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Σκληρή γλώσσα για το κόστος συντή-
ρησης και λειτουργίας της κρατικής μηχα-
νής, καθώς και για την έλλειψη πολιτικής
βούλησης για λήψη τολμηρών μέτρων
στην οικονομία, χρησιμοποίησε ο Πρόεδρος
του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Χριστόδουλος Ε.
Αγκαστινιώτης.

Μιλώντας σε εκδήλωση που ορ-
γάνωσε το ΕΒΕΛ, με ομιλητή το
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Marfin
Popular Bank κ. Ευθύμιο Μπου-
λούτα με θέμα «οικονομική κρίση:
προκλήσεις και ευκαιρίες», ο κ.
Αγκαστινιώτης έριξε το γάντι στην
ΠΑΣΥΔΥ καλώντας την να είναι
στη συνάντηση της με τον Πρόε-
δρο Χριστόφια «ανοικτόμυαλα
συγκαταβατική», διότι αύριο εν-
δέχεται οι δημόσιοι υπάλληλοι
να κληθούν να κάνουν πραγματι-
κά αιματηρές παραχωρήσεις.

Όπως χαρακτηριστικά, είπε, δεν

είναι δυνατόν τα έξοδα του κράτους να αυ-
ξάνονται με μεγαλύτερους ρυθμούς από τα
έσοδα του, αλλά και από το ΑΕΠ της χώ-
ρας. Αυτό το θέμα, τόνισε ο κ. Αγκαστι-
νιώτης, πρέπει να αντιμετωπιστεί ΕΔΩ
ΚΑΙ ΤΩΡΑ αποφασιστικά, διαφορετικά η μέ-
χρι σήμερα πρακτική όλων των κυβερνή-

σεων είναι συνταγή καταστροφής.
Μάλιστα ο κ. Αγκαστινιώτης χαρακτήρι-

σε το κόστος της κρατικής μηχανής «προ-
κλητικά σκανδαλώδες». Ο κ. Αγκαστινιώ-
της, αφού είπε ότι έφτασε ο καιρός για άμε-
σες και τολμηρές αποφάσεις κι όχι ευχο-
λόγια, υπογράμμισε τα εξής:

-Το θέμα της οικονομίας είναι
εθνικό και δεν μπορεί να μετεξε-
λιχθεί σε θέμα ταξικών διαφορών
και μικροπολιτικής διαμάχης. Η οι-
κονομία πρέπει να τύχει συλλογι-
κού χειρισμού. Η Πολιτεία πρώτι-
στα, αλλά και οι κοινωνικοί εταίροι
και τα κόμματα έχουν ρόλο να δια-
δραματίσουν.

Στην εκδήλωση του ΕΒΕΛ, η
οποία στέφθηκε με μεγάλη επιτυ-
χία, συμμετείχε μεγάλος αριθμός
κυβερνητικών, οικονομικών και επι-
χειρηματικών παραγόντων του τό-
που.

Σκληρή γλώσσα Αγκαστινιώτη για
το κόστος της κρατικής μηχανής

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) χαιρετίζει με ιδι-
αίτερη ικανοποίηση τη συμφωνία που
υπέγραψε η Κύπρος με το Κατάρ για τη
σύσταση Κοινοπραξίας για προώθηση και
εκτέλεση αναπτυξιακών έρ-
γων, που θα συμβάλουν στην
αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος που αντιμετωπίζει η πρω-
τεύουσα από τη συνεχιζόμενη
διαίρεση της και τη στέρηση σε
παραγωγικές επενδύσεις.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας στηρίζει απόλυτα το
έργο που έχει αναληφθεί από την Κοινο-
πραξία Κύπρου – Κατάρ και είναι πεπει-
σμένο ότι θα δώσει νέες προοπτικές
στην Κυπριακή οικονομία, εν μέσω της πα-
γκόσμιας οικονομικής κρίσης. Συγκεκρι-
μένα, αναμένοντας ότι η συνεργασία

αυτή θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργα-
σίας, θα προσελκύσει και άλλες επενδύ-
σεις από το Κατάρ και το χώρο της Μέσης
Ανατολής και κυρίως θα δώσει ώθηση
στην επιχειρηματική δραστηριότητα της

πρωτεύουσας σε διάφορους
τομείς, όπως ο τουρισμός και
οι υπηρεσίες. 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας θα προ-
σφέρει κάθε στήριξη σε οποι-
αδήποτε προσπάθεια προ-
σέλκυσης ξένων επενδύσεων

στην Κύπρο.
Το Επιμελητήριο της πρωτεύουσας αι-

σθάνεται την υποχρέωση να εκφράσει τη
βαθιά εκτίμηση του προς τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας και την Κυβέρνησή του για
τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν για να
υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία.

ΤΟ ΕΒΕΛ χαιρετίζει τη συμφωνία με το Κατάρ

Θα ενισχύσει την
οικονομία και 
τη Λευκωσία

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση
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Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Άμεσες λύσεις για το κυκλοφοριακό
ζητά το ΕΒΕΛ και η Δήμαρχος Λευκωσίας
Θέματα που αφο-

ρούν το κυκλοφοριακό
πρόβλημα της Λευκω-
σίας και το νέο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο του
ΕΒΕ Λευκωσίας συζή-
τησε ο Διευθυντής του
ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Σω-
κράτης Ηρακλέους και
η Δήμαρχος Λευκωσίας
κα. Ελένη Μαύρου με
την Υπουργό Συγκοι-
νωνιών και Έργων κα.
Ερατώ Κοζάκου Μαρ-
κουλλή.

Στη συνάντηση, το
ΕΒΕΛ και η Δήμαρχος
Λευκωσίας τόνισαν
πως το κυκλοφοριακό
είναι το μεγαλύτερο
πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζει η πρωτεύουσα
και για το λόγο αυτό θα
πρέπει άμεσα να λη-

φθούν μέτρα και να
προωθηθούν λύσεις.

Η Υπουργός ανέφε-
ρε ότι η απάμβλυνση
του κυκλοφοριακού
προβλήματος βρίσκε-
ται ψηλά στις προτε-
ραιότητές της κυβέρ-
νησης.

Στη συνέχεια εκπρό-
σωποι του Υπουργείου
παρουσίασαν την με-
λέτη που εκπονήθηκε
για την ανάπτυξη ολο-
κληρωμένου σχεδίου

κινητικότητας για τη
Λευκωσία, όπου τα συ-
μπεράσματά της τυγ-
χάνουν πλήρης αξιο-
ποίησης τόσο για τον
καθορισμό των δρομο-
λογίων των νέων συμ-
βάσεων που υπογρά-
φηκαν όσο και για τον
στρατηγικό σχεδιασμό
των επόμενων δράσε-
ων. Η κα. Υπουργός
ενημέρωσε επίσης για
τις μελέτες που έχουν
δρομολογηθεί και που

θα καταδείξουν την
ανάγκη ή μη της λει-
τουργίας δικτύου τραμ.

Τέλος το ΕΒΕ Λευ-
κωσίας και η Δήμαρ-
χος Λευκωσίας ενημε-
ρώθηκαν για τις διαδι-
κασίες που ακολου-
θούνται για την ανέ-
γερση του νέου Αρχαι-
ολογικού Μουσείου
στην πρωτεύουσα που
θα ανεγερθεί στο χώρο
του παλιού νοσοκομεί-
ου Λευκωσίας.

Τα θέματα 
επιθεώρησης
βιομηχανικών
υποστατικών
αντικείμενο
σύσκεψης

Ενημέρωση αναφορικά με τις δρα-
στηριότητες του Τμήματος Επιθεώ-
ρησης Εργασίας έτυχε η Επιτροπή
Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας
κατά την πρόσφατη συνεδρία της με
προσκεκλημένο τον κ. Μάριο Κουρ-
τελλή, Ανώτερο Λειτουργό του Τμή-
ματος Επιθεώρησης Εργασίας στο
Υπουργείο Εργασίας.

Στη συνάντηση έγινε ιδιαίτερη ανα-
φορά στα θέματα που επηρεάζουν τις
βιομηχανίες όπως ασφάλεια και
υγεία, εργατικά ατυχήματα και επαγ-
γελματικές ασθένειες, επισκέψεις
από επιθεωρητές, σήμανση CΕ, ωρά-
ριο και χρόνος ανάπαυσης οδηγών
κ.λ.π. Αναφέρθηκαν επίσης τα θέμα-
τα εγκατάστασης υγραερίου, ελέγ-
χου βιομηχανικής ρύπανσης και ποι-
ότητα ατμοσφαιρικών αερίων.

Ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας του
ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Παναγιώτης Πα-
παφιλίππου, τόνισε ότι η συνεργασία
του εμποροβιομηχανικού κόσμου με
το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εί-
ναι επιθυμητή καθότι δίδεται η δυ-
νατότητα στα μέλη μας για πρόσβα-
ση σε εξειδικευμένη πληροφόρηση
που είναι απαραίτητη για την ασφα-
λή λειτουργία των βιομηχανικών
υποστατικών.

Η Επιτρο-
πή Βιομηχα-
νίας του
ΕΒΕ Λευκω-
σίας είχε συ-
νάντηση με
το Διευθυ-
ντή Βιομη-
χανικής Ανά-
πτυξης του
Υπουργείου Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρι-
σμού κ. Γιάννη Κοντό.
Αντικείμενο της συνάντη-
σης ήταν συγκεκριμένα
προβλήματα της μεταποι-
ητικής βιομηχανίας καθώς
και ευρύτερα θέματα βιο-
μηχανικής πολιτικής.

Ο Αντιπρόεδρος Βιομη-
χανίας του ΕΒΕ Λευκω-
σίας κ. Παναγιώτης Πα-
παφιλίππου τόνισε ότι η
μετεξέλιξη της οικονομίας
έχει αναδείξει νέους κλά-
δους καθώς και εκσυγ-
χρονισμό ορισμένων άλ-
λων ώστε σήμερα να είναι
σε θέση να έχουν  σημα-
ντική συνεισφορά στη δη-

μιουργία εθνικού πλού-
του,  και ιδιαίτερα στην
αγορά εργασίας με την
απασχόληση σημαντικού
αριθμού προσώπων. Γι’αυ-
τό επιβάλλεται η στήριξη
της βιομηχανίας ώστε να
διατηρηθεί αυτό το σημα-
ντικό στοιχείο της παρα-
γωγικής δομής της οικο-
νομίας που χαρακτηρίζε-
ται από διαχρονική αξία
και συνεισφορά.

Η ανάγκη αυτή είναι
ακόμη πιο επιτακτική ώστε
ο κλάδος της μεταποίησης
να εξέλθει της οικονομι-
κής κρίσης. Γι’αυτό τα διά-
φορα μέτρα στήριξης που
εξαγγέλλονται δεν πρέπει

να περιορί-
ζονται σε
κλάδους με
πολύ μικρό-
τερη συνει-
σφορά στην
παραγωγή
ε θ ν ι κ ο ύ
π λ ο ύ τ ο υ ,
και ιδιαίτερα

με λιγότερη διαχρονική
αξία.

Στη συνάντηση συζητή-
θηκαν συγκεκριμένα προ-
βλήματα όπως η έλλειψη
έργων υποδομής, το ψηλό
κόστος βιομηχανικού ρεύ-
ματος, ο εισαγόμενος
ανταγωνισμός από προϊ-
όντα που προέρχονται
από περιοχές με ψηλή
ένταση επιδότησης κλπ.

Τέλος έγινε αναφορά
στο  σχέδιο χορηγιών για
ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας και στα προ-
βλήματα υλοποίησης των
επενδύσεων  λόγω των
καθυστερήσεων στην
αξιολόγηση των αιτήσεων.

Σύσκεψη για προβλήματα
της μεταποίησης
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του ΕΒΕ Λευκωσίας

Τα προβλήματα εισόδου
και εξόδου στις Βιομηχα-
νικές Ζώνες / Περιοχές
ήταν το αντικείμενο σύ-
σκεψης που πραγματοποι-
ήθηκε στο Τμήμα  Δημο-
σίων Έργων στις 5/5/2010.
Στη συνάντηση παρέστη-
σαν ο Διευθυντής του Τμή-
ματος Δημοσίων Έργων κ.
Αλέκος Μιχαηλίδης, η
Πρώτη Εκτελεστική Μη-
χανικός κα. Χρυστάλλα
Μαλούπα καθώς και άλλοι
υπηρεσιακοί παράγοντες του
Τμήματος. 

Από το ΕΒΕ Λευκωσίας συμ-
μετείχαν ο Πρόεδρος κ. Χρι-
στόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης, ο
Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας κ.
Παναγιώτης Παπαφιλίππου και
ο Διευθυντής Βιομηχανίας κ.
Ανδρέας Αντωνιάδης.   

Αναφορικά με το πρόβλημα
εξόδου στη Βιομηχανική Πε-

ριοχή Στροβόλου, το Τμήμα Δη-
μοσίων Έργων ανέλαβε τη δέ-
σμευση για δημιουργία πρό-
σθετης αριστερόστροφης λω-
ρίδας στην οδό Προπυλαίων
προς τη Λεωφ. Βικέλα η οποία
θα ολοκληρωθεί εντός του
2010. Το έργο αυτό μαζί με τα
υπόλοιπα που υλοποιούνται
αυτή τη στιγμή και σχετίζονται
με τους νέους κόμβους ΓΣΠ και
Βικέλα αναμένεται ότι θα απαμ-

βλύνουν σημαντικά το κυκλο-
φοριακό πρόβλημα στη Βιομη-
χανική Περιοχή Στροβόλου. 

Όπως αναφέρθηκε στη σύ-
σκεψη η προγραμματισμένη
σύνδεση της Λεωφ. Αργυρου-
πόλεως με τον κόμβο ΓΣΠ και
τη Λεωφ. Τσερίου αναμένεται
να βελτιώσει την κυκλοφοριακή
ροή στη Βιομηχανική Περιοχή
Στροβόλου και στην ευρύτερη
περιοχή στην είσοδο της Λευ-

κωσίας. 
Όσον αφορά το πρόβλη-

μα εξόδου από τη Βιομηχα-
νική Ζώνη Ιδαλίου τόσο
προς Λευκωσία όσο και
προς Τσέρι, τα Δημόσια
Έργα ανάφεραν ότι έχουν
ολοκληρωθεί οι σχεδιασμοί
και αναμένονται διευκρινή-
σεις όσον αφορά την πιθα-
νή απαλλοτρίωση μικρής
έκτασης γης καθώς και με-
τακίνηση υπηρεσιών. Οι σχε-
διασμοί των Δημοσίων Έρ-

γων αφορούν τη δημιουργία
πρόσθετων λωρίδων κυκλοφο-
ρίας στη συμβολή της οδού
Σταδίου με δρόμο προς Λευ-
κωσία και Τσέρι και την εγκα-
τάσταση φώτων τροχαίας. Το
όλο έργο επηρεάζεται από τη
διαπλάτυνση του υπεραστικού
δρόμου Λευκωσίας - Λεμεσού
και προγραμματίζεται να υλο-
ποιηθεί εντός του 2011.  

Προβλήματα προσβασιμότητας
στις Βιομηχανικές Ζώνες / Περιοχές 

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευ-
κωσίας κ. Χριστόδουλος Ε. Αγκαστι-
νιώτης συνοδευόμενος από τον Αντι-
πρόεδρο Βιομηχανίας κ. Παναγιώτη
Παπαφιλίππου και το Διευθυντή κ. Σω-
κράτη Ηρακλέους είχε φιλοφρονητι-
κή συνάντηση στο Δημοτικό Μέγαρο
Λευκωσίας με την Α.Μ. τη Βασίλισσα
Σοφία της Ισπανίας στην οποία με-
τέφερε τους χαιρετισμούς του επι-
χειρηματικού κόσμου της πρωτεύου-
σας και τις ευχαριστίες του για τη με-
γάλη τιμή που προσδίδει στην Κύπρο
η επίσκεψή της.

Ο κ. Αγκαστινιώτης επέδωσε στη

Βασίλισσα Σοφία ως αναμνηστικό
δώρο εκ μέρους του ΕΒΕΛ αργυρό
αντίγραφο του καραβιού της Κερύ-
νειας, του αρχαιότερου ίσως ναυα-
γίου παγκοσμίως.

Σε σύντομη προσφώνηση του ο
Πρόεδρος του ΕΒΕΛ επεσήμανε τους
συμβολισμούς μεταξύ του αναμνη-
στικού δώρου και του αγώνα μας για
δίκαιη λύση του κυπριακού και απε-
λευθέρωση των κατεχομένων μας,
περιλαμβανομένης της Κερύνειας.
Η βασίλισσα Σοφία εξέφρασε τις
θερμές ευχαριστίες για τις ευχές
και το αναμνηστικό δώρο του Επιμε-
λητηρίου Λευκωσίας.

Αναμνηστικό δώρο του ΕΒΕΛ
στη Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας

Το Εμπορικό και Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο Λευ-
κωσίας εκφράζει βαθιά
απογοήτευση για τις πα-
ρατηρούμενες εξελίξεις
για τη Σχολή Καλών Τε-
χνών, η ίδρυση της οποίας
στην παλιά πόλη αποτελεί
πάγιο αίτημα του ΕΒΕΛ
αλλά και άλλων φορέων
περιλαμβανομένου του
πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Επιμελητήριο της
πρωτεύουσας παρακο-
λουθεί με εντεινόμενη
ανησυχία και δυσαρέσκεια
τα πολλαπλασιαζόμενα αι-
τήματα άλλων πόλεων
όπως η Σχολή ιδρυθεί
στην περιοχή τους.

Η θέση του ΕΒΕ Λευ-
κωσίας τεκμηριώνεται αυ-
τόνομα από το γεγονός

ότι η λειτουργία Σχολής
Καλών Τεχνών στην πρω-
τεύουσα θα επενεργήσει
ευνοϊκά προς την επανέ-
νωση της μοιρασμένης
πόλης με τις επιδράσεις
των συναφών πολιτιστι-
κών της στοιχείων που
συμβάλλουν στη συνερ-
γασία και συνέργεια φο-
ρέων και ατόμων του πο-
λιτισμού και της τέχνης.

Το ΕΒΕΛ αναμένει από
όλες τις δυνάμεις του τό-
που να στηρίξουν την πλή-
ρως τεκμηριωμένη θέση
του ώστε να αποφασισθεί
οριστικά η ίδρυση της
Σχολής Καλών Τεχνών
στη Λευκωσία και το όλο
έργο να τροχοδρομηθεί
προς υλοποίηση το συ-
ντομότερο.

Στην εντός των τειχών Λευκωσία
η Σχολή Καλών Τεχνών ζητά

το Επιμελητήριο της πρωτεύουσας


