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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Διανέμεται Δωρεάν

•	Στη	συνάντηση	ανταλλάχθηκαν	

απόψεις	για	τα	προβλήματα	και	

τις	προοπτικές	της	κυπριακής	

οικονομίας,	την	αναδιάρθρωση	

δανείων,	την	αύξηση	του	ΦΠΑ	

στην	αγορά	ακινήτων,	κ.ά.

σελ.3

Ενδιαφέρουν
σελ. 4 σελ. 5

σελ. 2

Προβλήματα και προοπτικές 
της κυπριακής οικονομίας συζήτησε 

το ΕΒΕΑ με τον Υπουργό Οικονομικών

Ετήσια Γενική Συνέλευση 
του ΕΒΕ Αμμοχώστου

σελ. 3

Η	 Ετήσια	 Γενική	 Συνέλευση	 του	 ΕΒΕ	
Αμμοχώστου,	 θα	 πραγματοποιηθεί	 στις	
6	 Οκτωβρίου	 2017,	 στις	 6.45	 μ.μ.	 στο	
χώρο	 του	 πολιτιστικού	 κέντρου	 του	 Δήμου	
Αμμοχώστου	στη	Δερύνεια.	Στις	4.30	μμ	θα	
ξεκινήσει	το	κλειστό	μέρος	που	αφορά	μόνο	
τα	μέλη	και	στις	6.45	μμ	θα	ακολουθήσει	το	
πανηγυρικό	 μέρος,	 παρουσία	 των	 επισήμων	
προσκεκλημένων.

Σύσκεψη στο Υπουργείο 
Μεταφορών για τα λιμάνια

Η Αμμόχωστος 
μπροστά

Αντίο στο φίλο 
Δημήτρη Ιωάννου

Συνάντηση ΕΒΕΑ με τον 
ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου

•	 Θετικές	προοπτικές,	αλλά	και	προβλήματα	στην	
τουριστική	βιομηχανία	της	ελεύθερης	Επαρχίας	
Αμμοχώστου.
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Α	ντιπροσωπεία	 του	 ΕΒΕΑ	 συναντή-θηκε	 με	 τον	Υπουργό	Οικονομικών	
Χάρη	 Γεωργιάδη,	 με	 τον	 οποίο	

αντάλλαξαν	 απόψεις	 για	 τα	 προβλήματα	 και	
προοπτικές	 της	 κυπριακής	 οικονομίας,	 την	
αναδιάρθρωση	 των	 τραπεζικών	 δανείων	 επι-
χειρήσεων,	την	αύξηση	του	ΦΠΑ	στην	αγορά	
ακινήτων,	 την	 χρηματοδότηση	 έργων	 υποδο-
μής	 και	 ανάπτυξης	 στην	 Ελεύθερη	 Επαρχία	
Αμμοχώστου,	 το	 ΓΕΣΥ,	 	 την	 απλοποίηση	 των	
διαδικασιών	στο	δημόσιο	και	άλλα	ζητήματα.

Στα	 πλαίσια	 της	 συνάντησης	 συζητήθηκε	 επί-
σης	 το	θέμα	 της	 ισότιμης	κατανομής	 των	βα-
ρών	 της	 τουρκικής	 εισβολής	και	 κατοχής	και	
τρόποι	αντιμετώπισης	του	σε	περίπτωση	λύσης	
ή	και	μη	λύσης	του	Κυπριακού.

Ο	κ.	Γεωργιάδης	ανέφερε	ότι	είναι	συγκρατη-
μένα	 αισιόδοξος	 για	 τις	 θετικές	 προοπτικές	
που	διαγράφονται	 με	 την	σταδιακή	 επαναφο-
ρά	 της	 Κυπριακής	 οικονομίας	 στις	 διεθνείς	
αγορές,	 την	 προσέλκυση	 ξένων	 επενδύσεων,	
όπως	οι	μαρίνες	Αγίας	Νάπας	και	Πρωταρά,	
το	καζίνο	και	στα	ακίνητα,	καθώς	και	την	ανδι-

κή	πορεία	 του	 τουρισμού,	 των	υπηρεσιών,	 της	
ναυτιλίας	και	άλλων	παραγωγικών	τομέων.

Ενδεικτική	είναι	επίσης	η	αύξηση	της	ιδιωτικής	
κατανάλωσης	 καθώς	 και	 η	 αύξηση	 των	 εσό-
δων	του	κράτους	από	τον	ΦΠΑ.

Ταυτόχρονα	 ο	 Υπουργός	 Οικονομικών	 επε-
σήμανε	 ότι	 υπάρχουν	 αρκετά	 πράγματα	 που	
πρέπει	να	γίνουν	για	τη	βελτίωση	της	αποδοτι-
κότητας	του	ευρύτερου	δημόσιου	τομέα	και	ότι	
πρέπει	να	είμαστε	πάρα	πολύ	προσεκτικοί	ώστε	

να	αποφύγουμε	τους	κινδύνους	που	ελλοχεύ-
ουν.	 	 Το	 πάθημα	πρέπει	 να	 μας	 γίνει	 μάθημα	
ώστε	να	μην	ξαναζήσουμε	τις	καταστάσεις	της	
οικονομικής	κρίσης.

Ο	Πρόεδρος	 του	 ΕΒΕΑ	 κ.	 Γιώργος	Μαυρου-
δής	ευχαρίστησε	τον	Υπουργό	για	την	εποικο-
δομητική	 ανταλλαγή	 απόψεων	 και	 έθεσε	 τις	
υπηρεσίες	του	Επιμελητηρίου	στη	διάθεση	της	
Κυβέρνησης	 για	 την	 περαιτέρω	 ανάπτυξη	 και	
ενίσχυση	της	οικονομίας.

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

Προβλήματα και προοπτικές 
της κυπριακής οικονομίας

Τ	ο	 Εμπορικό	 και	 Βιομη-χανικό	 Επιμελητήριο	
Αμμοχώστου,	καταδικά-

ζει	τις	πρόσφατες	δηλώσεις	του	
ΤΚ	 «Δημάρχου»	 Ισμαήλ	Αστέρ	
για	 το	 άνοιγμα	 μέρους	 της	 πα-
ραλίας	 εντός	 της	 περιφραγμε-
νης	περιοχής	της	Αμμοχώστου,	
στο	 ύψος	 της	 Δερύνειας,	 	 για	
χρήση	 από	 τους	 ΤΚ	 και	 τούρ-
κους	πολίτες.

Οι	 απαράδεκτες	 και	 προκλη-
τικές	 αυτές	 ενέργειες	 αντιβαί-
νουν	στα	ψηφίσματα	του	ΣΑ	του	
ΟΗΕ	καθώς	και	στα	ψηφίσματα	
του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου,	

που	 επιτάσσουν	 την	 επιστροφή	

της	 Αμμοχώστου	 στους	 νόμι-

μους	κατοίκους	της.

Το	ΕΒΕ	Αμμοχώστου,	καλεί	 την	

Κυβέρνηση	 να	προβεί	σε	όλες	

τις	αναγκαίες	ενέργειες	και	πα-

ραστάσεις	 προς	 τα	 Ηνωμένα	

Έθνη,	 την	 ΕΕ	 και	 όπου	 αλλού	

χρειάζεται	 για	 την	 αποτροπή	

αυτής	 της	 προκλητικής	 συμπε-

ριφοράς,	 που	 αποσκοπεί	 στην	

παγίωση	της	τουρκικής	κατοχής		

και	πλήττει	τις	προσπάθειες	των	

δύο		μερών	για	την	επίλυση	του	

κυπριακού	προβλήματος.

Το ΕΒΕΑ καταδικάζει το άνοιγμα 
μέρους της παραλίας Αμμοχώστου

 για Τούρκους πολίτες

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση
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Σ	τα	 πλαίσια	 τακτικής	 συνεδρίασης	του	 ΔΣ	 του	 ΕΒΕΑ	 που	 πραγματο-
ποιήθηκε	 στα	 γραφεία	 του	 Επιμε-

λητηρίου	 στο	 Παραλίμνι,	 έγινε	 συνάντηση	
με	το	νέο	Δ.Σ.	του	ΠΑΣΥΞΕ	Αμμοχώστου	και	
ανταλλάχθηκαν	απόψεις	 για	 τις	 προοπτικές	
και	τα	προβλήματα	του	τουρισμού	της	Ελεύ-
θερης	Αμμοχώστου.

Ο	 Πρόεδρος	 του	 Συνδέσμου	 Ξενοδόχων	
κ.	Δώρος	Τάκκας,	αναφέρθηκε	στις	θετικές	
προοπτικές	για	την	ξενοδοχειακή	βιομηχανία	
και	τον	τουρισμό	της	επαρχίας	Αμμοχώστου,	
αλλά	 ταυτόχρονα	 επεσήμανε	 ότι	 υπάρχουν	
σοβαρά	 προβλήματα	 που	 πρέπει	 να	 επιλυ-
θούν	 όπως	 η	 εποχικότητα,	 η	 έλλειψη	 εργα-
τικού	 δυναμικού,	 ο	 αθέμιτος	 ανταγωνισμός	
από	 μη	 αδειούχα	 καταλύματα,	 η	 υδατοπρο-
μήθεια,	το	αποχετευτικό	και		τα	έργα	υποδο-

μής	 ,	 τα	οποία	πρέπει	 να	υποστηρίζουν	 	 τις	
ανάγκες	που	δημιουργούνται	από	την	συνεχή	
αύξηση	του	αριθμού	των	κλινών.

Συμφωνήθηκε	όπως	καταγραφούν	και	ιεραρ-
χηθούν	τα	προβλήματα	της	τουριστικής	βιο-
μηχανίας	και	να	γίνουν	συντονισμένες	ενέρ-
γειες	για	την	προώθηση	και	επίλυση	τους.

Το ΕΒΕ Αμμοχώστου συναντήθηκε με 
τον ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου

Σ	ε	σύσκεψη	που	έγινε	στο	Υπουργείο	Μεταφορών	υπό	 την	προεδρία	 του	
Γενικού	 Διευθυντή	 Αλ.	 Μιχαηλίδη,	

και	 παρουσία	 όλων	 των	 εμπλεκομένων	 φο-
ρέων,	 συζητήθηκε	 η	 πρόοδος	 των	 εργασιών	
στο	λιμάνι	Λεμεσού,	 	μετά	 την	ανάληψη	 της	
διαχείρισης	από	τους	ιδιώτες	επενδυτές	στις	
29/1/2017.

Κοινή	 διαπίστωση	
των	 παρευρισκό-
μενων	 είναι	 ότι	
έχουν	 ξεπεραστεί	
τα	 σοβαρά	 προ-
βλήματα	 που	 πα-
ρουσιάστηκαν	 με	
την	 ανάληψη	 της	
διαχείρισης	 από	
τις	 εταιρείες	 και		
υπάρχει	 σημαντι-
κή	βελτίωση	 τόσο	στις	διαδικασίες	όσο	και	
στο	 χρόνο	 παραλαβής	 και	 παράδοσης	 των	
φορτίων	και	εμπορευματοκιβωτίων.

Παρόλα	αυτά	υπάρχουν	ακόμα	ζητήματα	που	
πρέπει	να	αντιμετωπιστούν	ώστε	το	λιμάνι	να	
καταστεί	πιο	παραγωγικό	και	πιο	ανταγωνιστι-
κό.		Το	σοβαρότερο		πρόβλημα	είναι	το	ύψος	

των	 χρεώσεων	 για	 αποθηκευτικά	 και	 άλλα	
δικαιώματα	για	τα	εισαγόμενα	και	εξαγόμενα	
εμπορεύματα,	καθώς	και	οι	υψηλές	χρεώσεις	
για	τις	λιμενικές	υπηρεσίες	που	παρέχουν	οι	
εταιρείες	στα	πλοία	και	τις	ναυτιλιακές	γραμ-
μές.	

Για	 το	 σκοπό	
αυτό	 το	 ΚΕΒΕ	
σε	 συνεργασία	
με	 το	 ΕΒΕΑ,		
τους	 Επαγγελ-
ματικούς	 Συν-
δέσμους	 και	 το	
Σύνδεσμο	 Ναυ-
τικών	 Πρακτό-
ρων	 κατέθεσαν	
στο	 Υπουργείο	
και	 τις	 διαχειρί-
στριες	 εταιρείες	

ολοκληρωμένο	 υπόμνημα	 με	 εισηγήσεις	 για	
την	δραστική	μείωση	των	υφιστάμενων	χρεώ-
σεων.	Ιδιαίτερη	προσοχή	πρέπει	να	δοθεί	στις	
εξαγωγές	κυπριακών	προϊόντων	και	των	εμπο-
ρευμάτων	χαμηλής	αξίας.	Στα	 	θέματα	αυτά	
θα	υπάρξει	περαιτέρω	συζήτηση	και	αναμένε-
ται	ότι	με	την	παρέμβαση	του	Υπουργείου	θα	
εξευρεθεί	η	καλύτερη	λύση.

Σύσκεψη στο Υπουργείο Μεταφορών 
για τα λιμάνια

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Με	ιδιαίτερη	ικανοποίηση	το	ΕΒΕ	Αμμοχώστου	
χαιρετίζει	την	κατακύρωση	του	έργου	της	Μαρί-
νας	Παραλιμνίου	αξίας	€110	εκατ.	στην	εται-
ρεία	P.M.V.	Maritime	Holdings	Ltd.

Η	μαρίνα	θα	κατασκευαστεί	στην	περιοχή	του	
αλιευτικού	 καταφυγίου	 Αγίου	 Νικολάου	 στο	
Παραλίμνι	 και	 αποτελεί	 ένα	 ακόμη	 σημαντικό	
έργο	 τουριστικής	 υποδομής	 για	 την	 Επαρχία	
Αμμοχώστου,	το	οποίο	ενισχύει	τις	προσπάθει-
ες	της	Κυβέρνησης	για	προώθηση	του	ναυτικού	
τουρισμού	στην	Κύπρο.

Θα	είναι	δυναμικότητας	300	περίπου	σκαφών	
και	θα	περιλαμβάνει	κτήρια	διοίκησης	και	οικι-
στικές	και	εμπορικές	αναπτύξεις.

Το ΕΒΕΑ χαιρετίζει 
την κατακύρωση 

της Μαρίνας 
Πρωταρά
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Σ	το	πλαίσιο	 σύσκεψης	 που	 πραγμα-
τοποιήθηκε	 την	 1η	 Ιουνίου	 2017,	
μεταξύ	 του	 Δημοτικού	 Συμβουλίου	

Αμμοχώστου	 και	 του	 Εμπορικού	 και	 Βιομη-
χανικού	 Επιμελητηρίου	 Αμμοχώστου,	 συζη-
τήθηκαν	οι	εξελίξεις	στο	κυπριακό	και	άλλα	
ζητήματα	που	απασχολούν	 τους	πολίτες	 της	
Αμμοχώστου	και	αποφασίστηκαν	τα	ακόλου-
θα:

•	Ο	Δήμος	Αμμοχώστου	με	μεθοδευ-
μένες	 ενέργειες	 και	 δράσεις,	 τόσο	
στο	εσωτερικό	όσο	και	στο	εξωτερικό,	
και	 με	 την	 εμπλοκή	 όλων	 των	 οργα-
νωμένων	φορέων	και	των	δημοτών	να	
διεκδικήσει	 την	 επιστροφή	 της	 πόλης	
στους	νόμιμους	κατοίκους	της.

•	Να	 τεθεί	 ξανά	 προς	 της	 Κυβέρνη-
ση,	τα	Ηνωμένα	 Έθνη	και	όπου	δει,	η	
προτεραιότητα	 επιστροφής	 της	Αμμο-
χώστου	 όπως	 προβλέπεται	 στις	 συμ-
φωνίες	 κορυφής	 και	 στα	 ψηφίσματα	
των	Ην.	Εθνών.

•	Το	θέμα	της	Αμμοχώστου	και	ειδικά	
της	περίκλειστης	πόλης	δεν	πρέπει	να	
συνδέεται	 με	 άλλες	 διεκδικήσεις	 ,	 λαμβά-
νοντας	 υπόψη	 και	 το	 γεγονός	 ότι	 θεωρείται	
στρατιωτική	ζώνη	και	βρίσκεται	κάτω	από	τον	
έλεγχο	των	Ην.	Εθνών	και	του	τουρκικού	στρα-
τού.

•	Η	άμεση	επιστροφή	της	Αμμοχώστου	στους	
νόμιμους	 ιδιοκτήτες	της	είναι	 το	μόνο	μέτρο	
που	έχει	την	προοπτική	να	δημιουργήσει	συν-
θήκες	εμπιστοσύνης	ανάμεσα	στις	δύο	κοινό-
τητες,	δημιουργώντας	ανάπτυξη	και	ευημερία	
στους	κατοίκους	της	και	ουσιαστικές	ευκαιρί-
ες	συνεργασίας	και	συνύπαρξης.

•	Να	εργαστούμε	μαζί	με	τους	Τ/Κ	κατοίκους	
της	Αμμοχώστου	που	τάσσονται	υπέρ	της	επι-

στροφής	 σαν	 πρώτο	 βήμα	 της	 περίκλειστης	
πόλης	για	την	προετοιμασία	της	ανοικοδόμη-
σης	 και	 τον	 ενιαίο	 πολεοδομικό	 σχεδιασμό	
και	ανάπτυξη.

•	Προτείνεται	η	δημιουργία	τεχνικής	δικοινο-

τικής	επιτροπής	με	συμμετοχή	του	δήμου	Αμ-

μοχώστου	και	του	ΕΒΕΑ,	και	άλλων	φορέων/

οργανώσεων	,	η	οποία,	μεταξύ	άλλων,	θα	συ-

ζητήσει	για	την	περαιτέρω	πορεία	και	σχεδια-

σμό	για	τα	όσα	απορρέουν	από	τα	πιο	πάνω.

•	Ο	Δήμος	Αμμοχώστου	σε	συνεργασία	με	

φορείς	και	οργανώσεις	των	εκτοπισμέ-

νων	να	διεκδικήσει	 την	εφαρμογή	μέ-

τρων	πραγματικής	ισότιμης	κατανομής	

των	βαρών	της	εισβολής	και	κατοχής.

•	 Κοινή	 επιτροπή	 του	 Δήμου	 και	 του	

ΕΒΕΑ	 θα	 επεξεργαστεί	 ένα	 σχέδιο	

δράσης	 το	 οποίο	 θα	 τεθεί	 ενώπιον	

του	Δημοτικού	Συμβουλίου	για	έγκρι-

ση	 και	 υλοποίηση	σε	 συνεργασία	 με	

όλους	 τους	 οργανωμένους	 φορείς	

της	πόλης.

Το	Δημοτικό	Συμβούλιο	Αμμοχώστου	

και	το	ΕΒΕΑ	καλούν	τον	κόσμο	της	Αμμοχώ-

στου	 να	 παραμείνει	 ενωμένος	 και	 συντονι-

σμένος	στο	πλευρό	του	Δήμου	Αμμοχώστου	

προς	επίτευξη	των	στόχων	μας.

Η Αμμόχωστος μπροστά

Το	ΕΒΕΑ	 και	 το	ΚΕΒΕ	 διοργά-
νωσαν	 στις	

24	 και	 31	 Μαΐου	 το	
επιμορφωτικό	 πρόγραμ-
μα	 “Online	 Customer	
Experience	 Management	
for	 the	 Tourism	 Sector”	 με	
εκπαιδευτή	 τον	 Ελληνοα-
μερικανό	 εμπειρογνώμονα	
Philip	 Ammerman	 στο	 ξε-
νοδοχείο	Napa	Plaza	στην	
Αγία	Νάπα.

Ο	 βασικός	 σκοπός	 του	
προγράμματος	 είναι	 να	
βοηθηθούν	 οι	 τουριστικές	
επιχειρήσεις	ώστε	να	έχουν	

ένα	αποτελεσματικό	σύστη-

μα	διαχείρισης	της	εμπειρί-

ας	 του	 πελάτη	 και	 πώς	 να	

βελτιώσουν	 και	 να	 διαχει-

ριστούν	 σωστά	 το	 θέμα	

της	 online	 φήμης	 και	 επω-

νυμίας	τους,	εφαρμόζονται	

σύγχρονες	μεθόδους	προ-

σέγγισης	πελατών.

Το	 πρόγραμμα	 απευθυνό-

ταν	σε	ιδιοκτήτες,	Γενικούς	

Διευθυντές	και	Υπεύθυνους	

Τμημάτων	 Πληροφορικής,	

Μάρκετινγκ,	πωλήσεων	και	

στρατηγικού	 σχεδιασμού	

τουριστικών	επιχειρήσεων.		

Σεμινάριο «Online Customer Experience Manage-
ment for the Tourism Sector»

Στιγμιότυπο από το σεμινάριο
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Κ	ηδεύτηκε	 στις	 10	 Ιουλίου	 2017,	από	τον	Ιερό	Ναό	Αποστόλου	Βαρ-
νάβα	 στη	 Λευκωσία,	 ο	 αγαπητός	

μας	φίλος	Δημήτρης	 Ιωάννου,	 τέως	Πρόε-
δρος	του	Επιμελητηρίου	Αμμοχώστου.	
Αναπολώντας	 τη	 ζωή	 του	Δημήτρη,	 διακρί-
νουμε	 τον	 καλό	 οικογενειάρχη,	 το	 σωστό	
και	συνετό	επιχειρηματία,	τον	υπεύθυνο	πο-
λίτη	που	συμμετέχει	στα	κοινά,	αλλά	και	τον	
καλό	φίλο.

Σαν	 υπεύθυνος	 πολίτης,	 ο	 Δημήτρης	 ήταν	
ενεργό	μέλος	της	κοινωνίας	και	συμμετείχε	
στα	κοινά	από	διάφορες	θέσεις.	Από	πολύ	
νωρίς,	 εξελέγη	 στο	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	
του	 Επιμελητηρίου	 Αμμοχώστου	 το	 οποίο	
υπηρέτησε	 από	 διάφορες	 θέσεις.	 Υπηρέ-
τησε	 το	 Επιμελητήριο	 και	 από	 τη	 θέση	 του	
Προέδρου	μεταξύ	των	ετών	1984	–	1990.
Διετέλεσε	 επίσης	 μέλος	 του	 Διοικητικού	
Συμβουλίου	και	της	Εκτελεστικής	Επιτροπής	
του	ΚΕΒΕ,	 ενώ	υπηρέτησε	και	από	 τη	θέση	

του	 Αντιπροέδρου	 του	 ΚΕΒΕ	 μεταξύ	 των	

ετών	1990-1996.

Υπηρέτησε	τα	κοινά	από	τη	θέση	του	Προέ-

δρου	της	Αρχής	Κρατικών	Εκθέσεων,	Προ-

έδρου	 του	 Institute	 of	 Directors,	 μέλος	 του	

Δ.Σ.	της	Τράπεζας	Κύπρου	για	πολλά	χρόνια	

(μέχρι	το	2008)	και	μέλος	Διοικητικών	Συμ-

βουλίων	διάφορων	δημοσίων	και	ιδιωτικών	
εταιρειών.

Έχοντας	 πάντα	 σαν	 πρωταρχικό	 σκοπό	 τη	
δίκαιη	 λύση	 του	 Κυπριακού	 προβλήματος	
και	 την	 επιστροφή	στην	Αμμόχωστο,	ο	Δη-
μήτρης	μετείχε	ενεργά	στις	εργασίες	του	λε-
γόμενου	 Brussels	Group.	 Σε	 αυτό	 μετείχαν	
επιχειρηματίες	από	την	Ε/Κ	και	την	Τ/Κ	κοι-
νότητα,	την	Ελλάδα	και	την	Τουρκία.	Σκοπός	
ήταν	 η	 επαναπροσέγγιση	 των	 δύο	 κοινοτή-
των	για	διευκόλυνση	της	λύσης.

Ο	μεγάλος	καημός	του	Δημήτρη,	η	επιστρο-
φή	 στην	 Πόλη	 της	 Αμμοχώστου	 και	 στο	
σπίτι	του,	έμελλε	να	μείνει	και	πάλι	ανεκπλή-
ρωτος.	 Έφυγε	με	μια	πικρή	γεύση,	όταν	πα-
ραμονές	του	θανάτου	του,	πληροφορήθηκε	
για	το	ναυάγιο	της	τελευταίας	προσπάθειας	
για	 λύση	 του	 Κυπριακού,	 στην	 οποία	 είχε	
εναποθέσει	τόσες	ελπίδες.
Καλό	ταξίδι	Δημήτρη.

Αντίο στο φίλο Δημήτρη Ιωάννου

Τ	ο	 Υπουργείο	 Ενέργειας,	 Εμπο-
ρίου,	 Βιομηχανίας	 και	 Τουρι-
σμού	στα	πλαίσια	του	«Σχεδίου	

Ενισχύσεων	 Ήσσονος	 Σημασίας	 De	
Μinimis	 για	 τις	 κυπριακές	 επιχειρήσεις	
προτίθεται	να	συμμετάσχει	υπό	προϋπο-
θέσεις	 στις	 ακόλουθες	 Διεθνείς	 Εκθέ-
σεις	με	κρατικό	περίπτερο	οι	οποίες	θα	
πραγματοποιηθούν	εντός	του	2018.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
(Μηχανημάτων,	οικοδομικών	υλικών	και	
επίπλου)

1.Project	Iran	24/4/2018	–	27/4/2018

2.The	 Big	 Five,	 Dubai	 21/11/2018	 –	
24/11/2018

3.Maison	 Object,	 Paris	 4/4/2018	 –	
9/4/2018

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

1.Fruit	 Logistica,	 Berlin	 2/2/2018	 –	
9/2/2018

2.Gulf	Food	and	Hotel	Equipment,	Dubai	
18/2/2018	–	22/2/2018

3. FOODEX	JAPAN,	TOKYO	6/3/2018	
–	9/3/2018

4.FOOD	 &	 HOSPITALITY	 Africa,	
Johannesburg	6/5/2018	–	8/5/2018

5.SIAL,	 PARIS	 21/10/2018	 –	
25/10/2018

6. FH	 China,	 Shanghai	 Νοέμβριος	
2018

7.Annapoorna	 World	 of	 Food	 India,	
Mumbai	Σεπτέμβριος	2018

Σημειώνεται	 ότι	 το	 Υπουργείο	 θα	 αξιο-
λογήσει	τη	συμμετοχή	του	στις	πιο	πάνω	
εκθέσεις	ανάλογα	με:

α)	 το	 ενδιαφέρον	 για	 συμμετοχή	 από	
ικανοποιητικό	αριθμό	εκθετών	και

β)	 τη	 διαθεσιμότητα	 του	 Προϋπολογι-
σμού	για	το	2018

Τονίζεται	 ιδιαίτερα	 ότι	 για	 να	 έχετε	 το	
δικαίωμα	 συμμετοχής	 στις	 διεθνείς	 εκ-
θέσεις	 του	 2018	 θα	 πρέπει	 να	 υποβά-
λετε	 την	αίτησή	σας	 το	αργότερο	μέχρι	
1	 Σεπτεμβρίου	 2017.	 Αιτήσεις	 Συμμε-

τοχής	 που	 θα	 παραλαμβάνονται	 μετά	

τη	 1/9/2017	 θα	 θεωρούνται	 εκπρόθε-

σμες.	Επισυνάπτεται	αυτούσια	η	ανακοί-

νωση	του	Υπουργείου.

Οι	 ενδιαφερόμενες	 επιχειρήσεις	 μπο-

ρούν	να	προμηθεύονται	την	Αίτηση	Συμ-

μετοχής	 και	 το	 ενημερωτικό	 υλικό	 για	

το	 Σχέδιο	 από	 τον	 Κλάδο	 Προώθησης	

Εμπορίου	Προϊόντων	 –	Υπουργείο	Ενέρ-

γειας,	Εμπορίου,	Βιομηχανίας	και	Τουρι-

σμού,	καθώς	επίσης	και	από	την	ιστοσε-

λίδα	 του	 Υπουργείου	 στην	 ηλεκτρονική	

διεύθυνση	www.mcit.gov.cy/ts.

Για	 τυχόν	 διευκρινήσεις	 ή	 άλλες	 πλη-

ροφορίες	 οι	 ενδιαφερόμενοι	 μπορούν	

να	 επικοινωνούν	 με	 τους	 αρμόδιους	

Λειτουργούς	 του	 Υπουργείου,	 κ.	 Παύ-

λος	 Πουλλής	 (τηλ:	 22867268,	 φάξ:	

22867306,	 e-mail:	 ppoullis@mcit.

gov.cy)	 ή	 τη	 κα	 Εύη	 Σαββίδου	 (τηλ:	

22867167,	 φαξ:	 22867306,	 e-mail:	

evsavvidou@mcit.gov.cy)

Διεθνείς εκθέσεις με κρατικό περίπτερο


