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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Διανέμεται Δωρεάν

Δ ιεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στο ξενοδοχείο Nissi Beach 
Resort στην Αγία Νάπα, ημερίδα που διοργάνωσε το Εμπο-
ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ) 

με Θέμα: ‘’Προοπτικές ανάπτυξης οικονομικής και επιχειρηματι-
κής συνεργασίας μεταξύ Κυπριακών και Ινδικών επιχειρήσεων’’.

Την ημερίδα προλόγισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Αυγουστίνος Πα-
παθωμάς ο οποίος αναφέρθηκε στην διαχρονικές σχέσεις φιλίας 
μεταξύ των δύο χωρών αλλά και την προσδοκία για ανάπτυξη των 
οικονομικών δεσμών μεταξύ τους και καλωσόρισε τον εξοχότατο 
πρέσβη της Ινδίας Δρ. Ραγκαβαάν ο οποίος ήταν και ο κύριος 
ομιλητής.
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Δ ιεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στο 
ξενοδοχείο Nissi Beach Resort 
στην Αγία Νάπα, ημερίδα που δι-

οργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ) με Θέμα: 
‘’Προοπτικές ανάπτυξης οικονομικής και 
επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ Κυπρι-
ακών και Ινδικών επιχειρήσεων’’.

Την ημερίδα προλόγισε ο πρόεδρος του 
ΕΒΕΑ κ. Αυγουστίνος Παπαθωμάς ο οποί-
ος αναφέρθηκε στην διαχρονικές σχέσεις 
φιλίας μεταξύ των δύο χωρών αλλά και την 
προσδοκία για ανάπτυξη των οικονομικών 
δεσμών μεταξύ τους και καλωσόρισε τον 
εξοχότατο πρέσβη της Ινδίας Δρ. Ραγκαβα-
άν ο οποίος ήταν και ο κύριος ομιλητής.   

Ο Δρ. Ραγκαβαάν παρουσίασε την σημερι-
νή οικονομική εικόνα της Ινδίας η οποία συ-
νεχώς αναβαθμίζεται και συγκαταλέγεται 
μεταξύ των 5 πρώτων στον κόσμο, καθώς 
και στις προοπτικές ανάπτυξης εμπορικών 
και οικονομικών συνεργιών μεταξύ των χω-
ρών μας καθώς και των επιχειρηματιών μας.

Ακολούθως έγινε πιο εκτενής παρουσίαση 
από τον εμπορικό ακόλουθο κ. Σσιάρμα και 

έγινε προβολή 2 μικρών φιλμ με εικόνες 
και συνεντεύξεις από Ινδούς επιχειρηματί-
ες. Με το πέρας των παρουσιάσεων απα-
ντήθηκαν ερωτήσεις από τους εκλεκτούς 
προσκεκλημένους και έγινε συζήτηση για 
την πιθανότητα ανάπτυξης συνεργασιών με-
ταξύ των μελών μας γενικά, αλλά και ειδικά 
των επιχειρηματιών που δραστηριοποιού-
νται στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου. 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα που 
αφορούσαν:

• Μέτρα προώθησης τουριστικού ρεύματος 

από Ινδία (προσπάθειες για απευθείας 
αεροπορική σύνδεση Λάρνακας-Ινδίας), 
σήμερα υπάρχει σύνδεση μέσω Ισραήλ.

• Τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

• Δυνατότητα επενδύσεων από και προς την 
Επαρχία Αμμοχώστου

• Προοπτικές παραγωγής Κινηματογρα-
φικών ταινιών στην Κύπρο και ιδιαίτερα 
στις χρυσές παραλίες και τα πολυτελή 
ξενοδοχεία του Πρωταρά και της Αγίας 
Νάπας, από εταιρείες από το  Bollywood 

Κατά Νόμο Υπεύθυνος:
Σωτήρης Παναγιώτου

Δημοσιογραφική και τεχνική επεξεργασία: 
FMW Financial Media Way

Αρμενίας 23Β, 2003, Γρ.101, Στρόβολος

Τηλ.: 22 342005, Φαξ: 22 342006

email: info@fmw.com.cy, www.fmw.com.cy

Διεύθυνση:

	Αγ. Ανδρέου 339, 2ος όροφος, Γραφείο 201, 

Τ.Θ. 53124, 3300 Λεμεσός

 Τηλ.: 25370165, Φαξ: 25370291

 E-mail: info@famagustachamber.org.cy

Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 152, 1ος όρoφος 

γραφείο 3, 5281 Παραλίμνι (προσωρινή έδρα)

 Τηλ.: 23829264, Φαξ: 23829267

 E-mail: info@famagustachamber.org.cy

 Web: www.famagustachamber.org.cy

Εκδίδεται από το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου

Προοπτικές ανάπτυξης οικονομικής και επιχειρηματικής 
συνεργασίας μεταξύ Κυπριακών και Ινδικών επιχειρήσεων

Ο Πρέσβης της Ινδίας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΕΣΒΗ ΙΝΔΙΑΣ
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Τ ο ΕΒΕΑ ήταν συνδιοργα-
νωτής της επιμορφωτικής 
ημερίδας ‘’Οι επιπτώσεις 

του BREXIT στην Κύπρο’’που έγινε 

στις εγκαταστάσεις του Πανεπι-

στημίου UCLAN στην Πύλα. 

Στην εν λόγω ημερίδα ο Υφυπουρ-

γός κ. Σάββας Περδίος ανέπτυξε 

το θέμα ‘’Επιπτώσεις του BREXIT 

στον Τουρισμό’’, ο κ. Μαυρου-

δής μίλησε για τις ‘’επιπτώσεις 

του BREXIT στις επιχειρήσεις’’ 

και τέλος ο δρ. Πουτζιουρής για 

τις ‘’επιπτώσεις στις Υπηρεσίες – 

Έρευνα και Εκπαίδευση’’.

Το ΕΒΕΑ συνδιοργανωτής σε ημερίδα
 “Οι επιπτώσεις του BREXIT στην Κύπρο’’

Η εταιρεία AnPaNi διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα 
‘’Διοίκηση Αθλητικών Σωματείων’’ στο ξενοδοχείο 
Radisson Blu στην Λάρνακα, στην οποία συμμετείχε 

και το ΕΒΕΑ μέσω του Διευθυντή του. Την ημερίδα χαιρέτησε 

ο πρόεδρος του ΚΟΑ, κ. Αντρέας Μιχαηλίδης. Παρουσιάσεις 

έγιναν από τον κ. Μηνά Λυσάνδρου, νυν Πρόεδρος της Ελ-

ληνικής Ποδοσφαιρικής Λίγκας, τον κ. Λεόντιο Τσέλεπο του 

ΚΟΑ και τον κ. Σπύρο Νεοφυτίδη, Πρόεδρος του Παγκύπριου 

Συνδέσμου Αμοιβομένων Ποδοσφαιριστών. 

Ημερίδα με θέμα “Διοίκηση Αθλητικών Σωματείων”

Ε π’ ευκαιρία της συμπλήρωσης δέκα 
χρόνων λειτουργίας και προσφοράς 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της 

Κύπρου, το Enterprise Europe Network Cyprus 
(EEN-Cy), σε ειδική εκδήλωση που έγινε στην 
Λεβέντειο Πινακοθήκη στην Λευκωσία, έδωσε 
την δυνατότητα σε σημαντικές προσωπικότη-
τες του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, 
καθώς και φορείς του οικοσυστήματος της 
έρευνας και καινοτομίας, να ενημερωθούν 
για το συνολικό έργο και τις δράσεις του. 

Χαιρετισμό απηύθυνε, ο Επικεφαλής Επιστή-
μονας για την Έρευνα και την Καινοτομία, 
κ. Κυριάκος Κόκκινος. Για το έργο του δι-
κτύου στην Κύπρο, αναφέρθηκε ο Γενικός 
Διευθυντής του ΙΠΕ, Δρ. Βασίλης Τσάκαλος, 
ο οποίος δήλωσε ότι «όλα αυτά τα χρόνια 
ένας πολύ σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων 
έλαβαν υπηρεσίες οι οποίες λειτούργησαν 

καθοριστικά στην πορεία ανάπτυξής τους στο 
χρόνο. Εκ μέρους του ΚΕΒΕ, ο κ. Λεωνίδας 
Πασχαλίδης, Αναπληρωτής Γενικός Γραμμα-
τέας, υπογράμμισε τη δέσμευση του Οργα-
νισμού να συνεχίσει να εργάζεται σκληρά 
προκειμένου να προσφέρει όσο το δυνατόν 

καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες σε 
όλες τις κυπριακές επιχειρήσεις, συμβάλλο-
ντας στην επίτευξη περισσότερων συμφωνιών 
διεθνικής επιχειρηματικής συνεργασίας. Στο 
δικό του χαιρετισμό ο κ. Κωνσταντίνος Φε-
λάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ευρωπαϊκού Γραφείου και Αντιπρύτανης 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ανέφερε ότι 
το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου εκπροσωπώ-
ντας οργανισμούς που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, 
της τεχνολογίας και της καινοτομίας παρέχει 
το δίαυλο για την ανάπτυξη περισσότερων 
και στενότερων σχέσεων μεταξύ των κυπρια-
κών πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και άλλων 
οργανισμών. Στην εκδήλωση εκ μέρους του 
ΕΒΕΑ παρέστησαν οι κ. Σωτήρης Παναγιώτου, 
Διευθυντής και ο Λειτουργός, κ. Χριστοφής 
Ζαχαρουδιού.

Enterprise Europe Network Cyprus (EEN-Cy) 
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Α ντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ υπό τον Γ.Γ. του 
Κόμματος, συνοδευόμενος από τους 
υποψήφιους Ευρωβουλευτές κ. Νιαζί Γκι-

ζίλκιουρεκ, Γιώργο Γεωργίου, Γιώργο Κουκουμά, την 
Βουλευτή Αμμοχώστου, κ. Σκεύη Κουκουμά και τον 
Επαρχιακό Γραμματέα Αμμοχώστου και Δημοτικό 
Σύμβουλο κ. Χρύσανθο Ζαννέτο, έγιναν δεκτοί από 
το Δ.Σ. του ΕΒΕΑ,  στα Γραφεία του Επιμελητηρίου 
Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.

Στην συνάντηση που διεξήχθη σε πολύ φιλικό κλί-
μα, συζητήθηκαν θέματα που ταλανίζουν την ελεύ-
θερη επαρχία Αμμοχώστου αλλά και τις εξελίξεις 
στο εθνικό θέμα, και ιδιαίτερα αυτό της επιστρο-
φής της πόλης της Αμμοχώστου στους νόμιμους 
κατοίκους της.  Έγινε ενημέρωση και ανταλάχθη-
σαν απόψεις όσον αφορά την ‘’ίση κατανομή βα-
ρών’’ και το θέμα της ‘’απώλειας χρήσης’’. Επίσης 
έγινε παρουσίαση για τα διάφορα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η τουριστική βιομηχανία στην ελεύθε-
ρη επαρχία Αμμοχώστου, όπως η έλλειψη εργατι-
κού δυναμικού κ.α.

Επίσκεψη Αντιπροσωπείας του ΑΚΕΛ 
στα Γραφεία του ΕΒΕΑ στο Παραλίμνι

O Ανδρέας Παπανικολάου και ο οργανι-
σμός AnPaNi διοργάνωσε εκδήλωση με 
θέμα ‘’Η Κυπριακή Οικονομία μετά την 

κρίση – προοπτικές’’ με ομιλητές τους:

• κ. Μάκη Κεραυνό, πρώην Υπουργό Οικονομικών, 
που ανέπτυξε το θέμα ‘’Δημόσια Οικονομικά’’

• Δρ. Μάριο Κληρίδη, Οικονομολόγο που ανέπτυξη 
το θέμα, ‘’Τραπεζικός τομέας – προκλήσεις και προ-
οπτικές’’.

• κ. Μιχάλη Αντωνιάδης, Πρόεδρος KPMG Κύπρου 
που ανέπτυξε το θέμα, ‘’Διεθνής τραπεζική’’.

H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 
20/2/2019 στο ξενοδοχείο Golden Bay στη Λάρνα-
κα και συντόνισης ο κ. Γιάννης Σεϊτανίδης, Αρχισυντά-
κτης Οικονομικού Ρεπορτάζ Εφημερίδας ‘Πολίτης’. 

Παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οι Γιώργος Μαυρουδής 
Αντιπρόεδρος ΚΕΒΕ, το Μέλος της Δημόσιας Υπηρε-
σίας κ. Δώρος Ηλιοδώρου, ο πρώην Πρόεδρος του 
ΕΒΕΑ, κ. Λοΐζος Σιακαλλής και πλήθος κόσμου. Το 
ΕΒΕΑ αντιπροσώπευσε το Μέλος του Δ.Σ. κ. Μιχάλης 
Βασιλείου και ο Διευθυντής κ. Σωτήρης Παναγιώτου.

Η Κυπριακή 
Οικονομία μετά την 
κρίση – προοπτικές

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αμμοχώστου 
διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα ‘’Δικαιο-
σύνη και Μεταρρύθμιση του Δικαστικού 

και Δικαιικού Συστήματος στην Κυπρική Δημοκρατία’’.
Κύριος ομιλητής ήταν ο έντιμος Υπουργός Δικαιοσύ-
νης και Δημόσιας τάξης κ. Ιωνάς Νικολάου ο οποίος 
ανέλυσε όλες τις πτυχές του θέματος. Στην εκδήλωση, 
που έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αμμοχώστου στην Δερύνεια, παρευρέθησαν πολ-
λοί δικηγόροι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αμμοχώστου και εκ μέρους του ΕΒΕΑ παρευρέ-
θηκε ο Διευθυντής του κ. Σωτήρης Παναγιώτου. 

‘’Δικαιοσύνη και Μεταρρύθμιση 
του Δικαστικού και Δικαιικού Συστήματος 

στην Κυπριακή Δημοκρατία’’

Το ΕΒΕΑ χαιρετίζει τα νέα έργα που 
εγκαινιάστηκαν στο Παραλίμνι

Ε πιστέγασμα των προσπαθειών και του 
ΕΒΕΑ η μεταφορά της προσωρινής 
έδρας των κρατικών υπηρεσιών στην 

Επαρχία Αμμοχώστου. Το ΕΒΕ Αμμοχώστου 
χαιρετίζει τα νέα έργα στην ελεύθερη περιο-
χή Αμμοχώστου, που αφορούν τα εγκαίνια 
του Αστυνομικού Σταθμού, του Κτηματολογί-
ου και Πολεοδομίας Αμμοχώστου, όπως και 
της κατάθεσης του θεμελίου λίθου των Δικα-
στηρίων από τον Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Στις εκδηλώσεις των εγκαινίων παρευρέθηκε 
ο Προέδρος, ο Αντιπρόεδρος, Μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου καθώς και ο Γενικός 
Διευθυντής του ΕΒΕΑ, ενδεικτικό της σημα-
σίας που δίνει το ΕΒΕΑ στην ανάπτυξη της 
περιοχής.

Εκδήλωση με θέμα:
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Τ ο Βοτανικό Πάρκο Cyherbia αποτελεί-
ται από εννέα υπέροχους βοτανικούς 
κήπους, ένα δάσος μέσα στο οποίο 

εκατοντάδες κυπαρίσσια σχηματίζουν το νησί 
της Κύπρου και επίσης το πρώτο και μοναδικό 
λαβύρινθο στην Κύπρο.

Ο λαβύρινθος προσφέρει 2000 τ.μ. ‘πράσινη 
διασκέδαση’ για όλη την οικογένεια, μέσα σε 
άλλη διάσταση. Σας προκαλεί να βρείτε τα 7 
κρυμμένα πουλιά, καθώς και την έξοδο. Μια 
ματιά από το παρατηρητήριο μπορεί ίσως να 
σας βοηθήσει στην προσπάθεια σας;

Ο βοτανόκηπος χωρίζεται σε 9 τμήματα, το 
καθένα με διαφορετικό θέμα. Καθώς απο-
λαμβάνετε τον περίπατο σας θα δείτε τα φυτά 
που σχετίζονται με αυτά τα θέματα. Τα βότανα 
έχουν πολλαπλές δράσεις και χρήσεις και θα 
δείτε μερικά από αυτά σε διάφορα τμήματα, 
π.χ. το θυμάρι είναι χρήσιμο στο μπάνιο αλλά 
και σαν αρωματικό, και σαν μπαχαρικό.

Περίπατος Γύρω από την Κύπρο στο 
δάσος

Εκατοντάδες κυπαρίσσια σχηματίζουν τον 
χάρτη του νησιού μας. Περπατείστε γύρω από 
την Κύπρο σε 20’ και ανακαλύψετε τα ιθαγε-
νή δέντρα και τους θάμνους, καθώς και τα ‘7 
θαύματα’ του νησιού, που είναι οι κορυφαίες 
τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα ή 
κοντά στις παραλιακές πόλεις. Σ’ αυτές τις το-
ποθεσίες μπορείτε να προσανατολιστείτε πού 
βρίσκεστε στον χάρτη. Στο δάσος μπορείτε 
να βρείτε και το χωριό των Νεράιδων!

Στο αποστακτήριο αιθέριων ελαίων μπορεί-
τε να δείτε από κοντά την απόσταξη των αι-
θέριων ελαίων, μια μοναδική και μυρωδάτη 
εμπειρία! Τα αιθέρια έλαια χρησιμοποιούνται 
στην αρωματοθεραπεία, στην αρωματοποιία, 
στην φαρμακοποιία και σε καλλυντικά.

Περίπατος στις λεβάντες

Στο βοτανικό πάρκο θα βρείτε και τον μεγα-
λύτερο κήπο λεβάντας του νησιού μας. Το 
μονοπάτι ανάμεσα στις λεβάντες είναι σχε-
διασμένο για διαλογισμό, αλλά μπορείτε και 
απλά να απολαύσετε το άρωμα και χρώμα της 
λεβάντας στον περίπατο σας.

Στη καφετέρια μπορείτε να χαλαρώσετε και 
να απολαύσετε ένα βοτανικό τσάι καθώς και 
σπιτικά μικρογεύματα.

Στο κατάστημά θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία 
βοτανικών τσαγιών, βάμματα, λάδια, κηραλοι-
φές και διάφορα καλλυντικά, τα οποία παρα-
σκευάζονται με τα βότανα του πάρκου. 
Μια επίσκεψη στο Cyherbia προσφέρει μια 
πολύ αρωματική, διασκεδαστική και εκπαιδευ-
τική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

Το Βοτανικό Πάρκο Cyherbia
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ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

• Η Δημοτική Χορωδία Δερύνειας θα 
ψάλλει τα Εγκώμια κατά τη διάρκεια 
της ακολουθίας στην εκκλησία Αγί-
ων Πάντων.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 28 ΑΠΡΙΛΙ-
ΟΥ 2019

• «Τα παιδικά παιχνίδια της Λα-
μπρής»

Αγωνίσματα σε παραδοσιακά παιχνί-
δια για παιδιά

Ώρα: 10:30π.μ.
Χώρος: Πλατεία Αγίου Γεωργίου
Οργανωτής: ΕΔΟΝ Δερύνειας

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

• «Τα παιχνίδια και οι καλύφες της 
Λαμπρής»

- Αγωνίσματα σε παραδοσιακά παι-
χνίδια  

- Παρουσίαση προγράμματος: Πα-
σχάλης Μπέη 

- Παράλληλα με τα παιχνίδια θα λει-
τουργούν περίπτερα με εκλεκτούς 

  μεζέδες, ποτά και γλυκά. 
- Καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το 

Μουσικό Σχήμα και το Χορευτικό 
Συγκρότημα Δήμου Δερύνειας 

Ώρα: 10:30π.μ. 
Χώρος: Πλατεία εκκλησίας Πανα-
γίας
Οργανωτές: Δήμος Δερύνειας, 
«Αναγέννηση» και ΕΔΟΝ Δερύνειας

ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
 
• Διαγωνισμός Μπιρίμπας

- Συμμετοχή €5 το άτομο
- Για δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 

96355537
- Χρηματικό έπαθλο και πλούσια 

δώρα

Ώρα: 2:30μ.μ.
Οργανωτής: ΕΔΟΝ Δερύνειας
Χώρος: Υπαίθριο Μουσείο Λαϊκής 
Τέχνης Παραδοσιακών Επαγγελμά-
των

• Πώληση λαμπάδων

Η Επιτροπή Κοινωνικής Ευημερίας 
και Πρόνοιας του Δήμου Δερύνειας, 
διαθέτει προς πώληση χειροποίητες 
λαμπάδες που έφτιαξαν τα μέλη της 
Επιτροπής, στην τιμή των €5. Όλα τα 
έσοδα θα διατεθούν σε άπορες οικο-
γένειες ενόψει του Πάσχα. Πληροφο-
ρίες: 23811000.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ




