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Χαιρετισμός Προέδρου ΕΒΕΛ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο φετινός χαιρετισμός μου στην Ετήσια Έκθεση του ΕΒΕΛ συμπίπτει με 

τις καταλυτικές εξελίξεις που σημειώθηκαν στην οικονομία μας, λόγω 

των γνωστών οδυνηρών αποφάσεων του Eurogroup τον περασμένο 

Μάρτιο.

Όπως όλοι γνωρίζουμε τους προηγούμενες μήνες άλλαξαν τα πάντα 

στην οικονομία μας. Η χώρα ζει με δανεικά, το τραπεζικό σύστημα απο-

συντονίστηκε πλήρως, πολίτες και επιχειρήσεις έχασαν το μεγαλύτερο 

μέρος των καταθέσεων τους, μέτοχοι τραπεζών έχασαν τις περιουσίες 

τους, η ανεργία εκτοξεύθηκε στα ύψη, τα λουκέτα επιχειρήσεων έγιναν 

καθημερινό φαινόμενο, η κατανάλωση στην αγορά ελαχιστοποιήθηκε, 

τα ανείσπρακτα δάνεια πολλαπλασιάστηκαν, ο κύκλος εργασιών των 

επιχειρήσεων συρρικνώθηκε και πολλά άλλα.

Οι ώρες που βιώνουμε είναι όχι μόνο δύσκολες, αλλά και πολύ κρίσιμες. 

Αν δεν πάρουμε άμεσα τις σωστές αποφάσεις και αν δεν συμπεριφερ-

θούμε με υπευθυνότητα κινδυνεύουμε να διαλυθούμε. Αν δεν καταφέ-

ρουμε να ανατρέψουμε το αρνητικό σκηνικό και να δώσουμε ξανά οξυ-

γόνο στην οικονομία, απειλούμαστε με χρεοκοπία.

Το ερώτημα που ταλανίζει όλους μας είναι τι μέλλει γενέσθαι; Τι πρό-

κειται να συμβεί το επόμενο διάστημα; Η απάντηση δεν είναι ούτε εύ-

κολη, ούτε απλή. Οι εξελίξεις διαδέχονται αστραπιαία η μια την άλλη, 

ενώ το τοπίο όσον αφορά την αντίδραση της οικονομίας είναι θολό. 

Το μόνο ευχάριστο τη συγκεκριμένη συγκυρία, εάν μπορεί να θεωρη-

θεί ως τέτοιο, είναι τα εύσημα που μας δίνει η Τρόικα ότι το Μνημόνιο 

εφαρμόζεται με σωστό τρόπο και στα απαιτούμενα χρονοδιαγράμματα. 

Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί από μόνο του καθησυχαστικό σενάριο για 

το μέλλον. Εμείς ως ΕΒΕΛ και ως επιχειρηματικός κόσμος ζητούμε χει-

ροπιαστά δείγματα γραφής ότι η οικονομία μπορεί να αντεπεξέλθει των 

αδιεξόδων και να αρχίσει σιγά – σιγά να ανακάμπτει. Θέλουμε άμεση 

επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τη λειτουργία του τραπεζικού 

συστήματος και ειδικά ελευθεροποίηση των συναλλαγών. Επιδιώκουμε 

αποτελεσματική απόδοση των μέτρων επανεκκίνησης της οικονομίας. 

Αξιώνουμε «εδώ και τώρα» προώθηση μεταρρυθμίσεων και τομών στην 

οικονομία. Ζητούμε σήμερα κι΄ όχι αύριο νέες προσεγγίσεις και νέες νο-

οτροπίες στην οικονομία.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής
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Αν δεν προϋπάρξουν αυτές οι σοβαρές προϋποθέσεις δεν είναι δυνα-

τόν να αναμένουμε γρήγορη ανάκαμψη και ανάπτυξη. Αν δεν ισχύσουν 

αυτές οι μίνιμουμ αναπροσαρμογές, δεν θα επέλθει ανατροπή των αρ-

νητικών δεδομένων.

Οι θέσεις μας αυτές έχουν διαβιβαστεί στην κυβέρνηση, στη Βουλή, 

στην Κεντρική Τράπεζα και στην Τρόικα. Μέσω του ΚΕΒΕ, αλλά και με 

δικές μας επαφές, προειδοποιήσαμε όλους τους αρμόδιους και συναρ-

μόδιους. Τους ξεκαθαρίσαμε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος δεν έχει άλ-

λες αντοχές. Δεν μπορεί να κάνει άλλη υπομονή. Δεν μπορεί να περιμέ-

νει το μάννα εξ΄ ουρανού. Βρισκόμαστε εφτά μήνες μετά τις αποφάσεις 

του Eurogroup και πρέπει να κινηθούμε με γρηγορότερο βηματισμό. 

Επιβάλλεται να κινηθούμε πιο πολύπλευρα. Οφείλουμε να κερδίσουμε 

χρόνο για να μπορούμε να ελπίζουμε.

Οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ κρίσιμοι. Από την ετοιμότητα και την 

πολιτική βούληση μας θα εξαρτηθούν πολλά. Από τη διορατικότητα και 

τη συλλογικότητα μας  θα κριθεί το μέλλον.

Κάνουμε έκκληση σε όλους να αρθούν στο ύψος των κρίσιμων περιστά-

σεων. Αξιώνουμε από την κυβέρνηση να εμβαθύνει και να εντείνει τη 

διαδικασία εξυγίανσης και την προσπάθεια ανάπτυξης της οικονομίας. 

Ζητούμε από τη Βουλή μεγαλύτερη στήριξη στα προβλήματα του επι-

χειρηματικού κόσμου και της οικονομίας. Προτρέπουμε την Κεντρική 

Τράπεζα να κινείται  με γρηγορότερους ρυθμούς στις αποφάσεις που 

αφορούν το τραπεζικό σύστημα. Απαιτούμε από τους κοινωνικούς εταί-

ρους, δηλαδή τις συντεχνίες, περισσότερη υπευθυνότητα και σοβαρό-

τητα στα μεγάλα αδιέξοδα που έχουμε ενώπιον μας. Να σταματήσουν 

οι επιπλέον φορολογίες και να ξεκινήσουν οι πολιτικές εξοικονόμησης 

στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ως ΕΒΕΛ και ως επιχειρηματικός κόσμος, παρ’ όλες τις πληγές και τις 

τρομερές δυσκολίες, έχουμε τη θέληση και τη βούληση να βοηθήσουμε 

στον κοινό στόχο της ανάκαμψης και της ανάπτυξης. Με τη διορατικό-

τητα, την εργατικότητα και επινοητικότητα μας, μπορούμε να οικοδο-

μήσουμε το νέο αύριο της πατρίδας μας. Όμως, δεν είναι δυνατόν οι 

επιχειρηματίες να αναλάβουν όλο το βάρος της κρίσης.

Στα πλαίσια αυτά, δίνουμε ξανά τη διαβεβαίωση ότι ο επιχειρηματικός 

κόσμος θα κάνει ότι είναι δυνατόν για να σώσει την οικονομία του τό-

που. Θα πολεμήσει με νύχια και δόντια για να ξαναφέρει την ελπίδα 

στην πατρίδα μας.

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Οι μήνες ή και τα χρόνια που έρχονται θα είναι πολύ δύσκολα. Μέσα 

στο επόμενο διάστημα είμαι σίγουρος ότι θα ληφθούν αποφάσεις που 

θα κρίνουν όχι μόνο το σήμερα, αλλά και το αύριο και το μεθαύριο της 

οικονομίας και των επιχειρήσεων μας. Γι’ αυτό σας καλούμε να συστρα-

τευθούμε όλοι μαζί γύρω από το ΕΒΕΛ για να διεκδικήσουμε μια νέα πιο 

σύγχρονη οικονομία, ένα καινούργιο και πιο υποσχόμενο επιχειρηματικό 

περιβάλλον, ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας.

Τελειώνοντας θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τους 

Αντιπρόεδρους, τον επίτιμο Γραμματέα και προς όλα τα μέλη του Δ.Σ. 

για τη σκληρή δουλειά που επιτελούν και τη βοήθεια τους προς εμένα 

και το ΕΒΕΛ γενικότερα. Επίσης ευχαριστίες θέλω να εκφράσω προς το 

Γραμματέα/Διευθυντή κ. Σωκράτη Ηρακλέους, το Διευθυντή Βιομηχανί-

ας κ. Ανδρέα Αντωνιάδη, την Ανώτερη Λειτουργό Τουρισμού κα Νιόβη 

Παρισινού και όλο το προσωπικό του ΕΒΕΛ για τη μεγάλη συνδρομή 

τους στην ομαλή λειτουργία του Επιμελητηρίου και τη βοήθεια και στή-

ριξη τους στις διάφορες εκδηλώσεις. Τέλος, εκ μέρους του Δ.Σ. θα ήθε-

λα να ευχαριστήσω όλους εσάς, τα απλά μέλη του ΕΒΕΛ, που μας έχετε 

εμπιστευτεί και μας δώσατε την ευκαιρία να σας αντιπροσωπεύσουμε 

σε αυτές τις δύσκολες ώρες.

Κώστας Γεωργαλλής

Πρόεδρος ΕΒΕ Λευκωσίας
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Ώρα για σοβαρότητα  και υπευθυνότητα…

Τ 
α όσα έγιναν το Μάρτιο του 2013 στο Eurogroup θα σημαδεύ-

ουν την κυπριακή οικονομία για πολλά χρόνια. Οι αποφάσεις 

που έλαβαν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας για την οικονομία μας, 

ήταν πρωτοφανείς και οδυνηρές. Για καμία άλλη χώρα στην ευρωζώνη 

δεν λήφθηκαν τόσο σκληρές και τόσο ριζοσπαστικές αποφάσεις.

Μέσα σε μια νύκτα η κυπριακή οικονομία άλλαξε άρδην. Μέσα σε λίγες 

ώρες το μοντέλο της οικονομίας μας διαλύθηκε. Μέσα σε μια στιγμή τα 

πάντα αναποδογυρίστηκαν. Πολίτες και επιχειρήσεις έχασαν το μεγαλύ-

τερο μέρος των καταθέσεων τους, μέτοχοι των δύο μεγάλων τραπεζών 

απώλεσαν πλήρως τις περιουσίες τους, μια τράπεζα διαλύθηκε και μια 

άλλη φορτώθηκε βαρίδια δισεκατομμυρίων ευρώ. Το τραπεζικό σύστη-

μα «μπήκε στο γύψο» και οι συναλλαγές τέθηκαν κάτω από αυστηρούς 

περιορισμούς. 

Την ίδια ώρα, η πραγματική οικονομία μπήκε πιο βαθειά στη στενωπό 

της κρίσης. Η υπογραφή του Μνημονίου με την Τρόικα έφερε στην επι-

φάνεια όλα όσα για χρόνια κρύβαμε κάτω από το χαλί. Ο υπερδανει-

σμός επιχειρήσεων, υπαλλήλων και πολιτών, τα υψηλά τραπεζικά επιτό-

κια, η μείωση της κατανάλωσης, τα λουκέτα επιχειρήσεων, η εκτόξευση 

της ανεργίας, οι  καθυστερήσεις στις αποπληρωμές τιμολογίων, ήταν τα 

πρώτα αρνητικά σημάδια που έκαναν την εμφάνιση τους στην αγορά.

Από το Μάρτιο μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάρα πολλά, τα περισσότερα 

αρνητικά και δυσάρεστα. Η Κύπρος μπήκε στο Μηχανισμό της Τρόι-

κας, η οικονομία πορεύεται ασθμαίνοντας, οι περισσότερες επιχειρή-

σεις βρίσκονται στα πρόθυρα της διάλυσης,  πολλοί πολίτες βρίσκονται 

αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας και γενικά η χώρα μας βιώνει 

πρωτόγνωρες συνθήκες στην οικονομία της.

Για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης και για τήρηση των μνη-

μονιακών δεσμεύσεων, η κυβέρνηση του νέου Προέδρου της Δημοκρα-

τίας κ. Νίκου Αναστασιάδη προώθησε διάφορα νέα μέτρα στην οικο-

νομία. Με σύνθημα «την επανεκκίνηση της οικονομίας», η κυβέρνηση 

προσπαθεί αφ΄ ενός να επουλώσει τις πολλές πληγές και αφ΄ ετέρου να 

ξαναδώσει μια νέα κατεύθυνση στην οικονομία.

Μέχρι στιγμής τα διάφορα μέτρα, είτε για καταπολέμηση της ανεργίας, 

είτε για ομαλοποίηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, είτε 

για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, είτε για προσέλκυση ξένων επεν-

δύσεων, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Αυτό δεν οφείλεται στο πε-

ριεχόμενο των μέτρων, αλλά στις πολλές πληγές που έχει η οικονομία 

και στην αδυναμία της να αντιδράσει στη θεραπευτική αγωγή που της 

χορηγείται. Σήμερα, βρισκόμαστε ακριβώς σ΄ αυτό το κομβικό σημείο. 

Από τη μια έχουμε τις μεγάλες «τρύπες» της οικονομίας και από την 

άλλη την προσπάθεια όλων μας για ανάκαμψη. Η μάχη που γίνεται είναι 

μεγάλη και καθημερινή, αφού θα πρέπει να διορθωθούν πολλά από τα 

κακώς κείμενα, να τηρηθούν οι δεσμεύσεις του Μνημονίου, να προωθη-

θούν νέες μεταρρυθμίσεις και να πάρει μπρος η οικονομία.

Εμείς, ως ΕΒΕΛ, δεν τρέφουμε αυταπάτες. Γνωρίζουμε τόσο την πραγ-

ματική κατάσταση της οικονομίας καθώς και τις αντικειμενικές δυνα-

τότητες μας. Άλλωστε, αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι 

περσινές προειδοποιήσεις μας επιβεβαιώθηκαν πλήρως. Αναφέρω 

ενδεικτικά αποσπάσματα από την περσινή ετήσια έκθεση στην οποία 

λέγαμε προνοητικά ότι:

 • Η κυπριακή οικονομία βρίσκεται ενώπιον τρομερών αδιεξόδων και 

προβλημάτων χωρίς να βλέπουμε σύντομα έξοδο. Δυστυχώς, φτά-

σαμε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.

 • Τα αδιέξοδα εστιάζονται τόσο στη δημοσιονομική κατάσταση του 

κράτους, όσο και στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών μας.

 • Σε όλους τους τόνους διαμηνύσαμε στην κυβέρνηση και στη Βουλή 

ότι θα πρέπει να καταρτιστεί ένα πρόγραμμα εξυγίανσης και ανάπτυ-

ξης της οικονομίας με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

 • Δεν πρέπει, όμως, να περιμένουμε να μας υποδείξει η Τρόικα ή 

οποιοσδήποτε άλλος ξένος τα μέτρα που χρειάζεται η οικονομία.

Η επιβεβαίωση των πιο πάνω, αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι το ΕΒΕΛ προ-

έβαινε σε σωστές αξιολογήσεις και κατέληγε σε σωστά συμπεράσματα. 

Μακάρι να μην επιβεβαιώνονταν οι προβλέψεις μας και η κατάσταση να 

ήταν σήμερα καλύτερη. Δυστυχώς, όμως, η εκδήλωση του χειροτέρου 

σεναρίου, επιβεβαίωσε το ΕΒΕΛ.

Τώρα και πάλι είμαστε υποχρεωμένοι να κτυπήσουμε καμπανάκι κιν-

δύνου. Η υπογραφή του Μνημονίου από μόνη της δεν θα μας λύσει τα 

προβλήματα. Η εξασφάλιση του δανεισμού από την Τρόικα από μόνη 

της δεν θα επανεκκινήσει την οικονομία. Τα διάφορα μέτρα της κυβέρ-

νησης από μόνα τους δεν είναι αρκετά για να προχωρήσουμε σε ανά-

πτυξη.

Κατά τη γνώμη του ΕΒΕΛ απαιτείται και η συμβολή όλων των τάξεων 

του λαού για αντιμετώπιση της κρίσης. Το βασικό που χρειάζεται σήμε-

ρα είναι σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Όλοι οφείλουμε να αλλάξουμε 

νοοτροπία και μυαλά. Πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τα χάλια μας και 

ύστερα να τα διορθώσουμε.
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Στα πλαίσια αυτά, το πρώτο που επιβάλλεται είναι η πιστή τήρηση του 

Μνημονίου. Χωρίς αυτή την προϋπόθεση δεν μπορούμε να προχωρή-

σουμε στο επόμενο βήμα. Στη συνέχεια, είναι ανάγκη να εγκαταλείψου-

με τη λογική των κεκτημένων και των υπερπρονομίων που κάποιοι απο-

λάμβαναν σε άλλες εποχές. Για παράδειγμα, είναι αδιανόητο σήμερα 

να ακούμε φωνές από την ΠΑΣΥΔΥ εναντίον του νέου ωραρίου στο 

δημόσιο  τομέα. Αυτά αποτελούν κλασσικά παραδείγματα μιας ξεπερα-

σμένης και απηρχαιωμένης νοοτροπίας.

Ως ΕΒΕΛ έχουμε θέσεις και απόψεις για το πώς θα βοηθήσουμε την οι-

κονομία να εξέλθει της κρίσης. Ταυτόχρονα, ως επιχειρηματικός κόσμος 

είμαστε διατεθειμένοι να συνεισφέρουμε, όπως πάντα πράξαμε και στο 

παρελθόν.

Ειδικότερα, το ΕΒΕΛ, προτείνει τα εξής:

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 • Συγκράτηση των μη παραγωγικών δαπανών του κράτους και περιορι-

σμό κρατικού μισθολογίου.

 • Περιορισμό επιδομάτων, προνομίων, χαρισματικών αποζημιώσεων 

και άλλων εξόδων.

 • Συνένωση ομοειδών κρατικών υπηρεσιών (π.χ. Τελωνείων, ΦΠΑ, 

ΤΕΠ, κλπ) για λόγους εξοικονόμησης πόρων.

 • Επέκταση του θεσμού της εναλλαξιμότητας για να αποφευχθούν 

νέες προσλήψεις στο δημόσιο.

 • Αξιοποίηση Κύπριων εμπειρογνωμόνων, αντί ξένων που στοιχίζουν 

περισσότερο.

 • Πιστή εφαρμογή του νέου ωραρίου στη δημόσια υπηρεσία.

 • Κατάργηση της γραφειοκρατίας στο δημόσιο τομέα.

 • Αύξηση παραγωγικότητας.

 • Μείωση διοικητικού φόρτου.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 • Ομαλοποίηση του τραπεζικού συστήματος και κατάργηση των περιο-

ρισμών στις συναλλαγές.

 • Προώθηση ειδικών σχεδίων για διακανονισμό των δανείων επιχειρή-

σεων και πολιτών με τις τράπεζες.

 • Άμεση μείωση τραπεζικών επιτοκίων.

 • Μείωση τιμής ηλεκτρικού ρεύματος.

 • Ενίσχυση ζωτικών κλάδων όπως ο τουρισμός, τα ακίνητα, η υγεία, η 

βιομηχανία και η καινοτομία κλπ.

 • Περιορισμό στις άκρως απαραίτητες των νέων φορολογιών.

 • Ουσιαστική αναθεώρηση/εκσυγχρονισμός των διαδικασιών για υλο-

ποίηση μεγάλων επενδύσεων/έργων υποδομής.

 • Προώθηση έργων υποδομής, όπως είναι το καζίνο, οι μαρίνες και τα 

θεματικά πάρκα.

 • Ευρύτερη χρήση του συστήματος αυτοχρηματοδότησης έργων (π.χ. 

ΒΟΤ, PPP).

 • Μεγαλύτερη προβολή της οικονομίας μας στο εξωτερικό.

 • Εντονότερη προσπάθεια για προσέλκυση ξένων επενδύσεων και επι-

χειρήσεων.

 • Τάχιστη αξιοποίηση των ενεργειακών μας πόρων σε φυσικό αέριο.

Αυτά και πολλά άλλα επιβάλλεται να προωθηθούν τάχιστα στην οικο-

νομία μας. Είναι ανάγκη η κυβέρνηση να προχωρήσει σ’ αυτά τα μέτρα, 

ώστε όχι μόνο να επανεκκινήσει η οικονομία, αλλά και να ανακάμψει.

Στις τελευταίες προβλέψεις της η Ε. Ένωση ανάφερε ότι η συρρίκνωση 

της οικονομίας μας θα ανέλθει συσσωρευτικά στο -13% τη διετία 2013-

14. Αυτή η πρόβλεψη μας ανησυχεί πάρα πολύ.

Το ΕΒΕΛ και ευρύτερα ο επιχειρηματικός κόσμος είμαστε αποφασισμέ-

νοι να ανατρέψουμε αυτές τις προβλέψεις. Με τις πρωτοβουλίες και τις 

δραστηριότητες μας μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα.

Αν η κυβέρνηση προχωρήσει στις απαιτούμενες τομές και μέτρα που ει-

σηγούμαστε, τότε κι εμείς θα μπορέσουμε να αντεπιτεθούμε στην κρίση 

και να φέρουμε τα κάτω-πάνω. Θα μπορέσουμε να συμβάλουμε στην 

ανατροπή των αρνητικών δεδομένων και να φέρουμε γρηγορότερα την 

ανάπτυξη.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι όλοι θα αρθούμε στο ύψος των περιστά-

σεων και το 2014 να αποτελέσει το έτος ανάκαμψης της κυπριακής 

οικονομίας.
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Διοικητικό Συμβούλιο ΕΒΕ Λευκωσίας

Πρόεδρος: .......................................................... Γεωργαλλής Κώστας 

Πρώην Πρόεδρος: ...............................Αγκαστινιώτης Ε. Χριστόδουλος 

Επίτ. Πρόεδροι: .............................................. Κωνσταντινίδης Κώστας

......................................................................... Μαυρομμάτης Μάνθος

..........................................................................Μιχαηλίδης Μιχαλάκης

Επίτ. Αντιπρόεδροι: ....................................................Λακούφης Νίκος

..................................................................................Λοϊζίδης Ανδρέας

Επίτ. Μέλος: ....................................................... Δημοσθένης Σεβέρης

Αντιπρόεδροι: 

Εμπορίου: ..............................................................  Φωτιάδης Ιάκωβος 

Βιομηχανίας: ...............................................................  Μιτσίδης Ντίνος 

Υπηρεσιών: ........................................................ Μουσιούττας Μιχάλης 

Τουρισμού: ................................................................ Κελεπέσιης Άκης 

Οικονομικών: ......................................................Χριστοφόρου Χρίστης 

Επίτιμος Γραμματέας: .................................Παπαφιλίππου Παναγιώτης 

Αριστίνδην μέλη: .........................................................Σαρρής Μιχάλης

...................................................................... Χαραλάμπους Χριστάκης

Διευθυντής: ....................................................... Σωκράτης Ηρακλέους

Μέλη:  ......................................................................  Αγρότης Πάμπος 

..........................................................................Αναστασιάδης Στέλιος 

...................................................................................Αργυρού Γιάννος

.............................................................................Δημοσθένους Δήμος

.................................................................................Ευγενίου Ευγένιος

................................................................................... Ζορπάς Κώστας 

...................................................................................Καλλής Μαρίνος 

...............................................................................Κρίγγου Θεόδωρος

.......................................................................Κωνσταντινίδης Ιάκωβος 

.......................................................................................Λένας Μάριος 

.......................................................................................Νουρής Νίκος 

.........................................................................................Τάνου Έλενα 

.......................................................................... Ψημολοφίτης Γιώργος  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: .....................................             Ιωσήφ Ιωσήφ

Σύμβουλος για Ξενοδ. Θέματα: .......................                Μιχαήλ Χάρης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΒΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ:
Διευθυντής ΕΒΕΛ Λευκωσίας: ............................ Σωκράτης Ηρακλέους

Διευθυντής Βιομ/νίας & Ευρωπαϊκών Θεμάτων:    Ανδρέας Αντωνιάδης

Ανώτ. Λειτουργός: ...................................................    Νιόβη Παρισινού

Ανώτ. Γραμματέας: ....................................... Αφρούλλα Χριστοδούλου

Γραμματέας: ....................................................... Χρύσω Χαραλάμπους

Στιγμιότυπο από την περσινή Γενική Συνέλευση του ΕΒΕΛ
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Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας με τον Υπουργό 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ο 
ι αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηματικότητα από τις τρα-

γικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης ήταν στο επίκεντρο 

της συνεδρίας της ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας που έγινε 

στις 22 Μαΐου 2013 στην οποία παρευρίσκετο και ο  Υπουργός Εμπο-

ρίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, συνοδευό-

μενος από το Γενικό Διευθυντή  του Υπουργείου Δρα. Στέλιο Χειμώνα, 

το Διευθυντή Βιομηχανικής Ανάπτυξης κ. Γιάννη Κοντό και τον Ανώτερο 

Λειτουργό κ. Γιώργο Μιχαήλ. 

Στη σύσκεψη, η οποία ήταν ιδιαίτερης σημασίας για τον επιχειρηματι-

κό κόσμο λόγω των συνθηκών που βιώνει ο τόπος μας, οι οποίες εί-

ναι καθοριστικές όχι μόνο για την επιβίωση αλλά και για το μέλλον της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, έγινε συζήτηση και ανταλλάχθηκαν 

απόψεις για τα καυτά θέματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την 

οικονομία, με  ιδιαίτερη έμφαση  στην πόλη και επαρχία Λευκωσίας.

Ο Υπουργός υπογράμμισε πως η φιλοσοφία της κυβέρνησης και του 

Υπουργείου του είναι ξεκάθαρα υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της 

στήριξης των επιχειρήσεων που αποτελούν την κινητήριο δύναμη της 

οικονομίας και παράλληλα υπέρ της σμίκρυνσης του κράτους.

Μετά από ενδελεχή  συζήτηση στη διάρκεια της οποίας  τέθηκαν θέμα-

τα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Υπουργός αναφέρθηκε 

στους στόχους για τους οποίους καταβάλλονται οι πιο κάτω προσπά-

θειες από το  Υπουργείο του και την κυβέρνηση σε σύνολο:

 • Αύξηση του τουρισμού και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

 • Επίσπευση αδειοδότησης και προώθηση μεγάλων αναπτυξιακών έρ-

γων.

 • Πραγματοποίηση  διαρθρωτικών αλλαγών και  εξορθολογισμός στους 

ημικρατικούς οργανισμούς.

 • Μείωση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος σε πρώτο στάδιο μέσω 

της συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων της αναθεώρησης της 

μέγιστης ζήτησης, του net metering κ.α.

 • Παγοποίηση των ενοικίων των βιομηχανικών οικοπέδων στις Βιομη-

χανικές Περιοχές για τα επόμενα πέντε χρόνια καθώς και δυνατότητα 

καταβολής του ενοικίου σε δόσεις.

 • Απλοποίηση των διαδικασιών εγγραφής εταιρειών στο Τμήμα του 

Εφόρου Εταιρειών.

 • Δημιουργία Master Plan στην περιοχή του Βασιλικού.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας ζήτησε τη συμπαράσταση του Υπουργού για τη δη-

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του ΕΒΕΛ με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργο Λακκοτρύπη
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μιουργία ενός καζίνου τύπου resort στη Λευκωσία λόγω των ιδιαζουσών 

συνθηκών της πόλης μας.

Μετά από  ενημέρωση του για το πρόγραμμα του φωτοθεραπευτικού 

τουρισμού που προωθεί το ΕΒΕ Λευκωσίας, το οποίο λόγω έλλειψης 

χρηματοδότησης παραμένει αναξιοποίητο, ο κ. Λακκοτρύπης επέδειξε 

ενδιαφέρον και εισηγήθηκε όπως του γίνει κατ’ ιδίαν παρουσίαση.

Κοινή διαπίστωση και δέσμευση είναι η συνέχιση της στενής συνεργα-

σίας του ΕΒΕ Λευκωσίας με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού ώστε να ενισχυθεί και ενδυναμωθεί περαιτέρω.

Έκανε ακόμη λόγο για την προώθηση μεγάλων επενδύσεων μέσω 

συμπράξεων του  ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα και της ουσιαστικής 

αξιοποίησης της κρατικής περιουσίας μέσω αξιόπιστων και διαφανών 

διαδικασιών.

Συναντήσεις με υποψήφιους Προέδρους της Δημοκρατίας

Στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου μέσα στα πλαίσια της γενικό-

τερης προσπάθειας του ΕΒΕ Λευκωσίας για ενημέρωση των μελών του 

για τις θέσεις των υποψηφίων της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκαν 

τρεις συναντήσεις και υποβλήθηκαν από τα μέλη ερωτήσεις.

Συνάντηση με τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Γιώργο Λιλλήκα
 στις 9 Ιανουαρίου 2013
Ο κ. Λιλλήκας εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι ακόμη και 

σήμερα οι όροι του μνημονίου δεν είναι γνωστοί και πιθανόν με το μνη-

μόνιο να εγείρονται θέματα κρατικής κυριαρχίας.

Αναφορικά με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ο κ. Λιλλήκας 

είπε ότι πρέπει να εξαντλήσουμε τις προσπάθειες για ανακεφαλαιοποίη-

ση των τραπεζών από ξένα ιδιωτικά κεφάλαια και αν αυτό δεν επιτύχει, 

τότε να στραφούμε στον ευρωπαϊκό μηχανισμό.

Για το θέμα της ΑΟΖ επανέφερε το θέμα της άμεσης αξιοποίησης του 

οικοπέδου 12 με την έκδοση ομολόγων από κρατική εταιρεία που θα δι-

έπεται από νόμο. Τέλος αναφέρθηκε και στο θέμα του καζίνο, λέγοντας 

ότι εντός του 2013 θα πρέπει να προχωρήσει ο σχετικός διαγωνισμός 

αφού οι μελέτες που έγιναν από το 2006 έμειναν στα συρτάρια.

Συνάντηση με τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Σταύρο Μαλά 
στις 21 Ιανουαρίου 2013

Ο κ. Μαλάς ανέφερε ότι για να εξέλθει η χώρα από την αδιέξοδη οικο-

νομική κατάσταση απαιτείται σωστή ανάγνωση και διάγνωση.

Από τη συνάντηση με τον υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Λιλλήκα

Με τον υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Μάλα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Ο υποψήφιος Πρόεδρος ανέφερε πως κάποιοι τραπεζίτες έχουν δια-

πράξει λάθη και πρόσθεσε ότι πρόκειται για λάθη εκτιμήσεων με μεγάλα 

ανοίγματα. Ο κ. Μαλάς διατύπωσε τη θέση ότι πρέπει να γίνουν όσες 

διερευνήσεις κριθεί σκόπιμο, ώστε να βρεθούν κάποιοι να πληρώσουν 

για να ικανοποιηθεί το περί δικαίου αίσθημα του κόσμου που καλείται να 

σηκώσει στην πλάτη του ένα μεγάλο φορτίο.

Αναφορικά με το θέμα του φυσικού αερίου, ο κ. Μαλάς είπε ότι το 

μεσοπρόθεσμο όφελος θα είναι η καθεαυτή αξιοποίηση του φυσικού 

αερίου που θα συμβάλει στην αποπληρωμή του κυπριακού χρέους, ενώ 

παραθέτοντας το μακροπρόθεσμο όφελος είπε ότι με τη δημιουργία 

κάποιων αποθεματικών και ενός ειδικού ταμείου η Κύπρος θα έχει τη 

δυνατότητα να δημιουργήσει μια πολυδιάστατη οικονομία.

Για το θέμα του Μνημονίου, τόνισε ότι είναι υπέρ ενός και μόνο μνημο-

νίου και εξήγησε ότι μια χώρα του μεγέθους της Κύπρου πρέπει,  όπως 

οφείλει, να δημιουργήσει συνθήκες δημοσιονομικής σταθερότητας 

πάρα πολύ σύντομα για να κλείσει το θέμα της αβεβαιότητας σε σχέ-

ση με τα δημοσιονομικά. Πρόσθεσε, πως το ζητούμενο είναι ο χρόνος 

αποπληρωμής και η δόση να καθιστούν το χρέος βιώσιμο. 

Συνάντηση με τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Νίκο Αναστασιάδη στις 29 
Ιανουαρίου 2013
Μεταξύ άλλων ο υποψήφιος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. 

Νίκος Αναστασιάδης τόνισε  ότι το όραμα για την Κύπρο δεν μπορεί να 

είναι άλλο από το όραμα για μια ευημερούσα οικονομία, για μια κοινωνία 

που θα στηρίζει αυτούς πραγματικά έχουν ανάγκη.

Ο υποψήφιος Πρόεδρος ανέφερε πως η Κύπρος έχει σήμερα ανάγκη 

από ένα κράτος που δεν θα επιβαρύνει δυσβάσταχτα τους παραγωγι-

κούς τομείς της οικονομίας και θα είναι ο σύμμαχος του ιδιωτικού τομέα 

στην πορεία για ανάπτυξη. Στόχος είναι, συνέχισε, όπως σε σύντομο 

χρονικό διάστημα ο κρατικός προϋπολογισμός αποκτήσει πρωτογενές 

πλεόνασμα, ώστε να περιοριστεί η αύξηση του δημόσιου χρέους.

Ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε ακόμη ότι η στρατηγική για υλοποίηση του 

οράματος για την οικονομία, περιλαμβάνει ακόμη τη θέσπιση Συμβου-

λίου Δημοσιονομικής Πολιτικής, στα πρότυπα ανάλογων θεσμών άλλων 

ανεπτυγμένων χώρων όπως πρότεινε ο νομπελίστας οικονομολόγος 

Χριστόφορος Πισσαρίδης.

Αναφορικά με τη δημιουργία Υφυπουργείων διευκρίνισε ότι αυτό θα 

γίνει χωρίς ο φορολογούμενος να επιβαρυνθεί ούτε και με ένα επιπλέ-

ον σεντ και με την εφαρμογή του συστήματος της εναλλαξιμότητας 

και της αναδιάρθρωσης της κρατικής μηχανής μέσω της συγχώνευσης 

Από τη συνάντηση με τον υποψήφιο Πρόεδρο  της Δημοκρατίας
κ. Αναστασιάδη
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υπηρεσιών και τμημάτων του δημοσίου σύμφωνα με τις ανάγκες. Στο 

πλαίσιο της παρουσίασης των θέσεων του ο κ. Αναστασιάδης μίλησε 

ακόμη για την ανάγκη προώθησης των νέων τομών της οικονομίας όπως 

η πράσινη ανάπτυξη και η υγεία, οι οποίοι όπως είπε, μπορούν να δημι-

ουργήσουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Συνάντηση με τον Πρέσβη της Ελλάδας
Συνάντηση με τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο κ. Βασίλη Παπαϊ-

ωάννου και τον Εμπορικό Ακόλουθο της Πρεσβείας κ. Βασίλη Σκρόνια 

είχε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη-

τηρίου Λευκωσίας στη διάρκεια συνεδρίας του την 1ην Ιουλίου 2013.

Καλωσορίζοντας τον κ. Παπαϊωάννου ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσί-

ας κ. Κώστας Γεωργαλλής ανέφερε ότι με την Ελλάδα μας συνδέουν 

άρρηκτοι αδελφικοί δεσμοί και ότι για την Κύπρο η Ελλάδα αποτελεί 

μόνιμο στήριγμα και συμπαραστάτη σε όλους τους εθνικούς αγώνες.

Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ, είχε μπει σε οικονομική 

κρίση πολύ πιο νωρίς από την Κύπρο οπότε οι εμπειρίες και τα προβλή-

ματα που αντιμετώπισε μπορούν να δράσουν σαν καταλύτες για απο-

φυγή επανάληψης λαθών.

Ο κ. Γεωργαλλής τόνισε επίσης ότι παρά τα σοβαρά προβλήματα των 

δύο χωρών οι προοπτικές επιχειρηματικής συνεργασίας είναι πολύ θετι-

κές και υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για περαιτέρω ενδυνάμωσή τους. 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον τουρισμό οι Κύπριοι εξακολουθούν να 

επιλέγουν ελληνικά νησιά ως κύριο προορισμό και στον τομέα αυτό θα 

πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για αύξηση των επισκεπτών από την 

Ελλάδα προς την Κύπρο.

Ο κ. Πρέσβης αφού ευχαρίστησε τα μέλη του ΕΒΕ Λευκωσίας για την 

πρόσκληση αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση στην Ελλάδα και τις 

προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση Σαμαρά για έξοδο από την 

κρίση και σταδιακή ανάπτυξη.  Ο Έλληνας Πρέσβης στάθηκε ιδιαίτερα 

στους στενούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες σε όλα τα επί-

πεδα. Στη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου με τους Ελλαδίτες 

διπλωμάτες συμφωνήθηκε να καταβληθεί προσπάθεια και από τις δύο 

πλευρές για διευκόλυνση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και 

των δύο χωρών.

Συνάντηση με τον Πρέσβη της Γεωργίας

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για τον επιχειρηματικό κόσμο της Λευ-

κωσίας συζητήθηκαν με τον Πρέσβη της Γεωργίας στην Κύπρο κ. Gaioz 

Japaridze σε συνάντηση με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Από τη συνάντηση του ΕΒΕΛ με τον πρέσβη της Γεωργίας

Από τη συνάντηση του ΕΒΕΛ με τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο 
κ. Βασίλη Παπαϊωάννου
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Λευκωσίας στις 23 Ιανουαρίου 2013. Στη Συνάντηση συζητήθηκαν οι 

στενές σχέσεις των δύο χωρών και κατατέθηκαν εκτιμήσεις για τις προ-

οπτικές την οικονομίας της Κύπρου και της Γεωργίας.

Έγινε ανταλλαγή απόψεων και δόθηκαν πληροφορίες για την στενότε-

ρη συνεργασία και  για τις προοπτικές επιχειρηματικής συνεργασίας.

Από πλευράς του Πρέσβη αναλύθηκαν οι προοπτικές κυπριακών επεν-

δύσεων στη Γεωργία σε ό,τι αφορά τον τουρισμό και τα γεωργικά προ-

ϊόντα. Και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν και να εμβαθύ-

νουν τις διαβουλεύσεις και τη συνεργασία τους.

Συνάντηση με τα Επιμελητήρια Βόρειας Ελλάδας

Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Κιλκίς είχαν μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕ Λευκωσίας στις 20 Μαΐου 2013 στα 

γραφεία του Επιμελητηρίου Λευκωσίας. Η αντιπροσωπεία του Επιμελη-

τηρίου Κιλκίς με επικεφαλής τον Πρόεδρο του κ. Παύλο Τονικίδη ήλθε 

στην Κύπρο με την ευκαιρία της έκθεσης «Ταξίδι 2013».

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής καλωσορί-

ζοντας την αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Κιλκίς αναφέρθηκε στη 

μακρά συνεργασία των δύο Επιμελητηρίων και στο επιστέγασμα αυτής 

με την  αδελφοποίηση το 2006. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς 

στη δική του τοποθέτηση ανάφερε ότι οι επιχειρηματίες του Κιλκίς θε-

ωρούν το ΕΒΕ Λευκωσίας σαν το δεύτερο τους σπίτι. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε έγινε αναφορά στα προβλήματα που 

ταλανίζουν την Κύπρο και Ελλάδα, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

οι επιχειρήσεις καθώς και τις ευκαιρίες που αναφύονται από την κρίση.

Αναφέρθηκαν επίσης τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας των αδελφών 

Επιμελητηρίων. Στα πλαίσια αυτά συζητήθηκαν τρόποι εμπλοκής της 

Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσί-

ας για συνεργασία στα θέματα Τουρισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης. 

Ακολούθησε γεύμα το οποίο παρέθεσε το ΕΒΕ Λευκωσίας προς τιμή 

των φιλοξενούμενων.

Συνάντηση με τον κ. John Tomich της Noble Energy

Συνάντηση με τον κ. John Tomich της Noble Energy είχε κατά τη συνε-

δρία της ολομέλειας το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ Λευκωσίας στις 

2 Σεπτεμβρίου 2013. 

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής καλωσορί-

ζοντας τον κ. Tomich αναφέρθηκε στη σημασία της αξιοποίησης των 

Η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων της κυπριακής ΑΟΖ συζητήθηκε μεταξύ του 
ΕΒΕΛ και του κ. Jonh Tomich

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του ΕΒΕΛ με τα Επιμελητήρια Ελλάδας
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υδρογονανθράκων της Κυπριακής ΑΟΖ με τρόπο που θα είναι επωφε-

λής για τον τόπο μας. Η συνεργασία με το Ισραήλ είναι καίριας γεωπο-

λιτικής και γεωστρατηγικής  σημασίας. Ο κ. Γεωργαλλής χαιρέτησε το 

γεγονός ότι η Noble είναι απόλυτα συνεπής με τα χρονοδιαγράμματα 

που έχουν τεθεί. 

Ο κ. Tomich, αφού ευχαρίστησε το ΕΒΕ Λευκωσίας για τη φιλοξενία, 

αναφέρθηκε στις δραστηριότητες που εκτελούνται σε αυτό το στάδιο, 

στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν και στις προοπτικές που 

δημιουργούνται από τη αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Τόνισε τη 

σημασία για υλοποίηση της υποδομής για LNG που θα αναδείξει την 

Κύπρο ως περιφερειακό ενεργητικό κόμβο. 

Ο κ. Tomich υπογράμμισε την απόλυτη αφοσίωση της Noble να φέρει 

με επιτυχία το φυσικό αέριο στην Κύπρο.  Στο τέλος ο κ. Tomich απά-

ντησε σε ερωτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ακο-

λούθησε εποικοδομητική συζήτηση.      

Συνάντηση με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Συγκροτήματος Τράπεζας 
Κύπρου

Στις 24 Ιουλίου 2013 σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου παρευ-

ρέθη ο κ. Χρήστος Σορώτος, Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήμα-

τος της Τράπεζας Κύπρου.

Ο κ. Σορώτος είχε αναλάβει την εξυγίανση του Συγκροτήματος της 

Τράπεζας Κύπρου η οποία περιλαμβάνει τη μείωση του λειτουργικού 

και μισθολογικού κόστους, τη συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων 

και τη μείωση του προσωπικού.

Ο κ. Σορώτος αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλονταν για 

την εξυγίανση της Τράπεζας Κύπρου για να εξέλθει από το καθεστώς 

εξυγίανσης τέλος Ιουλίου 2013. Επίσης αναφέρθηκε στη μελέτη που 

διεξάγεται για διαχωρισμό της Τράπεζας Κύπρου σε Εμπορική Τράπεζα 

και Τράπεζα επενδύσεων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στιγμιότυπο από τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΛ στην οποία 
παρευρέθηκε και Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας Κύπρου κ. Σορώτος
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 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ανάδειξη της Κύπρου σε Κέντρο Φωτοθεραπείας

Τ ο θέμα της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου  με την ανάδει-

ξη της Κύπρου σε κέντρο φωτοθεραπείας παρουσίασε ο Διευθυ-

ντής του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Σωκράτης Ηρακλέους στην Κοινοβουλευτι-

κή Επιτροπή Εμπορίου που έγινε την 11ην Ιουνίου 2013.

Ο κ. Ηρακλέους ανέφερε στα μέλη της Επιτροπής του Κοινοβουλίου 

ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη-

τηρίου Λευκωσίας από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ένθερμα την πρό-

ταση που παρουσιάστηκε από τους μελετητές κ. Νίκο Νουρή, μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΛ και το δρα. Γεώργιο Παϊσίδη συ-

ντονιστή της διεθνούς ερευνητικής ομάδας και επιστημονικό υπεύθυνο 

των ερευνητικών εργασιών φωτοδοσιμετρίας, παρόλο που η ιδέα δεν 

αφορά μόνο τη Λευκωσία αλλά ολόκληρη την Κύπρο.

Πρόκειται για μια πρόταση η οποία εάν υλοποιηθεί θα έχει σημαντική 

επίδραση στην ανάπτυξη της οικονομίας μέσω του τουρισμού.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας στο στάδιο της συζήτησης του θέματος σε συνεργα-

σία με την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας 

Λευκωσίας ξεκίνησε το 2009 να επενδύει στην ανίχνευση του θεραπευ-

τικού δυναμικού του φυσικού φωτός στην ηλιόλουστη Κύπρο αναλαμ-

βάνοντας καινοτόμο ερευνητική δραστηριότητα.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας έχει ήδη εξασφαλίσει τη συνεργασία διακεκριμένων 

επιστημονικών φορέων ιδιαίτερου κύρους από την Αυστρία, τη Γερμα-

νία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Σουηδία για τις ειδικότητες της 

Βιομετεωρολογίας, του Περιβάλλοντος, της Φωτομετρίας, της Χρονο-

βιολογίας, της Ψυχιατρικής, της Πολιτικής και Διοίκησης της Υγείας και 

της Βιοφωτονικής Διαγνωστικής προκειμένου να ανιχνευτεί και να αξι-

οποιηθεί με την κατάρτιση κατάλληλων φωτοθεραπευτικών σχημάτων 

το ιαματικό δυναμικό του φυσικού φωτός της Κύπρου στην περίοδο 

έξαρσης της Εποχιακής Κατάθλιψης (Seasonal Aff ective Disorder) που 

πλήττει καίρια την υγεία πολλών εκατομμυρίων ΒορειοΕυρωπαίων.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα των μελετητών διαφάνηκε η σαφής 

υπεροχή της Κύπρου για την ανάπτυξη φωτοθεραπευτικού τουρισμού 

καθώς η ετήσια ηλιοφάνειά της ξεπερνά κατά 500 ώρες αυτήν της Μάλ-

τας ενώ η μέση ημερήσια ηλιοφάνεια του κρίσιμου για την εξέλιξη της 

εποχιακής κατάθλιψης (SAD) μηνός Νοεμβρίου διαρκεί έως και 50% πε-

ρισσότερες ώρες από αυτήν της ηλιόλουστης Κρήτης και έως και τουλά-

χιστον μία ώρα την ημέρα πάνω από αυτήν της Μάλτας τον ίδιο μήνα. Η 

διαφορά μεταξύ Μάλτας και Κύπρου στην ένταση της ηλιοφάνειας είναι 

συντριπτικά μεγαλύτερη από ότι στο σύνολο της διάρκειας της ημέρας 

τις απογευματινές ώρες του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου που η Κύ-

προς είναι πιο γενναιόδωρη σε καταπραϋντικά ηλιοβασιλέματα.

Ήδη έγινε αρκετή δουλειά από τους μελετητές σχετικά με το θέμα και 

τα πρώτα πειράματα σε ΒορειοΕυρωπαίους που ήλθαν στην Κύπρο για 

μια εβδομάδα υπήρξαν ενθαρρυντικά για την προοπτική του ερευνητι-

κού προγράμματος.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στους αρμόδιους Υπουργούς Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού, Υγείας, Γραφείο Προγραμματισμού, ΚΟΤ, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μετεωρολογική Υπηρεσία και άλλους φορείς οι 

οποίοι ήσαν θετικοί. Όμως η επιστημονική τεκμηρίωση δεν ολοκληρώ-

θηκε, ελλείψει  πόρων και δυνατότητας χρηματοδότησης από ευρωπαϊ-

κούς φορείς καθ’ όσον το καθεστώς λειτουργίας του Επιμελητηρίου δεν 

δικαιολογούσε τη χρηματοδότηση ως ανάδοχου του προγράμματος.

Το Επιμελητήριο Λευκωσίας στήριξε τη συγκεκριμένη ιδέα του Φωτο-

θεραπευτικού Τουρισμού επειδή θεωρεί  ότι όντως μπορεί να βοηθήσει 

την οικονομία του τόπου μέσω της επιμήκυνσης της τουριστικής περι-

όδου (Φθινόπωρο-Άνοιξη) και της αύξησης του τουριστικού ρεύματος.  

Ευελπιστούμε,  ανέφερε ο κ. Ηρακλέους, ότι μέσα από τη συζήτηση 

του θέματος στη Βουλή θα ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια και θα κα-

ταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτής της καινοτόμου ερευνητικής προ-

σπάθειας.

Σχέδιο Περιοχής κεντρικής Περιοχής Λευκωσίας

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης παρευρέθη στις 3 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας προωθεί την ιδέα ανάδειξης της Κύπρου σε Φωτοθεραπευτικό 
τουρισμό
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Ιουνίου 2013 σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού 

και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας και  παρουσίασε στα μέλη 

το Σχέδιο Περιοχής της Κεντρικής Περιοχής Λευκωσίας,  έγινε συζήτη-

ση και απαντήθηκαν ερωτήσεις.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας θα δημιουργήσει ομάδα πίεσης (pressure group) η 

οποία θα βοηθήσει στην προσπάθεια του Δήμου Λευκωσίας για ανάπτυ-

ξη και αναζωογόνηση της πόλης.

Κοινό Συμβούλιο σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λευκωσίας

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετέχει στο Κοινό Συμβούλιο σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του άρθρου 12Α του Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νό-

μου για σκοπούς εκπόνησης του Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λευκωσίας 

το ΕΒΕ Λευκωσίας εκπροσωπεί ο Διευθυντής του κ. Σωκράτης Ηρα-

κλέους.

Το Σχέδιο Περιοχής έχει ως στόχο την προώθηση της ανάπτυξης ενός 

καλά οργανωμένου και λειτουργικού Κέντρου για τη Λευκωσία, όπου η 

απόδοση και αποτελεσματικότητα του θα μπορεί να έχει θετικές επι-

δράσεις ανάπτυξης και επιτυχίας για το σύνολο της πόλης εφόσον θα 

είναι το προεξάρχον Κέντρο Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και η πε-

ριοχή που θα αντιπροσωπεύει την Κύπρο στην Ευρώπη και ευρύτερα. 

Αυτή η φιλοδοξία εκφράζεται με την ακόλουθη δήλωση στόχου:

Το κέντρο της Λευκωσίας θα πρέπει να αναπτυχθεί σε δυναμικό επι-

τυχημένο κέντρο ικανό να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη που θα 

οδηγήσει την ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων για ολόκληρη 

την πόλη. Το αστικό εμπορικό κέντρο προορίζεται να αναπτυχθεί ως το 

διοικητικό κέντρο της πρωτεύουσας και όλης της Κύπρου, επίκεντρο 

επιχειρηματικών και εμπορικών δραστηριοτήτων, κέντρο ψηλού επιπέ-

δου υπηρεσιών και πυρήνας πολιτιστικής δραστηριότητας. Ο αστικός 

σχεδιασμός και ποιότητα ζωής πρέπει να είναι τέτοια που αρμόζουν σε 

μια πρωτεύουσα.

Η εντός των τειχών πόλη θα είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πε-

ριοχής: ένα ζωντανό καλά διατηρημένο ιστορικό περιβάλλον σε ανθρώ-

πινη κλίμακα, που προσφέρει την αντίθεση στην πυκνοδομημένη και 

θορυβώδη σύγχρονη πόλη που την περιβάλλει.

Καζίνο

Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-

μελητήριο Λευκωσίας χαιρετίζει την εξαγγελία του  Προέδρου της Δη-

μοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη για προώθηση των διαδικασιών για 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΛ στην οποία παρευρέθηκε                    
ο δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζιης
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άμεση αδειοδότηση και δημιουργία  καζίνου. Χαιρετίζονται επίσης και 

οι συναφείς εξαγγελίες αρμόδιων Υπουργών που επιβεβαιώνουν στην 

πράξη τις προεδρικές εξαγγελίες με δήλωση ότι ευελπιστούν  ότι σε δύο 

χρόνια θα λειτουργήσει καζίνο στην Κύπρο. 

 Το ΕΒΕ Λευκωσίας εκφράζει ταυτόχρονα ιδιαίτερη ανησυχία για τις φή-

μες που που θέλουν να μην συμπεριλαμβάνεται η Λευκωσία ως  μια από 

τις επιλογές.

Το Επιμελητήριο  Λευκωσίας θεωρεί ότι η λειτουργία καζίνου στην πρω-

τεύουσα κρίνεται σήμερα περισσότερο από αναγκαία, γιατί θα επενερ-

γήσει ευνοϊκά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της πόλης 

κάτι που αναφέρεται και στο μνημόνιο που θα υπογραφεί με την Τρόικα 

και στο οποίο γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στις προοπτικές και τη 

συμβολή του Τουρισμού στην Κυπριακή οικονομία.

Ένα καζίνο υψηλής στάθμης λειτουργίας τύπου resort στην Περιοχή της 

Λευκωσίας, της μόνης διχοτομημένης πόλης της Ευρώπης, θα ανακό-

ψει τη μαζική μετάβαση τόσο τουριστών όσο και κυπρίων στα καζίνα 

που λειτουργούν στα κατεχόμενα και θα δώσει τέλος στις εκροές ει-

σοδημάτων και πόρων προς τα κατεχόμενα. Το ΕΒΕ χαρακτηρίζει την 

επιλογή της Λευκωσίας  εθνική υποχρέωση. Η ίδρυση καζίνου στη πόλη 

μας θα βοηθήσει επίσης  στην αύξηση των διανυκτερεύσεων οι οποίες 

συνολικά κατ’έτος είναι οι χαμηλότερες παγκύπρια, ενώ θα αυξήσει και 

τον αριθμό περιηγητών στην πόλη μας γιατί θα επενεργεί ως μαγνήτης 

αυξημένης κινητικότητας εντός της Λευκωσίας.

The Central Area of Nicosia , An emerging Investment Center

Ο Δήμος Λευκωσίας ετοίμασε μελέτη με θέμα «The Central Area of 

Nicosia , An emerging Investment Center» η οποία παρουσιάστηκε στο 

Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 5 Νοεμβρίου 2012 από το 

μέλος του Συμβουλίου και Αντιδήμαρχο Λευκωσίας κ. Νίκο Νουρή.

Η μελέτη του Δήμου σκοπό έχει την ανάπτυξη και αναζωογόνηση της 

Κεντρικής Περιοχής της Λευκωσίας και πως αυτό θα μπορούσε να κα-

ταστεί ένα ελκυστικός επενδυτικός οργανισμός.

Συναντήσεις ΕΒΕΛ με το Δήμαρχο Λευκωσίας

Κατά τον επισκόπηση χρόνο πραγματοποιήθηκαν πέντε συναντήσεις 

του ΕΒΕ Λευκωσίας με το Δήμαρχο Λευκωσίας στις οποίες ανταλλάχθη-

καν απόψεις  και εισηγήσεις για την ανάγκη επίσπευσης της προώθησης 

έργων ανάπτυξης στη Λευκωσία.

Στις συναντήσεις έγινε επικέντρωση στα αναπτυξιακά έργα της Λευκω-

σίας τα οποία εκκρεμούν και τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την 

ανάπλαση του παλιού ΓΣΠ, το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, το σχέδιο 

κινητικότητας της πόλης, και την ανάπλαση της παλιάς πόλης.

Από πλευράς ΕΒΕ Λευκωσίας τονίστηκε η ανάγκη εξεύρεσης τρόπων 

ταχείας προώθησης της υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων στην 

πρωτεύουσα τα οποία στις σημερινές δύσκολες συνθήκες θα συμβά-

λουν και σε οικονομική δραστηριότητα και ανακούφιση από αδράνεια 

που μαστίζει τόσο τους επιχειρηματίες όσο και ολόκληρο τον πληθυσμό 

τη πόλης.

 Επίσης οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις και για στενότερη συνερ-

γασία με στόχο την προσέλκυση των ξένων επενδύσεων στη Λευκωσία. 

Αναζωογόνηση του εμπορικού κέντρου Λευκωσίας

Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομη-

χανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας συναντήθηκε  με το Δήμαρχο Λευκω-

σίας κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη στις 3 Ιουνίου 2013.

Κατά τη συνάντηση ανταλλάχθηκαν απόψεις για αναζωογόνηση του 

Αστικού Κέντρου της πρωτεύουσας και ιδιαίτερα για αναστροφή της 

φθίνουσας πορείας των κύριων εμπορικών οδών όπως της Μακαρίου, 

Απόψεις για αναζωογόνηση του αστικού κέντρου της πρωτεύουσας ανταλλάχθηκαν 
μεταξύ του ΕΒΕ Λευκωσίας και του Δήμαρχου Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνου 
Γιωρκάτζη
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Στασικράτους και Ευαγόρου. Επίσης έγινε ευρεία συζήτηση για τους 

λόγους που οδήγησαν το αστικό εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας σε 

μαρασμό και έγιναν εισηγήσεις για βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθε-

σμους τρόπους που θα μπορούσαν να το αναζωογονήσουν.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης εκ μέρους του Δήμου Λευκωσίας 

ο Αντιδήμαρχος κ. Νίκος Νουρής και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανα-

ζωογόνησης κ. Άριστος Δράκος.

Παγκόσμια ημέρα Τουρισμού

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκω-

σίας με τη στήριξη του ΚΟΤ ενόψει της Διεθνούς Ημέρας Τουρισμού, 

διοργάνωσε εκδηλώσεις στη Λευκωσία, με στόχο να προβάλει το τουρι-

στικό πρόσωπο της πρωτεύουσας σε ντόπιους και ξένους τουρίστες. 

Με έμφαση στην παράδοση, στην ιστορία και στον πολιτισμό της πρω-

τεύουσας, πραγματοποιήθηκαν οι εξής εκδηλώσεις:

 • Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012 έγιναν τα εγκαίνια φωτογραφι-

κής έκθεσης με θέμα το παγωτό. Τα εγκαίνια έγιναν από το Δήμαρχο 

Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη στην Πύλη Αμμοχώστου και 

η έκθεση παρέμεινε ανοικτή για το κοινό μέχρι και το Σάββατο 29 

Σεπτεμβρίου. 

 • Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 από τις 10:30 μέχρι τις 17:00 

προσφέρθηκε δωρεάν είσοδος και ξεναγήσεις στα Μουσεία του Πα-

γκυπρίου Γυμνασίου, στο Βυζαντινό, το Κυπριακό, το Λεβέντειο, το 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου και της Ιστορικής Μοτοσυκλέ-

τας Κύπρου. Επίσης, από τις 15:00 το απόγευμα μέχρι τις 17:00 δι-

οργανώθηκαν περίπατοι και ξεναγήσεις στην παλιά πόλη. Τις δωρεάν 

ξεναγήσεις και περιπάτους απόλαυσαν περισσότεροι από 600 ντό-

πιοι  και ξένοι τουρίστες.

 • Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η «Γιορτή Πα-

γωτού» στην Τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου. Τα εγκαίνια της γιορτής 

τέλεσε η Υπουργός Εσωτερικών κα. Ελένη Μαύρου, ενώ απηύθυνε 

χαιρετισμό ο Δήμαρχος Λευκωσίας κος Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης 

και ο Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβο-

λής Περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρ. Αγκαστινιώτης. Στην εκδήλωση 

οι βιομηχανίες κυπριακού παγωτού πρόσφεραν δωρεάν παγωτό, ενώ 

υπήρχε πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. 

Στη «Γιορτή Παγωτού» έλαβαν μέρος πάνω από 13.000 άτομα, ντό-

πιοι και ξένοι. 

Στιγμιότυπο από τις ξεναγήσεις σε μουσεία ενόψει της Διεθνούς Ημέρας Τουρισμού

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Από την Τελετή Έναρξης της Γιορτής Παγωτού που πραγματοποιήθηκε τον 
περασμένο Σεπτέμβριο στη Λευκωσία
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Στην ομιλία της στη «Γιορτή Παγωτού» η Υπουργός Εσωτερικών κα. 

Ελένη Μαύρου τόνισε ότι τέτοιες εκδηλώσεις ενισχύουν την τουριστική 

και άλλη προβολή της πρωτεύουσας. Η Λευκωσία, είπε χαρακτηριστι-

κά, μπορεί να αποκτήσει τουρισμό από τη στιγμή που θα προβληθούν 

τα πολλά πλεονεκτήματα της, όπως η παράδοση, η ιστορία και ο πολι-

τισμός της.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Λευκωσίας κος Κωνσταντίνος Γιωρκά-

τζης χαιρέτισε την εκδήλωση και είπε ότι η Λευκωσία έχει πολλές δυ-

νατότητες για την προσέλκυση τουρισμού. Με τα έργα υποδομής που 

προωθούμε, είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περι-

φέρειας Λευκωσίας κ. Χρ. Ε. Αγκαστινιώτης επισήμανε ότι η Λευκωσία 

μπορεί να μετατραπεί σε Περιφερειακό Κέντρο στην περιοχή μας, όπου 

μπορεί να συνυπάρξει ο τουρισμός με άλλες δραστηριότητες. 

Φεστιβάλ Μπύρας Septemberfest

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας, η Εταιρεία Τουρι-

στικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας και η Εταιρεία 

Display Art συνδιοργάνωσαν το 2o  Φεστιβάλ Μπύρας SeptemberFest 

Nicosia Beer Fun Festival. Το Φεστιβάλ τελούσε υπό την αιγίδα του Δή-

μου Λευκωσίας και διήρκεσε από τις 18 μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου. 

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. 

Νεοκλής Συλικιώτης στις 18 Σεπτεμβρίου.

Το Φεστιβάλ επισκέφθηκαν γύρω στα 25.000 άτομα. Οι επισκέπτες εί-

χαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις 60 διαφορετικές μπύρες, κυπριακές 

και εισαγόμενες, να απολαύσουν την ποικιλία φαγητών και εδεσμάτων 

και να διασκεδάσουν με το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.  Κατανα-

λώθηκαν περίπου 30.000 pint μπύρας, δηλαδή 15.000 λίτρα.

Στόχος των διοργανωτών είναι  το Φεστιβάλ Μπύρας να καταστεί θε-

σμός για την Πρωτεύουσα. 

Η περσινή Γιορτή Παγωτού στην τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου

Στιγμιότυπο από το 2ο Φεστιβάλ Μπύρας SeptemberFest Nicosia Beer Fun Festival
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Προβλήματα Εμπορίου

Σ ε αλλεπάλληλες συνεδρίες της Επιτροπής Εμπορίου του ΕΒΕ 

Λευκωσίας και της Μόνιμης Επιτροπής Εμπορίου του ΚΕΒΕ στην 

οποία συμμετέχει το ΕΒΕ Λευκωσίας, ασχολήθηκε με τα πολλά και κρί-

σιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας του εμπορίου, τα οποία 

προέκυψαν από την οικονομική κρίση.

Τα θέματα τα οποία απασχόλησαν την Επιτροπή και κατ’ επέκταση το 

ΕΒΕ Λευκωσίας και το ΚΕΒΕ είναι τα πιο κάτω.

 • Κατάργηση της πληρωμής μέσω επιταγών και ανάπτυξη νέων μεθό-

δων πληρωμής.

 • Επαναλειτουργία Αρχείου Πληρωμών ΚΑΠ.

 • Σύσταση και λειτουργία του Εμπορικού Δικαστηρίου επίλυσης δια-

φορών.

 • Αναθεώρηση δημοτικών τελών στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

 • Επαναλειτουργία του Factoring.

 • Μείωση των δανειστικών επιτοκίων.

 • Καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών στις εμπορικές συ-

ναλλαγές.

 • Εξεύρεση τρόπων μείωσης των λειτουργικών εξόδων των επιχειρή-

σεων (ρεύμα, φόροι, μείωση επιτοκίων κλπ). 

 • Προσπάθεια για εξασφάλιση ασφάλισης πιστώσεων.

Ωράρια Τουριστικής Περιόδου

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαρίνος Καλλής και ο Διευ-

θυντής του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Σωκράτης Ηρακλέους συμμετείχαν σε 

συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον καθορισμό της Του-

ριστικής Περιόδου των τουριστικών περιοχών/ζωνών και των ωραρίων 

και αργιών των καταστημάτων στις περιοχές αυτές με βάση τον περί 

ρύθμισης της λειτουργίας των καταστημάτων και των όρων απασχόλη-

σης των υπαλλήλων τους Ν. 155(1) 2006.

Σκοπός των συνεδριάσεων στις οποίες προεδρεύει ο Έπαρχος Λευκω-

σίας είναι η υποβολή εισηγήσεων προς την Υπουργό Εργασίας και Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με το θέμα.

Οι εισηγήσεις του ΕΒΕΛ για το 2013 είναι:

1. Ως τουριστική περιοχή να καθοριστεί η εντός των τειχών Λευκωσία, 

η Λεωφόρος Μακαρίου Γ’ μέχρι τη συμβολή με τη Λεωφόρο Γρίβα 

Διγενή, καθώς και η οδός Στασικράτους, παρόλο που ως θέμα αρ-

χής, το ΕΒΕΛ θεωρεί πως όλη η Κύπρος θα πρέπει να θεωρείται ως 

τουριστική περιοχή.

2. Η τουριστική περίοδος να ισχύει ολόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη το 

 ΕΜΠΟΡΙΟ

Το ΕΒΕΛ συμμετείχε σε συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον 
καθορισμό της τουριστικής περιόδου
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στόχο που επιδιώκεται για διατήρηση και αύξηση του τουριστικού 

ρεύματος καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Επιπρόσθετα, ο καθο-

ρισμός της τουριστικής περιόδου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους θα 

δώσει την ευχέρεια στους καταστηματάρχες να στελεχώσουν με το 

αναγκαίο προσωπικό τα καταστήματά τους σε συνεχή και σταθερή 

βάση και δεν θα χρειαστεί να προβαίνουν σε απολύσεις και επανα-

προσλήψεις με βάση τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

3. Τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων στη τουριστική περιοχή 

να είναι αυτά που προβλέπονται στο Διάταγμα για το 2012.

4. Έγινε εισήγηση για κατάργηση των αργιών.

5. Το ΕΒΕ Λευκωσίας θεωρεί τις πιο πάνω ρυθμίσεις και ως μέτρο μεί-

ωσης των αρνητικών επιπτώσεων επί της κυπριακής οικονομίας από 

την οικονομική κρίση με την επιπρόσθετη δημιουργία νέων θέσεως 

εργασίας.

Ξεπουλήματα

Το Επιμελητήριο Λευκωσίας χαιρέτησε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την 

απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που καταργεί τα ρυθμισμένα ξε-

πουλήματα που αποτελούσε πάγιο αίτημα του ΕΒΕΛ. Με την απόφαση 

αυτή τίθεται τέρμα στον αναχρονιστικό και ξεπερασμένο περιορισμό 

στα ξεπουλήματα.

Βραβεία εξαγωγών

Μέσα στα πλαίσια του θεσμού που ξεκίνησε το 1982 και οργανώνεται 

από κοινού από το Κυπριακό και Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-

ριο και το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού τα Βραβεία 

Εξαγωγών Προϊόντων και Υπηρεσιών κατά το χρόνο που μας πέρασε 

απονεμήθηκαν στις πιο κάτω εταιρείες:

1. Το Βραβείο Εξαγωγών Βιομηχανικών Προϊόντων για επιχειρήσεις με 

προσωπικό μέχρι 50 άτομα στην εταιρεία UTX LTD.

2. Το Βραβείο Εξαγωγών Βιομηχανικών Προϊόντων για επιχειρήσεις 

με προσωπικό πέραν των 50 ατόμων στη βιομηχανία στην εταιρεία 

MEDOCHEMIE LTD.

3. Το βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξαγωγές βιομηχανικών προϊό-

ντων στην εταιρεία LEFKONITZIATIS DAIRY PRODUCTS.

4. Το Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξαγωγές υπηρεσιών στην εται-

ρεία FX PRO FINANCIAL SERVICES LTD.

5. Το ειδικό βραβείο εξαγωγών στην εταιρεία HYPERION SYSTEMS 

ENGINEERING PUBLIC LTD.

6. Βραβείο Υπηρεσιών στην εταιρεία BAKER TILLY KLITOU & 

PARTNERS LTD.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συγχαίρει όλες τις πιο πάνω εταιρείες και ιδιαίτερα 

τα μέλη του για τις σημαντικές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Στιγμιότυπο από την απονομή των Βραβείων Εξαγωγών Προϊόντων και Υπηρεσιών 
της προηγούμενης χρονιάς
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Η 
μεταποίηση αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της βιομηχανί-

ας και η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές 

έφτασε το 2011 τα €3.217,6 εκ.,  σημειώνοντας μείωση 

6%. Η προστιθέμενη αξία του τομέα  μειώθηκε επίσης κατά 6% στα 

€ 1.111,1 εκ. και η απασχόληση στις 33,5 χιλιάδες. Η αρνητική πορεία 

της Κυπριακής οικονομίας έχει επηρεάσει δυσμενώς τον κλάδο της βιο-

μηχανίας. Ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής για τους πρώτους 

έξι μήνες του 2013 παρουσιάζει μείωση γύρω στο 13% σε σχέση με 

την αντίστοιχη περίοδο το 2012.  Τα γεγονότα μετά τις 15 Μαρτίου 

2013 έχουν αλλάξει άρδην το οικονομικό γίγνεσθαι στον τόπο μας.  Οι 

συναλλαγματικοί περιορισμοί, το κούρεμα καταθέσεων και το κλείσιμο 

των τραπεζών  προκάλεσαν αναστάτωση στις επιχειρήσεις. Ως αποτέ-

λεσμα για ένα χρονικό διάστημα καθηλώθηκαν οι δραστηριότητες των 

μονάδων και ουσιαστικά παρέλυσε όλη η οικονομία. Με την πάροδο 

του χρόνου ξεπεράστηκαν αρκετά προβλήματα και άρχισε η σταδιακή 

επαναφορά των δραστηριοτήτων. Παρόλα αυτά οι βιομηχανίες σήμερα 

είναι αντιμέτωπες με  τη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας 

και της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών με όλα τα αρνητικά 

συνακόλουθα.

Η Λευκωσία παραμένει ο σημαντικότερος συνεισφορέας στον τομέα 

της βιομηχανίας και ειδικότερα της μεταποίησης. Σε αυτό συμβάλλει η 

ιδιαίτερα ενισχυμένη υποδομή που διαθέτει και η οποία περιλαμβάνει 17 

Βιομηχανικές Ζώνες, 3 Βιομηχανικές Περιοχές και αρκετές Βιοτεχνικές 

Ζώνες/Περιοχές. Η Επιτροπή Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας ασχο-

λήθηκε επισταμένα με τα θέματα έκτακτης αντιμετώπισης που προέ-

κυψαν από τις αποφάσεις του Eurogroup μετά τις 11 Μαρτίου 2013. 

Ετοίμασε σχετικά σημειώματα αναφορικά με μέτρα που απαιτούνται για 

την αντιμετώπιση των έκτακτων θεμάτων στον τομέα της βιομηχανίας 

που προέκυψαν αλλά και για την ανάκαμψη/επανεκκίνηση της οικονομί-

ας. Παρακολουθούσε επίσης συστηματικά τα θέματα βιομηχανίας τόσο 

όσον αφορά σχεδιασμό πολιτικής όσο και ειδικά τοπικά/περιφερειακά 

προβλήματα που απασχολούν τα μέλη του Επιμελητηρίου Λευκωσίας.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια έγιναν συναντήσεις με αρμόδια κρατικά τμή-

ματα/υπηρεσίες και πραγματοποιήθηκαν ειδικές συνεδρίες/συσκέψεις 

με σκοπό την προώθηση των θέσεων του Επιμελητηρίου και τη λήψη 

μέτρων αντιμετώπισης συγκεκριμένων θεμάτων/προβλημάτων. Παράλ-

ληλα μέλη της  Επιτροπής του ΕΒΕΛ συμμετείχαν στην αρμόδια Επι-

τροπή Βιομηχανίας καθώς και στην Επιτροπή Ενέργειας του ΚΕΒΕ.

Κλιμάκιο της Ευρωπαϊκή Επιτροπής στο ΕΒΕ Λευκωσίας

Κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής είχε συνάντηση με αντιπροσωπεία της Επιτροπής 

Από τη συνάντηση μεταξύ του ΕΒΕΛ και της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας στις 11 Μαρτίου 2013. Η επίσκεψη 

του κλιμακίου της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας 

εντάσσεται στα πλαίσια των διερευνητικών αποστολών που διενεργούν 

κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποσκοπούν στην ετοιμασία 

της Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας καθώς και του Πίνακα Βιομηχανικής 

Απόδοσης.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια έγινε αναφορά στα θέματα βιομηχανίας, στα  

εργαλεία καινοτομίας, στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση, στη ρευ-

στότητα και το κόστος χρήματος, στην εφαρμοσμένη έρευνα, στην  

αποτελεσματική/αποδοτική διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων, στο 

εργατικό κόστος, στο διοικητικό φόρτο,  στις εξαγωγές και μηχανισμούς 

υποστήριξης.

Κατά γενική ομολογία ήταν μια εποικοδομητική συνάντηση που επέτρε-

ψε στους παρευρισκομένους να αναπτύξουν θέσεις, απόψεις και εκτι-

μήσεις μέσα από ειλικρινή διάλογο. Τονίστηκε η σημασία για στήριξη των 

μικρών κρατών από την Ευρώπη αλλά και αξιοποίηση των διαρθρωτικών 

ταμείων όπως και  εισαγωγή της προσέγγισης για  έξυπνη εξειδίκευση.

Το κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής  αποτελείτο από τους κ. κ. Domenico Lombardi 

και Ciprian Cristea. 

Από πλευράς Επιμελητηρίου  Λευκωσίας συμμετείχαν ο Πρόεδρος του 

ΕΒΕΛ, ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας, τα μέλη της Επιτροπής Βιομηχα-

νίας καθώς και ο Διευθυντής Βιομηχανίας. Προσκεκλημένοι στη συνά-

ντηση ήταν εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Έρευνας και Και-

νοτομίας καθώς και μέλη από τις Τοπικές Επιτροπές Βιομηχανίας του 

ΕΒΕ Λευκωσίας. 

Ηλεκτρικό Ρεύμα 

Το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος απασχόλησε εκτενώς την Επιτροπή 

Βιομηχανίας καθώς αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους 

στην παραγωγική διαδικασία και επηρεάζει σε καθοριστικό βαθμό την 

ανταγωνιστικότητα.

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια η Επιτροπή Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας 

είχε συνάντηση στις 17 Ιουλίου 2013 με τους εμπειρογνώμονες  από το 

Ηνωμένο Βασίλειο που έχει μετακαλέσει η ΑΗΚ για το θέμα της αναθε-

ώρησης των διατιμήσεων για την περίοδο 2014-2018.

Για πρώτη φορά γίνεται κατορθωτό όπως οι εμπειρογνώμονες της ΑΗΚ 

συναντηθούν με τις επιχειρήσεις για να ακουστούν και οι δικές τους 

απόψεις όσον αφορά τη σημερινή διάρθρωση των διατιμήσεων ηλεκτρι-

κού ρεύματος, τα προβλήματα που προκύπτουν, το θέμα της μέγιστης 

ζήτησης και το ψηλό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος που καταβάλλουν.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας τόνισε εμφαντικά ότι το ψηλό κόστος 

ηλεκτρικού ρεύματος, το ψηλότερο σε όλη την Ευρώπη, έχει ακρωτη-

ριάσει τις επιχειρήσεις και έχει αποδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα 

τους. Τόνισε ότι η χρέωση της μέγιστης ζήτησης είναι τιμωριτική   για τις 

επιχειρήσεις μιας βάρδιας με αποτέλεσμα να υπάρχουν χρεώσεις που 

φθάνουν τα 20-22 σεντ/ kwh. 

Δεν μπορεί η Κύπρος να είναι ανταγωνιστική έχοντας το πιο ακριβό βιο-

μηχανικό ρεύμα, το οποίο  παρεμπιπτόντως είναι σχεδόν ισοδύναμο με 

το οικιστικό, ενώ στις πλείστες χώρες του εξωτερικού αυτό είναι στο 

60% του οικιστικού. Τονίστηκε στους συμβούλους της ΑΗΚ η ανάγκη 

για εξορθολογισμό της λειτουργίας της ΑΗΚ, εξοικονόμηση εξόδων λει-

τουργίας και πιο αποτελεσματική διαχείριση της αγοράς καυσίμων.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας εξέφρασε την έκπληξη του εμποροβι-

ομηχανικού κόσμου για το γεγονός ότι παρά την καταστροφή του σταθ-

μού του Βασιλικού, η ΑΗΚ  τα τελευταία 2 χρόνια καταγράφει κέρδη 

στην ετήσια οικονομική έκθεσή της.

Ήταν παραστατικό το παράδειγμα από επιχείρηση που ανέφερε ότι δεν 

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του ΕΒΕΛ με τους εμπειρογνώμονες που έχει 
μετακαλέσει η ΑΗΚ από το Ηνωμένο Βασίλειο
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εκτελεί παραγγελίες για το μήνα Ιούλιο και Αύγουστο καθώς, λόγω της  

μέγιστης ζήτησης η λειτουργία του εργοστασίου της για αυτούς τους 

μήνες είναι ζημιογόνα.

Διαπιστώθηκε συναντίληψη στο ότι πρέπει να στηριχθούν οι επιχειρή-

σεις μέσα από  καλύτερες διατιμήσεις ηλεκτρικού ρεύματος ώστε να 

παραμείνουν ανταγωνιστικές. Σε αντίθετη περίπτωση  ένας σημαντικός 

αριθμός από αυτές θα κλείσουν και συνακόλουθα η ΑΗΚ θα απολέσει 

πελάτες με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις και κυρίως όσον αφορά τη 

βιωσιμότητα της. Οι εκπρόσωποι της ΑΗΚ που συνόδευαν τους εμπει-

ρογνώμονες είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν στα επιχειρήματα του 

ΕΒΕ Λευκωσίας και ακολούθως οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων να 

αναφέρουν τις δικές τους εμπειρίες για το πώς επηρεάζονται από τις 

υφιστάμενες διατιμήσεις.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας εξέδωσε ανακοίνωση στις 11 Σεπτεμβρίου 2013 με 

αφορμή τις εξελίξεις που αφορούν το φυσικό αέριο, αλλά και τις δια-

πραγματεύσεις για την ενδιάμεση λύση. Το ΕΒΕ Λευκωσίας τονίζει ότι 

πρώτιστο μέλημα όλων θα πρέπει να είναι η διασφάλιση σημαντικής μεί-

ωσης στην τιμή ηλεκτρικού ρεύματος το συντομότερο δυνατό.  

Οι όποιοι σχεδιασμοί πρέπει να στηρίζονται σε μελέτες και ορθά δεδο-

μένα που θα οδηγούν σε εναλλακτικές επιλογές για την απεξάρτηση 

της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα υγρά καύσιμα. Θα πρέπει 

να εξευρεθούν τα οικονομικότερα καύσιμα και οι πιο αποτελεσματικοί 

τρόποι παραγωγής ώστε να επιτευχθεί ουσιαστική μείωση στο κόστος 

ηλεκτρικού ρεύματος.  Το φυσικό αέριο αναμένεται να συμβάλει ουσι-

αστικά προς αυτή την κατεύθυνση καθώς και στο άνοιγμα της αγοράς 

και στην ύπαρξη ουσιαστικού ανταγωνισμού στον τομέα της ενέργειας 

στην Κύπρο.  Σημειώνεται ότι το ψηλό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος 

έχει διαβρώσει την οποιαδήποτε εναπομείνασα ανταγωνιστικότητα των 

διαφόρων παραγωγικών κλάδων του τόπου και έχει καταντήσει βρα-

χνάς για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά.  

Το ΕΒΕ Λευκωσίας με ανακοίνωση του στις 27 Φεβρουαρίου 2013 

αντιμετωπίζει θετικά την πιλοτική εγκατάσταση του πρώτου  έξυπνου  

μετρητή  (smart metering) για οικιακούς σκοπούς που επιτρέπει συμ-

ψηφισμό της κατανάλωσης με την ιδία παραγωγή. Ευελπιστεί  ότι η πι-

λοτική εφαρμογή θα επεκταθεί τάχιστα για να καλύψει βιομηχανικές και 

εμπορικές χρήσεις και να επιτρέπει το συμψηφισμό της κατανάλωσης 

με την παραγόμενη  ηλεκτρική ενέργεια όχι μόνο από φωτοβολταϊκά 

αλλά και από άλλες μεθόδους παραγωγής.

Δυστυχώς οι ανησυχίες του ΕΒΕ Λευκωσίας επιβεβαιώθηκαν με την 

εξαγγελία του σχεδίου αυτοπαραγωγής με τη χρήση φωτοβολταϊκών 

συστημάτων σε βιομηχανικές μονάδες. Οι όροι για συμμετοχή στο σχέ-

διο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τόσο πολύπλοκα που απο-

θαρρύνουν τις επιχειρήσεις από το να υποβάλλουν αιτήσεις.

Τις θέσεις αυτές εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας σε συνά-

ντηση του ΚΕΒΕ με την ΡΑΕΚ στις 16 Ιουλίου 2013.

Φυσικό Αέριο

Ενημέρωση για τα θέματα φυσικού αερίου είχε στις 16 Ιανουαρίου 2013 

η Επιτροπή Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας από τον καθηγητή Μιχάλη 

Οικονομίδη. Ο κ. Οικονομίδης είναι καθηγητής χημικής και βιομοριακής 

μηχανικής στο πανεπιστήμιο του Χιούστον στις ΗΠΑ και Επιμελητής/

Εκδότης του Energy Tribune. Είναι συγγραφέας αρκετών βιβλίων και 

σύμβουλος σε σημαντικούς οργανισμούς και κυβερνήσεις παγκοσμίως.

Ο κ. Οικονομίδης αναφέρθηκε στα θέματα διαχείρισης φυσικού αερί-

ου, στους τρόπους αξιοποίησης, μεταφοράς και εκμετάλλευσης καθώς 

και  στις παγκόσμιες εξελίξεις στην αγορά φυσικού αερίου. Έκανε  ιδι-

αίτερη αναφορά στα θέματα που αφορούν την Κύπρο αλλά και στη 

γεωπολιτική διάσταση του θέματος. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο 

Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας, ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας, τα μέλη 

της Επιτροπής Βιομηχανίας και ο Διευθυντής Βιομηχανίας. Ακολούθησε 

στις 22 Μαρτίου 2013 νέα συνάντηση της Επιτροπής Βιομηχανίας του 

ΕΒΕ Λευκωσίας με τον καθηγητή Μιχάλη Οικονομίδη, ο οποίος αναφέρ-

θηκε στην ανάγκη για ολοκληρωμένο σχεδιασμό στα θέματα αξιοποίη-

σης του φυσικού αερίου, στο διαχωρισμό των πολιτικών σχεδιασμών και 

τους τεχνοκρατικούς καθώς και στην κατανομή ξεκάθαρων ευθυνών και 

εξουσίας στον φορέα υλοποίησης των σχεδιασμών. Τόνισε ότι θα πρέ-

πει να αναπτυχθούν εναλλακτικά σενάρια/σχέδια δράσης στηριζόμενα 

και στη γεωπολιτική/γεωστρατηγική ανάλυση. 

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας,  ο Επίτι-

μος Γραμματέας, άλλα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας, ο Διευθυντής 

Βιομηχανίας και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της ΚΡΕΤΥΚ κ. Σόλωνας 

Κασίνης.

Για το θέμα του φυσικού αερίου το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ  Λευ-

κωσίας ενημερώθηκε από τον κ. John Tomich της Noble Energy κατά τη 

συνεδρία της ολομέλειας στις 2 Σεπτεμβρίου 2013. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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Επίσκεψη στο τερματικό αποθήκευσης και διαχείρισης πετρελαιοειδών 
στο Βασιλικό

Το υπό κατασκευή τερματικό αποθήκευσης και διαχείρισης πετρελαιο-

ειδών της VTT Vasiliko  στη βιομηχανική περιοχή Βασιλικού επισκέφθηκε 

η Επιτροπή Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας στις 11 Μαρτίου 2013. Η 

επένδυση είναι της τάξης των €300 εκ. και περιλαμβάνει την κατασκευή 

δεξαμενών για αποθήκευση και διαχείριση πετρελαιοειδών καθώς και 

προβλήτας για τον ελλιμενισμό  δεξαμενόπλοιων για φόρτωση/εκφόρ-

τωση καυσίμων. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της VTT Vasiliko Ltd, κ. Γιώργος Παπαναστα-

σίου, αφού καλωσόρισε την αντιπροσωπεία, παρουσίασε το όλο έργο, 

τη στρατηγική σημασία του για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου 

και τη συμβολή του στη μετατροπή της Κύπρου σε ενεργειακό κόμβο. 

Η αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας ευχαρίστησε τη VTT Vasiliko για 

τη φιλοξενία και για την ξενάγηση στο χώρο του εργοταξίου. Πρόσθετα 

χαιρέτησε την επένδυση αυτή που πραγματοποιείται στην εξαιρετικά 

δύσκολη χρονική στιγμή την οποία διέρχεται ο τόπος μας.  Το έργο αυτό 

αποτελεί καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία και έχει συμβάλει σημαντικά 

στην απασχόληση με το άνοιγμα μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας και 

με τη λειτουργία του θα στηρίξει σημαντικά την οικονομία της Κύπρου. 

Το έργο χαρακτηρίζεται από τις ψηλές προδιαγραφές ασφάλειας που 

τηρούνται στα κατασκευαστικά έργα, καθώς και τις αυστηρές διαδικασί-

ες που θα διέπουν τη λειτουργία του σταθμού μεταγενέστερα.  

Ενοίκια Βιομηχανικών Τεμαχίων

Με επιστολές του προς στους Υπουργούς Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού καθώς και Εσωτερικών το ΕΒΕ Λευκωσίας έχει διαβιβάσει 

τη δραματική έκκληση των βιομηχάνων για μηδενική καταβολή ενοικίου 

για τα αμέσως επόμενα χρόνια, μετά τις συνταρακτικές εξελίξεις στην 

οικονομία ως συνέπεια των αποφάσεων του Eurogroup.

Το όφελος από τη διατήρηση των βιομηχανιών αυτών σε λειτουργία 

είναι κατά πολύ επωφελέστερο για την οικονομία παρά να κλείσουν 

(βλέπε απώλεια θέσεων εργασίας, μείωση ΑΕΠ, απώλεια εσόδων από 

φορολογίες) γι’αυτό θεωρείται σημαντική η στήριξή τους.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας χαιρέτισε την πρόσφατη απόφαση για παγοποίηση 

των αυξήσεων για μια πενταετία για κάθε μισθωτή τεμαχίου σε Βιομηχα-

νικές Περιοχές. Ωστόσο τα δεδομένα της οικονομίας και η άσχημη  κα-

τάσταση στην οποία έχει περιέλθει το σύνολο των βιομηχανιών, καθιστά 

αναγκαία την εξέταση αιτήματος για μείωση των ενοικίων τόσο για τις 

Βιομηχανικές Περιοχές όσο και για τις Ζώνες.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη της Επιτροπής Βιομηχανίας του ΕΒΕΛ στο τερματικό 
αποθήκευσης και διαχείρισης πετρελαιοειδών στο Βασιλικό

Στιγμιότυπο από την ενημέρωση του ΕΒΕΛ για θέματα φυσικού αερίου από τον 
καθηγητή κ. Οικονομίδη
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Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για Επιχειρηματική Καινοτομία

Με επιτυχία στέφθηκε η συνάντηση που συγκάλεσε στις 6 Φεβρουα-

ρίου 2013 το ΕΒΕ Λευκωσίας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης 

που διεξήγαγε το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανα-

φορικά με το Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Καινοτομίας για την περίο-

δο 2014-2020 και την  στρατηγική «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Στη συνάντηση παρέστησαν εκπρόσωποι  του Υπουργείου 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσί-

ας, ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας, μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας του 

ΕΒΕ Λευκωσίας και ο Διευθυντής Βιομηχανίας.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας εκτιμά ως σημαντική τη σύγκληση της  συνάντη-

σης αυτής καθώς θεωρεί επιβεβλημένο όπως κατατεθούν εισηγήσεις 

που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, στα 

πλαίσια της αναθεωρημένης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για από 

κάτω προς τα πάνω σχεδιασμό των προγραμμάτων επιχειρηματικής 

καινοτομίας. Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε και στις συναντήσεις για τη 

δημόσια διαβούλευση  που έγινε στο ΚΕΒΕ στις 10/2/13 και στη CYTA 

στις 17/4/13.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας σε συνέδριο για Καινοτομία και Ανάπτυξη 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε στο πολυσυνέδριο «Καινοτομία και Ανά-

πτυξη» που διοργανώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2012 στη Θεσσαλονίκη 

υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με υποστηρι-

κτές τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος, το Σύνδεσμο Εξα-

γωγέων Βορείου Ελλάδας, το ΚΕΒΕ και τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο 

Κύπρου – Ελλάδας. Τιμώμενη χώρα ήταν η Κύπρος. 

Την εκδήλωση χαιρέτησαν, μεταξύ άλλων, ο Αναπληρωτής Περιφερει-

άρχης Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και ο Πρέσβης της Κύπρου στην 

Ελλάδα. Το πρόγραμμα του συνεδρίου ήταν δομημένο σε 5 μεγάλες 

ενότητες με κυρίαρχο στοιχείο σε όλες αυτό της καινοτομίας και ανά-

πτυξης. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσίασαν οι ενότητες «Επιχειρημα-

τικές Προοπτικές εν μέσω οικονομικής κρίσης» στην οποία μίλησε ο 

Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Θεόδωρος Καράογλου και η «Θεσ-

σαλονίκη Καινοτομεί» με ομιλητές καθηγητές αλλά και ερευνητές από 

το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) της 

Ελλάδας. Το ΕΒΕ Λευκωσίας εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο από το Δι-

ευθυντή Βιομηχανίας.

Συμμετοχή σε Επιτροπή για τη Διαχείριση Καινοτομίας 

Στην Τεχνική Επιτροπή για τη Διαχείριση Καινοτομίας (CE 389) του Ευ-

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε στο συνέδριο για Καινοτομία και Ανάπτυξη που έγινε 
στη Θεσσαλονίκη
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ρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN) συμμετέχει η Κύπρος με 

τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) ως πλήρες μέλος όπου 

εκπροσωπείται από το Διευθυντή Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. 

Ανδρέα Αντωνιάδη. Ένα από τα θέματα που απασχόλησε τη συνεδρία 

της Τεχνικής Επιτροπής στις Βρυξέλλες στις 23 Μαΐου 2013 ήταν η υι-

οθέτηση Τεχνικών Προδιαγραφών για Συστήματα Διαχείρισης Καινοτο-

μίας (CEN/TS 16555-1)  που έχει εγκρίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Τυποποίησης (CEN) μετά τη διαδικασία διαβούλευσης και ψηφοφορία 

των χωρών μελών του CEN. Το έγγραφο αυτό  αναμένεται να εκδοθεί 

και επίσημα από τον  CEN στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Η Τεχνική Επιτροπή αναμένεται μέχρι το τέλος του χρόνου να εκδώσει 

μια σειρά από έγγραφα/τεχνικές προδιαγραφές που περιστρέφονται 

γύρω από τη διαχείριση καινοτομίας όπως στρατηγική πληροφόρηση, 

καινοτόμα σκέψη, διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων, διαχείριση δη-

μιουργικότητας και αξιολόγηση αποδοτικότητας συστημάτων διαχείρι-

σης καινοτομίας. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές αποσκοπούν στην καθοδήγηση για δημιουρ-

γία και λειτουργία συστήματος διαχείρισης καινοτομίας, εφαρμόσιμου 

σε όλους του δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέ-

θους, είδους ή τομέα. Με τη χρήση των κατευθυντηρίων γραμμών του 

εγγράφου αυτού οι οργανισμοί μπορούν να αυξήσουν την αντίληψη για 

την καινοτομία και  τη σημασία ενός Συστήματος Διαχείρισης Καινοτομί-

ας, να αναπτύξουν ένα τέτοιο σύστημα και να ενισχύσουν την ικανότητά 

τους για καινοτομία προσβλέποντας ότι θα δημιουργήσουν περισσότε-

ρη αξία  για τον οργανισμό τους.

Ηλεκτρονικός Χάρτης Επικίνδυνων/Εύφλεκτων Υλικών για Βιομηχανικές 
Ζώνες/Περιοχές

Στο τέλος Νοεμβρίου 2012 ολοκληρώθηκε το πιλοτικό στάδιο για την 

εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Χάρτη Επικίνδυνων/Εύφλεκτων Υλικών για 

τη Βιομηχανική Ζώνη/Περιοχή Στροβόλου. Η δημιουργία του Ηλεκτρο-

νικού Χάρτη Επικίνδυνων/Εύφλεκτων Υλικών συντονίστηκε από το ΕΒΕ 

Λευκωσίας και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Στροβόλου, με 

την τεχνική υποστήριξη της CYTA και την ευγενή χορηγία του Υπουργεί-

ου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Το σύστημα παρουσιάστηκε σε δημοσιογραφική διάσκεψη στα τέλη 

2011 και μετά αφέθηκε να λειτουργήσει πιλοτικά για κάποιους μήνες 

ώστε να εντοπιστούν προβλήματα δυσλειτουργίας που έπρεπε να δι-

ορθωθούν.

Στόχος του εργαλείου αυτού είναι όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες κατα-

φεύγουν στον ηλεκτρονικό χάρτη/μητρώο για να καθορίζουν σχέδιο 

δράσης για αντιμετώπιση πυρκαγιών. Από το χάρτη  θα ενημερώνονται 

εύκολα και γρήγορα για τα υποστατικά, τα επικίνδυνα/εύφλεκτα υλικά 

και τις ποσότητες που είναι αποθηκευμένες, για την πρόσβαση και το 

ευρύτερο οδικό δίκτυο, τα γειτονικά υποστατικά κλπ., ώστε να αποφα-

σίζουν αποτελεσματικά το σχέδιο δράσης τους, όπως π.χ. το είδος του 

εξοπλισμού που θα χρειαστούν (αφρό, νερό κλπ) και τον αριθμό των 

οχημάτων, όπως επίσης και για ετοιμασία σχεδίου για εκκένωση της πε-

ριοχής. Πρόσθετα, θα υπάρχουν πληροφορίες για υποδομές. υπηρεσί-

ες, όπως υποστατικά ΑΗΚ, πυροσβεστικά υδροστόμια, άλλα επικίνδυνα 

σημεία κλπ.

Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας στις Βιομηχανικές Περιοχές

Συνάντηση με το Γενικό Εισαγγελέα είχε αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευ-

κωσίας την 1 Φεβρουαρίου 2013 της οποίας ηγείτο ο πρώην Πρόεδρος 

του ΕΒΕΛ κ. Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης συνοδευόμενος από τον νο-

μικό σύμβουλο του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Ιωνά Νικολάου.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας κατέχει γνωμάτευση από το νομικό του σύμβουλο 

αναφορικά με την επιβολή φορολογίας για βιομηχανικά τεμάχια σε κρα-

τικές Βιομηχανικές Περιοχές, βάση της οποίας η υποχρέωση καταβολής 

του φόρου ακινήτου ιδιοκτησίας προκύπτει για τον ιδιοκτήτη του ακινή-

του (δηλαδή το κράτος) και όχι για το μισθωτή. Το όλο θέμα παραμένει 

Από την παρουσίαση του Ηλεκτρονικού Χάρτη Επικίνδυνων/Εύφλεκτων Υλικών για 
τη Βιομηχανική Ζώνη/Περιοχή Στροβόλου
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σε εκκρεμότητα και αναμένεται όπως ο Γενικός Εισαγγελέας γνωματεύ-

σει σχετικά.

Συντελεστής δόμησης/κάλυψης σε Βιομηχανικές Ζώνες Περιοχές

Το ΕΒΕ Λευκωσίας με επιστολή τους στις 20 Δεκεμβρίου 2012 ζητεί 

όπως εκδοθεί νέο Πολεοδομικό Διάταγμα για την αύξηση ορόφων στις 

Βιομηχανικές Περιοχές για ανανέωση του προηγούμενου που είχε εκ-

δοθεί το 2009.

Για το  θέμα αυτό αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας είχε συνάντηση 

με την Υπουργό Εσωτερικών στις 8 Ιανουαρίου 2013 ενώ για το ίδιο 

θέμα έγινε συνάντηση με τη Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας 

και Οικήσεως μαζί με το ΚΕΒΕ στις 8 Φεβρουαρίου 2013.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ), σε συ-

νεργασία με διάφορους εταίρους προερχόμενους από χώρες όπως 

η Ιταλία, Πολωνία και Ρουμανία, έχει εγκριθεί για να συμμετάσχει στο 

Ευρωπαϊκό Ερευνητικό έργο Learning from Analogies  (LEAN), κάτω 

από τη δράση Λεονάρντο Ντα Βίντσι (μεταφορά καινοτομίας) του προ-

γράμματος Δια Βίου Μάθησης (LLP). Συντονιστής του συγκεκριμένου 

έργου είναι ο Κυπριακός Συμβουλευτικός Οργανισμός Eurosuccess 

Consulting.

Σκοπός  του εν λόγω έργου είναι η δημιουργία δεξαμενών εκπαίδευσης 

και η ανάπτυξη των επιδεξιοτήτων διευθυντικών στελεχών και επιχειρη-

ματιών διαμέσου της μεταφοράς καινοτόμου μεθοδολογίας που βασίζε-

ται στη χρήση «αναλογιών» σχετικά με την εκπαίδευση στη διοίκηση. 

Για επιχειρήσεις και διευθυντικά στελέχη «η σκέψη μέσα από αναλο-

γίες» σημαίνει να σκέφτονται μέσα από τον παραλληλισμό ορισμό και 

γεγονότων που δεν συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητές τους. Η 

κατάρτιση στην «αναλογική» προσέγγιση βασίζεται στην προϋπόθεση 

ότι κουλτούρες και πρακτικές που είναι διαφορετικές από αυτές που 

αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή εργασία μπορεί να αναδείξουν καινο-

τόμες προσεγγίσεις για επιχειρηματικά και διευθυντικά στελέχη.

Βασική αρμοδιότητα του ΕΒΕΛ κατά τη διεκπεραίωση του έργου απο-

τελεί η οργάνωση και υλοποίηση των θεμάτων διάχυσης/προώθησης 

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από τη συνάντηση των εταίρων του έργου LEAN 
με τους εκπροσώπους του Κυπριακού Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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καθώς και η πιλοτική εφαρμογή στις ομάδες-στόχους. Την ευθύνη για 

την υλοποίηση του έρχου έχει ο Διευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευ-

κωσίας. Στις 1-2 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία η 

εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του προγράμματος ενώ η δεύτερη 

συνάντηση στις 18-19 Απριλίου έγινε στο Baveno της Ιταλίας.

Συμμετοχή σε Φόρουμ για τις Επιχειρήσεις και Πανεπιστήμια

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες μεταξύ 4-5 Ιουνίου 2013 το πέμπτο 

Φόρουμ για  τις Επιχειρήσεις και Πανεπιστήμια (University – Business 

Forum) που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύ-

θυνση Εκπαίδευσης).

Σκοπός του Φόρουμ είναι όπως έρθουν πιο κοντά οι επιχειρήσεις και τα 

πανεπιστήμια για ενίσχυση της συνεργασίας και από κοινού αντιμετώπι-

ση των προκλήσεων.

Το φόρουμ παρέχει μια πλατφόρμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους 

ενδιαφερόμενους από τον κόσμο της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής 

κοινότητας, ενθαρρύνοντας το διάλογο, την ανταλλαγή εμπειριών και 

την αμοιβαία μάθηση όπου μπορούν να αντιμετωπιστούν κοινές ανησυ-

χίες και στόχοι για συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων.

Στη συνάντηση παρέστησαν η Επίτροπος για την Εκπαίδευση και Πολι-

τισμό κα. Ανδρούλλα Βασιλείου,  εκπρόσωποι επιχειρήσεων και Επιμε-

λητηρίων, καθώς και πανεπιστημιακοί. Το ΕΒΕ Λευκωσίας εκπροσωπή-

θηκε από  το Διευθυντή Βιομηχανίας κ. Ανδρέα Αντωνιάδη.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε επίσης στη σύνοδο για τις Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις που διοργανώθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2012 στη Λευκωσία 

στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου

Συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου της Ελλάδας κ.Κων-

σταντίνο Μουσουρούλη είχε ο Διευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκω-

σία στις 5 Σεπτεμβρίου 2012. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου βρι-

σκόταν στην Κύπρο στα πλαίσια επίσημης επίσκεψης. Στη συνάντηση 

συζητήθηκαν θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης και διερευνήθηκαν οι 

δυνατότητες ευρύτερης συνεργασίας.

Η κυπριακή αντιπροσωπεία που συμμετείχε στο φόρουμ

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του Διευθυντή Βιομηχανίας του ΕΒΕΛ με τον Υπουργό 
Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μουσουρούλη
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Βιομηχανική Ζώνη Πέρα Χωριού Νήσου (οδός Αλυκού Ποταμού)

 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ/ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Η 
Λευκωσία παραμένει η επαρχία με τη μεγαλύτερη βιομηχα-

νική υποδομή. Στην πόλη και επαρχία Λευκωσίας είναι χω-

ροθετημένες τρεις  Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές 

όπου  εξακολουθούν να παρατηρούνται ελλείψεις σε σημαντικά έργα 

υποδομής (π.χ. χώροι στάθμευσης, πεζοδρόμια, οδοδείκτες/πινακίδες, 

φωτισμός, εξασφάλιση επαρκούς και ασφαλούς προσβασιμότητας, πε-

ρίφραξη) και σε υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως αστυνόμευση/ασφά-

λεια και πυρόσβεση.

Στη  Λευκωσία είναι επίσης χωροθετημένες 17 Βιομηχανικές Ζώνες 

καθώς και αριθμός βιοτεχνικών περιοχών/ζωνών όπου παρατηρούνται 

πανομοιότυπα προβλήματα όπως και στις Βιομηχανικές Περιοχές. Οι 

επιπρόσθετες ελλείψεις σε υποδομές στις Βιομηχανικές Ζώνες είναι η 

ασφαλτόστρωση του κεντρικού οδικού άξονα και  η χάραξη εσωτερικού 

δικτύου. 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας παρακολουθεί συστηματικά τα προβλήματα που 

αφορούν τις Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές και συνεργάζεται με την αρ-

μόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

καθώς και την Επαρχιακή Διοίκηση για την προώθηση και υλοποίηση 

των προτεραιοτήτων κάθε ζώνης. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει και 

η στενή συνεργασία του ΕΒΕ Λευκωσίας με τις Τοπικές Επιτροπές Βι-

ομηχάνων τις οποίες έχει συστήσει και καλύπτουν τις πλείστες από τις 

Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές. 

Συζήτηση των προβλημάτων βιομηχανίας με το Υπουργείο

Τα προβλήματα βιομηχανίας που απασχολούν τα μέλη του ΕΒΕ Λευ-

κωσίας στις Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές συζητήθηκαν κατ’ επανά-

ληψη με το αρμόδιο Τμήμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης του Υπουργείου 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε συναντήσεις που έγιναν στις 

12/12/12, 30/4/13 και 10/7/13. 

Έγινε αναφορά στα έργα υποδομής στις βιομηχανικές ζώνες/περιοχές 

και στις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζονται λόγω της στε-

νότητας των δημόσιων οικονομικών. Συζητήθηκαν επίσης θέματα επέ-

κτασης των συντελεστών δόμησης/κάλυψης στις βιομηχανικές ζώνες/

περιοχές στα πλαίσια αναθεώρησης των τοπικών σχεδίων.

 

Πρωτοβουλίες ΕΒΕ Λευκωσίας για Ασφάλεια Βιομηχανικών Ζωνών 
Νότιας Λευκωσίας

Σύσκεψη για τα θέματα ασφάλειας/αστυνόμευσης στη Βιομηχανική 

Ζώνη Ιδαλίου – Πέρα Χωρίου Νήσου συγκάλεσε στις 8 Οκτωβρίου 2012 

το ΕΒΕ Λευκωσίας.
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Η σύσκεψη σκοπό είχε να αξιολογηθούν οι διάφορες επιλογές για αντι-

μετώπιση του εγκλήματος και των κλοπών που  παρατηρούνται στις 

Βιομηχανικές Ζώνες Ιδαλίου και Πέρα Χωρίου-Νήσου. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ιδαλίου, εκπρόσωποι του Κοι-

νοτικού Συμβουλίου Πέρα Χωρίου Νήσου, εκπρόσωπος του Γραφείου 

Πρόληψης Εγκλημάτων του Αρχηγείου Αστυνομίας, ο Σταθμάρχης του 

Αστυνομικού Σταθμού Πέρα Χωρίου Νήσου, εκπρόσωπος της CYTA ο 

Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας, ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας  και ο Δι-

ευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας.

Συνάντηση ΕΒΕΛ με Δημόσια Έργα

Συνάντηση με την Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων 

Έργων κα. Χρυστάλλα Μαλλούππα και άλλους υπηρεσιακούς παράγο-

ντες είχε στις 23 Δεκεμβρίου 2012 αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσί-

ας αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Κώστα Γεωργαλλή, τον Επίτιμο 

Γραμματέα κ. Παναγιώτη Παπαφιλίππου και το Διευθυντή Βιομηχανίας.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα διάφορα έργα υποδομής που εξυ-

πηρετούν τις Βιομηχανικές Ζώνες Περιοχές καθώς και κύριες οδικές αρ-

τηρίες/άξονες στην ευρύτερη Λευκωσία,  υπό το φως των περιορισμών 

που έχουν επιβληθεί λόγω της επιδείνωσης των δημοσίων οικονομικών.

Η αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας ενημερώθηκε για τους σχεδια-

σμούς του Τμήματος  Δημοσίων Έργων καθώς και για την εξέλιξη δια-

φόρων έργων. Τέλος συμφωνήθηκε η επίσπευση κάποιων έργων υπο-

δομής που ενισχύουν την ασφάλεια του οδικού δικτύου και συμβάλλουν 

στην αποσυμφόρησή του.

Έργα υποδομής στη Βιομηχανική Ζώνη Πέρα Χωρίου Νήσου

Τα εγκαίνια του κεντρικού οδικού άξονα (Οδός Αλυκού  Ποταμού) της 

Βιομηχανικής Ζώνης Πέρα Χωρίου Νήσου πραγματοποιήθηκαν στις 29 

Οκτωβρίου 2012 από τον Υπουργό Εμπορίου,  Βιομηχανίας και Τουρι-

σμού, στην παρουσία των Τοπικών Αρχών, της Επαρχιακής Διοίκησης, 

διάφορων κρατικών υπηρεσιών και τοπικών παραγόντων.

Το έργο αναμένεται να δώσει τόνωση στη Βιομηχανική Ζώνη  Πέρα Χω-

ρίου Νήσου που ήδη προσελκύει το ενδιαφέρον αρκετών επιχειρήσεων 

λόγω στρατηγικής θέσης. Με το έργο αυτό βελτιώνεται αισθητά η οδική 

κυκλοφορία στην περιοχή αλλά αυξάνεται σημαντικά και η οδική ασφά-

λεια στην ευρύτερη Βιομηχανική Ζώνη.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με δαπάνη του Υπουργείου Εμπορίου, Βιο-

μηχανίας και Τουρισμού, του Κοινού Συμβουλίου Πέρα Χωρίου Νήσου 

και της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, με  το Τμήμα Δημοσίων Έρ-

γων να έχει το συντονισμό και επίβλεψη του έργου.

Από το ΕΒΕ Λευκωσίας στην τελετή εγκαινίων παρέστησαν ο Πρόεδρος 

του κ. Κώστας Γεωργαλλής, ο Επίτιμος Γραμματέας κ. Παναγιώτης Πα-

παφιλίππου και ο Διευθυντής Βιομηχανίας.

Αιμοδοσία του ΕΒΕ Λευκωσίας

Αιμοδοσία διοργάνωσε στις 20 Μαρτίου 2013  το ΕΒΕ Λευκωσίας σε 

συνεργασία με την Τοπική Επιτροπή Βιομηχάνων του συμπλέγματος Βι-

ομηχανικών Ζωνών και Περιοχών Δυτικής Λευκωσίας που καλύπτει τη 

Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς, τη Βιομηχανική Ζώνη Παλιομε-

τόχου και τη Βιοτεχνική Ζώνη Μάμμαρι.

Η φετινή  είναι η ένατη χρονιά που διοργανώνεται αιμοδοσία από την 

οικεία τοπική επιτροπή σε συνεργασία με το ΕΒΕ Λευκωσίας. Η αιμο-

δοσία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Παγωτά 

Παπαφιλίππου.

Προβλήματα Βιομηχανικής Περιοχής Κοκκινοτριμιθιάς

Συνάντηση με εκπροσώπους της νέας Βιομηχανικής Περιοχής Κοκκι-

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του ΕΒΕΛ με το Τμήμα Δημοσίων Έργων
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νοτριμιθιάς είχε την Πέμπτη 18 Απριλίου ο Διευθυντής Βιομηχανίας του 

ΕΒΕ Λευκωσίας.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα επείγοντα προβλήματα που τα-

λανίζουν τις κυπριακές μεταποιητικές βιομηχανίες μετά τις δραματικές 

εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα όπως η κατακόρυφη πτώση του κύκλου 

εργασιών, η έλλειψη ρευστότητας, οι προσπάθειες για συγκράτηση της 

απασχόλησης και το υπερβολικά υψηλό κόστος βιομηχανικού ρεύμα-

τος.

Έγινε εκτενής συζήτηση για το θέμα των ενοικίων στις Βιομηχανικές 

Περιοχές και τη δραματική έκκληση των βιομηχάνων της περιοχής για 

μηδενική καταβολή ενοικίου για τα επόμενα 3 χρόνια. Η συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Laser Graphics.

Για το θέμα των ενοικίων το ΕΒΕ Λευκωσίας είχε αποστείλει και σχετική 

επιστολή στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τις 

Βιομηχανικές Περιοχές και στο Υπουργείο Εσωτερικών για τις Βιομηχα-

νικές Ζώνες.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ/ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Από την αιμοδοσία του ΕΒΕ Λευκωσίας από την τοπική Επιτροπή Βιομηχάνων του 
συμπλέγματος Βιομηχανικών Ζωνών και Περιοχών
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Η 
Επιτροπή Υπηρεσιών συνήλθε σε πολλές συνεδρίες για με-

λέτη θεμάτων που αφορούν τον τομέα των υπηρεσιών, ο 

οποίος πλήγηκε ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση.

Η Επιτροπή Υπηρεσιών ασχολήθηκε επισταμένα για την ετοιμασία εγ-

γράφου με θέσεις και εισηγήσεις για σειρά νέων μέτρων που στόχο 

έχουν την επανεκκίνηση της οικονομίας. Το έγγραφο  υποβλήθηκε  στο 

ΚΕΒΕ για προώθησή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Το έγγραφο το οποίο ετοιμάστηκε από το ΕΒΕΛ περιλαμβάνει εισηγή-

σεις για μέτρα για ομαλοποίηση της λειτουργίας της αγορά, μέτρα για 

την ανάπτυξη και αναθέρμανση της οικονομίας, θέματα πολιτικής και 

φορολογικά μέτρα και άμεσες ενέργειες για τη διατήρηση της Κύπρου 

ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο.

Στις εισηγήσεις γίνεται αναφορά στην προώθηση της σύστασης Επιτρο-

πής από κυβερνητικούς τεχνοκράτες και ιδιώτες ειδικούς σύμβουλους 

με στόχο την παρακολούθηση των διαδικασιών υλοποίησης των εξαγ-

γελθέντων έργων του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Τουρισμός

Τα στατιστικά στοιχεία της τουριστικής βιομηχανίας καταδεικνύουν 

αύξηση το 2012 έναντι του προηγούμενου χρόνου. Συγκεκριμένα, οι 

αφίξεις τουριστών πολυήμερης παραμονής κατά το 2012  έφθασαν τις 

2.464,908 έναντι 2.392,228 της προηγούμενης χρονιάς, σημειώνοντας 

αύξηση της τάξης του 3%. Tα έσοδα από τον τουρισμό ανήλθαν σε 

1.928 δισ. ευρώ το 2012 έναντι 1.749 δισ. ευρώ του 2011 σημειώνο-

ντας δηλαδή αύξηση της τάξης του 10,2%.

Οι παγκόσμιες εξελίξεις διαδραματίζουν σίγουρα σημαντικό ρόλο στον 

τομέα του Τουρισμού, ιδιαίτερα για την Κύπρο, μια χώρα που η οικονο-

μία της στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό.

Τόσο οι δημόσιοι φορείς όσο και οι ιδιωτικοί θα πρέπει να συνεχίσουν να 

λαμβάνουν μέτρα για την αναβάθμιση, βελτίωση και διαφοροποίηση του 

τουριστικού προϊόντος. Επιπρόσθετα πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνι-

στικότητα μέσω της ποιότητας και να εξευρεθούν εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού.

Η πόλη και επαρχία Λευκωσίας απορρόφησε το 5% των αφίξεων πα-

γκύπρια κατά το έτος 2012. Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και 

Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας καταβάλλει συστηματική προσπά-

θεια, πάντοτε σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, για ανα-

βάθμιση της απαραίτητης υποδομής και  εκτέλεσης έργων, βελτίωσης 

και προβολής /προώθησης της Λευκωσίας ως τουριστικό προορισμό.

Προώθηση Προβλημάτων στις Επιχειρήσεις
    

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) εξέφρα-

σε  την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που επι-

κρατεί για την πορεία της οικονομίας του τόπου με τα συσσωρευμένα 

προβλήματα που δημιουργεί στον επιχειρηματικό κόσμο.

Με επιστολή προς τα μέλη του το ΕΒΕ Λευκωσίας τα κάλεσε να υποβά-

λουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και που απορρέουν για την οι-

κονομία ως συνέπεια του Μνημονίου αλλά και από την κατάσταση στην 

οποία έχουν περιέλθει οι δύο μεγάλες κυπριακές τράπεζες του τόπου 

σε μια προσπάθεια για ταξινόμηση και ομαδοποίηση για να προβεί στις 

απαιτούμενες ενέργειες.

Η ανταπόκριση των μελών ήταν μεγάλη και αντικατοπτρίζει την αγωνία 

των επιχειρήσεων και την ανάγκη για άμεση λήψη διορθωτικών μέτρων 

που θα τους επιτρέψουν ομαλή επάνοδο σε παραγωγική πορεία. Τα κύ-

ρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της πόλης μας, και 

κατ’ επέκταση όλες οι κυπριακές επιχειρήσεις, συνοψίζονται κυρίως στα 

τραπεζικά θέματα και την παγοποίηση λογαριασμών, την έλλειψη ρευ-

στότητας, τα προβλήματα στα τελωνεία και άλλα. Στα πλαίσια των πιο 

πάνω εκτιμήσεων των μελών, και σε στενή συνεργασία με το ΚΕΒΕ,  το 

ΕΒΕ Λευκωσίας με ενέργειες προς τις αρμόδιες αρχές προωθεί την  τα-

χεία αντιμετώπιση των προβλημάτων και εφαρμογή ρυθμίσεων για επά-

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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νοδο σε πορεία ανάκαμψης. Πρόσθετα τα Επιμελητήρια έχουν ζητήσει 

τη μείωση των ενοικίων των βιομηχανικών τεμαχίων στις Βιομηχανικές 

Ζώνες Περιοχές.

ΑΤΑ

Με ανακοίνωση του το ΕΒΕ Λευκωσίας χαρακτήρισε αυθαίρετη και 

ανορθόδοξη την προσέγγιση της Κυβέρνησης στο θέμα του διαλόγου 

για την ΑΤΑ, καθώς η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

κα. Σωτηρούλλα Χαραλάμπους αποφάσισε  να διαβουλευτεί μόνο με 

τις συνδικαλιστικές οργανώσεις αποκλείοντας τις επιχειρηματικές και 

εργοδοτικές οργανώσεις από τη διαμόρφωση κοινής πρότασης. 

Πρόσθετα, το Επιμελητήριο τόνισε ότι το περιεχόμενο των προτάσεων, 

θα είναι χωρίς ουσιαστική επίδραση στην οικονομία από τη στιγμή που 

ξεφεύγουν από τη λογική του κατώτατου μισθού, καθώς συνεχίζουν την 

αντιπαραγωγική δομή της ΑΤΑ. Με τις προτάσεις αυτές δεν αναμένο-

νται ουσιαστικές εξοικονομήσεις τόσο για το δημόσιο όσο και ιδιωτικό 

τομέα, διαιωνίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη διάβρωση της ανταγωνι-

στικότητας της οικονομίας. 

Η προτεινόμενη αναδιάρθρωση της ΑΤΑ θα αποφέρει εξοικονομήσεις 

γύρω στα Ευρώ 20 – 30 εκ., ενώ η διασύνδεση της ΑΤΑ με τον κα-

τώτατο μισθό θα αποφέρει συνολικές μειώσεις γύρω στα Ευρώ 120 

– 140 εκ.   

Ανεργία

Πρωτόγνωρη για τα κυπριακά δεδομένα ήταν η αύξηση της ανεργίας η 

οποία αυξάνεται συνεχώς φθάνοντας τον Ιούνιο του 2013 στο 17,3% 

του οικονομικά ενεργού πληθυσμού παρουσιάζοντας μεγάλη αύξηση σε 

σχέση με τον Ιούνιο του 2012 που ήταν 11,7%.

Το Επιμελητήριο Λευκωσίας εξέφρασε επανειλημμένα την ανησυχία 

του για το ψηλό ποσοστό ανεργίας και σε συνδυασμό με την συνεχι-

ζόμενη μείωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων σε συνεργασία 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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με το ΚΕΒΕ  έχει καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις για κίνητρα που 

ενισχύουν την επιχειρηματικότητα όπως την παροχή βοήθειας σε ανέρ-

γους και σε νέους που ξεκινούν τη δική τους επιχείρηση, ενίσχυση της 

Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Ταυτόχρονα μέσω του 

ΚΕΒΕ ζητήθηκε από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσε-

ων όπως το ύψος του κατώτατου μισθού μειωθεί κατά 20% ως μέτρο 

τόνωσης της απασχόλησης και στήριξης των επιχειρήσεων.

Μέτρα για εργασιακά θέματα και την Δημόσια Υπηρεσία

Το ΕΒΕ Λευκωσίας χαιρέτησε την υιοθέτηση από την Κυβέρνηση των 

μέτρων για μείωση του εργατικού κόστους όπως τη μη καταβολή της 

Α.Τ.Α., μείωση μισθών, παροχή άδειας άνευ απολαβών, μείωση των ει-

σφορών του εργοδότη στα Ταμεία Προνοίας, μείωση επιδομάτων, και 

μείωση των εβδομαδιαίων ωρών απασχόλησης. Τα μέτρα αυτά συνέ-

βαλαν σε μεγάλο βαθμό τόσο στη συνέχιση της λειτουργίας των επιχει-

ρήσεων όσο και στην αποφυγή περισσότερων απολύσεων λόγω πλεο-

νασμού.

Επίσης το ΕΒΕΛ χαιρέτισε την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο 

του νομοσχεδίου για να εφαρμόζονται οι αποσπάσεις και η εναλλαξι-

μότητα των δημοσίων υπαλλήλων χωρίς τη συγκατάθεση τους, ως ένα 

βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η ρύθμιση αυτή, θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοί-

κησης και θα επιτρέψει την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες οι οποίες 

αντιμετωπίζουν ελλιπή στελέχωσης από άλλες υπερστελεχωμένες υπη-

ρεσίες, χωρίς την πρόσληψη νέου προσωπικού.
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Ιστοσελίδα ΕΒΕ Λευκωσίας

Σ 
ημαντική εξέλιξη στην πορεία του  Εμπορικού  και Βιομηχανι-

κού Επιμελητηρίου Λευκωσίας για στήριξη της επιχειρηματι-

κότητας και της αναπτυξιακής προοπτικής αποτελεί η δημι-

ουργία της νέας ιστοσελίδας  του www.ncci.com.cy

Η αναβάθμιση και βελτίωση της ιστοσελίδας εντάσσεται στις νέες 

πρωτοβουλίες του ΕΒΕΛ που στόχο έχουν την  ποιοτική βελτίωση των 

υπηρεσιών του και την καλύτερη και πιο σύγχρονη εξυπηρέτηση των 

αναγκών των μελών του στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό 

περιβάλλον.

Στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του ΕΒΕΛ ο χρήστης  μπορεί να βρει πλη-

ροφορίες για το Επιμελητήριο Λευκωσίας, τις υπηρεσίες που προσφέ-

ρει στα μέλη του, τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις που προγραμμα-

τίζει, όπως  και όλα τα δελτία τύπου, τις ομιλίες και δηλώσεις για θέματα 

που αφορούν τη Λευκωσία.

ΕΝ ISO 9001: 2008

Το ΕΒΕ Λευκωσίας εξακολουθεί να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποι-

ότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001: 2008.

Σύμφωνα με την αναφορά επιθεώρησης που έγινε από την Κυπριακή 

Εταιρεία Πιστοποίησης – ΚΕΠ, στις 10 Ιουνίου 2013 οι επιθεωρητές κα-

τέγραφαν τα εξής:

Το 2013 είναι μια χρονιά κατά την οποία ήδη έχουν αλλάξει πολλά στον 

οικονομικό τομέα της Κύπρου και κατά την οποία η οικονομική κρίση 

έχει ήδη επηρεάσει αρνητικά πολλές επιχειρήσεις και κατ’επέκταση 

και τη λειτουργία του Επιμελητηρίου. Οι βασικοί στόχοι παραμένουν η 

διατήρηση του αριθμού των μελών και η συνεχής παροχή υπηρεσιών 

ποιότητας προς τα μέλη.

Ηλεκτρονική έκδοση ΕΒΕ Λευκωσίας

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συνέχισε να εκδίδει την ενημερωτική έκδοση με τίτ-

λο «Επιχειρηματικά Νέα». Πρόκειται για εφημερίδα η οποία αποστέλ-

λεται σε ηλεκτρονική μορφή σε όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου. Μέσα 

από τις σελίδες της έκδοσης μπορεί ο κάθε επιχειρηματίας να ενημε-

ρώνεται σωστά και έγκαιρα για διάφορα οικονομικά θέματα και για τις 

δραστηριότητες του ΕΒΕ Λευκωσίας, ενώ αποκτά και τη δυνατότητα 

να εκφράζει τις απόψεις του για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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Σ 
τα πλαίσια της στοχευμένης κοινωνικής του προσφοράς, με 

την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτο-

χρονιάς, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκω-

σίας παρέδωσε στους Μητροπολίτες Κυρηνείας κ.κ. Χρυστόστομο και 

Ταμασσού και Ορεινής κ.κ. Ησαϊα ποσότητες τροφίμων και ρουχισμού 

για διανομή σε μέλη των Μητροπόλεων τους, τα οποία έχουν πληγεί 

από την οικονομική κρίση. 

Τα Τρόφιμα και ο Ρουχισμός προσφέρθηκαν ή αγοράστηκαν με εισφο-

ρές από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕ Λευκωσίας. 

Οι δύο Αρχιερείς  ευχαρίστησαν για την προσφορά, η οποία ενισχύει το 

δικό τους έργο στην περίοδο των εορτών και ευχήθηκαν το θεάρεστο 

αυτό έργο του ΕΒΕ Λευκωσίας να βρει μιμητές και δήλωσαν ότι προ-

σεύχονται για ταχεία έξοδο από την κρίση για το καλό όλου του λαού. 

Το ΕΒΕΛ Λευκωσίας στα πλαίσια της Κοινωνικής του προσφοράς πρόσφερε τρόφιμα 
και ρουχισμό στους Μητροπολίτες Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομο και Ταμασού και 
Ορεινής κ.κ. Ησαΐα

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΒΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Κώστας Γεωργαλλής        

Πρώην Πρόεδρος: Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης       

Επίτ. Πρόεδροι:   Κώστας Κωνσταντινίδης

 Μάνθος Μαυρομμάτης

 Μιχαλάκης Μιχαηλίδης        

Μέλη: Ιάκωβος Φωτιάδης         

 Ντίνος Μιτσίδης        

 Μιχάλης Μουσιούττας        

  Άκης Κελεπέσιης        

 Χρίστης Χριστοφόρου        

 Παναγιώτης Παπαφιλίππου

        

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
Πρόεδρος: Άκης Κελεπέσιης

Μέλη: Πάμπος Αγρότης           

 Νίκος Λακούφης

 Θεόδωρος Κρίγγου

 Ιάκωβος Κωνσταντινίδης           

 Μάριος Λένας

 Χάρης Μιχαήλ

 Νίκος Νουρής            

 Μιχάλης Μουσιούττας           

 Παναγιώτης Παπαφιλίππου           

 Έλενα Τάνου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Πρόεδρος: Ντίνος Μιτσίδης            

Μέλη: Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης        

 Δήμος Δημοσθένους 

 Κώστας Ζορπάς

 Μαρίνος Καλλής            

 Παναγιώτης Παπαφιλίππου           

 Γιώργος Ψημολοφίτης                   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Πρόεδρος: Χρίστης Χριστοφόρου

Μέλη: Ευγένιος Ευγενίου

 Μαρίνος Καλλής           

 Θεόδωρος Κρίγγου

 Μάριος Λένας

 Μιχάλης Μουσιούττας

 Χριστάκης Χαραλάμπους

 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΒΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πρόεδρος: Μιχάλης Μουσιούττας

Μέλη: Γιάννος  Αργυρού

 Ευγένιος Ευγενίου

 Άκης Κελεπέσιης

 Θεόδωρος Κρίγγου

 Ιάκωβος  Κωνσταντινίδης           

 Μάριος Λένας                             

 Έλενα Τάνου

 Χρίστης Χριστοφόρου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Πρόεδρος: Ιάκωβος Φωτιάδης           

Μέλη: Πάμπος Αγρότης           

 Στέλιος Αναστασιάδης            

 Κώστας Ζορπάς            

 Μαρίνος Καλλής            

 Ντίνος  Μιτσίδης            

 Νίκος Νουρής             

 Παναγιώτης Παπαφιλίππου           

 =Χριστάκης Χαραλάμπους

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Πρόεδρος: Μάριος Λένας

Μέλη: Μαρίνος Καλλής           

 Θεόδωρος Κρίγγου

 Μιχάλης Μουσιούττας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Πρόεδρος: Κώστας  Γεωργαλλής           

Μέλη:  Χριστόδουλος  Ε. Αγκαστινιώτης          

 Στέλιος Αναστασιάδης          

 Άκης  Κελεπέσιης

 Κώστας Κωνσταντινίδης

 Μάνθος  Μαυρομμάτης

 Ντίνος Μιτσίδης           

 Μιχαλάκης Μιχαηλίδης           

 Μιχάλης Μουσιούττας 

 Παναγιώτης Παπαφιλίππου            

 Ιάκωβος Φωτιάδης            

 Χρίστης Χριστοφόρου 

             Γιώργος Ψημολοφίτης                  
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Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Περιοχής και Ζώνης Στροβόλου

Πρόεδρος: Γιαννάκης Κατσιδιάρης

Μέλη: Χριστόδ. Αγκαστινιώτης      

 Κώστας Γεωργαλλής

            Χριστίνα Παπαβασιλείου 

     Ντίνος Σπύρου

 Έλενα Χαρτούτσιου

 Κρις Χριστοδούλου

        

Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Περιοχής Εργατών

Πρόεδρος: Νίκος Σωκράτους

Αντιπρόεδρος:         Νίκος Παρλάτας

Γραμματέας: Αντώνης Πρωτοπαπάς

Ταμίας: Ηλίας Ψημολοφίτης

Μέλη: Γιάννος Χ’’ Γιάννης

 Μιχάλης Χ’’ Κωστής

 Σταύρος Χαραλάμπους       

Τοπική Επιτροπή Έγκωμης

Πρόεδρος: Σάββας Βαρναβίδης

Μέλη: Χρυστάλλα Τσιούπη

 Χριστάκης Σεζίδης

Τοπική Επιτροπή Παλαιομετόχου και Κοκκινοτριμιθιάς

Πρόεδρος: Παναγιώτης Παπαφιλίππου 

Μέλη: Αγαθοκλής Αγαθοκλέους  

 Ιάκωβος Νεοφύτου    

 Ανδρέας Ξιναρής

 Μάριος Ξενοφώντος

 Ανδρέας Κυριακίδης

 Ανδρέας Κωνσταντινίδης

Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Ζώνης Λατσιών

Πρόεδρος: Άθως Πήττας

Μέλη: Χριστόδουλος Παπαδόπουλος

 Ιάκωβος Φωτιάδης

 Πάνος Πέρος

 Ζήνωνας Μαρκίδης

Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Ζώνης Τσερίου

Πρόεδρος: Γεώργιος Κωνσταντίνου         

Μέλη: Παναγιώτης Νικολάου          

 Σωτήρης Κωνσταντίνου

 Μάριος Βασιλειάδης

         Κωνσταντίνος Σεβαστίδης 

 Κούλλης Γεωργίου

Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Ζώνης Ιδαλίου / Πέρα Χωρίου Νήσου

Πρόεδρος: Ντίνος Μιτσίδης        

Μέλη: Λάκης Ζωτιάδης         

 Ανδρέας Ιωάννου         

 Σάββας Νικολάου         

 Φαίδων Παπαδόπουλος         

 Χρίστος Ττοφή        

Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Ζώνης Καϊμακλίου/Παλλουριώτισσας 

Πρόεδρος:  Γιάννης Βαλανίδης

Μέλη:  Κώστας Καρσεράς Χρίστος Ζαννέτος   

 Παύλος Λοΐζου

 Δημοσθένης Σεβέρης 

 Πάμπος Αγρότης

Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Ζώνης Γερίου 

Πρόεδρος : Σταύρος Έλληνας

Μέλη: Γιάννος Πυρίσης

 Γιώργος Χριστοδούλου

 Κάρολος  Πέτρου

 ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
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