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Ενδιαφέρουν

Το άνοιγμα της Αμμοχώστου από τους Τούρκους 
θα αποτελέσει ταφόπλακα στις ελπίδες μας 

για επιστροφή
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Πεπραγμένων 2019
του ΕΒΕ Αμμοχώστου
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Καταγραφή προβλημάτων 
της βιομηχανίας 
στην ελεύθερη  Επαρχία 
Αμμοχώστου

Επίσκεψη ΚΕΒΕ και ΕΒΕΑ 
στη Βιομηχανική Περιοχή 
Φρενάρου

• Προτεραιότητα η άμεση επιστροφή 
της Αμμοχώστου στους νόμιμους 
κατοίκους της 

• Εδώ και τώρα έργα υποδομής στην 
ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου

Το 20% των περιουσιών στα 
κατεχόμενα δεν είναι δηλωμένο 

στο κτηματολόγιο
• Έκκληση προς τους εκτοπισθέντες 

να δηλώσουν τις κατεχόμενες 
περιουσίες τους στο Κτηματολόγιο
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Τ ην κάθετη αντίθεση του στην πρόθεση 
των Τούρκων να ανοίξουν την περίκλειστη 
πόλη της Αμμοχώστου εκφράζει το ΕΒΕΑ, 

το οποίο παράλληλα ζητά άμεσες ενέργειες που 
θα αποστρέψουν το ξεπούλημα περιουσιών των 
Αμμοχωστιανών στους Τούρκους.

Μιλώντας στη γενική συνέλευση του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου ο 
Πρόεδρος του κ. Αυγουστίνος Παπαθωμάς τό-
νισε ότι το ενδεχόμενο άνοιγμα της κατεχόμενης 
πόλης από τους Τούρκους θα αποτελέσει την τα-
φόπλακα στις ελπίδες για επιστροφή.

Αναφερόμενος στο προσφυγικό, ο κ. Παπαθωμάς 
είπε ότι η πολιτική της κατανομής των βαρών της 
εισβολής και κατοχής δεν απέδωσε τα αναμενόμε-
να, για αυτό το ΕΒΕΑ ζητά να βρεθούν τρόποι εξι-
σορρόπησης του κόστους της εισβολής, ώστε οι 
εκτοπισμένοι να μη είναι πολίτες δεύτερης κατηγο-
ρίας στην ίδια την πατρίδα τους. Συγκεκριμένα, το 
ΕΒΕΑ προτείνει τη δημιουργία από την Κυβέρνηση 
ενός φορέα «διαχείρισης Κατεχομένων Περιουσι-
ών» αλλά και ειδικού ταμείου που θα καλύπτει τις 
ανάγκες για την πληρωμή του δικαιώματος απώλει-
ας χρήσης ακίνητης περιουσίας στα κατεχόμενα

Αναφερόμενος στην οικονομία, είπε ότι παρά την 
καλή πορεία της που οφείλεται στις υπερπροσπά-
θειες του επιχειρηματικού κόσμου, δεν πρέπει να 

υπάρχει εφησυχασμός, είτε από τους επιχειρημα-
τίες, είτε από το τραπεζικό τομέα, είτε από την κυ-
βέρνηση, είτε από τη δημόσια υπηρεσία.      

Ο κ. Παπαθωμάς είπε ότι ο επιχειρηματικός κό-
σμος πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται με επεν-
δύσεις σε καινούργιους τομείς και σε καινοτόμες 
τεχνολογίες, ψηφιακές και άλλες έτσι ώστε να 
βελτιώσουμε την παραγωγικότητα και ανταγωνιστι-
κότητα μας.

Μιλώντας για την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου 
είπε ότι αν και η συνεισφορά της στον τουρισμό 
της χώρας είναι τεράστια, εντούτοις μαστίζεται 
από σοβαρότατα προβλήματα που εμποδίζουν ή 
καθυστερούν την ομαλή και παραπέρα ανάπτυξη 
της.

Τα προβλήματα αυτά, όπως είπε, αφορούν την κα-
θυστέρηση σε έργα υποδομής, τον εμπλουτισμό 
του τουριστικού προϊόντος, την ανεργία των νέων 
και την έλλειψη εργατικών χεριών στη βιομηχανία 
γεωργία και τον τουρισμό .

Απαιτούμε από το κράτος, τόνισε χαρακτηριστικά 
ο κ. Παπαθωμάς, να ανταποκριθεί και να συμβά-
λει στις προσπάθειες του ΕΒΕΑ. Φτάνει πια η ανα-
βολή και ο εγκλωβισμός των διαφόρων έργων 
ανάπτυξης στα πλοκάμια της ατέλειωτης γραφει-
οκρατίας, συμπλήρωσε. Θέλουμε έργα, υπογράμ-
μισε, που να προσδώσουν στην ελεύθερη Επαρ-
χία Αμμοχώστου τον αντίστοιχο χαρακτήρα και 
το Brand Name  που της αναλογεί ως παγκόσμια 
αναγνωρισμένος τουριστικός προορισμός.

Ειδικότερα ο κ. Παπαθωμάς είπε ότι το ΕΒΕΑ ζητά:

• Κίνητρα στις επιχειρήσεις για ανάπτυξη κι΄ άλ-
λων τομέων (εκτός του τουρισμού) στην περιοχή 
μας

• Ίδρυση τουριστικής σχολής/πανεπιστιμίου  
στην Επαρχία Αμμοχώστου.

• Μεγαλύτερη αξιοποίηση σημαντικών χώρων 
που είναι σημεία αναφοράς για την περιοχή, όπως 
είναι ο Ποταμός Λιοπετρίου, η λίμνη Παραλιμνίου, 
το Φράγμα στο Δασακι Αχνας, το Κάβο Γκρέκο, το 
παραλιακό μέτωπο της περιοχής και άλλα. 

• Όλες οι κοινότητες της Ελεύθερης Επαρχίας 
Αμμοχώστου να συμπεριληφθούν στον τουριστικό 
σχεδιασμό του Υφυπουργείου με την δημιουργία 
εξειδικευμένων τουριστικών προϊόντων.

Αναφορικά με το θέμα της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, είπε ότι το ΕΒΕΑ διαφωνεί με τη δημιουργία 
ενός μόνο μεγάλου Δήμου στην Ελεύθερη Επαρ-
χία Αμμοχώστου, ο οποίος θα περιλαμβάνει τους 
τέσσερεις Δήμους της περιοχής και αυτό γιατί:

A. Υπάρχει τεράστιος κίνδυνος απώλειας του 
branding, δηλαδή των brand names της Αγίας 
Νάπας και Πρωταρά των οποίων η αξία είναι ανε-
κτίμητη και η διαχείριση τους πρέπει να γίνει με 
ξεχωριστή στρατηγική και εφαρμογή.

B. Ο άλλος σοβαρός κίνδυνος που ελλοχεύει 
είναι ότι η δημιουργία ενός υπέρ-δήμου, ουσιαστι-
κά, σε βάθος χρόνου, πιθανότατα θα διαγράψει 
και θα  αντικαταστήσει την κατεχόμενη πόλη μας, 
πράγμα απαράδεκτο και αντεθνικό.

Στη συνέχεια ο κ. Παπαθωμάς παρουσίασε αναλυ-
τικά τις ανάγκες του κάθε Δήμου και της κάθε Κοι-
νότητας της περιοχής, ζητώντας άμεση προώθηση 
των έργων υποδομής. Τέλος, αναφέρθηκε στη 
δράση του ΕΒΕΑ, η οποία ήταν έντονη και πολυεπί-
πεδη, παρά τις δυσκολίες που έχει ως προσφυγικό 
Επιμελητήριο 

Τη συνέλευση του ΕΒΕΑ χαιρέτισαν ο Υφυπουργός 
Τουρισμού κ. Σάββας Περδίος, οι Δήμαρχοι Αμ-
μοχώστου και Αγίας Νάπας, Δρ. Σίμος Ιωάννου 
και Γιάννης Καρούσος, αντίστοιχα, και ο Πρόε-
δρος του ΚΕΒΕ, Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης.

Σε αυτή παρευρέθηκαν και ο Δήμαρχος Δερύνει-
ας, Κοινοτάρχες, οι Αντιδημάρχοι Αγίας Νάπας, 
Δερύνειας, Σωτήρας και μέλη κοινοτικών συμ-
βουλίων της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, 
εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Κωνσταντίας 
Αμμοχώστου και του Αστυνομικού Διευθυντή Αμ-
μοχώστου, εκπρόσωποι της πρεσβείας της Ελλά-
δος, της Ινδίας, της Ρωσίας, της Πολωνίας και της 
Βουλγαρίας, οικονομικοί παράγοντες,  επιχειρημα-
τίες και μέλη του ΕΒΕΑ.

Κατά Νόμο Υπεύθυνος:
Σωτήρης Παναγιώτου

Δημοσιογραφική και τεχνική επεξεργασία: 
FMW Financial Media Way

Αρμενίας 23Β, 2003, Γρ.101, Στρόβολος

Τηλ.: 22 342005, Φαξ: 22 342006

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

Διεύθυνση:

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

Τ.Θ. 53124, 3300 Λεμεσός

 Τηλ.: 25370165, Φαξ: 25370291

 E-mail: info@famagustachamber.org.cy

Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 152, 1ος όρoφος 

γραφείο 3, 5281 Παραλίμνι (προσωρινή έδρα)

 Τηλ.: 23829264, Φαξ: 23829267

 E-mail: info@famagustachamber.org.cy

 Web: www.famagustachamber.org.cy

Εκδίδεται από το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου

Το άνοιγμα της Αμμοχώστου από τους Τούρκους 
θα αποτελέσει ταφόπλακα στις ελπίδες μας για επιστροφή

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΒΕ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2019

• Προτεραιότητα η άμεση 
επιστροφή της Αμμοχώστου 
στους νόμιμους κατοίκους της 
• Εδώ και τώρα έργα υποδομής 
στην ελεύθερη επαρχία 
Αμμοχώστου
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Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2019 
του ΕΒΕ Αμμοχώστου

Κ ατά την διάρκεια του έτους που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 
το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητη-

ρίου Αμμοχώστου ΕΒΕΑ πραγματοποίησε 

11 συνεδρίες κατά τις οποίες ασχολήθηκε 

με σειρά θεμάτων που άπτονταν όχι μόνο 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας και 

των οικονομικών πραγμάτων, αλλά ανα-

πόφευκτα και με θέματα και εξελίξεις που 

αφορούσαν το Εθνικό ζήτημα και ειδικό-

τερα εκείνα για την κατεχόμενη πόλη και 

επαρχία της Αμμοχώστου. Καθ’ όλη τη 

διάρκεια της περιόδου αυτής, το ΕΒΕΑ σε 

στενότατη συνεργασία με το ΚΕΒΕ έκανε 

παρεμβάσεις για θέματα που αφορούσαν 

διάφορες πτυχές της Κυπριακής οικονομί-

ας γενικότερα, αλλά και για θέματα που 

αφορούσαν τα προβλήματά των μελών 

του.

Είναι γεγονός ότι η γενικότερη εικόνα της 

οικονομίας της χώρας μας είναι πολύ κα-

λύτερη σε σύγκριση με το πρόσφατο πα-

ρελθόν και ειδικά μετά το 2013, που ουσι-

αστικά προκάλεσε σοβαρότατα πλήγματα 

στον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και στην 

οικονομία γενικότερα. Από τότε μέχρι σή-

μερα καταβλήθηκαν τεράστιες προσπάθει-

ες από τον επιχειρηματικό κόσμο και την 

κυβέρνηση για την ανόρθωση της οικονο-

μίας και την προώθηση της ανάπτυξης.

Απόρροια των τιτάνιων αυτών προσπαθει-

ών η συνεχής βελτίωση των οικονομικών 

δεικτών της Κυπριακής οικονομίας, αλλά 

και της μείωσης των Μ.Ε.Δ., οι διεθνείς 

οίκοι αξιολόγησης, ο ένας μετά τον άλλο, 

προχώρησαν στην ένταξη μας στην επεν-

δυτική βαθμίδα το 2018. Πράγμα που δι-

ανοίγει νέους ορίζοντες για την Κυπριακή 

οικονομία η οποία ατενίζει το μέλλον με 

περισσότερη σιγουριά, κάτι που φαίνεται 

και με τις επιτυχημένες εκδόσεις κυβερ-

νητικών ομολόγων για εξόφληση παλαιών 

δανείων που έφεραν πολύ ψηλότερα επι-

τόκια, αλλά και με την προσέλκυση νέων 

επενδυτών.

Παρόλα ταύτα, όπως και πέρσι επαναλαμ-

βάνεται για πολλοστή φορά, ότι δεν πρέ-

πει να υπάρξει εφησυχασμός από κανένα 

μέρος που αποτελεί την σπονδυλική στήλη 

της οικονομίας μας. Αυτή αποτελείται από 

το τετράπτυχο

α. Επιχειρηματικός Κόσμος

β. Τραπεζικός τομέας

γ. Κυβέρνηση και

δ. Δημόσια υπηρεσία

Ο επιχειρηματικός κόσμος, όπως και στα 

προηγούμενα χρόνια θα πρέπει να συνεχί-

σει να

εξελίσσεται με επενδύσεις σε καινούρ-

γιους τομείς και σε καινοτόμες τεχνο-

λογίες ψηφιακές και άλλες έτσι ώστε να 

βελτιώσουμε την παραγωγικότητα και 

ανταγωνιστικότητα μας.

Για να επιτευχθεί ο στόχος από τον ιδιωτι-

κό τομέα χρειάζεται απαραίτητα η συνδρο-

μή της Κυβέρνησης και των υπόλοιπων φο-

ρέων, οι οποίοι μεταξύ άλλων θα πρέπει να 

εφαρμόσουν και πετύχουν τα ακόλουθα:

• Τραπεζικός Τομέας – απαραίτητη η μείω-

ση των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς 

αποφυγή δυσμενών εξελίξεων στην κεφα-

λαιουχική τους επάρκεια και βελτίωση της 

ρευστότητας στην αγορά με την παροχή 

νέων χορηγήσεων σε υγιείς οργανισμούς.

• Κυβέρνηση – Να δοθούν κίνητρα για 

επενδύσεις ειδικά σε τομείς νέας τεχνολο-

γίας και

ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων 

και ταυτόχρονα να δοθούν φορολογικές

ελαφρύνσεις έτσι ώστε να μειωθεί το επι-

πλέον κόστος που προέκυψε από την συ-

νεισφορά στο ΓΕΣΥ που εφαρμόζεται στο 

κόστος προσωπικού, ανεξάρτητα της κερ-

δοφορίας της επιχείρησης.

• Δημόσια υπηρεσία – Επιτέλους να εφαρ-

μοστεί ορθός τρόπος αξιολόγησης και 

αμοιβής του προσωπικού ανάλογα με την 

απόδοση του έτσι που να μην αξιολογού-

νται όλοι ως άριστοι, αν δεν είναι και να 

αποφεύγονται εκβιαστικές πρακτικές και 

απεργίες που σκοπό έχουν κυρίως την 

προνομιακή μεταχείριση κάποιων κατηγο-

ριών του Δημόσιου τομέα.

Τονίζεται επίσης ότι το επικείμενο BREXIT 

και οι συνέπειες του θα πρέπει να μας θέ-

σουν όλους σε συναγερμό για να μπορέ-

σουμε να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές 

συνέπειες που θα προκύψουν και να εκ-

μεταλλευτούμε το γεγονός εκεί και όπου 

είναι δυνατόν.

Δέσμευση του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Α είναι ότι 

η προσπάθεια για ενίσχυση και ανάπτυξη 

των επιχειρήσεων των μελών του σε οποιο-

δήποτε μέρος της Κύπρου και αν δραστη-

ριοποιούνται, εντός ή εκτός της Ελεύθερης 

Επαρχίας Αμμοχώστου (‘ΕΕΑ’) θα εξακο-

λουθήσει να είναι συνεχής, όπως συνεχής 

θα είναι η συμβολή του στην ενίσχυση των 

προσπαθειών της κυβέρνησης προς εξεύ-

ρεση μιας δίκαιης και κοινά αποδεκτής 

λύσης του Κυπριακού προβλήματος. Είμα-

στε σε στενή επαφή με τον Δήμαρχο και 

το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και με τους 

υπόλοιπους οργανωμένους φορείς της 

Αμμοχώστου και παρακολουθούμε στενά 

τις εξελίξεις. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η 

παρέμβαση μας εκεί και όπου χρειάζεται 

θα είναι καταλυτική.
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Μ ε πρωτοβουλία του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρί-
ου Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ) πραγ-

ματοποιήθηκε παρουσίαση με θέμα «Περι-
ουσιακό – Τρόποι Αντιμετώπισης Τουρκικών 
Ενεργειών για την Αμμόχωστο». Κύριος ομι-
λητής της παρουσίασης ήταν ο δικηγόρος, 
κ. Αχιλλέας Δημητριάδης.

Το θέμα της παρουσίασης του κ. Δημη-
τριάδη ήταν η ενημέρωση του κοινού για 
το εν λόγω θέμα από νομικής σκοπιάς, 
χωρίς οποιαδήποτε πολιτική χροιά. Έγι-
νε ενημέρωση για το ΕΔΑΔ, το δικαίωμα 
προσφυγής, την Επιτροπή Αποκατάστασης 
Ιδιοκτησίας, τους τρόπους θεραπείας και 
αποκατάστασης της καθώς επίσης και ενη-
μέρωση και για υποθέσεις που εκκρεμούν 
στο ΕΔΑΔ. 

Στα πλαίσια της παρουσίασης, έγινε έκ-
κληση προς όλους τους εκτοπισθέντες 
να δηλώσουν τις κατεχόμενες περιουσίες 
τους στο Κτηματολόγιο, διότι μέχρι σήμερα 

υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 20%, 
το οποίο εξακολουθεί να μην είναι δηλω-
μένο. 

Για την περίπτωση της Αμμοχώστου, και 
ειδικά της περίκλειστης πόλης, και ενόψει 
των απειλών του Τ/Κ ‘’Υπουργού Εξωτερι-
κών’’ κ. Οζερσάϊ για άνοιγμα της και των 
ισχυρισμών ότι δήθεν ένα μεγάλο ποσοστό 
της γης ανήκει στο ΕΒΚΑΦ, η ανάγκη για 
να δηλωθούν οι περιουσίες όλων των προ-
σφύγων στο κτηματολόγιο είναι επιβεβλη-
μένη. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι ορατός 
ο κίνδυνος αυτές να διεκδικηθούν από το 
ΕΒΚΑΦ.

Την παρουσίαση παρακολούθησε πλήθος 
κόσμου, ενώ λόγω του μεγάλου ενδιαφέρο-
ντος για το θέμα, το ΕΒΕ Αμμοχώστου προ-
γραμματίζει να επαναλάβει την παρουσία-
ση και σε άλλες πόλεις. Τέλος, το ΕΒΕΑ θα 
συνεχίσει να παρέχει ενημέρωση στα Μέλη 
του για την καλύτερη πληροφόρηση του σε 
διάφορα θέματα που τους απασχολούν.

Το 20% των περιουσιών στα κατεχόμενα δεν είναι 
δηλωμένο στο κτηματολόγιο

Το ΕΒΕΑ ενημερώνει για το Περιουσιακό

• Έκκληση προς τους 
εκτοπισθέντες να δηλώσουν 
τις κατεχόμενες περιουσίες 
τους στο Κτηματολόγιο

Ε πίσκεψη σε βιομηχανικές μονάδες 
στην βιομηχανική Φρενάρους και 
βιομηχανική ζώνη Δερύνειας πραγ-

ματοποίησε κλιμάκιο εκπροσωπούμενο από 
ομάδα του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου 
και Βιομηχανίας, εκπροσώπους του ΚΕΒΕ 
και ΕΒΕ Αμμοχώστου.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν ο 
Αναπληρωτής Διευθυντής της Υπηρεσίας 
Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, κ. Χρίστος 
Φωτιάδης ενώ τον συνόδευαν η Προϊσταμέ-
νη του Κλάδου Χωροταξίας και Βιομηχανι-
κών Περιοχών, κ. Θέμις Παπασολομώντος, 
η Λειτουργός του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, κ. Αντωνία Λοΐ-
ζου, ο Διευθυντής Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ, κ. 
Αντρέας Αντρέου, ο Διευθυντής του ΕΒΕΑ, 
κ. Σωτήρης Παναγιώτου και άλλοι λειτουρ-
γοί του ΕΒΕΑ.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψη τους στις 
βιομηχανικές μονάδες είχαν την ευκαιρία 
να ακούσουν τα προβλήματα και τις προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρημα-
τίες της περιοχής. Απώτερος σκοπός της 

επίσκεψης ήταν όπως γίνει μελέτη και προ-
ταθούν διορθωτικές προτάσεις και εισηγή-
σεις για επίλυση των προβλημάτων τους. 

Με την ολοκλήρωση των επισκέψεων πραγ-
ματοποιήθηκε σύσκεψη στο Κοινοτικό Μέ-
γαρο Φρενάρου, στην παρουσία του Κοινο-
τάρχη κ. Μιχάλη Χατζηγιώρκα. Παρόντες 
ήταν επίσης και ο Αντιπρόεδρος Εμπορί-
ου του ΕΒΕΑ, κ. Κυριάκος Σοφοκλέους, ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής της βιομηχανικής 

περιοχής Φρενάρους, κ. Άντρος Γεωργίου 

και πολλοί βιομήχανοι της περιοχής.  Η 

αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να ακού-

σει από τους ίδιους τους βιομήχανους της 

περιοχής τα προβλήματα που αντιμετωπί-

ζουν. Παράλληλα ενημέρωσε τους παρευ-

ρισκόμενους για τους σχεδιασμούς του 

Υπουργείου για στήριξη της βιομηχανίας 

και τα μελλοντικά σχέδια επιδοτήσεων για 

ανάπτυξη.

• Επίσκεψη αντιπροσωπείας Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, ΚΕΒΕ και ΕΒΕ Αμμοχώστου 

  στις περιοχές

Καταγραφή προβλημάτων της βιομηχανίας 
στην ελεύθερη  Επαρχία Αμμοχώστου
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Τ ην Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 αντιπρο-
σωπεία του ΕΒΕΑ, συνοδευόμενη από 
τον Διευθυντή Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ 

κ. Αντρέα Αντρέου, πραγματοποίησαν επίσκε-
ψη στην Βιομηχανική Περιοχή Φρενάρου.

Στην επίσκεψη αυτή, η αντιπροσωπεία συναντή-
θηκε με αριθμό βιομηχάνων της περιοχής και 
συζήτησε μαζί τους τα διάφορα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν. Έγινε καταγραφή όλων 
των προβλημάτων μερικά από τα οποία είναι 
τα πιο κάτω:

• Έλλειψη κυρίως τεχνικού προσωπικού

• Ψιλή τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος

• Το θέμα της καθαριότητας

• Ο ελλιπής οδικός φωτισμός

• Η μη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών

Το ΕΒΕΑ ανέλαβε την υποχρέωση να προω-
θήσει τρόπους επίλυσης των, πάντοτε σε συ-
νεργασία με το ΚΕΒΕ και με τους αρμόδιους 
λειτουργούς του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπο-
ρίου & Βιομηχανίας.

Στα πλαίσια της συνεχούς στήριξης των μελών 

του, το ΕΒΕΑ προγραμματίζει και νέες επισκέ-

ψεις τόσο στις Βιομηχανικές Περιοχές όσο και 

στις Βιομηχανικές Ζώνες της Ελεύθερης Επαρ-

χίας Αμμοχώστου, στις οποίες θα γίνει επί τό-

που καταγραφή των προβλημάτων που αντιμε-

τωπίζουν οι επιχειρηματίες που δρουν  στις εν 

λόγω περιοχές και ζώνες. Θα καταβληθεί προ-

σπάθεια στις συναντήσεις να συμμετάσχουν 

και λειτουργοί των αρμόδιων Υπουργείων, για 

να έχουν ιδίαν άποψη. 

Επίσκεψη ΚΕΒΕ και ΕΒΕΑ στη Βιομηχανική Περιοχή Φρενάρου

Δ ουλειά σε 35.226 οικογένειες έδωσε ο 
κατασκευαστικός τομέας και σε 68.773 
ο τομέας των ξενοδοχείων και εστιατο-

ρίων. Οι ξένοι εργαζόμενοι, κοινοτικοί και τρίτων 
χωρών, απασχολούνται κατά πλειοψηφία στην του-
ριστική βιομηχανία και μετά ακολουθούν οι Κύπριοι. 
Αντίθετα ο κατασκευαστικός τομέα απασχολεί τους 
περισσότερους Κύπριους και μετά ακολουθεί το 
ξένο εργατικό δυναμικό.

Με βάση τα στοιχεία των ενεργών εισφορέων στο 
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι Κύπριοι που 
απασχολήθηκαν στα ξενοδοχεία και εστιατόρια το 
2018 ήταν 46,5% (32.005), οι κοινοτικοί εργαζό-
μενοι 44,1% (30.311), αυτοί που προέρχονται από 
τρίτες χώρες 9,1% (6.286).

Πιο αναλυτικά οι εργαζόμενοι Κύπριοι στην Λευκω-
σία ήταν 7.574, στην Λεμεσό 7.602, στην Λάρνακα 
4.765, στην επαρχία Αμμοχώστου 7.326 και στην 
Πάφο 4.738. Οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες 
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία ήταν 1.897 στην 
Λευκωσία, 1.496 στην Λεμεσό, 1.017 στην Λάρνα-
κα, 747 στην επαρχία Αμμοχώστου και 1.129 στην 
Πάφο. Οι κοινοτικοί εργαζόμενοι που δούλεψαν σε 
εστιατόρια και ξενοδοχεία ήταν 5.739 στην Λευ-
κωσία, 5.020 στην Λεμεσό, 3.491 στην Λάρνακα, 
7.835 στην επαρχία Αμμοχώστου και 8.226 στην 
Πάφο.

Ο κατασκευαστικός τομέας με βάση τις εισφορές 
στο ΤΚΑ απασχόλησε 53,5% Ελληνοκύπριους που 
αντιστοιχεί σε 18.862 εργαζόμενους. Το 34,1% των 

εργαζομένων ήταν κοινοτικοί που σημαίνει 12.008 
εργαζόμενους, το 10,3% ήταν από τρίτες χώρες που 
αντιστοιχεί σε 3.642 άτομα και 2% Τουρκοκύπριοι. 
Πιο αναλυτικά οι περισσότεροι Κύπριοι εργαζόμενοι 
6.990 απασχολήθηκαν σε κατασκευαστικά έργα 
που έγιναν στη Λευκωσία, οι 5.374 στη Λεμεσό, οι 
3.037 στη Λάρνακα, οι 1.278 στην επαρχία Αμμο-
χώστου, οι 2.183 στην Πάφο. Οι κοινοτικοί εργα-
ζόμενοι που απασχολήθηκαν στις κατασκευές ήταν 
3.910 στη Λευκωσία, 3.563 στη Λεμεσό, 1.476 
στη Λάρνακα, 890 στην επαρχία Αμμοχώστου και 
2.169 στην Πάφο. Οι εργαζόμενοι από τρίτες χώ-
ρες ήταν 857 στη Λευκωσία, 1.464 στη Λεμεσό, 
238 στη Λάρνακα, 63 στην επαρχία Αμμοχώστου 
και 1.020 στην Πάφο.

Η σύγκριση των ποσοστιαίων μεταβολών για το 
σύνολο των μισθωτών στον κατασκευαστικό τομέα 
για την περίοδο 2011-2018 έχει αρκετά ενδιαφέρο-
ντα στοιχεία για έναν κλάδο που επηρεάστηκε από 
την κρίση και στη συνέχεια ακολούθησε ανοδική 
πορεία. To 2012 σε σύγκριση με το 2011 υπήρξε 
μείωση μισθωτών Κυπρίων στις κατασκευές 10,9%, 
το 2013 έφθασε 17,7%, το 2014 η μείωση υποχώ-

ρησε στο 11,4% και το 2015 ήταν ακόμη πιο μικρή 
φθάνοντας στο 2,8%.

Αλλαγή εικόνας υπάρχει από το 2016 και μετά όταν 
ο κατασκευαστικός κλάδος άρχισε να παίρνει τα 
πάνω του. Το 2016 ο αριθμός των μισθωτών Κυπρί-
ων αυξήθηκε 5,2%, το 2017 η άνοδος ήταν 14,7% 
και το 2018 στο 7,6%. Το 2017 και 2018 το σύνο-
λο των εργαζομένων στις κατασκευές ανεξαρτήτου 
υπηκοότητας σημείωσε αύξηση 25,8% και 16,4%.

Στην τουριστική βιομηχανία το 2012 υπήρξε αύξη-
ση των μισθωτών Κυπρίων κατά 9% ενώ από τρίτες 
χώρες υπήρξε μείωση 38,5%. Στους κοινοτικούς μι-
σθωτούς η άνοδος ήταν 6,8%. Το 2013 σημειώθηκε 
αύξηση 10,5% στους μισθωτούς Κυπρίους, μείωση 
11,9% και 9,9% αντίστοιχα στους αλλοδαπούς και 
κοινοτικούς εργαζόμενους. Το 2014 σημειώθηκε 
άνοδος 9,7% για τους Κυπρίους, μείωση 6,8% για 
εργαζόμενους από τρίτες χώρες και αύξηση 1,1% 
για κοινοτικούς. Το 2015 η αύξηση μισθωτών Κυπρί-
ων ήταν 3,9%, το 2016 στο 7,1%.

Οι αλλοδαποί αυξήθηκαν 23,1% και οι κοινοτικοί 
10,2%. Το 2017 η αύξηση για τους Κύπριους ήταν 
6,2% για τους αλλοδαπούς και κοινοτικούς 27% και 
11,1% αντίστοιχα. Το 2018 η άνοδος ήταν 1,2% για 
τους Ελληνοκύπριους, 26,7% για τους Τουρκοκύπρι-
ους, 23,9% για τρίτες χώρες και 10,9% για κοινο-
τικούς.

Πηγή: philenews

Επαρχία Αμμοχώστου: Πέραν των 7 χιλιάδων Κυπρίων δούλευαν 
σε ξενοδοχεία το 2018



enews6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Τ ο ΚΕΒΕ και η Παλαιστινιακή Ομοσπονδία Επιχειρηματι-
κών Συνδέσμων στα πλαίσια της περαιτέρω ενίσχυσης 
των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Παλαι-

στίνης, υπέγραψαν συμφωνία ίδρυσης του «Cyprus-Palestine Joint 
Business Council» που θα εδρεύει στην Κύπρο και του αντίστοι-
χου «Palestine-Cyprus Joint Business Council» με έδρα την Παλαι-
στίνη.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, παρου-
σία των Υπουργών Εξωτερικών Κύπρου και Παλαιστίνης Δρ. Νί-
κου Χριστοδουλίδη και Δρ. Riad Al Malki. Εκ μέρους του ΚΕΒΕ 
υπέγραψε ο Αντιπρόεδρος κ. Γιώργος Μαυρουδής, ενώ από Πα-
λαιστινιακής πλευράς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ομοσπονδίας Δρ. Salem Abu Kahizaran.

Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ 
ΚΕΒΕ και Παλαιστινιακών 

επιχειρηματικών Συνδέσμων

Η Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 
2030 παρουσιάστηκε από τον 
Υφυπουργό Τουρισμού, Σάββα 

Περδίο, σε πρέσβεις ξένων χωρών στην 
Κύπρο, σε υψηλόβαθμα στελέχη βασικών 
τουριστικών φορέων της Κύπρου και άλλους 
προσκεκλημένους, σε μια λιτή τελετή που 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 22 Ιανουα-
ρίου 2020, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου 
Τουρισμού, ο κ. Περδίος ευχαρίστησε τους 
προσκεκλημένους για τις άριστες σχέσεις 
και την εποικοδομητική συνεργασία που εί-
χαν τόσο παλαιότερα με τον Κυπριακό Ορ-
γανισμό Τουρισμού, όσο και τώρα με το νε-
οσύστατο Υφυπουργείο Τουρισμού και τους 
διαβεβαίωσε ότι στόχος είναι η περαιτέρω 
ενδυνάμωση της συνεργασίας αυτής.

Αναφερόμενος στους Στρατηγικούς Στόχους 
της Κύπρου για τον τουριστικό τομέα μέχρι 
το 2030, ο Υφυπουργός Τουρισμού αναφέρ-
θηκε στο όραμα για καθιέρωση της Κύπρου 

ως ενός ολόχρονου, ποιοτικού, ψηφιακά έξυ-
πνου και κοινωνικά ωφέλιμου προορισμού. 
Αναφέρθηκε επίσης στους αριθμητικούς 
στόχους της Στρατηγικής, στην κλιματική 
αλλαγή, στη σημασία του σεβασμού προς 
το περιβάλλον και στην ανάγκη για αειφόρο 
ανάπτυξη.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προσφο-

ρά κυπριακού προγεύματος, σε συνεργασία 
με τον Σύνδεσμο Αρχιμαγείρων Κύπρου.

Τις επόμενες εβδομάδες, θα συνεχιστούν οι 
παρουσιάσεις της Εθνικής Στρατηγικής Του-
ρισμού 2030, σε εμπλεκόμενους φορείς και 
συνεργάτες του Υφυπουργείου, τόσο στην 
Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, καταλήγει η 
ανακοίνωση.

Παρουσιάστηκε σε πρέσβεις και τουριστικούς φορείς 
Εθνική Στρατηγική Τουρισμού

Τ ο ΕΒΕΑ τίμησε με την παρουσία του τον εσπερινό της εορτής του 
Αγίου Νικολάου, Πολιούχου Αγίου της πόλης της Αμμοχώστου 
που οργάνωσε ο Δήμος της κατεχόμενης πόλης μας και έγινε για 

μία ακόμη χρονιά στην προσφυγιά στον Ιερό Ναό του Αγίου Στυλιανού 
στην Λινόπετρα. 

Τον εσπερινό, του οποίου προέστη ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμ-
μοχώστου, Πανιερώτατος κ. Βασίλειος, τίμησαν με την παρουσία τους ο 
έντιμος Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, κ. Γιώργος Σαββίδης, 
οι Βουλευτές Αμμοχώστου του ΔΗΣΥ, κ. Γιώργος Κάρουλλας και Κ. Ονού-
φριος Κουλλάς, ο Δήμαρχος Αμμοχώστου, κ. Σίμος Ιωάννου, Δημοτικοί 
Σύμβουλοι καθώς και πλήθος Αμμοχωστιανών. 

Εσπερινός Αγίου Νικολάου, 
Πολιούχου Αγίου της Αμμοχώστου
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Ο Δ ή μ ο ς 
Δ ε ρ ύ -
νειας, η 

Πρεσβεία της Ολ-

λανδίας και το Σπίτι 

της Άννας Φρανκ 

στο Άμστερνταμ, ορ-

γάνωσαν εκπαιδευτι-

κή έκθεση “Αφήστε 

Με να Είμαι ο Εαυ-

τός Μου – Η Ιστορία 

της Ζωής της Άννας 

Φρανκ”.  

Η έκθεση αφηγείτο 

την ιστορία της Άν-

νας Φρανκ και του 

Ολοκαυτώματος και 

προκαλούσε τους 

επισκέπτες να εξετάσουν πιο γενικά θέματα όπως είναι η ταυτότητα, 

οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις. Η έκθεση βρίσκεται στο επίκε-

ντρο του έργου του Σπιτιού της Άννας Φρανκ στο εξωτερικό.  

Tα εγκαίνια της Έκθεσης τελέστηκαν στο Famagusta Avenue Garage 

στη Δερύνεια και ο Γραμματέας-Διευθυντής του ΕΒΕΑ, κ. Σωτήρης 

Παναγιώτου, τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση.

Έκθεση «Αφήστε με να είμαι 
ο εαυτός μου – Η ιστορία της 

Ζωής της Άννας Φρανκ»

Α ν θέλουμε να αποφύγουμε την επανάληψη ενός λάθους, 
πρέπει να διαθέσουμε χρόνο για να το μελετήσουμε, να 
παραμερίσουμε τα όποια αρνητικά συναισθήματα έχου-

με και να αναγνωρίσουμε τους παράγοντες που μας οδήγησαν στο 
‘’στραβοπάτημα’’ χωρίς να βρίσκουμε δικαιολογίες. Ταυτόχρονα 
πρέπει να χρησιμοποιούμε κοινή λογική, αυτοκριτική, αυτεπίγνωση, 
ταπεινότητα και αντικειμενικότητα» Η προώθηση του πιο πάνω δημο-
σιεύματος έγινε από τον κ. Χρ. Νεοφύτου, Μέλος του ΔΣ ΕΒΕΑ και 
της εταιρείας ΕΥΡΗΚΑ Λτδ.

Απόσπασμα από το βιβλίο 
της Amy Morin ‘’13 πράγματα που 
οι διανοητικά ισχυροί άνθρωποι 

δεν κάνουν ποτέ’’

Η Amy Morin είναι Αμερικανίδα Αδειούχος Κλινική Κοινωνική 
Λειτουργός, γεννημένη στη Σκωτία. Η Morin είναι γνωστή για 
τα βιβλία της που προσφέρουν λύσεις για την αύξηση της δια-
νοητικής δύναμης, την μεγιστοποίηση της διανοητικής δύναμης 
των ψυχικά ισχυρών παιδιών και την απόκτηση εμπιστοσύνης. 
Τα βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε 33 γλώσσες. 

Ά νοιγμα προς νέες τουριστικές αγο-
ρές θα επιχειρήσουν το 2020 οι 
τουριστικοί φορείς και οι ξενοδό-

χοι της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, 
αφενός μεν για να προσελκύσουν μεγαλύτε-
ρο αριθμό επισκεπτών και αφετέρου για να 
καλύψουν τυχόν απώλειες από άλλες αγορές 
που θεωρούνται «κορεσμένες», όπως για πα-
ράδειγμα η αγγλική αγορά. Ενόψει, μάλιστα, 
του Brexit που αναμένεται αρχές του νέου 
έτους, ουδείς μπορεί να πει με βεβαιότητα 
πώς θα κινηθεί η τουριστική κίνηση από το 
Ηνωμένο Βασίλειο το ερχόμενο καλοκαίρι. 
Όπως δήλωσε στην εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ, ο 
Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου Δώρος 
Τάκκας, το τελευταίο διάστημα γίνεται μια 
πολύ σοβαρή προσπάθεια από τους ξενο-
δόχους και τους παράγοντες της επαρχίας, 
ώστε να αναπτυχθούν νέες τουριστικές αγο-
ρές. «Ενόψει του νέου χρόνου, στοχευμένα 

θα επιδιώξουμε την προσέλκυση μεγαλύτε-
ρου αριθμού επισκεπτών από χώρες όπως εί-
ναι η Πολωνία, το Ισραήλ, η Γαλλία, η Ιταλία, 
από την κεντρική Ευρώπη και από χώρες της 
Σκανδιναβίας, οι οποίες πιστεύουμε ότι έχουν 
μεγάλες προοπτικές. 
Επιπρόσθετα, όμως, απ’ αυτές τις χώρες, από 
τις οποίες ως ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου 
ήδη προσελκύουμε μικρό αριθμών τουριστών 
ετησίως, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε 
συνεργασίες και με χώρες εκτός Ευρώπης, 

όπως είναι οι χώρες του αραβικού κόλπου, 
για τις οποίες φαίνεται να υπάρχει πρόσφο-
ρο έδαφος ενόψει του 2020», σημείωσε ο Δ. 
Τάκκας. 
Παράλληλα, ο πρόεδρος των ξενοδόχων 
Αμμοχώστου δήλωσε ότι ξεκίνησαν προσπά-
θειες για προσέλκυση περιηγητών και από 
αγορές του πρώην ανατολικού μπλοκ, όπως 
για παράδειγμα από τη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία, χώρες οι οποίες στην Κύπρο είναι 
γνωστές τα τελευταία χρόνια μόνο εξαιτίας 
του εργατικού προσωπικού που απασχολούν 
στο νησί μας. «Εκτός από το εργατικό δυνα-
μικό που αποστέλλουν αυτές οι χώρες στην 
Κύπρο, πλέον διαβλέπουμε προοπτικές και 
για προσέλκυση οργανωμένων ομάδων του-
ριστών και αυτό θα επιδιώξουμε τη νέα χρο-
νιά», σημείωσε.

Πηγή: Εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ»

Τουρίστες και από τον αραβικό κόλπο ψάχνει η 
Ελ. Αμμόχωστος


