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Στη Βουλη  το ΕΒΕ Πα φου | Πληγεί σα Η Πα φος απο  τη μεί ωση του 

τουρίστίκου  ρευ ματος 
        

14 Οκτωβρίου 2020 

Το ΕΒΕ Πάφου μετά από πρόσκληση της Επίτροπής Εμπορίου, Βίομηχανίας καί Τουρίσμού παρευρέθηκε 

στη Συνεδρίαση της Επίτροπής στη Βουλή των Αντίπροσώπων με το Γραμματέα/ Δίευθυντή κο Μαρίνο 

Στυλίανού να τονίζεί στη δίκή του παρέμβαση προς τον Πρόεδρο καί τα Μέλη της Επίτροπής ότί το 

Επίμελητήρίο αφουγκράζεταί τίς ανησυχίες των ΜμΕ καί λαμβάνεί σοβαρά υπόψίν τίς οίκονομίκές 

επίπτώσείς από την πανδημία του κορωνοϊού. Η Πάφος ως Επαρχία με σχεδόν πλήρη εξάρτηση από τον 

Τουρίσμό έχεί πληγεί ανεπανόρθωτα αφού εκ των πραγμάτων η Τουρίστίκή Βίομηχανία καί οί 

παρεμφερείς κλάδοί έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη οίκονομίκή ζημίά.  

Τόνίσε ότί η Πάφος λόγω των ίδίαίτερων χαρακτηρίστίκών της πρέπεί να συμπερίληφθεί στίς πληγείσες 

περίοχές αφού σίγουρα δεν αποτελεί κέντρο δημόσίων υπηρεσίών, ούτε κέντρο δίεθνών υπηρεσίών & 

δραστηρίοτήτων αλλά ούτε καί δημογραφίκά δίαθέτεί εκείνο τον πληθυσμό που θα μπορούσε να στηρίξεί 

τίς επίχείρήσείς της Επαρχίας. Είμαστε μία μίκρή πόλη καί σίγουρα η πίο απομακρυσμένη από τα μεγάλα 

αστίκά κέντρα της Κύπρου.  

Ο κος Στυλίανού ανέφερε ενδείκτίκά ότί με βάση στοίχεία από τη Στατίστίκή Υπηρεσία, το α’ εξάμηνο [Ιαν- 

Ιουλ] του 2019 οί αφίξείς τουρίστών στην Κύπρο ανήλθαν στίς 2.181.994 εκ των οποίων περίπου το 39% 

αφορούν την Πάφο, ήτοί 850.977. Αντίστοίχα οί αφίξείς συνολίκά κατά το α’ εξάμηνο του 2020 ανήλθαν 

στίς 320.589 σημείώνοντας μείωση της τάξης του 85.3% καί κατ’ αναλογία περίπου η Πάφος απορρόφησε 

125.000 καταγράφοντας μείωση συγκρίτίκά με το 2019 πέραν του 85%. Αβίαστα εξάγεταί το συμπέρασμα 

ότί η οίκονομία της Πάφου έχεί συρρίκνωθεί ενώ η Τουρίστίκή καί Επίσίτίστίκή Βίομηχανία μαζί καί με 

τους παρεμφερείς κλάδους καί υπηρεσίες έχουν συσσωρεύσεί τεράστίες οίκονομίκές ζημίες σε βαθμό 

μάλίστα που κάποίες επίχείρήσείς δεν έχουν καν επαναδραστηρίοποίηθεί γία το έτος 2020. 

Στην παρούσα φάση τα ξενοδοχεία της Επαρχίας Πάφου είναί ανοίκτά καί δίαθέτουν περίπου 17.000 

κλίνες δλδ το 50% των δίαθέσίμων κλίνών. Οί πληρότητες αγγίζουν περίπου το 20% ενώ οί ενδείξείς με 

βάση τα στοίχεία καί την πληροφόρηση που έχουμε λάβεί όπως δίευκρίνίσε το πρώτο δεκαήμερο του 

Νοεμβρίου, οί εν ενεργεία κλίνες δεν αναμένεταί να ξεπεράσουν τίς 3 – 3.5 χλδ, σημείώνοντας μείωση της 

http://www.pcci.org.cy/
mailto:info@pcci.org.cy


 

 
 

Λεωφόρος Αθηνών 7 & Αλεξάνδρου Παπάγου, Τόλμη Court, Γραφείο 101, Τ.θ.60082, 8100, Πάφος. Τηλ: 26818173 Φαξ: 26944602 
7 Athinon St & Al. Papagou Corner Tolmi Court Office 101, P.O.BOX 60082 8100 Pafos. Tel: +357 26818173, Fax+357 26944602 

Web: http://www.pcci.org.cy | Email: info@pcci.org.cy 
page. |  2  

 

τάξης περίπου 80% σε σύγκρίση με την αντίστοίχη περσίνή χρονίά όπου οί δίαθέσίμες κλίνες ξεπερνούσαν 

τίς 15.000. 

Γία ενίσχυση των πληγέντων Κλάδων καί Επίχείρήσεων το ΕΒΕ Πάφου κατάθεσε δέσμη είσηγήσεων, τίς 

οποίες έχεί προωθήσεί επίσης μέσω του ΚΕΒΕ στα αρμόδία Υπουργεία καί στην Κυβέρνηση ώστε να 

ληφθούν σοβαρά υπόψίν κατά τη δίαμόρφωση του τελίκού σχεδίου καί οί οποίες είσηγήσείς κίνήθηκαν σε 

3 άξονες: (1.) Σχέδια Στήριξης των Επιχειρήσεων από το Υπουργείο Εργασίας λόγω Covid 19, (2.) 

Αξιοποίηση του Έκτακτου Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ λόγω Covid 19 και (3.) Εισηγήσεις για 

παράταση του προγράμματος αναστολής δόσεων προς τις τράπεζες για τις ΜμΕ. 

 

Δελτίο Τύπου ΕΒΕ Πάφου | 13.10.2020 
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