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Ετήσια Γενική Συνέλευση ΕΒΕ Αμμοχώστου
• Πραγματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2018,
στο ξενοδοχείο Nissi Beach, στην Αγία Νάπα
η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου,
παρουσία του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου
Λακκοτρύπη, του Προέδρου του ΚΕΒΕ
Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και της ηγεσίας του
ΚΕΒΕ, αντιπροσωπείας του Δήμου Αμμοχώστου,
Βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων και
οργανώσεων, τοπικές αρχές και άλλοι επίσημοι
καθώς και τα μέλη του ΕΒΕ Αμμοχώστου.

Στόχος του ΕΒΕΑ η επιστροφή - ανοικοδόμηση της
Αμμοχώστου και η μετατροπή της σε σταυροδρόμι εμπορίου
Το όραμα του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αμμοχώστου για επιστροφή ανοικοδόμηση της Αμμοχώστου και τη μετατροπή της
σε σταυροδρόμι εμπορίου παρουσίασε ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου κ. Αυγουστίνος Παπαθωμάς στην
Ετήσια Γενική του Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε
στην Αγία Νάπα.
Αναφερόμενος στις προκλήσεις και τα προβλήματα
της χώρας αλλά και για στις θετικές εξελίξεις στην
οικονομία, δεν μπορούσε να μην σταθεί και στις
προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ελεύθερη
επαρχία Αμμοχώστου και γενικά ο επιχειρηματικός
κόσμος της πόλης που δραστηριοποιείται στην
περιοχή και σε ολόκληρη την Κύπρο.

Κύριος στόχος του ΕΒΕΑ, πρόσθεσε είναι η Επαρχία
Αμμοχώστου να αναπτυχθεί και σε άλλους τομείς ώστε
να μην στηρίζεται κυρίως στην τουριστική βιομηχανία.
Η Επαρχία Αμμοχώστου μπορεί να προσελκύσει ξένες
επενδύσεις στους τομείς της ελαφράς βιομηχανίας,
της ενέργειας, της εκπαίδευσης, της υγείας και νέας
τεχνολογίας, νοουμένου ότι η Κυβέρνηση προσφέρει
τα ανάλογα κίνητρα.
Τέλος, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι είναι αισιόδοξος ότι
η οικονομία θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία
και τα επόμενα χρόνια θα πετύχουμε νέες κατακτήσεις.
Ευελπιστεί ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις και στο
Κυπριακό που θα οδηγήσουν στην επιστροφή της
Αμμοχώστου και την επίλυση του Κυπριακού.

Ενδιαφέρουν
σελ. 2

Ομιλία Προέδρου
ΕΒΕΑ, στη Γενική
Συνέλευση

σελ. 3

Χαιρετισμός Υπουργού ΕΕΒΤ,
κ. Γιώργου Λακκοτρύπη
στη Γενική Συνέλευση
του ΕΒΕΑ

σελ. 4

Χαιρετισμός
Προέδρου ΚΕΒΕ,
κ. Χριστόδουλου
Αγκαστινιώτη

σελ. 5

Χαιρετισμός Δημάρχου
Αμμοχώστου,
κ. Αλέξη Γαλανού
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Ομιλια Προέδρου ΕΒΕ Αμμοχώστου
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

Ο

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ κ. Αυγουστίνος Παπαθωμάς, απευθύνοντας
την ομιλία του, αναφέρθηκε αρχικά στις
εξελίξεις στο Κυπριακό με έμφαση την Αμμόχωστο και επεσήμανε ότι είναι παράλογο,
αναχρονιστικό και ακατανόητο οι τούρκοι να
κρατάνε για 44 χρόνια ένα μέρος της πόλης
μας νεκρό και μια ολόκληρη πόλη σε ομηρία
για διαπραγματευτικούς ή καλύτερα εκβιαστικούς λόγους.
Η Αμμόχωστος με την απελευθέρωση της
μπορεί να καταστεί και πάλι το στολίδι, όχι
μόνο της Κύπρου, αλλά ολόκληρης της περιοχής μας. Μπορεί να εξελιχθεί σε κόμβο διεθνών εμπορικών συναλλαγών και σε σημείο
συνεύρεσης ανθρώπων διαφορετικών εθνοτήτων και θρησκειών. Μπορεί να γίνει το σημείο
συνύπαρξης Ε/Κ και Τ/Κ.

κατοχής, σαν ελάχιστο μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης των πολιτών.

Η μη επίλυση του Κυπριακού, πρόσθεσε, προκαλεί τεράστιο κόστος στην οικονομία και
ιδιαίτερα του εκτοπισμένους που 44 χρόνια
στερούνται των εισοδημάτων τους από τις κατεχόμενες περιουσίες.

Αναφερόμενος στην κυπριακή οικονομία ο κ.
Παπαθωμάς επεσήμανε ότι η χρονιά που διανύουμε είναι από τις καλύτερες μετά από τα
όσα βιώσαμε από το 2013 και βρισκόμαστε
σε περίοδο μεγάλης ανάπτυξης και προόδου.

Είναι καιρός το κράτος να λάβει την ευθύνη
για πραγματική ισότιμη και δίκαιη κατανομή
του κόστους της εισβολής και συνεχιζόμενης

Με τα μέτρα της κυβέρνησης, τη συμβολή
του επιχειρηματικού κόσμου και τις θυσίες
ολόκληρου του κόσμου μας, τα δημοσιονομικά έχουν βελτιωθεί αισθητά, η ανάπτυξη κινείται σε ιδιαίτερα θετικούς ρυθμούς (γύρω στο
4%), ο τουρισμός σπάει το ένα ρεκόρ μετά το
άλλο (πλησιάζουμε τα 4 εκατομμύρια τουρίστες), ο τομέας των ακινήτων ανακάμπτει, η
επιχειρηματικότητα πήρε μπρος, η ανεργία
μειώνεται δραστικά και γενικά όλη η οικονομία επανήλθε σε ρυθμούς πλήρους δραστηριοποίησης.

Κατά Νόμο Υπεύθυνος:
Ιάκωβος Χ’ Βαρνάβας

Ο Πρόεδρος ΕΒΕΑ κοσ Αυγουστίνος Παπαθωμά

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

Φυσικά, με την ανάδειξη όλων αυτών των θετικών εξελίξεων, δεν κλείνουμε τα μάτια στα
προβλήματα και στις μεγάλες προκλήσεις
που έχουμε ενώπιον μας. Δεν εφησυχάζουμε
και δεν αδρανούμε.

Εκδίδεται από το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου

Αντίθετα, ζητούμε την άμεση επίλυση των προβλημάτων της οικονομίας και του επιχειρηματικού κόσμου καθώς και την προώθηση νέων
μεταρρυθμίσεων αλλά και φορολογικών κινήτρων κυρίως για νέες επενδύσεις που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη πρόοδο και ευημερία
τον τόπο μας.

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

Περαιτέρω επισημαίνουμε την ανάγκη για καλύτερη διαχείριση του οξύτατου προβλήματος με τα «κόκκινα» δάνεια και της ομαλής
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τις

εμπορικές τράπεζες. Συναφές είναι και το
θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας
και η εφαρμογή του σχεδίου ΕΣΤΙΑ για το
οποίο καταθέσαμε μια σειρά από εισηγήσεις,
ώστε να καταστεί πιο δίκαιο και λειτουργικό
και να μην τύχει εκμετάλλευσης από τους
στρατηγικούς κακοπληρωτές.
Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πλέον οι κατάλληλες συνθήκες η χώρα μας να ανταγωνιστεί επί
ίσοις όροις μεγάλα κέντρα διεθνών επιχειρήσεων όπως η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και
το Ντουπάι. Σημειώνω και πάλι ότι η λύση του
Κυπριακού θα συμβάλει ακόμη περισσότερο
στην επίτευξη του πιο στόχου
Πέραν των γενικών θεμάτων της χώρας, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα της
ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου και γενικά
του επιχειρηματικού κόσμου της πόλης μας
που δραστηριοποιείται σε όλη την Κύπρο.
Ζητούμε από το κράτος να έρθει αρωγός για
περισσότερη στήριξη στην επαρχία Αμμοχώστου, γιατί είναι μια ακριτική περιοχή, με
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η οποία όμως συνεισφέρει διαχρονικά τα μέγιστα στη διαμόρφωση του εθνικού εισοδήματος.
Το Δ.Σ. ΕΒΕΑ, σε επαφές του με τον Υπουργό
ΕΒΒΤ και άλλους φορείς έχει καταθέσει μεταξύ άλλων τις πιο κάτω εισηγήσεις για την
Επαρχία μας:

• Την εγκατάσταση του Υφυπουργείου Τουρισμού στην ελεύθερη επαρχία Αμμόχωστο.
• Την προώθηση έργων υποδομής που θα
υποστηρίζουν την συνεχή αύξηση των ξενοΣυνέχεια στη σελ. 3
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Συνέχεια από σελ. 2
δοχειακών κλινών (υδατοπρομήθεια, ενέργεια, οδικό δίκτυο κ.ά.).
• Την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού
προϊόντος και την επέκταση της τουριστικής
περιόδου.
• Την ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών και
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.
• Την δημιουργία Ακαδημίας Τουρισμού ή /
και Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για την προσέλκυση ντόπιων και
ξένων φοιτητών.
• Την παροχή κινήτρων και την εκπαίδευση
ανέργων και αλλοδαπών για απασχόληση
τους στη ξενοδοχειακή βιομηχανία.
• Την κατασκευή παράλληλων λιμενοβραχιόνων 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 περιοχής
στην Ελεύθερη Περιοχή Αμμοχώστου.
• Την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από μη αδειούχα καταλύματα και από
την διοχέτευση τουριστών στις κατεχόμενες
περιοχές.
Κύριος στόχος μας είναι η Επαρχία Αμμοχώστου να αναπτυχθεί και σε άλλους τομείς
ώστε να μην στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά
στην τουριστική βιομηχανία.
Η Επαρχία μας απέχει μόλις 30 λεπτά από
το αεροδρόμιο Λάρνακας και εύκολα θα
μπορούσε να προσελκύσει ξένες επενδύσεις
στους τομείς.
Κατά την απερχόμενη χρονιά το ΕΒΕΑ ενίσχυσε και τις δικές του υπηρεσίες για καλύτερη
εξυπηρέτηση των μελών του, με τη πρόσληψη
νέου προσωπικού, την αναβάθμιση της τεχνικής υποδομής, τη διοργάνωση σεμιναρίων

και επιχειρηματικών συναντήσεων, την έκδοση
πληροφοριακού δελτίου και άλλες ενέργειες.
Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, το προσφυγικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου ανέπτυξε πλούσια δράση και έντονη
συμμετοχή στα οικονομικά δρώμενα του
τόπου. Με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και
εποικοδομητικό πνεύμα συνεργαζόμαστε με
την κυβέρνηση, το ΚΕΒΕ και όλους τους αναπτυξιακούς φορείς για να ενισχύσουμε την
οικονομία μας, να βελτιώσουμε τη θέση του
επιχειρηματικού κόσμου και να αναπτύξουμε
ολόκληρη την Επαρχία Αμμοχώστου.
Τελειώνοντας ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Υπουργό
ΕΕΒΤ, τις Κυβερνητικές Υπηρεσίες, το ΚΕΒΕ,
την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους φορείς και οργανώσεις, για τη συνεργασίας
τους καθώς και τα μέλη του ΕΒΕΑ για την συνεχή στήριξη τους.

Χαιρετισμός Υπουργού ΕΕΒΤ κ. Γιώργου
Λακκοτρύπη στη Γενική Συνέλευση
του ΕΒΕ Αμμοχώστου

Ο

Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού κ.
Γιώργος Λακκοτρύπης εξέφρασε
την μεγάλη του ικανοποίηση για την παρουσία
του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΕΒΕΑ,
η οποία δυστυχώς πραγματοποιείται για άλλη
χρονιά μακριά από την αγαπημένη πόλη του
Ευαγόρα και ευχήθηκε όπως η επόμενη πραγματοποιηθεί στη φυσική μας έδρα.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην οικονομία και
στις προσπάθειες της Κυβέρνησης για πρόοδο και ανάπτυξη, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων και τα εξής:
Το 2018, συνεπεία πρωτίστως των καλών
επιδόσεων των παραγωγικών δυνάμεων της
οικονομίας μας, συνεχίστηκε η ανοδική τάση
στον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της χώρας,
καταγράφοντας ένα πολύ υγιές 3,9% για το
δεύτερο τρίμηνο του έτους. Με απλά λόγια,
τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Κύπρος μας
καταφέρνει, ενάντια στις κατά καιρούς δυσκολίες, να προχωρά μπροστά και να αναπτύσσεται. Αιχμή του δόρατος των προσπαθειών που
από κοινού καταβάλλουμε, η δουλειά και οι
πρωτοβουλίες του εμποροβιομηχανικού μας
κόσμου και, φυσικά, των μελών του ΕΒΕ Αμμοχώστου.
Είστε, λοιπόν, άξιοι θερμών συγχαρητηρίων
για το έργο που επιτελείτε όλα αυτά τα χρό-

την Κυπριακή Δημοκρατία. Σημειώνεται ότι
μέχρι σήμερα έχουν δοθεί εγκρίσεις ύψους
€69 εκατομμυρίων σε 1.002 επιχειρήσεις.

Ο Υπουργός ΕΕΒΤ, κοσ Γιώργος Λακκοτρύπης

νια. Σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, στόχος μας ήταν και παραμένει ο συνεχής διάλογος μαζί σας προς
εξεύρεση των καλύτερων δυνατών, υπό τις
περιστάσεις, λύσεων.
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, επικεντρωθήκαμε,
μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση στοχευμένων
προγραμμάτων ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής καινοτομίας, ανάπτυξης του μεταποιητικού τομέα
και των εξαγωγών, αλλά και προώθησης του
ηλεκτρονικού εμπορίου. Συγκεκριμένα, για
την προγραμματική περίοδο 2014-2020 αναμένεται να παραχωρηθούν χορηγίες ύψους
€128 εκατομμυρίων, με βάση Σχέδια Χορηγιών που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και

Παράλληλα, η Κυβέρνησή μας έχει θέσει
ως τομέα ύψιστης προτεραιότητας αυτόν του
τουρισμού, ο οποίος αποτελεί για την Κύπρο
και, ειδικότερα, για την ελεύθερη Αμμόχωστο, έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης. Μετά την περσινή χρονιά των
ρεκόρ, υπενθυμίζω, καταγράφουμε και φέτος
πολύ καλές επιδόσεις, με 8% περισσότερες
αφίξεις μέχρι τον Αύγουστο και έσοδα, μέχρι
τον Ιούνιο, αυξημένα κατά 4%.
Στοχεύοντας, λοιπόν, στην αειφορία του κυπριακού τουρισμού, στις 2 Ιανουαρίου 2019
θα λειτουργήσει το εξειδικευμένο Υφυπουργείο Τουρισμού, το οποίο αναλαμβάνοντας
πλήρως τις αρμοδιότητες στον τομέα, θα κληθεί να εφαρμόσει, επίσης, τη νέα μας Εθνική
Στρατηγική για τον Τουρισμό, με χρονικό ορίζοντα το 2030.
Οφείλουμε, σε κάθε περίπτωση, να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, υλοποιώντας
τις πολιτικές εκείνες που έχουμε σχεδιάσει,
ακριβώς, για να αναβαθμίσουμε και να εκσυγχρονίσουμε πραγματικά το τουριστικό
μας προϊόν.
Συνέχεια στη σελ. 4
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Συνέχεια από σελ. 3
Όπως καλά γνωρίζετε, η Αμμόχωστος απολαμβάνει ήδη σημαντικά οφέλη. Για παράδειγμα, αφού αξιοποιήθηκαν δεόντως τόσο
τα πολεοδομικά κίνητρα όσο και οι χορηγίες
που δόθηκαν για προώθηση των τουριστικών
αναπτύξεων, η επαρχία σας αριθμεί σήμερα
35.500 αδειούχες κλίνες σε 228 καταταγμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ενώ 6.000
επιπλέον κλίνες που έχουν δημιουργηθεί σε
αυτές τις επιχειρήσεις είναι στη διαδικασία
εξασφάλισης των κατά Νόμο Αδειών. Στη
διαδικασία εξασφάλισης αδειών βρίσκονται,
επίσης, 5.000 νέες κλίνες οι οποίες έχουν
δημιουργηθεί εντός νέων και υφιστάμενων ξενοδοχείων που έτυχαν ριζικών ανακαινίσεων,
ενώ 1.300 κλίνες είναι υπό ανέγερση σε τρία
νέα ξενοδοχεία.
Οι πιο πάνω εξελίξεις αυξάνουν τη συνολική
δυναμικότητα κλινών στην επαρχία Αμμοχώ-

στου στις 47.800, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 45% περίπου της συνολικής παγκύπριας δυναμικότητας. Είναι, νομίζω, σαφής η
σπουδαιότητα της περιοχής σας όσον αφορά
στην προσέλκυση τουριστικού ρεύματος.
Ασφαλώς, μεγάλης σημασίας για την παραπέρα ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος
της ελεύθερης Αμμοχώστου, είναι και η δημιουργία των μαρίνων, σε Αγία Νάπα και Παραλίμνι.
Η ολοκλήρωση, σημειώνω, όλων των υποχρεωτικών έργων της μαρίνας Αγίας Νάπας
αναμένεται στο τέλος του πρώτου εξαμήνου
του 2019, λαμβάνοντας υπόψη και τη μέχρι
σήμερα πρόοδο των εργασιών.
Η δε μαρίνα Παραλιμνίου, για την οποία υπογράψαμε τις απαιτούμενες συμβάσεις τον Γενάρη του 2018, θα κηρυχθεί επίσημο σημείο

εισόδου στη Δημοκρατία μόλις λειτουργήσει,
περί τα μέσα του 2021.
Κλείνοντας, δεν θα μπορούσα να μην εκφράσω, γι’ ακόμα μια φορά, την εκτίμηση
της Κυβέρνησης για το πολυσήμαντο έργο
σας, το οποίο αναγνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο, αλλά και πρωταρχικής σημασίας για
τις μελλοντικές προοπτικές της οικονομίας
του τόπου μας. Σε καμιά χώρα δεν μπορεί να
υπάρξει ανάπτυξη, οικονομική ή άλλως πως,
χωρίς την επιχειρηματική πρωτοβουλία και θα
ήθελα, με τη σημερινή ευκαιρία, να σας διαβεβαιώσω και δημόσια ότι η Κυβέρνηση θα
συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έμπρακτη στήριξή σας.

Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία στις
εργασίες της Γενικής σας Συνέλευσης.

Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ
κ. Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη

Ο

Εκτός αυτών, ενισχύουμε τις εμπορικές αποστολές μας στο εξωτερικό, σχεδιάζουμε νέα
προγράμματα, εμπλουτίζουμε την ενημέρωση
των μελών μας και γενικά δημιουργούμε τις
συνθήκες για περισσότερη στήριξη των επιχειρήσεων – μελών μας.

Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης εξέφρασε
τη χαρά του που βρίσκεται στη Γ.Σ.
του ΕΒΕ Αμμοχώστου και ως νέος Πρόεδρος
του ΚΕΒΕ αποδίδει μεγάλη σημασία στην άμεση και προσωπική επικοινωνία με τα μέλη σε
παγκύπρια βάση.
Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ αναφέρθηκε στις θετικές επιδόσεις της οικονομίας, αλλά και στα
προβλήματα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει
επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
Η κρίση που βιώσαμε πρόσφατα με τον Συνεργατισμό δείχνει ξεκάθαρα ότι οι τράπεζες
έχουν ανάγκη από περισσότερη και αυστηρότερη εποπτεία και μεγαλύτερη εναρμόνιση και
προσαρμογή με τους κανόνες της εταιρικής
διακυβέρνησης.
Δυστυχώς, τα προβλήματα των τραπεζών
έχουν αρνητική αντανάκλαση και πάνω στον
επιχειρηματικό κόσμο, αφού δυσκολεύουν την
ομαλή χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, που
αποτελεί βασικό συστατικό της ανάπτυξης.
Το ΚΕΒΕ ανησυχεί ιδιαίτερα από την αύξηση
του δημόσιου χρέους που μετά τα όσα συνέβησαν στον Συνεργατισμό, εκτοξεύθηκε και
πάλι κοντά στο 109% του ΑΕΠ. Εισήγηση μας
είναι όπως το δημόσιο χρέος τεθεί υπό στενή
παρακολούθηση, με τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής, ώστε σταδιακά να
μειωθεί.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κος Χριστόδουλος
Αγκαστινιώτης

Ακόμα ανησυχούμε από την έκταση της γραφειοκρατίας, τις στρεβλώσεις στο δημόσιο τομέα, τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την καθυστέρηση στην προώθηση των
μεταρρυθμίσεων και γενικά την αδυναμία του
κράτους να συμβαδίσει με τις ανάγκες της οικονομίας και τους σχεδιασμούς του ιδιωτικού
τομέα. Όλα αυτά καθυστερούν τις επενδύσεις,
θέτουν εμπόδια στην ανάπτυξη και ποδηγετούν
την οικονομία.
Το ΚΕΒΕ πέραν της συνολικής προσφοράς του
στην οικονομία και της στήριξης που προσφέρει στον επιχειρηματικό κόσμο, ενισχύει και
τη δική του θέση και τις δικές του υπηρεσίες.
Στα πλαίσια αυτά, σας ανακοινώνουμε σήμερα
ότι προχωρούμε σε πλήρη ανακαίνιση, του κεντρικού κτιρίου του ΚΕΒΕ στη Λευκωσία, ώστε
να καταστεί ένας σύγχρονος και λειτουργικός
χώρος για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες του.

Στόχος μας είναι όπως το ΚΕΒΕ συνεχίσει να
είναι ένας σύγχρονος και ευέλικτος αναπτυξιακός οργανισμός που θα στηρίζει την κυπριακή
οικονομία και θα στέκεται δίπλα στον επιχειρηματία.
Το ΚΕΒΕ στηρίζει τη νέα προσπάθεια του Προέδρου Αναστασιάδη για επανέναρξη των συνομιλιών με σκοπό την επίτευξη μιας σωστής,
βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στο εθνικό
πρόβλημα.
Ταυτόχρονα, ζητούμε από το διεθνή παράγοντα να πιέσει την Τουρκία για να επιστρέψει
την πόλη της Αμμοχώστου στους νόμιμους
κατοίκους της. Η Αμμόχωστος, με την επιστροφή της, μπορεί να καταστεί ένας πόλος τουριστικής και εμπορικής ανάπτυξης, με τεράστια
οφέλη για όλους.
Κλείνοντας θέλω να συγχαρώ το φίλο πρόεδρο του ΕΒΕΑ Αυγουστίνο Παπαθωμά και
το ΔΣ του Επιμελητηρίου μας για τις άοκνες
προσπάθειες τους για εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού κόσμου της Αμμοχώστου και την
ανάπτυξη της ελεύθερης περιοχής της Αμμοχώστου.
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Χαιρετισμός Δημάρχου Αμμοχώστου
κ. Αλέξη Γαλανού

Τ

ον χαιρετισμό του Δημάρχου Αμμοχώστου απηύθυνε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χρίστος Χατζησωτήρης, ο
οποίος ανέφερε τα εξής:

είναι σκληρός και δύσκολος για όλους μας.

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω σήμερα
την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, στην οποία παρευρίσκονται τόσοι εκλεκτοί φίλοι, αλλά και συμπολίτες και συνεργάτες.
Αδιαμφισβήτητα ο επιχειρηματικός κόσμος
της Αμμοχώστου με τις ευφάνταστες ενέργειες και πρωτοβουλίες του, συνέβαλε τα
μέγιστα στην ανάπτυξη της πόλης της Αμμοχώστου πριν το 1974 και τη μετατροπή της σε
ένα σύγχρονο εμπορικό, τουριστικό, βιομηχανικό και ναυτιλιακό κέντρο. Μια πόλη στολίδι
για την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Δυστυχώς, η τουρκική εισβολή το 1974 ανέκοψε την λαμπρή πορεία της πόλης μας και
διασκόρπισε τους Αμμοχωστιανούς στους
τέσσερις ορίζοντες.
Παρά το τεράστιο οικονομικό και ψυχολογικό πλήγμα οι Αμμοχωστιανοί επιχειρηματίες
ύψωσαν το ανάστημα τους και με την αποκτηθείσα γνώση και εμπειρία και ανεξάντλητο

Εκ μέρος του Δημάρχου Αμμοχώστου,
κος Χρίστος Χατζησωτήρης

θάρρος, επαναδραστηριοποιήθηκαν αμέσως
στους χώρους που μετά τον βίαιο ξεριζωμό
είχαν εγκατασταθεί, συμβάλλοντας στο γνωστό οικονομικό θαύμα.
Αγαπητοί μου,
Ακόμα και σήμερα, κάτω από τις δύσκολες
και τραγικές συνθήκες που δημιούργησε η
δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική κρίση,
οι Αμμοχωστιανοί επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται, τόσο στην Κύπρο όσο και στο
εξωτερικό, με την ενεργό συμμετοχή τους
στο ΚΕΒΕ στην αντιμετώπιση της κρίσης και
την επανεκκίνηση της οικονομίας. Ο αγώνας
Στιγμιότυπα από την Ετήσια Γενική Συνέλευση

Γι’ αυτό και όλοι εμείς που ζούμε στην εξορία,
μαζί με τους δημότες μας αλλά και ολόκληρο τον κυπριακό λαό, πρέπει να συνεχίσουμε
να αγωνιζόμαστε, με όλες μας τις δυνάμεις,
καθημερινά και συστηματικά, για την επιστροφή στη γενέθλια γη μας. Η επιστροφή της
Αμμοχώστου και η πορεία προς τελική λύση
του Κυπριακού θα είναι ο οδοδείκτης για να
αξιοποιηθούν τα γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα της Κύπρου και να ανοίξουν νέοι ορίζοντες οικονομικής ανάπτυξης για όλους τους
Κύπριους.
Ο Δήμος Αμμοχώστου έχει πρόσφατα ανοίξει ένα νέο κύκλο συνεργασίας με το ΕΒΕΑ
προς όφελος των δημοτών της πόλης μας και
νιώθουμε ιδιαίτερα ευτυχείς για την συνεργασία αυτή. Είμαστε σίγουροι ότι θα πορευτούμε μαζί και θα πράξουμε τα δέοντα στο κάλεσμα των καιρών.
Τελειώνοντας θέλω να συγχαρώ το Δ.Σ. του
ΕΒΕΑ για τη δράση του και να ευχηθώ κάθε
επιτυχία και ευόδωση των προσπαθειών σας.
Επίσης, εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στις
εργασίες της Γενικής σας Συνέλευσης
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Επιμορφωτικά προγράμματα ΕΒΕ Αμμοχώστου

Τ

ο ΕΒΕΑ σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ
και την ΑνΑΔ διοργανώνει στις
6/11/2018, στα γραφεία του στο
Παραλίμνι το σεμινάριο με θέμα: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διοικητικούς
λειτουργούς , γραμματείς και υπεύθυνους
γραφείου και σ’ αυτό θα διδάξει η Κύπρια
εμπειρογνώμονας Αννα Ξυνιστέρη.
Το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται σε €
160 + € 30.40 Φ.Π.Α. εκ των οποίων τα
€ 84 επιχορηγούνται από την ΑνΑΔ (ποσό
πληρωτέο στο ΚΕΒΕ € 76 + € 30.40 Φ.Π.Α.)

Η οργάνωση γραφείου είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία μιας επιχείρησης καθώς μέσω αυτής εξοικονομούνται πολύτιμοι
πόροι όπως χρόνος και χρήμα και συνεπώς
συνεισφέρει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητας των οργανισμών.

Τ

Σεμινάριο με θέμα «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική δήλωση συμμετοχής
και να την αποστείλουν στο ΕΒΕ Αμμοχώστου, Τηλ. 23829264, Φαξ 23829267 ή
25370291.

Σεμινάριο με θέμα το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ)

ο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου σε συνεργασία με το
ΚΕΒΕ και τα Τοπικά Επιμελητήρια διοργανώνουν Σεμινάριο για το πάρα πολύ σημαντικό θέμα της εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου
Υγείας (ΓεΣΥ) στην Κύπρο.
Η εφαρμογή του ΓεΣΥ θα γίνει σε δύο φάσεις.
Η 1η φάση είναι τον Ιούνιο του 2019 με βάση
την οποία θα τεθεί σε εφαρμογή η εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας.
Η 2η φάση είναι τον Ιούνιο του 2020 όπου θα
γίνει η πλήρης εφαρμογή του ΓεΣΥ με την κάλυψη και της ενδονοσοκομειακής φροντίδας
υγείας.
Το Σεμινάριο θα γίνει σε όλες τις πόλεις, σε συνεργασία με το τοπικά
επιμελητήρια ως ακολούθως:

23/10/2018 30/10/2018 06/11/2018 13/11/2018 20/11/2018 -

Λευκωσία (ΚΕΒΕ ή Αμφιθέατρο ΠΑΣΥΔΥ)
Λάρνακα (ΕΒΕ Λάρνακας)
Λεμεσό (ΕΒΕ Λεμεσού)
Παραλίμνι (ΕΒΕ Αμμοχώστου)
Πάφο (ΕΒΕ Πάφου)

9:00 - 13:00
9:00 - 13:00
9:00 - 13:00
9:00 - 13:00
9:00 - 13:00

Το Σεμινάριο θα παρουσιάσουν οι κ.κ.:
Αντρέας Παπακωνσταντίνου (Αναπληρωτής Διευθυντής Οργανισμού
Ασφάλειας και Υγείας)
Άγγελος Τρόπης (Ανώτερος Λειτουργός Οργανισμού Ασφάλειας
και Υγείας).

Στο σεμινάριο θα επεξηγηθούν αναλυτικά όλα
τα θέματα που καλύπτει το ΓΕΣΥ όπως:
• Δικαιούχοι και τρόποι λήψης υπηρεσιών
υγείας
• Εισφορές και Συμπληρωμές
• Προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας
και πρόσβαση σε αυτές
• Παροχές υπηρεσιών υγείας
• Φάρμακα
Μετά το τέλος των παρουσιάσεων θα ακολουθήσει συζήτηση.
Το δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο είναι €30.00 για τα μέλη του
ΕΒΕΑ και €50.00 για μη μέλη. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η
επιταγή θα πρέπει να εκδοθεί σε διαταγή ΕΒΕΑ ή να κάνετε κατάθεση
στο πιο κάτω λογαριασμό με αντίγραφο στο ΕΒΕΑ (στο οποίο να δηλώνεται ο σκοπός της κατάθεσης).
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, 0345-01-004652
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο ΕΒΕΑ (φαξ:
25370291 ή 23829267, ηλεκτρ. δ/νση: info@famagustachamber.
org.cy).
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του ΕΒΕΑ στα τηλέφωνα 25370165 ή 23829264.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΣ
60 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ
Ο Οργανισμός Σαλαμίς με ιδρυτή το Βάσο Γ. Χατζηθεοδοσίου ξεκίνησε την επιτυχημένη του πορεία τον Οκτώβριο του 1959 στην Αμμόχωστο και
συνεχίζει για 60 ολόκληρα χρόνια να γράφει την
δική του ιστορία.
Ο Οργανισμός Σαλαμίς αποτελεί μια από τις
σημαντικότερες επιχειρήσεις στον τομέα των ταξιδίων, τουρισμού, κρουαζιέρας, ναυτιλίας, πλοιοδιαχείρισης, πρακτόρευσης πλοίων, Logistics/

Aποθήκευσης, εκτελωνίσεων

και μεταφοράς

εμπορευμάτων. Σήμερα ο Οργανισμός εργοδοτεί
πέραν των 380 ατόμων στα γραφεία της Κύπρου,
Πειραιά και πληρωμάτων στα πλοία.

Η έκτη δεκαετία βρίσκει τη «Σαλαμίς» να είναι ένας
ισχυρός, επαρκής και αξιόπιστος οργανισμός που
είναι θεμελιωμένος πάνω στις αρχές που έθεσε ο
ιδρυτής της, Βάσος Γ. Χατζηθεοδοσίου. To ήθος, ο
επαγγελματισμός και η συνέπεια, σε συνδυασμό
με τη φιλοξενία, είναι τα χαρακτηριστικά που καθόρισαν την πορεία του Οργανισμού, η οποία συνεχίζει το δημιουργικό αυτό ταξίδι με υπερηφάνεια
και αυτοπεποίθηση.
Ο οργανισμός Σάλαμις είναι Μέλος του ΕΒΕ Αμμοχώστου
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Μέρα Αμμοχώστου

Π

ραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2018, το βράδυ στον
υπαίθριο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Αμμοχώστου, στη Δερύνεια η Ετήσια Αντικατοχική Εκδήλωση του
Δήμου Αμμοχώστου.
Κύριος ομιλητής ήταν ο εξοχότατος Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Νίκος Αναστασιάδης ο οποίος αναφέρθηκε στις διαβουλεύσεις που
βρίσκονται σε εξέλιξη για επανέναρξη των συνομιλιών με στόχο την

εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό πρόβλημα.
Αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες της Κυβέρνησης για την προτεραιότητα επιστροφής της πόλης της Αμμοχώστου στους νόμιμους
κατοίκους της.
Στα πλαίσια της ίδιας εκδήλωσης είχε προηγηθεί η αδελφοποίηση του
Δήμου Αμμοχώστου με τον Δήμο Μεσολογγίου.

Πιο κάτω στιγμιότυπα από την εκδήλωση

