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Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα Νατάσα Πηλείδου

Παρουσίαση πεπραγμένων 
2020-2022 

Λευκωσία 30 Μαίου 2022

Φιλοξενία 

Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας    Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
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Η ΥΚΧ δημιουργήθηκε μετά την τουρκική εισβολή με στόχο να προστατεύσει  
τις παραδοσιακές τεχνικές της Κύπρου και για να ενισχύσει τους πρόσφυγες  
να αναπτύξουν οικονομική δραστηριότητας.

Κέντρα χειροτεχνίας σε προσφυγικούς συνοικισμούς.  
Εργοδοτήθηκαν άτομα είτε για να παράξουν και να έχουν εισόδημα  
είτε για να αναπτύξουν δεξιότητες.
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Εργοδοτήθηκαν χειροτέχνες και τεχνίτες από όλη την Κύπρο  
με έμφαση στους τομείς του κεντήματος, της υφαντικής, της κεραμικής,  
της ξυλογλυπτικής, της αργυροχοΐας, της μεταλλουργίας, της καλαθοπλεκτικής,  
της κατασκευής παραδοσιακών και σύγχρονων ρούχων.
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Η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας, ώστε να συμβάλει 
αφενός στην αναβίωση, ανάδειξη και εξέλιξη του τομέα αυτού του πολιτισμού μας και αφετέρου να 
ωθήσει την ανάπτυξή του ως χώρου οικονομικής δραστηριότητας και επιχειρηματικότητας. 

Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας
Το Όραμά μας
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•  Το 2021 ολοκληρώθηκε η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής  
για την προώθηση της χειροτεχνίας.

•  Ριζικός αναπροσανατολισμός των δράσεων της Υπηρεσίας για να μπορεί  
να επιτύχει τους στόχους της στη σύγχρονη εποχή. 

•  Νέος ρόλος: Οι χειροτέχνες στο επίκεντρο της δραστηριότητας  
και λειτουργίας της Υπηρεσίας.

 
•  Οδικός χάρτης δράσεων για την περίοδο 2021- 2026. 

Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2026
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Κύριοι Άξονες του Στρατηγικού Σχεδιασμού

• Καταγραφή, διασφάλιση διαχρονικής διατήρησης και εξέλιξη των κλάδων  
και τεχνικών της κυπριακής χειροτεχνίας (craft) και του σχεδιασμού (design).

• Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων με στόχο την ικανοποίηση  
των μελλοντικών αναγκών και προσδοκιών της κοινωνίας. 

• Ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας στο σχεδιασμό χειροτεχνικών προϊόντων  
με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής χειροτεχνίας.

• Προώθηση της εξωστρέφειας και βελτίωση της επιχειρηματικότητας  
και ανταγωνιστικότητας των χειροτεχνικών προϊόντων.

• Προώθηση και διάδοση της κυπριακής χειροτεχνίας και αριστοτεχνίας και του 
σύγχρονου σχεδιασμού και ενημέρωση του κοινού στην Κύπρο και διεθνώς.

• Αναδιοργάνωση των δόμων της Υπηρεσίας για την αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας.

Αναδιοργάνωση Υπηρεσίας 2021-2026
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Νέο λογότυπο, νέα ταυτότητα, νέα πορεία  

•  Τη νέα πνοή στην Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας 
σηματοδότησε η επιλογή του νέου λογοτύπου της 
Υπηρεσίας.
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Ανακαίνιση Καταστήματος
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Εξωστρέφεια 
Διεθνείς Εκθέσεις

•  Η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας ως ο επίσημος φορέας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας έχει ενταχθεί στον διεθνή οργανισμό World Craft Council Europe.
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Βάσος Δημητρίου
Κεραμική



/3816

Βάσος Δημητρίου
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Ηρώ Κασκάνη
Κοσμήματα
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Ηρώ Κασκάνη
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Ιωάννα Λουκά
Υφαντική
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Lovenlight 
Ξυλουργική
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Lovenlight 
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•  Το εργαστήριο της ΥΚΧ  
στον «Συνοικισμό Τσιακκιλερού» 
έχει μεταφερθεί στον Πολυχώρο 
Δημιουργικότητας και Πολιτισμού 
(Λέσχη Λάρνακας), όπου εξασκούν 
δημιουργικά την τέχνη τους  
η υφάντρια Φλώρα Χατζηφιλίππου 
και η γενική χειροτέχνης  
Ελένη Ανεμόμυλου που 
παρουσιάζουν την δουλειά τους  
στο ευρύ κοινό.  
Το εργαστήριο αυτό  φιλοξενεί 
συχνά εργαστήρια χειροτεχνίας.

https://www.larnaka.org.cy/enimerosi/politistikes-drastiriotites-draseis/kentro-laikis-dimiourgikotitas/

Συνέργειες
Δημιουργικό Εργαστήριο 
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Συνέργειες 
Πολιτιστική Διπλωματία ως μέσο Προβολής
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Συνέργειες 
Τουριστική Βιομηχανία 

• με μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες 
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•  με την κυπριακή συμμετοχή στη 17η Biennale Αρχιτεκτονικής στη Βενετία, τον Μάιο 2021

Συνέργειες
Σύγχρονων Δημιουργών με Αριστοτέχνες της Κύπρου
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• με την κυπριακή κολεκτίβα ΦΧΨ Heritage Design

Συνέργειες
Σύγχρονων Δημιουργών με Αριστοτέχνες της Κύπρου
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•  με τον σχεδιαστή μόδας Χαρίλαο Μελετίου

Συνέργειες
Σύγχρονων Δημιουργών με Αριστοτέχνες της Κύπρου
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•  Envisioning A Future For Traditional Handicrafts 
 Through Contemporary Art & Craftsmanship                                                                                 

Anassa Hotel, June 24 – September 31, 2022

Συνέργειες
Craftland
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Συνέργειες
Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου

•  Χειροποίητες ζώνες που φιλοτεχνήθηκαν από αριστοτέχνισσες του λευκαρίτικου κεντήματος 
διανθίζουν την επίσημη ενδυμασία των νεαρών μουσικών της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου. 
Δωρεά ΥΚΧ. 
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Συνέργειες
Hermes Airports 

•  Χριστούγεννα 2021. Χειροποίητα στολίδια, εμπνευσμένα απ’ την κυπριακή παράδοση, έδωσαν  
στους επιβάτες των κυπριακών αεροδρομίων μια πολυεπίπεδη εικόνα της κουλτούρας της χώρας μας.
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Πιλοτικά προγράμματα διάσωσης και μετάδοσης
της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς

•  Το 2021 ξεκινήσαμε πιλοτικά προγράμματα εκμάθησης λευκαρίτικου και υφαντικής. 
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Μνημόνιο 
Συνεργασίας 

•  στους Τομείς της Παραδοσιακής 
Χειροτεχνίας στους κλάδους:

 - της Κεντητικής
 - της Υφαντικής 
 - της Κεραμικής

•  σε συνεργασία  
με την Αρχή Ανάπτυξης  
Ανθρωπίνου Δυναμικού Κύπρου 
(Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων) 

•  με το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Προγράμματων
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Συγγραφή Nέου Σχεδίου Χορηγιών 
για τις Παραδοσιακές Τεχνικές Κεντήματος

•  σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου
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#craftingcyprus a series of films written and directed by Filep Motwary

Παρουσίαση σειράς ταινιών μικρού μήκους 
                                                   με τίτλο #craftingcyprus
•  σε σενάριο και σκηνοθεσία Filep Motwary
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Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας

•  με την Αρχή Ανάπτυξης  Ανθρώπινου Δυναμικού
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Σας ευχαριστούμε!

Facebook: CyprusHandicraftService

Instagram: Cyprus_Handicraft_Service

Email: manaxagora@meci.gov.cy

Website: www.cyprushandicrafts.gov.cy


