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ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325

Ìå 17 ÷ñüíéá åìðåéñßáò óôï ÷þñï ôoõ Real Estate 
ùñßìáóå ç éäÝá åíüò êôçìáôïìåóéôéêïý ãñáöåßïõ ôï ïðïßï 

êáé äçìéïýñãçóå, ìå õðåõèõíüôçôá êáé óùóôÞ 
êáôåýèõíóç.

O Ìé÷Üëçò ìå ôçí óýæõãü ôïõ ÍéêïëÝôôá åßíáé ðÜíôá 
óôç äéÜèåóÞ óáò.
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Σε βαθιά ύφεση η οικονομία το β́  τρίμηνο του 2013

«Η επιστροφή της Αμμοχώστου στους μόνιμους κα-
τοίκους της, σύμφωνα με την πρόσφατη πρόταση 
του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και με τα ψη-
φίσματα του ΟΗΕ, θα είναι ένα πρώτο θετικό βήμα 
που θα αποδείξει εμπράκτως ότι η Τουρκία είναι 
έτοιμη να εισέλθει στο νέο γύρο συνομιλιών, που 
θα αρχίσει σε λίγους μήνες, με πραγματική βούλη-
ση για εξεύρεση λύσης του Κυπριακού». δήλωσε ο 
αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Βίκτω-
ρας Παπαδόπουλος. 
Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Παπαδόπουλος ση-
μειώνει ότι ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης και η 
κυβέρνηση καταδικάζουν τη συνεχιζόμενη κατοχή 
μεγάλου μέρους της Κύπρου από την Τουρκία και 
την καλούν να αποσύρει τα στρατεύματά της.
 «Μαύρες μνήμες ξυπνά η σημερινή μέρα, αφού 
πριν 39 χρόνια η Τουρκία προχωρούσε στη δεύ-

τερη φάση της βάρβαρης στρατιωτικής εισβολής 
στην Κύπρο, κατά παράβαση όλων των κανόνων 
του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρ-
τη των Ηνωμένων Εθνών για την εκεχειρία που 
είχε συμφωνηθεί, καταλαμβάνοντας με τη δύναμη 
των όπλων μεγαλύτερο μέρος της Μεσαορίας, την 
Αμμόχωστο, την Καρπασία και μεγάλο μέρος της 
περιοχής της Μόρφου», αναφέρει 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιά-
δης και η κυβέρνηση, σημειώνει, «καταδικάζουν τη 
συνεχιζόμενη κατοχή μεγάλου μέρους του εδάφους 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και καλούν την Τουρ-
κία να τερματίσει αμέσως τις συνέπειες της εισβο-
λής και να αποσύρει τα στρατεύματα της από την 
Κύπρο, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για εξεύρεση 
δίκαιης, λειτουργικής και βιώσιμης λύσης στο Κυ-
πριακό». Ο

Αρνητικός στο -5,4% υπολογίζεται ο ρυθμός ανάπτυξης το δεύτερο τρίμηνο του 
2013, σύμφωνα με την Προκαταρκτική Εκτίμηση (Flash Estimate) της Στατιστι-
κής Υπηρεσίας, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρε-
σίας, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το δεύ-
τερο τρίμηνο του 2013 είναι αρνητικός και υπολογίζε-
ται σε -5,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2012. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις επο-
χικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός 
ανάπτυξης υπολογίζεται στο -5,2%.
Αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσίασε ο δευ-
τερογενής τομέας της οικονομίας (Κατασκευές, Βιο-
μηχανία), όπως επίσης οι τομείς του Τουρισμού, των 
Τραπεζών, του Εμπορίου, των Μεταφορών και των 
λοιπών Υπηρεσιών. 
Σε σύγκριση με το προηγούμενο, πρώτο, τρίμηνο του 

2013, ο ρυθμός ανάπτυξης, μετά τη διόρθωση του 
ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργά-
σιμες μέρες, υπολογίζεται στο -1,4%.
Το πρώτο τρίμηνο ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν και πάλι 
αρνητικός και υπολογίζεται στο -4,8% σε σύγκριση με 
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, ενώ μετά τη διόρθω-
ση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις 
εργάσιμες μέρες, ήταν -4,7% σε σύγκριση με το πρώτο 
τρίμηνο του 2012 και -1,7% σε σύγκριση με το προη-
γούμενο τρίμηνο. 
Η κυπριακή οικονομία συρρικνώθηκε με ρυθμό 1,4% 
σε τριμηνιαία βάση. Σε ετήσια βάση, η οικονομία κατέ-
γραψε ύφεση 5,4%Ο

Η επιστροφή της 
Αμμοχώστου, 
το πρώτο θετικό 
βήμα


