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ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Οικονομική Ανάκαμψη και Αειφόρος Ανάπτυξη 
Η συμβολή του ΟΠΕΚ στην συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης 
 
 
Την 1η Μαΐου 2004 η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε πλήρες Κράτος Μέλος (ΚΜ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) ενώ εντάχθηκε στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και υιοθέτησε το ευρώ την 
1η Ιανουαρίου 2008. Ο ΟΠΕΚ βρέθηκε στην πρωτοπορία των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών που στήριξαν την στρατηγική επιλογή της ένταξης και στη συνέχεια την προσχώρηση στην 
Ευρωζώνη. Πέρα από την μεγάλη μετατόπιση στο νέο ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον, έχουν 
μεσολαβήσει από τότε δύο παγκόσμιων διαστάσεων κρίσεις (η χρηματοπιστωτική και η πανδημία), 
που προκάλεσαν διαφορετικής έκτασης επιπτώσεις στα ΚΜ, αλλά έδωσαν ώθηση στην οικονομική 
ολοκλήρωση και επιβεβαίωσαν την ανάγκη συλλογικής δράσης της ΕΕ. Σε προηγούμενες 
συνελεύσεις του, ο ΟΠΕΚ διαμόρφωσε προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη. 
Tώρα, καταθέτει το παρόν έγγραφο, ως μέρος των συζητήσεων για το μέλλον της Ευρώπης και το 
μέλλον που η ίδια η Κύπρος θέλει να ορίσει για τον εαυτό της στο συλλογικό ευρωπαϊκό 
οικοδόμημα με επίκεντρο την οικονομική ανάκαμψη. 
 
Η κρίση του κορονοϊού αποτελεί για την Ευρώπη μια πρόκληση ιστορικών διαστάσεων. Η ΕΕ και τα 
ΚΜ της χρειάστηκε να λάβουν μέτρα έκτακτης ανάγκης προκειμένου να διαφυλάξουν την υγεία 
των πολιτών και να αποτρέψουν την κατάρρευση της οικονομίας.  
Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) αποτελεί το οικονομικό “όπλο” της ΕΕ όπως είναι και 
το μέσο “Next Generation EU” (NGEU), σε μια συγκεκριμένη προσπάθεια ανάκαμψης.  
 
Παράλληλα, η ΕΕ επιχειρεί από καιρό να σκιαγραφήσει το μέλλον της. Τον Μάρτιο του 2017 μέσα 
από τη ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟ για το Μέλλον της Ευρώπης διατυπώθηκαν πέντε (5) σενάρια, για την Ευρώπη 
μέχρι το 2025. 1: Συνέχιση της παρούσας κατάστασης, 2: Τίποτα άλλο εκτός από την ενιαία αγορά, 
3: Εκείνοι που θέλουν περισσότερα κάνουν περισσότερα, 4: Κάνοντας λιγότερα και 
αποτελεσματικότερα και 5: Κάνοντας πολύ περισσότερα μαζί. Η συζήτηση δεν πήγε σε βάθος και 
δεν στηρίχθηκε από τα ΚΜ. Μια νέα προσπάθεια βρίσκεται τώρα στα αρχικά στάδια και αφορά την 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, στην οποία ο ΟΠΕΚ συμμετέχει, υλοποιώντας μάλιστα και 
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την ΕΕ. 
 
Το νέο ΠΔΠ 
 



 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στα τέλη Μαΐου του 2018 μια πολύ ευρεία δέσμη που συνδυάζει 
το μελλοντικό ΠΔΠ. Η Κύπρος πίστευε ότι το τρέχον μέγεθος του ΠΔΠ (2014-2020), περίπου 1% 
του ΑΕΕ της Ένωσης, παρέχει επαρκή οικονομική βάση για την αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων 
της Ένωσης. Την ίδια στιγμή διατύπωνε πως νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση κρίσεων θα 
πρέπει να ενσωματωθούν στην αρχιτεκτονική του νέου ΠΔΠ.  
 
Η πραγματικότητα της πανδημίας ήρθε να αλλάξει τον ρυθμό της συζήτησης. Οι διαδοχικές κρίσεις 
έχουν δείξει ρητά τη σημασία της αλληλεγγύης εντός της ΕΕ. Τα ΚΜ που έχουν ιδιαίτερα πληγεί 
και δεν διαθέτουν ισχυρή ανθεκτικότητα, όπως η Κύπρος, αντλούν πόρους μέσω της βοήθειας του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για να χρηματοδοτήσουν την ανάκαμψη, ενώ δανείζονται με ευνοϊκούς 
όρους, χάρη στην στήριξη της ΕΚΤ, γνωρίζοντας ότι μεταθέτουν επιπρόσθετο βάρος στις επόμενες 
γενιές.  
 
Τον Ιούλιο του 2020, καθορίστηκε η διακυβέρνηση του νέου ΠΔΠ,  για την περίοδο 2021-2027. Η 
Κύπρος κατάφερε την αναγνώριση φυσικών χαρακτηριστικών νησιωτικού χαρακτήρα, 
λαμβάνοντας πρόσθετα 100 εκ. ευρώ. Σε σύγκριση με το προηγούμενο ΠΔΠ έλαβε επιπρόσθετα 
ποσά 100 εκ. ευρώ στο Ταμείο  Συνοχής, ώστε να μη μειωθεί ο εθνικός φάκελος. Τέλος, έλαβε 
επιπλέον κατανομή στην Αγροτική Ανάπτυξη κατά 50 εκ. ευρώ. Όλη η προσδοκία της Κύπρου 
επικεντρώθηκε στο να μην καθυστερήσει η εφαρμογή και υλοποίηση του Ταμείου Ανθεκτικότητας 
και Ανάκαμψης και πιο συγκεκριμένα η έγκριση του Εθνικού Σχεδίου για να αντλήσει πόρους και να 
χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη.  
 
 
Η πολιτική προσέγγιση της κυπριακής κυβέρνησης για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(ΣΑΑ) συνοψίζεται στην αναφορά του Υπουργού Οικονομικών Κ. Πετρίδη: “Η αντιμετώπιση των 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που προκαλεί ο κορονοϊός έχει τεθεί στην κορυφή των 
προτεραιοτήτων μας από την έκρηξη της πανδημίας. Η μάθηση από την πανδημία και η μετατροπή της 
κρίσης σε ευκαιρία, που βγαίνει από αυτήν ακόμη πιο δυνατά από πριν, είναι ο νέος μας στόχος. Πρέπει 
να προχωρήσουμε πιο προετοιμασμένοι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά νέες 
προκλήσεις, κινδύνους και δυνατότητες”.  
Η επισήμανση του ΥΠΟΙΚ συνιστά επανάληψη μιας άλλης ευκαιρίας που χάθηκε μόλις πριν από 5 
χρόνια, όταν η ίδια κυβέρνηση συνειδητά εστίασε πάνω στο ευκαιριακό μοντέλο ανάπτυξης της 
οικοδομικής δραστηριότητας και των κατασκευών, προσδίδοντας του μάλιστα ένα νέο προκάλυμα, 
το λεγόμενο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ) έναντι πολιτογραφήσεων. Από το 2015, μετά 
τον τερματισμό του προγράμματος στήριξης της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προειδοποιήσει 
για την εγκατάλειψη των μεταρρυθμίσεων – την μεταρρυθμιστική κόπωση, όπως την αποκάλεσε 
για να αποδειχθεί στη συνέχεια ότι το ΚΕΠ υπήρξε μια νέα πηγή διαστρέβλωσης της αγοράς, 
αδιαφάνειας και διαφθοράς που τώρα, άγεται στο Δικαστήριο της ΕΕ. 
 
Το Κυπριακό ΣΑΑ σχεδιάστηκε και παρουσιάστηκε ως το ολοκληρωμένο, φιλόδοξο και ταυτόχρονα 
ρεαλιστικό σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, για αποτελεσματική χρήση 1,2 δισ. ευρώ που θα 
διατεθούν στην Κύπρο για την περίοδο 2021-2026 από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 



 

 

Ο στρατηγικός στόχος του σχεδίου ανάκαμψης είναι να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της 
οικονομίας και τις δυνατότητες της χώρας για οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία. Την ίδια στιγμή, ο στόχος να επιτευχθεί αποφεύγοντας 
επικάλυψη με την πολιτική συνοχής της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.  
 
Άλλο το ευκταίο και άλλο το εφικτό! Τα εθνικά κριτήρια για τα έργα αφορούσαν στην ωριμότητα 
κάθε έργου που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο, την διοικητική ικανότητα του κράτους να τα 
εκτελέσει και να αποφύγει τις συνέπειες μη εφαρμογής, δεδομένων των πολύ συγκεκριμένων 
όρων για την εκταμίευση κονδυλίων: σαφή χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και εισαγωγή 
μεταρρυθμίσεων. Έτσι, στην ουσία η κυπριακή κυβέρνηση έχει ετοιμάσει το Εθνικό Σχέδιο που 
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας συρράψει τα έργα που δεν υλοποιήθηκαν εδώ και 
μία 10ετία, ή είχαν περιορισμένη απόδοση ή βρίσκονταν στα συρτάρια, χωρίς να υποστηρίζονται 
από αντίστοιχες πολιτικές και μέτρα. Μια κυριολεκτικά χαμένη 10ετία – από την μία κρίση στην 
άλλη – για να ξεγυμνωθεί ο ευκαιριακός χαρακτήρας της κυπριακής οικονομίας. Ο 
μετασχηματισμός που δεν έγινε ποτέ, οι μεταρρυθμίσεις που έμειναν στα λόγια, έγιναν ξανά 
επίκαιρες… 
 
Ο ΟΠΕΚ έδωσε το βήμα του στο πλαίσιο του «Φόρουμ Πολιτών» σε κυβερνητικούς αξιωματούχους 
και όχι μόνο για να παρουσιάσουν το Σχέδιο. Άντλησε σημαντική πληροφόρηση και 
ανατροφοδότηση από την κοινωνία. Το έλλειμμα στην ουσιαστική διαβούλευση και την 
κινητοποίηση της κοινωνίας υπήρξε προφανές. Προτιμήθηκε ξανά το γνωστό διαδικαστικό 
πρότυπο που βολεύει το κράτος και τις υπηρεσίες, αλλά απονευρώνει την ικανότητα της κοινωνίας 
να οικειοποιηθεί τις αλλαγές, να στηρίξει την μεταρρύθμιση, να κάνει βήματα προς τα εμπρός μέσα 
από συμμετοχικές διαδικασίες. 
 
Τι προβλέπει το ΣΑΑ για την Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας; Ανάμεσα σ’ άλλα θα αφορά στο νέο μοντέλο ανάπτυξης και διαφοροποίηση της 
οικονομίας. Σύμφωνα με το σχέδιο θα αφορά:  
Για τον Πρωτογενή Τομέα, την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού τομέα της γεωργίας κυρίως μέσω 
της αγροτεχνολογίας και της ισχυρής συνεργασίας με επιχειρήσεις, ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και ερευνητικά κέντρα.  
Για τον Δευτερογενή Τομέα, την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού τομέα ελαφριάς παραγωγής που 
περιλαμβάνει παραγωγή σε τομείς της πράσινης τεχνολογίας και της αγροτεχνολογίας.  
Για τον Τομέα Υπηρεσιών, την έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη του ήδη αναπτυσσόμενου τομέα 
του ICT και των ψηφιακών υπηρεσιών, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με εξαγωγικό 
προσανατολισμό και των ιατρικών υπηρεσιών με γνώμονα τους ειδικούς.  
Για τον Αειφόρο Τουρισμό, την ανάπτυξη ισχυρής υποδομής αγροτουρισμού και βιώσιμης 
φιλοξενίας και προσέλκυση τουριστών υγείας και ευεξίας μέσω ενός ανταγωνιστικού και 
αξιόπιστου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.  
Για την Κυκλική οικονομία, την έμφαση στη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων. 
 



 

 

Η προσπάθεια για ελαχιστοποίηση της ζημιάς στη συρρίκνωση του ΑΕΠ θα πρέπει να εστιάζεται 
στο περιεχόμενό του. Δηλαδή: (α) την κατανάλωση, (β) τις κυβερνητικές δαπάνες, (γ) τις 
επενδύσεις, αλλά και (δ) τις εξαγωγές. Με βάση τα πιο πάνω είναι εξαιρετικά σημαντική η σύντομη 
οριστικοποίηση των διαδικασιών χρηματοδότησης με «φρέσκο χρήμα» από πλευράς μηχανισμών 
της ΕΕ. Πράγμα απαραίτητο για την επανεκκίνηση των οικονομιών στην Ευρώπη και στην Κύπρο. 
Πολύ σημαντικές οι δράσεις, στην ενίσχυση του Πρωτογενή Τομέα αφού θα τροφοδοτήσει και 
ενισχύσει με πρώτες ύλες τον Δευτερογενή Τομέα.  
 
Το πιο σημαντικό ερώτημα που δεν μπορεί να απαντηθεί είναι και αυτή τη φορά το εξής:  
Μπορούν εκείνοι που οικοδόμησαν το ευκαιριακό μοντέλο ανάπτυξης και υπήρξαν πρωταγωνιστές 
για την στρέβλωση της οικονομίας για να εξυπηρετήσουν στενά οικονομικά συμφέροντα – βλέπε 
«χρυσά διαβατήρια» - να γίνουν μεταρρυθμιστές; 
Πόσο αξιόπιστοι είναι οι φορείς της εξουσίας σήμερα για να εγγυηθούν ότι αυτά που γράφουν σε 
εθνικά σχέδια, θα τα υλοποιήσουν κιόλας; 
 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως και το ΠΔΠ συνιστούν 
την μοναδική ευκαιρία για την Κύπρο, να αναζητήσει μια νέα οικονομική κατεύθυνση που για τον 
ΟΠΕΚ συνδέεται εδώ και δεκαετίες με την αειφόρο ανάπτυξη, την ενδυνάμωση της παραγωγικής 
βάσης της οικονομίας, την ψηφιοποίηση, την κάλυψη των κοινωνικών ανισοτήτων. 
Κάτω από την δαμόκλεια σπάθη του Κανονισμού για την χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας, η κυβέρνηση έχει προσαρμόσει την πολιτική της γιατί δεν έχει καμία άλλη 
χρηματοδοτική πηγή εκτός από την ΕΕ. Αυτό όμως δεν συνέβη και την περίοδο 2013-15;  
 
Τα εχέγγυα μιας ριζικής αλλαγής στην οικονομία προϋποθέτουν σκληρή και συνεπή εργασία επί 
σειρά ετών κι όχι την πρόσκαιρη εκμετάλλευση των ευκαιριών που δίνει η ΕΕ. Το δημόσιο χρέος 
που διογκώθηκε λόγω της πανδημίας, δεν θα εξοφληθεί από την παρούσα γενιά, αλλά από την 
επόμενη που θα κουβαλά το βάρος μέχρι το 2050. 
 
Η Κύπρος χρειάζεται ακόμα να αναπτύξει τα ταλέντα των ανθρώπων της σε νέους τομείς και να 
μην εξαντλεί τους εθνικούς πόρους της σε μονοδιάστατες οικονομικές επιλογές που ευνοούν και 
μονίμως επιδοτούν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα και λόμπι.  
 
 
Μια πολιτική για παράδειγμα που θα μπορούσε να έχει πολλαπλά οφέλη - οικονομικά, ιατρικά, 
κοινωνικά κλπ. - χωρίς οποιοδήποτε κόστος (αντίθετα, θα βοηθούσε και στην καταπολέμηση του 
παράνομου εμπορίου) είναι η αποποινικοποίηση της κάνναβης, και η απελευθέρωση της χρήσης 
της για ιατρικούς σκοπούς, όπως γίνεται με επιτυχία στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες. 
Σημειώνεται ότι η Κύπρος νομιμοποίησε την ιατρική χρήση του ελαίου κάνναβης τον Ιανουάριο του 
2017, μόνο για χρήση από προχωρημένους ασθενείς με καρκίνο. 
 
Η πανδημία έφερε τεράστια οικονομικά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα ανέδειξε τη σημασία 
ύπαρξης ισχυρού κοινωνικού κράτους. Το λιγότερο κράτος δεν είναι η λύση στην αντιμετώπιση 



 

 

τέτοιων προκλήσεων.  Αλλά ποιο κράτος; H υγεία και η παιδεία, η κατάρτιση και η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, είναι κατεξοχήν οι τομείς του κοινωνικού κράτους που 
πρέπει να οικοδομηθεί. Η άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δημόσια νοσηλευτήρια, ως 
αποτέλεσμα στοχευμένων πολιτικών που εφαρμόστηκαν, αλλά κι η υστέρηση των δημόσιων 
εκπαιδευτηρίων σε ότι αφορά τις σύγχρονες μεθόδους τηλεκπαίδευσης, θα πρέπει να 
αποτελέσουν ύψιστη προτεραιότητα για το επόμενο διάστημα.  
 
Χρειάζονται άμεσα επένδυση σε υποδομές, τεχνολογία και έμψυχο υλικό. Ομοίως και η τηλεργασία. 
Όλα αυτά αποτελούν το εφαλτήριο για ουσιαστική και καθολική αύξηση της παραγωγικότητας, 
αλλά και εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας. Η πανδημία απέδειξε ότι η ύπαρξη αξιόπιστων 
δημόσιων υπηρεσιών, οι οποίες είναι απαλλαγμένες από τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά 
λειτουργούν με κριτήριο την αξιοκρατία και την αποτελεσματικότητα, αποτελούν κομβικής 
σημασίας εργαλεία για αντιμετώπιση κρίσεων. 
Παράλληλα, ως κοινωνία οφείλουμε να απαιτήσουμε την ψήφιση νομοθεσιών οι οποίες θα 
διασφαλίζουν εισοδήματα στο κράτος για τη δημιουργία ενός «ταμείου έκτακτης 
ανάγκης/αλληλεγγύης», που θα είναι διαθέσιμο σε περιόδους οικονομικών κρίσεων. Κάτι 
αντίστοιχο λειτουργεί με επιτυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Κύπρο να έχει επωφεληθεί από 
αυτό με πολύ μεγάλα ποσά.  
 
Η κατάργηση του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας σε μεγάλους ιδιοκτήτες γης, η οποία απέφερε 
αρκετά εκατομμύρια ετησίως, αποτελεί σοβαρή απώλεια στην προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα 
χρηματοοικονομικό «μαξιλάρι», το οποίο θα μπορούσε να αυξάνεται σε περιόδους ανάπτυξης. 
Η δημιουργία ενός νέου πλαισίου φορολογίας υπέρ της πράσινης ανάπτυξης και της στήριξης της 
νέας γενιάς είναι επίσης μέρος μιας νέας γενιάς φορολογικής μεταρρύθμισης. 
 
Η δημιουργία ενός Υφυπουργείου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ανάπτυξης αποτελεί περισσότερο από 
αναγκαιότητα ύστερα από 18 χρόνια συμμετοχής στην ΕΕ χωρίς στρατηγική στόχευση για τον ρόλο 
και την παρουσία της Κύπρου στην ΕΕ.  
Ο καθορισμός δεικτών KPIs (Key Performance Indexes) και η παρακολούθησή τους θα διασφαλίσουν 
την υλοποίηση της αποστολής του Υφυπουργείου. Η εθνική στρατηγική για βιώσιμη και δίκαιη 
ανάπτυξη θα αποτελεί το βασικό κατευθυντήριο πλαίσιο πολιτικής. Θα αποτελεί τον οδικό χάρτη 
για τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθεί ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα 
Βιώσιμης, Δίκαιης και Χωρίς Αποκλεισμούς Ανάπτυξης 
 
Την ίδια στιγμή θα πρέπει να δημιουργηθεί στο αστυνομικό σώμα αυτοτελές Τμήμα Καταπολέμησης 
του Οικονομικού Εγκλήματος, το οποίο να ενισχυθεί με κάθε μορφής επικουρικές υπηρεσίες και 
επιστήμονες. Το πρότυπο της ΜΟΚΑΣ δεν φαίνεται να αποδίδει. Χρειάζεται μια ευρύτερη, 
αυτοτελής, και με μεγαλύτερο εύρος δυνατοτήτων ανάληψης πρωτοβουλιών υπηρεσία, το θεσμικό 
και λειτουργικό πλαίσιο της οποίας να κινείται στα πρότυπα χωρών που έχουν να επιδείξουν 
μεγάλες επιτυχίες στον τομέα αυτό (π.χ Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία). Το Τμήμα θα έχει ως 
αποστολή την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων που τελέστηκαν σε βάρος 



 

 

των οικονομικών συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και την έρευνα, πρόληψη και 
καταστολή της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας.  .  
 
 
Κλείνοντας, υπενθυμίζουμε τις πάγιες θέσεις του ΟΠΕΚ αφού όλα τα πιο πάνω να έχουν μεγάλη 
σημασία, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια σημαντική, συνολική και αειφόρο οικονομική 
ανάπτυξη. Αυτή θα είναι εφικτή σε μιαν επανενωμένη Κύπρο, που θα αξιοποιεί όλες τις δυνάμεις 
του νησιού και θα επιστρατεύει τους πόρους του στην ευημερία όλων των πολιτών της. Η επίλυση 
του Κυπριακού θα απελευθερώσει τις παραγωγικές δυνάμεις, τους πόρους και τις δυνατότητες 
που σήμερα είναι εγκλωβισμένες, καθιστώντας την Κύπρο κέντρο ενεργειακών δραστηριοτήτων, 
ναυτιλίας, αεροπορικών εταιρειών και διεθνών μεταφορών, περιφερειακών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και ενοποιημένων εκπαιδευτικών, τουριστικών και άλλων δραστηριοτήτων. 

 
 


