για την προσέλκυση των επενδυτών.

Οι ιδιάζουσες οικονομικές συνθήκες και η αβεβαιότητα που επικρατεί, 
λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, δεν πρέπει να παραγνωριστούν. Θα 
πρέπει να τεθούν ξεκάθαροι όροι και σαφέστατα κριτήρια αξιολόγησης 
που θα διευκολύνουν τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και όχι 
να την περιπλέκουν και να δίνουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων και 
προσφυγών που ενδεχομένως να προκαλέσουν εμπλοκή στην υλοποίηση 
του σημαντικού αυτού έργου υποδομής για την Επαρχία.



Ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό κο Γιάννη Καρούσο ώστε να ενημερωθεί δεόντως αλλά και για να υπάρξει 
συντονισμός ως προς τα περαιτέρω βήματα που πρέπει να γίνουν. Η Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης βρίσκεται πλέον 
στα χέρια των αρμοδίων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων και σύντομα αναμένεται να υποβληθεί στην 
Περιβαλλοντική Αρχή για αξιολόγηση. Στα πλαίσια της αξιολόγησης θα κληθούν από το Τμήμα Περιβάλλοντος να εκφέρουν απόψεις 
όλα τα εμπλεκόμενα Τμήματα καθώς και οι 
Τοπικοί Φορείς. Είμαστε αισιόδοξοι διευκρίνισε 
ο κος Μάης ότι η νέα μελέτη σε συνδυασμό με 
την αλλαγή όδευσης θα επιτρέψουν τελικά 
την ολοκλήρωση του έργου. Θα αναμένουμε 
ωστόσο τις εξελίξεις και τις διαδικασίες που 
προβλέπονται για να καταλήξουμε σε ασφαλή 
συμπεράσματα. 

Από τη Συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων για το δρόμο 
Αεροδρομίου – Τουριστικής περιοχής | Ιανουάριος 2020. 

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου σε σύσκεψη που παρακάθησε,  είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον κ. Υπουργό και τον Διευθυντή του 
Τμήματος Δημοσίων Έργων την πρόοδο του σχεδιασμού του δρόμου Τάφοι των Βασιλέων – Κόλπου των Κοραλλίων.

Για τον συγκεκριμένο δρόμο έχουν ολοκληρωθεί, το επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό Σχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια παρουσίαση και 
λήφθηκαν  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 το οποίο έτυχε της εγκρίσεως του. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η προκαταρτική περιβαλλοντική μελέτη εκτίμησης 
επιπτώσεων στο περιβάλλον και τέθηκε ενώπιον της Περιβαλλοντικής Αρχής καθώς και των άλλων εμπλεκόμενων τμημάτων για 
έκδοση γνωμάτευσης. Έχει ολοκληρωθεί και αυτό το στάδιο ωστόσο πληροφορίες του ΕΒΕ Πάφου, επιβεβαιώνουν ότι στην έκθεση 
αξιολόγησης του έργου PCN, προέκυψε ότι το έργο χρειάζεται μελέτη βιωσιμότητας. Οι διαδικασίες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα 
την καθυστέρηση ακόμη περισσότερο του έργου. Η μελέτη βιωσιμότητας θα πρέπει να ολοκληρωθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας & 
Οικήσεως και εν συνεχεία να προωθηθεί στο Τμήμα Δημοσίων Έργων για κατασκευαστικά σχέδια.

Το ΕΒΕ Πάφου θα συνεχίσει τις εποικοδομητικές του παρεμβάσεις σε όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα ώστε να μπορέσει αυτό το έργο 
υποδομής να προχωρήσει μετά από χρόνια εμποδίων και χρονοκαθυστέρησης.    

Δρόμος Τάφοι των Βασιλέων – Κόλπου των Κοραλλίων
Τμήμα Χλώρακας – Κισσονέργας ( Χρίστου Κκέλη) παραλιακού Δρόμου Χλωρακα- Λέμπα- Κισσόνεργα

ΔΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΣ ΠΑΦΟΥ (Κόμβος Βιοφώς – Κέντρο Μελάνια)

Το ρυθμιστικό σχέδιο που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως εγκρίθηκε από την αρμόδια 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 στάλθηκε 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 
καθώς και για την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων. Ταυτόχρονα, η περιβαλλοντική προκαταρκτική εκτίμηση στάλθηκε 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 Έργα την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων ή/ και στην 
αρμόδια Τοπική Αρχή ή τον Δήμο Πάφου. 
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ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Η ουσιαστική σύνδεση της παραλιακής περιοχής Γεροσκήπου με τον παραδοσιακό πυρήνα της Γεροσκήπου ήταν έργο στρατηγικής 
σημασίας για τον Δήμο Γεροσκήπου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός μαζί με τις απαλλοτριώσεις έφτασε τα 5 εκατομμυρίων ευρώ από τα οποία το κράτος κατέβαλε 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 συνδυάζει τις συνέργειες της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας καθώς αναμένεται 
να προσδώσει στον άξονα αυτό και στη πλατεία 
Γεροσκήπου εμπορικότητα, αφού οι 5 χιλιάδες τουρίστες 
που διανυκτερεύουν και διακινούνται στα παραλιακά 
ξενοδοχεία  θα φθάνουν και στο πυρήνα της Γεροσκήπους. 
Αναμένεται με την αύξηση της επισκεψιμότητας να 
αυξηθούν και τα έσοδα του Δήμου από φορολογίες νέων 
επιχειρήσεων και από δικαιώματα αδειοδότησης των 
νέων υποδομών που θα απαιτηθούν. Το έργο εγκαινιάστηκε 
από τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
κο Νίκο Αναστασιάδη την 29η Οκτωβρίου 2021.

Στην κυκλοφορία ο συνδετήριος δρόμος οικιστικής – 
τουριστικής περιοχής Γεροσκήπου

5. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΚΑΙ   
    ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

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.

6. EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τον Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών & Έργων  κ. Γιάννη Καρούσο, συζητήθηκε και το θέμα της  
ανακαίνισης του Επαρχιακού Αρχαιολογικού Μουσείου. Ο κ. Καρούσος 
ανέφερε πως τον ερχόμενο Απρίλιο αναμένεται η ολοκλήρωση του 
έργου και το άνοιγμα του Μουσείου. Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου και 
Πρόεδρος της ΕΤΑΠ κος. Γιώργος Μάης έκανε λόγο για τις ημέρες και 
τις ώρες  λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και σημείωσε πως 
σε όλες τις χώρες μόνο μια μέρα της βδομάδας οι αρχαιολογικοί χώροι 
παραμένουν κλειστοί. Εκτίμησε μάλιστα πως ο αρχαιολογικός χώρος 
της Κάτω Πάφου πρέπει να παραμένει ανοικτός τα Σαββατοκύριακα 
για τους επισκέπτες.  Από την πλευρά του ο Υπουργός Μεταφορών 
σημείωσε την ανάγκη να τεθεί υπό δοκιμασία η ελεύθερη είσοδος 
στους αρχαιολογικούς μας χώρους όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες 
του κόσμου.

Το ΕΒΕΠ διατηρεί τη θέση του για την αναγκαιότητα σχεδιασμού και 
υλοποίησης νέου σύγχρονου μουσείου το οποίο να αναταποκρίνεται 
στις πραγματικές ανάγκες της Επαρχίας.
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7. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ  ΠΑΦΟΥ
Είναι προφανές ότι ενώ έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την ενίσχυση των πτήσεων στο αεροδρόμιο, υπάρχει ανάγκη αλλά και 
προοπτική για περαιτέρω αύξηση 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 όπως Βέλγιο | Αίγυπτος | Ινδία | Σκανδιναβικές Χώρες | Ρωσία | Αραβικές Χώρες | 
Γαλλία | Ουκρανία | Κίνα | Αυστρία | Λίβανο 
| Ρωσία. 

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου είναι 
ένα από τα βασικά έργα υποδομής που 
συμβάλουν στη τουριστική αλλά και 
γενικότερη ανάπτυξη της Επαρχίας. Το  
αεροδρόμιο  με σύγχρονο κτήριο υψηλών 
προδιαγραφών έχει την δυνατότητα να 
φιλοξενεί 2,7 εκατομμύρια επιβάτες τον 
χρόνο, 12.000 πτήσεις  ετησίως, με 28 
σημεία check-in. 

Στο 85% της αντίστοιχης περιόδου του 2019 έφτασε η επιβατική κίνηση τον Απρίλιο του 2022, ενώ καταγράφηκε σημαντική 
βελτίωση σε σύγκριση με το 2021. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2021 διακινήθηκαν 108,030 επιβάτες από και προς τους δύο 
Αερολιμένες της Δημοκρατίας, ενώ τον Απρίλιο του 2022 η επιβατική κίνηση αυξήθηκε σημαντικά και έφθασε στους 732,626 
επιβάτες, με την πληρότητα των πτήσεων να φτάνει το 81%.

Επιπλέον, την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου 2022, στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου διακινήθηκαν 
(αφίξεις και αναχωρήσεις), 1,587,337 επιβάτες σε σύγκριση με 230,908 την ίδια περίοδο του 2021. Η μέχρι στιγμής αεροπορική 
επιβατική κίνηση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου-30 Απριλίου 2022 φτάνει το 70% της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Το μεγαλύτερο μερίδιο επιβατικής κίνησης του Απριλίου προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο (241,000) και ακολουθούν η Ελλάδα 
(117,000), η Γερμανία (52,000), το Ισραήλ (51,000), η Πολωνία (35,000), η Αυστρία (29,000) και η Ιταλία (20,000).

Το γεγονός ότι η επιβατική κίνηση Απρίλιου 2022 είναι στο 85% της αντίστοιχης επιβατικής κίνησης του Απρίλιου 2019, στέλνει 
αισιόδοξα μηνύματα ως προς την αεροπορική συνδεσιμότητα της χώρας και την προσπάθεια αναπλήρωσης του κενού που έχει 
δημιουργηθεί από τις αγορές της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Ουσιαστικός παράγοντας στην ανάπτυξη του αεροδρομίου αποτελεί και η κατάργηση του προστατευτισμού στις δρομολογημένες 
πτήσεις από και προς τρίτες χώρες ώστε να δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης των ευκαιριών αύξησης του τουριστικού ρεύματος 
και από μη Ευρωπαϊκές Χώρες. Εξάλλου ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου και Πρόεδρος της ΕΤΑΠ κος Μάης αναφέρθηκε στην ανάγκη 
επέκτασης των εγκαταστάσεων του Αεροδρομίου Πάφου και ιδιαίτερα της αίθουσας αναχωρήσεων, τη δημιουργία VIP αίθουσας, τη 
βελτίωση του κλιματισμού του αερολιμένα της Πάφου. Αναφέρθηκε και στα προβλήματα που έχουν προκύψει με τους οδηγούς και 
τις υπηρεσίες ταξί, καθώς επίσης και την αναρχία που επικρατεί, την ακαλαισθησία και στην αναγκαιότητα της υιοθέτησης ταρίφας.
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8. ΓΗΠΕΔΑ ΓΚΟΛΦ   
Το Επιμελητήριο υποστηρίζει την πολιτική που προωθείται από το 
Υφυπουργείο Τουρισμού και η οποία απορρέει  από την Εθνική Στρατηγική 
Τουρισμού για  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 ενισχύσουν ακόμη 
περισσότερο το τουριστικό προϊόν της Επαρχίας και θα συμβάλουν στη 
προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού, κάτι που ασφαλώς συνδέεται άμεσα και 
με την στρατηγική του Κράτους.

Τα τέσσερα γήπεδα γκολφ μαζί και με το golf park που ήδη λειτουργούν στην 
Πάφο καθώς και τα τέσσερα νέα προγραμματιζόμενα γήπεδα, συμβάλουν 
καθοριστικά στην προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού, στην γενικότερη 
αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και στη καθιέρωση της  Πάφου ως προορισμό για golfers

9. 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. 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ C2 PAPHOS
Τα Cyprus Casinos (“C2”), τα πρώτα και μοναδικά αδειοδοτημένα καζίνο στην Κυπριακή Δημοκρατία, ανακοίνωσαν την έναρξη 
λειτουργίας του τέταρτου και τελευταίου δορυφορικού καζίνο - Cyprus Casinos 
Paphos (“C2 Paphos”). Το C2 Paphos καλωσόρισε τους πρώτους επισκέπτες του,  
το Φεβρουαρίου 2020, έπειτα από τη λειτουργία του προσωρινού καζίνο στη 
Λεμεσό και των δορυφορικών καζίνο σε Λευκωσία, Λάρνακα και Αγία Νάπα. Το 
C2 Paphos βρίσκεται στον Δήμο Γεροσκήπου στη Λεωφόρο Θεάς Αφροδίτης, στην 
κεντρική τουριστική περιοχή του Δήμου, σε κοντινή απόσταση από τον Διεθνή 
Αερολιμένα Πάφου και το ιστορικό κέντρο της Πάφου. Ωστόσο, πάγιο αίτημα του 
ΕΒΕ Πάφου είναι όπως αναβαθμιστεί το δορυφορικό καζίνο της επαρχίας μας 
καθώς θεωρεί ότι αυτό εμπλουτίζει το τουριστικό προϊόν της περιοχής και ότι θα 
προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες στην επαρχία της Πάφου. 

To δορυφορικό καζίνο στην Πάφο 

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 καζίνο, δίνουν 
ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες 
θεάματος. Με τη λειτουργία του καζίνο 
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.
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10. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ     

ΛIMANAKI K. ΠΑΦΟΥ & ΛΑΤΣΙΟΥ  
Μετά τη διασαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δυο λιμανιών (Κ. Πάφου & Λατσιού) 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 Κύπρου. 

Η ανάπτυξη και αναβάθμιση του Λιμανιού της Κ. Πάφου θα πρέπει να διασφαλίσει τις πιο κάτω βασικές αρχές: 
• Να διατηρήσει το Λιμανάκι το χαρακτήρα 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 επιτευχθεί η αναβάθμιση 
των προσφερόμενων υπηρεσιών και η λειτουργικότητα του Λιμανιού.
• Να εξωραϊστεί ο περιβάλλων χώρος, τα υφιστάμενα κτίρια και οι διάφορες κατασκευές και να δημιουργηθεί άνετη και   
   απρόσκοπτη προσπέλαση  για τους επισκέπτες.

Το ΕΒΕ υποστηρίζει την θέση για αναβάθμιση του Λιμανιού του Λατσιού με 
την δημιουργία της αναγκαίας υποδομής στο θαλάσσιο και χερσαίο χώρο, με 
στόχο την δημιουργία δυνατότητας παροχής υπηρεσιών,  συμβάλλοντας έτσι 
στον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Στηρίζει τις 
προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής για επέκταση του λιμανιού και την αύξηση 
των θέσεων ελλιμενισμού.      

Προβλήτες | Υποδομή, Υποδοχής Κρουαζιερόπλοιων
Η Πάφος λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των φυσικών πλεονεκτημάτων 
που διαθέτει βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες των διοργανωτών 
κρουαζιέρων. Πάγιο αίτημα των φορέων της Επαρχίας εδώ και  αρκετά χρόνια 
είναι η κατασκευή προβλητών για ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού.   

Λιμάνι Λατσιού | Π.Χρυσοχούς 

Ως Επαρχία, με τεράστια συνεισφορά στην τουριστική ανάπτυξη, 
στοχεύουμε στην ανάπτυξη και του ναυτικού τουρισμού. Το αίτημα μας 
είναι η κατασκευή μόνιμης προβλήτας για τον ασφαλή ελλιμενισμό των 
μεγάλων κρουαζιερόπλοιων και η παροχή ασφαλούς πρόσβασης των 
επισκεπτών στην στεριά. 

Σε ευρεία Σύσκεψη στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων προτάθηκε η δημιουργία Υποδομής Υποδοχής 
Κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή Πότιμα σε συνδυασμό με την κατασκευή της Μαρίνας της Πάφου. Ωστόσο το ΕΒΕ Πάφου επιμένει 
στη θέση του ότι αυτό θα πρέπει να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια του επενδυτή.  

Το ενδιαφέρον για δημιουργία προβλητών για προσέλκυση μικρότερων κρουαζιερόπλοιών στο γραφικό λιμανάκι της Κ. Πάφου 
δεν έχει εγκαταλειφθεί από το ΕΒΕ Πάφου.
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11.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 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 την αναβάθμιση των παραλιών της Επαρχίας.        

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 κυματοθραύστες στο λιμανάκι του Λατσιού. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
συμπεριέλαβε το έργο για την κατασκευή 10 κυματοθραυστών, στην παραλιακή ζώνη από το Λιμανάκι του Λατσιού μέχρι τον 
κατασκηνωτικό χώρο του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς στις εξαγγελίες του. Η υλοποίηση του έργου έχει άρχισε τις 23/1/2016 και οι 
εργασίες ολοκληρώθηκαν τέλος του 2018 με σκοπό την προστασία και βελτίωση του  παραλιακού μετώπου της Πόλης Χρυσοχούς. 
Το συνολικό κόστος του ήταν 3,9 εκ.+ Φ.Π.Α.. Σημειώνεται ότι το έργο συγχρηματοδοτήθηκε 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 Κάτω Πάφου
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:
 > 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 θα γίνουν θα είναι προσαρμοσμένες στο φυσικό ανάγλυφο, στην κλίμακα της περιοχής και µε   
     σεβασμό στο περιβάλλον. 
 > Την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης σε ολόκληρο το μήκος της µε την εξέταση   
     εναλλακτικών σχεδίων.
 > 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%) και/ ή συνδυασμός με τη συγχρηματοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 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 αλλά και να θέσουν το έργο ψηλά στις προτεραιότητες τους.

Το ΕΒΕ Πάφου χαιρετίζει την  αποπεράτωση των έργων για βελτίωση του παραλιακού βορειοδυτικού μετώπου Πάφου με 
την κατασκευή κυματοθραυστών 

Ολοκλήρωση των κυματοθραυστών 
στην περιοχή Venus Beach Hotel 
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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 2021 – 2027.

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 λουόμενων, 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 με προτεραιότητα την  
1η  φάση (περιοχή  των Δημοτικών ορίων του Δήμου Πάφου, Φάρος, Τάφοι των Βασιλέων μέχρι την περιοχή εκβολής του ποταμού 
Βρέξη). 
 

Μελέτη από το Ξενοδοχείο Phaethon στη 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 τη 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 και 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.

16 αποσπασμένων κυματοθραυστών                                                                                             4 
εγκάρσιων προβόλέων (διατήρηση μέρους υφιστάμενων μόλων)   
Καθαίρεση τεχνητών έργων (υφ. προβόλων και κυματοθραυστών)                                                                           
Τεχνική ανάπλαση ακτών

Κοινή Συνεδρία Δημοτικών Συμβουλίων Πάφου & Γεροσκήπου 
για τους κυματοθραύστες

Το ΕΒΕ Πάφου χαιρετίζει την πρόσφατη εξέλιξη και τον χειρισμό 
γι’ αυτό το πολύ σημαντικό βελτιωτικό έργο αφού αναμένεται ότι 
σύντομα θα ετοιμαστούν τα κατασκευαστικά σχέδια ώστε περί το 
τέλος του τρέχοντος έτους να προκηρυχθούν οι προσφορές. Το 
κόστος θα συγχρηματοδοτηθεί από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και το 
Κράτος. Η βελτίωση των παραλιών θεωρείται για το ΕΒΕ Πάφου 
ύψιστης σημασίας αφού θα επιφέρει ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης 
συμβατή με τουριστικές χρήσεις και χρήσεις αναψυχής κάτι που 
στερείται σήμερα η Πάφος γενικότερα. Επιπλέον θα δημιουργηθεί 
ασφαλές περιβάλλον για τους λουόμενους και θα προστατευτεί η 
ακτογραμμή από τη συνεχής διάβρωση. Προς τούτο εκπονήθηκε 
στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) η οποία 
εξέτασε εναλλακτικές λύσεις. Κύρια θέματα που απασχόλησαν την 
αξιολόγηση της ΣΜΠΕ, εκτός από παράκτια υδραυλικά θέματα ήταν 
η παρουσία λειβαδιών Ποσειδωνίας και αρχαιοτήτων στην περιοχή.

Η Περιβαλλοντική Αρχή ενέκρινε με ορισμένες προσαρμογές τη λύση 
που προτάθηκε. Το σχέδιο αυτό προνοεί συνοπτικά την αναδιάταξη των 
πλείστων υφιστάμενων κυματοθραυστών δημιουργώντας μια ενιαία 
ορθολογιστική προστασία και βελτίωση της ακτής ελαχιστοποιώντας 
τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ελπίζουμε σύντομα να 
ξεπεραστούν οι ενστάσεις και ανησυχίες και το έργο να μπει σε τροχιά 
υλοποίησης
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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 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 κυματοθραυστών στο 
παραλιακό μέτωπο Γεροσκήπους, ενώ ολοκληρώθηκαν και οι 
κατασκευαστικές εργασίες για τους υπόλοιπους έξι.

Το  Επιμελητήριο Πάφου ζητά  την άμεση διεξαγωγή μελέτης για την περιοχή από τα Δημοτικά όρια Γεροσκήπου (Πόταμος 
Έζουσας) μέχρι την Πέτρα του Ρωμιού (Ακρωτήριο Άσπρο). Η  περιοχή διαθέτει  μερικές από τις ωραιότερες παραλίες της 
Επαρχίας μας και πρέπει να μελετηθεί αναλόγως. 

Καταδυτικός Τουρισμός – Τεχνητός Ύφαλος (Γεροσκήπου – Πόλις Χρυσοχούς) 

Η Πάφος διαθέτει πλέον το δικό της τεχνητό θαλάσσιο ύφαλο που αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση των αλιευτικών 
αποθεμάτων και στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος με την πόντιση του σκάφους «Laboe» στην θαλάσσια περιοχή κοντά 
στα Μουλιά περιοχή του Δήμου Γεροσκήπου. 

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 τότε 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 αύξηση 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 εξεύρεση 
χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα ενώ σε εξέλιξη υπάρχουν διαβουλεύσεις με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου.  

Δημιουργία πρώτου θαλάσσιου πάρκου στην Κύπρο
Πλήρως ικανοποιημένο είναι το ΕΒΕ Πάφου, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου και οι 
τουριστικοί φορείς της Πάφου αφού μετά από πολύμηνες προσπάθειες και συλλογικές ενέργειες έχει γίνει κατορθωτό να 
κηρυχθεί η θαλάσσια περιοχή λουομένων «Τα Μπάνια» στην Κ. Πάφο ως προστατευόμενη 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 από τον αρμόδιο Υπουργό λειτουργεί ως ένα επιπρόσθετο μέτρο προστασίας και εμπλουτισμού της βιοποικιλότητας 
και βάζει φραγμό στην ανεξέλεγκτη αλίευση στην περιοχή 
λουομένων. Ως αποτέλεσμα αναμένεται να αυξηθεί και να 
εμπλουτιστεί η θαλάσσια βιοποικιλότητα και ζωή ενώ η 
περιοχή σύντομα θα αποτελεί ένα μοναδικό σημείο αναφοράς 
και ενδιαφέρουσας εμπειρίας για ελεύθερη κατάδυση    
(snorkeling).

Ήδη η συγκεκριμένη περιοχή παρουσιάζει πλούσια θαλάσσια 
ζωή και αρχαιολογικό ενδιαφέρον και είναι πολύ δημοφιλής 
περιοχή λουομένων, βραβευμένη με Γαλάζια σημαία και χρυσό 
μετάλλιο ποιότητας (Quality Coast Award) και είναι πλήρως 
στελεχωμένη και εξοπλισμένη για να ανταποκρίνεται σε 
πιθανές ναυαγοσωστικές ανάγκες σε ολόχρονη βάση.

Θαλάσσιο Πάρκο 
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| ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ & ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
Το ΕΒΕ Πάφου χαιρετίζει τις εξαγγελίες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για έργα που είναι πολύ σημαντικά για 
την αναβάθμιση της εικόνας και της ανάπτυξης της Επαρχίας. Παράλληλα στηρίζει τις προσπάθειες του Δήμου Πάφου για 
ανασυγκρότηση και ενδυνάμωση του ιστορικού Εμπορικού Κέντρου της Πόλης, με τη σιγουριά ότι έτσι θα ενισχυθεί ουσιαστικά 
η εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή. Στηρίζει έμπρακτα επίσης και τις προσπάθειες των υπολοίπων Δήμων της Επαρχίας 
μας, του Δήμου Γεροσκήπου, Πέγειας και Πόλεως Χρυσοχούς για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων υποδομής και ανάπτυξης. 

Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής 
Μέριμνας Δήμου Πάφου

Κατασκευή Δημοτικού 
Εστιατορίου στην παραλία 
Βρυσούδια της Πάφου

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Α/Α   ΕΡΓΟ            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ       ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

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

Ολοκληρώθηκε το 
2020

Κατασκευή Δημοτικού Εστιατορίου στην παραλία Βρυσούδια 
της Πάφου

Ανέγερση Πολυδύναμου Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας

Κατασκευή τμήματος της οδού Σωτηράκη Μαρκίδη

Βελτίωση της οδού Παλαιπάφου

€1,050,000.00

€648,000.25
Ολοκληρώθηκε το 

2021

Ολοκληρώθηκε το 
2020

Ολοκληρώθηκε το 
2020

Ολοκληρώθηκε το 
2020

Ολοκληρώθηκε το 
2020

Ολοκληρώθηκε το 
2021

Ολοκληρώθηκε το 
2021

Ολοκληρώθηκε το 
2021

 €3,080,000.00

€390,000.00

€183,832.55

Ανάπλαση και ανάδειξη του Ψαροχωρίου στην Κάτω Πάφο €1.538.000

Αναβάθμιση του Οδικού Φωτισμού στο Λιμανάκι της Πάφου €102.500

Βελτίωση – Εξωραϊσμός του Δημοτικού Πάρκου Ηρώων 
Ε.Ο.Κ.Α 1955 – 1959 (Δασούδι)

Διαμόρφωση υφιστάμενου Χώρου πρασίνου σε πάρκο ‘Ισμήνη 
Λιασίδου’

€230.000

€100.640
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Παραδόθηκε στους πολίτες η νεοανακαινισμένη οδός Φελλάχογλου,οι 
παρακείμενοι δρόμοι και οι νέοι χώροι στάθμευσης της περιοχής.

Κατασκευή τμήματος της οδού Σωτηράκη Μαρκίδη 

Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη τα  πιο κάτω έργα στην Δημαρχούμενη περιοχή της Πάφου:

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Α/Α    ΕΡΓΟ            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δημιουργία δικτύου υποδομών δημ. συγκοινωνιών και δημ. υγιεινής στην Πάφο 
και Γεροσκήπου, με τη μέθοδο μελέτη, κατασκευή, συντήρηση 

6,397,800.00

8,998,000.00Βελτίωση των λεωφόρων Ευαγόρα Παλληκαρίδη (τμήμα), Ελλάδος, Νεόφυτου 
Νικολαΐδη (τμήμα) και Γ. Γρίβα - Διγενή (τμήμα)

3,122,000.00Δημιουργία του Δημοτικού Πάρκου των Χρωμάτων

2,022,000.40Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Κάτω Πάφου

128,145.00
Κατασκευή διευκολύνσεων και βελτιώσεων στο Εμπορικό Παραδοσιακό 
Κέντρο της Πάφου 

107,797.05Χρωματισμός νεοκλασικών κτιρίων – εκπαιδευτηρίων στην Πάφο 

214,990.00Αναβάθμιση χώρων αθλοπαιδιών του Δήμου Πάφου επι των οδών Κάνιγγος, 
Αλεξανδρουπόλεως, Αγίου Διονυσίου και Μιντχάτ Πασά

317,490.00Ανέγερση Κέντρου Εξυπηρέτησης Δημοτών (Κ.Ε.Δ.) στην Πάφο

159,000.00Κατασκευή Σκιαδίων στο Λιμανάκι Πάφου

770,000.00Έξυπνη διαχείριση χώρων στάθμευσης

399,860.00Υλοποίηση και συντήρηση δικτύου LoRaWAN

329,000.00Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS)
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Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΗΜΟΤΗ

Δημοτικό Πάρκο Χρωμάτων

Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων
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1. 

2.

3.

4.

Α/Α

1.

Α/Α          ΕΡΓΟ                          ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ  (2021- 2022)                                                           
Μέσα στο 2021 ολοκληρώθηκαν τα πιο κάτω έργα: Βελτίωση δρόμου μεταξύ κόμβων 
Πλαζ και Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού
Το έργο περιλαμβάνει χωματουργικές και ασφαλτικές εργασίες, εργασίες κλειστού 
συστήματος αποχέτευσης όμβριων, τροποποιήσεις υφιστάμενων υπηρεσιών και 
εγκαταστάσεις νέων υπηρεσιών, κατασκευή πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμου και νέου 
οδοστρώματος, εγκατάσταση οδικού φωτισμού.

€1.246.000    
(πλέον ΦΠΑ)

Προτομές Ηρώων Γεροσκήπου και Μνημείο Αντίστασης 1974
Ο Δήμος έχει ολοκληρώσει πρόσφατα τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός νέου 
μνημείου Ηρώων στην Πλατεία Γεροσκήπου, για να τιμήσει τη μνήμη των τεσσάρων 
ηρώων της Γεροσκήπου, Χρήστου Κωνσταντινίδη, Γιαννάκη Ταλιώτη, Αντώνη Αντωνίου 
και Μιχάλη Κυπριανού, οι οποίοι θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας και του 
έθνους. Τα αποκαλυπτήρια των προτομών έγιναν την 1η Αυγούστου του 2021.  Ο Δήμος 
προχώρησε επίσης στη δημιουργία μνημείου αντίστασης 1974, δίπλα από το παλαιό ΚΕΝ 
τα αποκαλυπτήρια του οποίου έγιναν στις 15 Ιουλίου 2021, καθώς και προτομής του ήρωα 
Μιχάλη Χρ. Κυπριανού στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου.

€30.100
(πλέον ΦΠΑ|)

Συνδετήριος Δρόμος Οικιστικής – Τουριστικής Περιοχής
Το έργο αφορά την βελτίωση του δρόμου που συνδέει την οικιστική με την τουριστική 
περιοχή Γεροσκήπου. Την εκτέλεση του έργου, ανέλαβε η εταιρεία «Μάκης Σαββίδης & 
Υιοί Λτδ»  Το έργο είναι πολεοδομικό με συνεισφορά Κράτους 80% και συνεισφορά Δήμου 
Γεροσκήπου 20%.

Δημιουργία δύο νέων πάρκων στην Ενορία Κολώνης και στο πρώην ΚΕΓΕΕ
Ο Δήμος Γεροσκήπου  δημιούργησε  δύο μεγάλα πάρκα, ενός στην ενορία Κολώνης, 
προς τιμήν του αείμνηστου συνδημότη μας Ανδρέα Αθηνοδώρου, και ενός στο τεμάχιο 
που κάλυπτε μέχρι πριν λίγα χρόνια το ΚΕΓΕΕ, προς τιμήν του αείμνηστου συνδημότη 
μας Ανδρέα Στυλιανίδη. Το πάρκο Ανδρέα Στυλιανίδη έχει δημιουργηθεί με χορηγία της 
οικογένειας του συμπολίτη μας. Το πάρκο Ανδρέα Αθηνοδώρου έχει δημιουργηθεί με 
κάλυψη μέρους του κόστους από την οικογένεια του Ανδρέα Αθηνοδώρου. 

ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΈΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ανέγερση Κέντρου Υγείας
Τον Ιανουάριο του 2020 άρχισε η ανέγερση του Κέντρου Υγείας. Το κατασκευαστικό μέρος 
έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Το προβλεπόμενο κόστος του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 
€2.100,000 πλέον ΦΠΑ εκ των οποίων τα 4/5 θα χρηματοδοτηθούν από το κράτος.
Το Ιατρικό Κέντρο θα φέρει την ονομασία «Χριστόφορος Νεοφύτου Χατζηλαμπρής», σε 
ένδειξη τιμής προς τον δωρητή του ακινήτου στο οποίο έχει ανεγερθεί.
Βρίσκεται παρά τον κυκλικό κόμβο Κολώνης, σε μια προνομιακή θέση για την 
εξυπηρέτηση των κατοίκων της Γεροσκήπου και των κοινοτήτων της ανατολικής Πάφου. 
Μεταξύ άλλων, το Κέντρο Υγείας θα περιλαμβάνει τρία ιατρεία γενικής ιατρικής, ένα 
οδοντιατρείο, ένα ιατρείο ψυχικής υγείας, χώρο προστασίας μητρότητας και παιδιού, 
χώρο αλλαγής πληγών, γραφείο διοικητικών υπηρεσιών και στο υπόγειο χώρους 
στάθμευσης και αποθηκευτικούς χώρους.
Σημαντική θα είναι η προσφορά του Κέντρου Υγείας προς την γυναίκα της Πάφου, 
καθώς μετά από τροποποίηση των σχεδίων, συμπεριλήφθηκε η δημιουργία Κέντρου 
Μαστογραφίας.

Δαπάνη άνω των 
€5.000.000

Χορηγίες εκ μέρους 
των οικογενειών των 

2 συμπολιτών μας.

€2.100.000 
(πλέον ΦΠΑ)

Συνδετήριος Δρόμος Οικιστικής – Τουριστικής Περιοχής To Μνημείο Δημοκρατίας και Αντίστασης 1974 
ολοκληρώθηκε από τον Δήμο Γεροσκήπου 
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| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
Το ΕΒΕ Πάφου στην προσπάθεια του να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής Πόλεως Χρυσοχούς ανέλαβε διάφορες 
πρωτοβουλίες, ενισχύοντας τη συνεργασία του με τον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, τους τοπικούς φορείς και τον επιχειρηματικό 
κόσμο της περιοχής προωθώντας τα πιο κάτω θέματα:

α) Ανάγκη Συγκοινωνιακής Σύνδεσης με την πόλη της Πάφου και το Αεροδρόμιο της.
Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Πόλεως Χρυσοχούς είναι η έλλειψη επαρκούς 
συγκοινωνιακής σύνδεσης με την πόλη και το αεροδρόμιο Πάφου.

Το Επιμελητήριο Πάφου ευελπιστεί ότι η κατασκευή του  νέου δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς που τέθηκε ήδη σε 
τροχιά υλοποίησης,  θα   δώσει άμεσα λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, ώστε να βοηθηθεί η περιοχή να εξέλθει της 
απομόνωσης και να συνδεθεί συγκοινωνιακά με την υπόλοιπη Επαρχία. Η ενέργεια αυτή 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 Χρυσοχούς (Αναφορά στο κεφάλαιο Συγκοινωνιακό Δίκτυο)
ε) Δημιουργία Τεχνητού Υφάλου στην Πόλη Χρυσοχούς (Αναφορά στο Κεφάλαιο Τεχνητοί Ύφαλοι)

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 για το 
θέμα τροχοδρομείται λύση για την αποτελεσματική 
προστασία του περιβάλλοντος, την οριστική επίλυση 
των προβλημάτων της περιοχής και τη δημιουργία 
ενός Δασικού Εθνικού πάρκου στον Ακάμα.  

Με την κήρυξη του Εθνικού Δασικού Πάρκου στον Ακάμα και την έναρξη υλοποίησης των μέτρων προστασίας και ανάδειξης της 
περιοχής φαίνεται να αντιμετωπίζονται διαχρονικά προβλήματα της χερσονήσου.  Στόχος του Διαχειριστικού Σχεδίου είναι: 

>  Να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.
>  Να προωθηθεί η αειφόρος διαχείριση ολόκληρης της χερσονήσου, με σκοπό την αναζωογόνηση και στήριξη των
    κοινοτήτων της περιοχής. Στόχος του Δικτύου Natura 2000 δεν είναι να σταματήσουν οι οικονομικές δραστηριότητες          
     αλλά να καθοριστούν οι παράμετροι υπό τις οποίες οι εν λόγω δραστηριότητες επιτρέπεται να αναπτύσσονται, ώστε να  
    διαφυλάσσεται παράλληλα η βιοποικιλότητα. 
>  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 τη 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.  
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‘Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου 
χαιρετίζει την προσπάθεια που καταβάλλεται 
με στόχο την 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 και θα 
πρέπει να περιληφθούν στο Νέο Τοπικό Σχέδιο’

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόταν 
μεγάλος αριθμός Δήμων και Κοινοτήτων, χωρίς ενδείξεις 
ουσιαστικών προοπτικών αλλαγής ή ανάκαμψης των 
οικονομικών τους δεδομένων, καθιστούσε 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 ήταν η μείωση του 
αριθμού των Δήμων μέσω του περιορισμού της 
επικάλυψης υπηρεσιών που μπορούσε να επιτευχθεί με 
τη συμπλεγματοποίηση κατά περιοχές. Μια τέτοια αλλαγή, με σωστή εφαρμογή, θα έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 
πόρων και ταυτόχρονα θα συνέβαλλε  στην καλύτερη εξυπηρέτηση των  δημοτών.

Η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο είναι πλέον γεγονός. Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίας στις 03/03/2022, υπερψήφισε τα νομοσχέδια που προνοούν τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης 
σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για την τοπική Αυτοδιοίκηση στον τόπο μας.

Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για τη σημαντικότερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού του μοντέλου διακυβέρνησης από την 
ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η διαβούλευση της οποίας βασίστηκε στις αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς επίσης και σε εξειδικευμένες τεχνοκρατικές και 
οικονομοτεχνικές μελέτες, ώστε να διασφαλίζεται η δημιουργία οικονομικά και διοικητικά ανεξάρτητων Τοπικών Αρχών, 
οι οποίες θα είναι σε θέση να διαμορφώνουν και να ασκούν πραγματική και ουσιαστική τοπική πολιτική. Επαναλαμβάνουμε 
ότι η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στόχο έχει την παροχή της καλύτερης δυνατής ποιότητας υπηρεσιών 
στους πολίτες, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, διασφαλίζοντας έτσι την βελτίωση της ποιότητας ζωής στον τόπο μας. 

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τα τρία νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τα οποία 
δημιουργούνται συνολικά 20 Δήμοι σε ολόκληρη την Κύπρο. Στην Επαρχία Πάφου δημιουργούνται 4 Δήμοι:

Επαρχία  Πάφου (4 Δήμοι)
-Δήμος Πάφου
-Δήμος Ανατολικής Πάφου, με έδρα τη Γεροσκήπου, ο οποίος αποτελείται από τον δήμο Γεροσκήπου και τις κοινότητες  
Αγίας Μαρινούδας, Αχέλειας, Κονιών και Τίμης
-Δήμος Ακάμα, με έδρα την Πέγεια, ο οποίος αποτελείται από τον δήμο Πέγειας και τις κοινότητες Ακουρσού,  
 Ίνειας, Κάθικα, Κάτω Αρόδων, Κισσόνεργας και Πάνω Αρόδων
-Δήμος Πόλης Χρυσοχούς, ο οποίος αποτελείται από τον δήμο Πόλης Χρυσοχούς και τις κοινότητες Αγίας Μαρίνας,  
Ανδρολίκου, Αργάκας, Γιαλιάς, Δρούσειας, Κρίτου Τέρα, Μακούντας, Νέου Χωριού (Πάφου),     
Νέων Δημμάτων, Πελαθούσας, Πομού, Τέρα και Χρυσοχούς
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| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ - ΠΑΦΟΥ - ΧΛΩΡΑΚΑ
Το Επιμελητήριο θεωρεί την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Πάφου - Χλώρακα ως ένα βασικό έργο υποδομής το οποίο 
θα βοηθήσει στην ανάπτυξη, αναβάθμιση και εξωραϊσμό της τουριστικής περιοχής της Πάφου – Χλώρακας γενικότερα και 
ταυτόχρονα θα δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσει η περιοχή χαρακτήρα και  φυσιογνωμία. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή 
του υπόλοιπου τμήματος μέχρι τα δημοτικά όρια του Δήμου Πάφου/ Χλώρακας θα πρέπει να τροχιοδρομηθεί άμεσα. 

Παράλληλα θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση (φωτισμός, σήμανση, τοπιοτέχνηση κτλ) του υφιστάμενου πεζόδρομου από το 
ξενοδοχείο Pioneer μέχρι το ξενοδοχείο Phae-
thon. 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 
υπηρεσίες εξυπηρέτησης λουόμενων. 

Συμπληρώθηκαν τα κατασκευαστικά σχέδια 
για την 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. 

Παραλιακός πεζόδρομος Πάφου

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 Ιεροκηπιάς στον δρόμο του αεροδρομίου. 

| ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Η κατασκευή  σύγχρονων υποδομών για ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και η προσέλκυση διεθνών αγώνων και αθλητικών 
ομάδων για προετοιμασία αποτελεί βασικό στόχο του Επιμελητηρίου και των φορέων της Επαρχίας. Για  να υλοποιηθούν οι 
πιο πάνω στόχοι, θα πρέπει να αναβαθμιστούν οι υφιστάμενες υποδομές και να συμπληρωθούν με τα αναγκαία ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των διαφόρων αθλητικών δραστηριοτήτων. 

Η Επαρχία Πάφου διαθέτει σήμερα:
•  6 στάδια ποδοσφαίρου (Πάφος, Γεροσκήπου, Κούκλια, Χλώρακα, Πέγεια, Πόλη Χρυσοχούς).
•  2 κολυμβητήρια Ευρωπαϊκών προδιαγραφών (Πέγεια και Γεροσκήπου).
•  4 γήπεδα γκολφ με προγραμματισμό για  ακόμα 4.

Ο Σχεδιασμός και κατασκευή του αθλητικού κέντρου Γεροσκήπου είναι καθοριστικής 
σημασίας για την επιτεύξη του στόχου της ανάπτυξης του Αθλητικού Τουρισμού. Το 
ΕΒΕΠ έχει ταχθεί προ πολλού υπέρ της δημιουργίας σύγχρονου Αθλητικού Κέντρου και 
θα βρίσκεται δίπλα από τον Δήμο στηρίζοντας τις προσπάθειες μέχρι την υλοποίηση 
του έργου.

58



Το ΕΒΕΠ χαιρετίζει την υπογραφή συμφωνίας ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ- ΤΕ.ΠΑ.Κ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου συγχαίρει θερμά όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν εποικοδομητικά 
ώστε Δήμος Πάφου και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου να υπογράψουν τη μεταξύ τους Συμφωνία για την εγκατάσταση και 
λειτουργία στην πόλη μας της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Η υπογραφή της Συμφωνίας αποτελεί το επιστέγασμα των ενεργειών και διαβουλεύσεων του Δήμου Πάφου με το ΤΕ.ΠΑ.Κ., 
και την Κυβέρνηση κατά τα τελευταία δυόμιση χρόνια που κατέληξαν στην εγκατάσταση και λειτουργία στην Πάφο της Σχολής 
Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας. Η Σχολή θα περιλαμβάνει δύο ακαδημαϊκά Τμήματα και ένα Ινστιτούτο 
Τουριστικών Επαγγελμάτων. Η έλευση πανεπιστημιακής σχολής σχετιζόμενη με τον Τουρισμό αποτελούσε πάγιο αίτημα του ΕΒΕ 
Πάφου, των Αρχών, Φορέων και Οργανισμών της πόλης και Επαρχίας Πάφου για πέραν της μίας δεκαετίας. 

Η ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα του νέου μοντέλου ανάπτυξης, που προωθείται τόσο 
από την κυβέρνηση, ιδιαίτερα μετά τη μεγάλη οικονομική κρίση του 2012- 2013 και τη συνειδητοποίηση ότι η χώρα μας θα πρέπει 
να επιδοθεί σε μια νέα διαφορετική αναπτυξιακή πορεία όσο και από τους τοπικούς παράγοντες. 

Επιτέλους ένας τρίτος πυλώνας οικονομίας δημιουργείται στην πόλη και Επαρχία Πάφου, πέραν από τον Τουρισμό και την 
ανάπτυξη γης, δημιουργώντας έτσι ευοίωνες και πολλά υποσχόμενες θετικές προοπτικές ανάπτυξης, ευημερίας και προόδου.

   Το Ίδρυμα Καινοτομίας Πάφου | Pafos Innovation Institute

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 καθορισμένου στόχου για προώθηση της Κύπρου ως περιφερειακού/ διεθνούς κέντρου 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 λειτουργίας των τουριστικών υποδομών της, της παρουσίας 
Διεθνούς Αερολιμένα και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων της, δικαιωματικά απαιτούσε και απαιτεί τις 
πιο κάτω Δημόσιες Σχολές:

Σχολή Τουρισμού | Σχολή Καλών Τεχνών | Σχολή Αρχαιολογίας | Κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας.
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Υπογραφή Συμφωνίας ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ-ΤΕ.ΠΑ.Κ

       American University of Βeirut - Mediterraneo | Θα σηματοδοτήσει μια νέα  
 εποχή  για την πόλη της Πάφου.

Η εκπαίδευση και η επιστήμη συμβάλλουν θετικά στη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά και στην εξειδίκευση 
της οικονομίας μας στον χώρο της γνώσης και των πληροφοριών δημιουργώντας παράλληλα ποιοτικές θέσεις εργασίας που τόσο 
πολύ έχει ανάγκη η μικρή τοπική κοινωνία και οικονομία της Επαρχίας μας. 

Συμφωνία με το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο Βηρυτού (AUB Mediterraneo)
Στις 08/04/2022 με μια λαμπρή τελετή αντάξια της ιστορικότητας του γεγονότος, 
η Πάφος επισημοποίησε τη συμφωνία της φιλοξενίας στο έδαφός της,  του 
Αμερικανικού Πανεπιστημίου Βηρυτού. 

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
Νίκου Αναστασιάδη, και της υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Lee Satterfield, 
στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο Πάφου. 

Το νέο Πανεπιστήμιο, θα στεγαστεί στο ιστορικό για την Πάφο κτηριακό συγκρότημα 
των Χαρουπόμυλων και θα έχει την επωνυμία American University of Βeirut - 
Mediterraneo και θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για την πόλη της Πάφου. Η 
επένδυση των εγκαταστάσεων από το AUB ανέρχεται στα 29 εκατομμύρια ευρώ, 
οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να αρχίσουν εντός του προσεχούς Ιουνίου 

ή Ιουλίου και να ολοκληρωθούν εντός 12 
μηνών, με στόχο να αρχίσουν τα μαθήματα με 
τους πρωτοετείς φοιτητές τον Σεπτέμβριο 
του 2023. 

Το νέο ακαδημαϊκό «απόκτημα» της Πάφου 
θα λειτουργεί σύμφωνα με τα αμερικανικά 
πρότυπα και σε πρώτη φάση θα λειτουργήσει 
με τρείς Ακαδημαϊκές Σχολές Faculty of Arts 
and Sciences, Faculty of Engineering and Ar-
chitecture και School of Business, με στόχο 
τα επόμενα χρόνια να φιλοξενεί πέραν των 
πέντε χιλιάδων φοιτητών και με προοπτική 
να λειτουργήσουν ακόμη περισσότερες 
Σχολές και προσφερόμενα προγράμματα 
σπουδών.

60



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

‘Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Επιμελητηρίου Πάφου έχει στενή 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Νεάπολις, τις Πρυτανικές Αρχές και 
το Ακαδημαϊκό προσωπικό σε όλους 
τους τομείς. Στόχος η περαιτέρω 
εμβάθυνση της συνεργασίας και η 
από κοινού συμμετοχή σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα’.

Την Τετάρτη 30.06.2022 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΒΕ Πάφου συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας του Δ.Σ του 
Επιμελητηρίου Πάφου και των Πρυτανικών και Διοικητικών Αρχών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, εκπροσωπούμενων 
από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, κ. Γιώργο Λεπτό, τον Πρύτανη Καθ. Παντελή Σκλιά, τον 
Αντιπρύτανη, Καθ. Σάββα Χατζηχριστοφή, το Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, Δρ. Ανδρέα Μολέσκη, τον Campus Director κ. 
Ανδρέα Χαραλάμπους, τον CFO κ. Μάριο Αγαθαγγέλου και τον International Business Development Manager κ. Σίμο Αριστοτέλους. 
Από πλευράς Επιμελητηρίου παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ κ. Γιώργος Μάης, ο τέως Πρόεδρος του ΕΒΕΠ κ. Ανδρέας 
Δημητριάδης, ο Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΠ κ. Χρύσης Χρυσάνθου, τα μέλη του Δ.Σ κύριοι Νίκος Κούβαρος και Γρηγόρης Φιλίππου 
καθώς επίσης και ο Γραμματέας/Διευθυντής κ. Μαρίνος Στυλιανού.

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης δόθηκε η δυνατότητα στις αρχές του Ιδρύματος να ενημερώσουν το Δ.Σ του ΕΒΕ Πάφου για 
την πολύχρονη και πολυεπίπεδη δράση και προσφορά του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος προς την τοπική κοινωνία καθώς και 
στην τοπική οικονομία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την αναπτυξιακή προσπάθεια και προοπτικές του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος με στόχο την 
διασύνδεση των Προγραμμάτων Σπουδών και της φοιτητικής του κοινότητας με την αγορά εργασίας. Κύριος στόχος του Γραφείου 
Διασύνδεσης είναι η πραγματοποίηση της σύνδεσης μεταξύ της Πανεπιστημιακής και Επιχειρηματικής κοινότητας καθώς και η 
τοποθέτηση φοιτητών κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε φορείς που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία και είναι 
συναφείς με το αντικείμενο σπουδών τους. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητήριου κ. Μάης τόνισε την ανάγκη να ενδυναμωθούν οι δεσμοί και να εντατικοποιηθούν οι συνεργασίες 
μεταξύ Πανεπιστημιακής κοινότητας και Επιχειρηματικού 
κόσμου αφού τα οφέλη θα είναι  πολλαπλά και αμφίδρομα. 

Ουσιαστικά, η όλη προσπάθεια θα οδηγήσει στην 
επίλυση προβλημάτων της βιομηχανίας, την προώθηση 
συνεργασιών σε Ερευνητικά Προγράμματα, τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας και την προώθηση της καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας στην κυπριακή επιχειρηματική και 
ακαδημαϊκή πραγματικότητα.

Από τη συνάντηση με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις

| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ 

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.
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Το έτος 2021 λόγω της πανδημίας του Κορονοιου ήταν μια δύσκολη χρονιά όσο αφορά και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ήταν 
προγραμματισμένα να πραγματοποιηθούν από το Επιμελητήριο Πάφου. Μερικά από τα σεμινάρια τα οποία είχαν εγκριθεί  από την 
ΑΝΑΔ πραγματοποιήθηκαν στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΕΒΕΠ. 

| ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1. «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΠΑ»
Μέσα στα πλαίσια των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κέντρου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΕΒΕ Πάφου, στις 27/10/2021 
διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Ελεγκτικό οίκο KPMG  και τους εκπαιδευτές κ.κ. Μιχάλη Γρέκα και Αλέξη Χατζηκλεοβούλου 
αντίστοιχα το σεμινάριο με θέμα «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Φ.Π.Α» 

To σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην εκπαιδευτική αίθουσα Β του Επιμελητηρίου 
Πάφου και ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία αφού η συμμετοχή υπήρξε 
αθρόα. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να προσφέρει στους συμμετέχοντες επαρκή 
γνώση των βασικών αρχών της κυπριακής νομοθεσίας περί Φ.Π.Α σε θεωρητικό 
και πρακτικό επίπεδο. Μέσω του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες απέκτησαν μια 
ξεκάθαρη αντίληψη για τη σωστή φορολογική μεταχείριση των συναλλαγών που 
διεκπεραιώνουν καθημερινά στο εργασιακό τους περιβάλλον, αποφεύγοντας 
τυχόν κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να προκύψουν λόγω λανθασμένης 
φορολογικής μεταχείρισης.

Όλοι οι συμμετέχοντες εφοδιάστηκαν με Πιστοποιητικό Παρακολούθησης/ 
Κατάρτισης και θα πιστωθούν με συγκεκριμένες μονάδες CPD 
(Continuing Professional Development).

2.«Στρατηγικός σχεδιασμός και σύγχρονες προσεγγίσεις για την περιβαλλοντική και    
    ενεργειακή διαχείριση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς» 
Το ΕΒΕ Πάφου, στις 22/11/2021 και 23/11/2021 διοργάνωσε σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου και τον εκπαιδευτή  
κ. Σάββα Βλάχο το ιδρυματικό μέρος του  σεμιναρίου με θέμα «Στρατηγικός σχεδιασμός και σύγχρονες προσεγγίσεις για την 
περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς» 

To σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην εκπαιδευτική αίθουσα Β του Επιμελητηρίου Πάφου και ολοκληρώθηκε με τεράστια 
επιτυχία. Σκοπός του ιδρυματικού μέρους κατάρτισης ήταν η παροχή ολοκληρωμένων (θεωρητικών και πρακτικών) γνώσεων 
σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης, υλοποίησης και παρακολούθησης στρατηγικής για ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση 
των επιχειρήσεων και την υιοθέτηση πράσινης πολιτικής.

Στη συνέχεια, ακολούθησε το ενδοεπιχειρησιακό μέρος του σεμιναρίου του οποίου 
στόχος ήταν η εμβάθυνση σε εξειδικευμένα ζητήματα που άπτονται θέματα 
ανάπτυξης/υλοποίησης/παρακολούθησης της ενεργειακής και περιβαλλοντικής 
στρατηγικής της κάθε επιχείρησης.

Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εφοδιαστούν με Πιστοποιητικό 
Παρακολούθησης.

3. «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΠΑ»
Μέσα στα πλαίσια των επιμορφωτικών προγραμμάτων του το ΕΒΕ Πάφου, στις 24/02/2022 διοργάνωσε σε συνεργασία μετον 
Ελεγκτικό οίκο KPMG και τους εκπαιδευτές κ. Μιχάλη Γρέκα και κ. Αλέξη Χατζηκλεοβούλου  το σεμινάριο με θέμα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α.» 

To σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην εκπαιδευτική αίθουσα Β του Επιμελητηρίου Πάφου και ολοκληρώθηκε με τεράστια 
επιτυχία. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να προσφέρει στους συμμετέχοντες επαρκή γνώση των βασικών αρχών του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και τις επιπτώσεις του Φ.Π.Α..

Μέσω του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες απόκτησαν μια ξεκάθαρη αντίληψη για τις 
αλλαγές που εφαρμόζονται από 01/07/2021 στο ηλεκτρονικό εμπόριο, για τα ειδικά 
καθεστώτα (OSS) ,για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις και εισαγωγή αγαθών χαμηλής 
αξίας, για τις ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν τη δήλωση και την πληρωμή Φ.Π.Α. 
κατά την εισαγωγή καθώς επίσης και για την Ηλεκτρονική διεπαφή ως θεωρούμενος 
προμηθευτής.

Όλοι οι συμμετέχοντες εφοδιάστηκαν με Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και 
πιστώθηκαν με συγκεκριμένες μονάδες CPD (Continuing Professional Development).
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4. «DIGITAL TRANSFORMATION FOR BUSINESS»
Μέσα στα πλαίσια των επιμορφωτικών προγραμμάτων του το ΕΒΕ Πάφου, στις 23/05/2022, 26/05/2022 και 30/05/2022 διοργάνωσε σε 
συνεργασία με την ELECTI Consulting Ltd  και τoυς εκπαιδευτές  κ. Κυριάκο Παύλου 
και κ. Θεοδόση Μουρούζη το ιδρυματικό μέρος του  σεμιναρίου με θέμα «DIGITAL 
TRANSFORMATION FOR BUSINESS» 

To σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην εκπαιδευτική αίθουσα Β του Επιμελητηρίου 
Πάφου και ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία. Σκοπός του ιδρυματικού μέρους 
κατάρτισης ήταν η παροχή ολοκληρωμένων (θεωρητικών και πρακτικών) γνώσεων 
σχετικά με το ψηφιακό μετασχηματισμό  έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να εξοπλιστούν 
καλύτερα για να μπορέσουν να  αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες επιχειρηματικές 
προκλήσεις και έτσι να ανταγωνιστούν καλύτερα στην αγορά. 

Tο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρείχε καθοδήγηση σχετικά με τις αναδυόμενες τεχνολογίες του 21ου αιώνα, καθώς επίσης 
και τις γνώσεις για το σχεδιασμό μιας ισχυρής στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Aκολούθησε με επιτυχία το ενδοεπιχειρησιακό μέρος του σεμιναρίου όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις 
γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ημερών εκπαίδευσης και έτσι να βοηθήσουν στην προσπάθεια εκκίνησης 
του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Εταιρεία τους.

Όλοι οι συμμετέχοντες εφοδιάστηκαν με Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

| ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ    
Το Επιμελητήριο Πάφου κέρδισε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οχτώ Ευρωπαϊκά Προγράμματα και σήμερα συμμετέχει σε τέσσερα 
προγράμματα ERASMUS KA3 και KA2 καθώς επίσης και σε ένα Interreg Ελλάδα-Κύπρος.

1. SIMULATION FOR ENTREPRENEURSHIP 
Το Επιμελητήριο Πάφου 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. Επιπρόσθετα ως Εταίρος, 
συμμετείχε σε ομάδα εργασίας των εμπλεκόμενων εταίρων στο Πόρτο της Πορτογαλίας και το Suceava 
της Ρουμανίας. Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν 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, ξεναγήθηκαν 
στα τοπικά Πανεπιστήμια συμμετείχαν σε διαλέξεις και επισκέφτηκαν αίθουσες διδασκαλίας.  Ανάμεσα 
στους εταίρους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είχαν παρουσία 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 και συγκεκριμένα την Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία, Σλοβακία και Βέλγιο. Το έργο “Open 
Educational Resources for Arts and Crafts – CRAFT” είχε στόχο την 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 υπό εκμεταλλευόμενες ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προωθώντας την 
συμμετοχή στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά.

Η ιδέα πίσω από το πρόγραμμα CRAFT ήταν να αναπτυχθούν διαδικτυακά εργαλεία που να απευθύνονται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις 
και βιοτεχνίες χειροτεχνίας. Το έργο είχε στόχο να 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. 



3. EIBI - EUROPEAN INCUBATOR FOR BUSINESS IDEAS             
To EBE Πάφου συμμετείχε στην πρώτη συνάντηση του Προγράμματος «EIBI» – European Incubator for Business 
Ideas στην Ρώμη. Το έργο είχε ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές αλλά και στους ενήλικες ευκαιρίες να 
αποκτήσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την απασχολησιμότητα τους, 
να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε συγκεκριμένες ενέργειες υποστηρίζοντας την περαιτέρω 
μάθηση, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Οι οκτώ εταίροι από έξι ευρωπαϊκές 
χώρες, είχαν στόχο να δημιουργήσουν ένα καινοτόμο ευρωπαϊκό μοντέλο κατάρτισης, με στόχο την προαγωγή 
της γνώσης και των δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας, να αναπτύξουν το περιεχόμενο της κατάρτισης, 
της μάθησης και των εργαλείων αξιολόγησης, τα οποία ήταν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα του έργου.

4. SUPPORT FOR POLICY REFORM - Support for small and medium sized en   
    Terprises engaging in apprenticeships
Το ΕΒΕ Πάφου συμμετείχε ως Leader στο πρόγραμμα Erasmus KA3 - Support for Policy Reform – 
Support for Small and Medium Sized Enterprises Engaging in Apprenticeships που είχε  ως στόχο του 
την ανάπτυξη μιας υπηρεσίας υποστήριξης της μαθητείας στις ΜμΕ: Helpdesk για την παροχή tai-
lor made πρακτικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών προς τις ΜμΕ. Η υπηρεσία ήταν 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 
αξιολογούνταν και αρκετές θα προσαρμόζονταν στο εθνικό πλαίσιο.

5. Συνεργασία Interreg Ω-Α «Ελλάδα – Κύπρος 2014 - 2020»,  με τίτλο ‘Ανάπτυξη 
    Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού’, με ακρωνύμιο
    “CROSS-COASTAL-NET”.
O κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη αειφόρων μορφών τουρισμού σε συγκεκριμένες ευαίσθητες παράκτιες 
περιοχές της κοινής Διασυνοριακής Περιοχής Ελλάδας – Κύπρου (Λιμνοθάλασσα – Παραλία Μπάλου στην Κρήτη & Παραλία 
Ακάμα στην Κύπρο), με απώτερο σκοπό την βελτίωση της ελκυστικότητας τους, με την παράλληλη προστασία και ανάδειξη του 
φυσικού περιβάλλοντος.

Η πράξη «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού»  του Προγράμματος Συνεργασίας 
Interreg V -A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας. 
Συνοπτικά, οι στόχοι αυτοί είναι: 
1. H προώθηση της δικτύωσης μεταξύ των εμπλεκόμενων με τον τουρισμό και το περιβάλλον φορέων της Π.Ε. Χανίων και της  
     Επαρχίας Πάφου,
2. H προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου και της βιοποικιλότητας ευαίσθητων παράκτιων περιοχών Natura 2000 της    
     Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και της Επαρχίας Πάφου, 
3. Η ανάδειξη  νέων εναλλακτικών τουριστικών προορισμών πέριξ των προαναφερόμενων παράκτιων περιοχών Natura 2000,
4. Η χρήση ΤΠΕ εφαρμογών για την προώθηση της δικτύωσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών αλλά και για την προβολή 
     των νέων “πράσινων” τουριστικών πακέτων/προορισμών.
5. Η προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών τουριστικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
6. H επέκταση της τουριστικής περιόδου.
7. Η ευαισθητοποίηση των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών καθώς  και η ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας των 
     τοπικών κοινοτήτων σε θέματα προστασίας και ανάδειξης των φυσικών πόρων.

Από τις συναντήσεις του ΕΒΕΠ  με τους υπολοίπους Εταίρους του 
έργου Interreg | Cross-Coastal-Net 

Το Επιμελητήριο συμμετείχε και στις ακόλουθες προτάσεις Erasmus + Programme (ΚΑ1):  
Increasing Quality in VET through mobility and cooperation between school and world of work
Transfer of skills and innovative methods for adapting vocational training system to the specific labour market
Sustainable economy through training of professional human resources
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Παράλληλα το ΕΒΕΠ συμμετέχει στην κατάθεση αρκετών νέων προτάσεων: 

• KA2 VET PROJECT (Empowering Green Entrepreneurship” Erasmus KA2 project.)  
• Προγράμματα κατάρτισης στον αγροτουρισμό και στον τουρισμό υπαίθρου.
• ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP-ERASMUS-LS: Alliances for Innovation
• CERV-2022-DAPHNE | TEAM WORK 2
• CERV-2022-GE  KALLIROE
• ERASMUS KA220-ADU-ADULT EDUCATION
• ERASMUS-ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG)
• KA220 VET-COOPERATION PARTNERSHIPS IN VOCATONAL EDUCATION & TRAINING
• KA220-VET-000087187«Green Synergy Business development for SMEs and Entrepreneurs»
• KA220-VET-000035646 – OID E10076428- Titolo “Fail your way to success”
• LINES AMIF Developing and implementing local integration strategies through multi-stakeholder 2021
• ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-EDU-ENTER  | Mediterranean Food Heritage and Entrepreneurship
• ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO)-Partnerships for Innovation: Alliances
• INTERREG-Eno-Culinary Heritage (Gastronomy)

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, 
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, Αίγυπτος, Λίβανος  και 
Κίνα, με τις οποίες έχει αναπτύξει συνεργασία σε διαφόρους τομείς και επίπεδα:
 •   Είχε διάφορες συναντήσεις με Πρέσβεις, αξιωματούχους Επιμελητηρίων της Κίνας, Ρωσίας, Ινδίας Ουκρανίας, Πολωνίας, 
     Γαλλίας, Ισραήλ, Ελλάδας.
 •  Παρέχει βοήθεια και στήριξη στη λειτουργία του Κύπρο-Ρωσικού Συνδέσμου Πάφου.
 •  Προωθεί την δημιουργία India Desk 
 •  Λειτουργεί με την στήριξη του ΚΕΒΕ το China Desk, το οποίο στεγάζεται στα γραφεία του ΕΒΕ Πάφου για να εξυπηρετεί
       και να καθοδηγεί Κινέζους επενδυτές, επιχειρηματίες της Πάφου 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 τη 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 συμβάλλουν στην προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων μέσα από προγράμματα εξωστρέφειας και προβολής της Πάφου στο εξωτερικό, την οργάνωση επιχειρηματικών 
αποστολών, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων. Ωστόσο, αρκετές δράσεις και προγράμματα εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού 
έχουν αναβληθεί με την ελπίδα σύντομα να επανέλθουμε στην καθημερινότητα μας με ενισχυμένες δράσεις και ενέργειες. 



|  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 αρκετές συναντήσεις με άλλα Επιμελητήρια και φορείς:

Εθιμοτυπική συνάντηση γνωριμίας μεταξύ ΕΒΕ Πάφου και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης κ. Θεοτόκη Κλεόβουλο παρουσία του Προέδρου του κου Γιώργου Μάη, του Επίτιμου Γραμματέα κου Ζήνωνα Ζήνωνος 
και του Γραμματέα/Διευθυντή κου Μαρίνου Στυλιανού.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Γιώργος Μάης αφού καλωσόρισε τον κ. Θεοτόκη, ξεκίνησε τη συζήτηση τονίζοντας την ανάγκη 
να βρεθούν τρόποι ενίσχυσης των σχέσεων των δύο Επιμελητηρίων και κατά συνέπεια περεταίρω τρόποι ανάπτυξης των δεσμών 
των δύο  πόλεων, Πάφου και Θεσσαλονίκης. Σημαντικό σημείο συζήτησης ήταν η ισχυροποίηση των οικονομικών δεσμών μεταξύ 
της επιχειρηματικής κοινότητας της Πάφου και της επιχειρηματικής 
κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη αναφορά τόσο από τον Γενικό 
Γραμματέα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης  όσο  και από 
τον Γραμματέα/Διευθυντή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
κ. Στυλιανού έγινε στους τομείς του Τουρισμού, της  Βιομηχανίας, του 
Εμπορίου, της Γεωργίας και των Γεωργικών προϊόντων καθώς επίσης και 
σε άλλους τομείς εκμεταλλευόμενοι και την αεροπορική σύνδεση Πάφου 
– Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Θεοτόκης ευχαρίστησε το Επιμελητήριο Πάφου και διαβεβαίωσε ότι 
σύντομα θα οριστεί νέα συνάντηση για διοργάνωση κοινών δράσεων. 

Εθιμοτυπική Συνάντηση Προέδρου ΕΒΕ Ιωαννίνων κου Δημήτρη Δημητρίου και Πρύτανη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κου 
Τριαντάφυλλου Αλμπάνη με ΕΒΕ Πάφου. 

Εθιμοτυπική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του ΕΒΕ Πάφου μεταξύ του Προέδρου του ΕΒΕ Ιωαννίνων κου Δημήτρη 
Δημητρίου, του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κου Τριαντάφυλλου Αλμπάνη και του Προέδρου και μελών της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του ΕΒΕ Πάφου κου Γιώργου Μάη, Θέμη Φιλιππίδη, Στέφανου Στεφάνου και Ζήνωνα Ζήνωνος καθώς και του Γραμματέα/ 
Διευθυντή κου Μαρίνου Στυλιανού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας της Πάφου και των Ιωαννίνων αναζητώντας 
κοινό έδαφος συνεργασίας. Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Ιωαννίνων, τα Ιωάννινα δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
κτηνοτροφίας, γεωργίας, ξυλείας, τουρισμού και εκπαίδευσης δίνοντας μια πρωτόγνωρη και αειφόρο ανάπτυξη στην περιοχή. Ο 
Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων στη δική του τοποθέτηση εξήγησε την πορεία του Πανεπιστήμιου και την περαιτέρω ανάπτυξη 
του καθώς και τα οφέλη που αποκομίζει μια κοινωνία από την παρουσία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τόσο σε θέματα τεχνογνωσίας, 
έρευνας και πολιτισμικού υπόβαθρου όσο και σε θέματα ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας. Όπως τόνισε το Πανεπιστήμιο επηρεάζει 
περίπου το 25% με 30% την οικονομία της πόλης.

Ο κος Μάης εξήγησε ότι η οικονομία της Πάφου εδράζεται κυρίως σε δύο πυλώνες, τους πυλώνες του τουρισμού και της Ανάπτυξης 
γης. Η προσπάθεια που καταβάλλεται και φαίνεται να καρποφορεί είναι η δημιουργία τρίτου πυλώνα οικονομίας, αυτού της 
εκπαίδευσης με την παρουσία δημόσιων και ιδιωτικών Σχολών και Πανεπιστημίων ελπίζοντας τα επόμενα χρόνια να ενισχύσουν την 
οικονομία της Πάφου και να επιφέρουν πολυεπίπεδη ανάπτυξη και πρόοδο. Συγχρόνως, θα καταπολεμήσουν την εποχικότητα που 
ταλανίζει την Πάφο και θα προσφέρει εργατικό δυναμικό στους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας κάτι που προβληματίζει έντονα 
τα τελευταία χρόνια την επιχειρηματική κοινότητα της επαρχίας αφού η έλλειψη εργατικού δυναμικού καθηλώνει την ανάπτυξη.

Μέσα από τη συζήτηση έχει συμφωνηθεί όπως προωθηθούν 
ενέργειες από τα δύο Επιμελητήρια με στόχο την αεροπορική 
συνδεσιμότητα μεταξύ Πάφου και Ιωαννίνων που θα 
προωθήσει τον τουρισμό αμφίδρομα, την συνεργασία σε 
ευρωπαϊκά διασυνοριακά προγράμματα Interreg καθώς και τη 
συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με φορείς/ 
οργανισμούς και επιχειρήσεις της Πάφου σε θέματα έρευνας, 
συμβουλευτικής και παροχής τεχνογνωσίας σε τομείς που 
αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη, περιβαλλοντικά θέματα, 
θέματα ενέργειας και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων. 

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Θεοτόκη Κλεόβουλο

Συνάντηση Προέδρου ΕΒΕ Ιωαννίνων κου Δημήτρη Δημητρίου και Πρύτανη 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κου Τριαντάφυλλου Αλμπάνη με ΕΒΕ Πάφου.
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Δίκτυο των Επιμελητήριων των Ελληνικών Πόλεων που είναι αδελφοποιημένες 
με την πόλη της Πάφου.   

Στο Δίκτυο συμμετέχουν τα Επιμελητήρια Πάφου, Φθιώτιδας, Πρέβεζας, Χανίων, Λέσβου, Κέρκυρας και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης.

Ο σκοπός και οι στόχοι που έχουν τεθεί για τη σύσταση του Δικτύου είναι:
•   Η από κοινού προώθηση και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των μελών των Επιμελητηρίων και των περιοχών 
    τους γενικότερα. 
•   Η αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας στον Ευρωπαϊκό και όχι μόνο χώρο, με 
    παράλληλη συμμετοχή – εκπροσώπησή του δικτύου σε διεθνείς οργανισμούς και φορείς. 
•   Η ανάδειξη του θεσμού των Επιμελητηρίων σε παράγοντα περιφερειακής ανάπτυξης. 
•   Η γόνιμη συνεργασία των μελών του, μέσω μιας ευρείας ανταλλαγής και διακίνησης πληροφοριών και ιδεών.

Από τη συμμετοχή του τέως Προέδρου του ΕΒΕ Πάφου κου Δημητριάδη στο 
Οικονομικού Φόρουμ Χανίων και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Επιμελητηρίων 
Ελλάδας και Κύπρου

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

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ  

Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλει το ΕΒΕ για περαιτέρω αναβάθμιση της λειτουργίας και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του, στοχεύοντας έτσι και στην στήριξη των μελών του στις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες που έχουν 
δημιουργηθεί, προχώρησε στην έκδοση ετήσιου Πιστοποιητικού Μέλους. Το Πιστοποιητικό Μέλους αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο 
στις συναλλαγές των μελών του, κυρίως στο εξωτερικό, αφού καταδεικνύει την ένταξη και συμμετοχή τους σε ένα θεσμοθετημένο 
Οργανισμό, αναγνωρισμένο διεθνώς. 

Τα Μέλη του Επιμελητηρίου έχουν μεταξύ των άλλων και τα πιο κάτω πλεονεκτήματα:
•   Προτεραιότητα και μειωμένο δικαίωμα συμμετοχής σε επιχειρηματικές αποστολές που διοργανώνει το ΚΕΒΕ. 
•   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.
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| 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 μέσω της   
      ιστοσελίδας του ΕΒΕ Πάφου. 
 •   Παροχή οποιονδήποτε πληροφοριών με ηλεκτρονική σύνδεση.
 •   Εκσυγχρονισμός και βελτίωση ιστοσελίδας με πληθώρα παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών και υπηρεσίες   
      πληροφόρησης.
 •   Παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης [Facebook | twitter | 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. Για αυτό, το Ε.Β.Ε. 
προχώρησε στη σύσταση υπο-επιτροπών των Βασικών 5 Μόνιμων Επιτροπών του που αντιστοιχούν στα πέντε τμήματα 
του Επιμελητηρίου (Εμπορικό, Βιομηχανικό, Τουριστικό, Υπηρεσιών και Οικονομικών) ώστε τα μέλη να έχουν άμεση 
συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής του Επιμελητηρίου και να ενημερώνονται για όλα τα θέματα που τους 
ενδιαφέρουν. 

| ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ        
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ και το Υπουργείο Υγείας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας του κορονωϊού έχει παραλάβει και διαθέση στα μέλη του και γενικά στις επιχειρήσεις για το εργαζόμενο προσωπικό 
του πέραν των 50.000 προστατευτικών μασκών ως μέτρο ανχαίτησης της πανδημίας. Στα πλαίσια αυτά το ΕΒΕ Πάφου ήταν 
παρών για την εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού κόσμου σε συνθήκες πρωτόγνωρες. 

Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης το ΕΒΕΠ παρών στην μεγάλη επιδημιολογική έρευνα | δειγματοληψία στην Πάφο
Το Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου ανέκαθεν επεδείκνυε ιδιαίτερες ευαισθησίες σε ανθρωπιστικά θέματα αλλά και στα 
προβλήματα που αντιμετώπιζε η κοινωνία μας γενικότερα. Έτσι και τώρα, που η Χώρα μας, η πόλης μας και η ανθρωπότητα 
ολόκληρη ταλανίζεται από την πανδημία του κορωνοϊού, το Επιμελητήριο Πάφου δεν θα μπορούσε να μείνει αδιάφορο. Το 
Επιμελητήριο Πάφου συμμετείχε ενεργά με οικονομική συνεισφορά στην μεγάλη επιδημιολογική έρευνα με την ευρεία 
δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Πάφου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα με την 
Μονάδα επιδημιολογικής επιτήρησης, ενώ ταυτόχρονα στη συλλογική αυτή προσπάθεια συμμετείχαν και άλλοι φορείς όπως ο 
ΠΑΣΥΞΕ Πάφου, οι κοινότητες Χλώρακας και Έμπας και ο Δήμος Πέγειας.
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Το ΕΒΕ Πάφου αρωγός της κοινωνίας, των ευπαθών ομάδων και των Οργανωμένων Συνόλων

Το ΕΒΕ Πάφου, σε συνεργασία με τις υπεραγορές Παπαντωνίου, έδειξε για άλλη μια φορά το κοινωνικό του πρόσωπο στα πλαίσια 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, παρέχοντας δώρο-κουπόνια τα οποία βοήθησαν ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού μας. Κάποιοι 
συμπολίτες μας, μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε είδη πρώτης ανάγκης και άλλα αγαθά τις μέρες των εορτών 
των Χριστουγέννων. 

Το Δ.Σ του ΕΒΕΠ σε συντονισμό με την Γραμματεία προχώρησε στην υλοποίηση αυτής της πράξης, ως μία συμβολική χειρονομία 
αλληλεγγύης, συμπαράστασης και αγάπης προς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι το έχουν ανάγκη. Τα κουπόνια έχουν παραδοθεί 
από το Γραμματέα/ Διευθυντή του ΕΒΕ Πάφου κο Μαρίνο Στυλιανού στη Λειτουργό του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού Πάφου (ΕΣΣΕΠ) κ. Ανθή Λεωνίδου Στρόππου.
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| ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

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.

_ 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.
_ 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.

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.

_  Στις 21/07/2022 το ΕΒΕ Πάφου σε συνεργασία με την E | SQUARE  πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις του ημερίδα με θέμα τη  
    Ψηφιακή Μετάβαση και Εφαρμογή ολοκληρωμένων Τεχνολογικών Λύσεων. 
   Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να λάβουν μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις δυνατότητες που παρέχει ο ψηφιακός  
    μετασχηματισμός στις επιχειρήσεις, καθώς επίσης και για τη σπουδαιότητα της εφαρμογής ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων
   σε διάφορους τομείς της οικονομίας, ιδιαίτερα στο σύγχρονο ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον.
   Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τα άτομα της E | SQUARE και να λύσουν τυχόν απορίες τους,     
   είτε να συμβουλευτούν τους ειδικούς για τεχνολογικά θέματα που άπτονται της δικής τους επιχείρησης.

_  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 την Πέγεια.
_  Συμμετοχή στην Επαρχιακή Συμβουλευτική  Επιτροπή Ασφάλισης & Υγείας Πάφου.
_  Συμμετοχή στις συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.
_  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.
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Το Επιμελητήριο συμμετείχε στη διαμόρφωση & παρουσίαση του Σχεδίου Αειφορικής Ανάπτυξης του 
Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα.

_  Σε σύσκεψη παρακάθησε η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΒΕΠ με τους Βουλευτές της Επαρχίας Πάφου για συντονισμό και 
προώθηση της συμπλήρωσης βασικών έργων υποδομής της Επαρχίας, με κύριο θέμα τις εξελίξεις γύρω από την κατασκευή 
της ΜΑΡΙΝΑΣ Πάφου. 
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| ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ

Η Γενική Συνέλευση του ΕΒΕ Πάφου, μια εκδήλωση που 
αποτελεί το κορυφαίο οικονομικό γεγονός της Επαρχίας, 
έγινε την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 και στέφθηκε με 
απόλυτη επιτυχία. 

Τη Συνέλευση του ΕΒΕ τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Αξιότιμος Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. 
Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Αξιότιμος Υπουργός Μεταφορών, 
Επικοινωνιών & Έργων που έθεσε την Γενική Συνέλευση 
υπό την Αιγίδα του κος Γιάννης Καρούσος, οι Βουλευτές 
Επαρχίας Πάφου, Δήμαρχοι, ο Γενικός Διευθυντής του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων, ο 
Διευθυντής της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας 
του Υπουργείου ΕΕΒ, οι αξιωματούχοι και εκπρόσωποι 
των Αρχών της Πάφου, ο Πρόεδρος και Γ.Γ του ΚΕΒΕ, 
οι Προέδροι των Τοπικών Επιμελητηρίων όλων των Επαρχιών και άλλοι αξιωματούχοι, εκπρόσωποι Συνδέσμων και Φορέων της 
Επαρχίας καθώς επίσης και πολλά από τα μέλη του Επιμελητηρίου Πάφου. 

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός ΜΕΕ κ. Γιάννης Καρούσος τόνισε ότι η Πάφος έχει πολύ σημαντικό μερίδιο συνεισφοράς στην ανάπτυξη 
και το ΑΕΠ της Κύπρου και αποτελεί πόλο έλξης για επισκέπτες, 
αγοραστές και επενδυτές από το εξωτερικό. Αναφέρθηκε στις 
επιτυχείς πολιτικές που εφάρμοσε η Κυβέρνηση έτσι ώστε να 
αντιστραφεί  η οικονομική στασιμότητα που επέφερε η πανδημία 
του κορωνοϊού και εκτίμησε ότι βασικοί πυλώνες της οικονομίας, 
όπως είναι ο τουρισμός και οι κατασκευές έχουν αρχίσει να 
ανακάμπτουν με σχετικά γρήγορους ρυθμούς. Αξιοποιώντας  το 
προσωρινό πλαίσιο για χαλάρωση των κρατικών ενισχύσεων 
προς τις αεροπορικές εταιρείες, το κίνητρο αυτό επέφερε 
θετικά αποτελέσματα ενώ ανακοίνωσε ότι το 2021 – 2022 
αναμένεται να προκηρυχθούν έργα ύψους €5.4 εκ.
 

Σε χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ.  Χριστόδουλος 
Αγκαστινιώτης αναφέρθηκε στις πολυάριθμες πρωτοβουλίες 
που έχει αναλάβει το ΚΕΒΕ με κύριο στόχο να επανέλθει η χώρα 
σε αναπτυξιακή πορεία, βελτιώνοντας τα δημόσια οικονομικά 

και ενδυναμώνοντας τις επιχειρήσεις. Τόνισε επίσης  ότι γίνονται μεγάλες προσπάθεια από πλευράς ΚΕΒΕ για αποτελεσματικότερη 
προβολή της κυπριακής οικονομίας στο εξωτερικό με σκοπό την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πάφου κ. Γιώργος Μάης κατέθεσε την Έκθεση Πεπραγμένων και τις δραστηριότητες του 
Επιμελητηρίου. Ο κ. Μάης έκανε μια επισκόπηση της χρονιάς που πέρασε τονίζοντας πως η πανδημία του κορωνοϊού έχει επηρεάσει 
αρνητικά το οικονομικό κλίμα και κυρίως τις επιχειρήσεις. Επεσήμανε πως υπάρχει ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων από το Κράτος 
για στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας η οποία γίνεται πιο επιτακτική σήμερα λόγω των συνεχιζόμενων περιοριστικών 
μέτρων. 
Ο κ. Μάης αναφέρθηκε στις σημαντικές επαφές που είχε το Επιμελητήριο Πάφου με αξιωματούχους διαφόρων χωρών ενώ ιδιαίτερη 
μνεία έγινε για την τοπική οικονομία της Πάφου. Δυστυχώς οι επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης επηρέασαν σημαντικούς τομείς της 
τοπικής οικονομίας και κυρίως τους  τομείς του τουρισμού και της ανάπτυξης γης. 

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ τόνισε ότι η αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικής δράσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
τη δυνατότητά της να λειτουργεί μέσα σ’ ένα περιβάλλον χωρίς υπέρμετρη γραφειοκρατία και μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο χωρίς 
εμπόδια, με διαφάνεια, ένα πλαίσιο σαφές, σταθερό και ανταγωνιστικό.  

Στην ομιλία του ο κος Μάης αναφέρθηκε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος της Πάφου με τις 
συμπεριφορές των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και τις παρεμβάσεις του ΕΒΕ Πάφου μέσω του ΚΕΒΕ για επίλυση των προβλημάτων 
που αφορούν τους υπερβολικούς, χρονοβόρους και δαπανηρούς ελέγχους, την έλλειψη ανάληψης ευθύνης για την παρούσα κατάσταση 
από την Κεντρική Τράπεζα και τα Τραπεζικά Ιδρύματα, τις χρεώσεις των Τραπεζών για μεταφορές χρημάτων, κ.α.. Μια ισχυρή οικονομία 
προϋποθέτει την ύπαρξη ενός εύρωστου τραπεζικού συστήματος το οποίο όμως δεν θα αποβαίνει εις βάρος των επιχειρήσεων μέσω 
καταχρηστικών πρακτικών και συμπεριφορών.

Τέλος ο κος Μάης, αναφέρθηκε  στους στρατηγικούς στόχους του ΕΒΕ Πάφου και στην προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε η Πάφος να 
καταστεί διεθνές περιφερειακό κέντρο παροχής υψηλής ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρο 
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ανάπτυξης υψηλής τεχνολογίας και κέντρο επιχειρήσεων διεθνών δραστηριοτήτων σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση έργων 
υποδομής και έργων που αφορούν το οδικό δίκτυο.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ κλείνοντας, επανέλαβε την ισχυρή πεποίθησή του, ότι ο επιχειρηματικός κόσμος της Πάφου είναι αυτός 
που θα βάλει ξανά την Πάφο σε πορεία ανάπτυξης και κάλεσε όλους τους αρμόδιους φορείς να υποστηρίξουν την προσπάθεια 
αυτή.

Γ.Σ ΕΒΕ Πάφου, εκδήλωση που αποτελεί το κορυφαίο οικονομικό γεγονός της Επαρχίας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ
Το ΕΒΕ Πάφου όπως είναι γνωστό κάθε χρόνο διοργανώνει τον Ετήσιο του χορό, ο οποίος αναμφισβήτητα θεωρείται ένα από 
τα κορυφαία καλλιτεχνικά γεγονότα της πόλης όπου οι παρευρισκόμενοι διασκεδάζουν με την καρδιά τους. Δυστυχώς το έτος 
2021 και λόγω της πανδημίας Covid-19 δεν έγινε κατορθωτή η διοργάνωση του.

Στιγμιότυπο | ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ 2019
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