Crafting a new vision
Νέα εποχή στην
Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας

Παρουσίαση Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
κας Νατάσας Πηλείδου

Εκσυγχρονισμός και αναδιοργάνωση
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, στοχεύοντας στη διατήρηση της παράδοσης και
των τεχνικών χειροτεχνίας, προωθεί δράσεις εξέλιξής τους μέσα από τα χέρια των νέων δημιουργών
χειροτεχνίας και σχεδιασμού.
❖ Αναδιοργανώνουμε και εκσυγχρονίζουμε την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, ώστε αυτή να
αποτελέσει πυρήνα ανάπτυξης της εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας.
❖ Προωθούμε τον τελευταίο έναν χρόνο σειρά δράσεων, οι οποίες προκύπτουν μέσα από τον Νέο
Στρατηγικό Σχεδιασμό της Υπηρεσίας για τα έτη 2021-2026.
-

Στόχος μας να προλάβουμε τον χρόνο.
❖ Οι γνώσεις που κατέχουν στα χέρια τους οι εξαίρετοι χειροτέχνες της Κύπρου θα
πρέπει να μεταλαμπαδευτούν στις νεότερες γενιές.

Πώς θα πετύχουμε τους στόχους μας
Τα αποτελέσματα του Στρατηγικού Σχεδίου

❖ Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας (ΥΚΧ).
❖ Νέα Εταιρική ταυτότητα της ΥΚΧ.
❖ Σχέδια παροχής κινήτρων σε χειροτέχνες.
Επένδυση
σε έρευνα και έργα
υποδομής.
❖ Ανακαίνιση
πωλητηρίου.

❖ Χαρτογράφηση/καταγραφή χειροτεχνών/αριστοτεχνών για
προώθησή τους μέσα από σχεδιασμένες δράσεις και την

ιστοσελίδα της ΥΚΧ.
❖ Αναβάθμιση της ιστοσελίδας και δημιουργία E-shop.

❖Η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας έχει εγκριθεί ως Πιστοποιημένο
Kέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και ως Δομή Επαγγελματικής
Κατάρτισης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπίνου (ΑΝΑΔ).
Μελέτη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για το σχέδιο χορηγιών δημιουργία πλωτικού
σχεδίου χορηγιών αρχικά για της δημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων στήριξης
χειροτεχν11ών Μελέτη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για το σχέδιο χορηγιών δημιουργία
πλωτικού σχεδίου χορηγιών αρχικά για της δημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων
στήριξης χειροτεχν11ών

❖Έχουν δημιουργηθεί εκπαιδευτικά προγράμματα στους τομείς της

Κεντητικής, Κεραμικής, Υφαντικής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Κύπρου και την ΑνΑΔ για σχέδια κατάρτισης ανέργων τα οποία θα
ξεκινήσουν το 2022.
❖Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/ εργαστηρίων σεμιναρίων για
επαγγελματίες χειροτέχνες και σχεδιαστές.
❖Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά.

Δράσεις που έχουν ξεκινήσει
1. Η καταγραφή των χειροτεχνών ξεκίνησε με τις κεντήτριες των Λευκάρων.
Υπαρκτός κίνδυνος απώλειας της μοναδικής αυτής τεχνικής, η οποία συμπεριλαμβάνεται από το 2009 στον
παγκόσμιο Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Πολύ λίγες κεντήτριες είναι στην
παραγωγή λευκαρίτικου κεντήματος. Ξεκίνησε τον Μάρτιο 2021 η διενέργεια εργαστηρίων κεντητικής, στο
πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος. Δύο κεντήτριες του λευκαρίτικου μεταλαμπαδεύουν την τεχνογνωσία
και την τεχνική του κεντήματος σε 10 νέες κεντήτριες. Το πρόγραμμα συνεχίζεται.

2. Η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας στηρίζει την παραγωγική διαδικασία μέσα από τα

εκπαιδευτικά της προγράμματα.
Αναθέτει στις κεντήτριες που εκπαιδεύονται στα Λεύκαρα την ετοιμασία των δώρων για τους συμμετέχοντες
της 2ης Μπιενάλε Λάρνακας ,αλλά και άλλων προϊόντων που θα πωλούνται στα καταστήματά της.

3. Πιλοτικό εργαστήριο υφαντικής στο Γούρρι.
Γυναίκες της κοινότητας Γουρρίου
παρακολουθούν μαθήματα υφαντικής από
υφάντρια – εκπαιδεύτρια, με στόχο την
επαγγελματική τους αποκατάσταση.

4. Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο
Κύπρου.
Παροχή τεχνογνωσίας από το Εργαστήριο
Ενέργειας και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Κτηρίου, του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, προς την
Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας.
Επίκεντρο η σύνταξη ενός ολοκληρωμένου
πλαισίου για την παροχή πρότυπων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τρεις, σε
πρώτη φάση, παραδοσιακές τεχνικές:
❖ την κεραμική,
❖ την υφαντική, και
❖ την κεντητική.
Τα προγράμματα θα προσφέρονται από το
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
μέσω της ΑΝΑΔ.
Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η συγγραφή των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Έναρξη προγραμμάτων αρχές 2022.

5. Πιστοποίηση από ΑΝΑΔ.
Η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας έχει
εγκριθεί ως πιστοποιημένο Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης και ως Δομή
Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αρχής
Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ώστε
να μπορέσει να προσφέρει τα
εκπαιδευτικά προγράμματα που
καταρτίζονται από το Πανεπιστήμιο
Κύπρου.

6. Ανακαίνιση πωλητηρίου.
Ολοκληρώθηκε ο αρχιτεκτονικός
σχεδιασμός του νέου πωλητηρίου της
Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας.
Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός και η
καλύτερη προβολή και προώθηση των
χειροτεχνών και σχεδιαστών της Κύπρου.

Δράσεις που προωθούνται
1. Πιλοτικό Σχέδιο Στήριξης Τεχνιτών Κεντητικής
Παρατηρείται ραγδαία μείωση του ενεργού
δυναμικού τεχνιτών κεντητικής. Εκτιμάται ότι την
δεκαετία΄70 -΄80 ασχολούνταν ενεργά πέραν των
500 ατόμων με τη συγκεκριμένη τέχνη, σήμερα 50
άτομα με την πλειονότητα μεγάλης ηλικίας.
Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση
του ΥΕΕΒ για δημιουργία και εφαρμογή, μέσω της
Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας, πιλοτικού
Σχεδίου Στήριξης της παραγωγής υψηλής
ποιότητας κυπριακού κεντήματος αξιοποιώντας τις
τεχνικές της Κύπρου που είναι καταχωρημένες
στον Εθνικό κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς μας. Ανάμεσα στους στόχους και η
ανάπτυξη και βελτίωση του επιχειρείν από τους
τεχνίτες του κλάδου. Ορίζοντας υλοποίησης 2022.

2. Σχεδιασμός και άλλων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων που
αφορούν επαγγελματίες σχεδιαστές/ χειροτέχνες,
φοιτητές και μαθητές.
3. Δημιουργία Καταλόγου Χειροτεχνών Σχεδιαστών που θα προβάλλονται στην ιστοσελίδα της
Υπηρεσίας.
4. Δημιουργία e-shop που θα εκπροσωπεί τα
προϊόντα χειροτεχνών/ σχεδιαστών.

Στον ευρωπαϊκό και διεθνή χάρτη αριστοτεχνίας
Η συμμετοχή της Κύπρου σε διεθνείς εκθέσεις χειροτεχνίας και άλλα Φόρουμ, στηρίζει την
πολιτιστική, αλλά και την εμπορική προβολή της χώρας μας.
❖ Σημαντική στιγμή για την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας είναι η εκπροσώπηση της Κύπρου στο
World Craft Council Europe.
❖ Ένταξη της Υπηρεσίας στην ψηφιακή πλατφόρμα Homo Faber Guide. Σε πρώτη φάση στην
πλατφόρμα παρουσιάζονται 15 Κύπριοι αριστοτέχνες, μουσεία και πωλητήρια μουσείων.

Στόχοι μας
❖ η προστασία της άυλης κληρονομιάς της Κύπρου,
❖ η ανάδειξη των παραδοσιακών επαγγελμάτων ως χώρος επαγγελματικής
σταδιοδρομίας με προοπτικές,
❖ η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.

Όραμά μας η αναβίωση, η ανάδειξη και η ανάπτυξη του
τομέα της χειροτεχνίας, η εξωστρέφειά του και η
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

