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Χαιρετισμός Προέδρου ΕΒΕΑ 
κ. Αυγουστίνου Παπαθωμά 
στην Ετήσια Έκθεση

O Πρόεδρος του ΕΒΕ Αμμοχώστου 
κ. Αυγουστίνος Παπαθωμάς

Η κυκλοφορία της Ετήσιας Έκθεσης 
μας συμπίπτει με αρνητικές εξελίξεις 
που αφορούν την Αμμόχωστο.

Δυστυχώς, η τουρκική πλευρά υλο-
ποίησε τις απειλές της και άνοιξε ένα 
μέρος της παραλίας της Αμμοχώστου, 
ενώ αφήνει να νοηθεί ότι θα προχωρή-
σει σε ευρύτερο εποικισμό της κατεχό-
μενης πόλης μας.

Εμείς, από την πρώτη στιγμή καταδι-
κάσαμε τις παράνομες και αντίθετες με 
τα ψηφίσματα του ΟΗΕ ενέργειες της 
Τουρκίας και του ψευδοκράτους. Τα 
διαβήματα διαμαρτυρίας μας αποστά-
ληκαν τόσο στον ΟΗΕ, όσο και στην Ε. 
Ένωση.

Κατά τη γνώμη μας, όλοι οφείλουμε 
να διεθνοποιήσουμε τις παρανομίες 
της Τουρκίας και να φέρουμε το θέμα 
της Αμμοχώστου στην πρώτη γραμμή 
της διεθνούς επικαιρότητας. Μόνο, 
έτσι μπορεί να εμποδίσουμε τα άνομα 
σχέδια της Άγκυρας και του ψευδο-
κράτους.

Ώς ΕΒΕΑ, δεν θα σταματήσουμε να 
αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για να 
εμποδίσουμε τον εποικισμό της Αμμο-
χώστου και την επιστροφή της πόλης 
μας στους νόμιμους κατοίκους της.  
Με όσες δυνάμεις διαθέτουμε, εντός 
και εκτός Κύπρου, θα προσπαθήσουμε 
να πάρουμε πίσω την Αμμόχωστο.

Εκτός, όμως, του θέματος της Αμμοχώ-
στου, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και 

τις επιπτώσεις της πανδημίας πάνω 
στην οικονομία μας. Όπως, όλοι γνω-
ρίζετε, η οικονομία και οι επιχειρήσεις 
έχουν δεχθεί σοβαρά πλήγματα από 
την πανδημία που έπληξε όλο τον 
πλανήτη. 

Εμείς, σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, ανα-
λάβαμε αρκετές πρωτοβουλίες, αφ’ 
ενός για να ενημερώσουμε και να βο-
ηθήσουμε τα μέλη μας και αφ’ ετέρου 
για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις 
πάνω στις επιχειρήσεις και την οικο-
νομία.

Δυστυχώς, η πανδημία δεν υποχώρη-
σε και αρκετοί τομείς της οικονομίας 
συνεχίζουν να υπολειτουργούν ή να 
βρίσκονται σε δύσκολη θέση. 

H Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου έχει 
πληγεί ιδιαίτερα λόγο και της εξάρ-
τησης της, σε μεγάλο βαθμό, από τον 
τουρισμό, ο οποίος  βρέθηκε και είναι 
ακόμη στο μάτι του κυκλώνα. Γι’ αυτό 
εισηγηθήκαμε όπως η Ελεύθερη Επαρ-
χία μας, κηρυχθεί ως ‘Ιδιαίτερα Πληγεί-
σα Περιοχή’.

Οι επιχειρήσεις μέλη μας έχουν υπο-
στεί μεγάλες ζημιές και παρά τη στήρι-
ξη από το κράτος τα προβλήματα είναι 
ακόμα μπροστά μας.

Μαζί με το ΚΕΒΕ, καταθέσαμε ειση-
γήσεις για τα Σχέδια Στήριξης του  
Υπουργείου Εργασίας καθώς και για 
άλλα μέτρα που συμβάλλουν στην ενί-
σχυση των επιχειρήσεων – μελών μας. 

Αγαπητά μέλη,
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Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί, 
εφόσον οι επιπτώσεις του ιού συνε-
χίζουν να εμποδίζουν την ομαλή λει-
τουργία των επιχειρήσεων.
Πέραν απ’ αυτά, την προηγούμενη 
3ετία δώσαμε έμφαση στην επίλυση 
των προβλημάτων στις βιομηχανικές 
ζώνες και περιοχές που δραστηριο-
ποιούνται τα μέλη μας. Με κατά τό-
πους επισκέψεις με αρμόδιους του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας και άλλες συναντήσεις 
και επαφές, προσπαθούμε να ανα-
βαθμίσουμε τις εγκαταστάσεις και τον 
τρόπο λειτουργίας των βιομηχανικών 
περιοχών και ζωνών. 

Ακόμα, δώσαμε έμφαση στην ενημέρω-
ση των μελών μας για τα θέματα που 
τους ενδιαφέρουν. Με την οργάνωση 
ενημερωτικών εκδηλώσεων, με συνα-
ντήσεις με αρμόδιους παράγοντες και 
τη δημιουργία της νέας ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας (newsletter) ενημέρωσης, 
κρατήσαμε τα μέλη μας ενήμερα για 
όλα τα σημαντικά θέματα. 

Στην προσπάθεια μας να εκσυγχρο-
νιστούμε και να καταστήσουμε πιο 
αποδοτικό το ΕΒΕΑ, προχωρήσαμε σε 

νέα στελέχωση των Γραφείων μας στη 
Λεμεσό και στο Παραλίμνι, εγκαταστή-
σαμε νέες τεχνολογικές υποδομές και 
γενικά φέραμε το Επιμελητήριο μας 
πιο κοντά στη ψηφιακή εποχή.
Κεντρικός στόχος μας είναι η αύξη-
ση των υπηρεσιών που προσφέρει το 
ΕΒΕΑ στα μέλη του και γι’ αυτό θα συ-
νεχίσουμε την προσπάθεια ενίσχυσης 
των δυνατοτήτων του. 

Αγαπητά μέλη,
Η περίοδος που διανύουμε δεν είναι 
ούτε εύκολη, ούτε απλή. Είμαστε ενώ-
πιον σοβαρών προκλήσεων. Τόσο το 
θέμα της Αμμοχώστου, όσο και τα προ-
βλήματα της πανδημίας είναι μπροστά 
μας και χρήζουν σοβαρής και υπεύθυ-
νης διαχείρισης.  

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει 
μπροστά του μεγάλες συμπληγάδες. 
Χρειάζεται η βοήθεια όλων μας για να 
μπορέσουμε να προσπεράσουμε τις 
δυσκολίες. 

Προσωπικά, δηλώνω συγκρατημένα αι-
σιόδοξος για το μέλλον. Όμως, αυτό δεν 
αρκεί. Απαιτείται να μείνουμε όλοι ενω-
μένοι κοντά στο Επιμελητήριο μας και να 
το στηρίξουμε. Επιβάλλεται να ενισχύ-

σουμε τη φωνή και το ρόλο του ΕΒΕΑ.  
Το μήνυμα που θέλω να σας μεταφέ-
ρω είναι ότι το ΕΒΕΑ αποτελεί την δι-
αχρονική ασπίδα προστασίας για τους 
Αμμοχωστιανούς. Ας την στηρίξουμε 
όλοι όσο μπορούμε. Κλείνοντας, θα 
ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες 
μου προς όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου για τη στενή συνεργασία 
μας και τη σκληρή εργασία που επιτέ-
λεσαν το προηγούμενο διάστημα.

Επίσης, ευχαριστώ για τη συνεργασία 
και συναντίληψη τον Πρόεδρο του 
ΚΕΒΕ φίλο Χριστόδουλο Αγκαστινιώ-
τη, τους συναδέλφους Προέδρους των 
άλλων Τοπικών Επιμελητηρίων και τα 
μέλη της Εκτελεστικής και του ΔΣ του 
ΚΕΒΕ. Ευχαριστίες εκφράζω και στο 
προσωπικό του Επιμελητηρίου μας 
και ειδικά στον Γραμματέα – Διευθυ-
ντή τον φίλο Σωτήρη Παναγιώτου κα-
θώς και στους εξωτερικούς συνεργά-
τες του ΕΒΕΑ. 

Το μεγαλύτερο, όμως, ευχαριστώ ανή-
κει σε εσάς, τα απλά μέλη του ΕΒΕΑ, 
που είστε πάντα δίπλα μας και με τη 
στήριξη σας μας δίνετε τις απαραίτη-
τες δυνάμεις για να συνεχίσουμε. 
Σας ευχαριστούμε όλους πολύ. 
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Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου 
για την περίοδο 2019-2020

Εισαγωγή
Πρώτα και κύρια θέλω να σας ευχαριστήσω για την συνεχή 
στήριξη σας προς το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και 
προς το Επιμελητήριο μας στο δύσκολο έργο που είχαμε να 
επιτελέσουμε ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο μεσούσης της 
πανδημίας, αλλά και εν όψει των δυσμενών εξελίξεων με την 
περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου. 
Δυστυχώς, η τουρκική πλευρά υλοποίησε τις απειλές της και 
άνοιξε ένας μέρος της παραλίας της Αμμοχώστου και παράλ-
ληλα προετοιμάζει το άνοιγμα και της Λεωφ. Ευαγόρου άμεσα, 
ενώ αφήνει να νοηθεί ότι θα προχωρήσει σε ευρύτερο εποικι-
σμό της κατεχόμενης πόλης μας. 
Εμείς, από την πρώτη στιγμή καταδικάσαμε τις παράνομες 
και αντίθετες με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ ενέργειες της Τουρ-
κίας και του ψευδοκράτους. Τα διαβήματα διαμαρτυρίας μας 
αποστάληκαν τόσο στον Γ.Γ του ΟΗΕ, στα Μόνιμα Μέλη του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, όσο και σε όλες τις χώρες μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο μέτωπο της πανδημίας, παρόλες τις προσπάθειες της κυ-
βέρνησης και της επιδημιολογικής ομάδας, αυτή εξακολουθεί 
να ταλαιπωρεί την κοινωνία και κατά συνέπεια αναπόφευκτα 
και την οικονομία του τόπου. 

Αρκετοί τομείς της οικονομίας συνεχίζουν να υπολειτουργούν 
ή να βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Ειδικά, ο τουρισμός που 
επηρεάζει ολόκληρη την Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου, βρέ-
θηκε και είναι ακόμη στο μάτι του κυκλώνα. 
Οι επιχειρήσεις μέλη μας έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και 
παρά τη στήριξη από το κράτος τα προβλήματα είναι ακόμα 
μπροστά μας. Μαζί με το ΚΕΒΕ, καταθέσαμε εισηγήσεις για τα 
Σχέδια Στήριξης του Υπουργείου Εργασίας καθώς και για άλλα 
μέτρα που συμβάλλουν στην ενίσχυση των επιχειρήσεων – με-
λών μας. 
Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί, εφόσον οι επιπτώσεις του 
ιού συνεχίζουν να εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των επι-
χειρήσεων.
Πέραν απ’ αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΑ, αλλά και οι 
λειτουργοί του, δεν σταμάτησαν ακόμη και στην περίοδο του 
γενικού lockdown να δρουν και να προσφέρουν προς τα μέλη 
μας τις υπηρεσίες τους. Είτε στην συνέχιση των καθημερινών 
υποχρεώσεων τους, είτε διαμοιράζοντας μάσκες προστασίας 
προσώπου προς όλες τις επιχειρήσεις, είτε βοηθώντας συμ-
βουλευτικά για θέματα που αφορούσαν τη συμπλήρωση των 
εντύπων για οικονομική στήριξη από το κράτος.
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Αμμόχωστος
Ξεκινώντας από την Αμμόχωστο επανατονίζουμε ότι το Δ.Σ. 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου 
(ΕΒΕΑ) καταδίκασε και καταδικάζει με τον πιο έντονο και κατη-
γορηματικό τρόπο την άνευ προηγουμένου τουρκική πρόκληση, 
να ανοίξει αυθαίρετα και ετσιθελικά το παραλιακό μέτωπο των 
Βαρωσίων. Να αναμοχλεύσει τις πληγές όλων των Αμμοχωστια-
νών και όχι μόνο και να καταστήσει ανέφικτη την έναρξη ουσια-
στικών συνομιλιών για δίκαιη επίλυση του Κυπριακού προβλή-
ματος.
Στα πλαίσια αυτά, το Επιμελητήριο Αμμοχώστου, έχει αποστεί-
λει 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 αδιάλλα-
κτη, 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 ψηφίσματα του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου για επιστροφή της πόλης στους νόμιμους 
κατοίκους της.
Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία ανήκουμε, να στη-
ρίξει 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 Αμμόχω-
στο 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 δημι-
ούργησε 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 συ-

νεργασία 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 περιο-
χές.

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

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

• Άμεση δημιουργία ειδικού ταμείου που θα καλύπτει τις ανά-
γκες που θα προκύψουν από τις πιο πάνω εισηγήσεις καθώς 
και για την πληρωμή δικαιώματος απώλειας χρήσης της ακί-
νητης περιουσίας των εκτοπισμένων.

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

• Να προωθηθεί το νομοσχέδιο με βάση το οποίο οι κατεχό-
μενες περιουσίες αποθανόντων ατόμων να μεταβιβάζονται 
στους νόμιμους κληρονόμους τους.

Έκκληση προς τους εκτοπισθέντες να δηλώσουν 
τις κατεχόμενες περιουσίες τους στο Κτηματολόγιο
Το 20% των περιουσιών στα κατεχόμενα δεν είναι δηλωμένο στο 
κτηματολόγιο
Με πρωτοβουλία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρί-
ου Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ) πραγματοποιήθηκε παρουσίαση με θέμα 
«Περιουσιακό – Τρόποι Αντιμετώπισης Τουρκικών Ενεργειών 
για την Αμμόχωστο». Κύριος ομιλητής της παρουσίασης ήταν ο 
δικηγόρος, κ. Αχιλλέας Δημητριάδης. Το θέμα της παρουσίασης 
του κ. Δημητριάδη ήταν η ενημέρωση του κοινού για το εν λόγω 
θέμα από νομικής σκοπιάς, χωρίς οποιαδήποτε πολιτική χροιά. 
Έγινε ενημέρωση για το ΕΔΑΔ, το δικαίωμα προσφυγής, την Επι-
τροπή Αποκατάστασης Ιδιοκτησίας, τους τρόπους θεραπείας και 
αποκατάστασης της καθώς επίσης και ενημέρωση και για υποθέ-
σεις που εκκρεμούν στο ΕΔΑΔ.
Στα πλαίσια της παρουσίασης, έγινε έκκληση 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 δηλωμένο.
Για την περίπτωση της Αμμοχώστου, και ειδικά της περίκλειστης
πόλης, και ενόψει των απειλών του Τ/Κ ‘’Υπουργού Εξωτερικών’’ κ.
Οζερσάϊ για άνοιγμα της και των ισχυρισμών ότι δήθεν ένα με-
γάλο ποσοστό της γης ανήκει στο ΕΒΚΑΦ, η ανάγκη για να δη-
λωθούν οι περιουσίες όλων των προσφύγων στο κτηματολόγιο 
είναι επιβεβλημένη. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι ορατός ο κίν-
δυνος αυτές να διεκδικηθούν από το ΕΒΚΑΦ.
Την παρουσίαση παρακολούθησε πλήθος κόσμου, ενώ λόγω του
μεγάλου ενδιαφέροντος για το θέμα, το ΕΒΕ Αμμοχώστου προ-
γραμματίζει να επαναλάβει την παρουσίαση 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.

Συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών
Το ΕΒΕΑ συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών επανειλημμέ-
να και μετέφερε τις ανησυχίες του για σειρά θεμάτων, όπως το 
μέλλον της περίκλειστης πόλης μας και τις μελλοντικές ενέργειες 
για να αποτραπεί το άνοιγμα της από τους Τούρκους. 
Κατόπιν συνεννόησης με τον υπ. εξωτερικών, το ΕΒΕΑ πριν από 
ένα χρόνο, προχώρησε στην έκδοση ψηφίσματος το οποίο στάλ-
θηκε στον Γ.Γ. του ΟΗΕ, στα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου 
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Ασφαλείας και στους πρέσβεις των χωρών μελών της Ε.Ε. με το 
οποίο καλούσε την Τουρκία να σεβαστεί τα ψηφίσματα 550 και 
789 του Συμβουλίου Ασφαλείας και ζητήσαμε την παρέμβαση 
τους για να πεισθεί η Τουρκία να σεβαστεί τα ψηφίσματα.
Στις 25 Αυγούστου σε νέα συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερι-
κών τέθηκε υπόψη του κ. Υπουργού η έντονη ανησυχία του ΕΒΕΑ 
αναφορικά με τις εξελίξεις και απειλές για άνοιγμα της περίκλει-
στης πόλης της Αμμοχώστου υπό Τ/Κ διοίκηση. 
Μεταφέρθηκε επίσης προς τον κ. Υπουργό η σωρεία ερωτημά-
των που εκφράζονταν από τους συμπολίτες μας σχετικά με τις 
ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν, τόσο από τους ίδιους, όσο 
και από την πολιτεία εάν και εφόσον η Τουρκία προχωρήσει με 
το άνοιγμα της περίκλειστης πόλης. Αποφασίστηκε όπως σταλεί 
επιστολή προς τον Γ.Γ. του ΟΗΕ, τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας και τους πρέσβεις των χωρών μελών της Ε.Ε. 
με την οποία να τους υπενθυμίζεται το ψήφισμα που τους είχε 
αποσταλεί προ ενός έτους και να τους ζητείται ξανά η δυναμική 
παρέμβαση τους προς την Τουρκία.

Οικονομία - Πανδημία
Η κυπριακή οικονομία, έχει δεχθεί σοβαρά πλήγματα από την 
πανδημία και οι ανατροπές που έγιναν είναι πολλές. Ζωτικοί το-
μείς της, όπως ο τουρισμός, οι αερομεταφορές, οι ξένες επεν-
δύσεις και άλλοι έχουν παροπλιστεί και σήμερα βρίσκονται σε 
απελπιστική κατάσταση.
Πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο της 
χρεοκοπίας, άλλες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα έλλει-
ψης 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 εξυπηρε-
τούμενων δανείων (ΜΕΔ).
Το ΕΒΕΑ, σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, είχε έντονη συμμετοχή στη 
διαμόρφωση των πακέτων στήριξης των επιχειρήσεων, ενώ ανέ-
λαβε 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, ει-
σηγούμαστε όπως το κράτος αναλάβει επιπρόσθετες πρωτοβου-
λίες για βελτίωση του ευρύτερου οικονομικού κλίματος όπως:
• Άμεση προώθηση των μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Υπηρε-

σία, στη Δικαιοσύνη και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
• Δημιουργία ενός νέου, αξιόπιστου και σοβαρού επενδυτικού 

σχεδιασμού για προσέλκυση ξένων επενδύσεων, που να απο-
τρέπει τα γνωστά παρατράγουδα που βιώσαμε πρόσφατα.

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

• Κατάργηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που χαρακτη-
ρίζουν τον κρατικό τομέα.

• Στήριξη των παραδοσιακών τομέων της οικονομίας και αξιο-
ποίηση των νέων, με τη χορήγηση κινήτρων. 

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

• Ενίσχυση της εξαγωγικής προσπάθειας της χώρας.
Τα πιο πάνω θα συμβάλουν σε ένα νέο και βελτιωμένο επιχειρη-
ματικό περιβάλλον:
Ο ιδιωτικός τομέας να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες που θα ενι-
σχύσουν:
• Την οικονομία
• Θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας
• Θα τονώσουν την επιχειρηματικότητα
Στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει ο τραπεζικός τομέας να ανταποκρι-
θεί στην πρόκληση της πανδημίας και να στηρίξει με ρευστότητα 
τις βιώσιμες επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με καινούργιο δανει-
σμό η/και αναδιαρθρώσεις σε υφιστάμενα δάνεια.

Ελεύθερη Αμμόχωστος
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, άλ-
λες υπολειτούργησαν και άλλες μετά βίας κατάφεραν να διατη-
ρηθούν ανοικτές.
Κατά τη γνώμη του ΕΒΕΑ, η Ελεύθερη Περιοχή Αμμοχώστου χρή-
ζει ειδικής προσέγγισης από το κράτος.
Συγκεκριμένα εισηγούμαστε:
• Να κηρυχθεί ως ‘Ιδιαίτερα Πληγείσα Περιοχή’.
• Συνέχιση της παροχής κρατικής στήριξης στις τουριστικές και 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
• Κίνητρα σε ντόπιους και ξένους επενδυτές για νέες επενδύ-

σεις σε όλους τους τομείς.
• Προώθηση νέων έργων υποδομής στην περιοχή. 
• Στήριξη των ανέργων, κυρίως των νέων.
• Ίδρυση τουριστικής σχολής για επισιτιστικά επαγγέλματα.
• Μεταστέγαση του Tμήματος Τουριστικών Σπουδών του ΤΕΠΑΚ 

στην επαρχία Αμμοχώστου.
• Οι κοινότητες της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου να συ-

μπεριληφθούν στον τουριστικό σχεδιασμό του Υφυπουργεί-
ου για τη προσφορά εξειδικευμένων τουριστικών προϊόντων 
και υπηρεσιών

Τουρισμός
Η Ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου είναι διαχρονικά ο αιμοδότης 

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του ΕΒΕΑ με τον Υπουργό 
Εξωτερικών  Ν. Χριστοδουλίδη
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του τουρισμού της Κύπρου. Αξιοποιώντας τις κατάξανθες αμ-
μουδιές της καταγάλανης θάλασσας, δημιουργήθηκε ένας τουρι-
στικός 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.
• Νέα έργα ποιοτικής τουριστικής υποδομής.
• Προώθηση των νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.
• Προώθηση εξειδικευμένων πακέτων που αφορούν εναλλακτι-

κές μορφές τουρισμού, όπως ο αθλητικός, ο γεωργικός, οικο-
λογικός, οι καταδύσεις, ο θρησκευτικός, ο αλιευτικός, συνε-
δριακός, κλπ. 

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

 Δυνατά Brands � Δυνατές εντυπώσεις 

Θέσεις εργασίας
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 κατεύ-
θυνση και υπέβαλε εισηγήσεις προς το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στόχος μας είναι η δημιουργία νέων 
δραστηριοτήτων στην περιοχή, ώστε να απορροφήσουν μεγα-
λύτερο αριθμό ανέργων. Συναφές με το θέμα της ανεργίας είναι 
το πρόβλημα της εποχικότητας που δεν επιτρέπει τη 12μηνη ερ-
γοδότηση ανέργων.
Για το πρόβλημα της ανεργίας, εισηγούμαστε:
• Επανασχεδιασμό και επαναπροκήρυξη των σχεδίων στήριξης 

της απασχόλησης από την ΑνΑΔ.
• Περαιτέρω αξιοποίηση και αναβάθμιση της υφιστάμενης Τε-

χνικής και Επαγγελματικής Σχολής Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης Παραλιμνίου και την παροχή κινήτρων για την προσέλκυ-
ση νέων φοιτητών.

• Ίδρυση τριτοβάθμιας σχολής ξενοδοχειακών και επισιτιστι-
κών Σπουδών στην Επαρχία Αμμοχώστου. Παροχή νέου εξει-
δικευμένου 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 προ-
σωπικό.

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

Έργα υποδομής
Η περιοχή της Ελεύθερης Αμμοχώστου, παρά τη μεγάλη συνει-
σφορά της στο τουριστικό ΑΕΠ της χώρας, είναι περίπου ο φτω-

χός συγγενής σε έργα υποδομής και ανάπτυξης.
Πέραν από τη δημιουργία της μαρίνας στο Παραλίμνι και της μα-
ρίνας 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 επιπέ-
δου των κατοίκων της. 
Στα πλαίσια αυτά, ζητούμε:
• Άμεση έναρξη εργασιών για κατασκευή του δρόμου Δερύνει-

ας – Σωτήρας.
• Προώθηση έργων για σύγχρονες Πλατείες στις κοινότητες. 
• Ανάπλαση δρόμων της περιοχής και δεντροφύτευση τους.
• Επίσπευση του σχεδιασμού για ολοκλήρωση της κλειστής αί-

θουσας πολλαπλής χρήσης (Palais De Sports).
• Ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου Ολυμπιακών προδιαγρα-

φών με θερμαινόμενη πισίνα.
• Αναβάθμιση των υφιστάμενων γηπεδικών εγκαταστάσεων 

του Δήμου Αγίας Νάπας.
• Προώθηση της δημιουργίας γηπέδου γκολφ. 

Βιομηχανία
Το ΕΒΕΑ δίνει τεράστια σημασία στη σωστή λειτουργία και ανά-
πτυξη των βιομηχανικών περιοχών και ζωνών.
• Είχαμε συσκέψεις με αξιωματούχους του  Υπουργείου Ενέρ-

γειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.
• Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανανέω-

σε για αλλά 5 χρόνια (2023), την παγοποίηση των ενοικίων 
στις βιομηχανικές περιοχές, μετά από συντονισμένες ενέργει-
ες του ΚΕΒΕ και των Τοπικών Επιμελητηρίων.

• Ενίσχυση των Σχεδίων Χορηγιών στη νέα προγραμματική πε-
ρίοδο 2021 – 2027.

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

Επισκέψεις σε Βιομηχανικές Περιοχές
Το ΕΒΕΑ  πραγματοποίησε επισκέψεις στις Βιομηχανικές περιο-
χές Λεμεσού μαζί με αντιπροσωπεία του Υπουργού Εμπορίου και 
Βιομηχανίας υπό τον Αναπληρωτή Διευθυντή Βιομηχανίας και 
Τεχνολογίας κ. Φωτιάδη, όπου εξέτασαν επί τόπου τα διάφορα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες στην περιοχή.
Παρόμοια επίσκεψη πραγματοποιήθηκε και στη Βιομηχανική 

Από επίσκεψη στη Βιομηχανική 
Περιοχή Φρενάρου
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περιοχή Φρενάρου, μετά το πέρας της οποίας ακολούθησε σύ-
σκεψη στο κοινοτικό μέγαρο Φρενάρου στην παρουσία και του 
κοινοτάρχη κ. Χατζηγιώρκα. 
Η αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να ακούσει από τους 
ίδιους τους βιομήχανους της περιοχής τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν. Παράλληλα ενημερώθηκαν για τους σχεδι-
ασμούς του Υπουργείου για στήριξη της βιομηχανίας και τα 
μελλοντικά σχέδια επιδοτήσεων για ανάπτυξη.
Μερικά από τα προβλήματα είναι: 
1. Πλημμύρισμα δρόμου από τα όμβρια ύδατα. Η λύση που 

δόθηκε εξυπηρετεί για όσο καιρό δεν παραχωρείται το πα-
ρακείμενο οικόπεδο για χρήση.

2. Αστυνόμευση και περίφραξη της Βιομηχανικής Περιοχής 
για προστασία και αποφυγή εισόδου ζώων, κοπαδιών και 
οχημάτων κατά τις νυκτερινές ώρες.

3. Τακτική καθαριότητα δρόμων και ανοικτών χώρων από 
Κοινοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέρ-
γειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας.

4. Αξιοποίηση χώρων πρασίνου εντός της Βιομηχανικής Πε-
ριοχής.

5. Περισυλλογή βιομηχανικών αποβλήτων σε συνάρτηση και 
με την έλλειψη πράσινου σημείου, στην Ελεύθερη Επαρχία 
Αμμοχώστου.

6. Σήμανση Βιομηχανικής Περιοχής. Πινακίδες στις δύο εισό-
δους με καταγραφή όλων των μονάδων που δραστηριοποι-
ούνται σ΄αυτήν.

7. Λείψη μέτρων και δημιουργία αντιπυρικής ζώνης κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες, για προστασία της Βιομηχανι-
κής Περιοχής από πυρκαγιές.

8. Επέκταση Βιομηχανικής Περιοχής.
9. Μείωση κόστους ηλεκτρικού ρεύματος.
10.Συνέχιση και ενίσχυση των σχεδίων χορηγιών, για υφιστά-

μενες και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του μεταποιητι-
κού τομέα.

Επίλυση προβλήματος ενοικίων στη Βιομηχανική Ζώνη 
Σωτήρας και Δερύνειας
Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Επιμελητηρίου μας με 

το ΚΕΒΕ, έγινε επιτέλους κατορθωτή η επίλυση του χρονίζοντος 
ζητήματος των ενοικίων στις Βιομηχανικές Ζώνες. Σε σύσκεψη 
υπό τον τότε υπουργό Εσωτερικών κ. Πετρίδη, ο Υπουργός απο-
δέχθηκε τις προτάσεις του Επιμελητηρίου και επιλύθηκε ένα 
πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους επηρεαζόμενους μισθωτές, 
για μια δεκαετία.

Γενικά θέματα δράσεις ΕΒΕΑ
Το ΕΒΕΑ συνέχισε την έντονη δράση και ενέργειες του όπως: 
• Συσκέψεις με κυβερνητικά Τμήματα, συνεχείς επαφές με το 

ΚΕΒΕ και άλλους αναπτυξιακούς φορείς του τόπου, συνα-
ντήσεις 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 Παραλί-
μνι. 

• Αναβαθμίσαμε την αίθουσα συνεδριάσεων των γραφείων 
μας στο Παραλίμνι και εξασφαλίσαμε άδεια για να χρησι-
μοποιείται για σεμινάρια από την ΑνΑΔ.

• Αναβαθμίσαμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για σκοπούς 
καλύτερης ενημερώσεις των μελών μας, συνεχής αναβάθ-
μιση για να εκσυγχρονίσουμε το ΕΒΕΑ με το ψηφιακό κό-
σμο τις εποχής μας 

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

από την πανδημία Covid-19 και μέτρα αντιμετώπισης’’
• Συνάντηση με τον υπουργό Μεταφορών κ. Γιάννη Καρούσο 

για τα προβλήματα της Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου.
• Συνάντηση με τον Υφυπουργό Τουρισμού στην οποία  εξε-

τάσαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τουριστική βι-
ομηχανία, ιδιαίτερα στη ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου. 

• Τηλεδιάσκεψη με φιλοξενούμενο τον Διευθύνοντα Σύμβου-
λο 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: ‘’Προο-
πτικές ανάπτυξης οικονομικής και επιχειρηματικής συνερ-
γασίας μεταξύ Κυπριακών και Ινδικών επιχειρήσεων’’.

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

• Διοργανώσαμε παρουσίαση με θέμα «Περιουσιακό – Τρό-
ποι Αντιμετώπισης Τουρκικών Ενεργειών για την Αμμόχω-
στο», με κύριο ομιλητή τον δικηγόρο, κ. Αχιλλέα Δημητριά-
δη.

• Διοργανώσαμε ημερίδα στο Μουσείο Θάλασσα με θέμα: 
‘‘Απασχόληση προσωπικού από Τρίτες χώρες, ξένων φοιτη-
τών και αιτητών πολιτικού ασύλου’’
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Ποταμός Λιοπετρίου
Μετά από συνεχείς έντονες ενέργειες του ΕΒΕΑ, έγινε επιτέ-
λους κατορθωτή έναρξη των εργασιών ανάπλασης του Ποτα-
μού Λιοπετρίου. Σε δηλώσεις του προς τα ΜΜΕ ο κοινοτάρχης 
του Λιοπετρίου κ. Τρισόκκας ευχαρίστησε το Επιμελητήριο 
μας για την διαχρονική στήριξη του προς την κοινότητα, αλλά 
ιδιαίτερα για την καταλυτική παρέμβαση του για την επίσπευ-
ση του έργου.

Συναντήσεις με ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ
Το Δ.Σ. του ΕΒΕΑ συναντήθηκε με αντιπροσωπείες του ΑΚΕΛ και 
του ΔΗΣΥ στις οποίες μεταξύ άλλων μετέφερε τις πάγιες θέσεις 
του στα πιο κάτω θέματα:
• Να γίνει έλεγχος του τρόπου που κατανεμήθηκαν οι Τ/Κ πε-

ριουσίες και εκεί που υπάρχει παρανομία ή αδικία, αυτή να 
αποκαθίσταται.

• Να δοθούν αντισταθμιστικά μέτρα στους πρόσφυγες.
• Να δοθεί αποζημίωση για την απώλεια χρήσης των κατεχομέ-

νων περιουσιών.
• Να δημιουργηθεί άμεσα ταμείο προσφύγων.

Ο Ποταμός του Λιοπετρίου Μακέττα Ποταμός του Λιοπετρίου

Ο δρόμος Δερύνειας - Σωτήρας

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του ΕΒΕΑ με το ΔΗΣΥ

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του ΕΒΕΑ με το ΑΚΕΛ
Δρόμος Δερύνειας - Σωτήρας
Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου προς τα αρ-
μόδια Υπουργεία, έγινε κατορθωτό να εξασφαλιστεί η υπόσχεση 
ότι οι εργασίες για κατασκευή του δρόμου θα ξεκινήσουν πριν 
το τέλος του 2020.

Συγκέντρωση Μελών και Φίλων ΕΒΕΑ στη Λάρνακα
Στα πλαίσια σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των μελών του Επι-
μελητηρίου, αλλά και περαιτέρω διείσδυσης στους επιχειρημα-
τικούς κύκλους των εκτοπισμένων που διαμένουν στη Λάρνακα 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία συγκέντρωση, όπου οι 
παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις 
σε μία κοινωνικού περιεχομένου συνάντηση.
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Αντιπροσωπεία του Δ.Σ του ΕΒΕΑ πραγματοποίησε συνά-
ντηση στην Πρεσβεία του Λιβάνου στη Λευκωσία με την 
Πρέσβειρα της χώρας κα. Claude El Hajal.
Στα πλαίσια της συνάντησης τα μέλη της αντιπροσωπείας του 
Επιμελητηρίου «έτυχαν ενημέρωσης από την Πρέσβειρα για 
την κατάσταση στο Λίβανο, κυρίως όσον αφορά την οικονομι-
κή και επιχειρηματική δραστηριότητα της χώρας. Επίσης, έγι-
νε ανταλλαγή απόψεων και εξετάστηκαν τρόποι για περαιτέρω 
επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών».
Στη συνάντηση «συμφωνήθηκε όπως πραγματοποιηθεί από 
κοινού ένα Οικονομικό Φόρουμ, υπό την αιγίδα του ΕΒΕ Αμ-
μοχώστου το ερχόμενο Φθινόπωρο. Στο Φόρουμ θα παρουσι-
άζονταν τρόποι ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων 
των δύο χωρών και θα γινόταν παρουσίαση Λιβανέζικων επι-
χειρήσεων που έχουν ενδιαφέρον για ανάπτυξη της επιχειρη-
ματικής τους δράσης στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου».
Δυστυχώς τα τραγικά γεγονότα μετά την φονική έκρηξη στην 
Βηρυτό, ανέβαλε την διοργάνωση.

Πανδημοτική συγκέντρωση των Δήμων Αγίας Νάπας, Σωτή-
ρας και του Κοινοτικού Συμβουλίου Λιοπετρίου
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου 
(ΕΒΕΑ) ήταν παρών στην Πανδημοτική συγκέντρωση των Δή-

μων 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 κατατο-
πιστική και ανέδειξε κάποιες από τις αδυναμίες της πρότα-
σης της κυβέρνησης. Το ΕΒΕΑ ήταν και θα συνεχίσει να είναι 
πάντοτε, το κύριο στήριγμα των Δήμων και Κοινοτήτων της 
Ελευθερης Επαρχίας Αμμοχώστου.

Ανακαίνιση Γραφείων ΕΒΕΑ και αναβαθμίσεις
Το Δ.Σ. του ΕΒΕΑ στα πλαίσια αναβάθμισης του Επιμελητηρίου 
σε όλους τους τομείς, προχώρησε στις πιο κάτω ενέργειες:
• Ανακαίνισε πλήρως τα γραφεία του στη Λεμεσό. 
• Εξασφάλισε άδεια για την χρήση των γραφείων, τόσο της Λε-

μεσού, όσο και του Παραλιμνίου για σκοπούς σεμιναρίων της 
ΑνΑΔ 

• Αναβάθμισε τα ΜΚΔ.
• Αναβάθμισε την ιστοσελίδα και την ηλεκτρονική εφημερίδα. 
• Εγκατέστησε τεχνολογικό εξοπλισμό στα γραφεία Παραλι-

μνίου και Λεμεσού (Smart TV’s), που μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για τηλεδιασκέψεις, σεμινάρια και άλλες παρουσι-
άσεις.

Η πρέσβειρα του Λιβάνου κα. Claude El Hajal Στιγμιότυπο από τη συγκέντρωση

Ανακαίνιση Γραφείων ΕΒΕΑ
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΕΒΕ ΑΜΜΟΧΏΣΤΟΥ

Επιτροπές Δράσης ΕΒΕΑ 2017-2020
Επιτροπή Εμπορίου
Κυριάκος Σοφοκλέους Πρόεδρος
Χριστόδουλος Νεοφύτου Μέλος
Άντρη Επιφανίου Μέλος
Ανδρέας Χατζηθεοδοσίου Μέλος
Μιχάλης Βασιλείου Μέλος

Επιτροπή Βιομηχανίας
Τώνης Τουμαζής Πρόεδρος
Αντρέας Χατζηθεοδοσίου Μέλος
Φάνος Επιφανίου  Μέλος
Σταύρος Καραμοντάνης Μέλος

Επιτροπή Υπηρεσιών
Κίκης Βασιλείου Πρόεδρος
Χριστάκης Παπαβασιλείου Μέλος
Ράνια Κυριακίδου Μέλος
Σταύρος Καραμοντάνης Μέλος

Επιτροπή Τουρισμού
Χρίστος Αγγελίδης Πρόεδρος
Ανδρέας Φιλίππου Μέλος
Χριστάκης Παπαβασιλείου Μέλος
Γιώργος Μιχαηλίδης Μέλος
Ράνια Κυριακίδου Μέλος
Επιτροπή Οικονομικών και Οικονομίας
Χριστάκης Παπαβασιλείου Πρόεδρος
Χρυσταλλένη Σώζου Μέλος
Άντρη Επιφανίου Μέλος

Επιτροπή Κατεχόμενης Αμμοχώστου
Αυγουστίνος Παπαθωμάς Πρόεδρος
Γιώργος Μιχαηλίδης Μέλος
Ανδρέας Μάτσης Μέλος
Χριστάκης Παπαβασιλείου Μέλος
Τώνης Τουμαζής Μέλος
Άντρη Επιφανίου Μέλος
Μιχάλης Βασιλείου Μέλος
Ανδρέας Φιλίππου Μέλος

Επιτροπή Μεταρρύθ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Χριστάκης Παπαβασιλείου Πρόεδρος
Σωτήρης Παναγιώτου Μέλος

Ad hoc Επιτροπή Ιδρύματος Αμμοχώστου
Τώνης Τουμαζής Πρόεδρος
Χριστάκης Παπαβασιλείου Μέλος
Χρυσταλλένη Σώζου Μέλος
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ΕΚΠΡΟΣΏΠΟΙ ΤΟΥ ΕΒΕ ΑΜΜΟΧΏΣΤΟΥ  
ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

1. Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΒΕ
 Αυγουστίνος Παπαθωμάς
 Τώνης Τουμαζής
 Χριστάκης Παπαβασιλείου
 Κυριάκος Σοφοκλέους
 Αναπληρωματικά Μέλη
 Χριστόδουλος Νεοφύτου
 Άντρη Επιφανίου
 Χρίστος Αγγελίδης
 Μιχάλης Τίμινης

2. Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής 
Αμμοχώστου

 Χρίστος Αγγελίδης 
 Ανδρέας Φιλίππου
 Χριστάκης Παπαβασιλείου

3. Επαρχιακή Συμβουλευτική Επιτροπή Ασφάλειας & 
Υγείας Αμμοχώστου

 Σωτήρη Παναγιώτου
 Χριστοφής Ζαχαρουδιού

4. Επαρχιακή Επιτροπή Απασχόλησης Αμμοχώστου 
(Συμβουλευτική Επιτροπή Γραφείου Εργασίας 
Αμμοχώστου)

 Χριστοφής Ζαχαρουδιού (Εκπρόσωπος ΚΕΒΕ)

5. Επιτροπή Εμπορίου ΚΕΒΕ
 Κυριάκος Σοφοκλέους
 Άντρη Επιφανίου

6. Επιτροπή Υπηρεσιών ΚΕΒΕ
 Κίκης Βασιλείου
 Χριστάκης Παπαβασιλείου
 Αντώνης Μικελλίδης (α.μ.)

7. Επιτροπή Οικονομίας ΚΕΒΕ
 Χριστάκης Παπαβασιλείου
 Χρυσταλλένη Σώζου
 Μιχάλης Βασιλείου

8. Επιτροπή Βιομηχανίας ΚΕΒΕ
 Τώνης Τουμαζής
 Φάνος Επιφανίου
 Ανδρέας Χατζηθεοδοσίου (α.μ.)

9. Επιτροπή Τουρισμού ΚΕΒΕ
 Χρίστος Αγγελίδης
 Γιώργος Μιχαηλίδης
 Ανδρέας Φιλίππου (α.μ.)

10. Επιτροπή Ενέργειας ΚΕΒΕ
 Μάριος Ποντίκης
 Τώνης Τουμαζής

11. Επιτροπή Ακινήτων ΚΕΒΕ
 Κυριάκος Τουμαζής
 Αλέξης Τουμαζής

12. Επιτροπή Υγείας ΚΕΒΕ
 Χριστάκης Παπαβασιλείου
 Μιχάλης Βασιλείου

13. Επιτροπή Μεταρρύθμισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 Χριστάκης Παπαβασιλείου
 Σωτήρης Παναγιώτου

Στέφανος Στεφάνου ..............................................................................................................................................................................1963
Ξάνθος Σαρρής ......................................................................................................................................................................................1964
Τάκης Κουννάς .......................................................................................................................................................................................1965
Σπύρος Ιωάννου ....................................................................................................................................................................................1966 - 1967
Χριστόδουλος Μαυρουδής .................................................................................................................................................................1968 – 1972
Τάκης Κουννάς .......................................................................................................................................................................................1973
Φάνος Επιφανίου ..................................................................................................................................................................................1974 – 1984
Δημήτρης Ιωάννου ................................................................................................................................................................................1984 – 1990
Τάκης Κυριακίδης ..................................................................................................................................................................................1990 – 1996
Φώτης Παπαθωμάς ...............................................................................................................................................................................1996 – 2002
Ανδρέας Μάτσης ....................................................................................................................................................................................2002 – 2008
Λοϊζος Σιακαλλής ..................................................................................................................................................................................2008 – 2011
Γιώργος Μιχαηλίδης .............................................................................................................................................................................2011 – 2014
Γιώργος Μαυρουδής .............................................................................................................................................................................2014 – 2017
Αυγουστίνος Παπαθωμάς ...................................................................................................................................................................2017 - 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΜΜΟΧΏΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ



Επικοινωνία:
Γραφείο Λεμεσού
Οδός Αγίου Ανδρέου 339
Andrea Chambers, Γραφείο 201
ΤΑΧ. ΘΥΡ. 53124
3300 Λεμεσός
 Τηλ.: +357 25370165
Φαξ: +357 25370291
info@famagustachamber.org.cy

Γραφείο Παραλιμνίου
Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνιά 152
1ος Όροφος γραφείο 3
5281 Παραλίμνι
Τηλ.: +357 23829264
Φαξ: +357 23829267
info@famagustachamber.org.cy


