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Α	ντιπροσωπεία	του	Εμπορικού	και	Βιομη-χανικού	 Επιμελητηρίου	 Αμμοχώστου,	
συναντήθηκε	με	 τον	Πρόεδρο	 της	Δη-

μοκρατίας	 κ.	 Νίκο	 Αναστασιάδη	 με	 τον	 οποίο	
συζήτησε	διάφορα	θέματα	που	απασχολούν	 το	
Επιμελητήριο.

Αναφερόμενος	στις	διαπραγματεύσεις	για	το	Κυ-
πριακό	ο	Πρόεδρος	της	Δημοκρατίας	εξέφρασε	
την	αποφασιστικότητα	του	να	συνεχίσει	τις	προ-
σπάθειες	 	για	 την	επίλυση	 του	Κυπριακού	παρά	
τις	δυσκολίες	που	παρουσιάζονται.
Η	 ειρηνική	 επίλυση	 του	 Κυπριακού	 πρόσθεσε	
είναι	η	μόνη	οδός	για	την	απομάκρυνση	των	κα-
τοχικών	 στρατευμάτων	 και	 την	 επανένωση	 της	
πατρίδας	 μας,	 στα	 πλαίσια	 μιας	 βιώσιμης	 και	
λειτουργικής	λύσης.

Όσον	αφορά	το	ζήτημα	της	επιστροφής	της	πό-
λης	της	Αμμοχώστου	στους	νόμιμους	κατοίκους	
της	 ο	 Πρόεδρος	 Αναστασιάδης	 ανέφερε	 ότι	 η	
πρόταση	της	Κυβέρνησης	για	το	άνοιγμα	της	πό-
λης	παραμένει	στο	τραπέζι	των	συνομιλιών,	όμως	
η	τουρκική	πλευρά	συνδυάζει	το	όλον	ζήτημα	με	
την	 αναγνώριση	 του	 αεροδρομίου	 της	 Τύμπου,	
πράγμα	 το	οποίο	δεν	μπορεί	 να	γίνει	αποδεκτό	
από	τη	δική	μας	πλευρά.

Εκ	μέρους	του	ΕΒΕΑ	έγινε	ενημέρωση	για	τις	πρω-
τοβουλίες	που	αναλαμβάνονται,	από	την	κίνηση	
ΕΚ	 και	 ΤΚ	Αμμοχωστιανών	 για	 τον	 ενιαίο	 πολε-

οδομικό	σχεδιασμό	της	πόλης	και	εισηγήθηκαν	
τη	 δημιουργία	 τεχνικής	 επιτροπής	 στα	 πλαίσια	
των	διαπραγματεύσεων	για	την	προετοιμασία	του	
εδάφους	σε	περίπτωση	ανοίγματος	της	πόλης.

Περαιτέρω	 συζητήθηκε	 το	 κόστος	 της	 λύσης,	
αλλά	και	 το	κόστος	της	μη	λύσης	το	οποίο	επι-
βαρύνει	κυρίως	τους	εκτοπισθέντες	και	έγινε	ει-
σήγηση	εκ	μέρους	του	ΕΒΕΑ,	η	σύσταση	ειδικού	

ταμείου	για	την	ισότιμη	κατανομή	των	βαρών	της	

τουρκικής	εισβολής	και	κατοχής.

Ο	Πρόεδρος	του	ΕΒΕΑ	κ.	Γιώργος	Μαυρουδής	

ευχαρίστησε	τον	Πρόεδρο	Αναστασιάδη	για	την	

ενημέρωση	και	χρήσιμη	ανταλλαγή	απόψεων	και	

εξέφρασε	τη	στήριξη	του	Επιμελητηρίου	στις	προ-

σπάθειες	του	για	επίλυση	του	Κυπριακού.

Κατά Νόμο Υπεύθυνος:
Ιάκωβος Χ’ Βαρνάβας

Δημοσιογραφική και τεχνική επεξεργασία: 
FMW Financial Media Way

Αρμενίας 23Β, 2003, Γρ.101, Στρόβολος

Τηλ.: 22 342005, Φαξ: 22 342006

email: info@fmw.com.cy, www.fmw.com.cy

Διεύθυνση:

	Αγ. Ανδρέου 339, 2ος όροφος, Γραφείο 201, 

Τ.Θ. 53124, 3300 Λεμεσός

 Τηλ.: 25370165, Φαξ: 25370291

 E-mail: info@famagustachamber.org.cy

Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 152, 1ος όρoφος 

γραφείο 3, 5281 Παραλίμνι (προσωρινή έδρα)

 Τηλ.: 23829264, Φαξ: 23829267

 E-mail: info@famagustachamber.org.cy

 Web: www.famagustachamber.org.cy

Εκδίδεται από το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου

Το ΕΒΕ Αμμοχώστου συναντήθηκε
 με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Μ	ε	την	ευκαιρία	της	σύσκεψης	που	οργάνωσε	ο	Δήμος	Αμ-
μοχώστου	 παρουσία	 εκπρο-

σώπων	 όλων	 των	 φορέων	 της	 πόλης,	 το	
Εμπορικό	 και	 Βιομηχανικό	 Επιμελητήριο	
Αμμοχώστου,	κατέθεσε	τις	δικές	του	από-
ψεις	 και	 εισηγήσεις	 που	 περιλαμβάνουν	
μεταξύ	άλλων	και	τα	ακόλουθα.

•	 Ο	 Δήμος	 Αμμοχώστου	 με	 μεθοδευ-
μένες	 ενέργειες	 και	 δράσεις	 και	 με	 την	
εμπλοκή	 των	 οργανωμένων	 φορέων	 και	
των	δημοτών	 να	διεκδικήσει	 την	 επιστρο-
φή	 της	 πόλης	 στου	 νόμιμους	 κατοίκους	
της.

•	Να	 τεθεί	 ξανά	προς	 της	Κυβέρνηση	η	
προτεραιότητα	 επιστροφής	 της	 Αμμοχώ-
στου	 όπως	 προβλέπεται	 στις	 συμφωνί-
ες	 κορυφής	 και	 στα	 ψηφίσματα	 των	 Ην.	

Εθνών.

•	Να	πραγματοποιηθεί	μια	μεγάλη	πορεία	

προς	 την	 Αμμόχωστο,	 η	 οποία	 να	 προ-

γραμματιστεί	 κατάλληλα	για	να	έχει	απή-

χηση	και	ανάλογη	διεθνή	δημοσιότητα.

•	Να	εργαστούμε	μαζί	με	τους	Τ/Κ	Αμμο-

χωστιανούς	για	την	προετοιμασία	της	επι-

στροφής,	 ανοικοδόμησης	 και	 τον	 ενιαίο	

πολεοδομικό	 σχεδιασμό	 και	 ανάπτυξη	

της	πόλης.

•	Ο	Δήμος	Αμμοχώστου	σε	συνεργασία	

με	άλλους	φορείς	και	οργανώσεις	εκτοπι-

σμένων	να	διεκδικήσει	 την	εφαρμογή	μέ-

τρων	πραγματικής	ισότιμης	κατανομής	των	

βαρών	της	εισβολής	και	κατοχής.

Το ΕΒΕΑ απαιτεί επιστροφή 
της Αμμοχώστου 

σαν θέμα προτεραιότητας
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Τ	α	 θέματα	 της	 μεταρρύθμι-σης	 της	 Τοπικής	 Αυτοδιοί-
κησης,	 τα	 ενοίκια	 των	 οι-

κοπέδων	 σε	 βιομηχανικές	 ζώνες,	 η	
μεταφορά	των	υπηρεσιών	στην	Ελεύ-
θερη	Αμμόχωστο,	ο	ρόλος	του	Συμ-
βουλίου	 Ανοικοδόμησης	 στον	 σχε-
διασμό	 και	 επανεγκατάσταση	 στην	
Αμμόχωστο	και	η	 ισότιμη	κατανομή	
των	βαρών	 της	 τουρκικής	εισβολής	
και	κατοχής,	συζητήθηκαν	στα	πλαί-
σια	γεύματος	εργασίας	που	παρέθε-
σε	το	Δ.Σ.	 του	ΕΒΕΑ	στον	Υπουργό	
Εσωτερικών	κ.	Σωκράτη	Χάσικο.

Για	 το	 θέμα	 της	 Τοπικής	 Αυτοδιοί-
κησης	 ο	 Υπουργός	 ανέφερε	 ότι	 οι	
κανονισμοί	ευρίσκονται	ενώπιον	της	
Βουλής	και	της	Νομικής	Υπηρεσίας	για	μελέτη	και	αναμένεται	να	προ-
χωρήσει	σύντομα.
Όσον	αφορά	την	εκπόνηση	πολεοδομικού	σχεδίου	για	την	Αμμόχω-
στο,	εξέφρασε	την	άποψη	ότι	αυτό	μπορεί	να	ξεκινήσει	όταν	βρισκό-

μαστε	κοντά	σε	λύση	και	επιτρα-

πεί	η	 είσοδος	εμπειρογνωμόνων	

μέσα	 στην	 πόλη	 για	 αποτίμηση	

της	κατάστασης.		Αυτό	όμως	δεν	

εμποδίζει	 το	 Επιμελητήριο	 και	

άλλους	 φορείς	 να	 ετοιμάσουν	

σχέδια	 και	 προτάσεις	 που	 θα	

φανούν	 χρήσιμα	 σε	 περίπτωση	

ανοίγματος	της	πόλης.

Το	θέμα	των	ενοικίων	των	βιομη-

χανικών	 ζωνών	 βρίσκεται	 ενώπι-

ον	του	κτηματολογίου	και	ζήτησε	

επίσπευση	των	διαδικασιών	ώστε	

να	 εξευρεθεί	 λύση.	 	 Εκ	 μέρους	

του	ΕΒΕΑ	ηγέρθη	 το	 ζήτημα	 της	

Ισότιμης	Κατανομής	των	Βαρών	της	τουρκικής	εισβολής	και	κατοχής,	

επισημαίνοντας	ότι	πρέπει	επιτέλους	να	ληφθούν	μέτρα	για	την	δίκαιη	

επίλυση	του.

Το ΕΒΕ Αμμοχώστου παρέθεσε γεύμα Εργασίας 
στον Υπουργό Εσωτερικών

Ο	Κυβερνητικός	 Εκ-πρόσωπος	 Γιώρ-
γος	 Χριστοδουλί-

δης,	 στη	 διάρκεια	 γεύματος	
εργασίας,	ενημέρωσε	 το	Δ.Σ.	
του	 ΕΒΕΑ	 για	 τις	 τρέχουσες	
εξελίξεις	στο	Κυπριακό	και	τις	
διαγραφόμενες	 προοπτικές	
ενόψει	 της	 προσωρινής	 ανα-
στολής	 των	 διαπραγματεύσε-
ων.

Ο	Κυβερνητικός	εκπρόσωπος	
επεσήμανε	 ότι	 παρά	 τις	 δυ-
σκολίες	 που	 παρουσιάζονται	
η	Ε/Κ	πλευρά	είναι	έτοιμη		και	
επιθυμεί	 τη	 συνέχιση	 των	 συ-
νομιλιών	με	στόχο	την	εξεύρε-
ση	βιώσιμης	και	λειτουργικής	

λύσης		στο	Κυπριακό.

Εκ	μέρους	του	ΕΒΕΑ	έγινε	ενη-

μέρωση	για	τις	πρωτοβουλίες	

που	αναλαμβάνει	σε	συνεργα-

σία	με	άλλους	φορείς	 για	 το	

σχεδιασμό	 της	 επιστροφής	

επανεγκατάστασης	 και	 ανοι-

κοδόμησης	της	Αμμοχώστου.

Στη	διάρκεια	 της	συνάντησης	

συζητήθηκαν	επίσης	ζητήματα	

που	 απασχολούν	 τον	 επιχει-

ρηματικό	κόσμο	της	Αμμοχώ-

στου,	 καθώς	 και	 θέματα	 οι-

κονομικής	 και	 περιφερειακής	

ανάπτυξης.

Ενημέρωση από τον 
Κυβερνητικό Εκπρόσωπο 

για τις τρέχουσες εξελίξεις 
στο Κυπριακό

Π	ραγματοποιήθηκε	στις	11	Μαΐου	2017	 η	 τακτική	συ-νεδρίαση	 του	Διοικητικού	Συμβουλίου	 του	 ΕΒΕ	Αμμο-
χώστου	το	οποίο	εξέτασε	τις	τρέχουσες	υποθέσεις	του	

Επιμελητηρίου	και	αποφάσισε	τις	ενέργειες	που	πρέπει	να	γίνουν	
για	την	προώθηση	τους.

Συνεδρίαση 
Διοικητικού

 Συμβουλίου ΕΒΕΑ
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Τ	ο	Επιμελητήριο	μας	και	οι	Επαγγελματικοί	Σύνδεσμοι	παρακο-

λουθούν	σε	καθημερινή	βάση	τη	διαχείριση	των	λιμανιών	από	

τους	 ιδιώτες	επενδυτές	και	παρακάθονται	σε	 τακτικές	συσκέ-

ψεις	της	Επιτροπής	του	Υπουργείου	Μεταφορών,	η	οποία	εξετάζει	 την	

πρόοδο	των	εργασιών	και	κάνει	παρεμβάσεις	για	την	επίλυση	των	ανα-

φυόμενων	προβλημάτων.

Παρόλο	ότι	έχει	σημειωθεί	σημαντική	βελτίωση	στις	διαδικασίες	εισα-

γωγής	και	 εξαγωγής	 των	 εμπορευμάτων,	 εξακολουθούν	 να	υπάρχουν	

σοβαρά	 ζητήματα	 που	 πρέπει	 να	 επιλυθούν	 και	 τα	 οποία	 σχετίζονται	

τόσο	με	τις	διατυπώσεις	όσο	και	με	το	ύψος	των	χρεώσεων	για	τις	λιμε-

νικές	υπηρεσίες	και	τα	αποθηκευτικά	δικαιώματα.

Υπάρχουν	 επίσης	 τεχνικά	 και	 λειτουργικά	 προβλήματα	 που	 αφορούν	

την	επιφόρτωση,	το	στοίβασμα	και	την	παράδοση	των	εμπορευματοκι-

βωτίων,	τα	οποία	θα	επιλυθούν	με	την	ομαλή	λειτουργία	των	λογισμικών	

προγραμμάτων	των	εταιρειών	και	την	προμήθεια	νέων	γερανογέφυρων	

και	μηχανημάτων.

Παρακολούθηση προόδου 
εργασιών στα λιμάνια

Τ	ο	 ΕΒΕΑ	 και	 το	 ΚΕΒΕ	 διοργάνωσαν	 στις	 24	 και	 31	Μαΐου	το	 επιμορφωτικό	 πρόγραμμα	 “Online	 Customer	 Experience	
Management	 for	 the	 Tourism	 Sector”	 με	 εκπαιδευτή	 τον	 Ελ-

ληνοαμερικανό	 εμπειρογνώμονα	 Philip	 Ammerman	 στο	 ξενοδοχείο	

Napa	Plaza	στην	Αγία	Νάπα.

Ο	 βασικός	 σκοπός	 του	 προγράμματος	 είναι	 να	 βοηθηθούν	 οι	 του-

ριστικές	 επιχειρήσεις	 ώστε	 να	 έχουν	 ένα	 αποτελεσματικό	 σύστημα	

διαχείρισης	της	εμπειρίας	του	πελάτη	και	πώς	να	βελτιώσουν	και	να	

διαχειριστούν	σωστά	το	θέμα	της	online	φήμης	και	επωνυμίας	τους,	

εφαρμόζονται	σύγχρονες	μεθόδους	προσέγγισης	πελατών.

Το	 πρόγραμμα	 απευθυνόταν	 σε	 ιδιοκτήτες,	 Γενικούς	 Διευθυντές	 και	

Υπεύθυνους	 Τμημάτων	 Πληροφορικής,	 Μάρκετινγκ,	 πωλήσεων	 και	

στρατηγικού	σχεδιασμού	τουριστικών	επιχειρήσεων.	 	Είναι	πρακτικής	

φύσης	και	περιλαμβάνει	τόσο	ιδρυματική	(14	ώρες)	όσο	και	ενδοεπι-

χειρησιακή	(7	ώρες)	κατάρτιση.

Το	πρόγραμμα	είναι	ζωτικής	σημασίας	και	επιχορηγείται	εξ’	ολοκλή-

ρου	από	τη	ΑνΑΔ	και	ως	εκ	τούτου	δεν	υπάρχει	οποιαδήποτε	επιβά-

ρυνση	για	τις	επιχειρήσεις.

Σεμινάριο 
«Online Customer 
Experience Management 
for the Tourism Sector»

Σ	ε	συνεδρίαση	της	Επιτροπής	 του	Πολεοδομι-κού	Συμβουλίου	για	την	εκπόνηση	του	Τοπικού	
Σχεδίου	 Ελεύθερης	 Επαρχίας	 Αμμοχώστου,	

στην	 οποία	 συμμετέχει	 και	 το	 ΕΒΕΑ,	 συζητήθηκαν	 οι	

θεματικές	 ενότητες	 «Εμπορική	Ανάπτυξη	 και	 Γραφεία»,	

«Βιομηχανία,	Βιοτεχνία	και	Αποθήκες»	και	 «Τουριστική	

Ανάπτυξη».

Στη	συνεδρίαση	συζητήθηκαν	επίσης	θέματα	που	αφο-

ρούν	τις	κτηνοτροφικές	και	γεωργικές	ζώνες.

Στο	Τοπικό	Σχέδιο	περιλαμβάνονται	οι	διοικητικές	περι-

οχές	των	Κοινοτικών	Συμβουλίων	Αυγόρου,	Λιοπετρίου,	

Σωτήρας,	 Φρενάρους,	 Αγ.	 Γεωργίου	 Αχερίτου,	 Αχνας	

και	Ξυλοφάγου.

Εκπόνηση
 Τοπικού Σχεδίου

 Ελεύθερης Επαρχίας 
Αμμοχώστου

Το	Τμήμα	Περιβάλλοντος	του	Υπουργείου	Γεωργίας	σε	

συνεργασία	με	την	κοινοπραξία	«Ala	Planning	Partnership	

Consultance	Ltd»	διοργάνωσε	στις	10/05/2017,	ημερί-

δα	με	θέμα:	«Καθορισμός	του	Χερσαίου	ορίου	της	πα-

ράκτιας	ζώνης	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας».

Η	ημερίδα	διοργανώθηκε	στο	πλαίσιο	του	έργου	«Ετοι-

μασία	 Στρατηγικής	 και	 Σχεδίου	 Δράσης	 για	 την	 ολο-

κληρωμένη	διαχείριση	των	παράκτιων	περιοχών	για	την	

περίοδο	2018	–	2028	και	σηματοδοτεί	την	έναρξη	των	

διαδικασιών	διαβούλευσης.

Το	ΕΒΕΑ	εκπροσώπησε	ο	Αντιπρόεδρος	κ.	Τώνης	

Τουμαζής.

Ολοκληρωμένη 
διαχείριση 

παράκτιων περιοχών
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Σ	ας	πληροφορούμε	ότι	είναι	σε	ισχύ	τα	δύο	πιο	κάτω	προγράμματα	ερ-
γοδότησης	 που	 επιχορηγούνται	

από	 την	ΑνΑΔ	με	προθεσμία	υποβολής	αί-
τησης	έως	το	τέλος	του	2017:

1) Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε 
Επιχειρήσεις / Οργανισμούς

Τα	 προγράμματα	 που	 υλοποιούνται	 μέσω	
του	Σχεδίου	έχουν	διάρκεια	4	μήνες	με	επι-
χορήγηση	από	την	ΑνΑΔ.	Ο	εργοδότης	έχει	
υποχρέωση	μετά	 το	 τέλος	 των	4	μηνών	να	
εργοδοτήσει	το	άτομο	για	2	επιπλέον	μήνες.

Ο	 μακροχρόνια	 άνεργος	 πρέπει	 να	 είναι	
εγγεγραμμένος	στη	Δημόσια	Υπηρεσία	Απα-
σχόλησης	(ΔΥΑ)	για	πάνω	από	έξι	συνεχό-
μενους	μήνες	και	ηλικίας	κάτω	των	60	ετών.
Υποβάλλεται	αίτηση	από	 τον	 εργοδότη	για	
συμμετοχή	 στο	 Σχέδιο	 το	 αργότερο	 μέσα	
σε	 ένα	 μήνα	 από	 την	 ημερομηνία	 πρόσλη-
ψης	του	ανέργου.
Κατώτατος	μισθός	870€/μήνα.

Η	ΑνΑΔ	στο	 τέλος	 των	6	μηνών	 και	αφού	
εγκρίνει	 το	 αίτημα	 για	 επιχορήγηση,	 κατα-
βάλλει	 χορηγία	 με	 μέγιστο	 ύψος	1000€/
μήνα.	Σύνολο	4000€.

2) Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοι-
τους Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

Τα	 προγράμματα	 που	 υλοποιούνται	 μέσω	
του	Σχεδίου	έχουν	διάρκεια	6	μήνες	με	επι-
χορήγηση	από	την	ΑνΑΔ.	Ο	εργοδότης	έχει	
υποχρέωση	μετά	 το	 τέλος	 των	6	μηνών	να	
εργοδοτήσει	το	άτομο	για	2	επιπλέον	μήνες.
Ο	 απόφοιτος	 πρέπει	 να	 έχει	 συμπληρώσει	
με	επιτυχία	πρόγραμμα	σπουδών	 τριτοβάθ-
μιας	 εκπαίδευσης	 διάρκειας	 τουλάχιστον	
τριών	 ετών	 και	 είναι	 κάτοχος,	 κατ’	 ελάχι-
στον,	διπλώματος	ανώτερης	εκπαίδευσης.	Η	
ηλικία	 του	απόφοιτου	πρέπει	να	είναι	κάτω	
των	30	ετών.
Υποβάλλεται	αίτηση	από	 τον	 εργοδότη	για	
συμμετοχή	 στο	 Σχέδιο	 το	 αργότερο	 μέσα	
σε	δύο	μήνες	από	την	ημερομηνία	πρόσλη-
ψης	του	ανέργου.
Κατώτατος	μισθός	950€/μήνα.

Η	ΑνΑΔ	στο	 τέλος	 των	8	μηνών,	και	αφού	
εγκρίνει	 το	 αίτημα	 για	 επιχορήγηση,	 κατα-
βάλλει	 χορηγία	 με	 μέγιστο	 ύψος	1100€/
μήνα.	Σύνολο	6600€.

Σας	ενημερώνουμε	επίσης	ότι	το	Υπουργείο	
Εργασίας,	Πρόνοιας	και	Κοινωνικών	Ασφα-
λίσεων	ανακοίνωσε	ότι	δέχεται	αιτήσεις	στο	

πλαίσιο	των	Σχεδίων	Χορηγιών	«Σχέδιο	Πα-
ροχής	Κινήτρων	για	την	απασχόληση	Ανέρ-
γων	Νέων	Ηλικίας	μέχρι	25	ετών»,	«Σχέδιο	
Παροχής	Κινήτρων	για	απασχόληση	Νέων	
ηλικίας	 25	 μέχρι	 29	 ετών»	 και	 «Σχέδιο	
παροχής	 κινήτρων	 για	 πρόσληψη	 ανέργων	
άνω	των	50	ετών».	Αιτήσεις	και	για	τα	3	Σχέ-
δια	θα	γίνονται	δεκτές	μέχρι	31/5/2017

Σε	περίπτωση	που	σας	ενδιαφέρει	να	αξιο-
ποιήσετε	οποιοδήποτε	από	τα	προγράμματα	
αυτά	ή	και	οποιοδήποτε	νέο	Σχέδιο	εξαγγελ-
θεί	από	το	Υπουργείο	Εργασίας,	Πρόνοιας	
και	Κοινωνικών	Ασφαλίσεων	 το	ΕΒΕ	Αμμο-
χώστου,	 μπορεί	 να	 αναλάβει	 για	 λογαρια-
σμό	σας	την	διεκπεραίωση	της	διαδικασίας	
συμπλήρωσης	 των	σχετικών	 εντύπων	 μέχρι	
και	 την	 ολοκλήρωση	 του	 προγράμματος	
έναντι	 της	 χρηματικής	 αμοιβής	 200€	 +	
ΦΠΑ.

Για	περαιτέρω	πληροφορίες	και	υποστήριξη	
μπορείτε	 να	 απευθύνεστε	 στην	 Λειτουργό	
του	 Επιμελητηρίου	 κα	 Άντρη	 Ευαγγέλου	
στο	 τηλέφωνο	 23829264,	 email:	 info@
famagustachamber.org.cy

Σχέδια εργοδότησης από την ΑνΑΔ

Μ	έσα	στα	πλαίσια	τω	εργασιών	για	την	εκπόνηση	του	Το-
πικού	Σχεδίου	Παραλιμνίου,	Αγίας	Νάπας	και	Δερύ-
νειας,	το	Πολεοδομικό	Συμβούλιο	διοργάνωσε	εκπαι-

δευτικό	σεμινάριο	στις	18/5/2017	στο	Δημαρχείο	Παραλιμνίου.

Στη	 διάρκεια	 του	σεμιναρίου	 έγινε	 ενημέρωση	 για	 το	 προσχέδιο	

της	έκθεσης	που	ετοιμάστηκε	βάση	στοιχείων	που	συνέλεξε	από	

τις	Τοπικές	Αρχές,	Υπουργεία,	Υπηρεσίες	και	Φορείς.		Ταυτόχρονα	

έγινε	παρουσίαση	αναφορικά	με	τις	βασικές	εύνοιες	του	πολεοδο-

μικού	σχεδιασμού	και	προγραμματισμού	στην	Κύπρο.

Η	έκθεση	θα	οριστικοποιηθεί	από	το	Πολεοδομικό	Συμβούλιο	με	

βάση	της	απόψεις	και	εισηγήσεις	των	συμμετεχόντων	στο	σεμινά-

ριο.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 
από το 

Πολεοδομικό Συμβούλιο

Μ	
ετά	 από	 διαβουλεύσεις	 με	 το	
Υπουργείο	Βιομηχανίας	και	με	
τη	 Βουλή,	 αποφασίστηκε	 η	 δι-
εύρυνση	 των	 χρήσεων	σε	 βιο-

μηχανικές	περιοχές	έτσι	ώστε	να	περιλαμβάνο-

νται	στις	χρήσεις	η	αποθήκευση,	το	ηλεκτρονικό	

εμπόριο	και	οι	δραστηριότητες	καινοτομίας.

Περαιτέρω	 η	 Επιτροπή	 Βιομηχανίας	 του	 ΚΕΒΕ	

υπέβαλε	στο	Υπουργείο	ΕΕΒΤ	και	την	Κοινοβου-

λευτική	 Επιτροπή	 Βιομηχανίας	 μια	 σειρά	 από	

εισηγήσεις	με	στόχο	 την	στήριξη	 της	βιομηχα-

νίας	και	την	αύξηση	της	συνεισφοράς	της	στην	

οικονομία	του	τόπου.

Οι προοπτικές 
της βιομηχανίας 

στην Κύπρο


