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Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Μηνιαία ενημερωτική έκδοση του ΕΒΕ Λευκωσίας � Τεύχος 38  � ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011on line
Οι επιχειρηματίες δεν αντέχουν άλλα βάρη!

• Πρόεδρος ΕΒΕΛ: Ο ιδιωτικός
τομέας, οι επιχειρήσεις δεν
μπορούν από μόνοι τους
να σηκώνουν τα βάρη της
οικονομίας. 
Αυτή τη στιγμή οι περισσότερες
επιχειρήσεις βρίσκονται
στο χείλος του γκρεμού

• Πρόεδρος ΚΕΒΕ: Ο ιδιωτικός
τομέας επιβαρύνεται το κόστος
της κρίσης, σε αντίθεση με 
το δημόσιο τομέα, ο οποίος
δεν έχει υποστεί τίποτα

Λεπτομέρειες στη σελ. 2

Ε.Ε.: Ιδιαίτερη 
σημασία στη Διαχείριση

Καινοτομίας

• Η Τεχνική Επιτροπή
Διαχείρισης Καινοτομίας
παράγει σημαντική εργασία 
με στόχο την ανάπτυξη
υποστηρικτών θεσμών στην
Ευρώπη

Λεπτομέρειες στη σελ. 3

Έργα στον
υπεραστικό 
δρόμο παρά 

τη Βιομηχανική
Ζώνη Ιδαλίου

Λεπτομέρειες στη σελ. 3

Συνάντηση με ΡΑΕΚ
• Το ΕΒΕΛ έθεσε τις

ανησυχίες του αναφορικά
με τις προτεινόμενες
αυξήσεις σε κάποιες
διατημήσεις ρεύματος

Λεπτομέρειες στη σελ. 3

Η ηγεσία του ΕΒΕΛ στη συνέλευση

Μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών παρακολούθησε τη συνέλευση



Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η
σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση του Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκω-
σίας (ΕΒΕΛ).

Κατά τη συνέλευση τα μέλη του ΕΒΕΛ τόνι-
σαν με ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν αντέχουν σε άλ-
λες φορολογικές επιβαρύνσεις και απαίτησαν
όπως η κυβέρνηση στρέψει την προσοχή της
στη δημοσιονομική εξυγίανση.

Ειδικότερα υπογράμμισαν ότι οι επιχειρήσεις
δεν μπορούν να αναλάβουν περισσότερα βάρη
λόγω της κρίσης και ζήτησαν όπως τα νέα μέ-
τρα προσανατολιστούν περισσότερο σε περι-
κοπές που αφορούν το δημόσιο τομέα και συ-
γκεκριμένα την κρατική μηχανή.

Στη συνέλευση μίλησαν ο Πρόεδρος του
ΕΒΕΛ Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης και ο
Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Μάνθος Μαυρομμάτης.

Αρχικά ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ, αφού καλω-
σόρισε τα μέλη του τόνισε τα ακόλουθα: 

Ο ιδιωτικός τομέας, οι επιχειρηματίες δεν
μπορούν από μόνοι τους να σηκώνουν τα βάρη
της οικονομίας. Αυτή τη στιγμή οι περισσότερες
επιχειρήσεις βρίσκονται στο χείλος του γκρε-
μού. Οι πωλήσεις τους έχουν συρρικνωθεί , οι
τζίροι τους έχουν μειωθεί, τα κέρδη τους έχουν
εξανεμιστεί, η βιωσιμότητα τους κρέμεται από
μια κλωστή.

Την ίδια ώρα είναι επιφορτισμένοι με μεγάλα
δάνεια και ψηλά επιτόκια, με ασήκωτη φορο-
λογία και με σοβαρά προβλήματα ρευστότητας.

Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα , όχι μόνο της
διεθνής οικονομικής κρίσης,  αλλά και της
ατολμίας της Πολιτείας να αγγίζει τον υπερ-
τροφικό,  πολυέξοδο και αντιπαραγωγικό ευρύ
δημόσιο τομέα. Από τη στιγμή που για λόγους
πολιτικού κόστους, προστατεύονται τα προ-
κλητικά προνόμια των δημοσίων υπαλλήλων, το
βάρος μετατίθεται στους ώμους του επιχειρη-
ματικού κόσμου.

Από τη στιγμή που κυβέρνηση και κόμματα
«νταντεύουν» τους δημόσιους υπαλλήλους, η
ευθύνη κάλυψης  των ελλειμμάτων και των χρε-
ών μετατίθεται πάνω μας. Όμως, δεν φταίει κα-
νένας επιχειρηματίας για τις «τρύπες» των ελ-
λειμμάτων και των χρεών. Δεν ευθύνεται καμία
ιδιωτική επιχείρηση για τις σπατάλες, τις υπερ-
βάσεις δαπανών και τα «χουβαρτιλίκια» του δη-
μόσιου τομέα.

Εμείς, δεν αμειβόμαστε από
το κράτος, δεν πηγαίνουμε τα-
ξίδια με πληρωμένα εισιτήρια,
δεν παρακολουθούμε σεμινά-
ρια στο εξωτερικό με πληρω-
μένα έξοδα. Ακόμα , εμείς δεν
παίρνουμε διπλές και τριπλές
συντάξεις, δεν λαμβάνουμε
αυξήσεις, προσαυξήσεις και
ΑΤΑ και δεν έχουμε δωρεάν ιατρική περίθαλψη
στα νοσοκομεία και αλλού.

Εμείς, είμαστε ο υγιής κορμός της οικονομίας
που συντηρείται μόνος του. Είμαστε το οξυγό-
νο της οικονομίας που δημιουργούμε θέσεις ερ-
γασίας, επενδύσεις και ανάπτυξη. Είμαστε αυ-
τοί που μέσα στα ερείπια του 1974 δημιουργή-
σαμε το οικονομικό θαύμα.

Φτάνει πια! Ναι, εμείς η επιχειρηματική τάξη
του τόπου δηλώνουμε ότι η κατάσταση δεν πάει
άλλο. Δεν αντέχουμε πια. Αυτό είναι το ξεκά-
θαρο μήνυμα που πρέπει να στείλουμε σήμερα
προς πολλούς αποδέκτες. Κυβέρνηση και κόμ-
ματα, όπως εύστοχα λέει και το πανό μας, πρέ-
πει να καταλάβουν ότι έφτασε η ώρα των με-
γάλων αποφάσεων. Ήρθε η στιγμή της αλήθει-
ας. Το μαχαίρι πρέπει να φτάσει στο κόκκαλο. 

Και κατέληξε ο κ.Αγκαστινίωτης:       .
Ως ΕΒΕΛ και σε πλήρη συνεργασία με το

ΚΕΒΕ και τα άλλα τοπικά Επιμελητήρια κρού-
ομε για ύστατη φορά τον κώδωνα του κινδύνου: 

•Μαζέψτε τις σπατάλες σας  για να σωθεί η
οικονομία.

•Στηρίξτε την επιχειρηματική ανάπτυξη για το
καλό όλων.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Μάνθος Μαυρομ-
μάτης, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΕΒΕ
Λευκωσίας, απόδειξε με στοιχεία ότι ο δημόσιος
τομέας απορροφά τους μεγαλύτερους πόρους
εσόδων του κράτους και ότι ο ιδιωτικός τομέ-
ας επιβαρύνεται το κόστος της κρίσης, σε

αντίθεση με το δημόσιο τομέα, ο οποίος δεν έχει
υποστεί τίποτα.

Αρχικά ο κ. Μαυρομμάτης αναφέρθηκε στο
θέμα της δραματικής αύξησης της ανεργίας,
υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι όλοι οι άνερ-
γοι προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα.

Αναφερόμενος στην επικερδότητα των επι-
χειρήσεων, ο κ. Μαυρομμάτης τόνισε ότι τα τε-
λευταία δύο χρόνια η συνολική κερδοφορία των
επιχειρήσεων μειώθηκε κατά €1.8 δις, με απο-
τέλεσμα πολλές χιλιάδες επιχειρήσεις να γίνουν
ζημιογόνες και να αναγκαστούν να αναστείλουν
τη λειτουργία τους.

Αναφορικά με τη δραματική αύξηση των δη-
μοσίων δαπανών, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ πρό-
τεινε μέτρα τα οποία μπορούν να μειώσουν τις
δημόσιες δαπάνες, όπως για παράδειγμα, ανα-
πτυξιακά έργα από τον ιδιωτικό τομέα με πα-

ροχή κινήτρων, κοινωνικές
παροχές σε όσους έχουν
πραγματικά ανάγκη, αυστη-
ρός περιορισμός σπάταλου
κράτους και ουσιαστική συ-
γκράτηση του κρατικού μι-
σθολογίου.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος
του ΚΕΒΕ αναφέρθηκε στο

θέμα των συντάξεων και του εφάπαξ, παρου-
σιάζοντας συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία
αποδεικνύουν αφενός ότι η κρατική σύνταξη εί-
ναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον τριπλάσια της
αναλογικής σύνταξης και αφετέρου ότι τα εφ’
Άπαξ είναι πολύ πιο γενναιόδωρα από τα Ταμεία
Προνοίας. Το κόστος των κρατικών συντάξεων,
σύμφωνα με τον κ. Μαυρομμάτη ανέρχεται στο
29% του κρατικού μισθολογίου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ ανα-
φέρθηκε στους κινδύνους του 2011 απέναντι
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στην
κυπριακή οικονομία. Έλλειψη ρευστότητας,
προβληματικές εισπράξεις, αδυναμία εξυπηρέ-
τησης υπέρογκου δανεισμού, αύξηση εξόδων
(καύσιμα, ρεύμα, νερό), στασιμότητα αγοράς,
υποτονικότητα ζήτησης είναι μερικά από τα προ-
βλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις
το 2011. Όσον αφορά την κυπριακή οικονομία,
υπάρχουν κίνδυνοι και για άλλες υποβαθμίσεις
ξένων οίκων αξιολόγησης, ενώ αναμένεται να
παρατηρηθεί αυξημένο κόστος εξυπηρέτησης
του δημόσιου χρέους. Ακόμα μίλησε για το αβέ-
βαιο μέλλον των Κυπριακών Αερογραμμών και
για τον αυξημένο πληθωρισμό (καύσιμα, τρό-
φιμα, κ.α.).

Ο επιχειρηματικός κόσμος, σύμφωνα με τον
κ. Μαυρομμάτη, αγωνιά για τις μελλοντικές προ-
οπτικές και διστάζει να υλοποιήσει επενδυτικούς
σχεδιασμούς. Για τον επιχειρηματικό κόσμο η
ύφεση ξεπεράστηκε, η κρίση όμως παραμένει.

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

Μεγάλη αντίδραση στη συνέλευση του ΕΒΕΛ
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Μάνθος Μαυρομμάτης

on line

Φτάνει πια! 
Η επιχειρηματική 
τάξη του τόπου 

δεν αντέχει άλλο



Συνάντηση με ΡΑΕΚ
Η αρμόδια Επιτροπή του ΚΕΒΕ

για θέματα ηλεκτρικού ρεύματος,
στην οποία συμμετέχουν και εκ-
πρόσωποι του ΕΒΕ Λευκωσίας
είχε συνάντηση στις 17 Δεκεμ-
βρίου 2010 με τη Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας Κύπρου.

Αντικείμενο της συνάντησης
ήταν το προσχέδιο Απόφασης
για Διαφοροποίηση και Αναϊ-
σορρόπηση των Διατιμήσεων της
ΑΗΚ το οποίο η ΡΑΕΚ έθεσε σε
δημόσια διαβούλευση.

Στη συνάντηση η αντιπροσω-
πεία έθεσε τις ανησυχίες του
εμποροβιομηχανικού κόσμου
όσον αφορά τις προτεινόμενες
αυξήσεις σε κάποιες διατιμήσεις
μεσούσης τις οικονομικής κρίσης.
Τονίστηκαν οι προβληματισμοί
του Επιμελητηρίου όσον αφορά
την επιβάρυνση στο σύστημα
παραγωγής που προκαλούν διά-
φοροι καταναλωτές σε βάρος
της βιομηχανίας και την ανάγκη
νέων μετρήσεων για τη διακύ-
μανση φορτίων των διάφορων
καταναλωτών.

Ανησυχίες προκαλεί και ο τρό-
πος διαχείρισης του πιο σημα-

ντικού αντικειμένου κόστους της
ΑΗΚ που είναι τα καύσιμα αλλά
και η ανάγκη εξοικονόμησης πό-
ρων από την ΑΗΚ παρά η διεύ-
ρυνση των εσόδων της με απα-
νωτές αυξήσεις στις χρεώσεις.

Τέλος η αντιπροσωπεία επα-
νέλαβε την ανάγκη για κατάρ-
γηση της μέγιστης ζήτησης που
αποτελεί πάγιο αίτημα του ΚΕΒΕ
αλλά και για εκπόνηση μελέτης
από εξωτερικούς εμπειρογνώ-
μονες  για το κόστος ηλεκτρικού
ρεύματος και την επιβάρυνση
που προκαλείται από τις διάφο-
ρες κατηγορίες πελατών/ κατα-
ναλωτών.

Οι θέσεις του ΚΕΒΕ υποβλή-
θησαν με γραπτό σημείωμα προς
την ΡΑΕΚ.

Στην αντιπροσωπεία συμμε-
τείχαν από το ΕΒΕ Λευκωσίας ο
Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας  κ.
Παναγιώτης Παπαφιλίππου, οι
κ.κ. Κώστας Γεωργαλλής, Μαρί-
νος Καλλής και Γιαννάκης Κα-
τσιδιάρης καθώς και ο Διευθυ-
ντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευ-
κωσίας κ. Ανδρέας Α. Αντωνιά-
δης.

Συνεδρίασε στις 11 Ιανουα-
ρίου 2011 στις Βρυξέλλες η Τε-
χνική Επιτροπή CEN/TC 389
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Τυποποίησης για τη Διαχείριση
Καινοτομίας.

Ενδεικτικό της σημασίας που
αποδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή στις εργασίες της συγκε-
κριμένης Τεχνικής Επιτροπής
για τη Διαχείριση Καινοτομίας,
αποτελεί επιστολή που έστειλε
ο Γενικός Διευθυντής της Γενι-
κής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων
και Βιομηχανίας. Απευθυνόμε-
νος στην Τεχνική Επιτροπή
αναφέρει ότι αυτή «παράγει
σημαντική εργασία στον το-
μέα της διαχείρισης / διεύθυν-
σης καινοτομίας που δυνατό να
έχει μακρόχρονη επίδραση
στην ανάπτυξη υποστηρικτι-
κών θεσμών/μηχανισμών στην
Ευρώπη».

Η συγκεκριμένη Τεχνική Επι-
τροπή αποσκοπεί στην τυπο-
ποίηση εργαλείων, μεθόδων
και διαδικασιών που επιτρέ-
πουν σε επιχειρήσεις και ορ-
γανισμούς να αναπτύξουν τη
διαχείριση καινοτομίας.

Κατά τη συνάντηση στις Βρυ-
ξέλλες προσκλήθηκαν  οι 6

Ομάδες Εργασίας που είχαν
συσταθεί από την Τεχνική Επι-
τροπή και παρουσίασαν την
πρόοδο στις εργασίες τους για
την ανάπτυξη προδιαγραφών
για διάφορες πτυχές των θε-
μάτων διαχείρισης καινοτομίας.

Από τις μέχρι σήμερα διερ-
γασίες διαφαίνεται η προοπτι-
κή για μελλοντική κατάληξη
σε κείμενο Τεχνικών Προδια-
γραφών το οποίο θα αποσταλεί,
με βάση τις καθορισμένες δια-
δικασίες,  για έγκριση και υιο-

θέτηση από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Τυποποίησης (CEN).

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυ-
ποποίησης αποδίδει ιδιαίτερη
σημασία στα θέματα καινοτο-
μίας και για αυτό το λόγο συμ-
μετέχει στην Τεχνική Επιτροπή
CEN/TC 389 σαν πλήρες μέλος.
Ο CYS εκπροσωπείται στην Τε-
χνική Επιτροπή από τον κ. Αν-
δρέα Α. Αντωνιάδη, Διευθυντή
Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκω-
σίας ο οποίος και παρέστη στη
συνάντηση των Βρυξελλών.
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on line
Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Πληροφορούνται τα μέλη του Εμπορι-
κού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευ-
κωσίας που δραστηριοποιούνται στις Βιο-
μηχανικές Ζώνες Ιδαλίου, Πέρα Χωρίου
Νήσου και Τσερίου, που επηρεάζονται από
τις εργασίες που διεξάγονται στον υπε-
ραστικό δρόμο Λεμεσού-Λευκωσίας, ότι η
λωρίδα εξόδου από τη Βιομηχανική Ζώνη
Ιδαλίου με κατεύθυνση τη Λευκωσία (έξο-
δος πιστακίων) θα ολοκληρωθεί εντός των
επόμενων 10 ημερών.

Το κλείσιμο της εξόδου προς τον υπε-
ραστικό δρόμο κατέστη αναγκαίο για τις
εργασίες διαπλάτυνσης του αυτοκινητό-
δρομου. Όμως το παράλληλο κλείσιμο της
εξόδου αυτής μαζί με την έξοδο της
Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Λα-
τσιά, είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση
κυκλοφοριακής συμφόρησης σε όλο το μή-
κος του παλαιού δρόμου Λεμεσού – Λευ-
κωσίας.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας ήγειρε το θέμα της
ταλαιπωρίας που δημιουργείται σε επαφές
με το Τμήμα Δημοσίων Έργων από το
οποίο δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι οι ερ-
γασίες στην έξοδο πιστακίων  θα επι-
σπευθούν ώστε να ολοκληρωθούν εντός
10 ημερών.

Έργα στον υπερα-
στικό δρόμο παρά
τη Βιομηχανική
Ζώνη Ιδαλίου

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από τη βράβευση 
του κ. Παναγιώτη Παπαφιλίππου

Ε.Ε.: Ιδιαίτερη σημασία 
στη Διαχείριση Καινοτομίας

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα
στο ξενοδοχείο Hilton Park στη
Λευκωσία ειδική τελετή, κατά την
οποία η πρεσβεία της Κίνας στην
Κύπρο τίμησε Κύπριους επιχειρη-
ματίες για την επιτυχή πορεία
τους και τη συμβολή τους στην
ανάπτυξη των κυπροκινεζικών
εμπορικών σχέσεων.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με
αφορμή την άφιξη του νέου εμπο-
ρικού ακολούθου της Κινεζικής

Πρεσβείας στην Κύπρο κυρίου
Zhang Xinmin και σε αυτήν μίλη-
σαν τόσο ο Κινέζος πρέσβης όσο
και ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευ-
κωσίας Παναγιώτης Παπαφιλίπ-
που, οι οποίοι εξήραν τις φιλικές
σχέσεις Κύπρου- Κίνας σε όλα τα
επίπεδα. Έδωσαν επίσης την υπό-
σχεση ότι θα εργαστούν για πε-
ραιτέρω ανάπτυξή τους. 

Εκδήλωση Πρεσβείας Κίνας 
για τους Κύπριους επιχειρηματίες


