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Χαιρετισμός του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του 

ΕΒΕ Αμμοχώστου 

Με μεγάλη ικανοποίηση χαιρετίζω την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, η οποία δυστυχώς, παρά τις συνεχείς 
προσπάθειες της Κυβέρνησης, πραγματοποιείται γι’ ακόμη μια χρονιά μακριά από την 
αγαπημένη πόλη του Ευαγόρα. Ευχή όλων είναι όπως η επόμενη Συνέλευση των μελών 
σας πραγματοποιηθεί στη φυσική σας έδρα. 

Πολλοί είναι, θεωρώ, οι λόγοι που καθιστούν τη σημερινή συγκέντρωση ιδιαιτέρως 
σημαντική. Το 2018, συνεπεία πρωτίστως των καλών επιδόσεων των παραγωγικών 
δυνάμεων της οικονομίας μας, συνεχίστηκε η ανοδική τάση στον ρυθμό ανάπτυξης του 
ΑΕΠ της χώρας, καταγράφοντας ένα πολύ υγιές 3,9% για το δεύτερο τρίμηνο του έτους. 
Με απλά λόγια, τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Κύπρος μας καταφέρνει, ενάντια στις 
κατά καιρούς δυσκολίες, να προχωρά μπροστά και να αναπτύσσεται. Αιχμή του δόρατος 
των προσπαθειών που από κοινού καταβάλλουμε, η δουλειά και οι πρωτοβουλίες του 
εμποροβιομηχανικού μας κόσμου και, φυσικά, των μελών του ΕΒΕ Αμμοχώστου. 

Είστε, λοιπόν, άξιοι θερμών συγχαρητηρίων για το έργο που επιτελείτε όλα αυτά τα 
χρόνια και, με δεδομένη τη στήριξη του Κράτους στο επιχειρείν, σας καλώ όπως 
συνεχίσετε με ακόμη περισσότερο ζήλο και αφοσίωση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 
πρόοδος σε όλους τους τομείς. Σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό 
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περιβάλλον, στόχος μας ήταν και παραμένει ο συνεχής διάλογος μαζί σας προς εξεύρεση 
των καλύτερων δυνατών, υπό τις περιστάσεις, λύσεων. 

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, επικεντρωθήκαμε, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση 
στοχευμένων προγραμμάτων ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας και της 
επιχειρηματικής καινοτομίας, ανάπτυξης του μεταποιητικού τομέα και των εξαγωγών, 
αλλά και προώθησης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Συγκεκριμένα, για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020 αναμένεται να παραχωρηθούν χορηγίες ύψους €128 εκατομμυρίων, 
με βάση Σχέδια Χορηγιών που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία και την Κυπριακή Δημοκρατία. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν 
δοθεί εγκρίσεις ύψους €69 εκατομμυρίων σε 1.002 επιχειρήσεις. 

Παράλληλα, η Κυβέρνησή μας έχει θέσει ως τομέα ύψιστης προτεραιότητας αυτόν του 
τουρισμού, ο οποίος αποτελεί για την Κύπρο και, ειδικότερα, για την ελεύθερη 
Αμμόχωστο, έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης. Μετά την περσινή 
χρονιά των ρεκόρ, υπενθυμίζω, καταγράφουμε και φέτος πολύ καλές επιδόσεις, με 8% 
περισσότερες αφίξεις μέχρι τον Αύγουστο και έσοδα, μέχρι τον Ιούνιο, αυξημένα κατά 
4%. Κι αυτό, μάλιστα, παρά την τουριστική ανάκαμψη ανταγωνιστικών μας προορισμών 
εντός του 2018. Είμαστε, πρέπει να πω, αισιόδοξοι, δεδομένων και των ενδείξεων που 
έχουμε ενώπιόν μας, ότι και η φετινή χρονιά θα κλείσει με ιστορικά ρεκόρ. 

Στοχεύοντας, λοιπόν, στην αειφορία του κυπριακού τουρισμού, στις 2 Ιανουαρίου 2019 
θα λειτουργήσει το εξειδικευμένο Υφυπουργείο Τουρισμού, το οποίο αναλαμβάνοντας 
πλήρως τις αρμοδιότητες στον τομέα, θα κληθεί να εφαρμόσει, επίσης, τη νέα μας 
Εθνική Στρατηγική για τον Τουρισμό, με χρονικό ορίζοντα το 2030. Στο ενδιάμεσο, η 
Κυβέρνηση συνεχίζει τον εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα 
θέματα τουρισμού, με σκοπό τη διευκόλυνση της αδειοδότησης και λειτουργίας των 
τουριστικών επιχειρήσεων. Έχει υποβληθεί ήδη στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 
νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, ενώ θα 
ακολουθήσουν τα νομοθετήματα που αφορούν στους τουριστικούς πράκτορες, τα 
κέντρα αναψυχής κ.λπ. 

Οφείλουμε, σε κάθε περίπτωση, να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, υλοποιώντας τις 
πολιτικές εκείνες που έχουμε σχεδιάσει, ακριβώς, για να αναβαθμίσουμε και να 
εκσυγχρονίσουμε πραγματικά το τουριστικό μας προϊόν. Πολιτικές, πρέπει να τονίσω, 
που ενισχύουν τη συνεργασία μας με μεγάλους οργανωτές ταξιδίων του εξωτερικού, 
αυξάνουν την αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου και καθιστούν τον τουριστικό μας 
τομέα πόλο έλξης για μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές, περιλαμβανομένων των 
μαρίνων, του πολυθεματικού καζίνο θέρετρου και των γηπέδων γκολφ. 

Όπως καλά γνωρίζετε, η Αμμόχωστος απολαμβάνει ήδη σημαντικά οφέλη. Για 
παράδειγμα, αφού αξιοποιήθηκαν δεόντως τόσο τα πολεοδομικά κίνητρα όσο και οι 
χορηγίες που δόθηκαν για προώθηση των τουριστικών αναπτύξεων, η επαρχία σας 
αριθμεί σήμερα 35.500 αδειούχες κλίνες σε 228 καταταγμένες ξενοδοχειακές 
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επιχειρήσεις, ενώ 6.000 επιπλέον κλίνες που έχουν δημιουργηθεί σε αυτές τις 
επιχειρήσεις είναι στη διαδικασία εξασφάλισης των κατά Νόμο Αδειών. Στη διαδικασία 
εξασφάλισης αδειών βρίσκονται, επίσης, 5.000 νέες κλίνες οι οποίες έχουν 
δημιουργηθεί εντός νέων και υφιστάμενων ξενοδοχείων που έτυχαν ριζικών 
ανακαινίσεων, ενώ 1.300 κλίνες είναι υπό ανέγερση σε τρία νέα ξενοδοχεία. 

Οι πιο πάνω εξελίξεις αυξάνουν τη συνολική δυναμικότητα κλινών στην επαρχία 
Αμμοχώστου στις 47.800, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 45% περίπου της συνολικής 
παγκύπριας δυναμικότητας. Είναι, νομίζω, σαφής η σπουδαιότητα της περιοχής σας 
όσον αφορά στην προσέλκυση τουριστικού ρεύματος. 

Ασφαλώς, μεγάλης σημασίας για την παραπέρα ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος 
της ελεύθερης Αμμοχώστου, είναι και η δημιουργία των μαρίνων, σε Αγία Νάπα και 
Παραλίμνι. Πρόκειται για δύο μεγάλα έργα υποδομής που πέραν της συνεισφοράς τους 
στο φιλόδοξο παζλ για μια ενιαία ζώνη ναυσιπλοΐας, δημιουργούν, μεταξύ άλλων, νέες 
θέσεις εργασίας και προορίζονται για την προσέλκυση τουριστών υψηλών εισοδημάτων, 
καθώς και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, που είναι πάγιος και διαχρονικός 
μας στόχος. 

Η ολοκλήρωση, σημειώνω, όλων των υποχρεωτικών έργων της μαρίνας Αγίας Νάπας 
αναμένεται στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2019, λαμβάνοντας υπόψη και τη μέχρι 
σήμερα πρόοδο των εργασιών. 

Η δε μαρίνα Παραλιμνίου, για την οποία υπογράψαμε τις απαιτούμενες συμβάσεις τον 
Γενάρη του 2018, θα κηρυχθεί επίσημο σημείο εισόδου στη Δημοκρατία μόλις 
λειτουργήσει, περί τα μέσα του 2021. 

Αγαπητά μέλη του ΕΒΕ Αμμοχώστου, 

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

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

 


