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Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζουμε στη φετινή Ετήσια Γενική Συνέλευση 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου. Όπως, όλοι γνωρίζετε, 
η φετινή Γενική Συνέλευση μας γίνεται κάτω από το αρνητικότατο κλίμα που 
δημιούργησε η παράνομη και προκλητική ενέργεια της Τουρκίας και του 
ψευδοκράτους να ανοίξουν ένα μέρος της παραλίας της κατεχόμενης πόλης μας.  

Την ίδια ώρα βιώνουμε τις επιπτώσεις της πρωτοφανούς πανδημίας που έπληξε τον 
πλανήτη. Πέρα των υγειονομικών επιπτώσεων, η πανδημία έχει επηρεάσει και την 
οικονομία, η πορεία της οποίας εξαρτάται απόλυτα από την εξέλιξη του ιού.  

Είναι φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε συμπληγάδες τόσο στο εθνικό θέμα, όσο 
και στην οικονομία. Η διαχείριση των ζητημάτων αυτών θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό 
το αύριο του τόπου.  

 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 

 

Ξεκινώντας από την Αμμόχωστο επανατονίζουμε ότι το Δ.Σ. του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ) καταδίκασε και καταδικάζει με τον 
πιο έντονο και κατηγορηματικό τρόπο την άνευ προηγουμένου τουρκική πρόκληση, 
να ανοίξει αυθαίρετα και ετσιθελικά το παραλιακό μέτωπο των Βαρωσίων. Να 
αναμοχλεύσει τις πληγές όλων των Αμμοχωστιανών και όχι μόνο και να καταστήσει 
ανέφικτη την έναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για δίκαιη επίλυση του Κυπριακού 
προβλήματος. 

Στα πλαίσια αυτά, το Επιμελητήριο Αμμοχώστου, έχει αποστείλει επιστολές προς τον 
ΟΗΕ, τους πρέσβεις των χωρών μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας καθώς 
και στις πρεσβείες των χωρών μελών της Ε.Ε., απευθύνοντας έκκληση για να 
εφαρμοστεί το Διεθνές δίκαιο και να επιστραφεί η περίκλειστη πόλη στους νόμιμους 
κατοίκους της.  

Δυστυχώς, οι πολύχρονες προσπάθειες των Αμμοχωστιανών, να επιστρέψουμε στην 
πόλη μας, βρίσκουν συνεχώς την άρνηση της τουρκικής πλευράς. Παρά τις 
πολυάριθμες αποφάσεις και ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, της ΕΕ και άλλων 
διεθνών οργανισμών, η τουρκική πλευρά παραμένει άτεγκτη και αδιάλλακτη, 
γεγονός που οξύνει τις εντάσεις και υπονομεύει τις όποιες πιθανότητες 
αποτελεσματικών συνομιλιών για το κυπριακό. 

Απαιτούμε όπως εφαρμοστεί άμεσα το Διεθνές δίκαιο και η Τουρκία συμμορφωθεί 
άμεσα με τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και τα 
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ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για επιστροφή της πόλης στους νόμιμους 
κατοίκους της. 

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία ανήκουμε, να στηρίξει την Αμμόχωστο, 
εφαρμόζοντας επιτέλους το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. 

Οι πρωτοβουλίες και αντιδράσεις μας αυτές δεν πρόκειται να κοπάσουν. Θα 
συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι η Τουρκία να σεβαστεί τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και 
να επιστρέψει την Αμμόχωστο στους νόμιμους κατοίκους της.  

 

Την ίδια ώρα ζητούμε από την κυβέρνηση:  

 

• Να θέσει ξανά, όχι μόνο στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και στις επικείμενες συνομιλίες 
που ενδέχεται να διεξαχθούν για το κυπριακό, το θέμα της Αμμοχώστου. 

• Να ενημερώσει και να συμβουλεύσει υπεύθυνα και ξεκάθαρα τους συμπολίτες μας 
για το πως θα πρέπει να διαχειριστούν ο καθένας ξεχωριστά τα νέα απαράδεκτα 
δεδομένα που δημιούργησε η Τουρκία και το ψευδοκράτος.  

Παράλληλα, επαναλαμβάνουμε την περσινή εισήγηση μας για την εκπόνηση ενός 
έκτακτου σχεδίου δράσης 

Εισηγούμαστε: 

• Άμεση καταγραφή όλων των κατεχόμενων περιουσιών σε συνεργασία με το Τμήμα 
Κτηματολογίου. 

• Να δοθεί πρόσβαση στον κάθε πρόσφυγα στο μητρώο που δημιουργήθηκε από τον 
Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, για ενημέρωση των δικών του στοιχείων.   

• Καταγραφή όλων των Τ/Κ περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές. 

• Καταγραφή και εκτίμηση των Τ/Κ ακίνητων περιουσιών που έχουν δοθεί προς 
εκτοπισμένους και επίσης μη εκτοπισμένους συμπολίτες μας. 

• Ανακατανομή των περιουσιών αυτών σε όλους τους εκτοπισμένους στη βάση 
κριτηρίων που θα υιοθετηθούν από τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. 

• Άμεση δημιουργία ειδικού ταμείου που θα καλύπτει τις ανάγκες που θα 
προκύψουν από τις πιο πάνω εισηγήσεις καθώς και για την πληρωμή δικαιώματος 
απώλειας χρήσης της ακίνητης περιουσίας των εκτοπισμένων. 

• Το ειδικό ταμείο να δημιουργηθεί από πόρους που θα προέρχονται μεταξύ άλλων 
από την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου και από οποιαδήποτε νέα επενδυτικά 
προγράμματα εφαρμοστούν. 

• Να προωθηθεί το νομοσχέδιο με βάση το οποίο οι κατεχόμενες περιουσίες 
αποθανόντων ατόμων να μεταβιβάζονται στους νόμιμους κληρονόμους τους. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΠΑΝΔΗΜΙΑ  

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,  

 

Η κυπριακή οικονομία, έχει δεχθεί σοβαρά πλήγματα από την πανδημία και οι 
ανατροπές που έγιναν είναι πολλές. Ζωτικοί τομείς της, όπως ο τουρισμός, οι 
αερομεταφορές, οι ξένες επενδύσεις και άλλοι έχουν παροπλιστεί και σήμερα 
βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση. 

Πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο της χρεοκοπίας, άλλες 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα έλλειψης ρευστότητας και άλλες αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.  

Η δημόσια οικονομία παρουσιάζει αδυναμίες. Ενδεικτικές είναι οι προβλέψεις για 
ύφεση της τάξης του 5.5 – 7% για το 2020 και για εκτόξευση του δημόσιου χρέους 
στο 120% του ΑΕΠ, που αποτελεί το ψηλότερο ιστορικό για την Κύπρο. Υπάρχει 
κίνδυνος για μεγάλη αύξηση της ανεργίας και διόγκωση των  μη εξυπηρετούμενων 
δανείων (ΜΕΔ). 

Το ΕΒΕΑ, σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, είχε έντονη συμμετοχή στη διαμόρφωση των 
πακέτων στήριξης των επιχειρήσεων, ενώ ανέλαβε ειδικές πρωτοβουλίες για τις 
επιχειρήσεις της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου.  

Κατά τη γνώμη μας, η κρατική στήριξη θα πρέπει να συνεχιστεί για ευάλωτους τομείς, 
όπως ο τουρισμός, ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή τη δύσκολη 
συγκυρία.  

Παράλληλα, εισηγούμαστε όπως το κράτος αναλάβει επιπρόσθετες πρωτοβουλίες 
για βελτίωση του ευρύτερου οικονομικού κλίματος όπως: 

 

• Άμεση προώθηση των μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Υπηρεσία, στη Δικαιοσύνη και 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

• Δημιουργία ενός νέου, αξιόπιστου και σοβαρού επενδυτικού σχεδιασμού για 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων, που να αποτρέπει τα γνωστά παρατράγουδα που 
βιώσαμε πρόσφατα. 

• Κίνητρα για ξένες επενδύσεις στους τομείς της υγείας, παιδείας, τον συνεδριακό 
τουρισμό και  γεωργίας. 

• Κατάργηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που χαρακτηρίζουν τον κρατικό 
τομέα. 

• Στήριξη των παραδοσιακών τομέων της οικονομίας και αξιοποίηση των νέων, με τη 
χορήγηση κινήτρων.  

• Μεγαλύτερη προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους και της 
οικονομίας. 

• Ενίσχυση της εξαγωγικής προσπάθειας της χώρας. 
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Τα πιο πάνω θα συμβάλουν σε ένα νέο και βελτιωμένο επιχειρηματικό περιβάλλον: 

Ο ιδιωτικός τομέας να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν: 

• Την οικονομία 

• Θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας 

• Θα τονώσουν την επιχειρηματικότητα 

 

Στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει ο τραπεζικός τομέας να ανταποκριθεί στην πρόκληση 
της πανδημίας και να στηρίξει με ρευστότητα τις βιώσιμες επιχειρήσεις, σε 
συνδυασμό με καινούργιο δανεισμό η/και αναδιαρθρώσεις σε υφιστάμενα δάνεια. 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 

Η περιοχή της Ελεύθερης Αμμοχώστου βρέθηκε και πάλι στο μάτι του κυκλώνα. Λόγω 
της μεγάλης εξάρτησης της από τον τουρισμό, βιώνει και πάλι δύσκολες στιγμές. Το 
καλοκαίρι που έφυγε πολλές τουριστικές επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές, άλλες 
υπολειτούργησαν και άλλες μετά βίας κατάφεραν να διατηρηθούν ανοικτές. 

Κατά τη γνώμη του ΕΒΕΑ, η Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου χρήζει ειδικής 
προσέγγισης από το κράτος. Γι’ αυτό εισηγηθήκαμε όπως κηρυχθεί ως ‘Ιδιαίτερα 
Πληγείσα Περιοχή’.  

 

Ταυτόχρονα εισηγούμαστε: 

• Μεταστέγαση του τμήματος Τουριστικών Σπουδών του ΤΕΠΑΚ στην επαρχία 
Αμμοχώστου 

• Συνέχιση της παροχής κρατικής στήριξης στις τουριστικές και ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις. 

• Κίνητρα σε ντόπιους και ξένους επενδυτές για νέες επενδύσεις σε όλους τους 
τομείς. 

• Προώθηση νέων έργων υποδομής στην περιοχή.  

• Στήριξη των ανέργων, κυρίως των νέων. 

• Ίδρυση τουριστικής σχολής για επισιτιστικά επαγγέλματα. 

• Οι κοινότητες της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου να συμπεριληφθούν στον 
τουριστικό σχεδιασμό του Υφυπουργείου για τη προσφορά εξειδικευμένων 
τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. 
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ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 

Η περιοχή της Ελεύθερης Αμμοχώστου, παρά τη μεγάλη συνεισφορά της στο 
τουριστικό ΑΕΠ της χώρας, είναι περίπου ο φτωχός συγγενής σε έργα υποδομής και 
ανάπτυξης. 

Πέραν από τη δημιουργία της μαρίνας στο Παραλίμνι και της μαρίνας στην Αγία 
Νάπα, όπου το ΕΒΕΑ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο, επιβάλλεται η κατασκευή και 
άλλων έργων για βελτίωση της εικόνας της περιοχής και για ενίσχυση του βιοτικού 
επιπέδου των κατοίκων της.  

Στα πλαίσια αυτά, ζητούμε: 

• Άμεση έναρξη εργασιών για κατασκευή του δρόμου Δερύνειας – Σωτήρας. 

• Προώθηση έργων για σύγχρονες Πλατείες στις κοινότητες.  

• Ανάπλαση δρόμων της περιοχής και δεντροφύτευση τους. 

• Επίσπευση του σχεδιασμού για ολοκλήρωση της κλειστής αίθουσας πολλαπλής 
χρήσης (Palais De Sports). 

• Ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου Ολυμπιακών προδιαγραφών με θερμαινόμενη 
πισίνα. 

• Αναβάθμιση των υφιστάμενων γηπεδικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αγίας Νάπας. 

• Προώθηση της δημιουργίας γηπέδου γκολφ.  

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Η Ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου είναι διαχρονικά ο αιμοδότης του τουρισμού της 
Κύπρου. Αξιοποιώντας τις κατάξανθες αμμουδιές της καταγάλανης θάλασσας, 
δημιουργήθηκε ένας τουριστικός παράδεισος για τους ξένους τουρίστες και τους 
ντόπιους επισκέπτες. Όμως, οι τεράστιες επενδύσεις που έγιναν, κυρίως από τον 
ιδιωτικό τομέα και οι οποίες ανέρχονται σε πολλά δις ευρώ, μένουν αναξιοποίητες 6 
– 8 μήνες το χρόνο! 

 

 Συγκεκριμένα εισηγούμαστε: 

• Καλύτερη διαχείριση των τουριστικών αφίξεων, με ανάλογη χαλάρωση των 
ιατρικών πρωτοκόλλων.  

• Αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων ειδικά κατά τη διάρκεια των χειμερινών 
μηνών. 

• Κίνητρα για καταπολέμηση της εποχικότητας. 
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• Νέα έργα ποιοτικής τουριστικής υποδομής. 

• Προώθηση των νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού. 

•Προώθηση εξειδικευμένων πακέτων που αφορούν εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού, όπως ο αθλητικός, ο γεωργικός, οικολογικός, οι καταδύσεις, ο 
θρησκευτικός, ο αλιευτικός, συνεδριακός, κλπ.  

• Μεγαλύτερη διεθνή προβολή των BRANDS της Αγίας Νάπας και του Πρωταρά. 

 Δυνατά Brands → Δυνατές εντυπώσεις  

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας, 
ειδικά για τους νέους. Μάλιστα, τώρα με τις επιπτώσεις της πανδημίας, το πρόβλημα 
γίνεται οξύτερο. 

 

Το ΕΒΕΑ ανέλαβε αρκετές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση και υπέβαλε 
εισηγήσεις προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στόχος μας 
είναι η δημιουργία νέων δραστηριοτήτων στην περιοχή, ώστε να απορροφήσουν 
μεγαλύτερο αριθμό ανέργων. Συναφές με το θέμα της ανεργίας είναι το πρόβλημα 
της εποχικότητας που δεν επιτρέπει τη 12μηνη εργοδότηση ανέργων. 

 

Για το πρόβλημα της ανεργίας, εισηγούμαστε: 

• Επανασχεδιασμό και επαναπροκήρυξη των σχεδίων στήριξης της απασχόλησης από 
την ΑνΑΔ. 

• Περαιτέρω αξιοποίηση και αναβάθμιση της υφιστάμενης Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Σχολής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Παραλιμνίου και την παροχή 
κινήτρων για την προσέλκυση νέων φοιτητών. 

• Ίδρυση τριτοβάθμιας σχολής ξενοδοχειακών και επισιτιστικών Σπουδών στην 
Επαρχία Αμμοχώστου. Παροχή νέου εξειδικευμένου προσωπικού. Η παρουσία 
αυξημένου αριθμού φοιτητών θα τονώσει τη ζωή και τους χειμερινούς μήνες.  

Όμως, ενώ υπάρχει οξύ πρόβλημα ανεργίας, παρατηρούνται και ελλείψεις 
προσωπικού σε συγκεκριμένους κλάδους εργασίας. Γι’ αυτό, το ΕΒΕΑ εισηγείται: 

• Παραχώρηση προσωρινής άδειας εργασίας σε εργάτες από τρίτες χώρες, εκεί όπου 
δεν υπάρχει διαθέσιμο ντόπιο προσωπικό. 

• Εκσυγχρονισμός της πολιτικής για την απασχόληση και τα κριτήρια παραχώρησης 
άδειας σε ξένους εργάτες.  
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Το ΕΒΕΑ δίνει τεράστια σημασία στη σωστή λειτουργία και ανάπτυξη των 
βιομηχανικών περιοχών και ζωνών. 

 • Είχαμε συσκέψεις με αξιωματούχους του  Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας. 

• Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανανέωσε για αλλά 5 χρόνια 
(2023), την παγοποίηση των ενοικίων στις βιομηχανικές περιοχές, μετά από 
συντονισμένες ενέργειες του ΚΕΒΕ και των Τοπικών Επιμελητηρίων. 

• Ενίσχυση των Σχεδίων Χορηγιών στη νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027. 

Στόχος του ΕΒΕΑ είναι η συνεχής ενίσχυση του καθεστώτος των βιομηχανικών 
περιοχών και ζωνών, ώστε οι επιχειρήσεις να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς 
προβλήματα.   

 

ΔΡΑΣΗ ΕΒΕΑ  

Παρά την αναστάτωση που προκάλεσε η πανδημία κατά το 2020, το ΕΒΕΑ συνέχισε 
την έντονη δράση του τόσο για προστασία των μελών μας όσο και για περαιτέρω 
ενίσχυση των δραστηριοτήτων μας:  

• Συσκέψεις με κυβερνητικά Τμήματα, συνεχείς επαφές με το ΚΕΒΕ και 
άλλους αναπτυξιακούς φορείς του τόπου, συναντήσεις με επιχειρήσεις – 
μέλη μας και αρκετές δημόσιες παρεμβάσεις για το θέμα της 
Αμμοχώστου. 

• Διανομή μασκών προστασίας σε επιχειρήσεις μέλη μας και μη.  
• Ενεργή εμπλοκή στη διαμόρφωση των Σχεδίων Στήριξης των 

επιχειρήσεων. 
• Προχωρήσαμε στην ανακαίνιση των γραφείων του ΕΒΕΑ στη Λεμεσό και 

στελεχώσαμε το γραφείο μας στο Παραλίμνι.  
• Αναβαθμίσαμε την αίθουσα συνεδριάσεων των γραφείων μας στο 

Παραλίμνι και εξασφαλίσαμε άδεια για να χρησιμοποιείται για σεμινάρια 
από την ΑνΑΔ. 

• Αναβαθμίσαμε την ιστοσελίδα μας, την ηλεκτρονική εφημερίδα 
(newsletter)  και προχωρήσαμε στην αξιοποίηση των social media για 
σκοπούς έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των μελών μας.  

• Στον τομέα αυτό συνεχίζονται οι αναβαθμίσεις για να συγχρονίσουμε το 
ΕΒΕΑ με τον ψηφιακό κόσμο της εποχής μας.  

 

Διοργανώσαμε τις ακόλουθες εκδηλώσεις: 

• Συνδιοργανώσαμε με τον ΣΕΛΚ σεμινάριο στην Αγία Νάπα. 
• Ημερίδα στην Αγία Νάπα με θέμα: ‘‘Οικονομικές επιπτώσεις από την 

πανδημία Covid-19 και μέτρα αντιμετώπισης’’ 
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• Συνάντηση με τον υπουργό Μεταφορών κ. Γιάννη Καρούσο για τα 
προβλήματα της Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου. 

• Συνάντηση με τον Υφυπουργό Τουρισμού στην οποία  εξετάσαμε τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η τουριστική βιομηχανία, ιδιαίτερα στη 
ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.  

• Τηλεδιάσκεψη με φιλοξενούμενο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
Ελληνικής Τράπεζας κ.Γιάννη Μάτση . 

• Τηλεδιάσκεψη με φιλοξενούμενο τον πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου 
κ. Δώρο Τάκκα 

• Ημερίδα μαζί με την πρεσβεία της Ινδίας με θέμα: ‘’Προοπτικές ανάπτυξης 
οικονομικής και επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ Κυπριακών και 
Ινδικών επιχειρήσεων’’. 

• Θέσαμε υπό την αιγίδα μας συνέδριο που διοργάνωσε το ΕΤΕΚ με θέμα 
«Αμμόχωστος έξυπνη πόλη». 

• Βραβεύσαμε τις δυο ποδοσφαιρικές ομάδες της πόλης μας, Ανόρθωση και 
Σαλαμίνα για την προσφορά τους στη διατήρηση της μνήμης της 
κατεχόμενης πόλης μας. 

• Διοργανώσαμε παρουσίαση με θέμα «Περιουσιακό – Τρόποι 
Αντιμετώπισης Τουρκικών Ενεργειών για την Αμμόχωστο», με κύριο 
ομιλητή τον δικηγόρο, κ. Αχιλλέα Δημητριάδη. 

• Διοργανώσαμε ημερίδα στο Μουσείο Θάλασσα με θέμα: ‘‘Απασχόληση 
προσωπικού από Τρίτες χώρες, ξένων φοιτητών και αιτητών πολιτικού 
ασύλου’’ με ομιλητές τον Διευθυντή Γραφείου Εργασίας του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Α. Αλεξάνδρου και τον 
Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ, Αιμίλιο Μιχαήλ. 

• Αμεσότερη επαφή με τα μέλη μας μέσω των 2 γραφείων μας σε Λεμεσό 
και Παραλίμνι. 

 

ΜΕΛΗ ΕΒΕΑ:  

Έχουμε καταφέρει παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες να εγγράψουμε 74 νέα μέλη τα 
τελευταία τρία χρόνια. Ο αριθμός των μελών μας υπερβαίνει τα 300.  

Εγγραφή νέων μελών τα τελευταία 3 χρόνια:  

• 27 νέα μέλη το 2018 

• 29 νέα μέλη το 2019 και 

• 18 νέα μέλη το 2020 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

• Προς όλους όσους στέκονται δίπλα στο ΕΒΕΑ και συμβάλλουν στους στόχους και 
σκοπούς του.  

• Προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μας για την στήριξη προς το 
Επιμελητήριο μας, τις προσπάθειες που καταβάλουν και για την δημιουργική 
συνεργασία 
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• Προς τον Διευθυντή, το προσωπικό και τους εξωτερικούς συνεργάτες του ΕΒΕΑ για 
τη μεγάλη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων του Επιμελητηρίου μας. 

• Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο του ΚΕΒΕ φίλο Χριστόδουλο 
Αγκαστινιώτη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής 
του ΚΕΒΕ, τον φίλο Γενικό Γραμματέα Μάριο Τσιακκή και το προσωπικό του ΚΕΒΕ για 
τη στήριξη και τη συνεργασία τους με το ΕΒΕΑ. 

• Τέλος, ευχαριστώ θερμά όλους εσάς τα μέλη μας, που παρά τις αντικειμενικές 
δυσκολίες παραμένετε δίπλα στο ΕΒΕΑ και στηρίζετε το πολύ δύσκολο έργο του. 

 

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, 

 

• Το ΕΒΕΑ δεν είναι βάθρο για απόκτηση πολιτικής, οικονομικής κοινωνικής ή άλλης 
καταξίωσης. Είναι ένα μετερίζι προσφοράς προς την πόλη μας, τους ανθρώπους της 
και τα μέλη μας. Είναι μια ιδέα που είτε την υπηρετείς, είτε όχι.  

• Γνωρίζουμε τις μεγάλες δυσκολίες και τα πολλά προβλήματα. 

• Όμως, δεν το βάζουμε κάτω. Θα συνεχίσουμε γιατί πιστεύουμε στην αποστολή μας. 
Έχουμε το όραμα και τις δυνάμεις να πάρουμε το ΕΒΕΑ ακόμα πιο μπροστά. 

• Παρά τις δυσκολίες είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για το μέλλον. Πιστεύουμε 
ότι η οικονομία μας σύντομα θα ανακάμψει, η Αμμόχωστος θα γίνει και πάλι δική 
μας και θα ξημερώσουν για όλους καλύτερες μέρες. 

• Μ’ αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, σας καλώ να αγκαλιάσετε περισσότερο το 
Επιμελητήριο μας, γιατί όλοι αξίζουμε ένα καλύτερο αύριο.  

• Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ όλους όσοι ενδιαφέρθηκαν σήμερα για να 
διεκδικήσουν θέση στο ΔΣ του ΕΒΕΑ και να ευχηθώ προκαταβολικά καλή επιτυχία στο 
νέο ΔΣ του Επιμελητηρίου μας. 

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

Αυγουστίνος Παπαθωμάς 

Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΒΕΑ 

11 Νοεμβρίου 2020 


