
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
 
Επιμελητήριο Αμμοχώστου:  

• Καταδικάζει την παράνομη και προκλητική ενέργεια της Τουρκίας, 
να ανοίξει αυθαίρετα και παράνομα την περίκλειστη πόλη της 
Αμμοχώστου. 

• Η Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου χρήζει ειδικής προσέγγισης από 
το κράτος. 

 
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020, για ακόμα μία χρονιά στην 
προσφυγιά, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, στο Μουσείο ‘ΘΑΛΛΑΣΣΑ’ στην Αγία Νάπα. 
Η Συνέλευση πραγματοποιήθηκε τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων 
και κανονισμών ένεκα της πανδημίας. 
 
Λόγω των περιορισμών, η συμμετοχή στη Συνέλευση που ήταν και εκλογική, 
περιορίστηκε στον επιτρεπόμενο αριθμό μελών, χωρίς την παρουσία επισήμων. 
Η μόνη παρουσία πέραν των μελών του Επιμελητηρίου ήταν του κυρίου Μάριου 
Τσιακκή, Γενικού Γραμματέα του ΚΕΒΕ. 
 
Κηρύττοντας την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης, ο Πρόεδρος κ. 
Αυγουστίνος Παπαθωμάς, αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, 
τόσο στο θέμα της Αμμοχώστου όσο και λόγω της πανδημίας. 
 
Ο κ. Παπαθωμάς καταδίκασε με τον πιο έντονο και κατηγορηματικό τρόπο την 
άνευ προηγουμένου τουρκική πρόκληση, να ανοίξει αυθαίρετα και ετσιθελικά την 
περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων. Απαίτησε την άμεση εφαρμογή του Διεθνούς 
δικαίου και την επιστροφή της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της, υπό 
την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στη βάση των ψηφισμάτων 550 και 789 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 
 
Αναφερόμενος ευρύτερα στο προσφυγικό εισηγήθηκε: 
 

• Άμεση καταγραφή όλων των κατεχόμενων περιουσιών σε συνεργασία με 
το Τμήμα Κτηματολογίου. 

• Να δοθεί πρόσβαση στον κάθε πρόσφυγα στο μητρώο που 
δημιουργήθηκε από τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, για 
ενημέρωση των δικών του στοιχείων.   



 

• Καταγραφή όλων των Τ/Κ περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές. 

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

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

• 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 την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου και από οποιαδήποτε 
νέα επενδυτικά προγράμματα εφαρμοστούν. 

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

 
Για την Ελεύθερη Αμμόχωστο εισηγήθηκε: 
 

• Να κηρυχθεί ως ‘Ιδιαίτερα Πληγείσα Περιοχή’. 

• Συνέχιση της παροχής κρατικής στήριξης στις τουριστικές και ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις. 

• Κίνητρα σε ντόπιους και ξένους επενδυτές για νέες επενδύσεις σε όλους τους 
τομείς. 

• Προώθηση νέων έργων υποδομής στην περιοχή.  

• Στήριξη και εξειδικευμένη εκπαίδευση των ανέργων, κυρίως των νέων. 

• Μεταστέγαση του τμήματος Τουριστικών Σπουδών του ΤΕΠΑΚ στην επαρχία 
Αμμοχώστου 

• Ίδρυση τουριστικής σχολής για επισιτιστικά επαγγέλματα. 
 
 
Μιλώντας, για τα έργα υποδομής που χρειάζεται η περιοχή ζήτησε: 
 

• Άμεση έναρξη εργασιών για κατασκευή του δρόμου Δερύνειας – Σωτήρας. 

• Προώθηση έργων για ανάπλαση δρόμων και Πλατειών στις κοινότητες.  

• Επίσπευση του σχεδιασμού για ολοκλήρωση της κλειστής αίθουσας 
πολλαπλής χρήσης (Palais De Sports). 

• Να δοθούν κίνητρα  για δημιουργία Συνεδριακού κέντρου  

• Ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου Ολυμπιακών προδιαγραφών με 
θερμαινόμενη πισίνα. 

• Αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου 
Αγίας Νάπας. 



 

• Προώθηση της δημιουργίας γηπέδου γκολφ.  
 
 
 
 
 
 
Για την  ενίσχυση του τουρισμού εισηγήθηκε: 
 

• Αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων ειδικά κατά τη διάρκεια των 
χειμερινών μηνών. 

• Κίνητρα για καταπολέμηση της εποχικότητας. 

• Νέα έργα ποιοτικής τουριστικής υποδομής. 

• Προώθηση των νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού. 

• Προώθηση εξειδικευμένων πακέτων που αφορούν εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού, όπως ο ιατρικός, αθλητικός, γεωργικός, οικολογικός, οι 
καταδύσεις, θρησκευτικός, αλιευτικός, συνεδριακός, κλπ.  

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

 
 
Επικεντρωμένος στην οικονομία ζήτησε συνέχιση της κρατικής στήριξης στους 
ευάλωτους τομείς και αξίωσε: 
 
 

• Προώθηση και ενίσχυση των σχεδίων χορηγιών για την βιομηχανία. 

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

• Κατάργηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που χαρακτηρίζουν τον 
κρατικό τομέα. 

• Στήριξη των παραδοσιακών τομέων της οικονομίας και αξιοποίηση των 
νέων, με τη χορήγηση κινήτρων.  

• Επίσπευση προώθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους και 
της οικονομίας. 

• Ενίσχυση της εξαγωγικής προσπάθειας της χώρας. 

• Δημιουργία ενός νέου, αξιόπιστου και σοβαρού επενδυτικού σχεδιασμού 
για προσέλκυση ξένων επενδύσεων, που να αποτρέπει τα γνωστά 
παρατράγουδα που βιώσαμε πρόσφατα. 

 
 
 



 

Τέλος αναφέρθηκε στη Δράση του Επιμελητηρίου κατά την διάρκεια του 2020, 
στη αύξηση σε εγγραφές νέων μελών και ευχαρίστησε τα μέλη για την 
συμπαράσταση και στήριξη τους προς το Επιμελητήριο Αμμοχώστου. 
 
 
 
 
Επιμελητήριο Αμμοχώστου 
11.11.2020 


