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ΟΔΗΓΙΕΣ:

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

Αν έχετε ταξιδέψει σε οποιαδήποτε χώρα/επαρχία*
με ενεργή επιδημία τις τελευταίες 14 μέρες ή έχετε
έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο ή υπό διερεύνηση
κρούσμα του νέου κορωνοϊού
*οι χώρες / επαρχίες μπορούν να αλλάξουν ανάλογα
με την εξέλιξη της επιδημίας. Μπορείτε να ενημερώνεστε από το τηλεφωνικό κέντρο 1420.

1. Ποιος είναι ο νέος ιός;

ΚΑΙ

2. Τι είναι οι κορωνοϊοί;

Εμφανίσατε συμπτώματα οξείας
λοίμωξης αναπνευστικού όπως:
• Πυρετό
• Βήχα ή Πονόλαιμο
• Αναπνευστική Δυσχέρεια

≥ 38 °C

Ένας νέος ιός εμφανίστηκε στην Κίνα το Δεκέμβριο του 2019 και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ότι
πρόκειται για νέο κορωνοϊό και είναι μέλος της ίδιας
μεγάλης οικογένειας με τους προηγούμενους κορωνοϊούς SARS και MERS.

Οι κορωνοϊοί είναι μία ομάδα ιών που συνήθως
προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις με ποικίλη
σοβαρότητα στον άνθρωπο και στα ζώα.
Εκτιμάται ότι οι κορωνοϊοί είναι υπεύθυνοι για ένα
πολύ σημαντικό ποσοστό των κοινών κρυολογημάτων στους ενήλικες και στα παιδιά.
3. Από πού προήλθε ο ιός;

ΒΗΧΑΣ

ΠΥΡΕΤΟΣ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ακόμη
αναζητά την ακριβή προέλευση του ιού. Η πρώτη
εστία μόλυνσης από τον νέο κορωνοϊό φαίνεται να
εμφανίστηκε σε μια αγορά τροφίμων και ζώντων
ζώων στην πόλη Γουχάν. Από εκεί προήλθαν και τα
πρώτα επιβεβαιωμένα περιστατικά.
4. Ποια είναι τα συμπτώματα του νέου ιού;

ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ:
• Κατοίκον περιορισμός
• Αποφεύγετε όσον το δυνατόν την
στενή επαφή με άλλους
• Παραμείνετε στο σπίτι και τηλεφωνήστε
στον προσωπικό σας ιατρό ή καλέστε στο
τηλεφωνικό κέντρο 1420. Αναφέρετε
το ταξιδιωτικό ιστορικό σας.

8. Ποια η σημασία να λαμβάνονται αυστηρά
μέτρα πρόληψης από τους επαγγελματίες
υγείας;
Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα υγείας
εκτίθενται σε αρρώστους, τους θέτει σε ιδιαίτερο
κίνδυνο. Οι λοιμώξεις μεταξύ των επαγγελματιών
αυτών είναι ένας από τους πρώτους τρόπους μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Για αυτό θα
πρέπει οι επαγγελματίες υγείας να ακολουθούν πιστά
τα μέτρα πρόληψης.
9. Τι κάνουν οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας για να αντιμετωπίσει
τον νέο αυτόν ιό;
Η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου
Λοιμωδών Νοσημάτων των Ιατρικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας εφαρμόζουν σχέδιο
δράσης για ενδεχόμενη επιδημία του ιού αυτού στην
Κύπρο. Έχει αναπτύξει και εφαρμόσει πρωτόκολλα
για την διαχείριση ύποπτων περιστατικών με βάση τις
συστάσεις του ΠΟΥ. Επίσης έχει ξεκινήσει ενημερωτική εκστρατεία προς τους επαγγελματίες υγειάς και
το κοινό. Ταυτόχρονα έχουν ληφθεί μέτρα ελέγχου
των σημείων εισόδου της χώρας (αεροδρόμια,
λιμάνια, οδοφράγματα).
10. Πώς μπορεί κάποιος να αποφύγει την
μετάδοση αναπνευστικών λοιμώξεων γενικότερα συμπεριλαμβανομένης της γρίπης και
του νέου κορωνοϊού;
Προστατεύοντας τον εαυτό του και τους γύρω του.

Οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν ήπια, μέτρια
ή σοβαρή λοίμωξη συμπεριλαμβανομένης σοβαρής
πνευμονίας, σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας, σηψαιμία και σηπτικό σοκ. Τα συμπτώματα που
μπορεί να παρουσιάσει κάποιος μοιάζουν πολύ με
αυτά του κοινού κρυολογήματος, τα οποία περιλαμβάνουν: πυρετό, ρινική καταρροή, βήχα, πονόλαιμο,
αναπνευστική δυσχέρεια και πιθανώς πονοκέφαλο.
Ο ιός έχει χρόνο επώασης 14 μέρες.
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5. Πώς γίνεται η διάγνωση
και η θεραπεία του;
Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τη λοίμωξη αυτή,
συνεπώς η κλινική προσέγγιση βασίζεται στην κλινική
κατάσταση του ασθενούς. Η υποστηρικτική φροντίδα
φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Επί του
παρόντος δεν υπάρχουν εμβόλια κατά των κορωνοϊών.
6. Πόσο μεταδοτικός είναι ο ιός μεταξύ των
ανθρώπων και πώς μεταδίδεται;
Ο ιός φαίνεται να μεταδόθηκε αρχικά από τα ζώα
στον άνθρωπο. Έχει επιβεβαιωθεί και η μετάδοση
από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γίνεται μέσω σταγονιδίων του αναπνευστικού με το βήχα και το φτάρνισμα,
με την προσωπική επαφή (π.χ. άγγιγμα χεριών), με το
άγγιγμα μολυσμένων επιφανειών και στη συνέχεια με
το άγγιγμα του στόματος ή της μύτης, προτού κανείς
πλύνει τα χέρια του.
7. Πόσο σοβαρές είναι οι λοιμώξεις που
προκαλούνται από τον 2019-nCoV;
Ο νέος αυτός ιός φαίνεται να σχετίζεται με τον
ιό SARS του 2003 και φαίνεται να έχει παρόμοια
χαρακτηριστικά. Μέχρι στιγμής ο ιός φαίνεται να
προκαλεί από ήπια συμπτώματα γρίπης μέχρι βαριά
ιογενή πνευμονία και θάνατο. Ασθενείς με χρόνιες
παθήσεις (υπέρταση, καρδιακά νοσήματα, διαβήτη
και ηπατικές ή αναπνευστικές ασθένειες) φαίνεται να
είναι πιο ευάλωτοι σε πιο σοβαρές λοιμώξεις από τον
ιό αυτόν.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:
• Φροντίζουμε επιμελώς την ατομική υγιεινή μας.
Καλό και τακτικό πλύσιμο των χεριών και του
προσώπου με υγρό σαπούνι και νερό για
τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα και προσεκτικό
στέγνωμα με χάρτινες χαρτοπετσέτες.
Χρησιμοποιούμε αντισηπτικό αλκοολούχο
διάλυμα (60%).
• Χρησιμοποιούμε χαρτομάντηλα και μαντηλάκια
μίας χρήσης για κάλυψη στόματος και μύτης στο
βήχα/φτάρνισμα και ακολούθως τα πετάμε.

• Καθαρίζετε και απολυμαίνετε τακτικά επιφάνειες
και πάγκους εργασίας.

• Αερίζουμε καλά και συχνά το σπίτι και τον χώρο
εργασίας μας.
• Αποφεύγουμε την στενή επαφή με άτομα που
φαίνεται να έχουν συμπτώματα λοίμωξης
αναπνευστικού και τους χώρους
που υπάρχει συνωστισμός.

Πληροφορίες στο
24ωρης εξυπηρέτησης
τηλεφωνικό κέντρο

1420

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρικές Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
(COVID-19)
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Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΒΕ Επαφές
ΚΕΒΕ με Υπουργεία για τις επιπτώσεις κορωνοϊού

Σ

ειρά επαφών με αρμόδιους
Υπουργούς για τις επιπτώσεις
του κορωνοϊού στην οικονομία,

θα έχει το ΚΕΒΕ.
Το όλο θέμα συζητήθηκε στο Διοικητικό
Συμβούλιο του ΚΕΒΕ, το οποίο αποφάσισε
τα εξής:
• Να παραμείνει σε στενή επαφή με τα
μέλη του ώστε να ενημερώνεται για τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις εργασίες τους, λόγω του κορωνοϊού.
• Να ενημερώνει συνεχώς τις επιχειρήσεις για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν αλλά και
για σκοπούς αντιμετώπισης ενδεχόμενων κρίσεων.
• Να έχει συναντήσεις με αρμόδιους
Υπουργούς για να πληροφορηθεί τα
επόμενα βήματα της κυβέρνησης για
προστασία της οικονομίας από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού.
• Να ζητήσει από την κυβέρνηση μέτρα
στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται άμεσα από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού.
Με βάση τις μέχρι τώρα διαπιστώσεις του
ΚΕΒΕ, οι επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία αφορούν στο παρόν στάδιο κυρίως
τον κλάδο των ταξιδίων και των ξενοδοχείων με τάσεις επέκτασης και σε άλλους
τομείς της οικονομίας ως αποτέλεσμα

γ)

Χρήση των κρατικών ενισχύσεων για

πή για δημιουργία μηχανισμών που να

παροχή ρευστότητας και κεφαλαίων

βοηθήσουν τις επιχειρήσεις που αντιμε-

κίνησης στις επιχειρήσεις.

Δυνατότη-

τωπίζουν δυσκολίες.

τες παρέχονται μέσω της ρύθμισης de

ζ) Εισήγηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτρο-

minimis, ή των σχεδίων διάσωσης και

πή να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη

αναδιάρθρωσης. Στην κατεύθυνση αυτή

μέλη να μην συνυπολογίζουν τις δαπά-

θα μπορούσαν να δοθούν στοχευμένες

νες αντιμετώπισης του κωρονοϊού στους

πιστωτικές εγγυήσεις για τις βραχυπρό-

στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος.

θεσμες ανάγκες των επηρεαζόμενων επι-

Τονίζεται ότι η δημοσιονομική κατάστα-

χειρήσεων.

ση την Κύπρο έχει βελτιωθεί σημαντικά

δ)

Πέραν από την αμοιβόμενη άδεια

τα τελευταία χρόνια, πράγμα που επιτρέ-

ασθενείας σε άτομα που νοσούν ή

πει στο κράτος να λάβει στοχευμένα μέ-

έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό,

τρα χωρίς σοβαρούς δημοσιονομικούς

παροχή εισοδηματικής στήριξης σε ερ-

κλυδωνισμούς, αλλά ταυτόχρονα χωρίς

γαζόμενους που εργοδοτούνται σε επι-

να τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των

χειρήσεις που αναγκάζονται να αναστεί-

δημοσίων οικονομικών

προβλημάτων στην ομαλή λειτουργία της

λουν τις εργασίες τους. Ειδικά και όσον

εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το ΚΕΒΕ επιθυμεί ταυτόχρονα να υπογραμ-

αφορά τις τουριστικές επιχειρήσεις

μίσει με έμφαση ότι τα μέτρα που θα

Με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων

όπου το μέτρο που αφορά την αναστολή

αναληφθούν από την Κυπριακή κυβέρνη-

στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους,

βρίσκεται σε ισχύ, παράταση του μέχρι

ση αλλά και τα υπόλοιπα κράτη δεν θα

τέλος Μαΐου.

πρέπει να δημιουργούν δυσανάλογους

το ΚΕΒΕ προτείνει τη λήψη στοχευμένων
μέτρων δημοσιονομικής, νομισματικής και
χρηματοπιστωτικής φύσης όπως:
α)

ε) Επιπλέον όσον αφορά τις τουριστικές

φραγμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία

επιχειρήσεις που αναμφίβολα έχουν

των εμπορευμάτων ενώ η σταθεροποίη-

επηρεαστεί περισσότερο από την όλη

ση των διασυνοριακών αλυσίδων αξίας
πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.

Επέκταση των προθεσμιών για πλη-

κατάσταση, μείωση στο κόστος κατα-

ρωμή φόρων (περιλαμβανομένου του

νάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος που

Το ΚΕΒΕ καλεί τα μέλη του, αλλά και

Φ.Π.Α.) και κοινωνικών εισφορών.

όπως είναι γνωστό μαζί με το μισθολό-

όλους τους πολίτες να επιδείξουν ψυ-

β) Ενθάρρυνση των τραπεζών για παροχή

γιο αποτελεί το κυριότερο έξοδο των

χραιμία και να τηρούν τις οδηγίες και

διευκολύνσεων σε σχέση με την αποπλη-

επιχειρήσεων αυτών και ειδικά των ξενο-

συμβουλές του Υπουργείου Υγείας για

δοχειακών μονάδων.

την εφαρμογή προληπτικών μέτρων αντι-

ρωμή δανείων όπως παράταση των προθεσμιών εξόφλησης

στ) Εισήγηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτρο-

μετώπισης της ασθένειας.
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Τελετή κοπής βασιλόπιτας
ΕΒΕΑ με έντονο άρωμα
Αμμοχώστου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΒΕΑ
“3ος Αττίλας οι ενέργειες
των Τούρκων για επικοισμό
της περίκλειστης πόλης
της Αμμοχώστου’’

Ι

στορική ημέρα η σημερινή
για την Αμμόχωστο δήλωσε
ο Τούρκος Αντιπρόεδρος
Οκτάι. Ιστορική ημέρα για εμάς
κατά την οποία σχεδιάζεται δημόσια με την παρουσία των ΜΜΕ
ο τρίτος Αττίλας.

ση, στην οποία ανήκουμε, να μας
δικαιώσει εφαρμόζοντας επιτέλους το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η Τουρκία ετοιμάζεται να μπει
στα σπίτια μας και τις επιχειρήσεις μας, που είναι ακατοίκητα
για 45 χρόνια. Είναι εισβολή
στις περιουσίες, στα σπίτια μας,
στην πόλη μας.

• Επικροτούμε τους υγιώς σκεπτόμενους Τουρκοκύπριους για
την αξιέπαινη στάση τους έναντι
στον Τούρκο Εισβολέα!

• Καλούμε την Κυπριακή Κυβέρνηση να παρέμβει με δυναμικά
μέτρα και όχι μόνο με λόγια.
• Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένω-

• Καλούμε τα Ηνωμένα Έθνη να
μας εξηγήσουν γιατί θα επιτρέψουν στην Τουρκία να μπει στα
σπίτια μας.

Εμείς υποσχόμαστε στους συμπολίτες μας ότι θα αντιδράσουμε δυναμικά και τους καλούμε
συμπαραστάτες στον κοινό αγώνα με τον Δήμο Αμμοχώστου
εναντίον του τρίτου Αττίλα!

Π

ραγματοποιήθηκε
την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 στο
ξενοδοχείο Alion Beach στην
Αγία Νάπα, η τελετή κοπής της
βασιλόπιτας του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου υπό τις ευλογίες του Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. κ.
Βασίλειου, ο οποίος ευχήθηκε
όπως ο νέος χρόνος φέρει την
ελευθερία στην Αμμόχωστο
αλλά και σε όλη τη Κύπρο.
Μετά την τελετή ακολούθησε
επιχειρηματικό κοκτέιλ.
Παρών στην εκδήλωση ήταν
ο Υπουργός Μεταφορών κ.
Γιάννης Καρούσος, ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Κυριάκος Κκούσιος, Βουλευτές
Αμμοχώστου, οι Δήμαρχοι
Αγίας Νάπας και Δερύνειας,
οι Αντιδήμαρχοι Αμμοχώστου
και Σωτήρας, ο κοινοτάρχης
Λιοπετρίου, ο πρόεδρος της

ένωσης κατεχομένων κοινοτήτων, κοινοτάρχες κατεχομένων χωριών της Αμμοχώστου,
ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ
Αμμοχώστου, Δημοτικοί και
κοινοτικοί Σύμβουλοι, ο αναπληρωτής διευθυντής εμπορίου του Υπουργείου Εμπορίου,
Ενέργειας και Βιομηχανίας κ.
Χρίστος Φωτιάδης, ο γενικός
Διευθυντής του Υπουργείου
Μεταφορών κ. Σταύρος Μιχαήλ, ο CEO της Μαρίνας Αγίας
Νάπας κ. Σταύρος Καραμοντάνης, ο Γενικός Διευθυντής
του έργου της Μαρίνας Αγίας
Νάπας κ. Κώστας Φυτιρής και
επιχειρηματίες μέλη και φίλοι
του ΕΒΕΑ.

Συνάντηση Υπουργού Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων,
κ. Γιάννη Καρούσου με το ΕΒΕ Αμμοχώστου

Σ

τα πλαίσια επίσκεψης που πραγματοποίησε την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου
στην περιοχή τους Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου, ο Υπουργός Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων, κ. Γιάννης Καρούσους, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και με
εκπροσώπους του ΕΒΕ Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ).
Τον Υπουργό συνόδευαν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, κ. Σταύρος Μιχαήλ, υπηρεσιακοί παράγοντες ενώ από το ΕΒΕΑ ήταν
παρόντες ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ.
Αυγουστίνος Παπαθωμά, ο αντιπρόεδρος, κ.
Χρίστος Αγγελίδης, ο διευθυντής/ γραμματέας, κ. Σωτήρης Παναγιώτου και η κα. Αννίτα
Λίλλη.
Κατά την διάρκεια της επίσκεψη τους στους
Δήμους και Κοινότητες, ο Υπουργός είχε την
ευκαιρία να ακούσει τα προβλήματα και τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή. Το
ΕΒΕΑ, με την σειρά του ενημέρωσε τον Υπουργό για τα έργα τα οποία θα πρέπει να λάβει

υπόψη του και να αναλάβει δράση.
Μεταξύ αυτών είναι η αναβάθμιση του Ποταμού Λιοπετρίου, η δημιουργία πεζόδρομου,
από τον Ποταμό Λιοπετρίου μέχρι την Αγία
Θέκλα, η αναβάθμιση οδικού φωτισμού και
δημιουργία κυματοθραυστών στην περιοχή
Αγίας Θέκλας – Ποταμού και η δημιουργία
αγκυροβολίου για να μπορεί να προσεγγίζουν κρουαζιερόπλοια στην Αγία Νάπα. Για
τη δημιουργία του αγκυροβολίου, ο Υπουργός επισήμανε ότι το έργο αυτό θα έχει μικρό

κόστος με μεγάλο όφελος, αφού θα δίνεται
η δυνατότητα να δέχεται η περιοχή αρκετούς
τουρίστες και ιδιαίτερα σε περιόδους χαμηλής επισκεψημότητας.
Ακόμα, θέματα της περιοχής που άπτονται
δράσης είναι η δημιουργία τεχνητών υφάλων,
η ολοκλήρωση των εργασιών της κατασκευής του δόμου Αυγόρου – Δασους Άχνας,
η κατασκευή του δρόμου Δερύνειας – Σωτήρας, όπου σύντομα όπως ενημέρωσε θα
γίνει η εξαγγελία της σχετικής προσφοράς,
η κατασκευή δρόμου από κυκλικό κόμβο
McDonalds προς Σωτήρα, αφού πρώτα συμφωνήσουν οι Δήμαρχοι Παραλιμνίου και Σωτήρας, η βελτίωση οδικού δικτύου των κοινοτήτων και η δημιουργία ποδηλατόδρομων για
να μπορούν οι τουρίστες να επισκέπτονται και
τις μη τουριστικές κοινότητες της περιοχής.
Το ΕΒΕΑ ευχαριστεί τον Υπουργό για το ενδιαφέρον του και την άψογη συνεργασία μαζί
του.
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Ποταμός Λιοπετρίου: Στασιμότητα στην έναρξη
των εργασιών ανάπλασης

Χ

ωρίς καμιά ενημέρωση παραμένει εδώ
και μήνες το Κοινοτικό Συμβούλιο Λιοπετρίου ως προς το τι θα γίνει με τις προσφορές για το έργο ανάπλασης του Ποταμού
Λιοπετρίου. Γεγονός που ήδη προκαλεί έντονη
δυσφορία τόσο στις Αρχές της κοινότητας όσο
και στους επαγγελματίες ψαράδες που δραστηριοποιούνται στον χώρο.
Σύμφωνα με πηγές του Κοινοτικού Συμβουλίου,
η εμπλοκή στην προώθηση της υλοποίησης του
έργου προέκυψε μετά που οι προσφοροδότες
που ενδιαφέρθηκαν υπέβαλαν προσφορές οι
οποίες κυμαίνονταν πέραν των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή κατά πολύ πιο πάνω από τα
6,8 εκατομμύρια ευρώ που είχε υπολογισθεί η
κατασκευή του.
Ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης η Ελεγκτική
Υπηρεσία ζήτησε την κατά γράμμα εφαρμογή
του Νόμου σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή την
ακύρωση της διαδικασίας προσφορών και την
επαναπροκήρυξή τους, με βάση το πραγματικό
κόστος του έργου, το οποίο εκ των πραγμάτων
είναι κατά πολύ πιο πάνω από τα 6,8 εκατομμύρια ευρώ.
Παρά ταύτα και παρόλο που η πιο πάνω εξέλιξη σημειώθηκε εδώ και κάποιους μήνες (από το
περασμένο φθινόπωρο), εντούτοις το όλο ζήτη-

Μ

μα φαίνεται να βρίσκεται επί του παρόντος στη
ναφθαλίνη, με το Κοινοτικό Συμβούλιο να είναι
σαφώς ενοχλημένο.
Το θέμα καθίσταται αυτή την περίοδο επίκαιρο
και για έναν ακόμη λόγο. Λόγω της θαλασσοταραχής το προηγούμενο διάστημα, η μπούκα του
φυσικού φιορδ έχει φλομώσει, με αποτέλεσμα
πολλές βάρκες να κολλούν κατά την προσπάθειά τους να εισέλθουν ή να εξέλθουν και οι χειριστές τους να δυσκολεύονται.
Επιπρόσθετα, λόγω της προοπτικής του έργου
ανάπλασης η υποδομή του ποταμού ως προς
τους χώρους που δένουν τις βάρκες οι ψαράδες
παραμένει σχεδόν ανύπαρκτη και τα όποια έργα
(μικρές αποβάθρες) τα έχουν κατασκευάσει και
τα συντηρούν με δικά τους έξοδα οι ίδιοι οι ψαράδες.
Το μοναδικό φυσικό φιορδ στο νησί
Στο Λιοπέτρι επίσης θεωρούν ότι η ανάπλαση
του ποταμού, του μοναδικού φυσικού φιορδ στο

νησί, θα αποτελέσει τη βάση για τη μελλοντική
τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της κοινότητας. Ιδιαίτερα μέσα από την προοπτική της ενοποίησης και της συγκρότησης δήμου, με την Αγία
Νάπα και τη Σωτήρα. Η δημιουργία γέφυρας που
θα ενώνει από νότια προς βόρεια τις όχθες του
ποταμού, καφετεριών, πλατείας με πλακόστρωτο
κ.λπ. θα αποτελέσουν, τονίζουν στο Λιοπέτρι, το
νοτιότερο παραλιακό τμήμα του νέου δήμου, σε
συνέχεια του παραλιακού μετώπου της Αγίας
Θέκλας που ανήκει στη Σωτήρα, αλλά και της
μαρίνας και κατ’ επέκταση του παραλιακού μετώπου της Αγίας Νάπας.
Ένα παραλιακό μέτωπο που θα είναι το μεγαλύτερο για μία και μόνο Δημοτική Αρχή στην Κύπρο
και το οποίο θα δώσει την ευκαιρία και στο Λιοπέτρι, που σήμερα μειονεκτεί, να μπει δυναμικά
στον τουριστικό χάρτη του νησιού.
Η μόνη ενημέρωση που είχε, σε ανεπίσημο επίπεδο πάντως, η κοινότητα Λιοπετρίου, και αυτή πριν
από μερικές βδομάδες, ήταν ότι καταβάλλονται
προσπάθειες να βρεθεί λύση.
“Ωστόσο ο καιρός περνά και λύση δεν μας
ανακοινώνεται”, δηλώνουν στο Κοινοτικό Συμβούλιο.
Πηγή: Φιλελεύθερος

ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου: Μειωμένος ο αριθμός
κρατήσεων λόγω κορωνοϊού

ειώθηκε ο αριθμός κρατήσεων στα
ξενοδοχεία της Κύπρου, την τελευταία
εβδομάδα, λόγω κορωνοϊού, ανέφερε στο ΚΥΠΕ, ο Δώρος Τάκκας, Πρόεδρος του
Παγκυπρίου Συνδέσμου Ξενοδόχων Αμμοχώστου
(ΠΑΣΥΞΕ).
Στις δηλώσεις του και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Τάκκας είπε πως «ο Μάρτιος είναι ιδιαίτερα
κρίσιμος μήνας, εάν μιλούμε ειδικά για την ρωσική
αγορά αφού είναι ο μήνας που γίνονται οι περισσότερες κρατήσεις. Το ατύχημα είναι ότι τις τελευταίες
ημέρες οι κρατήσεις έχουν «παγώσει» ειδικά από τη
ρωσική αγορά σε ανησυχητικό βαθμό, ενώ υπάρχουν και ακυρώσεις, αφού ο κόσμος δεν προχωρεί
για να κλείσει τις διακοπές του».
Πρόσθεσε ότι «το ίδιο ισχύει και για την βρετανική
αγορά αλλά και για τις υπόλοιπες αγορές, σε σημείο που οι μεγάλες τουριστικοί πράκτορες ανησυχούν. Σε συνομιλία που είχαμε μαζί τους, οι τουριστικοί πράκτορες ζητούν από τους ξενοδόχους
γενναιόδωρες προσφορές ούτως ώστε να προσελκύσουμε κόσμο για να κλείσει αυτή την περίοδο, τις
διακοπές του για την Κύπρο».
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση ο κ. Τάκκας είπε ότι «η
κατάσταση είναι πολύ ρευστή γιατί δεν γνωρίζουμε
πως θα κινηθεί η αγορά. Δεν γνωρίζουμε, δηλαδή,

εάν θα έχουμε θετική εξέλιξη, ή εάν θα συνεχίσει η
κατάσταση με τους ρυθμούς που έχουμε σήμερα»
είπε και σημείωσε πως «σε μια τέτοια περίπτωση η
κατάσταση είναι πάρα πολύ ανησυχητική».
Κληθείς να αναφέρει κατά πόσον οι πιέσεις που
ασκούν οι τουριστικοί πράκτορες στους ξενοδόχους μπορούν να υλοποιηθούν ή όχι, ο Πρόεδρος
του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου είπε πως «οι πράκτορες
ζητούν προσφορές ώστε τα πακέτα να γίνουν ακόμα
πιο ελκυστικά. Εμείς ανταποκρινόμαστε στο βαθμό
του δυνατού αλλά δεν είμαστε βέβαιοι εάν αυτό
μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα».
Ωστόσο συνέχισε «δεν γνωρίζουμε εάν θα φέρει
τα επιθυμητά αποτελέσματα, το να προσφέρουμε
δηλαδή ένα τουριστικό πακέτο κατά 10, 20 ή και

30% πιο φτηνά».
Σε άλλη ερώτηση ο κ. Τάκκας απάντησε πως «ασφαλώς θα ωφελήσει τον τουρισμό» σε περίπτωση που
δεν υπάρξει κρούσμα κορωνοϊού στην Κύπρο το
επόμενο διάστημα, σημειώνοντας ωστόσο ότι «θα
πρέπει να λάβουμε υπόψη ορισμένα γεγονότα που
σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα και έχουν πανικοβάλει τον κόσμο. Μεταξύ αυτών είναι η αναστολή
μεγάλων τουριστικών εκθέσεων όπως η ITB Βερολίνου, μια τεράστια έκθεση, γεγονός που έστειλε πολύ
αρνητικά μηνύματα στη συγκεκριμένη βιομηχανία».
Ο κόσμος συνέχισε «είναι προβληματισμένος και
σίγουρα αποφεύγει τα ταξίδια αυτή την εποχή, ενώ
δεν προχωρά για να κλείσει τις διακοπές του, γιατί δεν γνωρίζει πως θα εξελιχθεί η κατάσταση με
τον κορωνοϊό. Αυτό το «πάγωμα» της τουριστικής
αγοράς, δημιουργεί νευρικότητα, που μεταφέρεται
σε όλους» ανέφερε και σημείωσε πως «είναι πολύ
σημαντικό το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν είχαμε
κρούσμα κορωνοϊού στην Κύπρο, αλλά η κατάσταση, από τις χώρες από τις οποίες ταξιδεύει ο κόσμος προς το νησί μας, είναι αρνητική».

Πηγή: Famagusta.News / ΚΥΠΕ
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Πανδημοτική συγκέντρωση
των Δήμων Αγίας Νάπας,
Σωτήρας και του Κοινοτικού
Συμβουλίου Λιοπετρίου

Τ

ο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ) ήταν παρών στην Πανδημοτική
συγκέντρωση των Δήμων Αγίας Νάπας, Σωτήρας και του Κοινοτικού Συμβουλίου Λιοπετρίου, που
έλαβε χώρα στο Δημοτικό μέγαρο Σωτήρας όπου έγινε
παρουσίαση με θέμα ‘’ Μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση’’ ‘’Χάρτης Συνενώσεων’’. Η τεχνοκρατική μελέτη και η παρουσίαση έγινε από την Ε.Υ. και ήταν πολύ
κατατοπιστική και ανέδειξε κάποιες από τις αδυναμίες
της πρότασης της κυβέρνησης. Το ΕΒΕΑ ήταν και θα συνεχίσει να είναι πάντοτε, το κύριο στήριγμα των Δήμων
και Κοινοτήτων της Ελευθερης Επαρχίας Αμμοχώστου.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Μετανάστευση και εμπιστοσύνη
των πολιτών προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο

Δήμαρχος Δερύνειας κος
Άντρος Γ. Καραγιάννης
συμμετείχε ως ομιλητής
και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, σε συζήτηση
με θέμα «Μετανάστευση και εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση» που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Βασιλικό Ινστιτού-

το Διεθνών Σχέσεων στις Βρυξέλλες.
Στη συζήτηση έγινε παρουσίαση μελέτης που αφορά την εμπιστοσύνη που
δείχνουν οι πολίτες και οι ψηφοφόροι
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στη
συμπεριφορά των ψηφοφόρων, ιδιαίτερα σε χώρες που υπάρχουν αρκετοί
πρόσφυγες/μετανάστες.

Εναρκτήρια Σύνοδος της
Ολομέλειας της έβδομης θητείας
2020-2025 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής των Περιφερειών

Ο

Δήμαρχος Δερύνειας κος Άντρος Γ. Καραγιάννης συμμετείχε στην εναρκτήρια σύνοδο της
Ολομέλειας της έβδομης θητείας 2020-2025 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής των Περιφερειών, στην
οποία νέος Πρόεδρος εκλέγηκε
ο Περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας κος Απόστολος Τζιτζικώστας.
Ο Δήμαρχος Δερύνειας και μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
των Περιφερειών, σε παρέμβασή του στην παρουσίαση των
προτεραιοτήτων της Κροατικής
Προεδρίας του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε να
ενημερωθεί για τις προτάσεις
που θα καταθέσει η Κροατία για
την προώθηση της διεύρυνσης
της Ε.Ε. και την ενσωμάτωση των
Δυτικών Βαλκανίων στην Ε.Ε.
Παράλληλα ενημέρωσε την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής για τις ανησυχίες των πολιτών
που ακούστηκαν μέσα από διαλόγους και διαβουλεύσεις για
το «Μέλλον της Ευρώπης» που
αφορούν κυρίως την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος,
το προσφυγικό/μεταναστευτικό
ζήτημα, την εξωτερική πολιτική,
τα κοινωνικά προβλήματα και την
αλληλεγγύη μεταξύ των Λαών.
Η φωνή των πολιτών, κατέληξε ο
Δήμαρχος Δερύνειας, πρέπει να
φτάνει μέχρι τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα.

ΛΙΟΠΕΤΡΙ: Με μεγάλη
συμμετοχή η καρναβαλίστικη
παρέλαση “Τί Ρίο, τί Λίο”

Μ

ε μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1η Μαρτίου η Καρναβαλίστικη παρέλαση
της Κοινότητας Λιοπετρίου “Τί Ρίο, τί Λίο!”.

Στην καθιερωμένη, πλέον, καρναβαλίστικη παρέλαση στους
κεντρικούς δρόμους του Λιοπετρίου συμμετείχαν χθες Κυριακή, εκατοντάδες μικροί και μεγάλοι καρναβαλιστές ντυμένοι
με ευφάνταστες ιδέες και πολύ χιούμορ.
Βασίλισσα του Καρναβαλιού η χοροδιδάσκαλος Σκεύη Μανώλη.

