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Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Μηνιαία ενημερωτική έκδοση του ΕΒΕ Λευκωσίας � Τεύχος 36 � ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2010on line

Πολεοδομική αμνηστία

σε Βιομηχανικές

Ζώνες/Περιοχές

Σελ.4

Σεμινάριο «Εναρμονισμένα

Πρότυπα & Σήμανση CE στον

ηλεκτρομηχανικό τομέα 

Σελ. 4

Μέτρα πρόληψης

Πυρκαγιών στη Βιομηχανική

περιοχή Στροβόλου

Σελ. 4

Έργα στη

Βιομηχανική

περιοχή Στροβόλου

Σελ. 4

Τελετή αδελφοποίησης του ΕΒΕ Λευκωσίας  
με το Επιμελητήριο Εύβοιας στη Χαλκίδα

• Πρόεδρος ΕΒΕΛ: 
Η αδελφοποίηση των δύο
Επιμελητηρίων θα αποτελέσει
χρήσιμο μοχλό ανάπτυξης και
δημιουργίας και για την Ελλάδα
και για την Κύπρο

•Πρόεδρος Επιμ. Εύβοιας:
Η αδελφοποίηση των
Επιμελητηρίων θα ενδυναμώσει
τις εμπορικές σχέσεις των μελών
των

Λεπτομέρειες στις σελ. 2

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε

Συνάντηση ΕΒΕΛ με Νομάρχη Εύβοιας

•Ιδιαίτεροι δεσμοί ΕΒΕΛ με τη Νομαρχία της Εύβοιας

Λεπτομέρειες σελ. 3 

Επίσκεψη της Υπουργού Εργασίας
σε Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές

•Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις
των βιομηχανιών 

Λεπτομέρειες σελ. 3

Στιγμιότυπο από την τελετή υπογραφής του Πρωτοκόλλου αδελφοποίησης



Η αδελφοποίηση του Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας με το
Επιμελητήριο Εύβοιας δεν είναι τυπική εκ-
δήλωση αβρότητας αλλά πράξη αναγκαιό-
τητας τόνισε  ο Πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Εύβοιας κ. Παναγιώτης Σίμωσης κατά την
τελετή της αδελφοποίησης που έγινε στο
Επιμελητήριο Εύβοιας στη Χαλκίδα.

Η αδελφοποίηση των δύο Επιμελητηρίων
πρόσθεσε  θα αποτελέσει αποφασιστικό πα-
ράγοντα για την περαιτέρω ενδυνάμωση
των εμπορικών σχέσεων των μελών των δύο
Επιμελητηρίων, εδραιώνοντας ένα δεσμό
συνεργασίας που θα αποσκοπεί στην ανά-
πτυξη των δύο περιοχών μέσα στο δυσμενές
Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Οικονομικό περι-
βάλλον. 

Η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου
και ο σκληρός ανταγωνισμός που προέκυψε
λόγω της παγκοσμιοποίησης των αγορών, κα-
θιστούν ακόμη πιο αναγκαία την ενδυνάμω-
ση εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο επι-
χειρηματικών κόσμων και η αδελφοποίηση θα
βοηθήσει στην δημιουργία ενός ισχυρού
πλέγματος αμφίδρομης συνεργασίας στους
τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, του του-
ρισμού, του περιβάλλοντος και του πολιτι-
σμού και θα ανοίξει νέες προοπτικές για την
αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέρο-
ντος. 

Η κοινή γλώσσα, οι κοινές πολιτιστικές κα-
ταβολές και παραδόσεις, τα κοινά πρότυπα

ανάπτυξης και αντιμετώπισης των σύγχρο-
νων προβλημάτων, συνιστούν εγγύηση ου-
σιαστικής συνεργασίας σε Ευρωπαϊκό και σε
Διεθνές επίπεδο.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομη-
χανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας κ. Χρι-
στόδουλος Αγκαστινιώτης στη δική του ομι-
λία στην τελετή αναφέρθηκε στην ιστορική
σημασία  του γεγο-
νότος και διαχρονικά
στους δεσμούς της
Κύπρου με την Εύβοια
και στις σπουδαίες
προοπτικές που ανοί-
γονται για τις δυο
πλευρές. Ειδικότερα
ανέφερε ότι «η φιλο-
ξενία των προσφύγων
– Κυπρίων στην Εύ-
βοια το 1974 υπήρξε ζεστή και η απορρόφηση
τους για εργασία στις ευβοϊκές επιχειρήσεις
άμεση. Οι δεσμοί φιλίας με την Εύβοια εν-
δυναμώθηκαν ακόμη περισσότερο μετά τις
πυρκαγιές του 2007 όταν το ΕΒΕ Λευκωσίας
σε ένδειξη αλληλεγγύης προσέφερε στο
νομό Ευβοίας ένα πυροσβεστικό όχημα.  

Η Κύπρος που αποτελεί την πύλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης στη Μέση Ανατολή και η
Ελλάδα που είναι η πύλη προς τα  Βαλκάνια
ορίζουν την αδελφοποίηση των δύο Επιμε-
λητηρίων που είναι πολύ σημαντικό και πολύ
χρήσιμος μοχλός ανάπτυξης και δημιουργίας

για τις δύο πλευρές, υπογράμμισε ο κ. Αγκα-
στινιώτης.

Οι Πρόεδροι των δύο  Επιμελητηρίων στο
πλαίσιο της Αδελφοποίησης υπέγραψαν
Πρωτόκολλο Συνεργασίας των δύο Φορέων,
ενώ η εκδήλωση έκλεισε με την απονομή βε-
βαιώσεων στους συμμετέχοντες επιχειρη-
ματίες μέλη του Επιμελητηρίου Εύβοιας στο

πρόγραμμα Leonardo Da
Vinci που πραγματοποιή-
θηκε στην Κύπρο τον Φε-
βρουάριο του 2010 με
τίτλο «Εξαγωγικό Μάρ-
κετινγκ».

Στη τελετή παρευρέ-
θηκαν εκ μέρους του
ΕΒΕ Λευκωσίας  οι Αντι-
πρόεδροι κα Έλενα Τά-
νου, κ. Παναγιώτης Πα-

παφιλίππου, ο κ. Μιχάλης Μουσιούττας τα
μέλη του Συμβουλίου κ.κ. Κώστας Γεωρ-
γαλλής και Πάμπος Αγρότης, ο Διευθυντής
Σωκράτης Ηρακλέους και η Ανώτερη Λει-
τουργός Νιόβη Παρισινού.

Εκ μέρους του Επιμελητηρίου Εύβοιας πα-
ρευρέθηκαν το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρό-
εδρος του εμπορικού Συλλόγου, ο Πρόεδρος
του Νομαρχιακού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Εμπόρων
και Βιοτεχνών Εύβοιας, η Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Εύβοιας
και πολλοί άλλοι επίσημοι.

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
Τελετή αδελφοποίησης του ΕΒΕ Λευκωσίας  

με το Επιμελητήριο Εύβοιας στη Χαλκίδα

Στιγμιότυπο από την τελετή αδελφοποίησης των δύο Επιμελητηρίων

Οι πρόεδροι των δύο

Επιμλητηρίων 

υπέγραψαν Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας μεταξύ

των δύο φορέων
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on line
Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Η αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκω-
σίας η οποία μετέβη στην Εύβοια για την
τελετή αδελφοποίησης με το Επιμελη-
τήριο της Εύβοιας είχε συνάντηση με
τον Νομάρχη Εύβοιας κ. Αθανάσιο
Μπουραντά.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Χριστόδου-
λος Ε. Αγκαστινιώτης αφού ευχαρίστη-
σε το Νομάρχη για τη συνάντηση, ανα-
φέρθηκε στους ιδιαίτερους δεσμούς
του Επιμελητηρίου με τη Νομαρχία της
Εύβοιας που ξεκίνησε τον Οκτώβριο
του 2007 όταν αντιπροσωπεία του ΕΒΕΛ
επισκέφθηκε την Εύβοια για να εκφρά-
σει την αμέριστη και έμπρακτη συμπα-
ράσταση του Επιμελητηρίου Λευκωσίας
και των μελών του στους πυρόπληκτους
από την πύρινη λαίλαπα που έπληξε με-

γάλες περιοχές του ελλαδικού χώρου.
Ο κ. Μπουραντάς αφού καλωσόρισε

την αντιπροσωπεία ευχαρίστησε το

ΕΒΕΛ για την επίσκεψη και αναφέρθηκε

στα διάφορα προβλήματα που ταλανί-

ζουν τον Νομό Εύβοιας εξ’αιτίας της οι-

κονομικής κρίσης.

Σε ένδειξη εκτίμησης προς το πρόσω-

πο του ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ επέδωσε

στη Νομαρχία εκ μέρους του Επιμελη-

τηρίου  ασημένιο αντίγραφο του ναυα-

γίου της Κερύνειας.

Η αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας

αποτελείτο από τους Αντιπρόεδρους κα

Έλενα Τάνου, κ. Παναγιώτη Παπαφιλίπ-

που, κ. Μιχάλη Μουσιούττα τα μέλη του

Συμβουλίου κ.κ. Κώστα Γεωργαλλή και

Πάμπο Αγρότη, το Διευθυντή κ.Σωκράτη

Ηρακλέους και την Ανώτερη Λειτουργό

κα. Νιόβη Παρισινού.

Συνάντηση ΕΒΕΛ με Νομάρχη Εύβοιας

Επίσκεψη Υπουργού 
Εργασίας σε Βιομηχανικές

Ζώνες
Με την ευκαιρία της Εβδο-

μάδας Ασφάλειας και Υγείας
στο Χώρο Εργασίας η Υπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κα. Σωτηρούλλα
Χαραλάμπους επισκέφθηκε
βιομηχανικές μονάδες στη Δυ-
τική Λευκωσία.

Συγκεκριμένα η Υπουργός
επισκέφθηκε την εταιρεία Πα-
γωτά Παπαφιλίππου στη Βιο-
μηχανική Ζώνη Παλιομετόχου,
και τις εταιρείες Hadjikyriacos
Alkis (Frou Frou) Ltd και Enfoton
Solar Ltd στη Βιομηχανική Πε-
ριοχή Κοκκινοτριμιθιάς.

Κατά την επίσκεψη η Υπουρ-

γός ξεναγήθηκε στις εγκατα-

στάσεις των βιομηχανιών, όπου

της επεξηγήθηκαν οι διαδικα-

σίες/λειτουργίες των μονάδων

και τα αυστηρά μέτρα ασφά-

λειας που παίρνουν για τη δια-

σφάλιση του προσωπικού τους

όσο και της ποιότητας εργα-

σίας.

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο

από την επίσκεψη της Υπουρ-

γού Εργασίας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων στις εγκαταστά-

σεις της εταιρείας Παγωτά Πα-

παφιλίππου στη Βιομηχανική

Ζώνη Παλιομετόχου.

Προωθείται η αδελφοποίηση
των Επιμελητηρίων 

Λευκωσίας και Μπρατισλάβας
Οι προοπτικές αδελφοποίη-

σης των Εμπορικών και Βιομη-
χανικών Επιμελητηρίων Λευ-
κωσίας και Μπρατισλάβας συ-
ζητήθηκαν με την ευκαιρία της
πραγματοποίησης στη Σλοβα-
κική πρωτεύουσα Επιχειρημα-
τικού Φόρουμ προβολής της
Κύπρου ως περιφερειακού κέ-
ντρου υπηρεσιών.

Το Φόρουμ διοργανώθηκε
από το ΚΕΒΕ στα πλαίσια της
επίσημης επίσκεψης στην
Μπρατισλάβα του Προέδρου
της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη
Χριστόφια.

Της αποστολής του ΚΕΒΕ
ηγήθηκε ο Πρόεδρος του ΕΒΕ
Λευκωσίας κ. Χριστόδουλος

Ε. Αγκαστινιώτης συνοδευό-
μενος από τον Αντιπρόεδρο
του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Πανα-
γιώτη Παπαφιλίππου, οι οποίοι
συναντήθηκαν στο Σλοβάκικο
Επιμελητήριο με το Διευθυντή
του Τμήματος Ευρωπαϊκών Θε-
μάτων και το Διευθυντή του
Επιμελητηρίου και μελέτησαν
θέματα που αφορούν τον επι-
χειρηματικό κόσμο.

Στη συνάντηση τέθηκαν οι
βάσεις για στενότερη συνερ-
γασία και οι προοπτικές αδελ-
φοποίησης των Επιμελητηρίων
Λευκωσίας και Μπρατισλάβας
την οποία ευνοούν και οι δύο
πλευρές και θα προωθήσουν.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του ΕΒΕΛ
με το Νομάρχη Εύβοιας

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη της Υπουργού

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση
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on line
Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Η δυνατότητα επέκτασης του
θεσμού της πολεοδομικής

αμνηστίας ώστε να καλύπτει Βιο-
μηχανικές Ζώνες/Περιοχές και
Βιοτεχνικές Ζώνες/Περιοχές ήταν
το αντικείμενο συζήτησης στις
22 Οκτωβρίου 2010 στην Επιτρο-
πή Εμπορίου και Βιομηχανίας της
Βουλής των Αντιπροσώπων.
Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει
στην εφαρμογή της πολεοδομικής
αμνηστίας για κάλυψη υφιστάμε-
νων προσθηκών και παρατυπιών
όσον αφορά το συντελεστή κά-
λυψης και δόμησης, την αύξηση
του αριθμού των ορόφων, τη δια-
φοροποίηση της χωροταξικής διά-
ταξης και την τήρηση αποστάσε-
ων.
Εκ πρώτης όψεως τόσο οι αρμό-
διες υπηρεσίες, όσον και τα τοπι-
κά Επιμελητήρια αλλά και τα μέλη
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής

Εμπορίου και Βιομηχανίας εξε-

φράστηκαν θετικά για την εισα-

γωγή του θεσμού της πολεοδομι-

κής αμνηστίας, εφόσον  η εφαρ-

μογή του δεν θα επηρεάζει θέμα-

τα που άπτονται της ασφάλειας

των βιομηχανικών/βιοτεχνικών

υποστατικών και περιοίκων. 

Στην σύσκεψη παρέστησαν εκ-

πρόσωποι του Υπουργείου Εμπο-

ρίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,

του Υπουργείου Οικονομικών, του

Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμή-

ματος Κτηματολογίου, καθώς και

όλων των τοπικών Επιμελητη-

ρίων.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας εκπροσωπή-

θηκε στη σύσκεψη από τον Αντι-

πρόεδρο Βιομηχανίας κ. Πανα-

γιώτη Παπαφιλίππου και το Διευ-

θυντή Βιομηχανίας κ. Ανδρέα

Αντωνιάδη.

Πολεοδομική αμνηστία 
σε Ζώνες / Περιοχές

Ο Δήμαρχος Στροβόλου συγκάλε-
σε ευρεία σύσκεψη την Παρα-
σκευή 15 Οκτωβρίου 2010, με
όλους τους εμπλεκομένους φορείς
για συζήτηση του κινδύνου από
πυρκαγιά στις Βιομηχανικές Ζώνες
/ Περιοχές και του καθορισμού μέ-
τρων πρόληψης και αντιμετώπισης
τέτοιων περιστατικών.
Στη σύσκεψη το ΕΒΕ Λευκωσίας

εκπροσωπήθηκε από το Διευθυντή

Βιομηχανίας κ. Ανδρέα Α. Αντω-

νιάδη και τον Πρόεδρο της Τοπικής

Επιτροπής κ. Γιαννάκη Κατσιδιάρη.

Παρέστηκαν επίσης εκπρόσωποι

πολλών εταιρειών μελών του ΕΒΕ

Λευκωσίας που δραστηριοποιού-

νται στη Βιομηχανική Περιο-

χή/Ζώνη Στροβόλου.

Μέτρα πρόληψης 
πυρκαγιών στη Βιομηχανική

περιοχή Στροβόλου

Το ΕΒΕ Λευκωσίας χαιρε-
τίζει την έναρξη δύο βελ-
τιωτικών έργων στη Βιομη-
χανική Περιοχή Στροβόλου.
Το πρώτο αφορά τη βελ-
τίωση της συμβολής της
οδού Προπυλαίων με την
Λεωφόρο Δημήτρη Βικέλα
με την κατασκευή πρόσθε-
της αριστερόστροφης εξό-
δου. Το δεύτερο αφορά την
κατασκευή οδικής πρόσβα-
σης από την οδό Προπυ-

λαίων προς τον νέο χώρο
στάθμευσης μεταξύ Προ-
ποντίδος και Προπυλαίων
(πίσω από εργοστάσιο J.K.
Switchboards).  
Υπενθυμίζεται ότι η προώ-
θηση των έργων αυτών
ήταν ως αποτέλεσμα των
ενεργειών του ΕΒΕ Λευ-
κωσίας και μετά από συνά-
ντηση με το Διευθυντή των
Δημοσίων Έργων τον πε-
ρασμένο Μάιο.

Άρχισαν τα βελτιωτικά
έργα στη Βιομηχανική
περιοχή Στροβόλου

Στα πλαίσια της αποστολής του για ενημέ-
ρωση των μελών του και προσαρμογή σε νέ-
ους κανόνες λειτουργίας, το ΕΒΕ Λευκωσίας
διοργανώνει σε συνεργασία με τον Κυ-
πριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) σε-
μινάριο με το εν επικεφαλίδι θέμα στις 16 Δε-
κεμβρίου 2010  (8.30 – 17.00) στους χώρους
του Επιμελητηρίου Λευκωσίας.
Το σεμινάριο προσφέρει μοναδική ευκαιρία
στον εμποροβιομηχανικό κόσμο της Λευ-
κωσίας να γνωρίσει την έννοια των Εναρ-
μονισμένων Προτύπων και τις αρμοδιότητες
του Εθνικού Οργανισμού Τυποποίησης.
Πρόσθετα οι παρευρισκόμενοι θα κατανοή-
σουν την έννοια της σήμανσης CE και τις
υποχρεώσεις τους ως κατασκευαστές / ει-
σαγωγείς / έμποροι / προσφοροδότες σε
σχέση με τα εναρμονισμένα πρότυπα και τη
σήμανση CE.
Το πρόγραμμα ενδιαφέρει ιδιαίτερα διευ-
θυντές / στελέχη εταιρειών και βιομηχανι-
κών μονάδων, τεχνικούς διευθυντές, ηλε-
κτρολόγους και μηχανολόγους μηχανικούς
του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,

διευθυντές παραγωγής, διευθυντές ποιοτι-
κού ελέγχου, σύμβουλους, επιχειρήσεων, κα-
τασκευαστές – εξουσιοδοτημένους αντι-
πρόσωπους/εισαγωγείς/διανομείς ηλε-
κτρομηχανολογικών προϊόντων (π.χ. οικια-
κών συσκευών, παιγνιδιών, ηλεκτρονικών
υπολογιστών, επαγγελματικών συσκευών /
εργαλείων, ηλεκτρικών θερμοσιφώνων, υλι-
κών / εξοπλισμού ηλεκτρικών εγκαταστά-
σεων, συσκευών και συστημάτων κλιματι-
σμού, γεωργικών μηχανημάτων, συσκευών
υγραερίου, λεβήτων ζεστού νερού με υγρα-
έριο, ατμολεβήτων, φορητών πυροσβεστή-
ρων, καταδυτικού εξοπλισμού, αεροθαλά-
μων, δοχείων υπό πίεση). 
Για πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνείτε με την κα. Μαρία Θεοφά-
νους στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποί-
ησης (τηλ. 22411442,  ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο: m.theophanous@cys.org.cy) ή
με το ΕΒΕ Λευκωσίας (στο τηλ.22889600,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
reception@ncci.org.cy).

Θέμα: Σεμινάριο «Εναρμονισμένα
Πρότυπα & Σήμανση CE 

στον ηλεκτρομηχανολογικό τομέα» 

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Φωτογραφία από την έναρξη των έργων


