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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Διανέμεται Δωρεάν

Την 31η Μαρτίου 2019, ανέλαβε την 
θέση του Γραμματέα / Διευθυντή του 
ΕΒΕΑ ο κ. Σωτήρης Παναγιώτου σε αντι-
κατάσταση του κ. Ιάκωβου Χατζηβαρνάβα 
ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε.
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Tο ΕΒΕ Αμμοχωστου 
βραβεύει Ανόρθωση και 
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Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο Αμμοχώστου (EBEA), χαιρετίζει 
τον διορισμό του νέου Υπουργού Δικαι-
οσύνης και Δημοσίας Τάξης, Γιώργου 
Σαββίδη. Ο νέος Υπουργός κατάγεται 
από την Αμμόχωστο και μετά το 1974 
διαμένει και εργάζεται στη Λεμεσό. 
Είναι μάχιμος δικηγόρος και ασκεί τη 
δικηγορία εδώ και 35 χρόνια. Ο κ. 
Σαββίδης έχει σπουδές νομικής στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και είναι μέλος του 
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και 
του Δικηγορικού Συλλόγου Αμμοχώ-
στου όπως επίσης και του International 
Bar Association.

Το ΕΒΕ Αμμοχώστου χαιρετίζει το διορισμό 
του νέου Υπουργού Δικαιοσύνης και 

Δημόσιας Τάξης

Οι Αμμοχωστιανοί αγκαλιάζουν 
το Επιμελητήριο της πόλης τους

Πολύ μεγάλη επιτυχία σημείωσε συγκέντρωση των 
μελών και φίλων του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επι-
μελητηρίου Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ) που δραστηριοποι-
ούνται στη πόλη και επαρχία Λάρνακας. 

Περισσότερα σελ. 3

Ημερίδα του ΚΥΚΕΜ 
για τη ξενοδοχειακή 
βιομηχανία 

• Νέα εποχή για το Επιμελητήριο

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ στη 
κατηγορία THEME PARKS για 
το Βοτανικό πάρκο Cyherbia 
(Αυγόρου)
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Τ ην 31η Μαρτίου 2019, 
ανέλαβε την θέση του 
Γραμματέα / Διευθυντή 

του ΕΒΕΑ ο κ. Σωτήρης Πανα-

γιώτου σε αντικατάσταση του κ. 

Ιάκωβου Χατζηβαρνάβα ο οποί-

ος συνταξιοδοτήθηκε.

Ο κ. Παναγιώτου γεννήθηκε στο 

Βελγικό Κογκό και από την ηλι-

κία των 5 ετών κατοίκησε με την 

οικογένεια του στην Αμμοχώστο 

όπου τους βρήκε η εισβολή και 

ο εκτοπισμός. Είναι απόφοιτος 

του Deree College και κάτοχος 

πτυχίου BBA με ειδικότητα στην 

Διοίκηση και Οικονομικά. Κατά 

την διάρκεια της επαγγελματικής 

του καριέρας ήταν μέτοχος / 

διευθυντής σε διάφορες επιχει-

ρήσεις, ενώ τα τελευταία χρόνια, 

διετέλεσε μέλος Δ.Σ. διαφόρων 

εταιρειών. Μέχρι πρόσφατα, 

ήταν Διευθυντής και μέλος του 

B.O.D. του Ομίλου της American 

Academy (Limassol). Είναι μέλος 

διαφόρων σωματείων και φι-

λανθρωπικών οργανώσεων και 

μέλος της εκκλησιαστικής επι-

τροπής του Ι. Ν. Αγίας Τριάδας 

Αμμοχώστου.   

Είναι παντρεμένος με την κ. Γιού-

λα Παναγιώτου το γένος Χατζη-

γεωργίου από την Αμμόχωστο, η 

οποία είναι φιλόλογος, Βοηθός 

Διευθύντρια Mέσης Εκπαίδευ-

σης και έχουν δύο παιδιά. 

Κατά Νόμο Υπεύθυνος:
Σωτήρης Παναγιώτου

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

Νέος Γραμματέας / Διευθυντής 
στο ΕΒΕ Αμμοχώστου

Το ΕΒΕ Αμμοχώστου χαιρετίζει 
το διορισμό του νέου Υπουργού 

Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

Τ ο Εμπορικό και Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο 
Αμμοχώστου (EBEA), 

χαιρετίζει τον διορισμό του νέου 
Υπουργού Δικαιοσύνης και Δη-
μοσίας Τάξης, Γιώργου Σαββίδη. 
Ο νέος Υπουργός κατάγεται από 
την Αμμόχωστο και μετά το 1974 
διαμένει και εργάζεται στη Λε-
μεσό. Είναι μάχιμος δικηγόρος 
και ασκεί τη δικηγορία εδώ και 
35 χρόνια. Ο κ. Σαββίδης έχει 
σπουδές νομικής στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και είναι μέλος του Πα-
γκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 
και του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αμμοχώστου όπως επίσης και 
του International Bar Association.

Το ΕΒΕ Αμμοχώστου συγχαίρει 
τον κ. Σαββίδη για τον διορισμό 
του και χαιρετίζει ιδιαίτερα το γε-
γονός ότι ο Υπουργός κατάγεται 
από την Επαρχία Αμμοχώστου, 
γεγονός που τιμά την πόλη και 
ολόκληρη την επαρχία κατεχόμε-
νη και ελεύθερη. 

«Ως ΕΒΕΑ θα στηρίξουμε τον 
νέο Υπουργό στο έργο του και 
προσδοκούμε ότι μέσα από τη 
σωστή επικοινωνία, τη συνεργα-
σία και τον διάλογο με όλους 
του οργανωμένους φορείς θα 
καταστεί δυνατή η έγκαιρη επίλυ-
ση των προβλημάτων που ταλανί-
ζουν τόσο την ελεύθερη περιοχή 
Αμμοχώστου όσο και ολόκληρη 
την Κύπρο», δήλωσε ο Σωτήρης 
Παναγιώτου, Διευθυντής-Γραμμα-
τέας του Επιμελητηρίου.

Το ΕΒΕΑ εκφράζει και δημόσια τα 
συγχαρητήρια του στον Υπουργό 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης 
και εύχεται καλή επιτυχία στο δύ-
σκολο έργο που έχει αναλάβει.

Τ ην βαθειά του θλίψη 
εκφράζει το Δ.Σ. του 
Εμπορικού και Βιομη-

χανικού Επιμελητηρίου Αμμο-
χώστου για τον θάνατο Μιχα-
λάκη Ζαμπέλα. 

Ο Μιχαλάκης Ζαμπέλας υπήρ-
ξε μίας από τις σημαντικότερες επιχειρηματι-
κές φυσιογνωμίες του τόπου ιδιαίτερα στον 
τομέα των υπηρεσιών. 

Το 1970, μαζί με τους συνεργάτες του, ίδρυ-
σε στην Κύπρο και στην Αθήνα το λογιστικό 
και συμβουλευτικό οργανισμό Coopers & 
Lybrand, ανοίγοντας έτσι νέους ορίζοντες 
για την ανάπτυξη του λογιστικού επαγγέλ-
ματος τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελ-
λάδα. Υπηρέτησε ως εκλελεγμένο μέλος 
του συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανι-
σμού Coopers & Lybrand Europe (1991-
1999). Σε συνέχεια της συγχώνευσης του 
1998, ο οργανισμός μετονομάστηκε σε 
PricewaterhouseCoopers. Ο Μιχαλάκης 
Ζαμπέλας υπηρέτησε τον οργανισμό ως 
Πρόεδρος και Διευθύνων Συνέταιρος από 

την ίδρυσή του το 1970 μέχρι 
το 2001 και ως Μη Εκτελεστι-
κός Πρόεδρος, από το 2002 
μέχρι το 2005.

Ο Μιχαλάκης Ζαμπέλας 
υπήρξε πρωτεργάτης του Επι-
μελητηριακού θεσμού και μέ-

λος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΒΕ 
και του ΕΒΕ Λευκωσίας για πολλά χρόνια.  
Ήταν επίσης ο εμπνευστής, ο ιδρυτής και 
ο πρώτος Πρόεδρος του Κυπρο-Ρωσικού 
Επιχειρηματικού Συνδέσμου που λειτουργεί 
κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ.

Εκλέχθηκε και ανέλαβε τα καθήκοντα του 
Δήμαρχου Λευκωσίας την 1η Ιανουαρίου 
2002 και υπηρέτησε μέχρι την 31η Δεκεμ-
βρίου 2006. Ήταν επίσης ενεργά αναμειγ-
μένος στη ζωή της κοινότητας και τις δημό-
σιες υποθέσεις υπηρετώντας σε μια σειρά 
από κοινωνικά ιδρύματα και επιχειρηματι-
κούς οργανισμούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΑ εκφράζει 
τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια 
του Μιχαλάκη Ζαμπέλα.

Έφυγε ο Μιχαλάκης Ζαμπέλας
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Τ ο ΕΒΕ Αμμοχώστου πάντοτε συ-
νεπές στην αποστολή του που 
μεταξύ άλλων είναι η στήριξη 

και η επίλυση των προβλημάτων της του-
ριστικής βιομηχανίας στην επαρχία Αμ-
μοχώστου, συμμετείχε με τον Πρόεδρο, 
τους δύο Αντιπροέδρους, μέλη του Δ.Σ 
και τον Διευθυντή του,  στην εξαιρετικά 
επιτυχή ημερίδα – εργαστήρι που διοργά-
νωσε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου 
Αμμοχώστου στη Δερύνεια η Επαρχιακή 
Επιτροπή Λάρνακας / Αμμοχώστου του 
Κυπριακού Κέντρου Μελετών (ΚΥΚΕΜ).

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυ-
ναν εκπρόσωποι της Υπουργού Εργα-
σίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου και του 
Υφυπουργού Τουρισμού κ. Σάββα Περ-
δίου, ο Πρόεδρος του Κεντρικού Συμ-
βουλίου του ΚΥΚΕΜ και Αντιπρόεδρος 
Βιομηχανίας του ΕΒΕΑ κ. Τώνης Του-
μαζής και ο Πρόεδρος του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμο-
χώστου κ. Αυγουστίνος Παπαθωμάς οι 
οποίοι συνεχάρησαν το ΚΥΚΕΜ για την 
αξιόλογη πρωτοβουλία του και διαβίβα-
σαν την πρόθεση τους για συνέχιση της 
κοινωνικής διαβούλευσης που ανέλαβε 
το ΚΥΚΕΜ.

Εισηγητές στην ημερίδα ήσαν οι κ.κ. 
Γιώργος Παναγίδης, Γενικός Διευθυντής 
της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυνα-
μικού, Θεοφάνης Τρύφωνος, Αν. Γενικός 
Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρι-
σμού, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, Διευθυ-
ντής του Τμήματος Εργασίας και Ηλίας 
Μαρκάτζης, Διευθυντής Μέσης Τεχνικής 
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 

Παρεμβάσεις έκαναν ο Πρόεδρος του 
ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου κ. Θεόδωρος 
Τάκκας και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΔΙΞΕ 
και Αντιπρόεδρος Τουρισμού του ΕΒΕΑ 
κ. Χρίστος Αγγελίδης, οι οποίοι παρέθε-
σαν τα προβλήματα και τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η Ξενοδοχειακή και 
Επισιτιστική Βιομηχανία στην Ελεύθερη 
περιοχή Αμμοχώστου με κυριότερο πρό-
βλημα την έλλειψη κατάλληλου εργατι-
κού δυναμικού που να μπορεί να ανταπο-
κριθεί στις ανάγκες των ξενοδοχειακών 
και τουριστικών επιχειρήσεων. 

Ακολούθησε συζήτηση όπου πολλοί 

Διευθυντές ξενοδοχείων ανέδειξαν τα 

προβλήματα του κλάδου, αντηλλάγη-

σαν απόψεις και καταγράφηκαν σειρά 

εισηγήσεων που θα μπορέσουν να βο-

ηθήσουν την ομαλή λειτουργία της του-

ριστικής δραστηριότητας στην επαρχία 

Αμμοχώστου. Συμφωνήθηκε ομόφωνα 

ότι η εκδήλωση αυτή θα πρέπει να απο-

τελέσει την απαρχή ενός διαρκούς  και 

εποικοδομητικού διαλόγου με τη διοργά-

νωση παρομοίων εκδηλώσεων στο Πολι-

τιστικό Κέντρο του Δήμου Αμμοχώστου 

στη Δερύνεια.  

Ημερίδα του ΚΥΚΕΜ για τη ξενοδοχειακή βιομηχανία 
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Τ ο Δ.Σ. του ΕΒΕΑ τίμησε τα προσφυγικά σωματεία της πόλης μας που αγωνίζονταν στο Παγκύπριο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου πρώτης 
κατηγορίας, την Ανόρθωση επ’ ευκαιρία της 60ης επετείου από την ανατίναξη του οικήματος της στην Αμμόχωστο και τη Νέας Σαλα-
μίνα για τα 70 χρόνια ζωής της.

Tο ΕΒΕ Αμμοχωστου βραβεύει Ανόρθωση και Νέα Σαλαμίνα

Στην φωτογραφία ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ.Αυγουστίνος Παπαθωμάς με το μέλος 
του Δ.Σ. του σωματείου Ανόρθωσης κ.Μιχάλη Βασιλείου.

Στην φωτογραφία ο Διευθυντής του ΕΒΕΑ κ.Σωτήρης Παναγιώτου με τον πρόε-
δρο της Νέας Σαλαμίνας κ.Θουκή Θουκυδίδη.

Π ολύ μεγάλη επιτυχία σημείωσε συγκέ-
ντρωση των μελών και φίλων του Εμπο-
ρικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ) που δραστηριοποιούνται 
στη πόλη και επαρχία Λάρνακας. 

Στην συνάντηση, που έγινε στην αίθουσα «Κυριά-
κος Θεοχάρους» στο Στάδιο Αντώνης Παπαδό-
πουλος,  παρευρέθηκαν πολλά από τα μέλη, τα 
οποία δραστηριοποιούνται στην πόλη και επαρ-
χία της Λάρνακας, όπως και πολλοί νέοι Αμμο-
χωστιανοί επιχειρηματίες. 

Τη συνάντηση του ΕΒΕΑ τίμησαν με την παρου-
σία τους μεταξύ άλλων, οι πρόεδροι των δύο με-
γάλων σωματείων της πόλης της Αμμοχώστου, 
κ.κ..Χρίστος Χατζηστεφάνου της Ανόρθωσης 
και Θουκής Θουκυδίδης της Νέας Σαλαμίνας, 
μέλη των Δ.Σ. των δύο ομάδων, βουλευτές, ο 
Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αμμοχώ-
στου κ. Σταύρος Μαυρομμάτης και ο αντιπρόε-
δρος του ΚΕΒΕ κ. Γιώργος Μαυρουδής.

Σε αυτήν τη ζεστή σύναξη των τόσων πολλών 
Αμμοχωστιανών, οι παρευρισκόμενοι είχαν την 
ευκαιρία να συνομιλήσουν μεταξύ τους και να 
ανταλλάξουν σκέψεις, απόψεις και προβληματι-
σμούς, όσον αφορά τον επιχειρηματικό κόσμο, 

αλλά και να ανατρέξουν σε μνήμες από το κοινό 
τους παρελθόν.

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. 
Αυγουστίνος Παπαθωμάς, καλωσόρισε και 
ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την 
παρουσία, αλλά και τη διαχρονική στήριξη τους 
προς το Επιμελητήριο Αμμοχώστου. Όπως χα-
ρακτηριστικά δήλωσε, το ΕΒΕΑ είναι μέλος του 
(ΚΕΒΕ) και εκπροσωπεί τον επιχειρηματικό κό-
σμο της πόλης και επαρχίας Αμμοχώστου, ελεύ-
θερης και κατεχόμενης, από την ημέρα ίδρυσης 
του το 1952. Τόνισε ότι είναι καθήκον όλων 
των Αμμοχωστιανών, αλλά και του Κράτους να 
στηρίξουν το Επιμελητήριο της πόλης, όπως και 
τους αθλητικούς συλλόγους και φορείς της 
κατεχόμενης πόλης και επαρχίας Αμμοχώτσου, 

έτσι ώστε «να εμποδίσουμε τον αφανισμό και 
την αφομοίωση του προσφυγικού κόσμου που 
τόσο έκδηλα απειλείται από την παρέλευση πολ-
λών χρόνων στην προσφυγιά».

Έγιναν αρκετές εισηγήσεις από τους παρευρι-
σκόμενους για τον καλύτερο συντονισμό των 
οργανωμένων φορέων της πόλης και τον κα-
ταρτισμό σχεδίου δράσης, με κύριο στόχο την 
προάσπιση των καλώς νοούμενων συμφερόντων 
όλων των Αμμοχωστιανών, αλλά και για τη δια-
τήρηση της Αμμοχωστιανής ταυτότητας, η οποία 
δυστυχώς διαβάλλεται εκ των έξω αλλά και εκ 
των έσω.    

Στη συνέχεια της εκδήλωσης, το Δ.Σ. του ΕΒΕΑ 
τίμησε τα προσφυγικά σωματεία της πόληςπου 
αγωνίζονταν στο Παγκύπριο πρωτάθλημα ποδο-
σφαίρου πρώτης κατηγορίας, της Ανόρθωσης 
επ’ ευκαιρία της 60ης επετείου από την ανατί-
ναξη του σωματείου στην Αμμόχωστο και της 
Νέας Σαλαμίνας για τα 70 χρόνια ζωής της.

Το ΕΒΕΑ, είπε ο κ. Παπαθωμάς, το φέραμε μαζί 
μας όταν φύγαμε από την Αμμόχωστο το 1974 
και αδημονούμε να το πάρουμε πίσω στην πόλη 
μας,  με την επιστροφή μας!

Οι Αμμοχωστιανοί αγκαλιάζουν το Επιμελητήριο της πόλης τους

Σ τα πρόσφατα Βραβεία Τουρισμού, η τελετή των οποίων έγινε στις 
8 Μαίου στο Συνεδριακό Κέντρο υπό την αιγίδα του ΠτΔ, παρου-
σία του Υφυπουργού Τουρισμού κου Σάββα Περδίου, το Βοτανικό 

Πάρκο Cyherbia που βρίσκετε στο Αυγόρου,  κέρδισε το GOLD βραβείο 
στην κατηγορία Theme Parks.

Το ΕΒΕΑ θέλει να συγχαρεί τους κ. Αδάμο και Μιράντα Τριγγή για αυτή την 
σημαντική τιμή που τους έγινε και η οποία είναι ουσιαστικά η αναγνώριση 
και επιβράβευση της πολύ καλής δουλειά που επιτελούν. 

Το πάρκο Cyherbia συμβάλει σημαντικά στον εμπλουτισμό του τουριστι-

κού προϊόντος στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, καθώς και στην με-
γάλη προσπάθεια που κάνουμε σαν Επιμελητήριο μαζί με το Υφυπουργείο 
Τουρισμού και τον ίδιο τον κ. Υφυπουργό προσωπικά για την επιμήκυνση 
της τουριστικής περιόδου, προσφέροντας ποιοτικές εμπειρίες στους επι-
σκέπτες ολόχρονα.

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ στη κατηγορία THEME PARKS για 
το Βοτανικό πάρκο Cyherbia στην Αυγόρου
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Η  Salamis Lines Ltd  έχει εντάξει στο στό-
λο της το νέο εμπορικό πλοίο  Rο/Rο 
AKRITAS. 

Η αγορά έγινε στα πλαίσια  επέκτασης των 
δραστηριοτήτων του Οργανισμού Σαλαμίς 
στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.
Το πλοίο έχει δρομολογηθεί αρχές Απριλίου 
και εκτελεί εβδομαδιαία δρομολόγια μεταξύ 
των λιμανιών,  Θεσσαλονίκης, Λεμεσού και 
Χάιφας. 
Το Rο/Rο AKRITAS  έχει την δυνατότητα μετα-
φοράς όλων  των τύπων  φορτίων όπως τρέ-
ιλερ ψυγεία, containers, οχήματα, φορτηγά, 
μηχανήματα, γενικό φορτίο,  κ.α.   
Με την προσθήκη του  πλοίου Rο/Rο AKRITAS, 

η Salamis Lines Ltd  δίνει την δυνατότητα  στον  
εμπορικό κόσμο για περεταίρω ανάπτυξη  των  
εμπορικών του  δραστηριοτήτων,  με   γνώμονα 
πάντοτε την  αξιοπιστία,  την ποιότητα και τον 
επαγγελματισμό.
Συνοπτικά  τα εβδομαδιαία  δρομολόγια των 
εμπορικών πλοίων  του Οργανισμού:

• Rο/Rο AKRITAS εβδομαδιαία  εμπορική 
γραμμή: Θεσσαλονίκη,  Λεμεσός και Χάιφα 

• Rο/Rο ALEXO εβδομαδιαία εμπορική γραμ-
μή: Λαύριο, Λεμεσός  και Χάιφα  

• Container Vessel ALASA εβδομαδιαία εμπο-
ρική γραμμή:  Πειραιά, Λεμεσός,   Ashdod 
και Χάιφα. 

Νέα εμπορική γραμμή  Θεσσαλονίκη - Λεμεσός – Χάιφα 
με το ΝΕΟ πλοίο του Οργανισμού Σαλαμίς Ro/Ro AKRITAS

Π ραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14.5.2019 συνάντηση στα 
γραφεία του Δήμου Δερύνειας με την Ειδική Αντιπρόσωπο 
των Ηνωμένων Εθνών κα Elisabeth Spechar.  Στη συνάντη-

ση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δερύνειας, της υπηρεσίας του Δήμου και της Ειρηνευτικής Δύναμης.

Στη συνάντηση τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την αξιοποίηση της 
Νεκρής Ζώνης για γεωργικούς, αθλητικούς, εκπαιδευτικούς και πε-
ριβαλλοντικούς σκοπούς, καθώς επίσης και τρόποι προώθησης δι-
κοινοτικών προγραμμάτων.

Η κα Spechar εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον Δήμο Δερύ-
νειας για την φιλοξενία και την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών 
στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού και επισήμανε τον πολύ 

σημαντικό ρόλο που επιδεικνύει ο Δήμος Δερύνειας για την οικοδό-
μηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Συνάντηση με την Ειδική Αντιπρόσωπο των Ηνωμένων 
Εθνών στην Κύπρο

Σ υνάντηση με τον Αν. 
Αστυνομικό Διευθυντή 
Αμμοχώστου κ. Γιώργο 

Οικονόμου και τον Σταθμάρχη 
Δερύνειας κ. Κωνσταντίνο Πά-
μπου, είχε αντιπροσωπεία του 
Δήμου Δερύνειας στα γραφεία 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν 
θέματα που αφορούν την αστυ-
νόμευση στον ακριτικό Δήμο 
Δερύνειας, την αποσυμφόρηση 
από την κυκλοφοριακή κίνηση 
στις Λεωφόρους Αμμοχώστου 
και Ελευθερίας, όπως και η ανά-
γκη αύξησης των περιπολιών 

κυρίως κατά τις πρωινές ώρες, 
αλλά και η ενίσχυση του Αστυ-
νομικού Σταθμού Δερύνειας.

Ο Αν. Αστυνομικός Διευθυντής 
Αμμοχώστου διαβεβαίωσε τον 
Δήμαρχο, τα μέλη του Δημο-
τικού Συμβουλίου Δερύνειας 
και τη Δημοτική Γραμματέα, ότι 
θα καταβληθούν προσπάθειες 
για ενίσχυση της αστυνομικής 
δύναμης του Αστυνομικού 
Σταθμού Δερύνειας, αλλά και 
συνέχιση της πολύ καλής συ-
νεργασίας με την Τοπική Αρχή, 
μέσω του θεσμού του Αστυνομι-
κού της Γειτονιάς.

Συνάντηση Δήμου Δερύνειας στην Αστυνομική 
Διεύθυνση Αμμοχώστου


