
πληρωμενη καταχωρηση

Όπως είναι γνωστό το ΕΒΕ Πάφου
συμμετέχει  ως ένας εκ των βασικών
εταίρων του έργου INTERREG-CROSS
COASTAL NET: “Aνάπτυξη Διασυνορια-
κού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου
Παράκτιου Τουρισμού”. Στα πλαίσια
του συγκεκριμένου έργου το Επιμελη-
τήριο Πάφου πραγματοποιεί σωρεία
συναντήσεων με τους υπόλοιπους ε-
ταίρους και υλοποιούνται στοχευμέ-
νες δράσεις έτσι ώστε να ολοκληρω-
θεί με επιτυχία το έργο.  

Μέσα στα πλαίσια αυτά, πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση στο Κοινοτικό
Συμβούλιο ‘Ινειας μεταξύ των Προέ-
δρων των Κοινοτικών Συμβουλίων ‘Ι-
νειας και Αρόδων κ.κ Γιάγκου Τσίβι-
κου και Ματθαίου Στεφάνου αντίστοι-
χα,  αντιπροσωπείας του ΕΒΕ Πάφου
και αντιπροσωπείας του Τεχνολογι-
κού Πανεπιστημίου Κύπρου. Στη συ-
νάντηση από πλευράς Επιμελητηρίου
συμμετείχε ο Λειτουργός Ευρωπαϊ-
κών Προγραμμάτων του Επιμελητηρί-

ου κ. Στέφανος Χατζηιωάννου ενώ  α-
πό πλευράς Τεχνολογικού Πανεπιστη-
μίου Κύπρου παρόντες ήταν ο Επίκου-
ρος καθηγητής Δρ. Πέτρος Κοσμάς
και η κ. Μαρία Παναγοπούλου.

Η συνάντηση ήταν εποικοδομητική
αφού συζητήθηκαν τρόποι συνεργα-
σίας έτσι ώστε να επιτευχθεί ορθή με-
λέτη της υφιστάμενης κατάστασης
στην περιοχή μελέτης της Επαρχίας
Πάφου. Πιο συγκεκριμένα έχουν δο-
θεί ερωτηματολόγια στις  Κοινότητες
της Ευρύτερης περιοχής Ακάμα με
σκοπό τη συλλογή στοιχείων που αφο-
ρούν την εξέλιξη και διάρθρωση των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
στην περιοχή, καθώς επίσης στοιχεία
που αφορούν το φυσικό & ανθρωπο-
γενές περιβάλλον, την εξέλιξη του
πληθυσμού αλλά και του αριθμού των
επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή
του Ακάμα, καθώς και χωροταξικά δε-
δομένα, συμπεριλαμβανομένων στοι-
χείων χρήσεως γης.

Παράλληλα το ΕΒΕ Πάφου, συμμε-
τείχε πρόσφατα στην Ενημερωτική
Εκδήλωση που διοργάνωσε το Κοινοτι-
κό Συμβούλιο Ίνειας και η οποία στέ-
φθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η εκδή-
λωση με θέμα: “Αειφόρος Παράκτια
Τουριστική Ανάπτυξη | Η περίπτωση Α-
κάμα-Μπάλου” πραγματοποιήθηκε
στην Κοινότητα Δρούσια.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν άτομα
από όλο το εταιρικό σχήμα αποτελού-
μενο από το Επιμελητήριο Χανίων το ο-
ποίο αποτελεί και τον επικεφαλής εταί-
ρο, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο της Πάφου, το Δήμο Κισσάμου,
το Κοινοτικό Συμβούλιο Ίνειας, το Τε-
χνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το
Πολυτεχνείο Κρήτης, στα πλαίσια του
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Κύριος σκοπός της εκδήλωσης ήταν
η ενημέρωση των συμμετεχόντων εκ-
προσώπων της τοπικής και επαρχιακής
διοίκησης, άλλων δημόσιων και επιχει-
ρηματικών φορέων, αλλά και φορέων
της κοινωνίας των πολιτών από την πε-
ριοχή του Ακάμα, επί των σκοπών και

του περιεχομένου του συγκεκριμένου
έργου, όπως επίσης και επί της πρωτο-
βουλίας για την  Ίδρυση Πρότυπης Κοι-
νότητας Προστασίας και Ανάδειξης της
Χερσονήσου του Ακάμα.
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