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• Υπουργός Εμπορίου,
Βιομηχανίας και 
Τουρισμού:

Η κυβέρνηση κάνει ό,τι
είναι δυνατόν για να
αντιμετωπίσει τις συνέ-
πειες της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης

Σελ. 4

• Δήμαρχος Λευκωσίας: 

Η συνεχής παρέμβαση
του ΕΒΕΛ συμβάλλει
στην πρόοδο της
πρωτεύουσας

Σελ. 4

• Πρόεδρος ΚΕΒΕ:

Πρέπει να εξευρεθούν
τα €150 εκατ. με σκοπό
να μειωθεί το
δημοσιονομικό έλλειμμα

Σελ. 4

• Αντιπρόεδρος ΕΒΕΛ:

Δίπλα από τα
στρατευμένα νιάτα μας

Σελ. 4

Αυστηρές προειδοποιήσεις στη Γενική
Συνέλευση του ΕΒΕ Λευκωσίας

• Χρ. Ε. Αγκαστινιώτης:
Έφτασε η ώρα 
της αλήθειας και
της τόλμης

•Το ΕΒΕΛ βράβευσε
εθνοφρουρούς για το
ήθος τους, την καλή
διαγωγή και τις υψηλές
επιδόσεις τους

Λεπτομέρειες στις σελ. 2, 3, 4
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ 

Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε
Συζήτηση προβλημάτων

Βιομηχανίας

Σελ. 5 

Αιμοδοσία από το ΕΒΕ

Λευκωσίας

Σελ. 5 

Νέο Αρχαιολογικό

Μουσείο Λευκωσίας

Σελ. 5 

Μεγάλος αριθμός επισήμων και επιχειρηματιών παρευρέθηκε στη γενική συνέλευση του ΕΒΕΛ



Αυστηρές επισημάνσεις για την πορεία της

οικονομίας και έντονες επικρίσεις για τη σπα-

τάλη εκατ. ευρώ στις αερομεταφορές και τη

γραφειοκρατία στο δημόσιο τομέα, έκανε ο

Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Χριστό-

δουλος Ε. Αγκαστινιώτης. 

Μιλώντας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

του Επιμελητηρίου Λευκωσίας κατηγόρησε

την κυβέρνηση και τα κόμματα ότι καθυστέ-

ρησαν να λάβουν μέτρα στην οικονομία με

αποτέλεσμα 2 χρόνια μετά την κρίση να συ-

ζητούμε ακόμα για την ανάγκη λήψης μέ-

τρων. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε «λόγω

της αναβλητικότητας της κυβέρνησης και της

φοβίας ολόκληρης της πολιτικής ηγεσίας να

αναλάβει το πολιτικό κόστος, αφήσαμε την

οικονομία να δέχεται απροστάτευτη τα ανε-
λέητα κτυπήματα της διεθνούς οικονομικής
κρίσης». Συνεχίζοντας ο κ. Αγκαστινιώτης
είπε ότι:

«Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε
ότι αποτελούμε παγκόσμιο φαινόμενο στην
αδράνεια, στην ευθυνοφοβία και στην έλ-
λειψη κοινής συναίνεσης σ’ αυτή τη δύσκο-
λη συγκυρία, που περνά η οικονομία μας». 

Αναφερόμενος στην ανάγκη κοινής ανά-
ληψης των βαρών της κρίσης, ανάφερε ότι
«ενώ το ΕΒΕΛ βλέπει τις επιχειρήσεις μέλη
του είτε να κλείνουν,
είτε να αντιμετωπί-
ζουν σοβαρά προβλή-
ματα βιωσιμότητας,
κάποιοι άλλοι απο-
λαμβάνουν παχυλούς
μισθούς και ψηλές συ-
ντάξεις».

Αφού μίλησε για τη διαχρονικά μεγάλη
προσφορά του επιχειρηματικού κόσμου στην
οικονομία (επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας,
ανάπτυξη και πρόοδο), κάλεσε την κυβέρ-
νηση να λάβει δραστικά και τολμηρά μέτρα
στην οικονομία. Επικαλούμενος τα ελλείμ-
ματα του νέου Προϋπολογισμού και την
ανάγκη να εξευρεθούν €150 εκατ. για να μει-
ωθεί το έλλειμμα στο 4.5% του ΑΕΠ, κάλε-
σε την κυβέρνηση, τα κόμματα και τους κοι-
νωνικούς εταίρους να αποδεχθούν ένα 3ετές
πρόγραμμα εξυγίανσης της οικονομίας που
θα εφαρμοστεί με συναίνεση. 

Στα ίδια πλαίσια πρότεινε τη συγκρότηση
Επιτροπής Ειδικών στα θέματα οικονομίας,
η οποία θα ετοιμάσει ένα ισοζυγισμένο πρό-
γραμμα μέτρων, το οποίο να γίνει δεκτό από
όλους. Ταυτόχρονα, έστειλε το μήνυμα ότι
τα όποια μέτρα ληφθούν και οι όποιες θυσίες

γίνουν, θα πρέπει να έχουν αντίκρυσμα και
τα χρήματα να πάνε σε παραγωγικούς σκο-
πούς. 

Αερομεταφορές
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην εικόνα

που παρουσιάζουν οι αερομεταφορές με ει-
δική έμφαση στα οικονομικά των Κυπριακών
Αερογραμμών. Αφού χαρακτήριστε την υπό-
θεση «πονεμένη ιστορία» είπε ότι οι πολίτες
κουράστηκαν να πληρώνουν εκατ. ευρώ «σε
μια τρύπα χωρίς πάτο». Χαρακτηριστικά για

το θέμα αυτό είπε τα
εξής:

«Δυστυχήσαμε,
λοιπόν, να ζήσουμε
την τελευταία δεκα-
ετία διαδοχικά μεγα-
λόπνοα σχέδια ανα-

συγκρότησης και σωτηρίας των Κυπριακών
Αερογραμμών, τα οποία στοίχησαν εκατομ-
μύρια. Πληρώσαμε με χρυσάφι πρόωρες
αφυπηρετήσεις προσωπικού κατά εκατο-
ντάδες, ξαναπροσλάβαμε στη συνέχεια πολ-
λούς από τους ιδίους και αρκετούς επιπλέ-
ον, επιχορηγήσαμε για χρόνια την Εταιρεία
με τα κέρδη των καταστημάτων αφορολο-
γήτων ειδών, ζήσαμε τη δημιουργία της
Eurocypria, (από αλλού ξεκίνησε, αλλού κα-
τέληξε), πληρώσαμε 85 εκ. ευρώ για να δού-
με «το έργο» HELLAS JET, δώσαμε στις αρ-
χές του χρόνου 35 εκ. για να σωθεί δήθεν η
Eurocypria, και τέλος τέλος, το συγκρότημα
το πρώτο εξάμηνο του 2010 καταγράφει ζη-
μιές άλλα 25 - 30 εκ. ευρώ!!!»

Αφού είπε ότι οι ΚΑ πρέπει να λειτουργούν
χωρίς τα λεφτά του κράτους, ανάφερε ότι η
καλύτερη λύση είναι να κλείσουν και να τις
αναλάβει ένας στρατηγικός επενδυτής.

Μηνιαία on line ενημερωτική 
έκδοση του ΕΒΕ Λευκωσίας 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & 
Οδός Δεληγιώργη 3

Τ.Κ. 21455, 1509 Λευκωσία 
Τηλ. 22889600, Φαξ 22667433, 

Λευκωσία, Κύπρος
e-mail: reception@ncci.org.cy 

website: http://www.ncci.org.cy

Δημοσιογραφική επιμέλεια 
και τεχνική επεξεργασία

FMW FINANCIAL MEDIA WAY
Αρμενίας 23Β, 2003 Γρ. 101

Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλ.: 22342005, Φαξ 22342006

Ε-mail: info@fmw.com.cy

Επιχειρηματικά Νέα
από το ΕΒΕ Λευκωσίας
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Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

on line

Σήμα κινδύνου για την οικονομία,
επικρίσεις για ΚΑ και γραφειοκρατία

Στιγμιότυπα από τη Συνέλευση

Η κυβέρνηση και τα κόμματα
καθυστέρησαν να λάβουν

μέτρα για την οικονομία

Συνέχεια στη σελ. 3
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Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Βράβευση εθνοφρουρών
Στη συνέλευση του το ΕΒΕΛ τίμησε 3 εθνο-

φρουρούς για το ήθος,  την καλή διαγωγή και τις

ψηλές αποδόσεις τους στην ΕΦ. Σε ομιλία της η

Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΛ κα. Έλενα Τάνου συγχά-

ρηκε τους 3 βραβευθέντες εθνοφρουρούς και είπε

ότι ο θεσμός αυτός αποδεικνύει την ευαισθησία του

Επιμελητηρίου για τα στρατευμένα νιάτα της Κύ-

πρου. Οι βραβευθέντες στρατιώτες, με χορηγία της

Εθνικής Τράπεζας (Κύπρου) Λτδ είναι κατά σειρά

οι εξής:

•1ο βραβείο: 

Πουγιούκας Κωνσταντίνος

•2ο βραβείο: 

Φραγκέσκος Κυριάκος

•3ο βραβείο:

Κοντός Αβραάμ 

Γραφειοκρατία
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη γραφειο-

κρατία που μαστίζει το δημόσιο τομέα και είπε
ότι «οι κρατικές υπηρεσίες συνεχίζουν να τα-
λαιπωρούν τον επιχειρηματικό κόσμο με τις
διαδικασίες τους, συνεχίζουν να καθυστερούν
τη διεκπεραίωση των εργασιών, συνεχίζουν να
μας στέλλουν από τον…Άννα στον Καϊάφα».
Αφού κάλεσε τους αρμόδιους υπουργούς να
παρακολουθούν στενότερα τα χρονοδια-
γράμματα των υπουργείων τους, είπε ότι
δεν θα πρέπει να φτάσουμε στα χάλια άλλων
χωρών που οι γραφειοκράτες ζητούν «γρη-
γορόσημο» για να διεκπεραιώσουν τις υπο-
θέσεις των επιχειρηματιών. 

Ανάπτυξη Λευκωσίας
Αναφερόμενος στην ανάπτυξη της Λευκω-

σίας είπε ότι μεγάλος αριθμός μελών του
ΕΒΕΛ εκδηλώνει ενδιαφέρον για επενδύσεις

στη Λευκωσία και πρέπει αυτό το ενδιαφέρον
να εξεταστεί με γρήγορες διαδικασίες, όπως
στην περίπτωση του Κατάρ, που το Επιμελη-
τήριο την υποστηρίζει. Ακόμα μίλησε για την
ανάγκη μετατροπής της Λευκωσίας σε περι-
φερειακό κέντρο στους τομείς του επιχειρείν,
του τουρισμού, της παιδείας και της υγείας.
Στα πλαίσια αυτά ζήτησε τη δημιουργία ενός
«Master Plan» που θα προωθήσει και θα ανα-
δείξει αυτούς τους τομείς. Ειδική αναφορά
έκανε στην ανάγκη να προωθηθούν τα έργα
ανάπλασης στην Πλατεία Ελευθερίας, στην
ολοκλήρωση των έργων στο παλιό ΓΣΠ, στη
δημιουργία νέων πεζοδρομίων, στη βελτίωση
του οδικού δικτύου, στη δημιουργία του νέου
Αρχαιολογικού Μουσείου, στο φωτισμό των
αξιοθέατων της Λευκωσίας. Αφού χαιρέτισε
τη δημιουργία του Οργανισμού Συγκοινωνιών
Επαρχίας Λευκωσίας (ΟΣΕΛ), είπε ότι η Λευ-
κωσία το 2012 πρέπει να είναι πανέτοιμη για

να φιλοξενήσει την Προεδρία της Ε. Ένωσης.
Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στα σχέδια αξιο-
ποίησης του χώρου της Αρχής Κρατικών Εκ-
θέσεων, λέγοντας ότι το ΕΒΕΛ στηρίζει τους
σχετικούς σχεδιασμούς. 

Στην ομιλία του ο κ. Αγκαστινιώτης έδωσε
ιδιαίτερη σημασία στο έργο του ΕΒΕΛ στους
τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των
υπηρεσιών, ενώ παράθεσε τις πρωτοβουλίες
που αναλήφθηκαν για ενίσχυση του ρόλου του
Επιμελητηρίου και για εξυπηρέτηση των με-
λών του. Καταλήγοντας, τόνισε ότι η οικο-
νομική κρίση έκανε πιο δύσκολο το έργο των
επιχειρηματιών γι’ αυτό επιβάλλεται η στενή
συνεργασία όλων για τη μετά κρίση – εποχή. 

Ο κ. Αγκαστινιώτης χαιρετίζοντας τα 50ρονα
της Κυπριακής Δημοκρατίας ευχήθηκε στα
επόμενα χρόνια να επιλυθεί το κυπριακό και
η οικονομία να γνωρίσει καλύτερες μέρες.

Συνέχεια από σελ. 2

Στιγμιότυπα από τη βράβευση
των εθνοφρουρών, 

στην παρουσία του Υπουργού
Άμυνας, του Αρχηγού Εθνικής
Φρουράς και του Διευθύνοντα

Συμβούλου της Εθνικής
Τράπεζας (Κύπρου) Λτδ
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on line
Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Ο Υπουργός
Εμπορίου, Βιομη-
χανίας και Τουρι-
σμού κ. Αντώνης
Π α σ χ α λ ί δ η ς ,
αφού ευχαρίστη-
σε το ΕΒΕ Λευ-
κωσίας για την
πρόσκληση του
να παραστεί και
να απευθύνει χαι-
ρετισμό στη Γε-
νική του Συνέ-
λευση, ανάφερε
ότι η κυβέρνηση

κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αντιμετωπίσει τις συ-
νέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Ανα-
φορικά με την προώθηση για την ανάπτυξη της Λευ-
κωσίας, ο κ. Πασχαλίδης ανάφερε ότι η κυβέρνη-
ση προχωρεί  με την αναβάθμιση του Συνεδριακού
Κέντρου και του ξενοδοχείου Φιλοξένια για χρήση
κατά την Προεδρία του 2012, με το Μέγαρο Πολι-
τισμού Κύπρου, το οποίο προγραμματίζεται να λει-
τουργήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2014 και με την
ανάπλαση της «εντός των τειχών» Λευκωσίας και
συγκεκριμένα των Πλατειών Σολωμού και Ελευ-
θερίας.

Ακολούθως, ο κ. Πασχαλίδης, έκανε λόγω για
την ανάπτυξη των εξαγωγών, αφού η Κυβέρνηση,
πάντοτε σε συνεχή συνεργασία με τον εμπορο-
βιομηχανικό κόσμο, λαμβάνει μια σειρά μέτρων,
συμβατών με το Κοινοτικό Κεκτημένο, όπως για πα-
ράδειγμα συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό,
διοργάνωση Εμπορικών Αποστολών, διεξαγωγή
ερευνών αγοράς κ.λ.π.

Ακόμα, ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού έκανε λόγο για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, τονίζοντας ότι από το 2004 η Κυβέρνηση
εφαρμόζει σχέδια παροχής οικονομικών κινήτρων.
Επίσης, πρόσθεσε ότι στα 6 χρόνια λειτουργίας του
θεσμού των Σχεδίων Χορηγιών δόθηκαν, υπό μορ-
φή χορηγίας ή/και επιδότησης σε δικαιούχους, πέ-
ραν των €51.8 εκ. Συγκεκριμένα, τα τελευταία 3
χρόνια πέραν των €7.7 εκ. δόθηκαν σε 2725 επι-
χειρήσεις για εφαρμογή συστημάτων Εξοικονό-
μησης Ενέργειας ή για αγορά και εγκατάσταση συ-
στημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στο χαιρετισμό της για τη βράβευ-
ση των εθνοφρουρών, η Αντιπρόεδρος
του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Έλενα Τάνου,
ανάφερε ότι η Εθνική Φρουρά επιτελεί
πολύτιμο έργο προς την κατεύθυνση
ολοκλήρωσης της προσωπικότητας των
πολιτών του αύριο. Σύμφωνα με την κα
Τάνου, η Ε.Φ.τους εφοδιάζει με υψηλές
αρχές και ιδανικά και ενδυναμώνει το αί-
σθημα ευθύνης προς τον συνάνθρωπο
και το κοινωνικό σύνολο.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας, συνέχισε η κα
Τάνου,  στα πλαίσια και της ευρύτερης
κοινωνικής του δράσης, καθιέρωσε τον

θεσμό βράβευσης του Εθνοφρουρού
που θα μπορούσε να προβληθεί ως
«πρότυπο» για την προσωπικότητα και
την δράση του, ανάμεσα σε συναδέλ-
φους του και μη, στρέφοντας ταυτό-
χρονα την ματιά των νέων μας σε δια-
φορετικές κατευθύνσεις προς αναζή-
τηση υγειών-δημιουργικών προτύπων
μακριά από αυτά της γενικότερης ευ-
τέλειας που προβάλλονται στην καθη-
μερινότητά μας και λειτουργούν απο-
προσανατολιστικά.  

Η επιλογή των εθνοφρουρών, είπε
η Ανιπρόεδρος του ΕΒΕΛ, που βρα-

βεύονται γίνεται με βάση σχετικών κρι-
τηρίων, σε συνεργασία με το Γενικό Επι-
τελείο Εθνικής Φρουράς. Οι εθνο-
φρουροί που βραβεύονται, διακρίνο-
νται για το ήθος, την άψογη συμπερι-
φορά και τις υψηλές επιδόσεις τους.

Στο τέλος του χαιρετισμού της η κα.
Τάνου ευχαρίστησε τον Αρχηγό της Ε.Φ.
για την συνεργασία του με το ΕΒΕΛ, κα-
θώς και την Εθνική Τράπεζα της Ελλά-
δος Κύπρου και το Διευθύνοντα Σύμ-
βουλό της κ. Νικόλαο Μπέη, η οποία
προσφέρει τα βραβεία στους επιλεγέ-
ντες εθνοφρουρούς.

Στο δικό της
χαιρετισμό η Δή-
μαρχος Λευκω-
σίας κ. Ελένη
Μαύρου, αφού
ευχαρίστησε το
ΕΒΕ Λευκωσίας,
για την πρόσκλη-
ση να απευθύνει
χαιρετισμό στην
Ετήσια Γενική Συ-
νέλευση του,
α ν α φ έ ρ θ η κ ε
στην Αναθεώρη-
ση του Τοπικού

Σχεδίου Λευκωσίας, στη μεταρρύθμιση του θεσμού
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην υλοποίηση έρ-
γων υπερτοπικής σημασίας.

Αναφορικά με την αναθεώρηση του τοπικού
σχεδίου Λευκωσίας, η κ. Μαύρου είπε ότι αυτή θα
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία ριζοσπα-
στικών αλλαγών στη φιλοσοφία ανάπτυξης των
πόλεων.  Ακόμα, πρόσθεσε, ότι οι προτάσεις του
Δήμου Λευκωσίας στα πλαίσια της διαδικασίας
αναθεώρησης του Τοπικού Σχεδίου διαπνέονται
ακριβώς από ένα πνεύμα ριζικών και ουσιαστικών
αλλαγών και βασίστηκαν σε ένα ευρύ κοινωνικό
διάλογο που λαμβάνει υπόψη τη βιωσιμότητα των
σύγχρονων αναγκών της πόλης.  Σύμφωνα με τη
Δήμαρχο Λευκωσίας, το Δημαρχείο έχει τροχο-
δρομήσει ήδη τον αστικό σχεδιασμό του κέ-
ντρου με στόχο τη συμπαγή ανάπτυξη και την αυ-
ξημένη πυκνότητα για ένα κέντρο ζωντανό και φι-
λόξενο.

Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του θεσμού της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Δήμαρχος Λευκωσίας
ανάφερε ότι  βασική προϋπόθεση  για την περι-
φερειακή και τοπική ανάπτυξη, αποτελεί η ενί-
σχυση του ρόλου και η κατάλληλη οργάνωση των
Δήμων στα πλαίσια των σύγχρονων εξελίξεων του
αναπτυξιακού περιβάλλοντος. Επίσης, πρόσθεσε
ότι χρειάζεται μια τολμηρή πολιτική αποκέντρω-
σης, η οποία δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως απλή
μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων, αλλά ως μια
ευρεία ανακατανομή εξουσίας. 

Ο Προέδρος
του ΚΕΒΕ κ.
Μάνθος Μαυρομ-
μάτης στο δικό
του χαιρετισμό,
αναφέρθηκε στο
δημοσιονομικό
έλλειμμα, το
οποίο προβλέπε-
ται να ανέλθει
στο ψηλό ποσο-
στό του 5.4% του
ΑΕΠ. Ο κ. Μαυ-
ρομμάτης, τόνι-
σε ότι θα πρέπει

να εξευρεθούν επειγόντως €150 εκατ., με σκο-
πό να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα στο
4.5% του ΑΕΠ.

Ακόμα, ο κ. Μαυρομμάτης τόνισε ότι, αν δεν
εξευρεθούν αυτά τα χρήματα, το πιθανότερο σε-
νάριο είναι ότι η οικονομία μας θα υποβιβαστεί από
τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, με όλες τις συ-
νακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις, κυριότερη
των οποίων θα είναι η αύξηση του κόστους του
χρήματος  για τις επιχειρήσεις, τους ιδιώτες,  και
για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.

Στο ίδιο σημείο, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ υπο-
γράμμισε ότι οι επιχειρηματίες είναι έτοιμοι να συ-
νεισφέρουν στην προσπάθεια εξεύρεσης αυτών
των πόρων, αλλά με δύο βασικές και αδιαπραγ-
μάτευτες προϋποθέσεις, που αποτελούν κόκκινη
γραμμή για τον επιχειρηματικό κόσμο.

Οι προϋποθέσεις αυτές, σύμφωνα με τον κ.
Μαυρομμάτη είναι οι εξής:

1. Οι επιχειρηματίες δεν θα δεχθούν να ανα-
λάβουν κανένα νέο βάρος, αν η κυβέρνηση δεν
συγκρατήσει ουσιαστικά τις ανελαστικές δαπά-
νες της (κρατικό μισθολόγιο, συντάξεις και ωφε-
λήματα στο δημόσιο τομέα).

2. Οι επιχειρηματίες δεν θα δεχθούν να υπο-
στούν καμία νέα επιβάρυνση, αν δεν υπάρξει σω-
στή αξιοποίηση των νέων πόρων που θα προκύ-
ψουν από τα επιπρόσθετα μέτρα.

Υπουργός 
Εμπορίου 

Αντιπρόεδρος ΕΒΕΛ

Δήμαρχος 
Λευκωσίας

Πρόεδρος
ΚΕΒΕ
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on line
Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Μ ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε
στις 23 Σεπτεμβρίου 2010 η αι-

μοδοσία που διοργανώθηκε από το
ΕΒΕ Λευκωσίας σε συνεργασία με
την Τοπική Επιτροπή Βιομηχάνων
του συμπλέγματος Βιομηχανικών Ζω-
νών και Περιοχών της Δυτικής Λευ-
κωσίας που καλύπτει τη Βιομηχανική
Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς, τη Βιομη-
χανική Ζώνη Παλιομετόχου και τη
Βιοτεχνική Ζώνη Μάμμαρι.
Η ανταπόκριση των επιχειρήσεων
μελών του ΕΒΕ Λευκωσίας ήταν ση-
μαντική με αποτέλεσμα να στεφθεί με
επιτυχία η όλη εκδήλωση. 
Έκκληση προς τις επιχειρήσεις μέλη

του ΕΒΕ Λευκωσίας για στήριξη του
θεσμού της αιμοδοσίας σε Βιομηχα-
νικές Ζώνες/Περιοχές απηύθυνε ο
αντιπρόεδρος τού ΕΒΕ Λευκωσίας κ.
Παναγιώτης Παπαφιλίππου, σημειώ-
νοντας παράλληλα την πολύ θετική
ανταπόκριση στη φετινή διοργάνωση. 
Με την πρωτοβουλία αυτή του ΕΒΕ
Λευκωσίας και της Τοπικής Επιτροπής
Βιομηχάνων ευελπιστείται ότι θα
προωθηθεί περαιτέρω αυτός ο ωραί-
ος και ανθρωπιστικός θεσμός ώστε η
αιμοδοσία στις επιχειρήσεις να γίνε-
ται σε πιο οργανωμένη και συστημα-
τική βάση.

Αιμοδοσία: 
Σημαντική Πρωτοβουλία

του ΕΒΕ Λευκωσίας 

Τα προβλήματα βιομηχανίας στην περι-
φέρεια Λευκωσίας συζητήθηκαν σε σύ-
σκεψη της Επιτροπής Βιομηχανίας του
ΕΒΕ Λευκωσίας στις 5 Οκτωβρίου 2010 με
προσκεκλημένο τον Πρόεδρο της Επιτρο-
πής Εμπορίου και Βιομηχανίας της Βουλής
των Αντιπροσώπων  κ. Λευτέρη Χριστο-
φόρου. 

Ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας του ΕΒΕ
Λευκωσίας κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου,
καλωσορίζοντας τον κ. Χριστοφόρου, τον
ευχαρίστησε για την ιδιαίτερη συμβολή της
Επιτροπής της οποίας προεδρεύει στη
Βουλή στην προώθηση νομοθετικής ρύθ-
μισης για καθορισμό του ενοικίου για κρα-
τικά τεμάχια σε βιομηχανικές ζώνες. 

Ακολούθως ο κ. Παπαφιλίππου αναφέρ-
θηκε στη σημασία του κλάδου της μετα-
ποιητικής στον τόπο και  ιδιαίτερα στον το-
μέα της απασχόληση καθώς και στα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά της Λευκωσίας. 

Στη συνέχεια συζητήθηκαν θέματα όπως

έργα υποδομής σε βιο-
μηχανικές ζώνες / περιο-
χές, το υψηλό κόστος
του βιομηχανικού ρεύ-
ματος, η ανάγκη αύξησης
του συντελεστή δόμη-
σης / κάλυψης σε βιομη-
χανικές ζώνες / περιοχές,
τα σχέδια στήριξης της
ανταγωνιστικότητας και
ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. 

Ο κ. Χριστοφόρου ενη-
μερώθηκε και για τα προ-
βλήματα που παρατηρούνται στην κατα-
κράτηση ΦΠΑ και καθυστερήσεις στις σχε-
τικές επιστροφές προς τις επιχειρήσεις κα-
θώς και στην επιβολή φορολογίας ακίνη-
της ιδιοκτησίας σε συμβάσεις μίσθωσης.

Η γενικότερη εντύπωση είναι οι αυξα-
νόμενες δυσκολίες που προκύπτουν στο
λειτουργικό περιβάλλον των βιομηχανιών

όπως αυξημένο κόστος ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, αυξήσεις στους κατώτατους μι-
σθούς, τέλη εισόδου ΧΥΤΥ πέραν από τα
τέλη ανακύκλωσης κλπ, αυξάνουν κατα-
κόρυφα το κόστος λειτουργίας των βιο-
μηχανιών, ιδιαίτερα την τελευταία πεντα-
ετία,  καθιστώντας τες  λιγότερο ανταγω-
νιστικές.

Τ ο Εμπορικό και Βιο-
μηχανικό Επιμελητή-

ριο Λευκωσίας χαιρετίζει
με ιδιαίτερη ικανοποίηση
την απόφαση του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου να συ-
μπεριλάβει κονδύλι ύψους
200 χιλιάδων Ευρώ στον
προϋπολογισμό του 2011
για την έναρξη των διαδι-
κασιών και των απαραιτή-
των ενεργειών για την
ανέγερση του Νέου Αρ-
χαιολογικού Μουσείου στη
Λευκωσία.
Το κονδύλι προορίζεται για
κάλυψη των δαπανών
ετοιμασίας των εγγράφων
και της προκήρυξης αρχι-
τεκτονικού διαγωνισμού
για το νέο αρχαιολογικό
μουσείο και στην ουσία
τροχιοδρομεί την υλοποί-
ηση του σημαντικότερου
πολιτιστικού έργου όχι
μόνο της πρωτεύουσας
αλλά ολόκληρης της Κύ-
πρου.
Υπενθυμίζεται ότι ήδη στο

ειδικό ταμείο ανέγερσης
του μουσείου υπήρχε στο
τέλος του 2008 ποσό
€34,190.0000 το οποίο
προήλθε από την κατάθεση
του 15% των κερδών από
τα τυχερά παιχνίδια του
ΟΠΑΠ στην Κύπρο.
Το ΕΒΕ Λευκωσίας θεωρεί
το νέο Αρχαιολογικό Μου-
σείο έργο ύψιστης προτε-
ραιότητας και ευρύτερης
εμβέλειας που αναβαθμίζει
την πολιτιστική μας υπο-
δομή και συμβάλλει στην
παρουσίαση και προβολή
του αρχαιολογικού πλού-
του της Κύπρου.
Το Επιμελητήριο Λευκω-
σίας εκφράζει ακόμη μια
φορά την ευαρέσκειά του
για την υλοποίηση των δε-
σμεύσεων του Προέδρου
της Δημοκρατίας προς το
ΕΒΕΛ ότι επί προεδρίας
του δεν πρόκειται να μα-
ταιωθεί κανένα έργο πολι-
τισμού.

Νέο Αρχαιολογικό
Μουσείο Λευκωσίας

Στιγμιότυπο από τη σύσκεψη

Στιγμιότυπο από τη αιμοδοσία

Συζήτηση προβλημάτων βιομηχανίας


