ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Διανέμεται Δωρεάν

Τεύχος 3/18

ΜΑΪΟΣ 2018

Επίσκεψη Ευρωβουλευτών στην κατεχόμενη
Αμμόχωστο
• Επίσκεψη στην Αμμόχωστο
πραγματοποίησαν Ευρωβουλευτές
για να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι
την κατάσταση εκεί. Σκοπός της
επίσκεψης είναι να επανέλθει στο
προσκήνιο το θέμα της επιστροφής
της Αμμοχώστου.
σελ. 2

Κυπριακό και Αμμόχωστος τα θέματα
της επίσκεψης ΕΒΕΑ στον Υπουργό
Εξωτερικών

• Ο Υπουργός εξέφρασε την άποψη ότι
σύντομα θα επαναρχίσουν οι συνομιλίες με
βάση το πλαίσιο Γκουτέρες

Απονομή του Κυπριακού
Βραβείου Εξαγωγών

• Οι εξαγωγές αποτελούν ένα σημαντικό
παράγοντα για την ανάπτυξη, επιτρέποντας
τη διατήρηση μιας εύρωστης και δυναμικής
οικονομίας
σελ. 7

σελ. 3

Ενδιαφέρουν
σελ. 3

Συζήτηση
Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Ελέγχου
για το Λιμάνι

σελ. 4

EBEA
Business Networking
Event

σελ. 5

Θέματα
βιομηχανίας
εξέτασε το ΚΕΒΕ

σελ.6

Σεμινάριο Online
“Tactical Sales
Initiatives for the
tourism Sector”
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Επίσκεψη Ευρωβουλευτών στην κατεχόμενη Αμμόχωστο
«Σήμερα δεν είσθε μόνοι.....Είμαστε μαζί σας....σήμερα είμαστε όλοι
Αμμοχωστιανοί, στις παρυφές αυτής της ιστορικής πόλης».

Α

υτά τόνισε με έμφαση η Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ.
Cecilia Wikström, κατά την κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη, την οποία έδωσε με τον
Δήμαρχο Αμμοχώστου κ. Αλέξη Γαλανό στο
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αμμοχώστου, στη
Δερύνεια.
Η Ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία επισκέφθηκε την
ακτή της Γλώσσας και περιόδευσε στην εξωτερική πλευρά της κατεχόμενης πόλης των
Βαρωσίων.

Κατά Νόμο Υπεύθυνος:
Ιάκωβος Χ’ Βαρνάβας
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
Εκδίδεται από το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου
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

Σκοπός της επίσκεψης του κλιμακίου, ανέφερε η Πρόεδρος, είναι όπως επανέλθει ξανά
στο προσκήνιο του Ευρωκοινοβουλίου το
θέμα της επιστροφής της Αμμοχώστου στην
βάση των προνοιών της Γραπτής Δήλωσης του
Ευρωκοινοβουλίου ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2012, που προνοεί μεταξύ άλλων την
εφαρμογή των ψηφισμάτων 550(1984) και
789(1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας του
Ο.Η.Ε.
Συνεχίζοντας η Cecilia Wikstrom τόνισε, ότι
εκείνο που έχει σημασία είναι η εφαρμογή
των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επιστροφή της
πόλης και την επάνοδο των νομίμων κατοίκων
της. Και είναι μια κρίσιμη στιγμή για την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού σιγά-σιγά οι κάτοικοι της εγκαταλείπουν τα εγκόσμια
πριν τους δοθεί η ευκαιρία να επιστρέψουν
στα σπίτια τους και σήμερα όλοι ανεξαιρέτως
οι Αμμοχωστιανοί θέλουν να επιστρέψουν.....
«Βρήκαμε δυσκολίες σήμερα να επισκεφθούμε την περίκλειστη πόλη. Αλλά είμαστε
εδώ! Με την επιστροφή μας στις Βρυξέλλες
θα ετοιμάσουμε έκθεση των γεγονότων την
οποία θα υποβάλουμε στην Ε.Ε. Είναι θέμα
ελευθερίας, δικαιοσύνης και επιστροφής των

κατοίκων της πόλης».
Ο Δήμαρχος Αμμοχώστου, κ. Αλέξης Γαλανός ευχαρίστησε θερμά την αντιπροσωπία της
Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τόνισε την ανάγκη για την συζήτηση του καυτού θέματος της επιστροφής
της από την σύνοδο των Αρχηγών κρατών
και των Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. κάτω
από οποιεσδήποτε συνθήκες. Και επιστροφής
της πόλης στους νόμιμους κατοίκους της. Οι
προσπάθειες για την επιστροφή της Βασιλεύουσας χρονολογούνται από το 2004, προς
την κατεύθυνση της Ε.Ε. και του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι μεγαλύτερη η σημασία της επιστροφής της πόλης από τα ΜΟΕ.
Το κλιμάκιο της Επιτροπής Αναφορών απαρτιζόταν από τους Ευρωβουλευτές: Cecilia
Wikström (Σουηδία) Πρόεδρος Επιτροπής –
Επικεφαλής Κλιμακίου, Alberto Cirio (Ιταλία),
Rosa Estaràs Ferragut (Ισπανία), Σοφία Σακοράφα (Ελλάδα), Angela Vallina (Ισπανία), και
Igor Soltes (Σλοβενία) μέλη. Teresa JiménezBecerril (Ισπανία), Δημήτρης Παπαδάκης
(Κύπρος) και Τάκης Χατζηγεωργίου (Κύπρος)
μέλη. Παρόντες ήσαν και οι Ευρωβουλευτέςμη μέλη της Επιτροπής κ. κ. Λευτέρης Χριστοφόρου και Νεοκλής Συλικιώτης.
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Κυπριακό και Αμμόχωστος τα θέματα της επίσκεψης
ΕΒΕΑ στον Υπουργό Εξωτερικών

Α

ντιπροσωπεία του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, συναντήθηκε με τον
Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Χριστοδουλίδη,
με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για τις τρέχουσες εξελίξεις στο Κυπριακό, την επίσκεψη
της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Κύπρο για το ζήτημα της
Αμμοχώστου, το άνοιγμα του οδοφράγματος
Δερύνειας, τις επιχειρηματικές αποστολές στο
εξωτερικό και άλλα ζητήματα.
Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο Κυπριακό ο
κ. Χριστοδουλίδης, εξέφρασε την άποψη ότι
σύντομα θα επαναρχίσουν οι συνομιλίες, με
βάση το πλαίσιο Γκουτέρες, μετά και τον διορισμό της Αμερικανίδας Τζέιν Χολ Λούτε, ως
νέας απεσταλμένης του Γ.Γ. του ΟΗΕ, η οποία
αναμένεται σύντομα να έλθει στην Κύπρο για
διερευνητικές επαφές με τα ενδιαφερόμενα
μέρη.

η επιβεβαίωση και επαναφορά στο προσκήνιο
της γραπτής δήλωσης του Ευρωκοινοβουλίου
ημερομηνίας 14/02/2012 που προνοεί μεταξύ άλλων την εφαρμογή των ψηφισμάτων
550 (1984) και 789 (1992) του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ, για την επιστροφή της
Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της.

Όσον αφορά την επίσκεψη κλιμακίου της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο στις 7 – 8 Μαΐου 2018, ο
κ. Υπουργός επεσήμανε ότι σκοπός της είναι

Εκ μέρους του ΕΒΕΑ ο Πρόεδρος ο κος Αυγουστίνος Παπαθωμάς εξέφρασε την ευχή ότι
θα ανοίξει επιτέλους η Αμμόχωστος για τους
κατοίκους της και ότι αυτό μπορεί να συνδυα-

Εισαγωγές προϊόντων
αλουμινίου - εκ
των προτέρων
επιτήρηση

Τ

ο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και
Τουρισμού ανακοινώνει ότι
σύμφωνα με τον Κανονισμό
2018/640 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, έχει καθιερωθεί
σύστημα επιτήρησης για
ορισμένα χαλυβουργικά
προϊόντα, το οποίο ισχύει
από τις 12 Μαΐου 2018
μέχρι τις 15 Μαΐου 2020.
Για να εισαχθούν (τεθούν σε
ελεύθερη κυκλοφορία) στην
ΕΕ τα προϊόντα αλουμινίου
που περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα Ι του Κανονισμού και εμπίπτουν στους

κωδικούς 7601, 7604,
7605, 7606, 7607, 7608,
7609, 7616.99, απαιτείται
άδεια εισαγωγής.
Το μέτρο ισχύει για όλες τις
τρίτες χώρες. Τα προϊόντα
καταγωγής Νορβηγίας,
Ισλανδίας και Λιχτενστάιν
εξαιρούνται. Εξαιρούνται
επίσης τα προϊόντα με καθαρό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 2500 χιλιόγραμμα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται
στα τηλέφωνα 22867332,
22867197 και 22867220.

στεί με το επικείμενο άνοιγμα του οδοφράγματος στη Δερύνεια.
Περαιτέρω συζητήθηκαν θέματα επιχειρηματικής φύσης και συμφωνήθηκε όπως διοργανωθούν κοινές αποστολές στο εξωτερικό με
σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη της Επαρχίας Αμμοχώστου και της Κύπρου γενικότερα
καθώς και για την διοργάνωση άλλων εκδηλώσεων στην Κύπρο για θέματα που εμπίπτουν
στην αρμοδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών.

Συνεδρίαση
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Ελέγχου για το λιμάνι

Ο

ι συμβάσεις που υπογράφηκαν με τις αναδόχους εταιρείες για
την ανάληψη της διαχείρισης του
λιμανιού Λεμεσού και ενδεχόμενη
διασπάθιση από την εφαρμογή τους,
ήταν το αντικείμενο συζήτησης στη
συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Παρακολούθησης Σχεδίων Ανάπτυξης και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των αρμοδίων υπηρεσιών
του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
οι οποίοι απάντησαν στις ερωτήσεις
που ετέθησαν από τους βουλευτές
και κατέθεσαν τις δικές τους απόψεις τόσο για τα οφέλη όσο και για
τα προβλήματα που προέκυψαν μετά
την παρέλευση ενός έτους από την
ανάληψη της διαχείρισης του λιμανιού από τους ιδιώτες επενδυτές.
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Το ΔΣ αποφάσισε τη διοργάνωση παρόμοιου επιχειρηματικού κοκτέιλ και στην Ελεύθερη Αμμόχωστο, στις 22 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή από τις 7:30.
Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν αργότερα.

Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Διαμεταφορέων

Π

ραγματοποιήθηκε πρόσφατα στα
γραφεία του Επιμελητηρίου στη
Λεμεσό, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Διεθνών Διαμεταφορέων Κύπρου (Cyprus Freight Forwarders &
Logistics Association).
O Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Θωμάς Σαββίδης στη λογοδοσία του, αναφέρθηκε στις
ενέργειες του Δ.Σ για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων που δημιουργήθηκαν με την
ανάληψη της διαχείρισης των λιμανιών από
ιδιώτες επενδυτές, επισημαίνοντας ότι κοινός
στόχος του Συνδέσμου και του ΚΕΒΕ, ήταν
και είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας και
ανταγωνιστικότητας των λιμανιών μας και η
συγκράτηση των νέων χρεώσεων σε λογικά
επίπεδα.
Περαιτέρω αναφέρθηκε στις τακτικές επαφές που είχε το Δ.Σ. με το ΚΕΒΕ, με τις διαχειρίστριες εταιρείες EUROGATE και DP
WORLD και με άλλους φορείς για θέματα
διαδικασιών, κανονισμών, ταρίφων και δικαι-

ωμάτων καθώς και στα θέματα της τακτικής
ενημέρωσης και επιμόρφωσης των μελών,
την εκπροσώπηση του Συνδέσμου στην Παγκόσμια Ομοσπονδία FIATA και άλλα ζητήματα.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για την επόμενη διετία, το οποίο απαρτίζεται από τους:
Ανδρέα Ορθοδόξου, Βασίλη Κόττη, Γιώργο
Λούτσιο, Έρμα Αγιώτη, Θωμά Σαββίδη, Πάμπο Πιερή και Ροδούλα Ελπιδοφόρου.

Σεμινάριο για δασμολογικές ποσοστώσεις

Τ

ο Τμήμα Τελωνείων διοργανώνει τις κάτωθι δύο ημερίδες
με σκοπό την ενημέρωση των εισαγωγέων και άλλων ενδιαφερόμενων με θέμα «Δασμολογικές ποσοστώσεις /
πρακτική εφαρμογή μέσω Taric και του συστήματος εισαγωγών
– επιτήρηση εμπορευμάτων».
•

21 Μαΐου 2018 και ώρα 9:30 – 12:30 στο Αρχιτελωνείο

(Υπ. Οικονομικών 2ος όροφος)
•

22 Μαΐου 2018 και ώρα 9:30 – 12:30 στο Αρχιτελωνείο
(Τελωνείο Λεμεσού 1ος όροφος)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο email: sdemetriadou@customs.mof.gov.cy
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Θέματα βιομηχανίας εξέτασε η αρμόδια
Επιτροπή του ΚΕΒΕ

Σ

υνήλθε πρόσφατα η Επιτροπή Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ,
υπό την προεδρία του νέου
Αντιπροέδρου του ΚΕΒΕ κ. Ντίνου Μιτσίδη και εξέτασε τα πιο κάτω θέματα
και αποφάσισε τις ενέργειες που θα
γίνουν για την προώθηση / επίλυση
τους.

ση του αιτήματος του ΚΕΒΕ).

1. Κόστος Ενοικίων κρατικών τεμαχίων στις Βιομηχανικές Ζώνες (υπερβολική καθυστέρηση στην υλοποίη-

4. Ενημέρωση για τη Μελέτη αξιολόγησης του θεσμού των Βιομηχανικών
Περιοχών του ΥΕΕΒΤ.

Μ

2. Αυξήσεις στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας από την εφαρμογή
των νέων διατιμήσεων.
3. Κόστος αποχετευτικών τελών ως
αποτέλεσμα των νέων εκτιμήσεων
του Τμήματος Κτηματολογίου.

Υποτροφία Daikin σε άριστη φοιτήτρια
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

ια άριστη φοιτήτρια
της Σχολής Μηχανολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, που συνεχίζει
τις μεταπτυχιακές σπουδές της
στην Βιομηχανική, ήταν η δικαιούχος της φετινής υποτροφίας
Daikin, από την εταιρεία ΦΑΝΟΣ
ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ. Η συγκεκριμένη
υποτροφία δίνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με την ευκαιρία
της συμπλήρωσης 20 χρόνων
συνεργασίας με την Daikin, κατασκευάστρια εταιρεία ανώτερων
κλιματιστικών συστημάτων.

παραδόθηκε στη φοιτήτρια Ιωάννα Κατσαμπά η επιταγή των
€3000 της φετινής υποτροφίας.

Σε μια μικρή τελετή στα γραφεία
της εταιρείας Επιφανίου στη Λευκωσία, στην παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου
κου Κωνσταντίνου Χριστοφίδη,
των διευθυντών της εταιρείας και
στελεχών του τμήματος Daikin,

Κατά τη διάρκεια της τελετής τονίστηκε από τη διεύθυνση της εταιρείας η σημασία που δίνεται στη
σχέση της με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και γενικά την ακαδημαϊκή
κοινότητα, αφού ένας από τους
διαχρονικούς στόχους της εται-

Παράδοση της επιταγής από τον κο Επιφανίου στην Ιωάννα Κατσαμπά

ρείας είναι να διατηρείται ενήμερη με τα τελευταία τεχνολογικά
νέα του τομέα της και να διαχέει
τη γνώση που αποκτά στους συνεργάτες της.
Η φετινή χρονιά είναι σημαδιακή
για την εταιρεία Επιφανίου, αφού
συμπληρώνει 50 χρόνια από την
ίδρυση της. Στο σύντομο λόγο
που απηύθυνε προς την εταιρεία

ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου,
αφού ευχαρίστησε για τη στήριξη
και συνεχάρη τη φοιτήτρια, ανέτρεξε στο έτος ίδρυσης της εταιρείας, το 1968, και ανέφερε σειρά κοσμογονικών γεγονότων που
σημάδεψαν τον πλανήτη εκείνη
τη χρονιά, μεταξύ των οποίων η
πρώτη τροχιά γύρω από το φεγγάρι του Απόλλο 8, οι δολοφονίες
του Μάρτιν Λούθερ Κιγκ και του
Ρόμπερτ Κέννετυ, η ανύψωση της
μαύρης γροθιάς στους Ολυμπιακούς αγώνες του Μεξικού, που
σημάδεψε την αρχή της κατάργησης των φυλετικών διακρίσεων
στην Αμερική και άλλων γεγονότων. Ο κος Χριστοφίδης ανέπτυξε επίσης το όραμα του για το
Πανεπιστήμιο και εξήγησε πώς
αυτό μπορεί να συμβάλει στην
ανάπτυξη τόσο της οικονομίας
όσο και της προόδου της χώρας.

Χαρακτηριστικά ενός Ηγέτη - Διευθυντή

Ο

καλός Ηγέτης – Διευθυντής μοιράζει δουλειές και μοιράζεται δίκαια τους επαίνους για τις επιτυχίες αναλαμβάνοντας
παράλληλα τις ευθύνες του στις αποτυχίες. Έχει πάντοτε
χρόνο, είναι προβλέψιμος, προσπελάσιμος, γνωρίζει πότε να συμβιβαστεί, είναι αντικειμενικός, αναγνωρίζει και δίνει ευκαιρίες στους
συνεργάτες του τους οποίους προσπαθεί να βελτιώνει συνεχώς,
«αφουγκράζεται» στο τι του λένε οι άλλοι, παραδέχεται τα λάθη του
ενώπιων των άλλων και προσπαθεί να μη τα ξανακάνει.
Ρωτά τον εαυτό του τακτικά:
• Τι πρέπει να σταματήσω να κάνω;
• Τι πρέπει να αρχίσω να κάνω;

• Τι πρέπει να συνεχίσω να κάνω και με ποια προτεραιότητα;
• Μήπως μείναμε στάσιμοι στις λύσεις του χθες για τα προβλήματα
του σήμερα και τις μελλοντικές προοπτικές;
• Βοηθώ όσο πρέπει τους άλλους να αναπτυχθούν βοηθώντας ταυτόχρονα και τον εαυτό μου;
• Οι εποχές αλλάζουν, τα μυαλά αλλάζουν, οι γενιές αλλάζουν. Μήπως σκέφτομαι λάθος;

Χριστόδουλος Νεοφύτου
Μέλος Δ.Σ. Εύρηκα Λτδ
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Εκδήλωση τιμής Νίκου Φλουρέντζου

Ε

κδήλωση προς τιμή του Νίκου Φλουρέντζου για την ανιδιοτελή προσφορά του στον κυπριακό αθλητισμό και
στην πολιτική ζωή της Κύπρου, πραγματοποιήθηκε στις 23 Απριλίου 2018 στο Δημαρχείο
Λεμεσού.
Ο Νίκος Φλουρέντζος διετέλεσε Δημοτικός
Σύμβουλος Αμμοχώστου πριν το 1974 στην
Αμμόχωστο, βουλευτής Αμμοχώστου, Πρόεδρος του Σωματείου της Νέας Σαλαμίνας για
20 συνεχόμενα χρόνια, καθώς και μέλος του
Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου.
Ο Δήμαρχος Αμμοχώστου κ. Αλέξης Γαλανός στον χαιρετισμό του, έδωσε έμφαση
στο τεράστιο έργο που επιτέλεσε ο Νίκος
Φλουρέντζος τόσο στην Αμμόχωστο πριν το
1974 αλλά και στα πέτρινα χρόνια της προσφυγιάς. Το πολιτικό και κοινωνικό του έργο
παρουσίασε ο πρώην Δήμαρχος Αμμοχώστου κ. Κίκης Καζαμίας και την αθλητική του
δράση παρουσίασε ο κ. Πάμπος Στυλιανού,
πρώην Πρόεδρος του ΚΟΑ. Η εκδήλωση
διανθίστηκε με τραγούδια από το μουσικό
ωδείο της Ρέας Καυκαλιά. Παράλληλα, έγινε

προβολή αποσπάσματος από την αθλητική
εκπομπή «Ρετρό» του Γιώργου Μελετίου, η
οποία προβάλλεται από το ΡΙΚ.
Βαθύτατα συγκινημένος ο Νίκος Φλουρέντζος, παραλαμβάνοντας το συμβολικό
δώρο που του επιδόθηκε από τον Δήμαρχο

Αυτοί που έφυγαν:
Άκης Χρυσοστόμου,
Σταύρος Πισσαρίδης

Τ

ο Επιμελητήριο και ο επιχειρηματικός κόσμος
της Αμμοχώστου αποχαιρέτησε πρόσφατα δύο εκλεκτούς φίλους και συνεργάτες,
τον Άκη Χρυσοστόμου – Διευθυντή της «Cyprus Shipping Co.»
Ltd και τον Σταύρο Πισσαρίδη
– Διευθυντή της εταιρείας «Ορφανίδης & Μυράτ Λτδ».
Αμφότεροι ξεκίνησαν την σταδιοδρομία τους στην Αμμόχωστο
στον τομέα της Εμπορικής Ναυτιλίας και μετά το 1974 συνέχισαν στη Λεμεσό όπου λειτούργησε το μεγαλύτερο λιμάνι της
Κύπρου μετά την κατάληψη της
Αμμοχώστου και του λιμανιού
της.

Συνέβαλαν τα μέγιστα στην ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας
στην Κύπρο και των διεθνών μεταφορών, ασφαλειών και λιμενικών υπηρεσιών.
Ταυτόχρονα όμως καταξιώθηκαν στη συνείδηση του κοινού,
μέσα από την πλούσια προσφορά και δράση τους, όχι μόνο στα
επιχειρηματικά πράγματα αλλά
και στα κοινωνικά – πολιτιστικά
δρώμενα της Αμμοχώστου και
της κοινωνίας γενικότερα.
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο
Αμμοχώστου,
εκφράζει την εκτίμηση και τα
συλλυπητήρια του προς τις οικογένειες, τους συγγενείς και
συνεργάτες τους.

Αμμοχώστου, αφού ευχαρίστησε θερμά το
Δήμο Αμμοχώστου, αναφέρθηκε στις τεράστιες δυσκολίες που κλήθηκε να υπερπηδήσει μαζί με τους συνεργάτες του, αλλά και με
την ενεργό συμμετοχή όλων των συνοδοιπόρων του που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων μετά τον βίαιο εκτοπισμό το 1974.

Σεμινάριο
“Tactical Sales Initiatives
Online Marketing
for the Tourism Sector”

T

o ΕΒΕΑ / ΚΕΒΕ διοργανώνει στις 22 & 23 Μαΐου
2018, στο ξενοδοχείο
Alion στην Αγία Νάπα το σεμινάριο με θέμα «Tactical Sales
Initiatives Online Marketing for
the Tourism Sector”, το οποίο
απευθύνεται σε ξενοδόχους, ταξιδιωτικούς πράκτορες, διοργανωτές ταξιδίων, καθώς και σε άλλες
τουριστικές επιχειρήσεις που θέλουν να βελτιώσουν τις τακτικές
πωλήσεων και το μάρκετινγκ που
εφαρμόζουν ώστε να επιτυγχάνουν υψηλότερες πωλήσεις ειδικά
σε περιόδους χαμηλής ζήτησης.
Επιπλέον το σεμινάριο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν στοχευμένες εκστρατείες

μάρκετινγκ αξιοποιώντας πλήρως
τα σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία ηλεκτρονικής προβολής και
προώθησης των υπηρεσιών τους.
Το πρόγραμμα είναι πρακτικής
φύσης και σ’ αυτό θα διδάξει
ο Ελληνοαμερικανός εμπειρογνώμονας κ. Philip Ammerman.
Το δικαίωμα συμμετοχής είναι
€1.785 + ΦΠΑ και επιχορηγείται
εξ’ ολοκλήρου από την ΑνΑΔ σαν
πρόγραμμα ζωτικής σημασίας.
Για πληροφορίες και δηλώσεις
συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του
ΕΒΕ Αμμοχώστου στο τηλέφωνο
23829264.
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Απονομή Κυπριακού Βραβείου Εξαγωγών

Σ

τα πλαίσια μια ωραίας τελετής που
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Προεδρικού Μεγάρου, στις 24.04.2018, υπό την αιγίδα του
Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, έγινε η απονομή του Κυπριακού
Βραβείου Εξαγωγών στις επιχειρήσεις εκείνες που σημείωσαν σημαντικές επιδόσεις για
το έτος 2016.
Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Βραβείων Εξαγωγών κ. Ανδρέας Μάτσης μεταξύ άλλων ανέφερε τα ακόλουθα:
Το 2017 αποδείχτηκε ένας πολύ επιτυχημένος χρόνος, αφού η κυπριακή οικονομία στηριζόμενη
στη μεγάλη αύξηση του
τουρισμού, τη συνεχιζόμενη πολύ καλή επίδοση των
εξαγωγών υπηρεσιών και
την αναθέρμανση των πάγιων επενδύσεων, πέτυχε
ψηλό ρυθμό αύξησης του
ΑΕΠ κατά 3.9%, έναν από
τους πιο ψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Είναι σημαντικό ότι η διεύρυνση της παραγωγής συνοδεύτηκε από μια πολύ καλή
επίδοση στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης. Προκαταρτικά υπολογίζεται ότι το 2017 δημιουργήθηκαν 12.000 νέες θέσεις εργασίας, με
αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της ανεργίας που κατά τις εκτιμήσεις της Eurostat θα
είναι γύρω στο 11% για ολόκληρο το 2017
σε σύγκριση με 11.9% το 2016.
Σημειώνουμε τη συνεχιζόμενη προσήλωση
στην πειθαρχημένη δημοσιονομική πολιτική.
Το 2016 επιτεύχθηκε δημοσιονομικό πλεόνασμα μετά από 7 χρόνια ελλειμμάτων, ενώ αναμένεται τα δημοσιονομικά μεγέθη να είναι και
πάλι πλεονασματικά το 2017.
Οι εξαγωγές του 2017 συγκρινόμενες με
εκείνες του 2016 δίδουν τα ακόλουθα αποτελέσματα: Συνολικές εξαγωγές αγαθών και

υπηρεσιών σημείωσαν αύξηση 8.22%, εξαγωγές υπηρεσιών σημείωσαν αύξηση 7.97%,
εξαγωγές αγαθών σημείωσαν αύξηση 9.09%
και εξαγωγές μόνο εγχώριων αγαθών σημείωσαν αύξηση 31.20%.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εξαγωγές αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα για την
ανάπτυξη, επιτρέποντας τη διατήρηση μιας
εύρωστης και δυναμικής οικονομίας. Μακροχρόνια, η Κύπρος πέτυχε ανάπτυξη μέσω της
προώθησης των εξαγωγών. Αρχικά πέτυχε
καλές επιδόσεις στις εξαγωγές γεωργικών
προϊόντων. Αργότερα αναπτύχθηκαν οι βιομηχανικές εξαγωγές για να ακολουθήσουν οι

των 50 ατόμων απονέμεται στην εταιρεία
Firepro Systems Ltd η οποία ασχολείται με συστήματα πυρόσβεσης τύπου αεροζόλ.

3. Το Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιχειρήσεις με προσωπικό πέραν των 50 ατόμων απονέμεται στην εταιρεία Petrou Bros
Dairy Products Ltd η οποία ασχολείται με την
παραγωγή χαλουμιού και γαλακτοκομικών
προϊόντων.

Β’ Βραβείο Γεωργικών Προϊόντων
Το Βραβείο για τα γεωργικά προϊόντα απονέμεται στην εταιρεία Kimagro
Fishfarming Ltd για τις εξαιρετικές επιδόσεις της στον
τομέα παραγωγής, συσκευασίας και εξαγωγής φρέσκιας
τσιπούρας και λαυράκι.

Γ’ Ειδικό Βραβείο για Βιομηχανικά Προϊόντα
Το Ειδικό βραβείο για βιομηχανικά προϊόντα απονέμεται
στην εταιρεία Elysee
Irrigation Systems Ltd η
οποία ασχολείται με την παραγωγή πλαστικών σωλήνων
και εξαρτημάτων για άρδευση και ύδρευση.
επιτυχίες στις εξαγωγές υπηρεσιών.

Δ’ Βραβείο για τις Υπηρεσίες
Τα Βραβεία Εξαγωγών απονέμονται
στις πιο κάτω εταιρείες:

Α’ Βραβείο για Βιομηχανικά Προϊόντα
1. Το Βραβείο Βιομηχανικών Προϊόντων για
επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 50 άτομα
απονέμεται στη βιομηχανία Food Ram Ltd η
οποία ασχολείται με την παραγωγή βελτιωτικών για τις βιομηχανίες τροφίμων.

2. Το Βραβείο Εξαγωγών Βιομηχανικών Προϊόντων για επιχειρήσεις με προσωπικό πέραν

Το βραβείο υπηρεσιών απονέμεται στις πιο
κάτω εταιρείες οι οποίες ανήκουν σε δύο ξεχωριστές κατηγορίες.

1. Armonia Estates Ltd (Member of Leptos
Group), η οποία ασχολείται στον τομέα πώλησης ακινήτων, υποστήριξης και διαχείρισης
έργων και ακινήτων.

2. Odyssey Consultants Ltd για την ανοδική
πορεία των εξαγωγών της στον τομέα της
πληροφορικής και συστημάτων ασφαλείας
του κυβερνοχώρου.

