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Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ Αμμοχώστου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: 
Αυγουστίνος Παπαθωμάς

Αμ. Προηγ. Πρόεδρος: 
Γιώργος Μαυρουδής

Αντιπρόεδροι:  
Εμπορίου: Μιχάλης Βασιλείου
Βιομηχανίας: Τώνης Τουμαζής
Υπηρεσιών: Αντώνης Μικελλίδης
Τουρισμού: Χρίστος Αγγελίδης
Οικονομίας: Χρυσταλλένη Σώζου

Επίτιμος Γραμματέας: 
Ανδρέας Φιλίππου

Γραμματέας - Διευθυντής:
Σωτήρης  Παναγιώτου (μέχρι 31/05/2021)  

Σύμβουλοι: 
Κίκης Βασιλείου
Σταύρος Καραμοντάνης
Ράνια Κυριακίδου
Άντρη Επιφανίου
Μιχάλης Τίμινης
Χρίστος  Κυριάκου
Σίλεια Παυλάκη
Παναγιώτης Σιάκκα
Πιερής Γυψιώτης
Κωνσταντίνος Πιερίδης
Ελίνα Πατριώτη
Μαριάννα Παπαχριστοφόρου

Αριστίνδην Μέλη: 
Χριστάκης Παπαβασιλείου
Παρασκευάς Κυριακίδης 
Ανδρέας Χατζηθεοδοσίου

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

Προσωπικό Επιμελητηρίου Αμμοχώστου: 
Σωτήρης Παναγιώτου (μέχρι 31/5/21)
Χριστοφής Ζαχαρουδιού
Κίκα Σούγλη Χαραλάμπους
Μαρία Κουτσού 
Ελένη Κ. Χαραλάμπους 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
06- 07 Χαιρετισμός Προέδρου

08-13 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

 • Το ΕΒΕΑ καταδικάζει τις νέες προκλήσεις στο Βαρώσι

 * Το ΕΒΕ Αμμοχώστου καταδικάζει τα νέα τετελεσμένα από την Τουρκία

 * Δυναμικό παρόν ΕΒΕΑ στην εκδήλωση Δήμου Αμμοχώστου

 • Είμαστε όλοι Αμμόχωστος

 • Ο κόσμος της Αμμοχώστου δεν μπορεί να πληρώνει το κόστος της Εισβολής

 • Αντιπροσωπεία του ΕΒΕΑ και του ΚΕΒΕ επισκέφθηκε την Ειδική Αντιπρόσωπο του Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών 

  κα. Ελίζαμπεθ Σπέχαρ

16-23 ΔΡΑΣΗ ΕΒΕΑ

 • ΕΒΕΑ: Να σταματήσει η κατάφωρη αδικία σε βάρος των εκτοπισθέντων

 • Οι θέσεις του ΕΒΕ Αμμοχώστου για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 • Το ΕΒΕΑ ανησυχεί για την προωθούμενη μεταρρύθμιση

 • Σε συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου έθεσε

 το ΕΒΕ

 • Τιμή για το Επιμελητήριο Αμμοχώστου η βράβευση στελεχών του

 • Επιχειρηματική εκδήλωση δικτύωσης Αμμοχωστιανών στη Λεμεσό

 • Επίσκεψη Καρούσου και Περδίου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας

 • Επιστολή ΕΒΕΑ στον Υπ. Εσωτερικών για ανανέωση μισθώσεων σε βιομηχανικές ζώνες

 • Μέλη του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου σάρωσαν 39Α Κυπριακά Βραβεία

    Εξαγωγών για το 2019

24-32 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Σύσκεψη με την Υπουργό Νατάσα Πηλείδου για τη Βιομηχανική Περιοχή

    Φρενάρου

 • 50 Χρόνια αδελφοποίησης ΕΒΕ Αμμοχώστου - ΕΒΕ Πειραιά

 * Το Επιμελητήριο Αμμοχώστου προωθεί αιτήματα της Ελεύθερης Επαρχίας

    Αμμοχώστου

 • Τα θέματα Τουριστικής Ανάπτυξης Αγίας Νάπας ενώπιον Βουλευτών

 • Προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανακατασκευή του δρόμου Δερύνειας- Σωτήρας

 • ΕΒΕΑ: Na σταματήσει η ρύπανση της Λίμνης Παραλιμνίου

 • Το ΕΒΕΑ χαιρετίζει: Kρουαζιερόπλοια στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου

 • Η Επαρχία Αμμοχώστου δεν έχει προνομιακή μεταχείριση από το κράτος

 • Σύσκεψη για τα προβλήματα του Τουρισμού στην Επαρχία Αμμοχώστου

 • Το ΕΒΕΑ προώθησε προβλήματα μελών του

 • Η έδρα του ΑΞΙΚ πρέπει να είναι στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου

 • Σχέδιο για ενίσχυση επιχειρήσεων εντός των Βρετανικών Βάσεων, ζήτησε το ΕΒΕΑ

 • Γεύμα αγάπης στο ΚΕΠΑ από το Επιμελητήριο Αμμοχώστου

 • Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών στην αίθουσα «Αμμόχωστος»

33-33  Εκπρόσωποι ΕΒΕΑ στις Επιτροπές του ΚΕΒΕ 2020-2023
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Χαιρετισμός Προέδρου ΕΒΕΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η περίοδος που διανύουμε είναι παρά πολύ κρίσιμη. Κρίσιμη τόσο για την Αμμόχωστο και 
την Κύπρο, όσο και για την οικονομία και τις επιχειρήσεις μας.
Ξεκινώντας από την πόλη μας, την Αμμόχωστο, παρατηρούμε με ιδιαίτερη ανησυχία τα νέα 
τετελεσμένα που προσπαθεί να δημιουργήσει το δίδυμο Ερντογάν –  Τατάρ. Αγνοώντας 
όλη τη διεθνή κοινωνία και επιστρατεύοντας τη δύναμη των όπλων, επιχειρούν να 
μετατρέψουν  την Αμμόχωστο σε τουρκικό «τσιφλίκι» τους. Άνοιξαν μέρος του παραλιακού 
μετώπου και τώρα επεκτείνουν τις ανομίες τους στην περίκλειστη περιοχή της πόλης μας. 
Οι προθέσεις τους είναι εξόφθαλμες και καταδικαστέες, έστω κι αν ισχυρίζονται ότι 
λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα των κατοίκων της Αμμοχώστου. 
Εμείς, ως ΕΒΕΑ από την πρώτη στιγμή των νέων αυθαίρετων και μονομερών ενεργειών του 
κατοχικού καθεστώτος αντιδράσαμε έντονα και καταγγείλαμε τις άνομες πράξεις τους, με 
επίσημα διαβήματα, προς την Κυβέρνηση μας και προς τον ΓΓ του ΟΗΕ. 
Eίχαμε συνάντηση με την Ειδική  Αντιπρόσωπο του Γ.Γ. του ΟΗΕ στην Κύπρο κα 
Ελίζαμπεθ Σπέχαρ την οποία ενημερώσαμε ότι το ΕΒΕΑ απέστειλε επιστολή στο 
Τ/Κ Επιμελητήριο ζητώντας του να γίνουν πράξεις τα λόγια τους για συνύπαρξη των 
δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Στα πλαίσια, αυτά, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για κοινοπραξίες και άλλες μορφές συνεργαγασίας. Με 
εφαλτήριο την πόλη της Αμμοχώστου, βασικά τους προτείναμε να τεθεί η περίκλειστη 
πόλη κάτω από τη Διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών, να επιστρέψουν οι νόμιμοι 
κάτοικοι στις εστίες και στις επιχειρήσεις τους και μαζί με τους τουρκοκύπριους να 
οικοδομηθεί και πάλι μια καινούργια, «έξυπνη» και πράσινη πόλη μέσα από την οποία να 
δημιουργηθούν οι συνθήκες και οι ευκαιρίες για το «επιχειρείν» που τόσο πολύ επιδιώκε 
και ζητούσε το Τ/Κ Επιμελητήριο (doing business together).
Στη βάση αυτής της πρότασης ζητήσαμε από την κα Σπέχαρ και το Τ/Κ Επιμελητήριο, 
να λειτουργήσει και πάλι ως πρώτο μέτρο συνεργασίας των δύο κοινοτήτων στην Αμμό-
χωστο, το γραφείο του ΕΒΕΑ στην οδό Γλάδστωνος 26, στην περίκλειστη πόλη, υπό τη 
διοίκηση του ΟΗΕ, όπως προνοούν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. 
Δυστυχώς, το Τ/Κ Επιμελητήριο, παρά την προώθηση της πρότασης μας από την κα Σπέ-
χαρ, δεν ασχολήθηκε καθόλου μαζί της, αλλά αντίθετα προσπαθούσε να εξασφαλίσει 
κι άλλα οφέλη!
Η αρνητική αυτή στάση συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Tώρα βλέπουμε το εξάρτημα της Άγκυρας στην Κύπρο, τον Ερσίν Τατάρ, να δηλώνει με 
έπαρση ότι «το Βαρώσι θα ανοίξει». Εμείς του απαντούμε ότι ουδέποτε θα αποδεχθούμε 
τα νέα τετελεσμένα και θα αγωνισθούμε με κάθε τρόπο για να ανατρέψουμε τους 
σχεδιασμούς της Τουρκίας και του ψευδοκράτους. 
Η άτεγκτη και απαράδεκτη στάση της Άγκυρας και του Τατάρ δεν αφορά μόνο την 
Αμμόχωστο. Καλύπτει όλη τη φιλοσοφία της στο κυπριακό. Η εμμονή τους για λύση 
δυο κρατών αποδεικνύει ξεκάθαρα τις προθέσεις τους. Δεν θέλουν πραγματικά 
βιώσιμη και δίκαιη λύση στο κυπριακό. Επιδιώκουν την αναγνώριση του μορφώματος 
που δημιούργησαν στα κατεχόμενα ως προέκταση του τουρκικού κράτους. Επιζητούν 
κυριαρχία και εδαφική αναγνώριση για να κάνουν και με την υπογραφή μας δικά τους τα 
κατεχόμενα εδάφη μας. Αυτό, όμως, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Εμείς θα συνεχίσουμε να 
ζητούμε την επιστροφή των εδαφών και των περιουσιών μας. 
Σίγουρα, όλες αυτές οι εξελίξεις δεν προδικάζουν ένα ευοίωνο μέλλον για τον τόπο μας. 
Το κυπριακό φαίνεται ότι θα συνεχίσει για αρκετά χρόνια να παραμένει άλυτο. 
Η διαπίστωση αυτή επαυξάνει τις ευθύνες της κυβέρνησης για να στρέψει την προσοχή 
της στον προσφυγικό κόσμο, που εδώ και 47 χρόνια υπομένει τις τραγικές συνέπειες 
της εισβολής και της κατοχής. Ναι, έστω και μετά από τόσα χρόνια επιβάλλεται να 
αντιμετωπιστεί ουσιαστικά και πρακτικά το πρόβλημα της άνισης κατανομής των βαρών της 
εισβολής και της κατοχής.
Ο προσφυγικός κόσμος, οι κάτοικοι της Αμμοχώστου και των άλλων κατεχόμενων 
περιοχών μας, ζητούμε τη συνδρομή του κράτους για να δουν μια καλύτερη μέρα τα παιδιά 
και τα εγγόνια μας. 

Ο Αυγουστίνος Παπαθωμάς  Πρόεδρος του 
ΕΒΕ Αμμοχώστου
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Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, όπου οι πρόσφυγες 
επωμίζονται όλο το βάρος της εισβολής και της κατοχής.
Όλοι πρέπει να αντιληφθούν ότι οι εκτοπισμένοι εξακολουθούν να είναι 
ισότιμοι πολίτες αυτού του τόπου, οι οποίοι έχασαν τις περιουσίες τους 
το 1974 και έκτοτε αναμένουν υπομονετικά, με πλήρη σεβασμό προς τη 
Δημοκρατία και την πατρίδα τους, επωμιζόμενοι το σημαντικότερο μέρος του 
κόστους της εισβολής και κατοχής, την επιστροφή στα σπίτια και τις περιουσίες 
τους. 
Οι περιουσίες των εκτοπισμένων έχουν οικειοποιηθεί, είτε από την Τουρκία, 
είτε από τους Τουρκοκύπριους που μεταφέρθηκαν από τις ελεύθερες στις 
κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με βάση την αρπαγή 
των περιουσιών των εκτοπισμένων, μήπως μπορεί κάποιος να εξηγήσει 
στον εκτοπισμένο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί δεν έχει 
προτεραιότητα για να χρησιμοποιήσει, έστω και «προσωρινά», τις περιουσίες 
των Τουρκοκυπρίων στις ελεύθερες περιοχές; Δηλαδή, τις περιουσίες αυτών 
που κατακρατούν παράνομα την δική τους περιουσία! Αντί αυτού, διεκδικούν 
κατοχή των περιουσιών αυτών, εκείνοι που δεν έχασαν τις περιουσίες τους. 
Έφθασε η ώρα, έστω και καθυστερημένα, η πολιτική της ίσης κατανομής των 
βαρών της εισβολής και κατοχής, η οποία δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, 
να εφαρμοστεί και να βρεθούν οι τρόποι εξισορρόπησης του κόστους της 
εισβολής, ώστε οι εκτοπισμένοι να μη είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας στην 
ίδια την πατρίδα τους. Το ΕΒΕΑ προτείνει τη δημιουργία από την Κυβέρνηση 
ενός φορέα «διαχείρισης Κατεχομένων Περιουσιών», αλλά και ειδικού ταμείου 
που θα καλύπτει τις ανάγκες για την πληρωμή του δικαιώματος απώλειας 
χρήσης ακίνητης περιουσίας στα κατεχόμενα. Εκτός και αν κάποιοι επιδιώκουν 
ο εκτοπισμένος και πλέον αγανακτισμένος πολίτης αυτού του τόπου, να 
εξαναγκάζεται να διεκδικήσει την περιουσία του από τον κατακτητή και να 
διασύρεται σε «δικαστήρια και επιτροπές» του ψευδροκράτους. 
Την ίδια ώρα, ως Αμμοχωστιανοί, ζητούμε από το κράτος καθοδήγηση για 
αντιμετώπιση των νέων δεδομένων που δημιουργεί η Τουρκία στην πόλη μας. 
Δεν γίνεται να αφεθεί ο κόσμος χωρίς κατεύθυνση από το επίσημο κράτος.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οι δυσκολίες στο εθνικό θέμα και στο θέμα της Αμμοχώστου δεν μας άφησαν 
αδιάφορους για τα άλλα μεγάλα θέματα του τόπου, όπως της πανδημίας, της 
οικονομίας, της ανάπτυξης, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κλπ.
Σήμερα, η οικονομία, μετά τις μεγάλες επιπτώσεις της πανδημίας άρχισε να 
επανέρχεται στην κανονικότητα. Τα «lockdowns» σταμάτησαν, οι περιορισμοί 
στις διακινήσεις τερματίστηκαν και η ζωή σιγά – σιγά επέστρεψε στους 
κανονικούς της ρυθμούς. Ωστόσο, η πανδημία άφησε πίσω της πληγές που 
πρέπει να επουλωθούν. Παρά τη σωστή στάση του κράτους για «γενναία» 
στήριξη σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις, σήμερα υπάρχει έλλειψη 
ρευστότητας χρήματος στην αγορά, διαπιστώνεται μεγαλύτερη έκθεση 
επιχειρήσεων σε δάνεια, παρατηρούνται ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε 
αρκετά επαγγέλματα και γενικά επικρατεί μια αβεβαιότητα για το μέλλον. 
Το ΕΒΕΑ, μαζί με το ΚΕΒΕ, προσπαθούν με κάθε τρόπο να συμβάλουν στην 
επίλυση αυτών των προβλημάτων. Με δημόσιες παρεμβάσεις, με εισηγήσεις, 
με ιδέες προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη θέση των επιχειρήσεων, να 
ενισχύσουμε την ανάπτυξη, να αλλάξουμε προς το καλύτερο το επιχειρηματικό 
κλίμα. Σ’ όλα αυτά προστίθενται τώρα και οι αναταράξεις της διεθνούς 
οικονομίας, λόγω της μεγάλης ανόδου των τιμών της ενέργειας των πρώτων 
υλών, της αύξησης του πληθωρισμού, των ελλείψεων σε προϊόντα και τα 
προβλήματα με τις καθυστερήσεις στη ναυσιπλοΐα. 
Την ίδια ώρα το ΕΒΕΑ προσπαθεί με πολλές πρωτοβουλίες να συμβάλει 

στην επίλυση των προβλημάτων που αφορούν την ανάπτυξη της ελεύθερης 
Επαρχίας Αμμοχώστου. Με παρεμβάσεις και ενέργειες μας επιδιώκουμε 
τη δημιουργία νέων έργων υποδομής, τον εμπλουτισμό του τουριστικού 
προϊόντος, τη διεύρυνση των υπηρεσιών που προσφέρει, την περαιτέρω 
ανάπτυξη των Δήμων και Κοινοτήτων, τη βελτίωση  του οδικού δικτύου, την 
επέκταση και εκσυγχρονισμό της βιομηχανικής περιοχής Φρενάρους, την 
επίλυση προβλημάτων των βιομηχανικών ζωνών και άλλα. 
Οι ενέργειες μας αυτές έχουν αποτέλεσμα και αυτό φαίνεται από τις 
αποφάσεις και τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση. Ωστόσο, οι ανάγκες και 
τα προβλήματα καθημερινά αυξάνονται, γι’ αυτό συνεχίζουμε την προσπάθεια 
μας για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση τους. Αξιοποιώντας το «brand 
name» που έχουν η Αγία Νάπα και ο Πρωταράς διεθνώς, στοχεύουμε σε 
ακόμα μεγαλύτερες τουριστικές αποδόσεις. 
Ξεκάθαρη θέση έχει το ΕΒΕΑ και για το περιβόητο θέμα της μεταρρύθμισης της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Λαμβάνοντας όλες τις παραμέτρους υπόψη δηλώσαμε 
ότι είμαστε εναντίον της δημιουργίας ενός υπερ –  Δήμου στην ελεύθερη 
επαρχία Αμμοχώστου. Ζητούμε τη δημιουργία τριών μεγάλων Δήμων και αυτή 
τη θέση μας τη μεταφέραμε τόσο στο Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και στα 
κόμματα. 
Η περίπτωση δημιουργίας ενός υπερδήμου εμπεριέχει κινδύνους:
•  Υπάρχει τεράστιος κίνδυνος απώλειας του «branding», δηλαδή των 

«brand names» της Αγίας Νάπας και Πρωταρά, των οποίων η αξία είναι 
ανεκτίμητη και η διαχείριση τους πρέπει να γίνει με ξεχωριστή στρατηγική 
και εφαρμογή.

•  Ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος για δημιουργία ενός υπέρ-δήμου, 
που ουσιαστικά, σε βάθος χρόνου, πιθανότατα να διαγράψει και να  
αντικαταστήσει την κατεχόμενη πόλη μας, την Αμμόχωστο, πράγμα 
απαράδεκτο και αντεθνικό.

Πέραν τούτου, ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στη στήριξη των επιχειρήσεων των 
μελών μας, όπου κι αν αυτές δρουν και δραστηριοποιούνται. Σε απευθείας 
επαφή με τις επιχειρήσεις –  μέλη μας προωθούμε τη λύση των προβλημάτων 
τους και τη στήριξη των δραστηριοτήτων τους. 

Αγαπητά μέλη του ΕΒΕΑ,
Παρά τα προβλήματα λειτουργικότητας που μας δημιούργησε η πανδημία, 
το ΕΒΕΑ τον προηγούμενο χρόνο παρουσίασε έντονη δράση και σημαντικές 
πρωτοβουλίες. Δώσαμε μάχες σε πολλά μέτωπα, προωθήσαμε πολλά θέματα 
μας, επιβάλαμε λύσεις σε πολλά προβλήματα, αναδιοργανώσαμε εσωτερικά 
το Επιμελητήριο. Τώρα, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε περισσότερα στα 
μέλη μας, αλλά και στην οικονομία γενικότερα.
Το Δ.Σ., με γνώμονα το συμφέρον των μελών του και της Αμμοχώστου, έχει 
καταρτίσει συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης για τα επόμενα χρόνια. Στο Σχέδιο 
αυτό περιλαμβάνονται πολλές νέες πρωτοβουλίες για όλα τα θέματα που μας 
απασχολούν.
Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα ως Πρόεδρος να εκφράσω τις μεγάλες 
ευχαριστίες μου προς όλους τους συναδέλφους στο Δ.Σ., στο προσωπικό του 
ΕΒΕΑ και στους εξωτερικούς συνεργάτες μας για τη συνεισφορά τους στην 
προώθηση του Επιμελητηρίου μας. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκφράζω και προς όλους εσάς τα μέλη μας, που παρά 
τις αντικειμενικές δυσκολίες, παραμένετε δίπλα στο ΕΒΕΑ και στηρίζετε τις 
προσπάθειες μας. 
Μείνετε κοντά στο Επιμελητήριο μας και μαζί θα τα καταφέρουμε. Οι κόποι και 
οι προσπάθειες μας θα ανταμειφθούν. 
Σας ευχαριστώ πολύ. 
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Μετά και τις τελευταίες ενέργειες των εγκάθετων της Τουρκίας 
στην περίκλειστη μητρόπολη της επαρχίας μας, το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου εκφράζει για πολ-
λοστή φορά απογοήτευση και αγανάκτηση του προς τα νέα 
τεκταινόμενα. 
Πολλάκις και διαχρονικά το Επιμελητήριο Αμμοχώστου έχει 
τονίσει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η ασφάλεια της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας ξεκινά από την επίλυση του θέματος της 
Αμμοχώστου, που ως είναι κοινώς παραδεκτό ανοίγει τον δρόμο για συνολική επίλυση του Κυπριακού προ-
βλήματος. Δυστυχώς, για διάφορους λόγους και σκοπούς, η Αμμόχωστος και οι πολίτες της, θυσιάζονται 
στον βωμό εξυπηρέτησης αλλότριων συμφερόντων, με αποτέλεσμα να φθάσουμε στα σημερινά δυσάρε-
στα αποτελέσματα με το άνοιγμα της περίκλειστης, τη συνεχή αλλοίωση του χαρακτήρα της πόλης και τις 
«προσκλήσεις» από τους κατακτητές να επισκεφθούμε το σπίτι μας. 
Καλούμε την κυβέρνηση μας, τους νέο-εκλεγέντες βουλευτές της επαρχίας μας, ως επίσης και τον διεθνή 
παράγοντα όπως άμεσα ενεργήσουν για αποτροπή των σχεδίων των εγκάθετων της Άγκυρας, ενέργειες 
των οποίων καταρρακώνουν κάθε ελπίδα εξεύρεσης λύσης στο πρόβλημα των Αμμοχωστιανών και κατ’ 
επέκταση του Κυπριακού προβλήματος. Το Επιμελητήριο Αμμοχώστου διαχρονικά σταθερό στις προ-
σπάθειες και προσδοκίες του για συνολική επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, ενώνει την φωνή του 
φιλοπρόοδου επιχειρηματικού κόσμου της επαρχίας Αμμοχώστου με όλες εκείνες τις δυνάμεις που 
αγωνίζονται προς αυτή την κατεύθυνση.

ΤΟ ΕΒΕ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΑ ΝΕΑ 
ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Το ΕΒΕ Αμμοχώστου καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τη νέα προκλητική ενέργεια του κατοχικού καθεστώτος να αρ-

χίσει νέες εργασίες στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου. Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το ΕΒΕΑ αναφέρει ότι: 

«η νέα παράνομη και απαράδεκτη κίνηση του ψευδοκράτους αποδεικνύει για ακόμα μια φορά τις πραγματικές προθέσεις 

τους, που δεν είναι άλλες από το άνοιγμα και την οικονομική και άλλη εκμετάλλευση των περιουσιών μας». 

Η λεγόμενη «αποστρατικοποίηση» του 3,5% της περίκλειστης πόλης μας, στην πραγματικότητα αποτελεί την 3η εισβολή

του ξένου κατακτητή, 47 χρόνια αργότερα, στο σπίτι μας, στην περιουσία μας και στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα

μας. Αποτελεί ακόμα μια αυθαίρετη και ετσιθελιστική παραβίαση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών

που προβλέπουν επιστροφή της πόλης Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της καθώς και παραβίαση του Ευρω-

παϊκού δικαίου. 

Το ΕΒΕΑ καλεί, την Ευρωπαϊκή  Ένωση να παρέμβει στην εισβολή που πραγματοποιείται σήμερα, το

έτος 2021, σε Ευρωπαϊκό έδαφος, πριν να είναι πλέον πολύ αργά! Το ΕΒΕ Αμμοχώστου έχει καταγγείλει στον Γ. Γ. του 

ΟΗΕ, τις πρεσβείες όλων των χωρών μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και τις πρεσβείες των χωρών μελών της 

Ευρωπαικής  Ένωσης και σ’ όλα τα διεθνή αρμόδια όργανα τις νέες έκνομες ενέργειες της Τουρκίας και του ψευδοκρά-

τους. Προτεραιότητα του Επιμελητηρίου μας  θα είναι πάντοτε, η επιστροφή της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους 

της και η άμεση λειτουργία του γραφείου μας στην Αμμόχωστο υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

ΤΟ ΕBEA ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ 
ΤΙΣ ΝΕΕΣ  ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΑΡΩΣΙ
ΚΑΤΉΓΓΕΙΛΕ ΔΙΕΘΝΏΣ ΤΟ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣ

ΕΚΚΛΉΣΉ ΣΤΟΝ 
ΔΙΕΘΝΉ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 
ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ 
ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ
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ΔΥΝΑΜΙΚΟ «ΠΑΡΩΝ» ΕΒΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Δυναμικό «παρών» στο κάλεσμα του Δήμου Αμμοχώστου 
έδωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώ-
στου στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 
2021 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αμμοχώστου στη 
Δερύνεια.  Στην εκδήλωση διαμαρτυρίας με τίτλο «Είμαστε 
Όλοι Αμμόχωστος» παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων η Πρόε-
δρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ο Υπουργός Υγείας 
Μιχάλης Χατζηπαντέλας και βουλευτές, αρχηγοί ή εκπρό-
σωποι κομμάτων και πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων αρκετοί Τουρκοκύπριοι. Ο Πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Αμμοχώστου, Αυγουστίνος Παπαθωμάς από το βήμα της εκδήλωσης απαίτησε την επιτέλους 
εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για την Αμμόχωστο, ενώ ζήτησε όπως η Ευρωπαïκή Ένωση εφαρμό-
σει το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.  Συμπλήρωσε ότι 47 χρόνια μετά τις μαύρες μέρες του 1974, το 
κόστος της εισβολής επιβαρύνει μόνο μια μερίδα πολιτών και είναι καιρός η Πολιτεία να αντιμετωπίσει 
αυτούς ως ισότιμους πολίτες αυτού του τόπου. Σε καταληκτικό του σχόλιο, ανέφερε ότι οι εκτοπισμένοι 
είναι ενωμένοι και πρέπει να παραμείνουν ενωμένοι και στοχοπροσηλωμένοι στην επίτευξη λύσης του 
Κυπριακού και επιστροφής στην αγαπημένη Αμμόχωστο και τα άλλα σκλαβωμένα μας μέρη το συντο-
μότερο δυνατό.

ΠΑΠΑΘΏΜΑΣ: ΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟΥΣ 
ΑΜΜΟΧΏΣΤΙΑΝΟΥΣ 
ΏΣ ΙΣΟΤΙΜΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
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5 λεπτά για την Αμμόχωστο – 5 λεπτά για την Κύπρο
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου στα πλαίσια των πρωτοβουλιών του για την Αμμόχωστο κά-
λεσε τους πολίτες όλης της Κύπρου σε 5λεπτη στάση εργασίας στις 10:00 το πρωί της Τρίτης, 20ης Ιουλίου 2021 
σε ένδειξη διαμαρτυρίας προς τις ενέργειες του Ερντογάν στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου. 
Όπως ανάφερε στο μήνυμα του «ας δείξουμε στον κόσμο την απέχθεια μας στους παράνομους σχεδιασμούς του 
Ερντογάν που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην οριστική διχοτόμηση της Κύπρου και τη μεταφορά των συνό-
ρων με την Τουρκία στην Τυλληρία, στη Λευκωσία και στη Δερύνεια».
«Την Τρίτη, 20 Ιουλίου όλοι βγαίνουμε έξω από τον χώρο εργασίας μας για 5 λεπτά», έλεγε το μήνυμα του ΕΒΕΑ. 
Γιατί ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ. 

ΠΡΏΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΑΜΜΟΧΏΣΤΟΥ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
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Φωτογραφίες από την 5λεπτη στάση εργασίας που 
πραγματοποιήθηκε στις 20.07.2021 στις 10:00 το 
πρωί, σε ένδειξη διαμαρτυρίας προς τις ενέργειες 

του Ερντογάν στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου



12  / ΕΒΕΑ / ΕΚΘΕΣΗ 2020

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΒΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΕ 
ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ 
ΕΘΝΩΝ ΚΑ. ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΣΠΕΧΑΡ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Το Επιμελητήριο Αμμοχώστου με ανακοίνωση του εξέφρασε τη μεγάλη του απογοήτευση για τις πρόσφατες εξελίξεις 
σχετικά με την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, ολόκληρης της κατεχόμενης Επαρχίας Αμμοχώστου, αλλά και 
όλης της κατεχόμενης Κύπρου.
Το Επιμελητήριο εξέφρασε την απογοήτευσή του, γιατί «διαχρονικά» οι Κυβερνήσεις και οι πολιτικοί αυτού του 
τόπου, δεν κατάφεραν να επιτύχουν την επιστροφή της πόλης της Αμμοχώστου, στη βάση των ψηφισμάτων 550 
και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και στη βάση του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού 
δικαίου».
Δυστυχώς, η Πολιτεία, διαχρονικά ανέχθηκε και άφησε, ηθελημένα ή 
από άγνοια, τη δήθεν Αμμοχωστοποίηση του Κυπριακού, να λειτουρ-
γήσει αρνητικά, έτσι ώστε να κινδυνεύει να χαθεί οριστικά η Αμμό-
χωστος και πιθανόν ολόκληρη η κατεχόμενη πατρίδα μας,  για να 
ικανοποιηθούν τα συμφέροντα μερικών.
Η ομόφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου, 
αναφέρει ότι «...χωρίς να παραγνωρίζεται η αρχή ότι ο σεβασμός στο 
ατομικό δικαίωμα στην περιουσία είναι δεδομένος και ουδείς δύναται να εμποδίσει την ενάσκηση του δικαιώ-
ματος αυτού, το Εθνικό Συμβούλιο σημειώνει ότι στο ενδεχόμενο προσφυγής στη λεγόμενη Επιτροπή εγκυμο-
νούν σοβαροί κίνδυνοι σε σχέση με τις στοχεύσεις της Τουρκίας».
Το ΕΒΕΑ εξέφρασε την απογοήτευση, θλίψη και αγανάκτηση του για την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου 
αναφορικά με το τι προτείνει να πράξουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων εντός της περίκλειστης πόλης της Αμμο-
χώστου. Προτάσεις με χρησμούς Πυθίας και τύπου «ναι μεν αλλά», δεν συνιστούν ενέργειες ενός σοβαρού 
σώματος που οφείλει να έχει τη δύναμη να αναλάβει τις ευθύνες του και να καθοδηγήσει καθαρά και ξάστε-
ρα τους πολίτες του στο τι θα πρέπει να πράξουν ενόψει των δυσμενών πρόσφατων εξελίξεων.
Επειδή οι πιο πάνω τοποθετήσεις αντανακλούν τα συναισθήματα, τουλάχιστον της πλειοψηφίας του Αμμο-
χωστιανού κόσμου, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου απαιτεί τα ακόλουθα:
1.  ΑΠΑΙΤΕΙ, όπως η κυβέρνηση αναλάβει άμεση δράση προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς για την 

εφαρμογή των ψηφισμάτων 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία 
ρητά προνοούν για την επιστροφή της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της υπό τη διοίκηση των 
Ηνωμένων Εθνών.

2. ΑΠΑΙΤΕΙ, από το Κράτος, όπως προσφέρει καθοδήγηση, καθώς και συγκεκριμένες εναλλακτικές επι-
λογές προς τους Αμμοχωστιανούς ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας για το τι θα πρέπει να πράξουν 
στην «πρόσκληση» του ΤΚ παράνομου καθεστώτος για υποτιθέμενη «επιστροφή» των περιουσιών 
τους μέσω της Επιτροπής Αποζημιώσεων.

3. ΑΠΑΙΤΕΙ, όπως επιτέλους γίνει αντιληπτό ότι δεν αποτελεί χαρακτηριστικό ενός κράτους δικαίου, ο 
εκτοπισμένος κόσμος να πληρώνει για 47 χρόνια τώρα, το κόστος της εισβολής και κατοχής του 
36% της Κύπρου.

4. ΑΠΑΙΤΕΙ, δίκαιη και ισότιμη κατανομή των βαρών της κατοχής άμεσα, με συγκεκριμένες προτάσεις 
και έργα. Δεν είναι δυνατόν να απαιτείται από τον εκτοπισμένο κόσμο, ο οποίος πληρώνει κόστος 
από το 1974, να γίνεται η ασπίδα του κράτους και ο φρουρός για εκείνους που κέρδισαν από το 
1974, άθελα τους μεν, γεγονός δε.

Καταλήγοντας, τονίζουμε για μια ακόμη φορά τα ακόλουθα:
• Επειδή η υπομονή και η ανοχή από τον κόσμο της Αμμοχώστου και κατ’ επέκταση από όλον τον 

προσφυγικό κόσμο, έχει φτάσει στο απροχώρητο, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ όπως το Κράτος προβεί στις 
πιο πάνω ενέργειες. 

• Επιφυλασσόμαστε για λήψη δραστικότερων μέτρων, εάν δεν ικανοποιηθούν τα πολλάκις εκ-
φρασμένα και διαχρονικά αποδεκτά, αλλά ποτέ ικανοποιημένα, αιτήματα μας.

ΕΒΕΑ: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ 

ΑΠΟΓΟΉΤΕΥΣΉ ΓΙΑ 
ΤΉΝ ΑΠΟΦΑΣΉ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΡΏΣΙ
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Αντιπροσωπεία του ΕΒΕΑ και του ΚΕΒΕ αποτελούμενη από τους κ. Χρ. Αγκαστινιώτη, Α. Παπαθωμά, Γιώργο Μαυρουδή 
και Λ. Πασχαλίδη επισκέφθηκαν την Ειδική Αντιπρόσωπο του Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών κα. Ελίζαμπεθ Σπέχαρ. Σκοπός 
της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση για τις τελευταίες δυσμενείς εξελίξεις αναφορικά με την Αμμόχωστο και τις προοπτι-
κές επίτευξης προόδου στο Κυπριακό. Στη συνάντηση η αντιπροσωπεία ζήτησε από την κα. Σπέχαρ, όπως τα Ηνωμένα 
Έθνη συμβάλουν ενεργά στις προσπάθειες για να εφαρμοστούν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για την 
Αμμόχωστο. Η κα. Σπέχαρ ανάφερε ότι για να προ-
κύψει οποιαδήποτε εξέλιξη πρέπει οι δυο πλευρές να 
παρακαθήσουν σε συνομιλίες και να είναι έτοιμες 
για λύση με αμοιβαίες υποχωρήσεις και ότι στο τρα-
πέζι των συνομιλιών υπάρχει μόνο η Διζωνική Δικοι-
νοτική Ομοσπονδία. Αναφορικά με την επίσκεψη 
της πρώην Ειδικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ 
κυρίας  Τζέιν Χολ Λουτ, η κυρία Σπέχαρ είπε ότι 
αυτή θα γινόταν για να διαπιστώσει αν υπάρχει 
διάθεση από τα δυο μέρη για διαπραγμάτευση.
Το Επιμελητήριο μας εξήγησε στην κα Σπέχαρ 
ότι έχει ήδη αποστείλει επιστολή στο Τουρκοκυ-
πριακό Επιμελητήριο ζητώντας του να κάνουν πράξη τα λόγια τους για τη συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων στην 
Κύπρο και την ανάγκη να δημιουργηθούν επιχειρηματικές ευκαιρίες και κοινοπραξίες μεταξύ των δύο κοινο-
τήτων, και ότι δεν υπάρχει καλύτερη και μεγαλύτερη ευκαιρία από το να καταστεί η πόλη της Αμμοχώστου το 
εφαλτήριο για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Μας δίνεται η ευκαιρία να τεθεί η περίκλειστη πόλη κάτω από 
την διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών, να επιστρέψουν οι νόμιμοι κάτοικοι στις εστίες και επιχειρήσεις τους και 
μαζί με τους Τουρκοκύπριους να κτιστεί και πάλι μια καινούργια, έξυπνη και πράσινη πόλη μέσα στην οποία 
να δημιουργηθούν οι συνθήκες και οι ευκαιρίες για το επιχειρείν που τόσο πολύ ζητά το Τουρκοκυπριακό 
Επιμελητήριο (doing business together).  Στη βάση αυτή το Επιμελητήριο μας ζήτησε από το Τουρκοκυπριακό 
Επιμελητήριο μέσω της επιστολής του και από την κα Σπέχαρ να λειτουργήσει και πάλι, ως πρώτο μέτρο 
συνεργασίας των δυο κοινοτήτων στην Αμμόχωστο, το γραφείο του ΕΒΕΑ στην οδό Γλάδστωνος 26 στην 
περίκλειστη πόλη, υπο την διοίκηση του ΟΗΕ, όπως ακριβώς προνοούν και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας.
Η κα Σπέχαρ, δεν αρνήθηκε να προβάλει και να προωθήσει την εισήγηση μας, όμως σε τηλεδιάσκεψη που 
οργάνωσε η αντιπρόσωπος του ΟΗΕ στην Κύπρο με το Τ/Κ Επιμελητήριο και τον κύριο Turgay Deniz, 
δυστυχώς, το Τ/Κ Επιμελητήριο δεν ασχολήθηκε καθόλου με την πρόταση μας, παρα μόνον ζητούσαν 
επίμονα να κερδίσουν και άλλα οικονομικά οφέλη. 
Κύριοι των Ηνωμένων Εθνών, κύριε Deniz, όπως επαναλάβατε πολλές φορές:  “Business is Business and 
Politics is Politics”.  Όλοι συμφωνούμε, κανένας δεν το αμφισβητεί, το ίδιο προωθούν και προσπαθούν 
να εφαρμόσουν και τα Ηνωμένα Έθνη. Όμως πρώτα πρέπει και εσείς να εφαρμόσετε τα ψηφίσματα των 
Ηνωμένων Εθνών για την Αμμόχωστο και να επιστρέψετε την περίκλειστη πόλη στους νόμιμους κατοί-
κους της.  Διότι κύριοι του ΟΗΕ, δεν πρέπει να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, Κύριοι του ΟΗΕ 
«Business is Business» σε αυτούς που δεν καταπατούν τα ΔΙΚΑ σας ψηφίσματα.  

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΒΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ 
ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ 

ΕΘΝΩΝ κα. ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΣΠΕΧΑΡ

Με επιστολή στο Τ/Κ Επιμελητήριο, 
το ΕΒΕΑ ζήτησε να λειτουργήσει 
το γραφείο του στην Αμμόχωστο, 

αλλά η πρόταση αγνοήθηκε
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ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Οι επιστολές του 
Επιμελητηρίου 

Αμμοχώστου στην 
Ειδική Αντιπρόσωπο 

του Γ.Γ. του ΟΗΕ στην 
Κύπρο κα Ελίζαμπεθ 

Σπέχαρ και στο 
Τουρκοκυπριακό 

Επιμελητήριο
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Ακόμα δύο 
επιστολές του 
Επιμελητηρίου 
Αμμοχώστου 
στον Πρόεδρο του 
Ευρωεπιμελητηρίου 
και στην Ειδική 
Αντιπρόσωπο του 
ΟΗΕ κα Ελίζαμπεθ 
Σπέχαρ
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Δράση ΕΒΕΑ

Το Επιμελητήριο μας, με αφορμή διάφορες δηλώσεις διαφόρων τοπικών αρχών, παραγόντων πολιτικών, αλλά και τα 
πρόσφατα γεγονότα που αφορούν την αντιμετώπιση που έτυχε ο Δήμος Αμμοχώστου για συγκεκριμένο κυβερνη-
τικό ακίνητο, το οποίο του παραχωρήθηκε από το Κράτος για να στεγαστεί, προσωρινά στη Λεμεσο, μετά από 47 
χρόνια, τοποθετήθηκε δημόσια, εκφράζοντας την απορία ως προς το τι άλλο πρόκειται να υποστεί ο εκτοπισμένος 
κόσμος της σκλαβωμένης Κύπρου. 
Ειδικότερα σε ανακοίνωση του το ΕΒΕΑ ανάφερε τα εξής:
«Αγαπητοί συμπολίτες και συμπατριώτες, σας υπενθυμίζουμε ότι οι εκτοπισμένοι εξακολουθούν να είναι ισότιμοι πο-
λίτες αυτού του τόπου, οι οποίοι έχασαν τις περιουσίες τους το 1974 και έκτοτε αναμένουν υπομονετικά, με πλήρη 
σεβασμό προς τη Δημοκρατία και την πατρίδα τους, επωμιζό-
μενοι το σημαντικότερο μέρος του κόστους της εισβολής και 
κατοχής, την επιστροφή στα σπίτια και τις περιουσίες τους.
Τι σημαίνει να χάνει κάποιος τα πάντα σε μια μέρα, κάπως δύ-
σκολο να το εξηγήσουμε σε οποιονδήποτε δεν το έχει ζήσει.
Οι περιουσίες των εκτοπισμένων έχουν οικειοποιηθεί, είτε 
από την Τουρκία, είτε από τους Τουρκοκύπριους που μετα-
φέρθηκαν από τις ελεύθερες στις κατεχόμενες περιοχές της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Με βάση την αρπαγή των περιουσιών των εκτοπισμένων, μήπως μπορεί κάποιος να 
εξηγήσει στον εκτοπισμένο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί δεν έχει προτεραιότητα για να χρησι-
μοποιήσει, έστω και «προσωρινά», τις περιουσίες των Τουρκοκυπρίων στις ελεύθερες περιοχές ; Δηλαδή τις 
περιουσίες αυτών που κατακρατούν παράνομα τη δική του περιουσία!
Αντί αυτού, διεκδικούν κατοχή των περιουσιών αυτών, εκείνοι που δεν έχασαν τις περιουσίες τους.
Κράτος δικαίου ή κατάφωρη αδικία εις βάρος των εκτοπισμένων». 
Έφθασε η ώρα, έστω και καθυστερημένα, η πολιτική της ίσης κατανομής των βαρών της εισβολής και κατο-
χής, η οποία δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, να εφαρμοστεί και να βρεθούν οι τρόποι εξισορρόπησης του 
κόστους της εισβολής, ώστε οι εκτοπισμένοι να μη είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας στην ίδια την πατρίδα 
τους. 
Το ΕΒΕΑ προτείνει τη δημιουργία από την Κυβέρνηση ενός φορέα «Διαχείρισης Κατεχομένων Περιουσι-
ών», αλλά και ειδικού ταμείου που θα καλύπτει τις ανάγκες για την πληρωμή του δικαιώματος απώλειας 
χρήσης ακίνητης περιουσίας στα κατεχόμενα. 
Ή μήπως είναι καλύτερα ο εκτοπισμένος και πλέον αγανακτισμένος πολίτης αυτού του τόπου, να εξα-
ναγκάζεται να διεκδικήσει την περιουσία του από τον κατακτητή και να διασύρεται σε «δικαστήρια και 
επιτροπές» και όλα αυτά γιατί η δική του πατρίδα αδιαφορεί και έχει κουραστεί να ακούει τα ίδια λόγια 
και ευχολόγια!
Για τους πιο πάνω λόγους, το Επιμελητήριο μας απέστειλε επιστολές με συγκεκριμένες εισηγήσεις, 
στα Υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών καθώς και σε πολιτικά κόμματα παραθέτοντας κάποιες ει-
σηγήσεις για το θέμα της δίκαιης μεταχείρισης του εκτοπισμένου κόσμου και Επιχειρηματία, μερικές 
από τις οποίες παρατίθενται πιο κάτω:
•  Άμεση καταγραφή/επικαιροποίηση του καταλόγου όλων των κατεχόμενων περιουσιών σε συνερ-

γασία με το Τμήμα Κτηματολογίου και τον Φορέα Ίσης Κατανομής Βαρών
•  Να δοθεί πρόσβαση στον κάθε πρόσφυγα στο μητρώο που δημιουργήθηκε από τον Φορέα 

Ισότιμης Κατανομής Βαρών, για ενημέρωση/επικαιροποίηση των δικών του στοιχείων.  
•  Καταγραφή όλων των Τ/Κ περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές, το οποίο θεωρητικά υπάρχει 

ήδη.
• Καταγραφή και εκτίμηση της αξίας των Τ/Κ ακίνητων περιουσιών που έχουν δοθεί σε εκείνους 

τους εκτοπισμένους και επίσης σε μη εκτοπισμένους συμπολίτες μας.
•  Ανακατανομή των περιουσιών αυτών σε όλους τους εκτοπισμένους, στη βάση κριτηρίων που 

ΕΒΕΑ: ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΚΑΤΑΦΩΡΗ 
ΑΔΙΚΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ

ΣΚΛΉΡΉ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΉ 
ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΝΙΣΉ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΉ 
ΤΏΝ ΠΡΟΣΦΥΓΏΝ
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θα υιοθετηθούν από τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Δεν χρειάζεται η πρώτη διανομή να γίνει 
με βάση τις ακριβής αξίες των ακινήτων στα κατεχόμενα. Η πρώτη κατανομή μπορεί να γίνει στη βάση 
απλών κριτηρίων της περιουσίας του κάθε εκτοπισμένου. Έτσι και αλλιώς, αυτή η διανομή θα γίνει σε 
προσωρινή βάση μέχρι την επίλυση του Κυπριακού και επιστροφή στις κατεχόμενες περιουσίες πόλεις 
και χωριά μας. 

•  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 τα νέα επενδυτικά προγράμματα που πρόκειται να εφαρμοστούν και από την εκμετάλλευση του 
φυσικού αερίου. Έτσι και αλλιώς οι νέες επενδύσεις και οι διεθνείς εταιρείες που θα εγκαταστα-
θούν στη χώρα μας, θα χρειαστούν επαγγελματική και οικογενειακή στέγη, οπότε είναι αναμενό-
μενη νέα αύξηση στις τιμές των ακινήτων στις ελεύθερες περιοχές.

•  Να προωθηθεί το νομοσχέδιο με βάση το οποίο οι κατεχόμενες περιουσίες αποθανόντων ατό-
μων να μεταβιβάζονται στους νόμιμους κληρονόμους τους.

Εφόσον εφαρμοστούν τα πιο πάνω μέτρα από την Κυπριακή Δημοκρατία επιτυγχάνονται ταυτόχρο-
να δύο στόχοι:
• Ελάφρυνση του βάρους του κόστους της εισβολής από τους εκτοπισμένους.
• Αποφυγή ξεπουλήματος ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.
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Το Επιμελητήριο Αμμοχώστου, με την ευκαιρία της συζήτησης του Νομοσχεδίου για Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, μετά από σοβαρή μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου και 
αφού εξέτασε όλες τις παραμέτρους που αφορούν τα δύο σενάρια, δηλαδή αυτό της δημιουργίας ενός υπέρ-δήμου, 
με τη συνένωση όλων των Δήμων και Κοινοτήτων της Περιοχής ή τη δημιουργία περισσοτέρων Δήμων κατέληξε στην 
απόφαση να στηρίξει με τον πιο εμφαντικό τρόπο την καταψήφιση της πρότασης για δημιουργία ενός υπέρ-δήμου.
Η απόφαση του Επιμελητηρίου, βασίστηκε κυρίως στο συμπέρασμα της τεχνοκρατικής μελέτης που είχε εκπονηθεί 
από τον οίκο «Ernst & Young», αλλά και τις τοπικές και εθνικές πραγματικότητες τις οποίες και παραθέτει πιο κάτω:
1. Η δημιουργία ενός υπέρ-Δήμου, θα προσομοιάζει τόσο αριθμητικά όσο και γεωγραφικά με τον κατεχόμενο Δήμο 

Αμμοχώστου και θα εμπεριέχει τον ορατό κίνδυνο μετά από μια περίοδο 10-20 ετών να αντικαταστήσει τον κατε-
χόμενο Δήμο της Αμμοχώστου και να γίνουμε μάρτυρες του οριστικού ενταφιασμού του. Θεωρούμε ότι Εθνικά 
αυτό είναι απαράδεκτο και ότι ο κίνδυνος δημιουργίας Δήμων “Νέας Αμμοχώστου” ή “Νέας Κερύνειας” κλπ 
είναι ορατός, όπως έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις στο πρόσφατο 
παρελθόν στην Ελλάδα.

2. Η στήριξη της πρότασης για δημιουργία τουλάχιστον δύο Δήμων 
από το Επιμελητήριο Αμμοχώστου, βασίστηκε ως αναφέρθηκε πιο 
πάνω, στα συμπεράσματα της μελέτης του οίκου «Ernst & Young», 
ο οποίος στοιχειοθετεί επιστημονικά τη θέση του, η οποία είναι ξεκάθαρα υπέρ της δημιουργίας δύο ή περισ-
σοτέρων Δήμων, δίνοντας έμφαση στο “brand name” των Δήμων Αγίας Νάπας κατά κύριο λόγο και σε αυτό 
του Πρωταρά, που έχει ήδη ξεκινήσει να δημιουργείται. Είναι δεδομένο ότι για να δημιουργηθεί ένα “brand 
name” προϋποθέτει  εργασία πολλών ετών και τεράστιο οικονομικό κόστος για προβολή και αν μπορούσε 
κάποιος να κοστολογήσει την αξία του, αυτή θα ανερχόταν  σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. 

3. Η δημιουργία ενός τουριστικού Δήμου με την ενοποίηση των Δήμων Αγίας Νάπας, Σωτήρας και Λιοπετρίου, 
θα είναι ίσως κάτι μοναδικό ανά το παγκόσμιο, αφού θα εκτείνεται σε μια ακτογραμμή μήκους σχεδόν τριά-
ντα χιλιομέτρων και παράλληλα θα δώσει την ώθηση και στην κοινότητα Λιοπετρίου να μπει επιτέλους στον 
παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, μέσω του μοναδικής ομορφιάς  “Ποταμού Λιοπετρίου”, τα έργα ανάπλασης 
του οποίου έχουν ήδη αρχίσει. Παράλληλα ο Πρωταράς ο οποίος θα ανήκει στον Δήμο Παραλιμνίου, 
θα διατηρήσει το δικό του “brand name”, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί και κερδίσει 
μεγάλη αναγνώριση στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Για τις πιο πάνω σκέψεις και προβληματισμούς, έχουμε πάντα κατά νου πρωτίστως το Εθνικό συμφέρον της 
μοιρασμένης μας πατρίδας. Ταυτόχρονα, λαμβάνουμε υπόψη τα τελευταία γεγονότα με το άνοιγμα της 
περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου, τα οποία δυστυχώς βολεύουν αυτούς που στηρίζουν τη διχοτόμηση 
της πατρίδας μας. Τέλος, επιπλέον των πιο πάνω και έχοντας ως κύριο μέλημα μας την ορθολογιστική 
οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη όλων των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμο-
χώστου, το Επιμελητήριο Αμμοχώστου δεν υποστηρίζει τη δημιουργία ενός υπέρ-Δήμου και υποστηρίζει 
το προταθέν εναλλακτικό σενάριο για συνένωση των Δήμων Αγίας Νάπας, και Σωτήρας με την κοινότητα 
Λιοπετρίου και τη δημιουργία ενός Δήμου νέου που θα περιλαμβάνει τον Δήμο Δερύνειας μαζί με τις 
κοινότητες της ενδοχώρας, που μαζί με τον υφιστάμενο Δήμο Παραλιμνίου ο συνολικός αριθμός των 
δήμων της ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου θα  ανέλθει στους τρείς.
Το Επιμελητήριο Αμμοχώστου στα πλαίσια της εκστρατείας για στήριξη των θέσεων του οι οποίες 
είναι προς το συμφέρον των εμπλεκόμενων Δήμων και Κοινοτήτων, έχει μεταφέρει τις θέσεις του 
σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, στην προσπάθεια του να ενημερώσει και να πείσει για την 
ορθότητα τους, ευελπιστώντας ότι αυτές θα υπερψηφιστούν για το γενικότερο καλό της πόλης και 
Επαρχίας Αμμοχώστου.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΒΕ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΓΙΑ
ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΧΙ ΣΤΉ 
ΔΉΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ 
ΥΠΕΡ-ΔΉΜΟΥ
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ΤΟ ΕΒΕΑ ΑΝΗΣΥΧΕΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
Σε άλλη παρέμβαση του το ΕΒΕΑ σχετικά με το θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόνισε 
τα εξής:
“Μετά λύπης, αλλά και με αισθήματα πικρίας και αγανάκτησης, παρακολουθούμε τα τελευταία 24ωρα τις 
ζυμώσεις και μεθοδεύσεις που γίνονται για το θέμα της αναδιοργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης στην 
ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.
Παρόλες τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μας, που αφορούν τόσο την οικονομική ανάπτυξη και 
πρόοδο όλων των Δήμων και Κοινοτήτων της περιοχής (έχουμε κατ’ επανάληψη καταθέσει επίσημα την 
άποψη/πρόταση μας), δεν φαίνεται να λαμβάνεται καθόλου υπόψη η ανησυχία μας για παραγκωνισμό και 
απαξίωση του κατεχόμενου Δήμου της Μητρόπολης ολόκληρης της επαρχίας (κατεχόμενης και μη). Ανη-
συχία η οποία εκφράστηκε με επίσημη ανακοίνωση και από τον Δήμο Αμμοχώστου προ ολίγων ημερών.
Το Εθνικό θέμα που προκύπτει και πάλι, αυτή τη φορά από την αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης είναι απόρροια της πολιτικής των εκάστοτε κυβερνήσεων, οι οποίες είτε με την αδύναμη εθνική και 
εξωτερική πολιτική τους, είτε με την ανικανότητα τους, θυσίασαν την κατεχόμενη Πόλη μας και όλη την 
κατεχόμενη Κύπρο. Έχουμε την εντύπωση ότι κάποιοι έχουν ξεγράψει για τα καλά την κατεχόμενη Αμ-
μόχωστο και την υπόλοιπη κατεχόμενη γη μας. Μετά το “πίκνικ” και την 3η εισβολή στην Αμμόχωστο 
από την Τουρκία σε συνάρτηση με τα πιο πάνω περί τοπικής αυτοδιοίκησης, θα επέλθει σύντομα και το 
τελειωτικό κτύπημα της διαγραφής της Αμμοχώστου.
Δεν ανεχόμαστε πλέον κανένα εμπαιγμό, αλλά και οποιεσδήποτε δικαιολογίες που θα ικανοποι-
ούν τα συμφέροντα μερικών στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, υποβαθμίζοντας και αγνοώντας 
όλους τους υπόλοιπους. 
 • Δεν θα επιτρέψουμε τη διαγραφή και αναπλήρωση της Αμμοχώστου από κανένα.
• Δεν θέλουμε άλλες χαμένες πατρίδες ούτε ευχολόγια”.
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ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΉΣΉ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΕΘΕΣΕ ΤΟ ΕΒΕ 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν την Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου, συζήτησε το ΕΒΕΑ με τον Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομο Προδρόμου. Σε συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Παιδείας, αντιπροσωπεία 
του ΕΒΕΑ με επικεφαλής τον πρώην Πρόεδρο του ΕΒΕΑ και Αντιπρόεδρο του ΚΕΒΕ κ. Γιώργο Μαυρουδή, υπογράμμι-
σε τη σημασία της δημιουργίας εκπαιδευτικών υποδομών για επιμόρφωση στην επαρχία Αμμοχώστου, καθώς και την 
ανάγκη να δοθεί έμφαση από τα Κρατικά Πανεπιστήμια στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου. Όπως τονίστηκε στον κ. 
Υπουργό, οι ανάγκες της περιοχής για εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό είναι μεγάλη, γι’ αυτό η δημιουργία 
εκπαιδευτικών υποδομών θα βοηθήσει τόσο τον τουρισμό όσο και την περιοχή. Ακόμα αναφέρθηκε στον Υπουργό 
ότι η Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου παρά τη μεγάλη συνεισφορά της στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου, αντιμε-
τωπίζεται από το κράτος ως ο φτωχός συγγενής. Από την περιοχή, τονίστηκε, απουσιάζουν σοβαρά έργα υποδομής 
και ανάπτυξης, με εξαίρεση τη μαρίνα Αγίας Νάπας, το οποίο αποτελεί 
ιδιωτική πρωτοβουλία. Ειδική αναφορά έγινε στο διαχρονικό αίτημα του 
ΕΒΕΑ για μεταφορά της έδρας του ΑΞΙΚ στην επαρχία Αμμοχώστου. Όπως 
αναφέρθηκε, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου, εντο-
πίζοντας τα προβλήματα που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει η ξενοδοχειακή 
βιομηχανία του τόπου, σε σχέση με το θέμα της εξεύρεσης ικανού, κατάλ-
ληλα καταρτισμένου προσωπικού, αντάξιο να ανταποκρίνεται στις ψηλές 
προδιαγραφές του τουριστικού μας προϊόντος, έχει επεξεργασθεί πρόταση 
του με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, εδώ και πέρα από δεκαπέ-
ντε χρόνια, την οποία είχε υποβάλει στις αρμόδιες αρχές του Κράτους, για δημιουργία Ακαδημίας Τουρισμού 
υψηλών προδιαγραφών και με έδρα την Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου. (Υπουργείο Παιδείας, Κοινοβουλευ-
τική Επιτροπή Τουρισμού, Υπουργείο Τουρισμού, Γραφείο Προγραμματισμού). Δυστυχώς, επισημάνθηκε, όλες 
αυτές οι προσπάθειες που θα συνέβαλλαν και στην επίλυση πολλών προβλημάτων της περιοχής (οικονομι-
κής και κοινωνικής υφής), δεν καρποφόρησαν. Ως εκ τούτου, τόνισε η αντιπροσωπεία του ΕΒΕΑ, το κράτος 
επιβάλλεται τώρα να μεταφέρει την έδρα του ΑΞΙΚ στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου για να στηριχθεί η 
περιοχή, ο τουρισμός και οι νέοι.  Ο κ. Προδρόμου εξέφρασε τη θέληση του να συμβάλει στη δημιουργία 
εκπαιδευτικών υποδομών, ενώ για το ΑΞΙΚ είπε ότι το θέμα διαχείρισης του ανήκει αποκλειστικά στο ΤΕΠΑΚ, 
με βάση το Μνημόνιο που υπέγραψε το Υπουργείο Παιδείας με το ΤΕΠΑΚ.  

ΤΟ ΑΞΙΚ ΝΑ 
ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ 
ΣΤΉΝ ΕΛΕΥΘΕΡΉ 
ΕΠΑΡΧΙΑ 
ΑΜΜΟΧΏΣΤΟΥ

Δράση ΕΒΕΑ

Στιγμιότυπο από 
τη συνάντηση 
αντιπροσωπείας 
του ΕΒΕΑ με τον 
Υπουργό Παιδείας 
κ. Πρ. Προδρόμου
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Ύψιστη τιμή για το Επιμελητήριο Αμμοχώστου αποτελεί η φετινή βράβευση των κ. Τώνη Τουμαζή και Γιώργου Μού-

σκα με το βραβείο Business Leader στα 7α ΚΕΒΕ Business Leader Awards, στις κατηγορίες Ακίνητα-Κατασκευ-

ές-Ανάπτυξη Γης και Ναυτιλίας αντίστοιχα. Ο κ. Τώνης Τουμαζής υπηρετεί το Επιμελητήριο Αμμοχώστου από 

τη θέση του Αντιπροέδρου Βιομηχανίας. Πρωτοπόρος και οραματιστής, ο κ. Τουμαζής είναι σήμερα ιδρυτής 

και ιδιοκτήτης πέραν των 20 εταιρειών του Ομίλου, Atlas Pantou Co Ltd, με έδρα τη Λευκωσία, τη Λεμεσό, την 

Αθήνα, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Ρουμανία. Οι περισσότερες εταιρείες του Ομίλου δραστηριοποιούνται 

στον κατασκευαστικό τομέα, με συνολικό κύκλο εργασιών πέραν των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Γιώργος 

Μούσκας είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ναυτιλιακής εταιρείας Olympia Ocean Carriers Ltd, η οποία εκ-

προσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου μας από τον Αντιπρόεδρο Υπηρεσιών κ. Αντώνη 

Μικελλίδη.

Η Olympia Ocean Carrierς είναι ιδιοκτήτης πλοίων μεγάλου μεγέθους μεταφοράς ξηρού φορτίου, συνολι-

κής πραγματικής χωρητικότητας 1.850.000 τόνων. Σχεδόν όλα τα πλοία φέρουν την κυπριακή σημαία και η 

διαχείριση τους γίνεται από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λεμεσό. Η εταιρεία απασχολεί σήμερα 

25 εργαζόμενους και περίπου 400 ναυτικούς.

Ο Πρόεδρος, το Δ.Σ. και τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου εκφρά-

ζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στους βραβευθέντες. 

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ

                             Τώνης Τουμαζής                                                           Γιώργος Μούσκας
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Δράση ΕΒΕΑ

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Υπουργού Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων κ.  Γιάννη Καρούσου και 
του Υφυπουργού Τουρισμού κ. Σάββα Περδίου στην Μαρίνα Αγίας Νάπας, όπου τους έγινε ξενάγηση 
και ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών στην Μαρίνα, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΜ 
Makronisos Marina Ltd κ. Σταύρο Καραμοντάνη και μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου. Στην 
εκδήλωση παρέστησαν όλοι οι Δήμαρχοι και Kοινοτάρχες της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου και εκ 
μέρους του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου παρευρέθηκαν ο κ. Χρίστος Αγγελίδης Αντιπρόεδρος Τουρι-
σμού, ο κ. Ανδρέας Φιλίππου Επίτιμος Γραμματέας και ο κ. Σωτήρης Παναγιώτου, Διευθυντής. Το έργο 
παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω της πανδημίας προχωρά κανονικά και βρίσκεται στα 
τελευταία στάδια πριν την ολοκλήρωση του. Ήδη, εδώ και καιρό, η Μαρίνα δέχεται σκάφη για ελλι-
μενισμό και είναι έτοιμη να υποδεχθεί επιβάτες κρουαζιερόπλοιων όταν ξεκινήσει η νέα τουριστική 
περίοδος.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΔΙΟΥ 
ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ

Με επιτυχία στέφθηκε η επιχειρηματική εκδήλωση δικτύωσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμ-
μοχώστου στο Drinklobby στη Λεμεσό, την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021.Η εκδήλωση διεξήχθηκε σε πολύ ευχάριστο 
κλίμα με τη συνοδεία εκλεκτού κρασιού και γκουρμέ σνακς. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν επαφές και γνω-
ριμίες μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και φορέων της Αμμοχώστου. Σε ένα όμορφο κλίμα, οι παριστάμενοι 
είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν επαγγελματικές ιδέες και απόψεις και να συζητήσουν για μελλοντικά σχέδια 
και πιθανές συνεργασίες. Η αγαπημένη πόλη της Αμμοχώστου δεν μπορούσε να απουσιάζει από μια σύναξη 
Αμμοχωστιανών, αφού ο πόθος της επιστροφής είναι μεγάλος.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ



                                                                                                                                                                                              ΕΒΕΑ / ΕΚΘΕΣΗ 2020 / 23

Με ιδιαίτερη τιμή και μέγιστη περηφάνεια, το Επιμελητήριο Αμμοχώστου συγχαίρει δημόσια τις εταιρείες μέλη του 
που σάρωσαν τα Κυπριακά Βραβεία Εξαγωγών για το έτος 2019.
Συγκεκριμένα, τα βραβεία απέσπασαν τα τρία μέλη του ΕΒΕΑ ως ακολούθως:

• Βραβείο για Βιομηχανικά Προϊόντα (με προσωπικό κάτω των 50 ατόμων)
Απονεμήθηκε στην εταιρεία Karnic Powerboats Ltd. Iδρύθηκε το 1993 με την παραγωγή εξωλέμβιων σκαφών 
επιφάνειας έως 18 πόδια για ικανοποίηση της τοπικής αγοράς. Το πρώτο μοντέλο της γραμμής Bluewater, 
σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής για την Karnic καθώς προσέλκυσε το ενδιαφέρον από αγορές στο 
εξωτερικό. Οι εξαγωγές άρχισαν σταδιακά το 1998 και από το 2000 σχεδόν όλη η παραγωγή προορίζεται 
για εξαγωγές μέσω των αντιπροσώπων της εταιρείας ανά το παγκόσμιο. 

• Βραβείο για Βιομηχανικά Προϊόντα (με προσωπικό άνω των 50 ατόμων)
Απονεμήθηκε στην εταιρεία Epiphaniou Scrap Metals Ltd. Η εταιρεία ασχολείται με τη συλλογή, επεξεργα-
σία και εξαγωγή σιδηρούχων και μη σιδηρούχων απορριμμάτων. Ιδρύθηκε το 1967 και λειτουργεί μέσω 
δύο χώρων επεξεργασίας στη Λευκωσία και Λεμεσό. Από την ίδρυσή της, η εταιρεία γνώρισε ραγδαία 
ανάπτυξη, η οποία την έθεσε στην πρώτη γραμμή της αγοράς.

• Βραβείο για Υπηρεσίες
Απονεμήθηκε στην Island Oil (Holdings) Ltd. Από το 1992 ο όμιλος εταιρειών της Island Oil δραστηριο-
ποιείται κυρίως στον τομέα των καυσίμων πλοίων. Η εταιρεία διαθέτει φυσικούς σταθμούς εφοδιασμού 
στην Κύπρο, τη Ρουμανία και το Ισραήλ, μετέχει σε αποθήκη καυσίμων στην Ουκρανία και διαθέτει 
πρόσθετα γραφεία στον Πειραιά, τη Σιγκαπούρη, την Κωνστάντα, τη Χάϊφα και την Οδησσό.
Τα Κυπριακά Βραβεία Εξαγωγών αποτελούν ένα από τους μακροβιότερους θεσμούς στο Κυπριακό 
επιχειρείν, αφού συνδιοργανώνονται κάθε χρόνο από το ΚΕΒΕ και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορί-
ου & Βιομηχανίας από το 1982.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
ΣΑΡΩΣΑΝ ΤΑ 39α  ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ 2019

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κ.  Νίκο 
Νουρή αναφορικά με την ανανέωση των συμβάσεων μίσθωσης σε Βιομηχανικές Ζώνες.
Το Επιμελητήριο μας, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών όπως ανανεώνονται έγκαιρα οι συμβάσεις μισθώσεων στις 
Βιομηχανικές Ζώνες. Οι εκπρόθεσμες ανανεώσεις και σε κάποιες περιπτώσεις μετά παρέλευσης αρκετού χρονικού 
διαστήματος, δημιουργούν δικαιολογημένες αντιδράσεις των μισθωτών και περαιτέρω ταλαιπωρία, αφού σε αυτές τις 
περιπτώσεις τους ζητείται να καταβάλουν αναδρομικά τα αναθεωρημένα πόσα των ενοικίων.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΒΕΑ ΣΤΟΝ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
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Από τις συσκέψεις και επισκέψεις της Υπουργού κας Νατάσας Πηλείδου, στην Ελεύθερη 
Επαρχία Αμμοχώστου

ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΗ ΝΑΤΑΣΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ
Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η επίσκεψη αντιπροσωπείας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομη-
χανίας με επικεφαλής την Υπουργό κ. Νατάσα Πηλείδου στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, τη Δευτέρα 
28 Ιουνίου. Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Φρενάρους, παρουσία 
της Υπουργού, κ. Νατάσας Πηλείδου, του Γ.Δ. κ. Μάριου Παναγίδη, του Διευθυντή Βιομηχανίας κ. Χρίστου 
Φωτιάδη, της συνεργάτιδας της Υπουργού, κ. Μιράντας Λυσάνδρου και της Λειτουργού Βιομηχανίας κ. 
Αντωνίας Λοΐζου. Της 10 μελούς  αντιπροσωπείας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμ-
μοχώστου, ηγήθηκε ο Πρόεδρος του, κ. Αυγουστίνος Παπαθωμάς, ενώ το ΚΕΒΕ εκπροσώπησε ο Διευ-
θυντής Βιομηχανίας, κ. Αντρέας Αντρέου. Στη σύσκεψη εκπροσωπήθηκαν επίσης η ΟΕΒ και η Επιτροπή 
Βιομηχανικής Περιοχής Φρενάρους. Της σύσκεψης προήδρευσε ο Κοινοτάρχης Φρενάρους κ. Μιχάλης 
Χατζηγιώρκας.  
Στην σύσκεψη παρουσιάστηκαν διάφορα προβλήματα που ταλανίζουν τη Βιομηχανική Περιοχή Φρενά-
ρους. Σε ένα εποικοδομητικό κλίμα αντηλλάγησαν απόψεις και τροχοδρομήθηκαν συγκεκριμένες ενέρ-
γειες σε συντονισμό με το Επιμελητήριο Αμμοχώστου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 
βιομηχανίες που επιχειρούν στη Βιομηχανική Περιοχή Φρενάρους, όπου η κα Υπουργός και το κλιμά-
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κιο συνεργατών της είχαν την ευκαιρία να λάβουν τον παλμό του κόσμου της βιομηχανίας της ελεύθερης επαρχίας 
Αμμοχώστου. Στη συνέχεια, η κ. Πηλείδου και οι συνεργάτες της παρακάθησαν σε γεύμα εργασίας που παρέθεσε το 
Επιμελητήριο Αμμοχώστου στο Nissi Beach Resort, στην Αγία Νάπα. Στο γεύμα εργασίας παρευρέθηκαν επίσης οι 
κ.κ. Χρίστος Ζαννέττου, Δήμαρχος Αγίας Νάπας,  Μάριος Τσιακκής, Γ.Γ. ΚΕΒΕ, Γιώργος Μαυρουδής, Αντιπρόεδρος 
ΚΕΒΕ, Γιώργος Νικολέττος, Αντιπρόεδρος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ως επίσης και βιομήχανοι με έδρα βιο-
μηχανικές περιοχές της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου. 
Στο γεύμα εργασίας, σε εγκάρδιο και εποικοδομητικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε ανοικτή συζήτηση, όπου οι βιο-
μήχανοι μέλη του Επιμελητηρίου, βιομήχανοι, οι οποίοι εδρεύουν στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου, είχαν 
την ευκαιρία να παραθέσουν στην κα Υπουργό τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η κυρία Υπουργός και οι 
συνεργάτες της κατέγραψαν τα θέματα που ηγέρθηκαν, για εξέταση και προώθηση επίλυσης των προβλημάτων, 
σε συνεργασία εκεί και όπου χρειάζεται με το Επιμελητήριο Αμμοχώστου και το ΚΕΒΕ.

ΧΡΟΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΒΕ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ –  ΕΒΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που τα ΕΒΕ Αμμοχώστου και Πειραιά γιορτάζουν φέτος την 50η επέτειο αδελφοποίησης των δύο 
Επιμελητηρίων. Το 1971, το Επιμελητήριο της ακμάζουσας τότε πόλης της Αμμοχώστου είχε συνάψει και υπογράψει 
Πρωτόκολλo Αδελφοποίησης με το αντίστοιχο Επιμελητήριο του Πειραιά στοχεύοντας στην ανάπτυξη οικονομικών 
σχέσεων και στη διεύρυνση συναλλαγών στους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας, των υπηρεσιών, αλλά και παράλ-
ληλα στην καλλιέργεια των σχέσεων των δύο πόλεων σε πολιτιστικό επίπεδο. Δυστυχώς η βάρβαρη τουρκική εισβολή 
του 1974, ανέτρεψε τους σχεδιασμούς για την υλοποίηση των προνοιών του Πρωτοκόλλου. Σημαντική υπήρξε η 
συνεισφορά του Επιμελητηρίου Πειραιά στα χρόνια μετά την εισβολή, προς το εκτοπισμένο, προσφυγοποιημένο 
μας Επιμελητήριο. Τόσο οικονομικά όσο και με άλλους τρόπους βοήθειας και στήριξης. Σ́  αυτά τα πρώτα χρόνια 
της προσφυγιάς προσέφερε, μέσω του Επιμελητηρίου μας, συνολικά έξι υποτροφίες, σε άπορους από την Αμμό-
χωστο, για φοίτηση στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά. 
Με την ευκαιρία της επετείου της συμπλήρωσης 50 χρόνων Αδελφοποίησης, τα δύο Επιμελητήρια προγραμματί-
ζουν διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν αρχές Δεκεμβρίου 2021 και θα ολοκληρωθούν μέσα στο 
2022..

50 
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Εποικοδομητική συνάντηση για θέματα που αφορούν την ελεύθερη 
επαρχία Αμμοχώστου είχαν το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου και ο Δήμαρχος Αγίας 
Νάπας κ. Χρίστος Ζαννέτου.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα της μεταστέγασης του ΑΞΙΚ 
στην Αγία Νάπα και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Αυγουστίνος 
Παπαθωμάς διαβεβαίωσε τον κ. Ζαννέτου ότι το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει 
να υποστηρίζει την αρχική του θέση για τη μεταστέγαση του ΑΞΙΚ στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου. 
Επίσης συζητήθηκε το σημαντικό θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπό το φως της  από-
φασης της Βουλής για αναβολή των δημοτικών εκλογών, όπου τονίστηκε ότι η συνένωση των 4 δήμων της 
ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου σε ένα δήμο δεν εξυπηρετεί ούτε τα οικονομικά, αλλά και ούτε τα εθνικά 
συμφέροντα της επαρχίας Αμμοχώστου. Ενώ αντιθέτως, η συνένωση των δήμων Αγίας Νάπας, Σωτήρας 
και της κοινότητας Λιοπετρίου, τόσο γεωγραφικά, όσο και από τουριστικής και οικονομικής άποψης, θα 
συμβάλει στην ισχυρή και ορθολογιστική ανάπτυξη της περιοχής. Με την εισήγηση αυτή, δηλαδή τη διημι-
ουργία 3 δήμων στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου, οι 4 υφιστάμενοι  δήμοι και οι 5 κοινότητες, απο 
9 οντότητες θα γίνουν 3.
 Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε και για το θέμα της αξιοποίησης του χώρου που βρίσκονται οι κεραίες στο Κάβο 
Γκρέκο. Τόσο ο κ. Παπαθωμάς όσο και ο κ. Ζαννέτος συμφώνησαν ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο χώρος, 
είτε με τη δημιουργία μουσείου, είτε συνεδριακού κέντρου από τον Δήμο. 
Σε δήλωσή του ο κ. Παπαθωμάς ανάφερε ότι το Επιμελητήριο είναι δίπλα στα αιτήματα των Δήμων και 
Κοινοτήτων της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου, με σκοπό να διερευνηθεί η ανάπτυξη και οι προοπτι-
κές προόδου ολόκληρης της περιοχής. 
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον κ. Παπαθωμά 
για τη στήριξη του Επιμελητηρίου.

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Συνάντηση του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου με τον Δήμαρχο Αγίας Νάπας

ΣΥΝΑΝΤΉΣΉ 
ΕΒΕΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ΔΉΜΑΡΧΟ 
ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
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Επιβεβλημένη χαρακτήρισε την ανάγκη για οικονομική στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας, ο Δήμαρχος Αγίας 
Νάπας Χρίστος Ζαννέττου, κατά τη διάρκεια συνάντησης του με βουλευτές της Αμμοχώστου, στην παρουσία του 
Προέδρου του ΕΒΕΑ και του Αντιπροέδρου του ΚΕΒΕ.   Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό 
Μέγαρο Αγίας Νάπας, ο κ. Ζαννέτου προέβη σε ενημέρωση για τα έργα και τους στόχους που έχει θέσει ο 
Δήμος για να συνεχίσει την αναπτυξιακή του πορεία προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, αλλά και της εθνικής 
οικονομίας γενικότερα. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη υλοποίησης ενός οράματος που θα βασίζεται στην 
πράσινη ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και την καινοτομία. Επίκεντρο της συζήτησης ήταν τα τρέχοντα ζητήματα της 
Αγίας Νάπας λόγω των νέων συνθηκών και δυσμενών εξελίξεων που 
έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορωνοϊού. Ο Δήμαρχος Αγίας 
Νάπας, τόνισε την ανάγκη στήριξης του επιχειρηματικού κλάδου και 
των εργαζομένων, που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα καθώς και την 
ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μέσω προωθητικών δράσεων και πρωτοβουλιών. Η Αγία 
Νάπα, σημείωσε ο Χρίστος Ζαννέτου, «είναι ένας κατ’ εξοχήν τουριστικός Δήμος και ο δημοφιλέστερος προ-
ορισμός της Κύπρου, κάτι που   αποδείχθηκε και φέτος με την έναρξη των πτήσεων και τις αφίξεις τουριστών».  
Γι’ αυτό πρόσθεσε η ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης όλων των επιχειρήσεων του κλάδου της τουριστικής βιο-
μηχανίας είναι επιβεβλημένη, καθώς και η υλοποίηση σημαντικών έργων που θα συμβάλουν στην αναβάθμι-
ση και στον εμπλουτισμό όλων των υπηρεσιών και ειδικότερα του τουριστικού μας προϊόντος. Στο πλαίσιο 
της συνάντησης συζητήθηκε και το  θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αναλύθηκαν οι 
τελευταίες εξελίξεις. Ο Δήμαρχος ανέφερε πως η μεταρρύθμιση πρέπει να συμβάλει στη βιώσιμη τοπική 
ανάπτυξη, στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και να διασφαλίζει  τον ανταγωνιστικό ρόλο 
του Δήμου.
Οι Βουλευτές, ο Προέδρος του ΕΒΕΑ και ο Αντιπρόεδρος του  ΚΕΒΕ διαβεβαίωσαν τον Δήμαρχο για τη 
συνεργασία τους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και συμφώνησαν στον συντονισμό των ενεργειών 
για την καλύτερη δυνατή προώθηση των θεμάτων που απασχολούν την Αγία Νάπα και ευρύτερα την 
τοπική κοινωνία της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου.
Σημειώνεται ότι στη συνάντηση δεν παρευρέθηκαν οι βουλευτές Αμμοχώστου του ΑΚΕΛ λόγω ειλημ-
μένης υποχρέωσής τους, ενώ καθορίστηκε νέα συνάντηση με τον Δήμαρχο Αγίας Νάπας την Παρα-
σκευή 17 Σεπτεμβρίου.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΣΤΉΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΕΒΕΑ ΚΑΙ ΚΕΒΕ

Στην παρουσία του 
Προέδρου του ΕΒΕΑ 
και του Αντιπροέδρου 
του ΚΕΒΕ τέθηκε το 
θέμα της τουριστικής 
ανάπτυξης της Αγίας 
Νάπας

Στιγμιότυπο από 
τη συνάντηση με 
βουλευτές της 
Αμμοχώστου
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Το Επιμελητήριο Αμμοχώστου χαιρέτισε την προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανακατασκευή και βελτίω-
ση του δρόμου Δερύνειας-Σωτήρας. Το ΕΒΕΑ βλέπει με μεγάλη ικανοποίηση τις πολύχρονες προσπάθειες 
του, να ευοδώνονται. Ευχαριστεί την κυβέρνηση και τους υπουργούς Εσωτερικών κ. Νίκο Νουρή και Μετα-
φορών κ. Γιάννη Καρούσο, οι οποίοι με τις προσπάθειες τους, κατάφεραν να προχωρήσουν στην προώθη-
ση του έργου το οποίο καθυστέρησε για διάφορους λόγους για 
μια δεκαετία. Ιδιαίτερες ευχαριστίες. απευθύνει το ΕΒΕΑ προς το 
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, τα Δημόσια Έργα και τις άλ-
λες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του κράτους. Τέλος, ευχαριστεί τους 
Δημάρχους Σωτήρας και Δερύνειας, χωρίς τη συμβολή των οποί-
ων, το έργο δεν θα μπορούσε να προχωρήσει προς υλοποίηση..
Την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για το σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων τίμησαν με την παρουσία τους 
οι υπουργοί κ.κ. Νίκος Νουρής και Γιάννης Καρούσος, ο Γ.Δ. του υπουργείου Μεταφορών κ. Σταύρος 
Μιχαήλ, ο Έπαρχος Αμμοχώστου κ. Γεώργιος Χρυσαφίνης, ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου 
κ. Ανδρέα Σωκράτους, οι δήμαρχοι Δερύνειας κ. Άντρος Γ. Καραγιάννης και Σωτήρας κ. Γιώργος Ττά-
κας, οι βουλευτές Αμμοχώστου κ.κ. Κάρουλλας και Κουλλάς και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Το 
Επιμελητήριο Αμμοχώστου αντιπροσώπευσαν ο Διευθυντής κ. Σωτήρης Παναγιώτου και η λειτουργός 
Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου κα. Ελένη Χαραλάμπους.  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ-ΣΩΤΗΡΑΣ

Οι Υπουργοί Μεταφορών και Εσωτερικών ανακοινώνουν τη βελτίωση του οδικού δικτύου 
στην Ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου

ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 
ΤΟΥ ΕΒΕΑ 
ΕΥΟΔΏΝΟΝΤΑΙ
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Το Επιμελητήριο Αμμοχώστου στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής ευαισθησίας του θέλει να φέρει στην επιφάνεια 
ένα φαινόμενο που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια για το οποίο δεν έχει παρθεί κανένα μέτρο προς επίλυση του. 
Πρόκειται για το απαράδεκτο φαινόμενο της ρύπανσης της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Παραλιμνίου που τα τελευ-
ταία χρόνια έχει ξεφύγει εντελώς. Για αυτό καλούμε τις υγειονομικές υπηρεσίες των Δήμων Παραλιμνίου και Σωτήρας, 
αλλά και όλους τους αρμόδιους κρατικούς και περιβαλλοντικούς φορείς όπως παρέμβουν άμεσα. Η Λίμνη έχει εντα-
χθεί στο Ευρωπαϊκό δίκτυο «Natura 2000» και αποτελεί ένα σημαντικό υδροβιότοπο της Κύπρου με σπάνια είδη 
χλωρίδας και πανίδας τα οποία κινδυνεύουν από τη ρύπανση, όπως κινδυνεύει και η υγεία όλων των κατοίκων της 
περιοχής. Απευθύνουμε δραματική έκκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως προχωρήσουν άμεσα 
στη λήψη μέτρων για καθαρισμό και προστασία της περιοχής από εκείνους τους ασυνείδητους που συνεχίζουν να 
τη ρυπαίνουν. Η Λίμνη Παραλιμνίου μπορεί να μετατραπεί σε ένα στολίδι κατά τους χειμερινούς μήνες για ολό-
κληρη την Κύπρο, προσελκύοντας εκατοντάδες επισκέπτες, που θα μπορούν να θαυμάσουν εκτός των άλλων, τα 
υπέροχα φλαμίνγκο και όλα τα άλλα αποδημητικά και ενδημικά πουλιά που φιλοξενεί.

ΕΒΕΑ: ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ 
Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Το Επιμελητήριο Αμμοχώστου υποδέχθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση το Περί Τελωνειακών Λιμανιών Διά-
ταγμα του 2021, Κ.Δ.Π. 31/2021 με το οποίο καθορίζονται τα λιμάνια περιορισμένης χρήσης για τους 
σκοπούς που αφορούν τις αρμοδιότητες του Τμήματος Τελωνείων, στα οποία έχει περιληφθεί και η Αγία 
Νάπα, η χρήση της οποίας περιορίζεται στην επιβίβαση και αποβίβαση πληρωμάτων και επιβατών κρου-
αζιερόπλοιων και μεγάλων σκαφών αναψυχής τα οποία, ένεκα μεγέθους δεν μπορούν να ελλιμενιστούν 
στην Μαρίνα Αγίας Νάπας, με τις αποσκευές που τους συνοδεύουν καθώς και στην πετρέλευση και 
εφοδιασμό κρουαζιερόπλοιων. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η εξέλιξη θα ενδυναμώσει την προσπάθεια αύ-
ξησης του τουριστικού ρεύματος στην περιοχή και θα δημιουργήσει μίαν εντελώς νέα κατηγορία τουρι-
στών που δεν υπήρχε στο παρελθόν στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου. Η σωστή αξιοποίηση αυτής 
της ευνοϊκής εξέλιξης και η διενέργεια μονοήμερων εκδρομών στην περιοχή, ίσως αποδειχθεί  χρυσή 
ευκαιρία για τους δήμους και τις κοινότητες της ενδοχώρας για συμπερίληψη τους στον τουριστικό 
χάρτη της Κύπρου. Το Επιμελητήριο Αμμοχώστου, θέλει να ευχαριστήσει όλους όσους συνέβαλαν 
στην επίτευξη αυτής της ευεργετικής εξέλιξης και ιδιαίτερα τον Υπουργό Μεταφορών χωρίς τη βοή-
θεια του οποίου μπορεί να μην καθίστατο κατορθωτή.

ΤΟ ΕΒΕΑ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Η Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου, δεν έχει τη μητρόπολη της, την πόλη της Αμμοχώστου, ούτε έχει 
οποιαδήποτε προνομιακή μεταχείριση από το Κράτος. Παρόλα ταύτα εδώ και 47 χρόνια συνεισφέ-
ρει τα μέγιστα στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Είναι απαράδεκτο τέτοιες μέρες που η Τουρκία 
απειλεί με την αρπαγή της περίκλειστης πόλης μας, κάποιοι να μας κατηγορούν ότι έχουμε και 
προνομιακή μεταχείριση, ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει.
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Η ad hoc επιτροπή ‘‘Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου & Τουρι-
σμού’’ του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, διοργάνωσε σύσκεψη την 
Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021, στο  Nissi Beach Resort στην Αγία 
Νάπα, με την παρουσία του Αντιπροέδρου Τουρισμού του ΚΕΒΕ κ. 
Κώστα Γαλαταριώτη.
Σκοπός της σύσκεψης ήταν η κωδικοποίηση και η καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Τουρι-
στική Βιομηχανία στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου με στόχο την προώθηση τους προς τους αρμόδιους 
φορείς και το υφυπουργείο Τουρισμού για επίλυση τους.  
Στη σύσκεψη εκτός από τον Αντιπρόεδρο Τουρισμού του ΚΕΒΕ κ. Κώστα Γαλαταριώτη, συμμετείχαν ο δή-
μαρχος Αγίας Νάπας κ. Χρίστος Ζαννέτου, ο δήμαρχος Δερύνειας κ. Άντρος Καραγιάννης, ο Αντιπρόε-
δρος Τουρισμού  του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου και πρόεδρος του ΠΑΣΥΔΙΞΕ κ. Χρίστος Αγγελίδης, ο 
πρόεδρος της ‘‘Επιτροπής Αμμοχώστου’’ του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου κ. Ανδρέας Φιλίππου, ο πρό-
εδρος του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου κ. Δώρος Τάκκας, ο γραμματέας της ΕΤΑΠΑ κ. Λάκης Αβραμίδης, ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΥΚΑ Αμμοχώστου κ. Πάμπος Αλεξάνδρου, ο διευθυντής Υπηρεσιών και Εμπορίου 
του ΚΕΒΕ κ. Χρίστος Πετσίδης, ο Πρόεδρος εργατισμού κύπριας φιλοξενίας κ. Πόλυς Καλλής, το μέ-
λος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου και Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΜ Makronisos Marina 
Ltd, κ. Σταύρος Καραμοντάνης και  ο διευθυντής του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Στιγμιότυπο από τη σύσκεψη για τα θέματα τουρισμού στην Αμμόχωστο

ΜΕ ΠΡΏΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΤΟΥ ΕΒΕΑ
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Ο Γραμματέας του ΕΒΕΑ κ. Σωτήρης Παναγιώτου είχε την ευκαιρία να αναδείξει τα διάφορα προβλήματα που απασχο-
λούν μέλη του ΕΒΕΑ στις βιομηχανικές περιοχές, είχε συναντήσεις με κυβερνητικά τμήματα, δημάρχους και κοινοτάρχες 
της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου για προώθηση των θεμάτων του επιχειρηματικού κόσμου. Επισκέφθηκε επίσης την 
Μαρίνα Αγίας Νάπας, το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που έγινε μέχρι σήμερα στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου. 
Ένα έργο στο οποίο η εμπλοκή και συμβολή του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου στην πραγματοποίηση του, ήταν καθοριστι-
κή. Συναντήθηκε με τον διευθυντή της Μαρίνας κ. Κώστα Φυτιρή ο οποίος τον ξενάγησε στους χώρους της Μαρίνας 
και τον ενημέρωσε για την πρόοδο του έργου.

ΤΟ ΕΒΕΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ 
ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ, ΖΗΤΗΣΕ ΤΟ ΕΒΕΑ

Το Επιμελητήριο Αμμοχώστου, χαιρέτισε την ένταξη του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) στο ΤΕΠΑΚ, 
που προνοείται στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Παράλληλα ανέλαβε να μελετήσει τις 
λεπτομέρειες του εν λόγω Πρωτοκόλλου, αλλά και τις διατάξεις του Νομοσχεδίου που θα ακολουθήσει. Το Επιμελητήριο 
Αμμοχώστου δηλώνει ότι θα σταθεί αρωγός της μετεξέλιξης του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου υπό το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και υπενθυμίζει την εκφρασθείσα του θέση ότι η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου 
ως η κορωνίδα του Κυπριακού τουρισμού θα ήταν η φυσιολογική και η πλέον αρμόζουσα έδρα του ΑΞΙΚ. Το ΕΒΕΑ 
εξέφρασε την ετοιμότητα του όπως «συνεργαζόμενοι με τις τοπικές αρχές και άλλους φορείς της ελεύθερης επαρχίας 
Αμμοχώστου εργαστούμε προς την κατεύθυνση της μετεξέλιξης του ΑΞΙΚ ως ενός σύγχρονου ακαδημαϊκού ιδρύματος 
που θα παρέχει ολιστικό πρόγραμμα σπουδών για την τουριστική βιομηχανία». Τονίζεται και επαναλαμβάνεται για 
πολλοστή φορά, τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου μας ότι, 
αν η Κυπριακή Δημοκρατία, θέλει και προτίθεται να μεταχειριστεί το μικρό Ελεύθερο κομμάτι της Επαρχίας 
Αμμοχώστου, δηλαδή περίπου το 15% ολόκληρης της Επαρχίας σαν ισότιμο μέλος της υπόλοιπης Κύπρου θα 
πρέπει επιτέλους να καταλάβει τις ιδιαιτερότητες της ελεύθερης επαρχίας μας. 
Η μητρόπολη, η Αμμόχωστος είναι κατεχόμενη, οπότε δεν υπάρχει πόλη. Η περιοχή εξαρτάται αποκλειστικά 
από τον Τουρισμό και δεν υπάρχουν οι αναγκαίες υποδομές για να αναπτυχθεί οποιοσδήποτε άλλος τομέας 
οικονομικής δραστηριότητας, εκτός από την γεωργία σε μικρό βαθμό. Η επαρχία μας, μαστίζεται από το ιό της 
εποχικότητας οπότε για 6 τουλάχιστον μήνες μπαίνει σε χειμερινό λήθαργο.
Εδώ και χρόνια το Επιμελητήριο Αμμοχώστου προτείνει στο κράτος να προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες 
για να δημιουργηθούν νέοι τομείς δραστηριότητας και αυτοί σχετικά ευκολότερα θα μπορούσε να ήταν τα 
εξής:
• Μεταστέγαση σχολών του Πανεπιστημίου Κύπρου και ΤΕΠΑΚ στην Ελεύθερη Αμμόχωστο
• Κίνητρα και μίσθωση κυβερνητικής γης για δημιουργία τεχνολογικού πάρκου
• Κίνητρα για επενδύσεις στους τομείςς της υγείας και ιατρικής αποκατάστασης 

Η ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΑΞΙΚ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Με αφορμή την προκήρυξη, από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Σχεδίου της 
Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 για «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομε-
σαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα», το ΕΒΕΑ απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο στην οποία 
αναφέρεται η ανάγκη εξαγγελίας  του αντίστοιχου Σχεδίου και για τις περιοχές που βρίσκονται μέσα 
στα όρια των Βρετανικών Βάσεων. Στην επιστολή τονίζεται η ανάγκη εφαρμογής του Σχεδίου αυτού με 
αναδρομική ισχύ όσον αφορά την ημερομηνία αποδοχής των δικαιολογητικών εγγράφων των αιτητών 
από το Υπουργείο, έτσι ώστε να συμβαδίζει με το αντίστοιχο Σχέδιο που βρίσκεται σε εφαρμογή για τις 
υπόλοιπες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με την εισήγηση αυτή πιστεύουμε ότι αποφεύγεται 
η δυσμενής μεταχείριση σε βάρος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των Βρετανικών 
Βάσεων. 
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ΓΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΟ ΚΕΠΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Μετά από την απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αμμόχωστου για παροχή βοήθειας προς δυσπραγούσες 
οικογένειες που διαμένουν στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου, διευθετήθηκε η προσφορά έξη γευμάτων 
αγάπης από το Επιμελητήριο τα οποία προσφέρθηκαν στις 8 & 9, 15 & 16 και 21 & 22 Δεκεμβρίου 2020. Τo 
ΚΕΠΑ παραδίδει κατ’ οίκον δωρεάν γεύματα σε άπορες και δυσπραγούσες οικογένειες επί καθημερινής βά-
σης και η προσφορά μας βοήθησε στο έργο που επιτελεί το ίδρυμα. Το ΚΕΠΑ εξέφρασε τις ευχαριστίες του 
προς το Επιμελητήριο Αμμοχώστου για την προσφορά των γευμάτων  Αγάπης προς τις άπορες οικογένειες.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ»
Το Επιμελητήριο Αμμοχώστου φιλοξένησε στις 2 Δεκεμβρίου 2020, στην αίθουσα «ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ» στα 
γραφεία του στο Παραλίμνι, σεμινάριο «Πρώτων Βοηθειών» που διοργανώθηκε από τη Σχολή «Χείρωνας». 
Σχολή Χείρωνας - School of Chironas. Τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα βάσει των 
εγκυκλίων και κανονισμών του Υπουργείου Υγείας. Το Επιμελητήριο μας είναι στη διάθεση όλων όσων 
ενδιαφέρονται να διοργανώσουν σεμινάρια, είτε στο Παραλίμνι είτε στα προσφάτως ανακαινισμένα 
γραφεία του στη Λεμεσό.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: • 23829264, 
25370165
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ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Μέλος:  Μ. Βασιλείου
Εκπρόσωπος:  Μ. Τίμινης
Αναπληρωματ. μέλος: Ράνια Κυριακίδου
 
ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μέλος: Αντώνης Μικελλίδης    
Εκπρόσωπος: Κωνσταντίνος Πιερίδης
Αναπληρωματ. Μέλος: Κίκης Βασιλείου

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Μέλος: Χρυσταλλένη Σώζου
Εκπρόσωπος: Χριστάκης Παπαβασιλείου
Αναπληρωματ. Μέλος:   Ελίνα Πατριώτου

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Μέλος:  Χρίστος Αγγελίδης
Εκπρόσωπος:  Ανδρέας Φιλίππου
Αναπληρωματ. Μέλος:   Σίλεια Παυλάκη

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Μέλος:  Τώνης Τουμαζής
Εκπρόσωπος:  Πιερής Γυψιώτης
Αναπληρωματ. Μέλος:    Ανδρέας Χατζηθεοδοσίου

AD-HOC ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Κωνσταντίνος Πιερίδης
Κυριάκος & Αλέξης Τουμαζής

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Μιχάλης Ομήρου (Simplex)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Μάριος Ποντίκης
Άντρη Επιφανίου

ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΕΒΕΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΠΑ
Tο Επιμελητήριο αντιπροσωπεύεται από τον κ. Χρίστο Αγγελίδη στην ΕΤΑΠΑ και σε περίπτωση κωλύματος να αντικαθίσταται 
από τον κ. Ανδρέα Φιλίππου ή τον κ. Παναγιώτη Σιάκκα. 

ΣΥΣΤΑΣΗ AD-HOC ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΒΕΑ
Οι τέσσερις υποεπιτροπές και οι επικεφαλής τους θα είναι οι ακόλουθοι:
• Επικοινωνίας και προβολής: Γιώργος Μαυρουδής
• Κατεχόμενης Αμμοχώστου: Τώνης Τουμαζής
• Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου & Τουρισμού: Ανδρέας Φιλίππου
• Προσωπικού: Αυγουστίνος Παπαθωμάς

Εκπρόσωποι ΕΒΕΑ στις Επιτροπές  του ΚΕΒΕ 2020 - 2023



Επικοινωνία:

ΕΒΕ Αμμοχώστου
Κεντρικά Γραφεία (Κλειστά λόγω Τουρκικής εισβολής)
Γλάδστωνος 26Α, Αμμόχωστος

 Γραφείο Λεμεσού
Αγίου Ανδρέου 339, 2ος Όροφος
Γραφείο 201
ΤΑΧ. ΘΥΡ. 53124
3300 Λεμεσός
 
Τηλ.: +357 25370165
Φαξ: +357 25370291
info@famagustachamber.org.cy

Γραφείο Παραλιμνίου 
Γεωργίου Γουρουνιά 152
1ος Όροφος
5281 Παραλίμνι
 
Τηλ.: +357 23829264
Φαξ: +357 23829267
famagustachamber.org.cy/ 


