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Δελτίο τύπου 

4 Οκτωβρίου 2022  

 

Παρουσίαση Στρατηγικού πλάνου αναπτυξιακών έργων για την ελεύθερη επαρχία 

Αμμοχώστου από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου  

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου παρουσίασε σήμερα, 4 Οκτωβρίου 2022 

το όραμα του για την ανάπτυξη της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου. Η παρουσίαση, η οποία 

έφερε τον τίτλο «Στρατηγικό πλάνο αναπτυξιακών έργων για την ελεύθερη επαρχία 

Αμμοχώστου», αφορούσε ουσιαστικά το πλαίσιο ενός στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης έργων. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν Βουλευτές, Δήμαρχοι, Κοινοτάρχες και άλλοι αρμόδιοι της 

ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου. 

 

Στόχος της παρουσίασης ήταν η ανάδειξη των αξόνων ανάπτυξης μέσω της αναξιοποίητης 

κρατικής γης και η προώθηση των στόχων αυτών μέσω κυβερνητικών υπηρεσιών. Μερικοί από 

τους άξονες ανάπτυξης η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της τουριστικής βιομηχανίας και 

άλλων τομέων της οικονομίας, η ενδυνάμωση της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής και η 

βελτίωση της ευημερίας των κατοίκων όλης της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου. 

 

Παράλληλα η παρουσίαση αποσκοπούσε στην εμπλοκή των παρευρισκόμενων με συζήτηση 

ως προς το προκαταρκτικό πλάνο που παρουσιάστηκε ως επίσης με τοποθέτηση και παράθεση 

σχετικών εισηγήσεων από πλευράς τους. Έγινε καταγραφή των απόψεων που ανταλλάχθηκαν 

ούτως ώστε με το πέρας της παρουσίασης, λαμβανομένου υπόψη αυτών, να οριστικοποιηθούν 

οι εν λόγω προτάσεις του Επιμελητηρίου από τις οποίες πλαισιώνεται το στρατηγικό πλάνο 

ανάπτυξης.  

 

Στην παρουσίαση του Στρατηγικού πλάνου προέβη εκ μέρους του Επιμελητηρίου ο κος. Κώστας 

Φυτιρής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κος. Φυτιρής εξήγησε ότι στόχος της σημερινής 

συνάντησης είναι να παρουσιαστούν οι αρχικές ιδέες με αποτέλεσμα μια ολοκληρωμένη 

εισήγηση για ανάπτυξη τα επόμενα δέκα χρόνια στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου με βασικό 

γνώμονα την ευημερία όλων. Τόνισε αργότερα ότι «Η συλλογική προσπάθεια και συγκέντρωση 

δυνάμεων φέρνει αποτέλεσμα». 
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Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, κος. Αυγουστίνος Παπαθωμάς, αφού 

ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους εξέφρασε την αισιοδοξία του για την υλοποίηση 

των έργων με την συναίνεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Βουλευτών  Αμμοχώστου και του 

Επιμελητηρίου Αμμοχώστου. Δήλωσε ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Αμμοχώστου θα συνεχίσει να στηρίζει την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου με όλες του τις 

δυνάμεις.   

 

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αμμοχώστου στη Δερύνεια. 


