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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Διανέμεται Δωρεάν

• Τη δημιουργία Υφυπουργείου 
Τουρισμού, την προώθηση έργων 
υποδομής καθώς και άλλα θέματα 
συζήτησε το ΕΒΕΑ με τον Υπουργό 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού

σελ. 7

Ενδιαφέρουν
σελ. 4

σελ. 2

Θέματα ανάπτυξης συζήτησε το ΕΒΕ 
Αμμοχώστου με τον Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Grants for SMEs to 
solve their business 
needs and continue 
growing

Γενική Συνέλευση 
Εκτελωνιστών

19 Σεπτεμβρίου 2018 η 
Γενική Συνέλευση ΕΒΕΑ 

σελ. 6

Το ΕΒΕΑ προωθεί 
αναπτυξιακά έργα του 
Δήμου Σωτήρας

Το ΕΒΕΑ διοργάνωσε 
επιχειρηματικά κοκτέιλ

σελ. 5

Δημόσια ακρόαση 
για τα Τοπικά Σχέδια 
Παραλιμνίου, Αγίας 
Νάπας και Δερύνειας

Η Ετήσια Γενική συνέλευση του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Αμμοχώστου, θα πραγματοποιηθεί φέτος 
στις 19 Σεπτεμβρίου 2018, στις 7:00 

μ.μ. (ανοικτό μέρος)
Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά 

τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής θα 
ανακοινωθούν αργότερα.

• Στόχος η γνωριμία και προώθηση της 
επιχειρηματικής συνεργασίας

σελ. 3
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Α ντιπροσωπεία του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμ-
μοχώστου συναντήθηκε με τον 

Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας 
και Τουρισμού  κ. Γιώργο Λακκοτρύπη με τον 
οποίο συζήτησε διάφορα ζητήματα που απα-
σχολούν την Επαρχία και τον  επιχειρηματικό 
κόσμο της Αμμοχώστου.

Συγκεκριμένα το ΕΒΕΑ έθεσε τα πιο κάτω αι-
τήματα:

• Τη δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού 
με έδρα την ελεύθερη Αμμόχωστο.

• Την προώθηση έργων υποδομής που θα 
υποστηρίζουν την συνεχή αύξηση των ξενο-
δοχειακών κλινών (υδατοπρομήθεια, ενέρ-
γεια, οδικό δίκτυο κ.ά.).

• Την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού 
προϊόντος και την επέκταση της τουριστι-
κής περιόδου.

• Την ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών και 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

• Την παροχή κινήτρων και την εκπαίδευση 
ανέργων και αλλοδαπών για απασχόληση 

τους στη ξενοδοχειακή βιομηχανία.
• Την κατασκευή παράλληλων λιμενοβραχι-

όνων στη θαλάσσια περιοχή Σωτήρας για 
την βελτίωση των παραλιών της περιοχής.

• Την άμεση υλοποίηση του έργου ανάπλα-
σης του Ποταμού Λιοπετρίου.

• Τη δημιουργία νέας βιομηχανικής περιο-
χής στην Ελεύθερη Περιοχή Αμμοχώστου.

• Την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγω-
νισμού από μη αδειούχα καταλύματα και 
από την διοχέτευση τουριστών στις κατεχό-
μενες περιοχές.

Σχολιάζοντας τις θέσεις του ΕΒΕΑ ο κ. Λακ-
κοτρύπης είπε ότι το Υπουργείο έχει λάβει 
υπόψη του τις εισηγήσεις του ΕΒΕΑ για την 
προώθηση αναπτυξιακών έργων και θα στηρί-
ξει όλες τις προσπάθειες του επιχειρηματικού 
κόσμου για την προσέλκυση νέων επενδύσε-
ων στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, ιδι-
αίτερα στους τομείς της ενέργειας, της εκπαί-
δευσης και της βιομηχανίας.

Όσον αφορά τα ζητήματα του τουρισμού, ο 

Υπουργός επεσήμανε ότι θα πρέπει το ΕΒΕΑ 
και όλοι οι φορείς να εργαστούν για την υλο-
ποίηση του νέου στρατηγικού σχεδίου για τον 
τουρισμό με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση 
του τουριστικού προϊόντος και επέκταση της 
τουριστικής περιόδου.

Αναφορικά με το Υφυπουργείο Τουρισμού ο 
κ. Λακκοτρύπης παρατήρησε ότι αυτό θα γίνει 
με την κατάργηση του ΚΟΤ και την μεταφορά 
των 300 υπαλλήλων του κάτω από το νέο πο-
λιτικό προϊστάμενο και ως εκ τούτου δεν είναι 
δυνατή η μεταφορά του στην Αμμόχωστο ή 
σε άλλη επαρχία.

Ο κ. Λακκοτρύπης ανέφερε επίσης ότι το 
Υπουργείο στηρίζει τον Επιμελητηριακό θε-
σμό και είναι έτοιμο να βοηθήσει όλον τον 
επιχειρηματικό κόσμο της Αμμοχώστου για 
την αξιοποίηση των σχεδίων – χορηγιών του 
Υπουργείου καθώς και άλλων Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων και επενδυτικών πρωτοβουλι-
ών σε συνεργασία με τον CIPA, το ΕΒΕΑ και 
το ΚΕΒΕ.

Κατά Νόμο Υπεύθυνος:
Ιάκωβος Χ’ Βαρνάβας

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

Θέματα ανάπτυξης συζήτησε το ΕΒΕ Αμμοχώστου
με τον Υπουργό ΕΕΒΤ κ. Γιώργο Λακκοτρύπη

Συνεδρίαση Εταιρείας Τουριστικής 
Ανάπτυξης Αμμοχώστου

Ο ι προσφορές για την ετοιμασία διαφημιστικού υλικού, φυλλαδίων σε ξένες γλώσ-
σες η προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το πρόγραμμα εκδηλώσεων 
για προώθηση του τουριστικού προϊόντος σε διάφορες πρωτεύουσες στο εξω-

τερικό, απασχόλησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και 

Προβολής Αμμοχώστου.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση
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Μ ε σκοπό την γνωριμία και την προ-
ώθηση της επιχειρηματικής συ-
νεργασίας μεταξύ των μελών και 

συνεργατών του ΕΒΕΑ και ευρύτερα των Αμ-
μοχωστιανών επιχειρηματιών, το Επιμελητήριο 
μας διοργάνωσε με επιτυχία δύο επιχειρημα-
τικά κοκτέιλ – business networking events, ένα 
στη Λεμεσό και ένα στην Ελεύθερη Επαρχία 
Αμμοχώστου.

Στις δύο αυτές εκδηλώσεις παρευρέθηκαν αρ-
κετοί επιχειρηματίες, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, 
Βουλευτές, εκπρόσωποι Δήμων, κοινοτήτων 
και οργανώσεων της επαρχίας Αμμοχώστου, 
όπου είχαν την ευκαιρία να συνευρεθούν και 
να συνομιλήσουν στα πλαίσια ενός φιλικού 
περιβάλλοντος.

Οι παρευρεθέντες εκφράστηκαν με κολακευ-

τικά λόγια και ευχαρίστησαν το ΕΒΕΑ για την 

ευκαιρία που τους δόθηκε να συναντηθούν με 

άλλους επιχειρηματίες φίλους και συνεργάτες 

και ζήτησαν όπως διοργανωθούν παρόμοιες 

εκδηλώσεις και στο μέλλον, ενώ αρκετοί νέοι 

επιχειρηματίες υπέβαλαν αίτηση για εγγραφή 

τους στο Επιμελητήριο.

Με επιτυχία τα επιχειρηματικά κοκτέιλ 
που διοργάνωσε το ΕΒΕΑ 

Στιγμιότυπο από τα επιχειρηματικά κοκτέιλ σε Λεμεσό και Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου

Τ ο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο Αμμοχώστου στηρίζει τις 
προσπάθειες του Δημάρχου Αγίας 

Νάπας κ. Γιάννη Καρούσου και γενικά των 
Τοπικών Αρχών για την πάταξη της ηχορύπαν-
σης.

Για την επίλυση του χρονίζοντος αυτού προ-
βλήματος, εκτός από τη διαμόρφωση του 
κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, χρειάζε-
ται πρωτίστως η συνεργασία και συναίνεση 
μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και κυρίως 

μεταξύ των Τοπικών Αρχών και των ιδιοκτητών 
κέντρων αναψυχής.

Αν δεν γίνει κατανοητό απ’ όλους ότι το μα-
κροπρόθεσμο συμφέρον της τουριστικής μας 
βιομηχανίας απαιτεί συνεργασία, συμμόρφω-
ση και δέσμευση από όλους αυτούς που ζουν 
από τον τουρισμό, προς συγκεκριμένους σκο-
πούς και στόχους, δεν θα υπάρξουν αποτε-
λέσματα.

Ταυτόχρονα, εκτός από την ηχορύπανση,  θα 

πρέπει να επιλυθεί και το πρόβλημα της οπτι-

κής ρύπανσης, μέσω της αισθητικής βελτίω-

σης του δομημένου περιβάλλοντος.

Για τα ζητήματα αυτά το ΕΒΕ Αμμοχώστου 

έχει καταθέσει κατ’ επανάληψιν συγκεκριμέ-

νες προτάσεις προς τον ΚΟΤ και τις Τοπικές 

Αρχές που πρέπει να τύχουν της δέουσας 

προσοχής και αξιοποίησης, για την προώθη-

ση της ποιοτικής αναβάθμισης του τουριστι-

κού μας προϊόντος.

Το ΕΒΕΑ στηρίζει τις Τοπικές Αρχές
για την καταπολέμηση της ηχορύπανσης
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Σ ε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Προσφύγων, παρουσία του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, του Κεντρικού Φορέα και 

άλλων οργανώσεων, συζητήθηκε το θέμα της απώ-
λειας χρήσης των κατεχόμενων περιουσιών και έγινε 
ενημέρωση για τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης.
Το ΕΒΕΑ εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση της Επι-
τροπής και κατέθεσε τις δικές του απόψεις και ειση-
γήσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα 
ακόλουθα:

• Άμεση υιοθέτηση μέτρων για την αποζημίωση των 
προσφύγων για την απώλεια χρήσης επί των κατεχό-
μενων περιουσιών τους.
• Συνέχιση της στεγαστικής και κοινωνικής πολιτικής 
για τους πρόσφυγες, με την κατάργηση των εισοδη-
ματικών κριτηρίων και συσχέτιση της βοήθειας με 
βάση την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας στα κατεχό-
μενα.
• Αναγνώριση και μεταβίβαση στους νόμιμους 
κληρονόμους ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων επί κατε-
χομένων περιουσιών, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί 

ξεχωριστός τίτλος.
• Μεταφορά και αξιοποίηση του συντελεστή δόμη-
σης από ιδιοκτήτες κατεχόμενων περιουσιών στις 
ελεύθερες περιοχές.
• Συνέχιση και επέκταση των προγραμμάτων του Φο-

ρέα Ισότιμης Κατανομής των Βαρών.

• Αναθεώρηση των κριτηρίων διαχείρισης των τ/κ 

περιουσιών και την αναδιανομή τους με βάση την 

ιδιοκτησία στις κατεχόμενες περιοχές.

Το θέμα της απώλειας χρήσης των κατεχόμενων 
περιουσιών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων

Στιγμιότυπο από τη συνεδρίαση

Μ ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
η Ετήσια Γενική Συνέλευση του 
Συνδέσμου Τελωνειακών Πρα-

κτόρων Κύπρου.

Εκθέτοντας τα πεπραγμένα της παρελθούσης 
περιόδου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. 
Παντελής Χριστοδούλου, αναφέρθηκε στις 
δραστηριότητες του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στη 
διεκπεραίωση των λιμενικών και τελωνειακών 
διαδικασιών, με την ανάθεση των λιμενικών 
υπηρεσιών σε ιδιώτες επενδυτές.

Σήμερα 15 μήνες μετά την αποκρατικοποίηση 
του λιμανιού, (τα πλείστα προβλήματα έχουν 
επιλυθεί και το λιμάνι εργάζεται κατά τρόπο 
αρκετά παραγωγικό, ενώ με την αγορά των 
νέων μηχανημάτων η κατάσταση αναμένεται 
να γίνει ακόμα καλύτερη.

Στόχος του συνδέσμου είναι η βελτίωση της 
αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας των 
λιμανιών και η συγκράτηση των νέων χρεώ-
σεων (όπου παρατηρείται αύξηση) σε λογικό 
επίπεδο.
Περαιτέρω ο κ. Χριστοδούλου αναφέρθηκε 

στη συνεργασία του Συνδέσμου με τη διε-
θνή ομοσπονδία εκτελωνιστών CONFIAD 
για την ετοιμασία του Ευρωπαϊκού Προτύπου 
Επαγγελματικής Επάρκειας για Τελωνειακούς 
Αντιπροσώπους καθώς και για τη διαχείριση 
των προβλημάτων που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των προνοιών του νέου Ενωσιακού 
Τελωνειακού Κώδικα.

Αναφέρθηκε επίσης στην στενή και αγαστή 

συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων, το ΚΕΒΕ, 
την αρχή Λιμένων και τους Κοινωνικούς Εταί-
ρους για τα θέματα που αφορούν τις διαδικα-
σίες και το επάγγελμα.

Τελειώνοντας ευχαρίστησε τα μέλη του καθώς 
και όλα τα μέλη του Συνδέσμου, καθώς και 
το προσωπικό του ΕΒΕ Αμμοχώστου για τις 
πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρουν στο 
Σύνδεσμο.

Ετήσια Γενική Συνέλευση Εκτελωνιστών

Στιγμιότυπο από τη συνέλευση
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Π ραγματοποιήθηκε μεταξύ 12-14 
Ιουνίου 2018 στα γραφεία του 
Τμήματος Πολεοδομίας και Οική-

σεως, η δημόσια ακρόαση για την εκπόνη-
ση των Τοπικών Σχεδίων Παραλιμνίου, Αγί-
ας Νάπας και Δερύνειας, στα πλαίσια της 
οποίας οργανωμένοι φορείς και οι δημότες 
εκκλήθηκαν να καταθέσουν τις δικές τους 
απόψεις και εισηγήσεις στο Πολεοδομικό 
Συμβούλιο.

Εκπρόσωποι του ΕΒΕΑ παρευρέθηκαν στη 
δημόσια ακρόαση και κατέθεσαν ολοκλη-
ρωμένο υπόμνημα με απόψεις και προτάσεις 
ως ακολούθως:

Η πάγια και διαχρονική θέση του ΕΒΕΑ εί-
ναι ότι η ανάπτυξη της Ελεύθερης Επαρχίας 
Αμμοχώστου, που περιλαμβάνει 4 Δήμους 
και 5 Κοινότητες, πρέπει ναι είναι ενιαία στη 
βάση ενός ευρύτερου Στρατηγικού Σχεδίου 
Ανάπτυξης (master plan), το οποίο θα λαμ-
βάνει υπόψη τις κοινωνικές, οικιστικές, εκ-
παιδευτικές, πολιτιστικές και άλλες ανάγκες 
των κατοίκων και παράλληλα θα προωθεί την 
ισορροπημένη ανάπτυξη, σε όλους τους πα-
ραγωγικούς τομείς, τη γεωργία, τη βιομηχα-
νία, τις υπηρεσίες και τον τουρισμό, με στόχο 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοί-
κων και τη σταθερή οικονομική ανάπτυξη.

Η φυσική γειτνίαση, οι μικρές αποστάσεις 
και το σχετικά μικρό μέγεθος της περιοχής, 
σε συνδυασμό με το δυναμισμό και την προ-
οδευτικότητα των κατοίκων της, συνηγορούν 

υπέρ της δημιουργίας ενός πιλοτικού πολε-
οδομικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού, 
ο οποίος θα αποτελεί παράδειγμα προς μί-
μηση για άλλες περιοχές. Για να επιτευχθεί 
αυτό απαιτείται η συναίνεση, συνεργασία και 
συνέργεια μεταξύ των τοπικών αρχών.

Με τη συνεργασία των τριών Δήμων μπορούν 
να προωθηθούν κοινά έργα υποδομής, όπως 
η αίθουσα αθλοπαιδιών πολλαπλής χρήσης, 
το ολυμπιακό κολυμβητήριο, στάδια, σχο-
λεία, μουσεία και άλλα.  Με αυτό τον τρόπο 
θα αποφευχθεί η διασπάθιση του δημόσιου 
χρήματος, ενώ μέσω της συν διαχείρισης θα 
επιμεριστεί το κόστος και θα εξασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα των έργων αυτών.

Περαιτέρω με τη συμπλεγματοποίηση των 
παρεχομένων υπηρεσιών, όπως η περισυλλο-
γή  σκυβάλων, η καθαριότητα, το αποχετευ-
τικό, η διαχείριση αποβλήτων, η χρήση ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας κ.ά. θα μειωθούν 
τα κόστα των Δήμων και θα προσφέρουν κα-
λύτερες υπηρεσίες στους δημότες και στον 
τουρισμό.

Τα σχέδια ανάπτυξης των τριών δήμων θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και  το τοπικό 
σχέδιο των κοινοτήτων ούτως ώστε να επι-
τευχθεί ο στόχος του ενιαίου αναπτυξιακού 
σχεδιασμού.

Στους σχεδιασμούς πρέπει επίσης να λαμ-
βάνεται σοβαρά υπόψη η δυνατότητα των 
φυσικών πόρων, υποδομών και υπηρεσιών να 

υποστηρίζουν την οικοδομική ανάπτυξη (ως 

συνήθως η ιδιωτική πρωτοβουλία προτρέχει 

και δεν υπάρχει συντονισμός από τις κρατι-

κές υπηρεσίες).

Ο τουρισμός αποτελεί το συγκριτικό πλε-

ονέκτημα της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμο-

χώστου και τη ναυαρχίδα της οικονομικής 

ανάπτυξης.  Με την παροχή πολεοδομικών 

κινήτρων και την ανέγερση χιλιάδων νέων 

κλινών, δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα 

στην εξεύρεση εργατικού δυναμικού καθώς 

και πρόβλημα υποστήριξης από τις υποδο-

μές και τις αναγκαίες υπηρεσίες (υδατοπρο-

μήθεια, ενέργεια, οδικό δίκτυο, υπηρεσίες, 

καθαριότητα).

Ειδικότερα,  η υδατοπρομήθεια αποτελεί  

στοιχείο ζωτικής σημασίας και θα πρέπει να 

μελετηθεί η δυνατότητα δημιουργίας νέου 

σταθμού αφαλάτωσης.

Ο ενιαίος σχεδιασμός πρέπει να στηρίζει και 

να προωθεί την ισόρροπη ανάπτυξη όλων 

των παραγωγικών τομέων.

Στο υπόμνημα του ΕΒΕΑ προς το Πολεοδο-

μικό Συμβούλιο, περιλαμβάνονται επιμέρους 

εισηγήσεις και προτάσεις εφ’ όλης της ύλης, 

για τον κάθε Δήμο χωριστά και είναι στη διά-

θεση του κάθε ενδιαφερόμενου.

Δημόσια ακρόαση για τα Τοπικά Σχέδια 
Παραλιμνίου, Αγία Νάπας και Δερύνειας

Π ροσπαθείς όσο γίνεται να ξεφύγεις 
από τα προσωπικά σου προβλήματα.

Προσπαθείς έντιμα και «σιωπηλά» να απο-
δεικνύεις στον εαυτό σου και σε όλους τους 
άλλους ότι είσαι ικανός, αποτελεσματικός, 
δημιουργικός, αποδοτικός και ομαδικός συ-
νεργάτης.

Προσπαθείς με κάθε τρόπο να είναι καλύτε-
ρος από την προηγούμενη μέρα.

Αφήνεις χρόνο ανάμεσα στις διάφορες ερ-
γασίες για να χαλαρώσεις, να προβληματι-
στείς και να επιβεβαιώσεις τους ημερήσιους 

και μακροπρόθεσμους στόχους σου.

Να είναι ενημερωμένος με ό,τι γίνεται γύρω 
σου γιατί δεν ζούμε στο κενό.

Αποφεύγεις όσο γίνεται την ένταση – άγχος 
αντιμετωπίζοντας τα θέματα με επαγγελματι-
σμό, αντικειμενικότητα και ψυχραιμία με το 
συναισθηματικό στοιχείο σε χαμηλό βαθμό.
Ξεκινάς πάντοτε από τα επείγοντα έστω και αν 
δεν είναι σοβαρά και μπαίνεις όμως γρήγορα 
στην επίλυση των σοβαρών θεμάτων.

Κάνε, αν είναι δυνατόν όλα τα τηλεφωνήματα 
σου μαζί για να ξεκαθαρίζουν.

Κάνε καθημερινά την αυτοκριτική σου με αντι-
κειμενικότητα και στόχο πάντοτε την συνεχή 
βελτίωση. Και να θυμάσαι ότι η μόρφωση και 
οι εμπειρίες δεν τελειώνουν ποτέ.

Και να θυμάσαι επίσης ότι τόσον εσύ όσον 
και οι άλλοι βελτιώνονται μόνο με τον έπαινο 
– αναγνώριση, με καλές συμβουλές και πά-
ντοτε με ορθό χειρισμό.

Χρ. Νεοφύτου
(Μέλος Δ.Σ. ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ)

Όταν ξεκινάς στη δουλειά σου 
(10 χρήσιμες συμβουλές)
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Τ ο ΕΒΕΑ σε πρόσφατη συνάντηση του 
με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού, κ. Γιώργο 

Λακκοτρύπη, έθεσε μεταξύ άλλων και τα πιο 
κάτω αιτήματα και προτάσεις που αφορούν 
το Δήμο Σωτήρας:
 
1. Δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού με 

έδρα την Ελεύθερη Αμμόχωστο.
2. Δημιουργία παράλληλων λιμενοβραχιό-

νων μεταξύ της μαρίνας και του ποταμού 
Λιοπετρίου για βελτίωση των παραλιών.

3. Δημιουργία Ξενοδοχειακής Σχολής και 
Πανεπιστημίου.

4. Αναβάθμιση του δρόμου Σωτήρας - Δερύ-
νειας.

5. Κατασκευή πεζόδρομου - ποδηλατόδρο-
μου στο παραλιακό μέτωπο Σωτήρας και 
στο οδικό δίκτυο των Κοινοτήτων.

6. Δημιουργία νέας βιομηχανικής περιοχής.
7. Επέκταση τουριστικής περιόδου και υπο-

δομές.
8. Ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών, της 

μεταποίησης και της ενέργειας για την 

προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Αυγουστίνος Πα-

παθωμάς, με επιστολή του, ενημέρωσε το 

Δήμαρχο Σωτήρας κ. Γιώργο Τάκκα, εκφρά-

ζοντας ταυτόχρονα την πεποίθηση ότι μέσα 

από τη συνεργασία και συνέργεια όλων των 

εμπλεκομένων φορέων μπορούν να  επιτευ-

χθούν πολλά για την ανάπτυξη και προβολή 

του Δήμου Σωτήρας.

Το ΕΒΕΑ προωθεί αναπτυξιακά έργα 
του Δήμου Σωτήρας

Προχωρεί κανονικά η κατασκευή 
της Μαρίνας Αγίας Νάπας

Σ ε εξέλιξη και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκτέλε-
σης βρίσκονται τα κατασκευαστικά έργα για τη μαρί-
να Αγίας Νάπα η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί 

στα μέσα του 2019, ενώ τα έργα που αφορούν την οικιστική 
και άλλη ανάπτυξη θα συμπληρωθούν σταδιακά το 2020  και 
2021.
Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα: 
www.marinaayianapa.com
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T he European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) supports businesses to work with local consultants and international 
industry experts on advisory projects to improve competitiveness, strengthen performance and drive growth. These projects are supported 
on a cost-sharing basis, with 65-75% of the net project costs being reimbursed through a grant. 

In May 2017, the Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism (MECIT) and the EBRD signed a cooperation Agreement to provide over 
100 SMEs, registered and operating in the Republic of Cyprus, with advisory projects to ensure sustainable growth in the future. The Programme 
is funded by the European Regional Development Fund.
A wide range of projects can be supported, in the following areas: 
A wide range of projects can be supported, in the following areas: 

Grants for SMEs to solve their business 
needs and continue growing

To be eligible, a business should meet the following criteria: 
• Size: up to 50 mln. EUR of annual turnover or less than 43 mln. EUR of total assets. Number of employees fewer than 250;
• Maturity: in operation for more than two years;
• Sector: not engaged in military activities or production, tobacco, gambling or financial services 
• Integrity – maintain high standards of integrity;
• Financial sustainability and ambitions for growth – the management should be committed to implement the results of the business advice and 
have funds for the implementation. 

To apply, complete the Application form and provide the following documents: certificate of incorporation, certificate of shareholders and 
certificate of directors, as well as financial statements for the recent 2 years. The application can be find online at www.ebrd.com/knowhow/
Cyprus.

For more information or to apply, please email knowhowcyprus@ebrd.com or call the EBRD Cyprus office: +357 22 39 55 00.

Strategy

• Strategic planning
• Business planning
• Feasibility studies
• Financial long-term planning
• Expansion through export
• Etc.

Marketing

• Sales management
• Market research
• Marketing strategy (incl. digital marketing)
• Branding 
• Promotion channels, incl. on-line channel (website)
• Etc.

ICT

• Enterprise resource planning (ERP) Industry specific systems 
• Process management systems
• Document management systems
• IT infrastructure optimization
• Etc.

Quality
Management

• ISO 
• GDPR
• Safety at work systems
• Product safety
• Etc.

Organization

• Organisational design
• Business process re-engineering
• Supply chain management
• Human resources management
• Etc.

Energy/ 
Resource
efficiency

• Energy efficiency engineering solutions
• Energy efficiency audit and planning
• Etc.

Financial
Management

• processes
• Financial reporting (transformation, consolidation)
• Management reporting
• Tax reporting
• Etc.
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Η Εταιρεία Α.Ι.ΑΛΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ ιδρύθηκε το 

2001, εδρεύει στην βιομηχανική περιοχή του 

Δήμου Δερύνειας και παράγει προϊόντα έτοι-

μου σκυροδέματος, όπως είναι μεταξύ άλλων 

τα Παραλακούδια CYTA και AHK, Πλάκες 

Πεζοδρομίου και Τσιμεντομπλόκ σε διάφορα 

χρώματα.

 Όλο το εργοστάσιο λειτουργεί κάτω από αυ-

στηρές οδηγίες ασφαλείας και όλο το προσω-

πικό ακολουθεί χειρισμούς που σκοπό έχουν 

να διασφαλίσουν την ασφάλεια τους. Κατέχει 

πιστοποιημένο σύστημα Διασφάλισης Ποιότη-

τας  ISO 9001:2008, ενώ σειρά προϊόντων 

της φέρουν σήμανση CE.

Α.Ι.ΑΛΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

A.I.ΑΛΑΣ & YIOI ΛΤΔ
Διεύθυνση: ΔΑΙΔΑΛΟΥ 3, Τ.Θ 36019, 5385 ΔΕΡΥ-

ΝΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ.: 23822126, Φάξ.: 23740833

Ε-mail: aialasyioi2018@gmail.com

Galette is the first Artisan Bakery in Limassol. 
We use traditional techniques from various 
countries to hand-craft breads, pastries, cakes, 
sandwiches, and salads of exceptional quality. 
We also provide breads to some of the best 
restaurants in Limassol. 

We have 3 shops and also operate a delivery 
service. Our vision is to grow Galette all across 
Cyprus and even beyond. 

Galette Bakery

Feel free to call us at 25100815 or email at marios@
galettebakery.com

Address: Anexartisias 67, Limassol 3040

Προσφέρουμε πολύπλευρη κατάρτιση και δι-
αρκή επιμόρφωση μέσα από το ευρύ φάσμα 
σύγχρονων εξειδικευμένων και πιστοποιημένων 
προγραμμάτων, καθώς και επιχορηγημένων 
προγραμμάτων ενηλίκων από την Αρχή Ανάπτυ-
ξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Διδάσκουμε όλα τα μαθήματα βοηθήματος για 
το σχολείο, καθώς και αναγνωρισμένες εξετά-
σεις GCE, LCCI κ.α. Χρησιμοποιώντας σύγχρο-
νους τρόπους διδασκαλίας, τα ολιγομελή μας 
τμήματα εκπαιδεύονται για να επιτύχουν στα 
ανώτερα σκαλιά της μάθησης.

Tutors Panaretos 
Educational Center

Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 62, 
3076 Λεμεσός,

Τηλέφωνο: 25 736661, Fax: 25 336896  
Email: tutors@tutors.ac.cy  

Web Address: www.tutors.ac.cy

Η Εταιρεία G. Vasiliou Technorolex Ltd, ιδρύθη-
κε το 2002 και προσφέρει προϊόντα που ξεχω-
ρίζουν για την αισθητική τους και προσφερουν 
απόλυτη ασφάλεια. 

Τα προϊόντα που προσφέρει είναι τα εξής: πόρ-
τες γκαράζ όλων των τύπων, αυτοματισμούς 
για καγκελλόπορτες, αυτόματες μπάρες για 
parking, rolex shutter για παράθυρα και πόρτες 
σπιτιών, Roller Blinds, σκάλες σοφίτας  και πολ-
λά άλλα.

Τέλος η εταιρεία αναλαμβάνει και την τοποθέ-
τηση και επισκευή των προϊόντων που εμπορεύ-
εται και διαθέτει ένα έμπειρο, καλά εκπαιδευμέ-
νο και άρτια εξοπλισμένο προσωπικό.

G. Vasiliou Technorolex Ltd

10, Ifestou Street, Frenaros Industrial Area,
5350 Frenaros, Cyprus

Tel +357 23824899, +357 99423075
Fax +357 23742933

www.gvasiliourolex.com
g.vasiliou.rolex@cytanet.com.cy

Η CIR Ltd (Cyprus International Roads), μέλος 
του Οργανισμού Salamis, εξειδικεύεται στις 
οδικές μεταφορές φορτίων όλων των ειδών 
κατεψυγμένων ή μη – καθώς και άλλων εμπο-
ρευμάτων. Η ευελιξία της εταιρείας εγγυάται 
αξιόπιστη, ασφαλή και γρήγορη μεταφορά  
προϊόντων, προσαρμοσμένη στις προσδοκίες 
του κάθε πελάτη ξεχωριστά. 

Η CIR Ltd κατέχει ένα μεγάλο στόλο καινούριων 
φορτηγών  και τρέιλερ  ψυγεία, καθώς και πλατ-
φόρμες που εξυπηρετούν κυρίως το εμπόριο 
από και προς την Κύπρο,  Ισραήλ,  Ελλάδα και  
Κεντρική Ευρώπη.

CIR Ltd 

CIR Cyprus International Roads Ltd 
Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 124

Τ.Κ. 55609, 3781 Λεμεσός
Τηλ.: +357 25899999   Φαξ: +357 25563426

email: cir@salamis-shipping.com
Website: www.salamisorganisation.com

Nautilus Services Ltd was established in 1957 
in Famagusta. 

Our services are: Bonded Warehousing, 
Logistics, Customs Clearing, Removals 
Distribution, Project Cargo, General Cargo 
Warehousing, Freight Forwarding, Transport 
Motor Car Imports, Marine Insurance and 
Animal Transportation.

Nautilus Services Ltd

Contact Details
Address:178-188, Fr. Roosevelt Ave

P.O.Box 56485, Limassol 3307
Tel: +357-25-575121, Fax: +357-25-570130

Email: info@nautilus-shipping.com


