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Χαιρετισμός Προέδρου 

Αγαπητά μέλη,

Η τριετία που πέρασε (2014 - 2017) υπήρξε αρκετά σημαντική, 
αλλά και ενδιαφέρουσα τόσο για το Εθνικό μας θέμα, όσο και 
για την οικονομία γενικότερα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ Αμμοχώστου από την πρώτη 
στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του, είχε σωρείαν επα-
φών με πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες του τόπου, 
σε μια προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος της επαρχίας Αμμοχώστου.

Από τις επαφές αυτές διαπιστώσαμε ότι το ΕΒΕ Αμμοχώστου 
χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης και ότι οι θέσεις του έχουν απή-
χηση τόσο στους φορείς εξουσίας, αλλά και ευρύτερα στην 
κοινωνία των πολιτών. Μέσα από το διάλογο, προωθήσαμε 
σημαντικά θέματα που αφορούν τα μέλη μας, είτε αυτά δρα-
στηριοποιούνται στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, είτε 
και στην υπόλοιπη Κύπρο. Με επιχειρήματα και διαλεκτικότη-
τα δημιουργήσαμε τους κατάλληλους δίαυλους επικοινωνίας, 
ώστε τώρα και στο μέλλον να βρίσκουμε θετική ανταπόκριση 
από τα Υπουργεία, τη Βουλή και τις κρατικές υπηρεσίες. 

Εκτός όμως από τις επαφές με τους φορείς εξουσίας, το νέο ΔΣ 
έδωσε ιδιαίτερη σημασία στον εκσυγχρονισμό της λειτουργί-
ας του και την αναβαθμισμένη προσφορά  υπηρεσιών προς τα 
μέλη του. Πιο συγκεκριμένα, δώσαμε έμφαση στις δημόσιες 
παρεμβάσεις μας, στην παρουσίαση του ΕΒΕΑ από τα ΜΜΕ, 
προχωρήσαμε και καθιερώσαμε μηνιαία ηλεκτρονική ενη-
μερωτική εφημερίδα προς τα μέλη μας, αυξήσαμε τις πηγές 
πληροφόρησης, προωθήσαμε την επιμόρφωση των μελών 
μας και γενικά ενισχύσαμε με σύγχρονους τρόπους την προ-
σφορά του ΕΒΕΑ προς τα μέλη του. Επίσης, έχουμε προβεί σε 
αναβάθμιση της ιστοσελίδας μας και δημιουργήσαμε σελίδες 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η προσπάθεια αυτή, που ήδη έχει ορατά αποτελέσματα, θα 
συνεχιστεί και στο μέλλον, ώστε τα μέλη μας να απολαμβά-
νουν χρήσιμων υπηρεσιών από το Επιμελητήριο μας.

Μετά τις οδυνηρές αποφάσεις του Eurogroup το Μάρτιο του 
2013 και τα τρία χρόνια βαθιάς κρίσης, διαπιστώνουμε ότι η 
οικονομία παρουσίασε σημαντική βελτίωση σε όλους σχεδόν 
τους δείκτες της. 

Κατά το 2016, η Κύπρος ολοκλήρωσε το πρόγραμμα οικονο-
μικής προσαρμογής που σύναψε με την Τρόικα, ξεπερνώντας 
τους δημοσιονομικούς στόχους και τις δυσοίωνες προβλέ-
ψεις των δανειστών, αντλώντας μόνο τα 7,5 δισ. ευρώ από τα 
10 δισ. του συνολικού χρηματοδοτικού πακέτου.

Ακόμα, η επιτυχής επανένταξη μας στις αγορές, η επιστροφή 
σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, και η καλύτερη πορεία του 
τουρισμού, του εμπορίου, των ακινήτων και υπηρεσιών, δεί-
χνουν ότι η οικονομία οδεύει σε καλύτερα μονοπάτια.

Ωστόσο, οφείλουμε να επισημαίνουμε ότι όλες αυτές οι θετι-
κές εξελίξεις δεν επιτρέπουν εφησυχασμό και χαλάρωση των 
προσπαθειών για περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και τό-
νωση της ανάπτυξης, γιατί ως γνωστό εκκρεμούν τα προβλή-
ματα της υψηλής ανεργίας, των μη εξυπηρετούμενων δανεί-
ων και του μεγάλου ιδιωτικού χρέους των επιχειρήσεων και 
των νοικοκυριών.

Το ΕΒΕΑ είναι αισιόδοξο για το αύριο της οικονομίας, αλλά το-
νίζει την ανάγκη για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, την προ-
ώθηση των έργων ανάπτυξης και την υλοποίηση των ενεργει-
ακών σχεδιασμών της Κύπρου. 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Οι προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού προβλήματος μέσω 
των δικοινοτικών συνομιλιών, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων 
Εθνών, υπήρξαν πολύ έντονες την τελευταία τριετία, αφού ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μου-
σταφά Ακιντζί διαπραγματεύθηκαν με εντατικό ρυθμό.

Το 2016, οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο θέρετρο Mont 
Pelerin στην Ελβετία,  όπου δεν κατάφεραν να επιτύχουν συμ-
φωνία στα κριτήρια για τις εδαφικές αναπροσαρμογές. Αρ-
χές του 2017, οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στη Γενεύη, όπου 
ξεκίνησε νέος γύρος συνομιλιών σε τεχνικό επίπεδο για το 

Ο Γιώργος Μαυρουδής,  Πρόεδρος του ΕΒΕ Αμμοχώστου
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Κυπριακό με επίκεντρο ζητήματα ασφάλειας, χωρίς όμως να 
υπάρξει κατάληξη. Επιστέγασμα των προσπαθειών, υπήρξε 
η συνάντηση των ηγετών στο Κραν Μοντανά, στην παρουσία 
και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Γκουτέρες, όπου και 
πάλι οι συνομιλίες κατέληξαν σε αδιέξοδο.

Σε όλες τις κρίσιμες περιόδους των διαπραγματεύσεων για το 
Εθνικό μας θέμα, το Επιμελητήριο μας στήριξε τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας στην προσπάθεια του για μια ολοκληρωμέ-
νη και με σωστό περιεχόμενο λύση του Κυπριακού.

Με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θα συνεχίσουμε να προω-
θούμε τη Δικοινοτική Πρωτοβουλία για την Αμμόχωστο, στη-
ρίζοντας την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των Ε/Κ και 
Τ/Κ Αμμοχωστιανών.

Μέσα από τις ενέργειες και πρωτοβουλίες του, το ΕΒΕ Αμμο-
χώστου επιδιώκει να αναδείξει το δικό του όραμα για την 
«επόμενη μέρα» επιστροφής στη Αμμόχωστο. Θέλουμε να 
ανοικοδομήσουμε μια πόλη σύγχρονη, λειτουργική και περι-
βαλλοντικά φιλική. Μια πόλη που θα διατηρήσει το βασικό 
της χαρακτήρα, αλλά θα περιλαμβάνει και νέες αναπτύξεις, 
θα προβάλλει τα πλούσια πολιτισμικά της στοιχεία και θα 
αποτελεί πόλο έλξης, τόσο στους παλιούς όσο και στους νέ-
ους κατοίκους που θα επιλέξουν την Αμμόχωστο ως χώρο δια-
μονής, εργασίας και επιχειρηματικής δημιουργίας.

Παρά το αδιέξοδο, το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την 
ανάγκη άμεσης παράδοσης της Αμμοχώστου στους νόμιμους 
κατοίκους της ως ένδειξη καλής θέλησης εκ μέρους της τούρ-
κικης πλευράς.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Επι-
μελητηρίου Αμμοχώστου για τη στενή και εποικοδομητική 
συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, το προσωπικό 
και τους εξωτερικούς συνεργάτες του Επιμελητηρίου μας για 
τη σημαντική προσφορά τους στον Επιμελητηριακό θεσμό.

Κυρίως όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, τα μέλη 
μας, οι οποίοι αν και σκορπισμένοι σ’ όλες τις γωνιές της Κύ-
πρου, είσαστε δίπλα στο ΕΒΕΑ και στηρίζετε το ρόλο και την 
αποστολή του.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Γιώργος Μαυρουδής
Πρόεδρος ΕΒΕ Αμμοχώστου
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Χαιρετισμός Ανώτατου Εκτελεστικού 
Διευθυντή Ελληνικής Τράπεζας
Αγαπητά μέλη,

Μετροφυλλώντας το ανά χείρας Δελτίο Πεπραγμένων του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου για 
τη τριετία 2014-2017 ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται το εύρος 
των προκλήσεων  που καλείται να αντιμετωπίσει ένα τοπικό 
Επιμελητήριο. Ειδικά για το ΕΒΕ Αμμοχώστου τα θέματα διευ-
ρύνονται λόγω της ιδιαιτερότητάς του σαν εκτοπισμένου και 
την ανάγκη να εξυπηρετεί  τα μέλη του που είναι εγκατεστη-
μένα σε όλη τη Κύπρο.

Πέραν πάσης αμφιβολίας, το Επιμελητήριο Αμμοχώστου έχει 
κατορθώσει κάτι αξιοθαύμαστο όλα αυτά τα χρόνια. Παρά το 
γεγονός ότι η αγαπημένη πόλη εγκαταλείφθηκε πριν από 43 
ολόκληρα χρόνια, παραμένει «ζωντανή» μέσα από τις δράσεις 
του Επιμελητηρίου.

Η τριετία που μας πέρασε, από το 2014 ως το 2017, δοκίμασε 
για ακόμα μια φορά τις αντοχές και τις δυνάμεις της επαρχί-
ας, των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Όμως, το ομαδικό 
πνεύμα και οι εντατικές προσπάθειες όλων απέδωσαν καρ-
πούς.  Τρία χρόνια μετά την μεγαλύτερη οικονομική κρίση 
από την εισβολή του 1974, η επαρχία Αμμοχώστου παρουσι-
άζεται ανανεωμένη, με αυξημένες προοπτικές και περιθώριο 
ανάπτυξης. Αυτό οφείλεται προπάντων σε εσάς, στην ιδιω-
τική πρωτοβουλία που κατόρθωσε, παρά τις δυσκολίες, να 
επενδύσει και να αναζωογονήσει την οικονομία, όχι μόνο της 
επαρχίας αλλά ολόκληρου του τόπου. Ισχυρές συνεργασίες, 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων, αναθέρμανση διεθνών εμπο-
ρικών σχέσεων σε ζωτικούς τομείς και διαχείριση κρίσιμων 
προβλημάτων είναι μόνο μερικά από τα όσα πέτυχε το Επιμε-
λητήριο τα τελευταία χρόνια.

Η νευραλγική σημασία της επαρχίας Αμμοχώστου στην τουρι-
στική βιομηχανία είναι αδιαμφισβήτητη, διαθέτοντας το ένα 
τρίτο των ξενοδοχειακών κλινών παγκύπρια, πολύ καλή υπο-
δομή και βραβευμένες παραλίες. Με τις τουριστικές αφίξεις 
του 2016 να φτάνουν τα 3,2 εκατ. και για το 2017 να εκτιμάται 
ότι θα ξεπεράσουν τα 3,5 εκατ. αντιλαμβανόμαστε ότι οι προ-
οπτικές είναι τεράστιες και πολλά πρέπει να γίνουν για την 
πλήρη αξιοποίησή τους. Είμαι βέβαιος ότι με συντονισμένες 
προσπάθειες όλων μας, το τουριστικό προϊόν της περιοχής θα 
βελτιωθεί ακόμα περισσότερο.

Σημαντική είναι και η συμβολή της επαρχίας Αμμοχώστου 
στον τομέα του εμπορίου, στις υπηρεσίες αλλά και στη βιομη-
χανία με μεγάλο αριθμό μονάδων μεταποίησης. Η κατασκευή 

της Μαρίνας Αγίας Νάπας αποτελεί από μόνη της ένα από τα 
σπουδαιότερα επιτεύγματα του ΕΒΕΑ. Μια πρωτοβουλία την 
οποία συντονίζει και προωθεί το Επιμελητήριο εδώ και δύο 
δεκαετίες. Ένα έργο το οποίο αναμένεται ότι θα προσδώσει 
νέα δυναμική στην επαρχία.

Οι προοπτικές είναι μεγάλες, όπως μεγάλη είναι και η ευθύνη 
όλων των εμπλεκομένων φορέων ώστε το Επιμελητήριο, υπό 
την αιγίδα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου να συνεχίσει το 
δύσκολο έργο του, αξιοποιώντας στο έπακρο κάθε ευκαιρία 
που θα παρουσιαστεί για πρόοδο και ανάπτυξη.

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του Επιμελητηρίου θα 
είναι η συμμετοχή του στις εργασίες του Συμβουλίου Ανοι-
κοδόμησης Επανεγκατάστασης για το πολεοδομικό σχεδια-
σμό της ευρύτερης πόλης της Αμμοχώστου.  Μόνη ευχή είναι 
ότι σύντομα το ΕΒΕΑ θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε μια 
επανενωμένη επαρχία επιστρέφοντας στην πόλη μας με μια 
δίκαιη και αποδεκτή λύση για όλους τους κατοίκους της Κύ-
πρου.

Διαχρονικά η Ελληνική Τράπεζα ήταν και θα παραμείνει κοντά 
στον επιχειρηματικό κόσμο με στόχο να στηρίξει αξιόλογα και 
διορατικά έργα, αλλά και να προστατέψει με διαρθρωτικές κι-
νήσεις τους συνεργάτες της.

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής 
Τράπεζας κ. Ιωάννης Μάτσης
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Πρόεδρος: Γιώργος Μαυρουδής
Πρώην Πρόεδρος: Γιώργος Μιχαηλίδης
  
Διευθυντής: Ιάκωβος Χατζηβαρνάβας
  
Αντιπρόεδροι:  
Εμπορίου: Κυριάκος Σοφοκλέους

Βιομηχανίας: Τώνης Τουμαζής
Υπηρεσιών: Κίκης Βασιλείου

Τουρισμού: Χριστάκης Παπαβασιλείου
Οικονομίας: Χρυσταλλένη Σώζου

Μέλη: Παρασκευάς Κυριακίδης
 Φώτης Ιωαννίδης  
 Σταύρος Καραμοντάνης  
 Μέμνια Λεοτσάκου  
 Σταύρος Νεοκλέους  
 Ράνια Κυριακίδου  
 Αντρη Επιφανίου  
 Ανδρέας Χατζηθεοδοσίου 
 Γεώργιος Λόρδος  
 Αυγουστίνος Παπαθωμάς 
 Χρίστος Αγγελίδης  
 Μιχάλης Βασιλείου  
 Μιχάλης Τίμινης  
 Κωνσταντίνος Παπαθωμάς 
 Χαράλαμπος Μανώλη  

Αριστίνδην μέλη: Σταύρος Μαυρομμάτης

Ελεγκτές: Price Waterhouse Coopers 

Νομικοί Σύμβουλοι: Ανδρέας Γιωρκάτζης ΔΕΠΕ
 Αδάμος Αδαμίδης ΔΕΠΕ
 Ανδρέας Ποιητής ΔΕΠΕ

Προσωπικό ΕΒΕΑ: Ιάκωβος Χατζηβαρνάβας
 Χριστοφής Ζαχαρουδιού
 Κίκα Σούγλη – Χαραλάμπους
 Αντρη Ευαγγέλου
 Μαρία Χριστοφή

Σύμβουλοι Επικοινωνίας: fmw financial media way

Διοικητικό Συμβούλιο  ΕΒΕ Αμμοχώστου 2014-2017

Στιγμιότυπο από την περσινή Γενική Συνέλευση 
του ΕΒΕ Αμμοχώστου
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Η Κύπρος ολοκλήρωσε το τριετές μακροοικονομικό 
πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής (ΠΟΠ) τον 
Μάρτιο του 2016 και επανάκτησε πρόσβαση στις διε-

θνείς αγορές  κεφαλαίων.  Τα δημόσια οικονομικά σταθερο-
ποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό με στόχο την εξασφάλιση της 
βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους.  Επίσης έχει σημειωθεί 
σημαντική πρόοδος για την αναδιάρθρωση και αποκατάστα-
ση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της 
Κύπρου. Η καλύτερη από ότι αναμενόταν εξέλιξη της οικονο-
μίας, μαζί με τη σταδιακή ανάκαμψη του τραπεζικού τομέα, 
επέτρεψε τρεις επιτυχείς εξόδους της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας στις διεθνείς αγορές κατά το 2016, επιτρέποντας την 
αναχρηματοδότηση του δημόσιου χρέους με χαμηλότερο 
κόστος δανεισμού και μεγαλύτερο μέσο όρο διάρκειας.

Φυσικά οι καλές επιδόσεις της οικονομίας, δεν πρέπει να 
αποτελούν εφησυχασμό ούτε να σηματοδοτούν τη χαλά-
ρωση των προσπαθειών για την περαιτέρω μεταρρύθμιση 
της, λαμβάνοντας υπόψη το ψηλό επίπεδο του δημόσιου και 
ιδιωτικού χρέους. Σημαντικές μεταρρυθμίσεις που εξακο-
λουθούν να εκκρεμούν αφορούν στην υλοποίηση του προ-
γράμματος ιδιωτικοποιήσεων, στη δημόσια διοίκηση, στην 
τοπική αυτοδιοίκηση και στον τομέα της υγείας.

Πιο αναλυτικά η οικονομία παρουσιάζει σημαντική ανάκαμ-
ψη από τις αρχές του 2015 η οποία επιταχύνθηκε κατά το 
2016 με το πραγματικό  ΑΕΠ να αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 
2.8% Η ανάπτυξη της οικονομίας προήλθε κυρίως από την 
αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης εν μέσω αρνητικού πλη-
θωρισμού και υποστηρίχθηκε από την υποτίμηση του ευρώ 
και των χαμηλών τιμών του πετρελαίου. Από τομεακής πλευ-

ράς, η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε επίσης από την ανθεκτική 
επίδοση στις εξαγωγές υπηρεσιών του τουρισμού και των 
επαγγελματικών επιχειρήσεων. Νέα αύξηση κατέγραψαν 
κατά ολόκληρο το έτος 2016 οι πωλήσεις ακινήτων.  Τα πω-
λητήρια έγγραφα που έχουν κατατεθεί στο κτηματολόγιο το 
2016 ανήλθαν στα 7063 τεμάχια έναντι 4.952 την προηγού-
μενη χρονιά, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 43%.

Στον κατασκευαστικό τομέα, κατά το 2016 οι επιτόπιες πω-
λήσεις τσιμέντου σε τόνους παρουσίασαν αύξηση της τάξης 
του 25,5% συγκριτικά με το 2015.

Η αγορά εργασίας, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της 
Eurostat παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης.  Για το 2016 το πο-
σοστό ανεργίας ανήλθε στο 13,3% του εργατικού δυναμικού, 
σημειώνοντας μείωση από το προηγούμενο έτος (15,0%). 
Παρόλο που η αγορά εργασίας ανακάμπτει, η μακροχρόνια 
ανεργία και η ανεργία των νέων παραμένουν υψηλές, εξαιτί-
ας του αργού ρυθμού αύξησης των θέσεων εργασίας.

Ο πληθωρισμός το 2016 μειώθηκε κατά 1,2% σε σύγκριση 
με το 2015.  Αυτό οφείλεται κυρίως σε μειώσεις των τιμών 
των μεταφορών, της στέγασης και του ηλεκτρισμού.  Κατά 
το 2016 το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού 
της χώρας ανήλθε στο 2,8% του Α.Ε.Π, ενώ το δημοσιονομι-
κό πλεόνασμα στο 0,1% του Α.Ε.Π, ξεπερνώντας τις αρχικές 
προσδοκίες. Η πιστή συνέχιση και ενίσχυση της προσπά-
θειας προς την εξυγίανση του Δημόσιου Τομέα πρέπει να 
συνεχιστεί χωρίς καμία καθυστέρηση ώστε να εξασφαλιστεί 
η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και ανάκτηση της αντα-
γωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας. 

Εισαγωγή
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Το 2016 αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ για τον τομέα του τουρι-
σμού. Συγκεκριμένα οι αφίξεις τουριστών φθάνοντας τα 3.2 
εκατ. κατά το 2016, σημειώνοντας αύξηση  19,8%  σε σύγκρι-
ση με το προηγούμενο έτος ενώ τα έσοδα από τον τουρισμό 
έφθασαν τα 2,4 δις. Ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 11,9%, 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Επισημαί-
νεται ιδιαίτερα ότι ο χειμώνας 2015-2016 παρουσίασε μια 
αύξηση της τάξης του 30%. 

Η απόδοση αυτή οφείλεται από τα μέτρα που αφορούν στην 
επέκταση της τουριστικής περιόδου, τη βελτιωμένη αερο-
πορική συνδεσιμότητα  καθώς επίσης από τον ασθενέστερο 
ανταγωνισμό λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στις γειτο-
νικές χώρες. Η συνεχής αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός του 
τουριστικού προϊόντος που προσφέρει το νησί καθώς επί-
σης και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μπορούν να 
βοηθήσουν στην προσέλκυση επισκεπτών με ψηλή αγορα-
στική ισχύ και να οδηγήσουν σε ουσιαστική αύξηση εσόδων. 
Η σταθεροποίηση του χρηματοοικονομικού συστήματος, 
ένας από τους στόχους του ΠΟΠ έχει επιτευχθεί σε σημαντι-
κό βαθμό. Το μέγεθος του έχει μειωθεί γύρω στο 375% του 
ΑΕΠ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Τον Οκτώβριο του 2016, το ποσό των δανείων σε καθυστέρη-
ση πέραν των 90 ημερών μειώθηκε σε €18.5 δισεκατομμύρια 
από €23.2 δισεκατομμύρια τον Ιανουάριο του 2015, αντανα-
κλώντας τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στην Κύ-
προ και την εφαρμογή των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων. 

Οι μακροοικονομικές προοπτικές της Κυπριακής οικονομί-
ας για το έτος 2017 είναι θετικές και συνοδεύονται από τη 
σημαντική αύξηση του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος κατά το 2016, τη μείωση της ανεργίας και την πε-
ραιτέρω βελτίωση βασικών εγχώριων δεικτών από την αρχή 
του έτους. Παρά τα σημαντικά βήματα που γίνονται προς 
την κατεύθυνση αποκατάστασης του οικονομικού κλίματος, 
κάποιος βαθμός αβεβαιότητας παραμένει καθώς εξακολου-
θούν να υπάρχουν ορισμένα θέματα που χρειάζονται επίλυ-
ση, όπως ο ψηλός δείκτης των μη εξυπηρετούμενων χορη-
γήσεων, η ψηλή ανεργία και καθυστερήσεις στην προώθηση 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Παρά τις υπάρχουσες προκλήσεις οι μακροοικονομικές 
προοπτικές της Κύπρου είναι θετικές, με την οικονομία να 
αναμένεται να έχει θετικό ρυθμό ανάπτυξης κατά το 2017, 
φθάνοντας το 2,8%.  Η σχετική ανάκαμψη της εγχώριας ζήτη-
σης αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση των συνθηκών της 
αγοράς εργασίας και μείωση της στο 11.8%.   Ο πληθωρισμός 
αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα.

Στην αξιολόγηση του για την κυπριακή οικονομία το ΔΝΤ 
συμβουλεύει τις Κυπριακές Αρχές και τις τράπεζες να δια-
μορφώσουν εργαλεία που να ενθαρρύνουν τις τράπεζες να 
προσφέρουν πακέτα βιώσιμων δανείων σε βιώσιμους δανει-
ολήπτες και να αυξήσουν την εμπιστοσύνη σε παροχείς δα-
νείων τρίτων χωρών, ενώ ταυτόχρονα να εξορθολογήσουν 
τις δικαστικές διαδικασίες για επίλυση απαιτήσεων.
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Tο Επιμελητήριο Αμμοχώστου στηρίζει τις προσπάθειες 
του προέδρου για την επίτευξη μιας ειρηνικής βιώσι-
μης και λειτουργικής λύσης, ώστε η Κύπρος να γυρί-

σει σελίδα και να προχωρήσει στο μέλλον με αισιοδοξία και 
προοπτική. Η άμεση επιστροφή της Αμμοχώστου αποτελεί 
το μόνο δείγμα γραφής για τις ακριβείς προθέσεις της Άγκυ-
ρας, η οποία έχει τον πραγματικό έλεγχο και χρηματοδοτεί 
την κατοχή.

Στα πλαίσια αυτά, το ΕΒΕ Αμμοχώστου ετοίμασε τη δική του 
πρόταση για τον ενιαίο σχεδιασμό και ανάπτυξη της ευρύ-
τερης περιοχής της Αμμοχώστου, την οποία παρουσίασε σε 
ανοικτές συγκεντρώσεις.  Στο σχεδιασμό αυτό συμμετέχουν 
και οι Τ/Κ συμπολίτες μας που υποστηρίζουν της επιστρο-
φή της πόλης στους νόμιμους κατοίκους της και την ενιαία 
ανάπτυξή της. Ξεκίνησε επίσης ένας εποικοδομητικός διά-
λογος υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Ανοικοδόμησης για 
το μελλοντικό μοντέλο ανάπτυξης της πόλης.  Θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι η εργασία αυτή δεν συνιστά επίσημο «Πο-
λεοδομικό Σχέδιο», αλλά ασκήσεις επί χάρτου, οι οποίες θα 
είναι χρήσιμες σε περίπτωση επιστροφής.

Παράλληλα το Επιμελητήριο Αμμοχώστου έχει υπογράψει 
πρωτόκολλο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου για 
την εκπόνηση μελετών για την ανοικοδόμηση και ανάπτυξη 
της Αμμοχώστου. Μέσα από τις ενέργειες και πρωτοβουλίες 
του, το ΕΒΕΑ θέλει να αναδείξει το δικό του όραμα για την 
«επόμενη μέρα» επιστροφής στην Αμμόχωστο.  Θέλει να 
ανοικοδομήσει μια πόλη σύγχρονη, λειτουργική και περι-
βαλλοντικά φιλική.  Μια πόλη που θα διατηρήσει το βασικό 

της χαρακτήρα, αλλά θα περιλαμβάνει και νέες αναπτύξεις, 
που θα προβάλλει τα πλούσια πολιτισμικά της στοιχεία και 
θα αποτελεί πόλο έλξης, τόσο στους παλιούς όσο και στους 
νέους κατοίκους που θα επιλέξουν την Αμμόχωστο ως χώρο 
διαμονής, εργασίας και επιχειρηματικής δημιουργίας.

Μια σωστή λύση του Κυπριακού θα καταστήσει την Κύπρο 
ένα πραγματικό διαμάντι στην ανατολική Μεσόγειο και θα 
δημιουργήσει τεράστια ανάπτυξη, επιχειρηματικές ευκαιρί-
ες και χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Στη διάρκεια της τριετούς θητείας του παρόντος Δ.Σ. έγιναν 
σωρείαν επαφών με πρέσβεις ξένων χωρών, τον Ε/Κ διαπραγ-
ματευτή, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, τους Υπουργούς και 
το Δήμο Αμμοχώστου για το Κυπριακό και την Αμμόχωστο.

Αποκορύφωμα υπήρξε η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη στις 20.04.2017, ο 
οποίος μας ενημέρωσε για την πρόοδο των διαπραγματεύ-
σεων στο Κυπριακό και ιδιαίτερα για το ζήτημα της κατεχό-
μενης πόλης της Αμμοχώστου. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
εξέφρασε την αποφασιστικότητα του να συνεχίσει τις προ-
σπάθειες για την επίλυση του Κυπριακού παρά τις δυσκολίες 
που παρουσιάζονται. Όσον αφορά στο ζήτημα της επιστρο-
φής της Αμμοχώστου στους νομίμους κατοίκους της ο Πρόε-
δρος ανέφερε ότι η πρόταση της Κυβέρνησης για το άνοιγμα 
της πόλης παραμένει στο τραπέζι των συνομιλιών, όμως η 
τουρκική πλευρά συνδυάζει το όλο ζήτημα με την αναγνώρι-
ση του αεροδρομίου της Τύμπου, πράγμα το οποίο δεν μπο-
ρεί να γίνει αποδεκτό από τη δική μας πλευρά.

Κυπριακό - Αμμόχωστος

Αντιπροσωπεία 
του ΕΒΕΑ 

συναντήθηκε με 
τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας για 

να ενημερωθεί για 
τις εξελίξεις στο 

Κυπριακό
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Από τη συνάντηση του ΕΒΕΑ με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Κυπριακού κ. Χατζηχρυσάνθου

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο 
κ. Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό και την Αμμόχωστο
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Εκ μέρους του ΕΒΕΑ έγινε ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες 
του ΕΒΕΑ για τον ενιαίο πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης 
και έγινε εισήγηση για τη δημιουργία τεχνικής επιτροπής 
στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για την προετοιμασία 
του εδάφους σε περίπτωση ανοίγματος της πόλης.

Περαιτέρω συζητήθηκε το κόστος της λύσης το οποίο επι-
βαρύνει κυρίως τους εκτοπισθέντες και έγινε εισήγηση για 
τη σύσταση ειδικού ταμείου για την ισότιμη κατανομή των 
βαρών της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Βέβαια έκτοτε 
μεσολάβησαν οι συνομιλίες για το Κυπριακό στη Γενεύη και 
το Γκραν Μοντάνα, οι οποίες δυστυχώς κατέληξαν σε αδι-
έξοδο, λόγω της εμμονής της Τουρκίας στη διατήρηση των 
εγγυήσεων, στρατευμάτων κατοχής και του μονομερούς δι-
καιώματος επέμβασης. Οι αρνητικές εξελίξεις στο Κυπριακό 
συζητήθηκαν σε ευρεία σύσκεψη Αμμοχωστιανών και σε κοι-
νή συνεδρίαση του Δήμου Αμμοχώστου και του ΕΒΕΑ και εκ-
δόθηκε σχετική ανακοίνωση.  Αποφασίστηκε μεταξύ άλλων 
η δημιουργία κοινής τεχνικής επιτροπής για την ετοιμασία 

σχεδίου δράσης για την Αμμόχωστο. Οι πρόσφατες δηλώσεις 
της τουρκικής πλευράς για τη χρήση μέρους της παραλίας 
στην κλειστή περιοχή για τούρκους πολίτες καταδικάστηκαν 
τόσο από το Δήμο Αμμοχώστου όσο και από το ΕΒΕΑ.

Τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν τα ψηφίσματα των Ηνωμέ-
νων Εθνών και προκαλούν τα συναισθήματα των Αμμοχω-
στιανών που για 43 χρόνια περιμένουν την επιστροφή στην 
πόλη τους. Ήρθε ο καιρός για την Κυβέρνηση, το Δήμο Αμ-
μοχώστου, το ΕΒΕΑ και για όλους τους φορείς να διεκδική-
σουν δυναμικά την επιστροφή της πόλης μας, σύμφωνα με 
τις πρόνοιες των σχετικών ψηφισμάτων για την Αμμόχωστο.

Η διασύνδεση της Αμμοχώστου με οποιοδήποτε άλλο αντάλ-
λαγμα, εκ μέρους της Τουρκίας είναι απαράδεκτη και οφείλει 
η Ελληνική πλευρά να επικεντρωθεί σ’ αυτό το ζήτημα κα-
ταγγέλλοντας την Τουρκία στα Ηνωμένα Έθνη και στην Ε.Ε. 
για την αρνητική της στάση.

Στιγμιότυπο 
από την 

παρουσίαση και 
συζήτηση για την 
επαναλειτουργία 
της Αμμοχώστου  

Μακέτα του έργου “Hands on Famagusta”, το οποίο ετοιμάστηκε από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου 
και περιλαμβάνει όλα τα κτίρια και τις υποδομές που υπάρχουν σήμερα στην κατεχόμενη πόλη
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Από τη συνάντηση με τον Ε/Κ Διαπραγματευτή για το Κυπριακό, Πρέσβη κ. Μαυρογιάννη

Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2014 – 2017 συζητήθηκαν θέματα για την Αμμόχωστο 
με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Χάσικο
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Συνάντηση ΕΒΕΑ με τον Υπουργό Οικονομικών

Αντιπροσωπεία του ΕΒΕΑ συναντήθηκε  στις 30/06/2017 με 
τον Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, με τον οποίο 
αντάλλαξαν απόψεις για τα προβλήματα και τις προοπτικές 
της κυπριακής οικονομίας, την αναδιάρθρωση των τραπεζι-
κών δανείων επιχειρήσεων, την αύξηση του ΦΠΑ στις αγορές 
ακινήτων, τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και ανάπτυ-
ξης στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου, το ΓΕΣΥ, την απλο-
ποίηση των διαδικασιών στο δημόσιο και άλλα ζητήματα.

Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκε επίσης το θέμα της 
ισότιμης κατανομής των βαρών της τουρκικής εισβολής και 
κατοχής και τρόποι αντιμετώπισης του σε περίπτωση λύσης 
ή και μη λύσης του Κυπριακού.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι είναι συγκρατημένα αισιόδοξος 
για τις θετικές προοπτικές που διαγράφονται με την σταδια-
κή επαναφορά της κυπριακής οικονομίας στις διεθνείς αγο-
ρές, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, όπως οι μαρίνες 
Αγίας Νάπας και Πρωταρά, το καζίνο και στα ακίνητα, καθώς 
και την ανοδική πορεία του τουρισμού, των υπηρεσιών, της 
ναυτιλίας και άλλων παραγωγικών τομέων.

Ενδεικτική είναι επίσης η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλω-
σης καθώς και η αύξηση των εσόδων του κράτους από τον 
ΦΠΑ. Ταυτόχρονα ο Υπουργός Οικονομικών επεσήμανε ότι 
υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να γίνουν για τη 
βελτίωση της αποδοτικότητας του ευρύτερου δημόσιου το-

μέα και ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ώστε 
να αποφύγουμε τους κινδύνους που ελλοχεύουν.  Το πάθημα 
πρέπει να μας γίνει μάθημα ώστε να μην ξαναζήσουμε τις κα-
ταστάσεις της οικονομικής κρίσης.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιώργος Μαυρουδής ευχαρίστησε 
τον Υπουργό για την εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων 
και έθεσε τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου στη διάθεση της 
Κυβέρνησης για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της 
οικονομίας.

Θέματα φορολογίας συζήτησε το ΕΒΕΑ με τον εκάστοτε 
Έφορο Φορολογίας

Διάφορες επισκέψεις πραγματοποίησε το ΕΒΕΑ κατά την τε-
λευταία τριετία στο Τμήμα Φορολογίας.

Στα πλαίσια της συνάντησης με τον κ. Γιάννη Τσαγγάρη έγινε 
μια χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων για θέματα που εμπίπτουν 
μέσα στις αρμοδιότητες του εφόρου, όπως ο συμψηφισμός 
φορολογικών υποχρεώσεων / οφειλών μεταξύ κράτους και 
επιχειρήσεων, η ταχύτερη επιστροφή ΦΠΑ, η μεταρρύθμιση 
του φορολογικού συστήματος, η απλοποίηση των φορολο-
γικών δηλώσεων και η εφαρμογή του φορολογικού ηλεκτρο-
νικού μηχανισμού σήμανσης στην έκδοση τιμολογίων και 
αποδείξεων.

Ανταλλάχθηκαν επίσης απόψεις για το θέμα της διαχείρισης 

Οικονομία

Τα προβλήματα 
και τις προοπτικές 

της κυπριακής 
οικονομίας 
συζήτησε 

αντιπροσωπεία 
του ΕΒΕΑ με 
τον Υπουργό 

Οικονομικών κ. 
Γεωργιάδη 
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φορολογικών και οικονομικών θεμάτων σε περίπτωση επί-
τευξης λύσης στο Κυπριακό. Παλαιότερα, αντιπροσωπεία 
του ΕΒΕΑ συναντήθηκε με τον Έφορο Φορολογίας κ. Γ. Λαζά-
ρου με τον οποίο συζήτησε εκτός από τα πιο πάνω θέματα,  
την ταχύτερη επιστροφή του ΦΠΑ, ιδιαίτερα στις εξαγωγές 
και τη διατήρηση – επέκταση των αρμοδιοτήτων του Εφορι-
ακού Συμβουλίου.

Ο κ. Λαζάρου ανέφερε ότι επιτρέπεται ο συμψηφισμός των 
οφειλών-ποσών μεταξύ του ΦΠΑ και της άμεσης φορολογίας 
και γίνεται ενιαία διευθέτηση με χρονοδιαγράμματα. Αντί-
θετα, η καθυστέρηση στην επιστροφή ΦΠΑ εξαρτάται από 
την ύπαρξη διαθέσιμων κονδυλίων που εγκρίνονται παροδι-
κά από την Βουλή. Επεσήμανε επίσης ότι επιτρέπεται η συμ-
μετοχή εταιρειών σε προσφορές του δημοσίου σε περιπτώ-
σεις που έχουν επέλθει σε διακανονισμό για τις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις προς το κράτος, αλλά η κάθε περίπτωση 
εξετάζεται χωριστά λαμβάνοντας υπόψη και το ύψος του 
οφειλόμενου ποσού. Όσον αφορά το Εφοριακό Συμβούλιο 
έχει επανασυσταθεί και λειτουργεί όμως οι υποθέσεις του 
ΦΠΑ θα εξετάζονται από το Διοικητικό Δικαστήριο.

Περαιτέρω ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με την απλο-
ποίηση και την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δη-
λώσεων, με τη διαδικασία είσπραξης έκτακτης εισφοράς σε 
τόκους, μερίσματα και ενοίκια, τη χρήση πιστωτικής κάρτας 
για την καταβολή οφειλών στο κράτος, τα έσοδα από φορο-
λογία και την ενημέρωση, την επιμόρφωση των πολιτών και 
λειτουργών σε θέματα φορολογίας.

Συνάντηση ΕΒΕΑ με τον Επίτροπο Χρηματοοικονομικών 
Διαφορών

Ο θεσμικός ρόλος, οι αρμοδιότητες και τα μέχρι σήμερα απο-
τελέσματα, συζητήθηκαν στη συνάντηση, που είχαν ο Πρόε-
δρος και ο Διευθυντής του ΕΒΕΑ, με τον Επίτροπο Χρηματο-
οικονομικών κ. Παύλο Ιωάννου. Όπως εξήγησε ο κ. Ιωάννου 
η κύρια αποστολή του Επιτρόπου Χρηματοοικονομικών είναι 
να επιλαμβάνεται παραπόνων επιχειρήσεων και η εξώδικη 
επίλυση τους κατά τρόπο αμερόληπτο και δίκαιο. Ο Επίτρο-
πος μπορεί να διορίζει διαμεσολαβητή μεταξύ του χρεώστη 
και του πιστωτικού ιδρύματος για σκοπούς αναδιάρθρωσης 
πιστωτικής διευκόλυνσης.

Από τη συνάντηση 
του ΕΒΕΑ με τον 
Έφορο Φορολογίας 
κ. Τσαγγάρη

Από τη συνάντηση με το Χρηματοπιστωτικό Επίτροπο 
κ. Ιωάννου
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Δικαίωμα αίτησης διορισμού διαμεσολαβητή έχουν κατα-
ναλωτές με πιστωτική διευκόλυνση μέχρι €350.000 και 
ενυπόθηκο ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται ως πρώτη κα-
τοικία από τον ιδιοκτήτη. Για εταιρείες περιορισμένης ευθύ-
νης, ο κύκλος εργασιών τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις  
€250.000 ετησίως. Η διαδικασία διορισμού διαμεσολαβητή 
δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που έχει εκδοθεί απόφαση 
από δικαστήριο της Δημοκρατίας ή βρίσκεται σε εξέλιξη δι-
καστική διαδικασία.

Θα πρέπει επίσης η αίτηση να υποβληθεί έγκαιρα εντός 
14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία 
έχουν υποβάλει όλα τα σχετικά οικονομικά στοιχεία προς 
το πιστωτικό ίδρυμα (ΑΠΙ) ή μέσα σε 14 εργάσιμες μέρες από 
την ημερομηνία κατά την οποία το ΑΠΙ τους υπόβαλε εγγρά-
φως την τελευταία πρόταση αναδιάρθρωσης.

Η αμοιβή του διαμεσολαβητή δεν υπερβαίνει τα €500 και 
το 20% καταβάλλεται από τον καταναλωτή και το 80% από 
το πιστωτικό ίδρυμα. Εκ μέρους του ΕΒΕΑ τέθηκαν διάφορα 
ερωτήματα και έγιναν εισηγήσεις ώστε η διαδικασία να γίνει 
πιο αποτελεσματική μέσω της αύξησης του ορίου πιστωτι-
κών διευκολύνσεων από € 350.00 σε € 400.000, τη διαγραφή 
του χρονικού περιορισμού των 14 ημερών, ώστε ανά πάσα 
στιγμή να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει σε δια-
μεσολαβητή και την εφαρμογή των οδηγιών της Κεντρικής 
Τράπεζας.

Ενημέρωση για την εξώδικη επίλυση διαφορών 
χρηματοοικονομικής φύσης

Στα πλαίσια ενημερωτικής συνάντησης που πραγματοποι-
ήθηκε στα γραφεία του ΕΒΕ Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, ο 
Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, Παύλος Ιωάννου, ενημέρω-

σε τους παρευρισκόμενους επιχειρηματίες και άλλους εν-
διαφερόμενους για τις αρμοδιότητες, την αποστολή  και τη 
διαδικασία επίλυσης διαφορών χρηματοοικονομικής φύσης 
μεταξύ καταναλωτών / επιχειρήσεων και πιστωτικών ιδρυ-
μάτων. Σε περίπτωση που καταναλωτές αδυνατούν να κατα-
λήξουν σε συμφωνία με την τράπεζα τους για αναδιάρθρωση 
των δανείων τους, ο Επίτροπος μπορεί να διορίζει διαμεσο-
λαβητή  για την εξώδικη επίλυση της διαφοράς.

Ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας του θεσμού, έχουν 
υποβληθεί 158 αιτήσεις και ολοκληρώθηκαν 81 διαμεσολα-
βήσεις με 86% επιτυχία, ενώ πολλές αιτήσεις απορρίφθηκαν 
διότι δεν πληρούν το κριτήριο της εγκαιρότητας που θέτει ο 
νόμος (όπως σημειώνεται πιο πάνω). Περαιτέρω ο κ. Ιωάννου 
είπε ότι σε συνεννόηση με το ΚΕΒΕ και άλλους φορείς έγιναν 
διάφορες εισηγήσεις για την τροποποίηση της νομοθεσίας 
ούτως ώστε να καταστεί πιο χρήσιμη και αποτελεσματική.

Μετά την παρουσίαση διεξήχθη συζήτηση στα πλαίσια της 
οποίας ο κ. Ιωάννου έδωσε τις αναγκαίες διευκρινίσεις και 
πληροφορίες.  Ειδική αναφορά έγινε στις καταχρηστικές  ρή-
τρες  που περιλαμβάνονται στα συμβόλαια των τραπεζών 
και τα ψηλά επιτόκια και τον τρόπο υπολογισμού που επιβα-
ρύνουν τους οφειλέτες.

Θέματα των αποκρατικοποιήσεων συζήτησε το ΕΒΕΑ με 
τον Έφορο Αποκρατικοποιήσεων

Σε συνάντηση που είχαν ο Πρόεδρος και ο Διευθυντής του 
ΕΒΕΑ κύριοι Γ. Μαυρουδής και Ιάκ. Χατζηβαρνάβας, με τον 
Έφορο Αποκρατικοποιήσεων κ. Κωνσταντίνο Ηροδότου, συ-
ζητήθηκαν τα θέματα και η διαδικασία αποκρατικοποίησης 
Ημικρατικών οργανισμών, καθώς και άλλα ζητήματα που 
εμπίπτουν μέσα στις αρμοδιότητες του.

Στιγμιότυπο από 
την παρουσίαση του 
Χρηματοπιστωτικού 

Επιτρόπου για 
το θεσμό της 

εξώδικης επίλυσης 
χρηματοοικονομικών 

διαφορών
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Όπως εξήγησε ο κ. Ηροδότου, μέσα στους όρους εντολής 
του, περιλαμβάνεται η προώθηση των διαδικασιών για την 
αποκρατικοποίηση της CYTA, της ΑΗΚ, του Κρατικού Λαχεί-
ου, του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, των πετρελαιοειδών 
και της Παγκύπριας Εταιρείας Αρτοποιών.

Περιλαμβάνεται επίσης η πώληση 38 τεμαχίων κρατικής γης 
για τα οποία θα προηγηθεί η εκτίμηση της εμπορικής τους 
αξίας και η μελέτη για το πλαίσιο προσφορών που θα κοινο-
ποιηθεί σε ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Ο κ. Ηροδότου διευκρίνισε ότι το θέμα της Αρχής Λιμένων το 
χειρίζεται αποκλειστικά το Υπουργείο Συγκοινωνιών ενώ για 
το καζίνο αρμόδιο είναι το Υπουργείο Εμπορίου.

Η διαδικασία ξεκίνησε με την CYTA όπου με τη συνεργασία 
εξωτερικών συμβούλων, οι οποίοι διαθέτουν την εμπειρία 
και τεχνογνωσία σε θέματα επενδύσεων, θα γίνει αποτίμηση 
των περιουσιακών στοιχείων και ανάλυση των δεδομένων 
του οργανισμού. Ακολούθως θα ετοιμαστεί το πλαίσιο δια-
πραγμάτευσης και προσφορών προς ενδιαφερόμενους επεν-
δυτές.

Όσον αφορά την ΑΗΚ ο Έφορος ανάφερε ότι έχουν προχωρή-
σει στην προκήρυξη διαγωνισμού για το διορισμό ανεξάρτη-
του συμβούλου, που θα ετοιμάσει μελέτη για την ανάλυση 
και τον νομικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων του οργανι-
σμού, καθώς και συγκριτική αξιολόγηση των κοστών της ΑΗΚ 
με άλλες εταιρείες παραγωγής ηλεκτρισμού,

Ο κ. Ηροδότου επεσήμανε ότι βασική επιδίωξη της Κυβέρ-
νησης είναι η διαφύλαξη των συμφερόντων του κράτους, ο 
εκσυγχρονισμός και η δημιουργία συνθηκών υγιούς αντα-
γωνισμού στους Ημικρατικούς Οργανισμούς προς όφελος 
της οικονομίας και των καταναλωτών.

Το ΕΒΕ Αμμοχώστου αντάλλαξε απόψεις για την 
οικονομία και το Κυπριακό με τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ

Αντιπροσωπεία του ΕΒΕΑ συναντήθηκε με τον πρόεδρο του 
ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ Νεοφύτου με τον οποίο αντάλλαξαν από-
ψεις για τα θέματα της οικονομίας και το Κυπριακό.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν και ο Αναπληρωτής πρόε-
δρος του ΔΗΣΥ κ. Λ. Χριστοφόρου και οι βουλευτές Α. Χατζη-
παύλου και Ζ. Ζαχαρίου.

Εκ μέρους του ΕΒΕΑ τονίστηκε η ανάγκη για απλοποίηση των 
διαδικασιών για τα νέα σχέδια χορηγιών σε ΜΜΕ επιχειρή-
σεις, καθώς και την αξιοποίηση των κονδυλίων που θα διατε-
θούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων για την παρο-
χή δανείων και ρευστότητας στις επιχειρήσεις με ευνοϊκούς 
όρους.

Από τη συνάντηση με 
τον τέως Επίτροπο 
Αποκρατικοποιήσεων 
κ. Ηροδότου

Από τη συνάντηση με τον Πρόεδρο 
του ΔΗΣΥ κ. Νεοφύτου
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Ανταλλάχθηκαν επίσης απόψεις για το Γενικό Σχέδιο Υγείας 
και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του καθώς και τα νομο-
σχέδια για τις εκποιήσεις ακινήτων. Ο κ. Νεοφύτου αναφέρ-
θηκε στις θέσεις του ΔΗΣΥ για τα θέματα που ήγειρε το ΕΒΕΑ. 
Ενημέρωσε επίσης το Επιμελητήριο για τις εξελίξεις στο κυ-
πριακό ζήτημα επισημαίνοντας ότι η λύση του Κυπριακού 
θα συμβάλει και στην επίλυση των οικονομικών και άλλων 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τόπος.

Θέματα οικονομίας συζήτησαν ΕΒΕΑ και ΑΚΕΛ

Αντιπροσωπεία του ΕΒΕΑ συναντήθηκε με το Γενικό Γραμμα-
τέα του ΑΚΕΛ κ. Άντρο Κυπριανού, με τον οποίο συζητήθηκαν 
τα θέματα της οικονομίας, τα αναπτυξιακά προβλήματα της 

Ελεύθερης Αμμοχώστου, το Κυπριακό, το ΓΕΣΥ και άλλα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος.

Τα προβλήματα του τραπεζικού τομέα συζήτησε το ΕΒΕ 
Αμμοχώστου με τον Πρόεδρο της Τράπεζας Κύπρου

Αντιπροσωπεία του ΕΒΕΑ, συναντήθηκε, με τον Πρόεδρο της 
Τράπεζας Κύπρου, κ. Χασάπη με τον οποίο έγινε μια πολύ 
χρήσιμη και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων για τα 
προβλήματα  που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας, σε 
συνάντηση με τις ενέργειες που προωθεί η Τράπεζα Κύπρου 
για την στήριξη των ΜΜΕ επιχειρήσεων που αποτελούν το 
κλειδί για την επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά ανάπτυ-
ξης. Συγκεκριμένα, συζητήθηκε το μέγα ζήτημα της έλλειψης 

Στιγμιότυπο από 
τη συνάντηση 
με το Γενικό 

Γραμματέα του 
ΑΚΕΛ κ. Κυπριανού

Τα προβλήματα 
του τραπεζικού 
τομέα συζήτησε 
αντιπροσωπεία 
του ΕΒΕΑ με τον 

Πρόεδρο της 
Τράπεζας Κύπρου 

κ. Χασάπη
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ρευστότητας στην αγορά, η μείωση των επιτοκίων σε επιχει-
ρηματικά δάνεια και τρεχούμενους λογαριασμούς, η ανα-
διάρθρωση και επιμήκυνση δανείων, ο τρόπος διαχείρισης 
των ΜΕΔ, το νομοθετικό πλαίσιο αφερεγγυότητας  και η αξι-
οποίηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ-
σεων προς όφελος των ΜΜΕ, με απλοποιημένες διαδικασίες.

Ο κ. Χασάπης ανέφερε ότι η Τράπεζα Κύπρου θα προχωρήσει 
σύντομα σε περαιτέρω μείωση των επιτοκίων σε υφιστάμενα 
δάνεια και ότι ετοιμάζεται ο μηχανισμός για τη διάθεση στην 
αγορά των κονδυλίων της ΕΤΕ με χαμηλό επιτόκιο και απλές 
διαδικασίες. Μεταξύ των δύο μερών συμφωνήθηκε όπως 
υπάρξει περαιτέρω συνεργασία με σκοπό την αλληλοενημέ-
ρωση και τη διάχυση των αναγκαίων πληροφοριών στα μέλη 
του ΕΒΕΑ και τον επιχειρηματικό κόσμο γενικότερα.

Συνάντηση με το Φορέα Ίσης Κατανομής των Βαρών

Σε συνάντηση του ΕΒΕΑ με τον Πρόεδρο και τη Διεύθυνση 
του Κεντρικού Φορέα Ίσης Κατανομής των Βαρών, συζητήθη-
καν τα προγράμματα δανειοδότησης και ενίσχυσης της φε-
ρεγγυότητας των προσφύγων και ανταλλάχθηκαν απόψεις 
για την περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση των προγραμμά-
των αυτών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε πάνω στην αναδιάρθρωση των 
δανείων και στα επαγγελματικά δάνεια / επιδοτήσεις και το 
ΕΒΕΑ ανέλαβε να καταθέσει εισηγήσεις για τα δύο νέα σχέδια 
που επεξεργάζεται ο Φορέας και τα οποία αποβλέπουν στην 
προώθηση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων σε 
παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

Από τη συνάντηση 
με τον Πρόεδρο 
του Φορέα Ίσης 
Κατανομής Βαρών 
κ. Πούρο
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Στενότερη επιχειρηματική συνεργασία επιδιώκουν τα 
Επιμελητήρια Αμμοχώστου και Πειραιώς

Στενότερη συνεργασία επιδιώκουν τα Εμπορικά και Βιομη-
χανικά Επιμελητήρια Αμμοχώστου και Πειραιώς σε τομείς 
κοινού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Αυτό είπαν μεταξύ 
άλλων οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Αμμοχώστου και 
Πειραιώς κ.κ. Μαυρουδής και Κορκίδης σε συνάντηση που 
πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του ΕΒΕ Πειραιώς.

Το 1971, επί Προεδρίας του κ. Χ. Μαυρουδή (πατέρα  του ση-
μερινού Προέδρου), έγινε η αδελφοποίηση του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου με το Επιμε-
λητήριο Πειραιώς. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πειραιώς κ. Β. Κορκίδης, 
επεσήμανε: «…Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο 
παρελθόν, το Επιμελητήριο Αμμοχώστου παραμένει ζωντα-
νό και δραστήριο, με πρωταρχικό πάντα στόχο  την εγκατά-
σταση στην έδρα του και στην περιοχή ευθύνης του.  Κατά τη 
διάρκεια της συζήτησής μας, αναπτύξαμε μία σειρά θεμάτων 
κοινού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, όπως η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας για τη δημιουργία του Ναυτιλιακού Cluster 
στον Πειραιά, τα λιμενικά έργα και οι σύγχρονες, λιμενικές 
εγκαταστάσεις, η δυνατότητα οικονομικής γεωγραφίας της 
περιοχής της Αμμοχώστου (ΓΕΩΒΑΣΗ), η δημιουργία στην 
Κύπρο μονάδας, μικρής κλίμακας, Ναυπηγοεπισκευής, η 
ναυτιλιακή σύνδεση Ελλάδος- Κύπρου, τα οφέλη του Γ.Ε.ΜΗ. 
και οι ανταποδοτικές υπηρεσίες του Ε.Β.Ε.Π. κ.ά.», τονίζο-

ντας, παράλληλα, ότι «όπως στις δύσκολες, έτσι και στις 
δημιουργικές στιγμές, το Ε.Β.Ε.Π. θα βρίσκεται δίπλα στο 
Ε.Β.Ε.Α.». 

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Α., κ. Γ. Μαυρου-
δής, υπογράμμισε ότι «…πριν από την επιστροφή, βρισκόμα-
στε στη διαδικασία σχεδιασμού της επόμενης μέρας, η οποία 
αφορά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της πόλης 
μας με  φορείς της Αμμοχώστου…».

Υπάρχει προοπτική για ανάπτυξη διμερών σχέσεων 
μεταξύ της Κύπρου και του Ιράν

Τη δυνατότητα ανάπτυξης διμερών εμπορικών σχέσεων με-
ταξύ της Κύπρου και του Ιράν ανέπτυξαν σε συνάντηση το  
ΕΒΕΑ με τον Πρέσβη του Ιράν στην Κύπρο Δρ Reza Zabib.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβεία του 
Ιράν στη Λευκωσία, ο Πρέσβης είπε ότι υπάρχει μεγάλη δυ-
νατότητα ανάπτυξης των εμπορικών και οικονομικών σχέσε-
ων μεταξύ της Κύπρου και του Ιράν, ιδιαίτερα μετά την άρση 
των περιορισμών που είχαν επιβληθεί στο Ιράν.

Ο Δρ.  Zabib έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της ανάπτυ-
ξης του εμπορίου της ναυτιλίας και του τουρισμού, λέγοντας 
ότι η ανάπτυξη και η συνεργασία των δύο χωρών μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω της επιχειρηματικής συνεργασίας και  της 
προσέλκυσης ιρανικών εταιρειών και επενδύσεων στην 

Γενική Δράση

Στιγμιότυπο από 
τη συνάντηση των 

Προέδρων των 
Επιμελητηρίων 
Αμμοχώστου και 

Πειραιώς με στόχο 
τη στενότερη 

επιχειρηματική 
συνεργασία
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Κύπρο. Σύμφωνα με τον Πρέσβη, η Κύπρος μπορεί να προ-
σελκύσει και σημαντικό αριθμό Ιρανών τουριστών, εφόσον 
υπάρξει αεροπορική σύνδεση Κύπρου   και Ιράν και διευκο-
λύνσεις στην έκδοση βίζας.

Απαραίτητη όμως προϋπόθεση, πρόσθεσε ο Δρ. Zabib, για 
να επιτευχθούν όλα τα πιο πάνω είναι η επίλυση των προ-
βλημάτων στις τραπεζικές  συναλλαγές  που εμποδίζουν την 
ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. 
Από την πλευρά τους ο Πρόεδρος και η αντιπροσωπεία του 
ΕΒΕ Αμμοχώστου αφού ευχαρίστησαν τον Ιρανό Πρέσβη για 
την εποικοδομητική τους συνάντηση, είπαν ότι θα εξετά-
σουν αυτά τα ζητήματα και θα προτείνουν λύσεις.

Υπογράφτηκε Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του 
Επιμελητηρίου Αμμοχώστου και του Πανεπιστημίου 
Κύπρου

Πρωτόκολλο συνεργασίας για την εκπόνηση μελετών για 
την ανοικοδόμηση και ανάπτυξη της πόλης της Αμμοχώστου 
υπέγραψε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμο-
χώστου (ΕΒΕΑ) με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Οι μελέτες αυτές θα βασιστούν σε 5 βασικούς άξονες οι 
οποίοι είναι ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός, η οικονομική ανά-
πτυξη, ο Πολιτισμός, οι συγκοινωνίες – Οδικό δίκτυο και τα 
Δημογραφικά δεδομένα. Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Αμμοχώστου 
κ. Γιώργος Μαυρουδής εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποί-
ηση του για την υπογραφή του Πρωτόκολλου συνεργασίας, 
λέγοντας ότι οι μελέτες που θα προκύψουν μέσα από την συ-
γκέντρωση και επιστημονική ανάλυση και αξιολόγηση των 
δεδομένων της πόλης, θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για το 
μελλοντικό πολεοδομικό σχεδιασμό της Αμμοχώστου.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Αμμοχώστου, είπε ότι αυτή η συνερ-
γασία θα είναι πολύ χρήσιμη και από την ακαδημαϊκή σκο-
πιά, για τους μηχανικούς, αρχιτέκτονες, πολεοδόμους και 
κοινωνιολόγους, καθότι θα ενδιατρίψουν πάνω σε μια πόλη 
μεγάλο μέρος της οποίας παραμένει για 42 χρόνια ακατοί-
κητο. Θα καταγράψει χρήσιμα στοιχεία και τα ευρήματα της 
θα αποτελούν “πρότυπο εργασίας” για μελλοντικούς μελε-
τητές, πρόσθεσε.

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψε το Επιμελητήριο 
Αμμοχώστου με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πρωτόκολλο συνεργασίας με στόχο τη διεύρυνση και προ-
ώθηση της επιστημονικής, εκπαιδευτικής, πολιτιστικής συ-
νεργασίας υπέγραψε το Επιμελητήριο Αμμοχώστου με το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Οι δύο φορείς επιθυμούν να συνεργαστούν μέσα σε μια κοι-
νή προσπάθεια για:

1. Κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδη-
λώσεις και δραστηριότητες.

2. Συμβουλευτικές, επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες.
3. Κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προ-

γράμματα (Ευρωπαϊκά, Εθνικά, /Διεθνή).
4. Τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους.
5. Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα 

κοινού ενδιαφέροντος.

Τα αποτελέσματα της συνεργασίας των δυο Φορέων μπο-
ρούν να παρουσιάζονται μέσα από κοινές ενέργειες διάχυ-
σης όπως δημοσιεύσεις, διασκέψεις, ιστοσελίδες κ.α.

Από τη συνάντηση 
του ΕΒΕΑ με τον 
Πρέσβη του Ιράν Δρ 
Zabib με στόχο την 
ανάπτυξη διμερών 
σχέσεων μεταξύ 
της Κύπρου και του 
Ιράν
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Εκδήλωση με ομιλητή τον πρώην πρόεδρο της 
Πολωνίας

Το Εμπορικό και βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου 
και ο Κύπρο-Πολωνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος διορ-
γάνωσαν στις 21/09/2016, στο χώρο του Ιδρύματος Κώστα 
και Ρίτας Σεβέρη, επιχειρηματική συνάντηση με ομιλητή τον 
πρώην Πρόεδρο της Πολωνίας Aleksander Kwasniewski με 
θέμα: “Οι αναπτυξιακές προοπτικές της Ευρώπης – Απειλές 
και ευκαιρίες”.

Απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. 
Γ. Μαυρουδής, ευχαρίστησε τον κ. Kwasniewski, για την απο-
δοχή της πρόσκλησης του Επιμελητηρίου να παραστεί και 
να μιλήσει στην εκδήλωση. Η Κύπρος και Πολωνία, ως μέλη 
της Ε.Ε. και της ευρωζώνης, επιδιώκουν την προώθηση και 
ανάπτυξη των διμερών τους συνεργασιών.  Μετά την ένταξη 
των δύο χωρών στην Ε.Ε. το 2004 πολλοί Πολωνοί εγκατα-
στάθηκαν στην Κύπρο και αρκετοί εργάζονται σε κυπριακές 
επιχειρήσεις.

Ο Κύπρο-Πολωνικός Σύνδεσμος επιδιώκει την ανάπτυξη των 
σχέσεων μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και την προ-
σέλκυση πολωνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο.  Οι σχέσεις 
αυτές πρόσθεσε ο κ. Μαυρουδής, μπορούν να επεκταθούν 
και στον τουρισμό, στο εμπόριο και στη βιομηχανία.

Κλείνοντας ο κ. Μαυρουδής, ευχήθηκε κάθε επιτυχία στις 
μελλοντικές επιδιώξεις του Πολωνού Προέδρου.

Ακολούθως πήρε τον λόγο ο κ. Kwasniewski, ο οποίος ευχαρί-
στησε τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ και τους προσκεκλημένους και 
επεσήμανε μεταξύ άλλων τα πιο κάτω σημεία:

•  Το καλύτερο σλόγκαν για την Ευρώπη είναι “Η βλακεία του 
21ου Αιώνα”.

•  Το πιο σημαντικό πράγμα σήμερα είναι η τεχνολογική 

επανάσταση που προχωρεί πολύ γρήγορα και δεν κατανο-
ούμε πως θα αλλάξει τη ζωή μας στα επόμενα χρόνια.

•  Το επόμενο ζήτημα που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη είναι 
η δημογραφική αλλαγή.  Η μετακίνηση πληθυσμών λόγω 
φτώχειας θα δημιουργήσει νέες δομές στην κοινωνία.

•  Η οικονομική κρίση είναι πολύ βαθιά και θα  οδηγήσει 
στην αύξηση της ανισότητας μεταξύ κοινωνιών και της 
ανεργίας.

•  Το οικονομικό μοντέλο πρέπει να αλλάξει, να βρούμε νέα 
εργαλεία και νέο ρόλο για το κράτος.

•  Η γεωπολιτική ισορροπία αλλάζει.  Η Αμερική δεν θα έχει 
τον ηγετικό ρόλο και θα δημιουργηθούν πολλά κέντρα 
αποφάσεων όπως η Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Βραζιλία και Ευρώ-
πη.

•  Πρέπει να ετοιμαστούμε για ένα μακρύ γεωστρατηγικό 
χάος.

•  Το εθνικό συμφέρον πρέπει να προστατευθεί στα πλαίσια 
της ευρύτερης Ευρώπης. Σήμερα μιλάμε εγωιστικά και 
αυτό είναι ο κύριος κίνδυνος.

•  Σήμερα έχουμε ένα τύπο 3ου παγκόσμιου πολέμου και 
πολλές περιφερειακές συγκρούσεις που δεν είμαστε έτοι-
μοι να αντιμετωπίσουμε.

Ολοκληρώνοντας, ο πρώην Πολωνός Πρόεδρος παρατήρησε 
ότι οι επισημάνσεις του δεν είναι αρκετά αισιόδοξες, όμως 
βλέποντας την πραγματικότητα, μπορούμε να ενεργήσουμε 
για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με 
τον Πρόεδρο και να προωθήσουμε την μεταξύ τους επιχειρη-
ματική συνεργασία.

Επίσκεψη Εμπορικού Ακολούθου Γαλλίας στο ΕΒΕΑ

Οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις Κύπρου – Γαλλίας συ-
ζητήθηκαν με τον νέο Εμπορικό Ακόλουθο της Γαλλικής Πρε-

Από την εκδήλωση 
με κύριο 

ομιλητή τον 
πρώην Πρόεδρο 

της Πολωνίας 
Aleksander 

Kwasniewski
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σβείας στην Κύπρο, κ. Theo Siproudhis, κατά τη διάρκεια επί-
σκεψης του στα γραφεία του ΕΒΕΑ, συνοδευόμενος από τον 
Πρόξενο της Γαλλίας στη Λεμεσό, κ. Χρ. Παπαβασιλείου.

Έγινε μια χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων στα θέματα του 
εμπορίου, τουρισμού, εκπαίδευσης και ενέργειας και συμ-
φωνήθηκε όπως δημιουργηθεί μια σταθερή γραμμή επικοι-
νωνίας με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών 
σχέσεων Κύπρου – Γαλλίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον τουρισμό και ανταλλάχθηκαν 
απόψεις για την αύξηση του τουριστικού ρεύματος από τη 
Γαλλία στην Κύπρο μέσω της προώθησης συνεργασίας με 
μεγάλο τουριστικό οργανισμό της Γαλλίας και της αύξησης 
των αεροπορικών πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών.  Σήμερα 
υπάρχουν μόνο 3 πτήσεις και το κόστος είναι πολύ ψηλό σε 
σύγκριση με άλλους προορισμούς.

Όσον αφορά τα θέματα της ενέργειας ο εμπορικός ακόλου-
θος επιβεβαίωσε το συνεχές ενδιαφέρον της Γαλλικής εται-
ρείας TOTAL για έναρξη γεωτρήσεων στο οικόπεδο 11 της 
Κυπριακής ΑΟΖ.

Εκ μέρους του ΕΒΕΑ τέθηκε το θέμα της συνεργασίας μεταξύ  
Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, τις σπουδές Κυπρίων στη Γαλλία 
και τη δημιουργία Ακαδημίας Τουρισμού. Σύντομη αναφορά 
έγινε και στο Κυπριακό και τις ενέργειες του ΕΒΕΑ για την 
επιστροφή και ανοικοδόμηση της Αμμοχώστου.

Συνάντηση με τον Πρέσβη της Γερμανίας για προώθηση 
επιχειρηματικών σχέσεων

Οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις Κύπρου – Γερμανίας, 
ο τουρισμός, η εκπαίδευση, τα θέματα ενέργειας και τρόποι 
περαιτέρω ενίσχυσης τους συζητήθηκαν στη συνάντηση 

που είχε αντιπροσωπεία του ΕΒΕΑ με τον Πρέσβη της Γερμα-
νίας στην Κύπρο κ. Von Schoepff.

Για τα θέματα της οικονομίας ο Γερμανός Πρέσβης είπε ότι 
είναι έτοιμος να βοηθήσει ώστε να φέρει σε επαφή Κύπρι-
ους και Γερμανούς επιχειρηματίες,  επισημαίνοντας ότι η 
Κύπρος μπορεί να αξιοποιηθεί από Γερμανικές εταιρείες σαν 
περιφερειακό κέντρο για την προώθηση του εμπορίου με την 
Αίγυπτο και τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Στον τομέα του τουρισμού υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης 
και έγινε μια καλή αρχή από την εταιρεία FTI με την εξασφά-
λιση 50000 νέων αεροπορικών θέσεων για το 2017.  Περαιτέ-
ρω θα πρέπει να πεισθούν Γερμανικές αεροπορικές εταιρείες 
όπως η Air Berlin και Condor για να βάλουν στα δρομολόγια 
τους την Κύπρο και γίνεται προσπάθεια για συνεργασία με 
την αεροπορική εταιρεία των Εμιράτων ETIHAD.

Το ΕΒΕΑ 
επισκέφθηκε 
ο Εμπορικός 
Ακόλουθος 
της Γαλλίας κ. 
Siproudhis στην 
Κύπρο

Οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις Κύπρου – Γερμανίας 
συζητήθηκαν σε συνάντηση με τον Πρέσβη 

της Γερμανίας κ. Schoepff 



26                                                                                                                                                                                          ΕΒΕΑ / ΕΚΘΕΣΗ 2014 - 2017

Όσον αφορά την εκπαίδευση, πολλοί Κύπριοι σπουδάζουν 
στη Γερμανία και γίνεται προσπάθεια για εκμάθηση της γερ-
μανικής γλώσσας στην Κύπρο.

Τα θέματα ενέργειας και η παραγωγή φωτοβολταϊκών και άλ-
λων πηγών ενέργειας αποτελεί πρόκληση για τη γερμανική 
βιομηχανία και μπορεί να υπάρξει συνεργασία με Κυπριακές 
επιχειρήσεις για προώθηση των ΑΠΕ σε τρίτες χώρες.

Συμφωνήθηκε όπως διοργανωθεί ένα εργαστήρι με τη συμ-
μετοχή περιορισμένου αριθμού εταιρειών για ανταλλαγή 
απόψεων και τη λήψη αποφάσεων.

Ακολούθως έγινε συζήτηση για το Κυπριακό και ειδικότερα 
για την Αμμόχωστο.  Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, ενημέρωσε τον 
Πρέσβη, για τις επαφές με Τ/Κ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και ζήτησε τη βοήθεια του για την προώθη-
ση συνεργασίας με το Επιμελητήριο Βερολίνου και άλλους 
φορείς που έχουν εμπειρία στο θέμα της επανένωσης και 
ανοικοδόμησης του Βερολίνου.

Ο Πρέσβης ανέφερε ότι η Γερμανία έχει μεγάλη εμπειρία στο 
ζήτημα αυτό και η Κύπρος μπορεί να αξιοποιήσει τις νομοθε-
σίες που εφάρμοσε η Γερμανική Βουλή για το περιουσιακό, 
το φορολογικό και την ανοικοδόμηση μετά την επανένωση 
της Γερμανίας.

Οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις Κύπρου – 
Γαλλίας στο επίκεντρο της συνάντησης μεταξύ του 
ΕΒΕΑ και του Πρέσβη της Γαλλίας

Οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας, θέ-
ματα τουρισμού, ενέργειας και εκπαίδευσης καθώς και το 
Κυπριακό, σε συνάρτηση με τις πολιτικές εξελίξεις, συζητή-
θηκαν σε συνάντηση του ΕΒΕΑ με τον Πρέσβη της Γαλλίας 

στην Κύπρο Jean-Luc Florent, παρουσία και της Οικονομικού 
Συμβούλου της πρεσβείας Efi Frager Papadaki.

Συγκεκριμένα, έγινε μια ανασκόπηση των οικονομικών σχέ-
σεων των δύο χωρών και συζητήθηκαν τρόποι για την πε-
ραιτέρω ενίσχυση του διμερούς εμπορίου, μέσω της ανταλ-
λαγής εμπορικών αποστολών, τη συμμετοχή εταιριών σε 
εμπορικές εκθέσεις σε Γαλλία και Κύπρο, την προώθηση της 
επιχειρηματικής συνεργασίας μέσω των Επιμελητηρίων και 
άλλων ενεργειών.

Όσον αφορά τον τουρισμό, ο Γάλλος Πρέσβης συμφώνησε 
ότι υπάρχουν περιθώρια αύξησης του τουριστικού ρεύμα-
τος από την Γαλλία στην Κύπρο, αλλά χρειάζεται καλύτερη 
προβολή και προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος εκ 
μέρους του ΚΟΤ και των οργανωμένων φορέων, καθώς και 
ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης Κύπρου-Γαλλίας με νέα 
και τακτικά δρομολόγια.

Για τα θέματα ενέργειας ο Γάλλος Πρέσβης επεσήμανε ότι η 
Eni-Total δεν θα φύγει από την Κύπρο και ότι θα συνεχίσει 
την αξιολόγηση των σεισμολογικών δεδομένων προτού προ-
χωρήσει σε έρευνες για εξόρυξη υδρογονανθράκων. Τόνισε 
επίσης ότι η όλη διαδικασία θα πάρει χρόνο και δεν πρέπει 
να απογοητευόμαστε, αλλά ούτε να είμαστε υπέρμετρα αι-
σιόδοξοι.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, υπάρχει συνεργασία με το Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου και ένας σημαντικός αριθμός Κυπρίων 
σπουδαστών φοιτούν σε Γαλλικά Πανεπιστήμια. Εκ μέρους 
του ΕΒΕΑ έγινε αναφορά στην πρωτοβουλία του για δη-
μιουργία Ακαδημίας Τουρισμού διεθνούς επιπέδου στην 
Ελεύθερη Περιοχή Αμμοχώστου και συμφωνήθηκε όπως γί-
νει προσπάθεια προώθησης της πρότασης σε εκπαιδευτικά 
ιδρύματα των δύο χωρών που εξειδικεύονται στον τομέα 
του τουρισμού.

Στιγμιότυπο από 
τη συνάντηση 

μεταξύ του ΕΒΕΑ 
και του Πρέσβη της 
Γαλλίας κ. Florent
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Εκτενής αναφορά έγινε στο Κυπριακό ζήτημα και στη στασι-
μότητα που υπάρχει λόγω της επέμβασης της Τουρκίας στην 
Κυπριακή ΑΟΖ και την έλλειψη βούλησης εκ μέρους της για 
την εξεύρεση λύσης. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γ. Μαυρουδής 
επεσήμανε ότι η επιστροφή της Αμμοχώστου, υποστηρίζε-
ται από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, και μπορεί 
να αποτελέσει ένα χειροπιαστό δείγμα καλής θέλησης εκ 
μέρους Τουρκίας. Η επιστροφή της πόλης στους κατοίκους 
της θα φέρει κοντά τις δύο κοινότητες που θα συνεργαστούν 
για την ανοικοδόμηση της πόλης και θα αποτελέσει την αρχή 
προς την κατεύθυνση εξεύρεση συνολικής λύσης.

Ο Πρέσβης παρατήρησε ότι η διεθνής κοινότητα είναι υπέρ 
της υιοθέτησης μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως η 
επιστροφή της Αμμοχώστου, όμως χρειάζεται και η συγκατά-
θεση της Τουρκίας για την εφαρμογή τους.

Η αντιπροσωπεία του ΕΒΕΑ ενημέρωσε επίσης τον Πρέσβη 
για το ρόλο και τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου για 
την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και της επιχει-
ρηματικότητας και συμφωνήθηκε όπως σύντομα διευθετη-
θεί επίσκεψη του Γάλλου Πρέσβη στην ελεύθερη Αμμόχω-
στο.

Συνάντηση ΕΒΕΑ με τον Πρέσβη του Ισραήλ

Οι διμερείς εμπορικές σχέσεις Κύπρου – Ισραήλ, ο τουρι-
σμός, τα θέματα ενέργειας και το Κυπριακό ζήτημα, συζητή-
θηκαν στη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία του Εμπορι-
κού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου με τον 
Πρέσβη του Ισραήλ, κ. Michael Harari.

Μεταξύ των δύο πλευρών έγινε εποικοδομητική ανταλλαγή 
απόψεων με κοινή διαπίστωση ότι η συνεχής βελτίωση και 
ανάπτυξη των πολιτικών σχέσεων Κύπρου – Ισραήλ συμβάλ-

λει και στην ανάπτυξη των εμπορικών οικονομικών και πο-
λιτιστικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών. Συγκεκριμένα οι 
εμπορικές συναλλαγές Κύπρου – Ισραήλ το έτος 2014 έφθα-
σαν στα €564 εκατ. και υπάρχουν περιθώρια για την περαιτέ-
ρω ανάπτυξη τους.

Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι αφίξεις τουριστών από το 
Ισραήλ, το 2014 φθάνοντας στα 68500 άτομα σε σύγκριση με 
43700 άτομα το 2013, ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015 
επισκέφθηκαν την Κύπρο 9800 άτομα, σημειώνοντας αύξηση 
κατά 80% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Όσον αφορά τα θέματα της ενέργειας, ο Ισραηλινός Πρέσβης 
ανέφερε ότι προχωρούν προς την ορθή κατεύθυνση παρά 
τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζονται και ότι απαι-
τείται χρόνος για την ολοκλήρωση των συμφωνιών, τόσο σε 
διμερές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Αναφορικά με το 
Κυπριακό πρόβλημα ο Ισραηλινός Πρέσβης επεσήμανε ότι οι 
εξελίξεις στην  Ανατολική Μεσόγειο επιδρούν θετικά προς 
την κατεύθυνση της λύσης.  Παράλληλα όμως χρειάζεται η 
βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ και τολμηρές απο-
φάσεις εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας των δύο κοινοτήτων, 
αναφέροντας σαν παράδειγμα την ιστορική συμφωνία Αιγύ-
πτου – Ισραήλ.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι ιστορικές σχέσεις 
των δύο χωρών και τρόποι ανάπτυξης των σχέσεων στους 
τομείς της εκπαίδευσης της υγείας και του πολιτισμού.

Συνάντηση ΕΒΕΑ με τον Πρέσβη της Ελλάδας

Φιλοφρονητική επίσκεψη στην Πρεσβεία της Ελλάδος 
πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του ΕΒΕΑ, όπου 
συναντήθηκε με τον Πρέσβη κ. Βασίλη Παπαϊωάννου στην 
παρουσία του οικονομικού  Συμβούλου και του Γραμματέα 

Οι επιχειρηματικές 
σχέσεις μεταξύ 
Κύπρου και 
Ισραήλ ήταν 
στο επίκεντρο 
της συνάντησης 
του ΕΒΕΑ με τον 
Πρέσβη του Ισραήλ 
κ. Harari



28                                                                                                                                                                                          ΕΒΕΑ / ΕΚΘΕΣΗ 2014 - 2017

Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. 

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιώργος Μαυρουδής αναφέρθηκε 
στις παραδοσιακές σχέσεις Κύπρου – Ελλάδος και στη στα-
θερή αύξηση των εμπορικών συναλλαγών που ανήλθαν το 
2013 στα 1.4 δις. ευρώ. Ο κ. Γ. Μαυρουδής αναφέρθηκε στους 
πολύ καλούς δεσμούς που διατηρεί το ΕΒΕ Αμμοχώστου με 
τον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδος, λόγω της αδελφο-
ποίησης του με το ΕΒΕ Πειραιώς (1971), το Επιμελητήριο Λέ-
σβου (1998) και το Επιμελητήριο Καστοριάς (2000).

Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων για τις επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης σε Κύπρο και Ελλάδα και συζητήθηκαν 
τρόποι περαιτέρω προώθησης της επιχειρηματικής συνερ-
γασίας στους τομείς του Εμπορίου, της Ναυτιλίας, του Του-
ρισμού και της Ενέργειας.

Σχετική αναφορά έγινε και στο Εθνικό Θέμα και την κατεχό-
μενη Αμμόχωστο και στις προσπάθειες που καταβάλλονται 
για την επίλυση του Κυπριακού και των προβλημάτων που 
υπάρχουν.

Επίσκεψη Βουλευτών ΔΗΣΥ Αμμοχώστου στο ΕΒΕΑ

Οι εκλεγέντες βουλευτές του ΔΗΣΥ Αμμοχώστου, Κυριάκος 
Χατζηγιάννης, Γεώργιος Γεωργίου, Ονούφριος Κουλλάς και 
Γιώργος Κάρουλλας επισκέφθηκαν τα γραφεία του ΕΒΕΑ στο 
Παραλίμνι, στα πλαίσια επαφών τους με τοπικές αρχές και 
οργανωμένους φορείς της Ελεύθερης Αμμοχώστου.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γ. Μαυρουδής συγχάρηκε τους εκλε-
γέντες βουλευτές και τους ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο δύ-
σκολο έργο τους.

Στα πλαίσια της συνάντησης το Διοικητικό Συμβούλιο του 

ΕΒΕΑ ενημέρωσε τους βουλευτές για διάφορα ζητήματα που 
απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο, τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι παραγωγικοί τομείς της γεωργίας, του 
εμπορίου, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, με ιδιαίτερη 
αναφορά στον τουρισμό και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τονίστηκε επίσης η ανάγκη προώθησης αναπτυξιακών έρ-
γων όπως οι μαρίνες, τα γήπεδα γκολφ, το οδικό δίκτυο και 
άλλες υποδομές.

Περαιτέρω συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο Κυπριακό, η επανέ-
ναρξη των συνομιλιών και οι διαγραφόμενες προοπτικές για 
την  επίτευξη λύσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΑ και οι βουλευτές συμ-
φώνησαν ότι πρέπει να υπάρχει συνεχής επικοινωνία και 

Συνάντηση ΕΒΕΑ 
με τον Πρέσβη 
της Ελλάδας κ. 
Παπαϊωάννου

Επίσκεψη στο ΕΒΕΑ πραγματοποίησαν οι βουλευτές 
του ΔΗΣΥ Αμμοχώστου
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συνεργασία για την αντιμετώπιση των πολλαπλών προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος, η 
οικονομία και η Επαρχία Αμμοχώστου.

ΕΒΕΑ και Σύνδεσμος Εργολάβων επεσήμαναν την 
ανάγκη υλοποίησης εκκρεμούντων έργων

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του ΕΒΕΑ και 
του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, ανταλλά-
χθηκαν απόψεις για την κατάσταση στην οικοδομική βιομη-
χανία και τα προβλήματα που παρατηρούνται στην υλοποί-
ηση εκκρεμούντων έργων υποδομής, λόγω των διοικητικών 
διαδικασιών και της μεγάλης καθυστέρησης στην εξέταση 
των ενστάσεων που βρίσκονται ενώπιον της Αναθεωρητικής 
Αρχής. Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γ. Μαυρουδής επεσήμανε 
ότι πέραν των επίσημων εξαγγελιών δεν φαίνεται να γίνε-
ται κανένα έργο υποδομής στην Ελεύθερη Αμμόχωστο, ενώ ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Εργολάβων κ. Κώστας Ρουσιάς πα-
ρατήρησε ότι το πρόβλημα είναι ευρύτερο και αυτό φαίνεται 
από το γεγονός ότι μόνο το 35% των έργων που προβλέπο-
νται στον προϋπολογισμό του 2015 έχουν εκτελεστεί μέχρι 
σήμερα, ενώ ο προϋπολογισμός του 2015 ήταν μειωμένος 
κατά 25% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι πρέπει να γίνουν κοινές 
προσπάθειες και ενέργειες προς το κράτος, αφενός για την 
επιτάχυνση της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων εκ μέρους 
της Αναθεωρητικής Αρχής και αφετέρου για την απλοποίηση 
των διαδικασιών αδειοδότησης και εκτέλεσης των έργων. Η 
δραστηριοποίηση του κατασκευαστικού τομέα θα προσφέρει 
δουλειά σε ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων, επαγγελμάτων 
και επιχειρήσεων. Στα πλαίσια της συνάντησης ανταλλάχθη-
καν επίσης απόψεις για το ενδεχόμενο επιστροφής της Αμμο-
χώστου και τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την ανοικο-
δόμηση και ορθολογιστική ανάπτυξη με στόχο τη δημιουργία 
μίας σύγχρονης πόλης. Εκ μέρους των Εργολάβων τονίστηκε 

ότι υπάρχει εμπειρία και τεχνογνωσία από Κύπριους ειδικούς 
για τη διαχείριση της κατάστασης σε περίπτωση ανοίγματος 
της Αμμοχώστου, και ότι οι εργολάβοι θα προχωρήσουν εκεί 
που είναι αναγκαίο σε κοινοπραξίες για να ανταποκριθούν 
καλύτερα στις ανάγκες που θα δημιουργηθούν. Συμφωνήθηκε 
η συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕΑ και Συνδέσμου και 
την προώθηση εισηγήσεων και προτάσεων σε θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος με στόχο την αναθέρμανση του τομέα των κα-
τασκευών.

Συνάντηση ΕΒΕΑ με τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων

Ο ρόλος και το πλαίσιο λειτουργίας των κανόνων De Minimis, 
συζητήθηκε στη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία του 
ΕΒΕΑ αποτελούμενη από τους Γ. Μαυρουδή (Πρόεδρος), Α. 
Επιφανίου (Σύμβουλο) και Ιακ. Χατζηβαρναβα (Διευθυντή) με 

Σε συνάντηση 
το ΕΒΕΑ και 
ο Σύνδεσμος 
Εργολάβων 
επισήμαναν 
την ανάγκη 
υλοποίησης 
εκκρεμούντων 
έργων

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του ΕΒΕΑ με τον Έφορο 
Κρατικών Ενισχύσεων κ. Κουλλά
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τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων κ. Ονούφριο Κουλλά.

Συζητήθηκαν επίσης οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και 
τα δημοσιονομικά μέτρα που μπορεί να ληφθούν για την ενί-
σχυση της οικονομικής ανάπτυξης.

Όπως εξήγησε ο κ. Κουλλάς, το καθήκον του Εφόρου Κρα-
τικών Ενισχύσεων είναι να εξετάζει κατά πόσο ένα μέτρο 
θεωρείται κρατική ενίσχυση ή όχι. Σε περίπτωση που εί-
ναι συμβατό με τους κανόνες του ανταγωνισμού μπορεί να 
εφαρμοστεί διαφορετικά πρέπει να σταματήσει. Για να θεω-
ρηθεί ότι ένα μέτρο είναι κρατική ενίσχυση εξετάζεται κατά 
πόσο ισχύουν σωρευτικά τα πιο κάτω τέσσερα κριτήρια:

•  Να υπάρχει απώλεια κρατικών πόρων
•  Να είναι επιλεκτικό μέτρο
•  Να δημιουργεί οικονομικό πλεονέκτημα σε μία επιχείρη-

ση ή κλάδο επιχειρήσεων
•  Να νοθεύει τον ανταγωνισμό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα σχέδια  De Minimis καλύπτουν €200.000 ανά τριετία (αυτό 
δεν ισχύει για τη γεωργία όπου υπάρχουν άλλοι κανόνες).
Όλα τα σχέδια χορηγιών του κράτους εξετάζονται από τον 
Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων ο οποίος πιστοποιεί τη συμ-
βατότητα ή όχι με τους κανόνες  De Minimis. Απαντώντας 
σε διευκρινιστικές ερωτήσεις ο Έφορος επιβεβαίωσε ότι 
επιτρέπεται η κάλυψη των ενοικίων των βιομηχανικών/βιο-
τεχνικών οικοπέδων με το σχέδιο αυτό και ότι εναπόκειται 
στην Κυβέρνηση να το υιοθετήσει ή όχι.

Συνάντηση ΕΒΕΑ με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Ιωνά 
Νικολάου

Σημαντικά μέτρα προς την κατεύθυνση της γρηγορότερης 

και αποτελεσματικότερης απονομής δικαιοσύνης έλαβε η 
Κυβέρνηση, σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο Υπουρ-
γός Δικαιοσύνης κ. Ιωνάς Νικολάου σε αντιπροσωπεία του 
ΕΒΕΑ.  Συγκεκριμένα έχουν ληφθεί  τα πιο κάτω μέτρα.

• Προωθούνται οι διαδικασίες για δημιουργία πρωτοβάθ-
μιου Διοικητικού Δικαστηρίου μέχρι τέλος του χρόνου, 
για αποσυμφόρηση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

• Εγκρίθηκε η διαδικασία επίλυσης διαφορών μέχρι € 3000 
(το ΕΒΕΑ εισηγήθηκε αύξηση του ποσού αυτού).

• Άλλαξε η διαδικασία και καθορίστηκαν χρονικά πλαίσια 
για την εκδίκαση των υποθέσεων.

• Τέθηκε σε λειτουργία ο θεσμός της διαμεσολάβησης.
• Αυξήθηκε ο αριθμός των δικαστών για τις αστικές υποθέ-

σεις.
• Μελετάται με το Ανώτατο Δικαστήριο η δυνατότητα δημι-

ουργίας τμήματος για εκδίκαση εμπορικών διαφορών.
• Θα γίνεται καλύτερη κατανομή των υποθέσεων που αφο-

ρούν τα ακίνητα και αξιόγραφα.
• Θα γίνει συλλογή και ανάλυση των στατιστικών στοιχεί-

ων για καλύτερη διαχείριση των δικαστηρίων.
• Ζητήθηκαν προσφορές για προώθηση της ηλεκτρονικής 

δικαιοσύνης και για την στενοτύπηση των πρακτικών.
• Προχωρεί η έρευνα για την οικονομία με την αγορά υπη-

ρεσιών από εμπειρογνώμονες.
• Μελετάται το θέμα της κατάργησης της «εύλογης αιτίας» 

για τις ακάλυπτες επιταγές.
• Πρέπει να ψηφιστεί το νομοθετικό πλαίσιο αφερεγγυότη-

τας.
• Μελετάται η λήψη μέτρων κατά της διαδικασίας προσφυ-

γής στην Επιτροπή Περιουσιών στα κατεχόμενα.
• Έχει περιληφθεί κονδύλι στον προϋπολογισμό του 2015 

για ανέγερση κτηρίου για την Αστυνομική Διεύθυνση Αμ-
μοχώστου στο Παραλίμνι.

• Η ανέγερση δικαστικού μεγάρου στο Παραλίμνι θα προω-

Από τη συνάντηση 
με τον Υπουργό 

Δικαιοσύνης 
κ. Νικολάου
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θηθεί μέσω του προϋπολογισμού των δικαστηρίων με τη 
μέθοδο του PPP.

Το ΓεΣΥ στο επίκεντρο της συνάντησης του ΕΒΕ 
Αμμοχώστου και των λειτουργών του Υπουργείου 
Υγείας

Το Γενικό Σχέδιο Υγείας και το χρονοδιάγραμμά του, η αυτο-
νόμηση των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, η τιμολογι-
ακή πολιτική για τα φάρμακα και η επαρκής επάνδρωση του 
νοσοκομείου Αμμοχώστου, ήταν το αντικείμενο συζήτησης 
στη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία του ΕΒΕΑ με τη Δρ. 
Όλγα Καλακούτα Α’ Λειτουργό και την ομάδα των λειτουργών 
του Υπουργείου Υγείας, που ασχολούνται με το ΓεΣΥ.

Οι λειτουργοί του Υπουργείου ενημέρωσαν για τον προγραμ-
ματισμό και απάντησαν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις του 
ΕΒΕΑ αναφορικά με το ύψος των εισφορών, τον τρόπο αυ-
τονόμησης των νοσοκομείων, την τιμολογιακή πολιτική για 
τα φάρμακα και τη σύζευξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
υγείας.

Αναφορικά με την επαρκή επάνδρωση του Νοσοκομείου 
Αμμοχώστου αναφέρθηκε ότι καταβάλλεται προσπάθεια 
αντιμετώπισης συγκεκριμένων αναγκών, αλλά λόγω της πα-
γοποίησης δεν μπορούν να γίνουν νέες προσλήψεις και ότι 
εναπόκειται στην κυβέρνηση να προσλάβει επί συμβάσει 
νέα άτομα.

Στόχος του ΕΒΕΑ είναι η συνεχής διαβούλευση με τους κοι-
νωνικούς εταίρους και φυσικά με τα επιμελητήρια για τα νο-
μοσχέδια και όλα τα στοιχεία που αφορούν  το ΓεΣΥ.

Εργασιακά θέματα συζήτησε το ΕΒΕΑ με το Γ. Διευθυντή 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Σε  συνάντηση του ΕΒΕΑ με το Γενικό Διευθυντή του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Ανδρέα Ασσι-
ώτη, έγινε μια χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων για τα εργατικά 
ζητήματα, το ωράριο καταστημάτων, τα προγράμματα στή-
ριξης της απασχόλησης και τα σχέδια κατάρτισης ανέργων 
της ΑνΑΔ. Συζητήθηκε επίσης η επιδοματική πολιτική του 
κράτους, το Ε.Ε.Ε. και η νομοθετική ρύθμιση απεργιών σε ου-
σιώδεις υπηρεσίες του κράτους.

Εκ μέρους του ΕΒΕΑ κατατέθηκαν συγκεκριμένες εισηγήσεις 
και υπομνήματα και συμφωνήθηκε όπως συνεχιστεί ο διάλο-
γος στα πλαίσια της Κοινωνικής Διαβούλευσης.

Θέματα που 
αφορούν το 
ΓεΣΥ ήταν το 
αντικείμενο 
συζήτησης μεταξύ 
του ΕΒΕΑ και του 
Υπουργείου Υγείας

Εργασιακά θέματα συζήτησε το ΕΒΕΑ με το Γεν. Διευθυντή 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

κ. Ασσιώτη
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Το ΕΒΕ Αμμοχώστου συναντήθηκε με τη Γενική 
Διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας 

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του ΕΒΕΑ και 
της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Γεωργίας κα. Ολυ-
μπία Στυλιανού και άλλων αρμόδιων λειτουργών συζητήθη-
καν διάφορα θέματα που ενδιαφέρουν το Επιμελητήριο και 
τον επιχειρηματικό κόσμο της Αμμοχώστου.

Εκ μέρους του Υπουργείου έγινε ενημέρωση για τους βασι-
κούς στόχους της αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2014-
2020, τα σχέδια για αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγω-
γής  και τη μεταποίηση αγροτικών προτύπων καθώς και τις 
εξελίξεις που αφορούν την κατοχύρωση του χαλλουμιού ως 
προϊόν προέλευσης. Έγινε επίσης αναφορά στα μέτρα που 
λαμβάνει το Υπουργείο για τη στήριξη των γεωργό-κτηνο-
τρόφων που έχουν επηρεαστεί από την ανομβρία και κατα-
τέθηκαν εισηγήσεις για την βελτίωση τους. Συζητήθηκε ακό-
μα η νέα υδατική πολιτική και το κόστος υδατοπρομήθειας 
και ο σχεδιασμός που υπάρχει για την ενίσχυση του αρδευ-
τικού συστήματος των Κοκκινοχωρίων από τον Νότιο Αγωγό.

Περαιτέρω έγινε αναφορά στη μαρίνα της Αγίας Νάπας και 
συμφωνήθηκε η επίσπευση των διαδικασιών έγκρισης της 
περιβαλλοντικής μελέτης από την αρμόδια επιτροπή για να 
καταστεί δυνατή η αδειοδότηση και η υλοποίηση του έργου.

Συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου 
Παιδείας

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του ΕΒΕΑ συναντήθηκε με τη Γενική 
Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας κα Αίγλη Παντελάκη 
παρουσία και αρμόδιων λειτουργών και αντάλλαξαν από-

ψεις για το θέμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τις σχολικές 
εφορίες, τα πολιτιστικά μνημεία των κατεχομένων και άλλα 
ζητήματα. Εκ μέρους του ΕΒΕΑ κατατέθηκαν διάφορες από-
ψεις και εισηγήσεις για την βελτίωση του υφισταμένου θε-
σμικού πλαισίου και την προώθηση της Κύπρου σε Διεθνές 
Κέντρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θέματα που απασχολούν Αμμοχωστιανούς 
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Λεμεσό 
συζήτησε το ΕΒΕΑ με το Δήμαρχο Λεμεσού

Επίσκεψη στα γραφεία του Δήμου Λεμεσού πραγματοποίη-
σαν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του ΕΒΕΑ. Στα πλαίσια της 
συνάντησης ανταλλάχθηκαν απόψεις για ορισμένα θέματα 
που απασχολούν τους Αμμοχωστιανούς επιχειρηματίες που 
δραστηριοποιούνται στη Λεμεσό και ιδιαίτερα για το θέμα 
των Δημοτικών Φορολογιών.

Ο κ. Χρίστου αναφέρθηκε στις υπηρεσίες που προσφέρει ο 
Δήμος στους πολίτες για τη διασφάλιση καλής ποιότητας 
ζωής και την ανάγκη κάλυψης των λειτουργικών εξόδων 
μέσω της φορολογίας όπως προβλέπουν οι κανονισμοί, δι-
ευκρινίζοντας ότι όσοι διαφωνούν μπορούν να υποβάλουν 
ένσταση η οποία θα εξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή.

Συζητήθηκε επίσης το θέμα της αναδιάρθρωσης των Δήμων 
και της δημιουργίας δευτεροβάθμιου οργάνου Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης και ανταλλάχθηκαν απόψεις για την καλύτερη 
διαχείριση των παρεχομένων υπηρεσιών, τη μείωση του λει-
τουργικού κόστους και την βελτίωση της οικονομικής κατά-
στασης, των Δήμων.

Στιγμιότυπο από 
τη συνάντηση 

μεταξύ του ΕΒΕΑ 
και της Γενικής 
Διευθύντριας 

του Υπουργείου 
Γεωργίας

κα Στυλιανού



ΕΒΕΑ / ΕΚΘΕΣΗ 2014 - 2017                                                                                                                                                                                             33

Η απασχόληση και η ανεργία συζητήθηκαν 
στην Επιτροπή Απασχόλησης Αμμοχώστου

Η κατάσταση απασχόλησης και ανεργίας στην Επαρχία Αμ-
μοχώστου, τα σχέδια/προγράμματα για στήριξη της απα-
σχόλησης, η πάταξη της παράνομης/αδήλωτης εργασίας 
και άλλα ζητήματα, συζητήθηκαν σε συνεδρίαση της Επαρ-
χιακής Επιτροπής Απασχόλησης Αμμοχώστου. Σύμφωνα με 
τα στατιστικά στοιχεία του Τοπικού Γραφείου Εργασίας, οι 
εγγεγραμμένοι αιτητές εργασίας στην Ελεύθερη Περιοχή Αμ-
μοχώστου κατά την 31/3/2015 ανέρχονταν σε 5577 άτομα σε 
σύγκριση με 5544 το 2014 και 4813 το 2013. πό το σύνολο 
των 5577 ανέργων οι 1724 (31%) είναι Ευρωπαίοι πολίτες, 21 
Τ/Κύπριοι και οι υπόλοιποι προέρχονται από τρίτες χώρες.

Όσον αφορά την επαγγελματική κατηγορία των ανέργων οι 
πλείστοι προέρχονται από τον τομέα των υπηρεσιών / πω-
λήσεων (2019), ενώ ένα ψηλό ποσοστό (1489) καταγράφονται 
ως ανειδίκευτοι εργάτες. Οι υπόλοιποι είναι γραφείς / υπάλ-
ληλοι υποδοχής, τεχνικοί βοηθοί, τεχνίτες παραγωγής, χει-
ριστές μηχανών, διοικητικοί, γεωργοί κ.ά.

Οι κενές θέσεις κατά την ίδια περίοδο ανέρχονται σε 481 σε 
σύγκριση με 392 το 2014 και 397 το 2013. Ένα πολύ ενθαρ-
ρυντικό στοιχείο είναι ότι το 50% των ανέργων που τοποθε-
τήθηκαν σε επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής πείρας 
με βάση τα σχέδια της ΑνΑΔ, εξασφάλισαν μόνιμη εργασία, 
πράγμα που συμβάλλει στην μείωση της ανεργίας.

Μια άλλη διαπίστωση είναι ότι παρά την προσφορά εργασί-
ας, αρκετοί υπάλληλοι δεν επιδιώκουν πλέον να βρουν δου-
λειά στην ειδικότητα τους λόγω των υποβαθμισμένων όρων 
απασχόλησης.

H απορρόφηση ανέργων στην ατζέντα ΕΒΕΑ και ΑΝΑΔ

Αντιπροσωπεία του ΕΒΕΑ συναντήθηκε με την Πρόεδρο του 
Δ.Σ. της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού κα Νίκη 
Ματθαίου, το Γενικό Διευθυντή κ. Γ. Παναγίδη και το Διευθυ-
ντή κ. Π. Λασέττα.

Μεταξύ των δύο πλευρών συζητήθηκαν τα θέματα που εμπί-
πτουν μέσα στις αρμοδιότητες της ΑνΑΔ, όπως τα προγράμ-
ματα κατάρτισης, τα σχέδια τοποθέτησης νέων ανέργων 
πτυχιούχων και άνεργων αποφοίτων γυμνασίων και λυκείων 
σε επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής πείρας, καθώς 
και τα σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης των Κέντρων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γ. Μαυρουδής ευχαρίστησε την 
ΑνΑΔ για την πολύχρονη συνεργασία της στη διοργάνωση 
επιμορφωτικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, 
τόσο στην Ελεύθερη Περιοχή Αμμοχώστου όσο και τις άλλες 
επαρχίες όπου δραστηριοποιούνται τα εκτοπισμένα μέλη 
του ΕΒΕΑ.

Και τα δύο μέρη συμφώνησαν στη συνέχιση της αγαστής 
συνεργασίας με στόχο την επιμόρφωση και κατάρτιση των 
στελεχών των επιχειρήσεων και την βελτίωση της αποδοτι-
κότητας και παραγωγικότητας τους.  

Με στόχο την 
προώθηση της 
Κύπρου ως 
Διεθνές Κέντρο 
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, 
το ΕΒΕΑ είχε 
συνάντηση 
με τη Γενική 
Διευθύντρια 
του Υπουργείου 
Παιδείας και 
Πολιτισμού κα 
Παντελάκη
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Μετά τη δραματική κατάσταση και το σοκ που υπέστη 
ο τομέας του εμπορίου από την κατάρρευση της οι-
κονομίας, ο τομέας παρουσιάζει σημεία ανάκαμψης 

από την ύφεση.

Αυτό φαίνεται μέσα από την αύξηση του εισαγωγικού εμπο-
ρίου και τη βελτίωση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 3.2% 
τους πρώτους εννιά μήνες του 2016.  Θετική πορεία κατέγρα-
ψαν την ίδια περίοδο οι επενδύσεις σε μεταφορικό εξοπλι-
σμό καθώς και η αύξηση κατά 7.8% των επενδύσεων στον κα-
τασκευαστικό τομέα. Οι πωλήσεις ακινήτων, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του κτηματολογίου σημείωσαν ετήσια αύξηση 43% 
το 2016 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Σημαντική ένδειξη για τη βελτίωση της ιδιωτικής κατανάλω-
σης αποτελεί και η αύξηση των εσόδων του κράτους από τον 
ΦΠΑ, γεγονός το οποίο επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Οικονο-
μικών σε πρόσφατη συνάντηση που είχαμε μαζί του.

Οι συνολικές εισαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου - Απρι-
λίου 2017 ήταν €2.418,2εκ. σε σύγκριση με €1.778,2εκ. την 
περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2016.  Οι συνολικές εξαγωγές 
την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2017 ήταν €761,5εκ. σε 
σύγκριση με €1.042,6εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 
2016. 

Αποκρατικοποίηση λιμανιών και οι νέες χρεώσεις

Το θέμα της αποκρατικοποίησης της Αρχής Λιμένων και της 
ανάθεσης των παρεχομένων υπηρεσιών σε ιδιώτη επενδυτή, 
απασχόλησαν τόσο το Δ.Σ. του ΕΒΕ Αμμοχώστου όσο και τα 
Δ.Σ. των Επαγγελματικών Συνδέσμων Εκτελωνιστών και Δι-
αμεταφορέων, που στεγάζονται στο Επιμελητήριο Αμμοχώ-
στου. 

Όλες οι πλευρές συμφώνησαν ότι με την ανάθεση της διαχεί-
ρισης στους επενδυτές θα πρέπει να μειωθούν τα κόστη, να 
διαφοροποιηθεί και απλοποιηθεί η υφιστάμενη ταρίφα και 
να βελτιωθεί η λειτουργικότητα και ανταγωνιστικότητα των 
λιμανιών μας προς όφελος του εισαγωγικού και εξαγωγικού 
εμπορίου και της οικονομίας γενικότερα.

Σύμφωνα με το διάταγμα του Υπουργείου Μεταφορών η χρέ-
ωση για τα εμπορευματοκιβώτια 20’ καθορίστηκε στα €185 
και για τα εμπορευματοκιβώτια 40’  σε €277.50, ενώ για τα 
εμπορευματοκιβώτια μεικτού φορτίου (groupage), η χρέωση 
θα ανέρχεται σε €277.50 και €416.25 αντίστοιχα.

Εκτός από τις πιο πάνω υπάρχουν ειδικές χρεώσεις για το 
χύμα φορτίο, για τα πλοία, τα ρυμουλκά για τη διακίνηση 
επιβατών και τα κενά εμπορευματοκιβώτια. Ορισμένες χρε-
ώσεις που είναι εκτός ρυθμιστικού πλαισίου, φαίνονται αρ-
κετά ψηλές  και χρήζουν διόρθωσης.

Εμπόριο

Η αποκρατικοποίηση 
των λιμανιών και 
οι νέες χρεώσεις 

απασχόλησαν 
το ΕΒΕΑ και τους 

Επαγγελματικούς 
Συνδέσμους - 
χρήστες των 

λιμανιών 
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Το Επιμελητήριο μας και οι Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι παρα-
κολουθούν σε καθημερινή βάση τη διαχείριση των λιμανιών 
από τους ιδιώτες επενδυτές και παρακάθονται σε τακτικές 
συσκέψεις της Επιτροπής του Υπουργείου Μεταφορών, η 
οποία εξετάζει την πρόοδο των εργασιών και κάνει παρεμβά-
σεις για την επίλυση των αναφυόμενων προβλημάτων.

Παρόλο ότι έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση στις δια-
δικασίες εισαγωγής και εξαγωγής των εμπορευμάτων, εξα-
κολουθούν να υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που πρέπει να 
επιλυθούν και τα οποία σχετίζονται τόσο με τις διατυπώσεις 
όσο και με το ύψος των χρεώσεων για τις λιμενικές υπηρεσί-
ες και τα αποθηκευτικά δικαιώματα.

Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι η 
σημαντική αύξηση των χρεώσεων στο εισαγωγικό και εξαγω-
γικό μας εμπόριο καθώς και στις χρεώσεις για την παροχή 
λιμενικών υπηρεσιών σε πλοία και σε επιβάτες.

Σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, το Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτό-
ρων και τους Επαγγελματικούς Συνδέσμους ετοιμάσαμε και 
καταθέσαμε στο Υπουργείο Μεταφορών εμπεριστατωμένο 
υπόμνημα με τις προτάσεις μας για μείωση των χρεώσεων 
που επέβαλαν οι διαχειρίστριες εταιρείες ούτως ώστε να 
μειωθεί το κόστος για το εμπόριο μας και να καταστούν τα 
λιμάνια μας πιο ανταγωνιστικά προς το διαμετακομιστικό 
εμπόριο και τις διεθνείς μεταφορές. 

Συνάντηση ΕΒΕΑ με το Διευθυντή Τελωνείων

Σε συνάντηση με το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων κ. 
Δημήτρη Χατζηκωστή, παρουσία λειτουργών του Τμήματος,  
συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν τις τελωνειακές 
διαδικασίες, όπως το ηλεκτρονικό σύστημα Θησέας, η γένε-
ση της τελωνειακής οφειλής και τα προστίματα, η ηλεκτρο-
νική κατάθεση των μανιφέστων και οι διορθώσεις τους και 
οι απλουστεύσεις που παρέχονται σε «Εξουσιοδοτημένους 
Οικονομικούς Αντιπροσώπους».

Στα πλαίσια του διαλόγου που διεξήχθη κατατέθηκαν διάφο-
ρες απόψεις και εισηγήσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών 
με στόχο αφενός τη διασφάλιση των δημοσίων προσόδων 
και αφετέρου για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση του εισα-
γωγικού και εξαγωγικού εμπορίου της Κύπρου. 

Μεγάλο πρόβλημα 
είναι η αύξηση 
των χρεώσεων στο 
εισαγωγικό και 
εξαγωγικό εμπόριο 
της Κύπρου
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Βιομηχανία

Τα υψηλά ενοίκια και τα πολεοδομικά κίνητρα στη βιομηχανία 
συζητήθηκαν με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Νικολαΐδη

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του ΕΒΕΑ με τον Πρόεδρο της ΑΗΚ κ. Θεοδούλου
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Η βιομηχανία βρίσκεται πάντοτε στις προτεραιότητες 
του ΕΒΕ Αμμοχώστου. Τα ψηλά ενοίκια των οικοπέδων 
σε βιομηχανικές/βιοτεχνικές ζώνες,  η διεύρυνση των 

χρήσεων  σε Β.Π., η επέκταση της περιόδου των μισθώσεων 
σε βιομηχανικά τεμάχια πέραν των 99 ετών, το κόστος του 
ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και τα πολεοδομικά κίνητρα 
ήταν μερικά από τα θέματα που συζήτησε αντιπροσωπεία 
του ΕΒΕΑ με τους αρμόδιους φορείς.

Στα πλαίσια  της Επιτροπής βιομηχανίας του ΚΕΒΕ, έχει ετοι-
μαστεί επιστημονική μελέτη για τη νέα στρατηγική για την 
βιομηχανία και έχει κατατεθεί στον αρμόδιο Υπουργό για 
υλοποίηση της.

Σκοπός της νέα βιομηχανικής πολιτικής είναι η επανεκκίνη-
ση της οικονομίας μέσω των επενδύσεων για αναδιάρθρωση 
της υφιστάμενης βιομηχανικής παραγωγής και την προώ-
θηση των εξαγωγών, καθώς και την ανάπτυξη καινούργιων 
τομέων μέσα από την ενθάρρυνση της έρευνας και καινοτο-
μίας.

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι στη βιομηχανική περιοχή 
Φρενάρους και στις βιοτεχνικές ζώνες Δερύνειας, Σωτήρας 
και Δασάκι Άχνας λειτουργεί ένας πολύ σημαντικός αριθμός 
μονάδων της μεταποιητικής βιομηχανίας, οι οποίες συμβάλ-
λουν στην οικονομική ανάπτυξη της επαρχίας αλλά και της 
οικονομίας γενικότερα.

Επίσης, αρκετές εκτοπισμένες βιομηχανίες – μέλη του ΕΒΕΑ 
- λειτουργούν σε βιομηχανικές περιοχές και ζώνες της ελεύ-
θερης Κύπρου και διαθέτουν τα προϊόντα τους στη ντόπια 
αγορά αλλά και στο εξωτερικό.

Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών

Τα ψηλά ενοίκια που πληρώνουν οι βιομήχανοι που είναι 
εγκατεστημένοι σε βιομηχανικές ζώνες, καθώς και το θέμα 
το πολεοδομικών κινήτρων συζητήθηκαν σε αλλεπάλληλες 
συσκέψεις που είχε αντιπροσωπεία του ΕΒΕΑ – ΚΕΒΕ με τον 
Υπουργό Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο, το Γενικό Διευθυ-
ντή και άλλων αρμόδιων λειτουργών. Εκ μέρους του ΕΒΕΑ 
κατατέθηκαν στοιχεία για την κατακόρυφη αύξηση και τον 
πενταπλασιασμό των ενοικίων κατά την περίοδο 2008-2009, 
λόγω της υψηλής εκτίμησης  της αγοράς αξίας της γης αλλά 
και του υψηλού συντελεστή υπολογισμού των ενοικίων που 
ήταν σε ισχύ την περίοδο αυτή. Οι επηρεαζόμενες μονάδες 
(κυρίως μικρές βιοτεχνίες) αμφισβήτησαν τον τρόπο εκτίμη-
σης και αρνήθηκαν την καταβολή των αυξημένων ενοικίων 
με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν μεγάλα ποσά καθυστερη-
μένων οφειλών που αδυνατούν σήμερα να πληρώσουν.  

Μετά από εκτενή συζήτηση και ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης ο Υπουργός έδωσε οδηγίες όπως ετοιμαστεί 
ένας κατάλογος με τα συγκεκριμένα προβλήματα και να γίνει 
προσπάθεια επίλυσης τους μέσα στα πλαίσια των κανονι-
σμών και συμβάσεων.

Θα εξεταστεί επίσης η δυνατότητα κάλυψης των αναπτυξια-
κών δαπανών των ΜΜΕ με το σχέδιο De Minimis. Όσον αφο-
ρά τα πολεοδομικά κίνητρα ο τέως Υπουργός είπε ότι έδωσε 
τη συγκατάθεση του για την συνέχιση τους.  

Στα πλαίσια του διαλόγου με το Υπουργείο, το ΕΒΕΑ και το 
ΚΕΒΕ εισηγήθηκαν  επίσης την κάλυψη των καθυστερημένων 
ενοικίων με το σχέδιο de minimis και την παροχή διευκολύν-
σεων για την  πληρωμή των βασικών ενοικίων.  

Παράλληλα το ΕΒΕΑ ζήτησε την παγοποίηση των ενοικίων 
για μια πενταετία και την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ συμ-
βατικού και αγοραίου ενοικίου με το σχέδιο de minimis στα 
πλαίσια της υλοποίησης σχετικής απόφασης του Υπ. Συμ-
βουλίου.  

Συνάντηση ΕΒΕΑ με τη ΡΑΕΚ και ΑΗΚ

Τα θέματα ενέργειας, του φυσικού αερίου και οι διατιμήσεις 
ρεύματος της ΑΗΚ συζητήθηκαν σε επαφές που είχε το ΕΒΕΑ 
με τη ΡΑΕΚ και την ΑΗΚ.

Συγκεκριμένα, έγινε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων 
στα θέματα που έθεσε το ΕΒΕΑ, όπως το ψηλό κόστος του 
ηλεκτρικού ρεύματος, η αναδόμηση της τιμολογιακής πολι-
τικής της ΑΗΚ, τα σχέδια για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και την αυτοπαραγωγή ενέργειας.

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ κ. Σιαμμάς ενημέρωσε το ΕΒΕΑ για τις 
θέσεις και την πολιτική της Αρχής. Ανέφερε επίσης ότι η ΡΑΕΚ 
έχει προχωρήσει στη διενέργεια μελέτης για διαφοροποίηση 
του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Κύπρο και ότι εξετάζεται η αναδόμηση της ταρίφας της 
ΑΗΚ ούτως ώστε να γίνει πιο δίκαιη η κατανομή του κόστους 
παραγωγής ενέργειας ανάμεσα στους καταναλωτές.

Έγινε επίσης αναφορά στο σχεδιασμό που υπάρχει για τη 
χρήση φυσικού αερίου στην παραγωγή ενέργειας και στην 
προοπτική αξιοποίησης των κοιτασμάτων φυσικού αερίου 
της Κύπρου, μέσω της κατασκευής τερματικού και άλλων 
μεθόδων μεταφοράς όπως η νέα τεχνολογία συμπιεσμένων 
αερίου FCNG.

Εν τω μεταξύ η PAEK έχει επεξεργαστεί τις  νέες διατιμήσεις 
(ταρίφα) της ΑΗΚ που αναμένεται να διαφοροποιήσουν κά-
πως τα πράγματα, με την κατάργηση του maximum demand 
και την παροχή στον καταναλωτή της δυνατότητας επιλογής 
διατίμησης. 

Η πραγματική όμως μείωση θα προέλθει από τη χρήση σαν 
πρώτης ύλης του φυσικού αερίου για την παραγωγή ενέργει-
ας, με την προϋπόθεση ότι αυτό θα αγοράζεται με χαμηλότε-
ρες τιμές από το Μαζούτ.

Εκ μέρους του ΕΒΕΑ έγιναν εισηγήσεις για μείωση του κό-
στους του ρεύματος στη βιομηχανία και στα ξενοδοχεία κα-
θώς και την παροχή κινήτρων για την παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές.
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Προς νέο ρεκόρ στον τουρισμό οδεύει η Κύπρος το 2017, 
αφού σύμφωνα με στοιχεία του ΚΟΤ οι αφίξεις τουρι-
στών για το 2017 θα κυμανθούν στα 3,5 εκατ. σε σύ-

γκριση με το ιστορικό υψηλό των 3,2 εκατομμυρίων τουρι-
στών το 2016. Μέσα σε τρία χρόνια, η άνοδος του αριθμού 
των τουριστών αγγίζει το ένα εκατ. αφίξεις, καθώς το 2015 
επισκέφτηκαν την Κύπρο 2,6 εκατ. άτομα.

Αναφορικά με τον εισερχόμενο τουρισμό κατά τους χειμερι-
νούς μήνες, οι αφίξεις φέτος ανήλθαν στις 280.000 και κατα-
γράφουν το φετινό χειμώνα ως το δεύτερο καλύτερο όλων 
των εποχών. 

Η Ελεύθερη Περιοχή Αμμοχώστου η οποία διαθέτει περί-
που το ένα τρίτο των ξενοδοχειακών κλινών παγκύπρια, με 
θαυμάσιες βραβευμένες παραλίες και πολύ καλή υποδομή 
φιλοξενεί κάθε χρόνο το μεγαλύτερο ποσοστό διανυκτερεύ-
σεων στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι οι πλείστες μονάδες 
λειτουργούν εποχιακά για μια περίοδο 7-8 μηνών. Οι προο-
πτικές ανάπτυξης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία της Αμμοχώστου 
συζητήθηκαν μεταξύ του ΕΒΕΑ και του ΚΟΤ, καθώς και με το 
νέο Δ.Σ. του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου. 

Παρά το γεγονός ότι η πορεία του τουρισμού παρουσιάζει 
πολύ καλά αποτελέσματα και για το τρέχον έτος, εκφράζονται 
και ορισμένες ανησυχίες για το μέλλον, λόγω της συνεχούς 
αύξησης των κλινών χωρίς να υπάρχει η αναγκαία υποδομή 
υποστήριξης των νέων αναγκών που δημιουργεί η ανάπτυξη.

Στη σύσκεψη καταγράφηκαν τα πιο κάτω προβλήματα τα 
οποία θα προωθηθούν για επίλυση.

1. Επιμήκυνση τουριστικής περιόδου – Ανάπτυξη χειμερι-
νού τουρισμού.

2. Έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στην ξενο-
δοχειακή βιομηχανία.

3. Αθέμιτος ανταγωνισμός από επαύλεις και άλλα μη 
αδειούχα καταλύματα.

4. Οι προοπτικές αλλά και τα προβλήματα που δημιουργού-
νται από την συνεχή αύξηση των τουριστικών κλινών.

5. Η διασφάλιση της συνεχούς υδατοπρομήθειας – Δημιουρ-
γία σταθμού αφαλάτωσης.

6. Εκτέλεση έργων υποδομής και ανάπτυξης.
7. Προώθηση/προβολή τουριστικού προϊόντος σε παραδο-

σιακές και νέες αγορές (Αγγλία, Ρωσία, Σκανδιναβία, Γερ-
μανία, Γαλλία κ.ά.).

8. Αεροπορική συνδεσιμότητα – Ναυλωμένες πτήσεις.
9. Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης – Πολεοδομικά κίνητρα – Εργα 

υποδομής.
10. Ανάπλαση και εξωραϊσμός ποταμού Λιοπετρίου.
11. Αποχετευτικό – Διαχείριση Σκυβάλων – Καθαριότητα.
12. Δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού.

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι το ΕΒΕΑ κατέθεσε τα 
τελευταία 3 χρόνια σωρείαν εισηγήσεων με σκοπό την περαι-
τέρω βελτίωση και ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της 
Ελεύθερης Αμμοχώστου.

Τουρισμός
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Εταιρεία Προβολής και Ανάπτυξης Τουρισμού 
Αμμοχώστου

Τα ζητήματα που αφορούν το τουριστικό προϊόν της Αμμο-
χώστου, τα διαχειρίζεται η εταιρεία προβολής και ανάπτυξης 
Αμμοχώστου στην οποία εκπροσωπούνται όλοι οι φορείς και 
οργανώσεις της Επαρχίας που ασχολούνται με τον τουρισμό, 
καθώς και ο ΚΟΤ που έχει διευρυμένες εξουσίες από το καταστα-
τικό της Εταιρείας, έχοντας υπόψη ότι επιδοτεί τη λειτουργία 
της. Λυπούμαστε όπως να παρατηρήσουμε ότι η εταιρεία αυτή 
δεν λειτουργεί κανονικά και συχνά παραβιάζονται οι πρόνοιες 
του καταστατικού και οι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης.

Τα τελευταία τρία χρόνια η εταιρεία συνήλθε ελάχιστες φορές 
λόγω της εμμονής των Δημάρχων Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας 
να εκδιώξουν το ΕΒΕΑ από την Εταιρεία, της οποίας είναι ιδρυτι-
κό μέλος και Γραμματέας.

Το ΕΒΕΑ κατέθεσε συμβιβαστική πρόταση στο Δ.Σ. της ΕΤΑΠΑ 
που προβλέπει την ίση εκπροσώπηση τόσο του ΕΒΕΑ όσο και 
της ΤΕΒΕΑΜ, η οποία όμως απορρίφθηκε μετά από παρέμβαση 
του Δημάρχου Παραλιμνίου κ. Θ. Πυρίλλη.

Ελπίζουμε ότι τελικά η πρόταση μας θα γίνει αποδεκτή ώστε να 
επανέλθει η ομαλότητα στη λειτουργία της εταιρείας και την 
εξυπηρέτηση των σκοπών και στόχων της ίδρυσης της.

Πρωτοβουλία ΕΒΕΑ για προσέλκυση τουριστών        
από τη Γερμανία – Γαλλία - Ισραήλ

Μετά από πρωτοβουλία του ΕΒΕΑ, πραγματοποιήθηκε 
στα γραφεία του ΚΕΒΕ ευρεία σύσκεψη, με τη συμμε-
τοχή του Πρέσβη της Γερμανίας, του ΚΟΤ, εκπροσώπων 
της τουριστικής βιομηχανίας και διοργανωτών ταξιδί-
ων, στα πλαίσια της οποίας συζητήθηκε το τουριστικό 
προϊόν της Γερμανίας και τρόποι προσέλκυσης μεγαλύ-
τερου αριθμού περιηγητών από την χώρα αυτή.

Συγκεκριμένα, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστα-
σης και αναφέρθηκαν οι λόγοι που εμποδίζουν την περαι-
τέρω ανάπτυξη του τουρισμού από Γερμανία, μεταξύ των 
οποίων ο τρόπος διαφήμισης και προσέγγισης της γερμα-
νικής αγοράς, η αεροπορική συνδεσιμότητα, οι διαθέσι-
μες θέσεις, το υψηλό κόστος και η ποιότητα/ταυτότητα 
του τουριστικού μας προϊόντος, οι ανάγκες της αγοράς, 
η εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας και άλλα ζητήματα.

Συμφωνήθηκε όπως συνεχιστεί η συζήτηση στα επιμέ-
ρους θέματα αρχής γενομένης από την ταυτότητα του 
τουριστικού μας προϊόντος σε συνάρτηση με τις απαιτή-
σεις της γερμανικής αγοράς. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
οι αφίξεις τουριστών από τη Γερμανία για το 2016 υπολο-
γίζονται γύρω στις 125.000 με αυξητική τάση για το 2017, 
αλλά οι δυνατότητες είναι πολύ μεγαλύτερες νοουμένου 
ότι θα γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες και θα αξιοποιη-
θούν και κατά τη χειμερινή περίοδο.
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Οτομέας των υπηρεσιών αποτελεί το βασικό πυλώνα 
ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας και η συνεισφο-
ρά του στη διαμόρφωση του ΑΕΠ ξεπερνά το 80%. Παρά 

τους αρχικούς κλυδωνισμούς που προκάλεσε η κατάρρευση 
του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος και η αβεβαιότητα 
στον τομέα των διεθνών δραστηριοτήτων, ο τομέας όχι μόνο 
άντεξε, αλλά σταδιακά βελτιώνεται. Εκτός από τα θεαματικά 
αποτελέσματα στον τομέα του τουρισμού, θετική είναι και η 
πορεία για τη ναυτιλία, την πλοιοδιαχείριση και την παροχή 
υπηρεσιών σε εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων. 

Η σταδιακή βελτίωση και σταθεροποίηση του τραπεζικού μας 
συστήματος καθώς και η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των δι-
εθνών αγορών θα συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη του 
τομέα. Προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλαν και συμβάλ-
λουν οι συντονισμένες προσπάθειες του ΚΕΒΕ, της κυβέρνη-
σης και του CIPA με τη διοργάνωση πολλών αποστολών, σεμι-
ναρίων και εκθέσεων στο εξωτερικό. Εκ του αποτελέσματος  
φαίνεται ότι οι ενέργειες αυτές αποδίδουν καρπούς, λαμβά-
νοντας υπόψη τις ξένες και ντόπιες επενδύσεις στον τομέα 
των λιμενικών υπηρεσιών, των  μαρίνων Αγίας Νάπας και 
Πρωταρά, το καζίνο, την υγεία, την ενέργεια, την ναυτιλία και 
στην ανάπτυξη γης. 

Το Επιμελητήριο Αμμοχώστου και τα μέλη του συμμετέχουν 
ενεργά στην προσπάθεια αυτή με τη συμμετοχή τους στις 
αποστολές, αλλά και με δικές τους ενέργειες. Επίσης το ΕΒΕΑ 
πραγματοποίησε σωρείαν επαφών με Πρέσβεις, Εμπορικούς 
Ακολούθους, Επιμελητήρια και άλλους φορείς για την προ-
ώθηση της Κύπρου ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο,  ενώ 
είχε ενεργό ανάμειξη στη διαχείριση προβλημάτων που 
έχουν σχέση με τις διεθνείς μεταφορές, την ιδιωτικοποίηση 
των λιμανιών, τα τελωνεία, την ενέργεια, το ΓεΣΥ κ.ά.

Έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως και πιστοποίηση 
εγγράφων

Μια πολύ σημαντική υπηρεσία την οποία προσφέρει στα 
μέλη του το ΕΒΕ Αμμοχώστου είναι η έκδοση πιστοποιητικών 
προέλευσης και η πιστοποίηση τιμολογίων και άλλων εγ-
γράφων για τις εξαγωγές.Για την έκδοση του πιστοποιητικού 
προελεύσεως είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της «Αίτησης 
Έκδοσης Πιστοποιητικού» από τον εξαγωγέα με όλα τα απαι-
τούμενα στοιχεία, την οποία μπορείτε να εξασφαλίσετε από 
το Επιμελητήριο καθώς και η προσκόμιση πρωτότυπων τιμο-
λογίων εξαγωγής.

Νέα ιστοσελίδα και σελίδες στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης 

Στη δημιουργία νέας και δυναμικής ιστοσελίδας προχώρη-
σε το ΕΒΕΑ, σε μια προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών 
που προσφέρει στα μέλη του. Στην ανανεωμένη ιστοσελίδα 

ο αναγνώστης μπορεί να βρει πληροφορίες για το Επιμελη-
τήριο, δελτία τύπου και ανακοινώσεις, την ηλεκτρονική του 
εφημερίδα, καθώς και πληροφορίες για την ελεύθερη περιο-
χή της Αμμοχώστου.  Παράλληλα, το ΕΒΕ Αμμοχώστου προ-
χώρησε και στη δημιουργία σελίδων στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, το facebook και το twitter. 

Υπηρεσίες

Πιστοποιητικό μέλους

Μια πρόσθετη υπηρεσία είναι η έκδοση πιστοποιητικού μέ-
λους για όλα τα τακτοποιημένα μέλη του ΕΒΕΑ,  το οποίο μπο-
ρούν να χρησιμοποιήσουν σαν αποδεικτικό για συμμετοχή 
στις προσφορές του δημοσίου όσο και στις συνεργασίες τους 
με άλλες εταιρείες και φορείς στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 
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Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2014 - 2017, το ΕΒΕΑ πραγμα-
τοποίησε πολλές επαφές με τους Υπουργούς, τη Βουλή, 
τα κόμματα, τον Έπαρχο και άλλους φορείς, με στόχο την 

προώθηση της εκτέλεσης έργων υποδομής και ανάπτυξης στην 
Ελεύθερη Αμμόχωστο. Το Επιμελητήριο Αμμοχώστου στέκεται 
πάντοτε αρωγός στην προσπάθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης 
για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. 

Συνάντηση Προέδρου Δημοκρατίας με Φορείς της 
Επαρχίας Αμμοχώστου

Αντιπροσωπεία του ΕΒΕΑ παρευρέθηκε στη συνάντηση του 
Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη με φορείς της 
Επαρχίας Αμμοχώστου, που πραγματοποιήθηκε στις 11/09/2017, 
στο Δημαρχείο Παραλιμνίου.

Εκ μέρους του ΕΒΕΑ, ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Μαυρουδής, πέραν 
της τοποθέτησης του, κατέθεσε υπόμνημα με τα βασικά ζητή-
ματα – αιτήματα του επιχειρηματικού κόσμου και της επαρχίας, 
όπως είναι τα ενοίκια των βιομηχανικών οικοπέδων, η δημιουρ-
γία κέντρων στήριξης ΜΜΕ για την έρευνα και την καινοτομία, 
η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, η προώθηση 
έργων υποδομής στην Ελεύθερη Αμμόχωστο, το ζήτημα της κα-
τεχόμενης Αμμοχώστου και η ισότιμη κατανομή των βαρών της 
τουρκικής εισβολής και κατοχής.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στη δική του τοποθέτηση, ανα-
φέρθηκε στην προσπάθεια της Κυβέρνησης για την άμεση αντι-

μετώπιση των προβλημάτων που επισώρευσε η οικονο-
μική κρίση και στα μέτρα που λήφθησαν για την έξοδο 
από το μνημόνιο και στη δημιουργία συνθηκών υγιούς 
ανάπτυξης.

Οι πιο πάνω ρυθμοί ανάπτυξης οφείλονται στα μέτρα 
που έχει λάβει η Κυβέρνηση και αφορούν όλους τους 
τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της ξενο-
δοχειακής και οικοδομικής βιομηχανίας καθώς και του 
τομέα των υπηρεσιών. 

Αναφερόμενος στις περιοχές της Ελεύθερης Αμμοχώστου 
ο Πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίηση του για την υλο-
ποίηση της μαρίνας Αγίας Νάπας, μιας από τις μεγαλύτε-
ρες επενδύσεις, που θα συμβάλει σημαντικά στην τουρι-
στική ανάπτυξη, όχι μόνο της Αγίας Νάπας αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής.

Τους σχεδιασμούς για ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού 
συμπληρώνει η μαρίνα Παραλιμνίου με δαπάνη 100 εκ. 
ευρώ και δυναμικότητας 300 περίπου σκαφών.

Ακολούθως ενημέρωσε τις τοπικές αρχές για την απόφα-
ση της Κυβέρνησης για την αποπληρωμή των εγγυημέ-
νων δανείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ύψους 
8.2 εκ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι επιπρόσθετο των 4.8 εκ. 
ευρώ που δίδεται ως ετήσια κρατική χορηγία στους Δή-
μους και τις Κοινότητες της Επαρχίας Αμμοχώστου.

Ο Πρόεδρος 
της Κυπριακής 
Δημοκρατίας 
συναντήθηκε 
με φορείς 
της επαρχίας 
Αμμοχώστου

Περιφερειακή Ανάπτυξη
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Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πρόοδο των έργων που είχε 
εξαγγείλει κατά την επίσκεψη του τον Ιούλιο του 2015, σε άλλα 
έργα που εκτελούνται στους Δήμους και Κοινότητες της Ελεύ-
θερης Επαρχίας Αμμοχώστου, καθώς και στα νέα έργα που πε-
ριλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2018 αξίας 
δεκάδων εκατ. ευρώ όπως:

1.  Βελτίωση της Λεωφόρου Περνέρα στον Πρωταρά ύψους 8.4 
εκ. ευρώ.

2.  Ανέγερση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου ύψους 
6.5 εκ. ευρώ.

3.  Κατασκευή του τμήματος λεωφόρου 1ης Απριλίου ύψους 1.8 
εκ. ευρώ.

4.  Εναρξη εργασιών Γ’ φάσης του παραλιακού πεζόδρομου 
στον Πρωταρά ύψους 2.5 εκ. ευρώ.

5.  Ανάπλαση του κέντρου Παραλιμνίου ύψους 7.5 εκ. ευρώ.
6.  Ανέγερση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου ύψους 

5.5 εκ. ευρώ.
7.  Βελτιωτικά έργα σε Δημοτικά και Γυμνάσια Παραλιμνίου.
8.  Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου και δημιουργία πεζό-

δρομου στην Αγία Νάπα ύψους 6.5 εκ. ευρώ.
9.  Αποκατάσταση και προβολή του μεσαιωνικού μοναστηρίου 

ύψους 1.5 εκ. ευρώ.
10.  Πολυλειτουργικό πάρκο της Αγίας Νάπας ύψους 2.5 εκ. 

ευρώ.
11. Δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής ενημέρωσης ύψους 2 

εκ. ευρώ.
12. Ανέγερση της λέσχης ηλικιωμένων στη Δερύνεια ύψους 850 

χιλ. ευρώ.
13. Ανέγερση του νηπιαγωγείου στη Δερύνεια κόστους 400 χιλ. 

ευρώ.

14. Δημιουργία του γηπέδου πετόσφαιρας κόστους 
155.000 ευρώ.

15. Αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου Σωτήρας ύψους 
1 εκ. ευρώ.

16. Εκπόνηση μελέτης για τη διαμόρφωση του παραλια-
κού μετώπου Σωτήρας ύψους 5 εκ. ευρώ.

17. Ανάπλαση του αλιευτικού καταφυγίου στο Ποταμό 
Λιοπετρίου ύψους 5 εκ. ευρώ.

18. Αποπεράτωση της Λεωφόρου Καρύων στο Αυγόρου 
ύψους 4.3 εκ. ευρώ.

19. Διάφορα άλλα έργα στις κοινότητες Άχνας, Φρενά-
ρους, Αυγόρου και Λιοπετρίου.

Ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι μέσα από τη συνεργασία της 
Κυβέρνησης, της Βουλής, και των Κοινωνικών Εταίρων,  
επιτεύχθηκε η αποκατάσταση του κύρους και της αξιοπι-
στίας του κράτους και του χρηματοπιστωτικού συστήμα-
τος, να δημιουργήσουν συνθήκες σταθερότητας και ρυθ-
μούς ανάπτυξης που σήμερα είναι από τους ψηλότερους 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Στόχος της κυβέρνησης, πρόσθεσε, είναι να συνεχίσει με 
την ίδια αποφασιστικότητα, τη διασφάλιση της σταθερό-
τητας και σιγουριάς για τον Κύπριο πολίτη.

Θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης συζήτησε το ΕΒΕ 
Αμμοχώστου με τον Υπουργό Εσωτερικών

Τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα έργα υποδομής 
στην Ελεύθερη Περιοχή Αμμοχώστου, τα ενοίκια σε βιοτε-

Θέματα της 
τοπικής 
αυτοδιοίκησης 
συζήτησε το ΕΒΕΑ 
με τον Υπουργό 
Εσωτερικών 
κ. Χάσικο
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χνικές περιοχές, η μαρίνα Αγίας Νάπας και άλλα ζητήματα που 
απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο συζήτησε αντιπροσω-
πεία του ΕΒΕ Αμμοχώστου, με τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Σω-
κράτη Χάσικο, παρουσία του Γενικού Διευθυντή, κ. Νικολαΐδη, 
τον Αν. Έπαρχο Αμμοχώστου, Α. Κτωρίδη και λειτουργούς της πο-
λεοδομίας και του κτηματολογίου.

Συγκεκριμένα ανταλλάχθηκαν απόψεις στα πιο κάτω ζητήματα 
και αποφασίστηκαν οι ενέργειες που θα γίνουν για την προώθη-
ση τους, ως ακολούθως:

1. Η διαδικασία της μεταφοράς των διοικητικών υπηρεσιών 
στην Ελεύθερη Αμμόχωστο, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέ-
χρι το τέλος Απριλίου 2015.

2. Το θέμα της αναδιάρθρωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης θα 
συζητηθεί  με τα κόμματα.  Στόχος είναι η μείωση του κό-
στους και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπη-
ρεσιών, αλλά και η εξυπηρέτηση του χρέους των Δήμων.

3. Το ύψος των ενοικίων σε βιοτεχνικές περιοχές θα συζητηθεί 
σε ειδική σύσκεψη με στόχο την εξεύρεση λύσης στα υπάρχο-
ντα προβλήματα.

4. Ο Υπουργός ενημέρωσε ότι στον κρατικό προϋπολογισμό 
περιλαμβάνονται ορισμένα έργα υποδομής στην Ελεύθερη 
Αμμόχωστο, όπως ο παραλιακός δρόμος Αγίας Νάπας, ο πα-
ραλιακός πεζόδρομος και η Λεωφόρος Κάππαρη.

5. Θα διοριστεί προσωπικό για τη διαχείριση του αποχετευτι-
κού των κοινοτήτων και θα προωθηθεί ο βιολογικός σταθ-
μός.

6. Προωθούνται οι διαδικασίες για τη δημιουργία τριών «πρά-
σινων σημείων» για σκοπούς ανακύκλωσης υλικών στην 
Ελεύθερη Αμμόχωστο.

7. Δόθηκαν λύσεις στα προβλήματα της τριτοβάθμιας εκπαί-

δευσης και θα συνεχιστεί ο διάλογος για τα εκκρεμού-
ντα ζητήματα.

8. Ο διορισμός του Έπαρχου Αμμοχώστου θα εξεταστεί 
από τα αρμόδια όργανα του κράτους.

Σε παρόμοια  συνάντηση, στα πλαίσια γεύματος εργασί-
ας που παρέθεσε το Δ.Σ. του ΕΒΕΑ στον  Υπουργό Εσωτε-
ρικών κ. Σωκράτη Χάσικο για το θέμα της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης ανέφερε ότι οι κανονισμοί ευρίσκονται ενώπιον 
της Βουλής και της Νομικής Υπηρεσίας για μελέτη και 
αναμένεται να προχωρήσει σύντομα.

Όσον αφορά την εκπόνηση πολεοδομικού σχεδίου για 
την Αμμόχωστο, εξέφρασε την άποψη ότι αυτό μπορεί να 
ξεκινήσει όταν βρισκόμαστε κοντά σε λύση και επιτραπεί 
η είσοδος εμπειρογνωμόνων μέσα στην πόλη για αποτί-
μηση της κατάστασης.  

Αυτό όμως δεν εμποδίζει το Επιμελητήριο και άλλους φο-
ρείς να ετοιμάσουν σχέδια και προτάσεις που θα φανούν 
χρήσιμα σε περίπτωση ανοίγματος της πόλης.

Το θέμα των ενοικίων των βιομηχανικών ζωνών βρίσκε-
ται ενώπιον του κτηματολογίου και ζήτησε επίσπευση 
των διαδικασιών ώστε να εξευρεθεί λύση. Εκ μέρους 
του ΕΒΕΑ ηγέρθη το ζήτημα της Ισότιμης Κατανομής των 
Βαρών της τουρκικής εισβολής και κατοχής, επισημαί-
νοντας ότι πρέπει επιτέλους να ληφθούν μέτρα για την 
δίκαιη επίλυσή του. 

Από τη συνάντηση 
του ΕΒΕΑ με 
τον Υπουργό 
Μεταφορών 
και Έργων κ. 
Δημητριάδη
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Θέματα που αφορούν την Ελεύθερη Αμμόχωστο 
συζήτησε το ΕΒΕΑ με τον Υπουργό Μεταφορών

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αμμοχώστου συναντήθηκε με τον Υπουργό 
Μεταφορών & Έργων κ. Μάριο Δημητριάδη, παρουσία του 
Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου κ. Αλέκου Μιχαηλίδη και 
των αρμόδιων λειτουργών και συζήτησαν διάφορα θέματα 
που αφορούν τα εκκρεμούντα έργα υποδομής στην Ελεύθε-
ρη Περιοχή Αμμοχώστου, τη λιμενική βιομηχανία, τις διε-
θνείς μεταφορές φορτίων και επιβατών και την παροχή δι-
ευκολύνσεων για προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της 
ενέργειας.

Παρουσία των εκπροσώπων της Αρχής Λιμένων συζητήθη-
καν τα προβλήματα της λιμενικής βιομηχανίας και κατατέ-
θηκαν εισηγήσεις για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και 
ανταγωνιστικότητας των λιμανιών μας και την αναδιάρθρω-
ση της ταρίφας λιμενικών δικαιωμάτων ώστε να καταστεί 
πιο λειτουργική και δίκαιη.

Ο Υπουργός Συγκοινωνιών ενημέρωσε το ΕΒΕΑ για το πρό-
γραμμα αποκρατικοποίησης των εμπορικών υπηρεσιών της 
Αρχής Λιμένων, τις ενέργειες που γίνονται για την προσέλ-
κυση ξένων επενδύσεων και για τις διακρατικές συμφωνίες 
που προωθούνται για την αύξηση της επιβατικής κίνησης 
προς και από τα αεροδρόμια της Κύπρου, στα πλαίσια του 
προγράμματος «ανοικτοί αιθέρες».

Ικανοποίηση ΕΒΕΑ από τις εξαγγελίες για έργα στην 
Αμμόχωστο

Την ικανοποίηση του για τις εξαγγελίες του Προέδρου Ανα-
στασιάδη για έργα της τάξης των 95 εκατ. ευρώ στην περιοχή 
Αμμοχώστου, εξέφρασε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ).

Τα έργα που εξαγγέλθηκαν, αναφέρει το ΕΒΕΑ, είναι προς την 
ορθή κατεύθυνση και αναμένεται να συμβάλουν στην οικο-
νομική ανάπτυξη της περιοχής Αμμοχώστου.

Η περιοχή Αμμοχώστου, προσθέτει το ΕΒΕΑ, συνεισφέρει τα 
μέγιστα στον τουρισμό της Κύπρου, οπότε οι υποδομές και 
τα έργα ανάπτυξης είναι περισσότερο από αναγκαία.

Κατά τη σύσκεψη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους 
Υπουργούς και τα άλλα κυβερνητικά στελέχη στις 30/06/15, 
ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιώργος Μαυρουδής έθεσε ξανά την 
πρόταση δημιουργίας «Διεθνούς Ταμείου για την ανοικοδό-
μηση της Αμμοχώστου», κάτι που θα διευκολύνει τις προ-
σπάθειες για επιστροφή της πόλης του Ευαγόρα στους νόμι-
μους κατοίκους του. Το ΕΒΕΑ ελπίζει σε θετική αντιμετώπιση 
του θέματος από τον Πρόεδρο.

Τέλος, το ΕΒΕΑ τονίζει ότι το Δ.Σ. του, όπως και τα μέλη του 

θα εργαστούν σκληρά σε συνεργασία με την κυβέρνηση, με 
σκοπό να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό οι νέες εξαγ-
γελίες της κυβέρνησης Αναστασιάδη.

Εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας 
Αμμοχώστου

Σε συνεδρίαση της Επιτροπής του Πολεοδομικού Συμβουλί-
ου για την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρ-
χίας Αμμοχώστου, στην οποία συμμετέχει και το ΕΒΕΑ, συ-
ζητήθηκαν οι θεματικές ενότητες «Εμπορική Ανάπτυξη και 
Γραφεία», «Βιομηχανία, Βιοτεχνία και Αποθήκες» και «Τουρι-
στική Ανάπτυξη».

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν 
τις κτηνοτροφικές και γεωργικές ζώνες.

Στο Τοπικό Σχέδιο περιλαμβάνονται οι διοικητικές περιοχές 
των Κοινοτικών Συμβουλίων Αυγόρου, Λιοπετρίου, Σωτήρας, 
Φρενάρους, Αγ. Γεωργίου Αχερίτου, Αχνας και Ξυλοφάγου.

Συνάντηση ΕΒΕΑ με το Δήμαρχο και το Δημοτικό 
Συμβούλιο Δερύνειας για θέματα της περιοχής

Σε συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. του ΕΒΕΑ με το 
Δήμαρχο και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δερύνειας, 
συζητήθηκαν διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος και 
συμφωνήθηκαν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την 
προώθηση τους.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η λειτουργία 
της νέας βιοτεχνικής περιοχής Δερύνειας, τα εκκρεμούντα 
έργα υποδομής, το αποχετευτικό σχέδιο του Δήμου και Κοι-
νοτήτων της Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου, η επάνδρω-
ση και η βελτίωση της λειτουργίας του νοσοκομείου Αμμο-
χώστου και η αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Συζητήθηκαν επίσης οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται 
για την κατεχόμενη Αμμόχωστο και την ημικατεχόμενη Δερύ-
νεια. Η συνάντηση έγινε στον χώρο του Λαογραφικού Μου-
σείου, ένα εξαιρετικό σημείο αναφοράς για τη Δερύνεια, το 
οποίο επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο.

Συνάντηση με το Γραμματέα του Υπουργικού 
Συμβουλίου

Θέματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο και την 
Επαρχία Αμμοχώστου συζήτησε το ΕΒΕΑ με το Γραμματέα 
του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Θεοδόση Τσιόλα.

Μεταξύ των θεμάτων αυτών ήταν το εθνικό πρόβλημα και η 
Αμμόχωστος, η μεταφορά των διοικητικών υπηρεσιών και 
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τα έργα υποδομής στην Ελεύθερη Περιοχή Αμμοχώστου, τα 
μέτρα στήριξης των ΜΜΕ, οι φορολογικές επιβαρύνσεις, το 
ΓΕΣΥ και άλλα ζητήματα.

Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ενημέρωσε την 
αντιπροσωπεία του ΕΒΕΑ για τις εξελίξεις στα θέματα αυτά, 
ενώ το ΕΒΕΑ κατέθεσε τις δικές του απόψεις και εισηγήσεις 
και συμφωνήθηκε όπως ενημερωθούν τα αρμόδια Υπουργεία 
και Υπηρεσίες ώστε να προχωρήσουν τα έργα τα οποία θα 
συμβάλουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας.

Συνάντηση με το Τμήμα Πολεοδομίας Αμμοχώστου – 
Λάρνακας 

Θέματα πολεοδομικής αμνηστίας, τοπικά σχέδια κοινοτήτων 
και μεταφορά της έδρας της Πολεοδομίας από τη Λάρνακα 
στην Αμμόχωστο ήταν μερικά από τα θέματα της συνάντη-
σης μεταξύ του ΕΒΕ Αμμοχώστου και του Τμήματος Πολεοδο-
μίας Αμμοχώστου - Λάρνακας.

Το ΕΒΕ Αμμοχώστου χαιρέτισε την πάγια θέση του Υπουργι-
κού Συμβουλίου για μετακίνηση των υπηρεσιών όπως και 
του τμήματος Πολεοδομίας στην περιοχή ελεύθερης Αμμο-
χώστου. Ακόμα, έγινε ενημέρωση για τα έργα που βρίσκονται 
σε εξέλιξη, όπως για παράδειγμα η Λεωφόρος Κάππαρη, η 
οδός Σταδίου και η οδός Καρίων, αλλά και για τα έργα που 
βρίσκονται υπό σχεδιασμό, όπως η Λεωφόρος Περνέρα, ο 
δρόμος Σωτήρας – Δερύνειας και η οδός Κοραή και Μ. Αλε-

ξάνδρου. Επίσης, συζητήθηκε η Ανέγερση Πολυδύναμου 
Κέντρου στη βιομηχανική περιοχή του Φρενάρους, ο πολε-
οδομικός σχεδιασμός της ελεύθερης και κατεχόμενης Αμμο-
χώστου, αλλά και η κατάσταση της οικοδομικής βιομηχανίας 
στην ελεύθερη Αμμόχωστο.

Συνάντηση ΕΒΕΑ με τον Αναπληρωτή Έπαρχο 
Αμμοχώστου

Σε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΕΒΕΑ με τον Αναπληρω-
τή Έπαρχο Αμμοχώστου κ. Ανδρέα Κτωρίδη, έγινε αλληλοε-
νημέρωση και ανταλλαγή απόψεων, πάνω σε ένα ευρύ φά-
σμα θεμάτων, όπως η μεταφορά της ΕΔΑ, του κτηματολογίου  
και των άλλων υπηρεσιών στην ελεύθερη Αμμόχωστο, τα 
τοπικά σχέδια ανάπτυξης, το οδικό δίκτυο, οι μαρίνες, τα γή-
πεδα γκολφ, το αποχετευτικό, οι βιομηχανικές περιοχές και 
ζώνες και άλλα έργα που αφορούν την επαρχία.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι πρέπει να προχωρήσει 
το συντομότερο η μεταφορά των υπηρεσιών από τη Λάρνα-
κα στην Αμμόχωστο και ότι πρέπει να υλοποιηθούν τα έργα 
υποδομής που εκκρεμούν για πολλά χρόνια και τα οποία θα 
συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕΑ, που διαχρο-
νικά αδικείται μέσα από τους κρατικούς προϋπολογισμούς, 
σε σύγκριση με άλλες επαρχίες.

Από τη συνάντηση 
με το Δήμαρχο 
και το Δημοτικό 
Δερύνειας 
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Ανάπλαση Ποταμού Λιοπετρίου

Αναμένεται ότι θα ξεκινήσουν φέτος τον Οκτώβρη τα έργα 
για την ανάπλαση και εξωραϊσμό του Ποταμού Λιοπετρίου. 
Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τον Κοινοτάρχη 
Λιοπετρίου κ. Κ. Τρισόκκα τα σχέδια είναι έτοιμα και υπάρ-
χουν και τα χρήματα για το πρώτο στάδιο του έργου ύψους  
5 εκατ. 

Τοπικά Σχέδια Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Δερύνειας

Στα πλαίσια παρουσίασης που έγινε στο Δημαρχείο Παρα-

λιμνίου, το Τμήμα Πολεοδομίας ενημέρωσε τους ενδιαφε-
ρόμενους για τα πορίσματα της  Έκθεσης  για την εκπόνηση 
τοπικού σχεδίου για τους τρεις Δήμους όπως αυτά προέκυ-
ψαν μέσα από τα ερωτηματολόγια και τις διαβουλεύσεις  με 
διάφορα Υπουργεία, Τμήματα και Φορείς.

Αναφέρθηκαν επίσης τα βήματα που πρέπει να ακολουθη-
θούν για την εκπόνηση του σχεδίου, ακολούθησε η ανταλ-
λαγή απόψεων και η κατάθεση απόψεων εκ μέρους των πα-
ρευρισκομένων.

Από τη συνάντηση 
με το Διευθυντή 

του Τμήματος 
Πολεοδομίας 

Αμμοχώστου – 
Λάρνακας

κ. Ενωτιάδη
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Μαρίνα Αγίας Νάπας

Το ΕΒΕΑ που είχε την ιδέα και πρωτοβουλία για τη μαρίνα 
και συντόνισε για μια σχεδόν 10ετία την όλη προσπάθεια, 
αισθάνεται περήφανο και δικαιούται την πνευματική πατρό-
τητα του έργου. Η επιχειρηματική πατρότητα, όμως, ανήκει 
στον κ. Γεράσιμο Καραμοντάνη ο οποίος πίστεψε και επέμε-
νε στην προώθηση του έργου, εν μέσω οικονομικής κρίσης 
και εργάστηκε σκληρά για την εξασφάλιση ξένου επενδυτή 
για την υλοποίηση του έργου.

Το ΕΒΕΑ είχε αναλάβει την πρωτοβουλία και το συντονισμό 
στη δημιουργία μαρίνας εδώ και 2 δεκαετίες. Προχώρησε και 
δημιούργησε τη FAMA MARINA πριν από 10 τόσα χρόνια που 
απετέλεσε μέρος της κοινοπραξίας, ο ρόλος της οποίας ήταν 
καταλυτικός στην προώθηση του έργου. Οι προσπάθειες 
καρποφόρησαν και σήμερα με τη συμμετοχή ξένου επενδυτή 
από την Αίγυπτο, το όλο έργο υλοποιείται.

Οι εργασίες για τα λιμενικά έργα της μαρίνας Αγίας Νάπας 
ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2016 και στόχος είναι να ολο-
κληρωθούν σε τρία χρόνια. Το έργο, συνολικής αξίας €220 

εκατομμυρίων ευρώ, προϋποθέτει τη μικτή ανάπτυξη οικι-
στικών και εμπορικών χώρων. 

Η ανάπτυξη θα περιλαμβάνει 190 ευρύχωρα και πολυτελή 
διαμερίσματα σε δύο εντυπωσιακούς περιστρεφόμενους 
πύργους, 29 πολυτελείς επαύλεις, μαρίνα με δυναμικότητα 
ελλιμενισμού και παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε 
600 σκάφη, ναυπηγείο, καθώς και πλειάδα επιλεγμένων κα-
ταστημάτων και εστιατορίων που θα προσφέρουν υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και ανέσεις στους διαμένοντες και επι-
σκέπτες της Μαρίνας. 

Το έργο αναμένεται να προσδώσει νέα δυναμική στο τουρι-
στικό προϊόν της Επαρχίας Αμμοχώστου και θα δημιουργή-
σει εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας, κυρίως για τους κατοί-
κους της περιοχής.

Πρόσφατα δε, έχει επέλθει συμφωνία με την κοινοπραξία 
όπως τα γραφεία του ΕΒΕΑ να μεταφερθούν από το Παρα-
λίμνι στο κτίριο διοίκησης της μαρίνας στην Αγία Νάπα, ως 
ένδειξη εκτίμησης των επενδυτών προς το ΕΒΕΑ για την ου-
σιαστική προσφορά του στην υλοποίηση του μεγαλύτερου  

Στιγμιότυπο από 
την κατάθεση του 

θεμέλιου λίθου της 
Μαρίνας 

Αγίας Νάπας

Μαρίνες Ελεύθερης 
Επαρχίας Αμμοχώστου
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Στιγμιότυπο από την υπογραφή της συμφωνίας για την κατασκευή της μαρίνας Αγίας Νάπας
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έργου υποδομής στην επαρχία Αμμοχώστου αλλά και σε 
ολόκληρη τη Κύπρο μετά από τα τραγικά οικονομικά γεγονό-
τα του Μαρτίου 2013.

Οι Κατοικίες

Στο έργο ξεχωρίζουν οι δύο εντυπωσιακοί πύργοι που είναι 
ορατοί τόσο από την στεριά όσο κι από τη θάλασσα. Το ύψος 
τους ξεπερνά τα 100 μέτρα και διακρίνονται για την επιβλη-
τικότητά τους, καλωσορίζοντας τους επισκέπτες και κατοί-
κους της Μαρίνας.

Τα δύο κτίρια διαθέτουν συνολικά 190 πολυτελή διαμερί-
σματα 1, 2, 3 ή 4 υπνοδωματίων, ενώ στα δύο υψηλότερα 
επίπεδα του κάθε κτιρίου υπάρχουν δύο ρετιρέ που προσφέ-
ρουν πανοραμική θέα 360 μοιρών.

Ο κάθε πύργος περιλαμβάνει ένα υπερπολυτελές ρετιρέ με 
υψηλότερο ταβάνι από τα υπόλοιπα διαμερίσματα και με 
γυάλινη πρόσοψη 3.5 περίπου μέτρων. Πέρα από μια ολό-
κληρη πτέρυγα υπνοδωματίων, που περιλαμβάνει και το 
κυρίως υπνοδωμάτιο, τα ρετιρέ παρέχουν ένα επιπλέον δω-
μάτιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γραφείο, δωμάτιο 
αναψυχής ή ψυχαγωγίας.

Στους ιδιωτικούς και ασφαλείς δρόμους της χερσονήσου και 
του τεχνητού νησιού της Μαρίνας βρίσκονται 29 πολυτελείς 
εξοχικές επαύλεις. Οι 11 επαύλεις είναι όμορφα τοποθετημέ-
νες γύρω από τον τεχνητό κόλπο που θα δημιουργηθεί, γύρω 
από μια τεχνητή παραλία με λεπτή άμμο. Οι υπόλοιπες 18 
επαύλεις βλέπουν στη Μαρίνα και προσφέρουν άμεση πρό-
σβαση στις αποβάθρες.

Όλες επαύλεις έχουν σχεδιαστεί σε μοντέρνα ανοικτή διάτα-
ξη, ούτως ώστε οι κυρίως χώροι τους να βλέπουν προς τη θά-
λασσα. Μεγάλες γυάλινες πόρτες ύψους 2.8m σύρονται προς 
τους τοίχους, εκτείνοντας τους κυρίους χώρους μέχρι τη βε-
ράντα και την πισίνα. Κάθε έπαυλη περιλαμβάνει τη δική της 
ιδιωτική πισίνα υπερχείλισης. Τα υπνοδωμάτια στον πάνω 
όροφο διαθέτουν επίσης συρόμενες πόρτες μεγάλου ύψους 
που ανοίγουν σε σκεπαστές βεράντες με ξύλινο δάπεδο, που 
θα επιτρέπουν στους διαμένοντες να απολαμβάνουν το με-
σογειακό αεράκι και τη θέα. Στο ισόγειο υπάρχουν  ιδιωτικοί 
κήποι και αυλές.

Έντεκα πλήρως ανεξάρτητες επαύλεις 3, 4 και 5 υπνοδωμα-
τίων με θέα την παραλία βρίσκονται στο δυτικό άκρο της 
χερσονήσου, προσφέροντας στους κατοίκους ένα πολυτελές 
και μοντέρνο περιβάλλον διαβίωσης με άνετους εσωτερι-
κούς χώρους, καταπράσινους κήπους και καταπληκτική θέα 
στη Μεσόγειο. Η κάθε έπαυλη διαθέτει ευρύχωρο καθιστικό 
ανοικτής διάταξης, κατασκευασμένο με τα υψηλότερα πρό-
τυπα ποιότητας.

Δώδεκα επαύλεις θα κτιστούν σε ένα τεχνητό νησί μέσα στην 
περιοχή της Μαρίνας και έξι επιπλέον επαύλεις στη χερ-
σόνησο ακριβώς πίσω από αυτές. Κατασκευασμένες με τις 
υψηλότερες προδιαγραφές, με προσεγμένο εσωτερικό σχε-
διασμό, αυτές οι 18 πολυτελείς επαύλεις θα περιλαμβάνουν 
υψηλής ποιότητας υλικά και εξοπλισμό. Οι επαύλεις διαθέ-
τουν παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή που προ-
σφέρουν φυσικό φως και εκπληκτική θέα στη Μαρίνα, ενώ 
διακρίνονται για τον κομψό σχεδιασμό τους συνδυάζοντας 
άνετους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Δύο πανύψηλοι 
πύργοι αριστερά 

και δεξιά θα 
κοσμούν τη μαρίνα 

Αγίας Νάπας και 
θα περιλαμβάνουν 

διαμερίσματα
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Το εμπορικό κέντρο Pyare στη Μαρίνα Αγίας Νάπας

Η μαρίνα Αγίας Νάπας

Πολυτελείς επαύλεις
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Η μαρίνα 
Παραλιμνίου 

έχει στόχο 
την ενίσχυση 
του ναυτικού 

τουρισμού

Η Μαρίνα Αγίας Νάπας

Η μαρίνα θα μπορεί να φιλοξενήσει 600 περίπου σκάφη 
αναψυχής. Στους χώρους ελλιμενισμού μπορούν να φιλο-
ξενηθούν σκάφη μήκους μέχρι και 60 μέτρων ενώ κατόπιν 
συνεννόησης μπορούν να φιλοξενηθούν σκάφη μήκους μέ-
χρι και 80 μέτρων. Παράλληλα θα διατίθεται εγκατάσταση 
αποθήκευσης για σκάφη μήκους μέχρι και 10 μέτρων. Για την 
αποθήκευση σκαφών, θα υπάρχει υψηλού επιπέδου, πλήρως 
εξοπλισμένη υπηρεσία ετοιμασίας σκαφών.

Η μοναδικότητα της Μαρίνας έγκειται στο γεγονός ότι προ-
σφέρει ελλιμενισμό τύπου finger style για σκάφη μήκους 
κάτω των 30 μέτρων ενώ οι πλωτές αποβάθρες παρέχουν 
εύκολη πρόσβαση σε όλες τις περιστάσεις. Το βάθος της Μα-
ρίνας είναι μεταξύ 3.5 και 6.5 μέτρων επιτρέποντας έτσι τη 
φιλοξενία μεγαλύτερων ιστιοπλοϊκών σκαφών και θαλαμη-
γών, ενώ οι ειδικά διαμορφωμένοι κυματοθραύστες εξασφα-
λίζουν άνετη και ασφαλή πρόσδεση όλες τις ώρες.

Οι εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνουν άνετα αποδυτήρια με 
ντους και χώρους υγιεινής, διαδίκτυο, ειδικά διαμορφωμένη 
αίθουσα ανάπαυσης για τα πληρώματα, yacht club και beach 
club. Λίγα βήματα πιο κάτω, στο Pyare Village, θα βρίσκονται 
μια υπεραγορά, καταστήματα και εστιατόρια.

Το κοντινό ναυπηγείο θα προσφέρει ευρεία γκάμα υψηλού 
επιπέδου επαγγελματικών υπηρεσιών όπως ανέλκυση, δρο-
μολόγηση και συντήρηση σκαφών.

Το Εμπορικό Κέντρο Pyare Village στη Μαρίνα Αγίας 
Νάπας

Το Pyare Village είναι το εμπορικό κέντρο της Μαρίνας. Στε-
γάζεται σε μια λεκάνη ημικύκλιου σχήματος που θυμίζει 
λιμάνι νησιού και έχει μια εντυπωσιακή προκυμαία με πε-
ζόδρομο. Τα καταστήματα, οι καφετέριες, τα εστιατόρια και 
οι ψυχαγωγικές επιλογές δημιουργούν μια ζωντανή παρα-
λιακή ατμόσφαιρα και το καθιστούν πόλο έλξης για ψώνια, 
φαγητό και ψυχαγωγία. Το επαναλαμβανόμενο κυματιστό 
σχήμα του δίνει την εντύπωση κύτους πλοίου.

Μαρίνα Παραλιμνίου

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση το ΕΒΕ Αμμοχώστου χαιρετίζει 
την κατακύρωση του έργου της Μαρίνας Παραλιμνίου αξίας 
€110 εκατ. στην εταιρεία P.M.V. Maritime Holdings Ltd.

Η μαρίνα θα κατασκευαστεί στην περιοχή του αλιευτικού κα-
ταφυγίου Αγίου Νικολάου στο Παραλίμνι και αποτελεί ένα 
ακόμη σημαντικό έργο τουριστικής υποδομής για την Επαρ-
χία Αμμοχώστου, το οποίο ενισχύει τις προσπάθειες της 
Κυβέρνησης για προώθηση του ναυτικού τουρισμού στην 
Κύπρο.

Θα είναι δυναμικότητας 300 περίπου σκαφών και θα περι-
λαμβάνει κτήρια διοίκησης και οικιστικές και εμπορικές ανα-
πτύξεις.
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Μαρίνα Παραλιμνίου 
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Μια από τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΒΕΑ 
στα μέλη του είναι η συνεχής ενημέρωση τους σε θέ-
ματα που αφορούν και επηρεάζουν τις καθημερινές 

του εργασίες και ενισχύουν την επιχειρηματική πρόοδο και 
ανάπτυξη.

Μια άλλη βασική υπηρεσία είναι η συνεχής επιμόρφωση 
και εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων μας ώστε 
να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς, να 
προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της νομοθεσίας και να κα-
ταστούν πιο παραγωγικές και πιο ανταγωνιστικές.

Μέσα στα πλαίσια αυτά το ΕΒΕΑ διοργάνωσε σε συνεργασία 
με το ΚΕΒΕ και άλλους φορείς επιμορφωτικά σεμινάρια και 
ενημερωτικές ημερίδες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι επιμορ-
φωτικά προγράμματα διοργανώνονται σε όλες τις πόλεις 
που υπάρχουν μέλη του ΕΒΕΑ σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ και 
τα Τοπικά Επιμελητήρια.

Σεμινάριο «Online Customer Experience Management 
for the Tourism Sector»

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ζωτικής σημασίας «Online 

Customer Experience Management for the Tourism Sector” 
με εκπαιδευτή τον Ελληνοαμερικανό εμπειρογνώμονα Philip 
Ammerman διοργανώθηκε στο ξενοδοχείο Napa Plaza στην 
Αγία Νάπα.

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθηθούν 
οι τουριστικές επιχειρήσεις ώστε να έχουν ένα αποτελε-
σματικό σύστημα διαχείρισης της εμπειρίας του πελάτη και 
πώς να βελτιώσουν και να διαχειριστούν σωστά το θέμα της 
online φήμης και επωνυμίας τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες 
μεθόδους προσέγγισης πελατών.

Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε ιδιοκτήτες, Γενικούς Διευθυ-
ντές και Υπεύθυνους Τμημάτων Πληροφορικής, Μάρκετινγκ, 
πωλήσεων και στρατηγικού σχεδιασμού τουριστικών επι-
χειρήσεων.  Είναι πρακτικής φύσης και περιλαμβάνει τόσο 
ιδρυματική (14 ώρες) όσο και ενδοεπιχειρησιακή (7 ώρες) 
κατάρτιση.

Σεμινάριο για τον νέο Τελωνειακό Κώδικα

Το ΕΒΕ Αμμοχώστου και οι Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι που 
εκπροσωπεί, σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων, διορ-
γάνωσε σεμινάριο για τις βασικές αλλαγές του νέου τελω-

Ενημέρωση - Εκπαίδευση - 
Επιμόρφωση

Στιγμιότυπο από 
το σεμινάριο 

«Online Customer 
Experience 

Management for 
Tourism Sector» 
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νειακού κώδικα και των σχετικών συμπληρωματικών διατά-
ξεων του. Όπως είναι γνωστό ο κώδικας εφαρμόστηκε την 
1/5/2016 όμως υπάρχει μια συνεχής εξελικτική διαδικασία 
που θα ολοκληρωθεί το 2020. Το σεμινάριο έγινε από την τε-
λωνειακή Λειτουργό κα Θεοδώρα Δημητρίου.

Σεμινάριο για αποτελεσματική είσπραξη οφειλών

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΒΕΑ στο Παραλίμνι το 
επιμορφωτικό πρόγραμμα «αποτελεσματική είσπραξη οφει-
λών», που είχε σαν στόχο την κατάρτιση στελεχών των επι-
χειρήσεων σε θέματα που αφορούν την καλύτερη διαχείριση 
οφειλών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συνεχής ρευστότητα 
προς την επιχείρηση. 

Η έλλειψη ρευστότητας είναι ο υπ’ αριθμόν ένας παράγοντας 
χρεοκοπίας μιας επιχείρησης και αυτό μπορεί να οφείλεται 
σε χαμηλές πωλήσεις καθώς και σε ανείσπρακτα υπόλοιπα. 
Στο εν λόγω πρόγραμμα δίδαξε ο Κύπριος Εμπειρογνώμονας 
κ. Άδωνης Αναστασίου και το παρακολούθησαν υπεύθυνοι 
λογιστηρίου, πωλητές, λογιστές και επιχειρηματίες.

Σεμινάριο με θέμα την εξώδικη επίλυση διαφορών 
χρηματοοικονομικής φύσης

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι επιχειρήσεις μας είναι η αναδιάρθρωση των δανειακών 
συμβάσεων που έχουν συνάψει με τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα. Για το σκοπό αυτό το κράτος έχει θεσμοθετήσει 
τον «Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματο-
οικονομικής Φύσης».

Από το σεμινάριο 
για το νέο 
τελωνειακό 
κώδικα

Από το σεμινάριο για την αποτελεσματική 
είσπραξη οφειλών

Από το σεμινάριο για την εξώδικη επίλυση 
χρηματοοικονομικών διαφορών στα γραφεία 

του ΕΒΕΑ στο Παραλίμνι
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Στις περιπτώσεις που καταναλωτές / επιχειρήσεις αδυνα-
τούν να καταλήξουν σε συμφωνία με την Τράπεζα τους για 
αναδιάρθρωση και εξυπηρέτηση των δανείων τους, τότε 
μπορούν να προσφύγουν στο «Χρηματοοικονομικό Επίτρο-
πο» και να αιτηθούν τη διαμεσολάβηση του για την εξώδικη 
επίλυση της διαφοράς κατά τρόπο αμερόληπτο και δίκαιο.

Για το σκοπό αυτό το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο Αμμοχώστου, διοργάνωσε σεμινάριο με τον Χρηματοοι-
κονομικό Επίτροπο, κ. Παύλο Ιωάννου, ο οποίος ενημέρωσε 
για τις αρμοδιότητες, την αποστολή και τη διαδικασία εξώδι-
κης επίλυσης διαφορών χρηματοοικονομικής φύσης μεταξύ 
καταναλωτών και επιχειρήσεων. 

Παρουσίαση Σχεδίων για ανάπτυξη της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας

Στα πλαίσια ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 
του ΕΒΕ Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, Ανώτεροι Λειτουργοί 
του ΚΕΒΕ και του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομη-
χανίας και Τουρισμού παρουσίασαν τα σχέδια και τις προ-
σφερόμενες υπηρεσίες για την ανάπτυξη και ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας.

Αναλυτικότερα η Ανώτερη Λειτουργός του ΚΕΒΕ, κα Στάλω 
Δημοσθένους ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για το 
«Enterprise Europe Network & Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρη-
ματικής Στήριξης Κύπρου» που στεγάζεται στο ΚΕΒΕ.

Στη συνέχεια ο κ. Χρίστος Φωτιάδης, Ανώτερος Λειτουργός 
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Του-
ρισμού παρουσίασε τα πιο κάτω σχέδια:
• Σχέδιο Χορηγιών για την ενίσχυση της Ανταγωνιστικότη-

τας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού τομέα και άλλων συντο-
μευμένων δραστηριοτήτων,

• Σχέδιο για Επενδύσεις στον Οινοποιητικό Τομέα,
• Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας,
• Σχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.

Ακολούθησε η παρουσίαση της κας Αναστασίας Κωνσταντί-
νου, Διευθύντριας Καινοτομίας του CIIM με θέμα «Φτιάξτε 
το δικό σας Επιχειρηματικό Σχέδιο» και τέλος η παρουσίαση 
του κ. Χρίστου Μιχαηλίδη Επιθεωρητή Εμπορίου με θέμα: 
«Οι διαδικασίες σύστασης νέας επιχείρησης». Η ημερίδα 
προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων που 
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα νέα σχέδια και να 
πάρουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και διευκρινίσεις. 
Παρόμοιες συναντήσεις διοργανώθηκαν σε όλες τις πόλεις 
όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη του ΕΒΕΑ.

Συζήτηση για την πρόληψη ατυχημάτων και την 
ασφάλεια και υγεία στην Εργασία

Στα πλαίσια συνεδρίασης της Επαρχιακής Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας Επαρχίας Αμμοχώστου, συ-
ζητήθηκαν τα αποτελέσματα από τις δραστηριότητες για τις 
επιθεωρήσεις που διεξήχθησαν το 2014 και ο προγραμματι-
σμός της εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας για το έτος 2015.

Στιγμιότυπο από 
την παρουσίαση 

σχεδίων για 
ανάπτυξη της 

επιχειρηματικής 
δραστηριότητας 
στην ελεύθερη 

Αμμόχωστο
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην Επιτροπή 
παρουσιάζεται αρκετή μείωση στα ατυχήματα στην οικοδο-
μική βιομηχανία, ενώ αντίθετα στην ξενοδοχειακή βιομηχα-
νία παρατηρείται αύξηση σε ποσοστό 9.5%. Ένα μεγάλο πο-
σοστό των ατυχημάτων που κοινοποιούνται οφείλεται στην 
έλλειψη μέτρων ασφαλείας αλλά και κατάλληλης εκπαίδευ-
σης των εργοδοτουμένων.

Όπως αναφέρθηκε στη σύσκεψη οι επιθεωρητές μεταξύ άλ-
λων ελέγχουν κατά πόσο ο εργοδότης διαθέτει «Γραπτή Εκτί-
μηση Κινδύνου» και εφαρμόζει «Σύστημα Διαχείρισης Ασφά-
λειας και Υγείας», ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε κάποια 
σημεία όπως:

• Τη σημασία της ύπαρξης Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας 
σε μια επιχείρηση.

• Τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων.
• Την προστασία των εργαζομένων από το θερμικό φόρτο.
• Τις επιθεωρήσεις σε υποστατικά συλλογής, επεξεργασί-

ας και διάθεσης αποβλήτων, οι οποίες εντός του 2015 θα 
επικεντρωθούν στην επιθεώρηση των σκυβαλλοφόρων 
οχημάτων όπου σημειώνονται και τα περισσότερα και σο-
βαρότερα ατυχήματα σε αυτό τον τομέα.

Οι  εκπρόσωποι των οργανωμένων φορέων επικρότησαν το 
έργο που γίνεται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και 
τόνισαν την ανάγκη για πρόληψη των ατυχημάτων μέσω της 
επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης του κόσμου.

Σεμινάριο με θέμα «Ο Υπάλληλος του Τμήματος 
Υποδοχής που Ξεχωρίζει»

Διοργανώθηκε με επιτυχία στα γραφεία του ΕΒΕΑ στο Παρα-
λίμνι το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ο Υπάλληλος του Τμή-
ματος Υποδοχής που Ξεχωρίζει».

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση και κατάρτιση 
των εκπαιδευομένων σε σημαντικά θέματα πωλήσεων προϊ-
όντων τουρισμού, σε θέματα οργάνωσης, προγραμματισμού 
καθώς και σε θέματα επαγγελματικής εξυπηρέτησης σε συ-
νεργάτες, πελάτες (εσωτερικού και εξωτερικού), εταιρείες 
και το κοινό.

Η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτι-
ζομένων ενισχύει την ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης 
τους και βελτιώνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες 
και το οικονομικό της μέγεθος.

Στο εν λόγω πρόγραμμα που επιχορηγείται από την ΑνΑΔ δί-
δαξε η εμπειρογνώμονας κα Μιράντα Σιδερά.

Θέματα Τελωνείων και Λιμένων 

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Αρ-
χής Λιμένων, συζητήθηκε το νέο σύστημα μηχανογράφησης 
της Αρχής και οι υπηρεσίες που μπορεί να προφέρει σε συ-
νεργάτες και χρήστες του ιδιωτικού τομέα όπως οι εκτελωνι-
στές, διαμεταφορείς, εφοδιαστές πλοίων, ναυτικοί πράκτο-

Από το σεμινάριο 
με θέμα «Ο 
υπάλληλος που 
ξεχωρίζει»
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ρες κ.ά. Μετά από συζητήσεις και διαβουλεύσεις μεταξύ των 
μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προτύπων, στην οποία 
εκπροσωπείται και ο Κυπριακός Οργανισμός Προτύπων, οι 
οποίες κράτησαν δύο χρόνια, εγκρίθηκε μετά από δημόσια 
ψηφοφορία το «Ευρωπαϊκό Πρότυπο Επάρκειας για Τελωνει-
ακούς Αντιπροσώπους».  

Το πρότυπο αναμένεται να δημοσιευθεί σύντομα και θα τε-
θεί στη διάθεσή των Οικονομικών Φορέων που θα θελήσουν 
να αποκτήσουν το πρότυπο αυτό, ώστε να βελτιώσουν τις 
επαγγελματικές τους γνώσεις στα θέματα που αφορούν την 
τελωνειακή νομοθεσία και τις τελωνειακές διαδικασίες. Το 
πρότυπο καλύπτει 21 κεφάλαια εφαρμογής.

Σε συνάντηση μεταξύ του Διευθυντή Τελωνείων και του Δ.Σ. 
των Εκτελωνιστών συζητήθηκαν οι πρόνοιες των νέων κανο-
νισμών περί χορήγησης άδειας σε Τελωνειακούς Πράκτορες 
και κατατέθηκαν οι εκατέρωθεν απόψεις. Το προσχέδιο των 
κανονισμών θα σταλεί στη νομική υπηρεσία για επεξεργα-
σία και ακολούθως θα προωθηθεί στη Βουλή για έγκριση.

Περαιτέρω συζητήθηκαν οι τελωνειακές διαδικασίες, μετά 
την εφαρμογή του νέου ενωσιακού κώδικα και κατατέθηκαν 
εισηγήσεις για τη βελτίωση τους.

Συζήτηση για τα λιμάνια 

Σε κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ. των Συνδέσμων Εκτελωνιστών 
και Διαμεταφορέων, υπό την Προεδρία του ΕΒΕΑ, συζητήθη-
καν οι εξελίξεις αναφορικά με την ανάθεση των λιμενικών 
υπηρεσιών σε ιδιώτες επενδυτές, η διεθνής σύμβαση SOLAS 

και άλλα θέματα. Συγκεκριμένα, έγινε ενημέρωση για τις κοι-
νοπραξίες εταιρειών που θα αναλάβουν τη διαχείριση του 
σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, το γενικό φορτίο, το τερμα-
τικό επιβατών και τις θαλάσσιες υπηρεσίες.

Έγινε επίσης αναφορά στη νέα ταρίφα λιμενικών δικαιω-
μάτων η οποία θα είναι πιο απλή και οι χρεώσεις ανά εμπο-
ρευματοκιβώτιο πιο χαμηλές. Από τη συζήτηση διαφάνηκε 
ότι ορισμένες υπηρεσίες παρέμειναν εκτός του ρυθμιστι-
κού πλαισίου.  Τα ζητήματα αυτά καθώς και ερωτήματα που 
αφορούν τις διαδικασίες, θα διευκρινιστούν από τον νέο 
επενδυτή. Οι δύο Σύνδεσμοι εξέτασαν επίσης τα θέμα της 
υποχρεωτικής ζύγισης του βάρους των υπό εξαγωγή εμπο-
ρευματοκιβωτίων, εντοπίστηκαν τα προβλήματα που υπάρ-
χουν και έγιναν εισηγήσεις για την αντιμετώπιση τους.

Τέλος, εξετάστηκαν οι κανονισμοί του ICAO για τα επικίνδυ-
να αεροπορικά φορτία και αποφασίστηκε όπως ζητηθούν δι-
ευκρινίσεις από το Υπουργείο Μεταφορών.

Συνάντηση με το Διευθυντή Τελωνείων 

Στα πλαίσια των τακτικών συναντήσεων του Συνδέσμου 
Εκτελωνιστών με το Διευθυντή Τελωνείων συζητήθηκαν διά-
φορα θέματα που αφορούν τις τελωνειακές διαδικασίες και 
τρόποι βελτίωσης τους, η παράνομη διεκπεραίωση τελωνει-
ακών διασαφήσεων από πρόσωπα που δεν πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία, η δημιουργία ηλεκτρονι-
κού μητρώου Τελωνειακών Πρακτόρων και οι τροποποιήσεις 
που επιβάλλεται να γίνουν στους κανονισμούς για Τελωνει-
ακούς Αντιπροσώπους, με την εισαγωγή του νέου Ενωσιακού 
Κώδικα την 1/5/2016.

Από τη συνεδρίαση 
της CONFIAD για 

το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο 

Επάρκειας για 
τελωνειακούς 

αντιπροσώπους
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Το Επιμελητήριο μας στεγάζει και παρέχει γραμματειακές 
υπηρεσίες σε 4 επαγγελματικούς Συνδέσμους που εκπροσω-
πούν γύρω στα 200 μέλη.

1. Τον Σύνδεσμο Τελωνειακών Πρακτόρων Κύπρου.
2. Τον Σύνδεσμο Διεθνών Διαμεταφορέων Κύπρου.
3. Τον Σύνδεσμο Εφοδιαστών Πλοίων.
4. Τον Σύνδεσμο Γενικών Αποθηκών – Πόντετ.

Τα μέλη των Συνδέσμων αυτών ασχολούνται με την διεκπε-
ραίωση των τελωνειακών και λιμενικών διαδικασιών για το 
εισαγωγικό και εξαγωγικό μας εμπόριο, τις διεθνείς μεταφο-
ρές, τις προμήθειες πλοίων και σκαφών που προσεγγίζουν τα 
λιμάνια μας και τις αποθηκεύσεις εμπορευμάτων (Logistics).

Οι Σύνδεσμοι είναι αρκετά δραστήριοι και εκπροσωπούνται 
σε Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες επαγγελματικές οργανώσεις.

Είναι σύμβουλοι του εμπορικού κόσμου και του ΚΕΒΕ για τις 
τελωνειακές και λιμενικές διαδικασίες και τις μεταφορές και 
συχνά παρακάθονται σε συσκέψεις για τα ζητήματα αυτά.

Ο Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων Κύπρου συμμετέχει 
ενεργά στις συνεδριάσεις και Συνελεύσεις της διεθνούς ομο-
σπονδίας CONFIAD η οποία ασχολείται κυρίως με τα ζητή-
ματα που σχετίζονται με τις διατάξεις εφαρμογής του νέου 
ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.  Το 2015 ο Σύνδεσμος διορ-
γάνωσε το συνέδριο της CONFIAD στην Κύπρο με όλα τα συ-
νεπαγόμενα οφέλη.

Περαιτέρω ο Σύνδεσμος εκπροσώπησε τον Κυπριακό Οργα-
νισμό Προτύπων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επεξερ-
γάστηκε το «Ευρωπαϊκό Πρότυπο Επαγγελματικής Επάρκει-
ας για Τελωνειακούς Αντιπροσώπους».

Το Επιμελητήριο μας σε συνεργασία με τα Συμβούλια των 
Συνδέσμων ασχολήθηκε επισταμένως με τα προβλήματα 
που προκύπτουν από την αποκρατικοποίηση των λιμανιών 
και συνέβαλαν με τις απόψεις και εισηγήσεις τους στην αντι-
μετώπιση των πολλών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, 
στα αρχικά στάδια της ανάληψης της διαχείρισης από τους 
ιδιώτες επενδυτές και την ομαλή διεκπεραίωση του εισαγω-
γικού μας εμπορίου.

Φυσικά εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά ζητήματα που 
πρέπει να τύχουν καλύτερης διαχείρισης και ιδιαίτερα στο 
θέμα των χρεώσεων, ώστε τα λιμάνια μας να καταστούν πιο 
παραγωγικά.

Ο Σύνδεσμος των Διαμεταφορέων κατέθεσε πρόταση για δι-
οργάνωση του Παγκόσμιου Συνέδριου της FIATA στην Κύπρο, 
ενώ αντιπροσωπεία του Συνδέσμου έλαβε μέρος στο συνέ-
δριο της FIATA που έγινε το 2016 στο Δουβλίνο και ασχολήθη-
κε με τις θαλάσσιες, οδικές, αεροπορικές και συνδυασμένες 
μεταφορές.

Ο Σύνδεσμος Εφοδιαστών Πλοίων εκπροσωπείται στη διε-
θνή ομοσπονδία προμηθευτών πλοίων – ISSA και ο Σύνδε-
σμος Γενικών Αποθηκών στην IFWLA.

Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι
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Επιτροπές Δράσης 
ΕΒΕ Αμμοχώστου 2014-2017
Επιτροπή Εμπορίου
Κυριάκος Σοφοκλέους ............................................................................................................................................................................Πρόεδρος
Χριστόδουλος Νεοφύτου ..............................................................................................................................................................................Μέλος
Μιχάλης Τίμινης ..............................................................................................................................................................................................Μέλος
Μιχάλης Βασιλείου ........................................................................................................................................................................................Μέλος
Αντρη Επιφανίου .............................................................................................................................................................................................Μέλος
Ανδρέας Χατζηθεοδοσίου .............................................................................................................................................................................Μέλος

Επιτροπή Βιομηχανίας
Τώνης Τουμαζής .......................................................................................................................................................................................Πρόεδρος
Ανδρέας Χατζηθεοδοσίου .............................................................................................................................................................................Μέλος
Φάνος Επιφανίου ............................................................................................................................................................................................Μέλος
Σταύρος Καραμοντάνης ................................................................................................................................................................................Μέλος

Επιτροπή Υπηρεσιών
Κίκης Βασιλείου .......................................................................................................................................................................................Πρόεδρος
Χριστάκης Παπαβασιλείου ...........................................................................................................................................................................Μέλος
Αυγουστίνος Παπαθωμάς .............................................................................................................................................................................Μέλος
Ράνια Κυριακίδου ...........................................................................................................................................................................................Μέλος
Σταύρος Καραμοντάνης ................................................................................................................................................................................Μέλος

Επιτροπή Τουρισμού ..................................................................................................................................................................................
Μέμνια Λεοτσάκου ...................................................................................................................................................................................Πρόεδρος
Γιώργος Μιχαηλίδης .......................................................................................................................................................................................Μέλος
Χριστάκης Παπαβασιλείου ...........................................................................................................................................................................Μέλος
Χρίστος Αγγελίδης ..........................................................................................................................................................................................Μέλος

Επιτροπή Οικονομικών και Οικονομίας
Χρυσταλλένη Σώζου ...............................................................................................................................................................................Πρόεδρος
Φώτης Ιωαννίδης ............................................................................................................................................................................................Μέλος
Αντρη Επιφανίου .............................................................................................................................................................................................Μέλος
Γιώργος Λόρδος ...............................................................................................................................................................................................Μέλος

Επιτροπής Κατεχόμενης Αμμοχώστου
Γιώργος Μαυρουδής ................................................................................................................................................................................Πρόεδρος
Γιώργος Μιχαηλίδης .......................................................................................................................................................................................Μέλος
Ανδρέας Μάτσης ..............................................................................................................................................................................................Μέλος
Χριστάκης Παπαβασιλείου ...........................................................................................................................................................................Μέλος
Γιώργος Λόρδος ...............................................................................................................................................................................................Μέλος
Κυριάκος Σοφοκλέους ...................................................................................................................................................................................Μέλος
Τώνης Τουμαζής ..............................................................................................................................................................................................Μέλος
Αντρη Επιφανίου .............................................................................................................................................................................................Μέλος

Επιτροπή Μεταρρύθμισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Χριστάκης Παπαβασιλείου ....................................................................................................................................................................Πρόεδρος
Ιάκωβος Χατζηβαρνάβας ..............................................................................................................................................................................Μέλος
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΒΕ: Γιώργος Μαυρουδής
 Γιώργος Μιχαηλίδης
 Κυριάκος Σοφοκλέους
 Τώνης Τουμαζής
 Κίκης Βασιλείου
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ:  Χρυσταλλένη Σώζου
 Παρασκευάς Κυριακίδης
 Σταύρος Καραμοντάνης
 Αντρη Επιφανίου
 Γεώργιος Λόρδος
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: Γιώργος Μιχαηλίδης
 Χριστάκης Παπαβασιλείου
 Χρίστος Αγγελίδης
 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: Ιάκωβος Χατζηβαρνάβας
 Χριστοφής Ζαχαρουδιού
 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Χριστοφής Ζαχαρουδιού
 
M.M. MAKRONISOS MARINA LTD: Γιώργος Μαυρουδής
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΕΒΕ: Κυριάκος Σοφοκλέους
 Χριστόδουλος Νεοφύτου
 Αντρη Επιφανίου
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΒΕ: Κίκης Βασιλείου
 Χριστάκης Παπαβασιλείου
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΒΕ: Χρυσταλλένη Σώζου
 Φώτης Ιωαννίδης
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΕΒΕ: Τώνης Τουμαζής
 Φάνος Επιφανίου
 Ανδρέας Χατζηθεοδοσίου
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΕΒΕ: Γιώργος Μιχαηλίδης
 Χρίστος Αγγελίδης
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΒΕ: Αντρη Επιφανίου
 Σταύρος Καραμοντάνης
 
AD HOC ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ: Γιώργος Μαυρουδής
 Ιάκωβος Χατζηβαρνάβας
 
AD HOC ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ: Γιώργος Μαυρουδής
 Ιάκωβος Χατζηβαρνάβας                                                                                                                                    
                                                                                                                                  

Εκπρόσωποι του ΕΒΕ Αμμοχώστου 
σε Επιτροπές και Συμβούλια
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Στέφανος Στεφάνου ..............................................................................................................................................................................1963

Ξάνθος Σαρρής ......................................................................................................................................................................................1964

Τάκης Κουννάς .......................................................................................................................................................................................1965

Σπύρος Ιωάννου ....................................................................................................................................................................................1966 - 1967

Χριστόδουλος Μαυρουδής .................................................................................................................................................................1968 – 1972

Τάκης Κουννάς .......................................................................................................................................................................................1973

Φάνος Επιφανίου ..................................................................................................................................................................................1974 – 1984

Δημήτρης Ιωάννου ................................................................................................................................................................................1984 – 1990

Τάκης Κυριακίδης ..................................................................................................................................................................................1990 – 1996

Φώτης Παπαθωμάς ...............................................................................................................................................................................1996 – 2002

Ανδρέας Μάτσης ....................................................................................................................................................................................2002 – 2008

Λοϊζος Σιακαλλής ..................................................................................................................................................................................2008 – 2011

Γιώργος Μιχαηλίδης .............................................................................................................................................................................2011 – 2014

Γιώργος Μαυρουδής .............................................................................................................................................................................2014 – 2017

Πρόεδροι Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Αμμοχώστου από την ίδρυσή του

Εκπρόσωποι του ΕΒΕ Αμμοχώστου 
σε Επιτροπές και Συμβούλια
ΚΕΒΕ – ΜΕΛΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ: Γιώργος Μαυρουδής - Λευκωσία
 Φώτης Παπαθωμάς  - Λεμεσός
 Χριστόδουλος Νεοφύτου -Λεμεσός
 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΒΕ – ΟΕΒ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΣΥ: Ανδρέας Μάτσης
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Γιώργος Μαυρουδής
 Ανδρέας Μάτσης
 Γιώργος Μιχαηλίδης
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