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Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Μηνιαία ενημερωτική έκδοση του ΕΒΕ Λευκωσίας � Τεύχος 43 � ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011on line

•Πρόεδρος ΕΒΕΛ: Ο ιδιωτικός τομέας
πληρώνει το μεγαλύτερο κόστος της
κρίσης και η Κύπρος πρέπει να
προχωρήσει στη λήψη μέτρων, για 
να αποφευχθεί η ένταξη της Κύπρου
στο Μηχανισμό Στήριξης
Λεπτομέρειες στη σελ. 2

•Πρόεδρος ΕΒΕΛ: 
Στενή σχέση του ΕΒΕΛ 
με το Υπουργείο Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού

•Υπ. Εμπορίου: οι συναντήσεις με το ΕΒΕΛ προσφέρονται
για παραγωγική ανταλλαγή απόψεων για θέματα που
αφορούν τις επιχειρήσεις

Λεπτομέρειες στη σελ. 3

•Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι της
Λευκωσίας παρουσίασαν το
όραμα και το πρόγραμμά
τους για την πρωτεύουσα

Λεπτομέρειες στη σελ. 3

Επιζήμια 
για την οικονομία 

οι απεργιακές 
κινητοποιήσεις

Σελ. 2

Συμμετοχή 
της Λευκωσίας 
στην τουριστική 

έκθεση στο Λονδίνο

Σελ. 3

Αναγκαία 
η βιομηχανία 
στη Ευρώπη

Σελ. 4

Σημαντικά μηνύματα για την οικονομία 
από Καζαμία, Βασιλείου και Σαρρή

Θέματα του επιχειρηματικού κόσμου συζήτησε
το ΕΒΕ Λευκωσίας με την Υπουργό Εμπορίου

Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι της Λευκωσίας 
σε μία μόνο κοινή συνάντηση

Στιγμιότυπο από τη συζήτηση για την οικονομία

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του ΕΒΕΛ 
με την Υπουργό

Στιγμιότυπο από τη συζήτηση 
με τους υποψήφιους Δημάρχους Λευκωσίας



Ε πιζήμιες και καταδικα-
στέες για το αύριο του

τόπου, χαρακτηρίζει το ΕΒΕ
Λευκωσίας τις απεργιακές κι-
νητοποιήσεις που εξήγγειλε
το συνδικαλιστικό κίνημα, με
αφορμή τα νέα μέτρα που
αποφάσισαν κυβέρνηση και
κόμματα.
Το ΕΒΕΛ θεωρεί τις κινητο-
ποιήσεις εκτός τόπου και χρό-
νου, αφού η κατάσταση της
κυπριακής οικονομίας δεν
προσφέρει την πολυτέλεια
για τέτοιες ακραίες κινήσεις.

Το ΕΒΕΛ καλεί το συνδικαλι-
στικό κίνημα να συνειδητο-
ποιήσει την πολύ άσχημη κα-
τάσταση της οικονομίας και να
αρθεί στο ύψος των περιστά-
σεων.
Ακόμα, το ΕΒΕΛ υπογραμμίζει
ότι δεν είναι δυνατόν οι προ-
νομιούχες τάξεις του πληθυ-
σμού να προχωρούν σε απερ-
γιακές κινητοποιήσεις, τη
στιγμή που η ιδιωτική οικονο-
μία (επιχειρήσεις και εργαζό-
μενοι) έχει καταβάλει ακριβό
τίμημα λόγω της κρίσης.

Οι συντεχνίες, τονίζει το

ΕΒΕΛ ας αφουγκραστούν την

αγωνία και την απογοήτευση

των 30,000 ανέργων και των

εκατοντάδων επιχειρήσεων

που έχουν αναστείλει τις ερ-

γασίες τους, βάζοντας λου-

κέτο.

Τώρα, αναφέρει το ΕΒΕΛ, δεν

είναι η ώρα των πολιτικών

αντιπαραθέσεων, αλλά η ώρα

της στήριξης της οικονομίας

και του τόπου.

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

Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

on line

Επιζήμια για την οικονομία 
οι απεργιακές κινητοποιήσεις
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Σημαντικά μηνύματα για την οικονομία
από Καζαμία, Βασιλείου και Σαρρή

Σ ημαντικά μηνύματα για το αύριο της οικο-
νομίας μας έστειλε η δημόσια συζήτηση που

οργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ), με θέμα «η Κυπριακή
οικονομία μπροστά στο μικροσκόπιο των Βρυ-
ξελλών».

Στη συζήτηση, που παρακολούθησε μεγάλος
αριθμός ενδιαφερομένων, μίλησαν ο Υπουργός
Οικονομικών κ. Κίκης Καζαμίας, ο Πρώην Πρόε-
δρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γιώργος Βα-
σιλείου και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών κ. Μι-
χάλης Σαρρής, ενώ συντονιστής ήταν ο επίτιμος
Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Μάνθος Μαυρομμάτης.

Σε εισαγωγική ομιλία του ο Πρόεδρος του
ΕΒΕΛ κ. Κώστας Γεωργαλλής  τόνισε τη σημα-
σία της εκδήλωσης και ανάφερε ότι ο επιχειρη-
ματικός κόσμος έχει βασανιστικά ερωτήματα
λόγω της παρατεταμένης κρίσης. Αφού είπε ότι
ο ιδιωτικός τομέας πληρώνει το μεγαλύτερο κό-
στος της κρίσης, επισήμανε ότι η Κύπρος πρέπει
να προχωρήσει στη λήψη των μέτρων που συμ-
φώνησαν κυβέρνηση και κόμματα, ώστε να απο-
φευχθεί η ένταξη της Κύπρου στο Μηχανισμό
Στήριξης.

Αφού χαιρέτησε τη συναίνεση των πολιτικών

δυνάμεων για την οικονομία, κάλεσε όλους σε
συστράτευση για ανατροπή των αρνητικών δε-
δομένων της οικονομίας.

Στη δική του ομιλία, ο Υπουργός Οικονομικών
κ. Κίκης Καζαμίας είπε ότι τα μέτρα είναι απα-
ραίτητα για να στείλουμε στο εξωτερικό το μή-
νυμα ότι η Κύπρος μπορεί να διορθώσει μόνη της
τα δημόσια οικονομικά της. Αφού χαρακτήρισε τα
μέτρα δίκαια προς όλες τις κατευθύνσεις, είπε ότι
δεν γνωρίζει κατά πόσο οι Οίκοι Αξιολόγησης θα
αναβαθμίσουν τώρα την Κύπρο.

Συνεχίζοντας ο κ. Καζαμίας ανάφερε ότι είναι
κάτι περισσότερο από αισιόδοξος και επισήμανε
ότι στόχος είναι η μείωση του ελλείμματος το
2012 κάτω του 3%. Αναφορά έκανε και στο θέμα
του δανείου από τη Ρωσία λέγοντας ότι δεν υπάρ-
χει οποιαδήποτε πολιτική, οικονομική ή εμπορι-
κή δέσμευση της κυβέρνησης προς τη Ρωσία. Οι
όροι του δανείου, είπε, είναι ξεκάθαροι, αλλά
λόγω του ότι αφορούν διμερή συμφωνία δεν μπο-
ρούν να δημοσιοποιηθούν.

Στη δική του ομιλία ο πρώην Πρόεδρος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας κ. Γιώργος Βασιλείου μί-
λησε για την ανάγκη ενίσχυσης του χρηματοοι-
κονομικού κέντρου της Κύπρου και στην αύξηση

της ανταγωνιστικότητας μας. Ο κ. Βασιλείου επέ-
κρινε όσους δεν συνειδητοποιούν την κρισιμότητα
των καιρών και αντιδρούν στα νέα μέτρα. Ακό-
μα, καυτηρίασε τη στάση των συντεχνιών, με
αφορμή τα νέα μέτρα. Αφού είπε ότι καθυστε-
ρήσαμε στη λήψη μέτρων, μίλησε για την ανάγκη
συναντίληψης και συναίνεσης για να ξεπερά-
σουμε τη δύσκολη συγκυρία. Ο κ. Βασιλείου κα-
θησύχασε τους παρευρισκόμενους ότι η Ευρω-
ζώνη δεν κινδυνεύει να διαλυθεί, γιατί η Ευρω-
παϊκή ολοκλήρωση είναι η μόνη λύση για την Ευ-
ρώπη.

Τέλος στη δική του ομιλία ο πρώην Υπουργός
Οικονομικών κ. Μιχάλης Σαρρής ανέλυσε τις εξε-
λίξεις στην ευρωζώνη, τονίζοντας ότι κανένας
δεν μπορεί να προβλέψει πως θα εξελιχθούν τα
πράγματα. Αναφερόμενος στην Κύπρο, είπε ότι
παρά το ότι όλοι απευχόμαστε την ένταξη στο
Μηχανισμό Στήριξης, η κυβέρνηση θα πρέπει να
έχει ένα ανοιχτό διάλογο με τους ευρωπαίους,
ώστε αν χρειαστεί να είμαστε προετοιμασμένοι
για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Και οι τρεις ομιλητές απάντησαν σε ερωτήσεις
των παρευρισκομένων. Την εκδήλωση χορήγησε
η Pwc.

Στιγμιότυπο από τη συζήτηση για την οικονομία Ο επιχειρηματικός κόσμος παρακολούθησε με ενδιαφέρον τη συζήτηση
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on line
Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Μ ε επιτυχία πραγματοποιήθη-
κε η εκδήλωση με τους υπο-

ψήφιους Δήμαρχους Λευκωσίας
που οργάνωσε το Επιμελητήριο
Λευκωσίας (ΕΒΕΛ). Η εκδήλωση,
στην οποία συμμετείχαν αρκετά
μέλη του ΕΒΕΛ ήταν μέσα στα
πλαίσια των προσπαθειών του να
γνωρίσει ο επιχειρηματικός κό-
σμος τις προτάσεις των υποψηφίων.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ.
Κώστας Γεωργαλλής, αφού ευχα-
ρίστησε τους υποψηφίους Δημάρ-
χους για την παρουσία τους, ανέ-
φερε ότι το ΕΒΕΛ ενδιαφέρεται για
τις θέσεις και τις απόψεις των υπο-
ψηφίων δημάρχων για τη Λευκω-
σία, διότι από τις πολιτικές που θα

ακολουθήσουν θα εξαρτηθεί σε
μεγάλο βαθμό και η δράση των επι-
χειρήσεων - μελών του Επιμελη-
τηρίου.
Ακόμα, πρόσθεσε ο κ. Γεωργαλλής,
το ΕΒΕΛ είναι στενός συνεργάτης
του Δημαρχείου Λευκωσίας, αφού
από κοινού προωθούνται πολλά
σχέδια και προγράμματα για τη
Λευκωσία.
Από την πλευρά τους οι υποψήφι-
οι δήμαρχοι παρουσίασαν στους
παρευρισκόμενους το όραμα και το
πρόγραμμά τους για την πρωτεύ-
ουσα και απάντησαν σε ερωτήσεις
των παρευρισκόμενων.

Θ
έματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για  τον επιχειρηματικό κόσμο
της Λευκωσίας συζητήθηκαν στην πρώτη συνάντηση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι-

μελητηρίου Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) με την Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού κα. Πραξούλλα Αντωνιάδου Κυριακού.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής καλωσορίζο-
ντας την Υπουργό αναφέρθηκε στη διαχρονικά στενή και εποικοδομη-
τική συνεργασία του Επιμελητηρίου με το Υπουργείο της, το οποίο  όπως
τόνισε ο επιχειρηματικός κόσμος θεωρεί δικό του Υπουργείο, αφού έχει
άμεση εμπλοκή με την επιχειρηματικότητα.
Η Υπουργός ανέφερε ότι αυτές οι συναντήσεις προσφέρονται για πα-
ραγωγική ανταλλαγή απόψεων για θέματα που αφορούν τον επιχειρη-
ματικό κόσμο της πρωτεύουσας και ειδικότερα για θέματα και προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει το Εμπόριο, η Βιομηχανία, οι Υπηρεσίες και
ο Τουρισμός, ιδιαίτερα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Τόνισε δε
ιδιαίτερα την ανάγκη για επικέντρωση στην ανάπτυξη της οικονομίας,
μέσω των επιχειρήσεων.
Στη συνάντηση με την Υπουργό ανταλλάχθηκαν απόψεις και συζητή-
θηκαν  θέματα όπως τα ξεπουλήματα, τα ωράρια των καταστημάτων, προ-
βλήματα που απορρέουν από τα τραπεζικά ιδρύματα, όπως οι πιστώσεις,
οι ακάλυπτες επιταγές και η ρευστότητα, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, η ανανέωση των συμβάσεων μίσθωσης των οικοπέδων στις βιο-
μηχανικές περιοχές και άλλα συναφή.
Η Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημέρωσε το Δι-
οικητικό Συμβούλιο για τις εξελίξεις στο θέμα των ερευνών για κοιτά-
σματα υδρογονανθράκων. Ειδική αναφορά έκαμε επίσης στις προοπτι-
κές του τουρισμού.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας από πλευράς του ενημέρωσε την Υπουργό και ζή-
τησε την αρωγή και συμπαράσταση της στο θέμα του Φωτοθεραπευτι-
κού Τουρισμού, την ανάγκη λειτουργίας καζίνου στη Λευκωσία, καθώς
και την ανάθεση του Συνεδριακού Κέντρου της Λευκωσίας μετά το 2012
στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευ-
κωσίας. Συμφωνήθηκε όπως διατηρηθεί και αναβαθμισθεί η επαφή με
κοινό στόχο  τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.
Εκτός από την Υπουργό στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκ μέρους του
ΚΟΤ ο κ. Λεύκος Φυλακτίδης Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, και η
κα. Λυγία Δερμάτη Ανώτερη Λειτουργός,  εκ μέρους του Υπουργείου
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ο κ. Πάμπος Χαραλάμπους Δι-
ευθυντής Υπηρεσίας Τεχνολογίας, ο κ. Γιώργος Μιχαήλ Προϊστάμενος
Υπηρεσίας Βιομηχανικών Περιοχών, ο κ. Μάριος Δρουσιώτης Ανώτερος
Λειτουργός και ο Έφορος Εταιρειών κ. Σπύρος Κόκκινος.

Επιτυχής η εκδήλωση του ΕΒΕΛ
για τους υποψήφιους Δημάρχους

Λευκωσίας

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από την εκδήλωση

Η Εταιρεία Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής

Περιφέρειας Λευκωσίας συμ-
μετείχε για πρώτη φορά την
περασμένη εβδομάδα στην
Τουριστική Έκθεση WTM στο
Λονδίνο, η οποία θεωρείται
ως η μεγαλύτερη τουριστική
έκθεση στον κόσμο.
Η Έκθεση που διήρκησε 4 μέ-
ρες, από τις  7 μέχρι τις 11 Νο-
εμβρ ίου ,
έχει ιδιαί-
τερη βαρύ-
τητα για
τη χώρα
μας λόγω
της σημα-
ν τ ι κ ή ς
προσέλκυ-
σης βρετα-
νών τουρι-
στών. Βά-
σει στοιχείων η Λευκωσία προ-
σέλκυσε το 5.9% των τουρι-
στών για το 2010 και το 2%
προήλθε από τη Βρετανική
αγορά.
Η παρουσία της Εταιρείας στην
κορυφαία αυτή τουριστική
διοργάνωση της έδωσε την
ευκαιρία να έρθει σε επαφή με
φορείς της Βρετανίας όπως
και άλλων Ευρωπαϊκών και μη

χωρών που συμμετείχαν και
αποτελούν σημαντική πηγή για
τον εισερχόμενο τουρισμό στη
χώρα μας. 
Στα πλαίσια της έκθεσης η εκ-
πρόσωπος της Εταιρείας Του-
ριστικής Ανάπτυξης και Προ-
βολής Περιφέρειας Λευκω-
σίας, κα. Νιόβη Παρισινού
πραγματοποίησε επαφές με
τουριστικούς παράγοντες και

δ η μ ο σ ι ο -
γ ρ ά φ ο υ ς
κατά τις
οποίες είχε
την ευκαι-
ρία να τονί-
σει τις του-
ρ ι σ τ ι κ έ ς
πτυχές της
Κυπριακής
πρωτεύου-
σας και ειδι-

κότερα τις προδιαγραφές της
για πολιτιστικό και θεματικό
τουρισμό. 
Η Εταιρεία θεωρεί επιτακτική
την ανάγκη για προβολή της
Πρωτεύουσας στο εξωτερικό
ιδιαίτερα ενόψει της προε-
δρίας το 2ο εξάμηνο του 2012
και της υποψηφιότητας της
για πολιτιστική πρωτεύουσα
το 2017.

Συμμετοχή της Λευκωσίας στην
τουριστική έκθεση στο Λονδίνο

Θέματα του επιχειρηματικού κόσμου Λευκωσίας 
συζήτησε το ΕΒΕ Λευκωσίας με την Υπουργό Εμπορίου

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του ΕΒΕΛ με την Υπουργό



Τ 
ην ανάγκη για επανατοποθέτηση
της βιομηχανικής πολιτικής στην
καρδιά της πολιτικής για βιώσιμη

ανάπτυξη της  Ευρώπης τόνισε ο Αντιπρόε-
δρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμό-
διος Επίτροπος για θέματα Βιομηχανίας και
Επιχειρηματικότητας κος Antonio Tajani σε
συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις Βρυ-
ξέλλες στις 24 Νοεμβρίου 2011. 

Το συνέδριο με θέμα την «Ολοκληρωμένη
βιομηχανική Πολιτική για την εποχή της Πα-
γκοσμιοποίησης» διοργανώθηκε  από τη Γε-
νική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και
Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  με
την ευκαιρία  της ολοκλήρωση ενός έτους
από την εξαγγελία  της νέας βιομηχανικής
πολιτικής στα πλαίσια της στρατηγικής «Ευ-
ρώπης 2020».  
Ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου, ο
κος Tajani σημείωσε ότι έχει παρέρθει ο και-
ρός όπου οι υπηρεσίες μπορούν πλέον  από
μόνες τους να αποτελούν  την κινητήρια δύ-
ναμη για την ανάπτυξη της Ευρώπης.  Η οι-
κονομική κρίση έχει αποδείξει ότι η
ευρωπαϊκή οικονομία  πρέπει να στηρίζεται
σε στέρεες βάσεις γι’ αυτό επιβάλλεται η
επαναδραστηριοποίηση της μεταποίησης με
τον επανασχεδιασμό  της βιομηχανικής πο-
λίτικής. Δεν πρέπει να  χαθεί η συσσωρευ-
μένη γνώση και ικανότητα να παράγει η
Ευρώπη. 
Η αύξηση της συνολικής ανταγωνιστικότη-
τας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας έχει ου-
σιαστική σημασία γι’ αυτό και η ΕΕ έχει
προσδιορίσει του ακόλουθους τομείς  για
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικο-
νομίας προκειμένου να σημειωθεί σημαντική
πρόοδος για την επίτευξη των στόχων της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ενώ αναμένο-
νται πρόσθετοι σχεδιασμοί για ενίσχυση της
βιομηχανίας:

� διευκόλυνση διαρθρωτικών αλλαγών
στην οικονομία ώστε να υπάρξει μετάβαση
σε πιο καινοτόμους και βασιζόμενους στη
γνώση τομείς που παρουσιάζουν μεγαλύ-
τερη αύξηση της παραγωγικότητας και
έχουν πληγεί λιγότερο από τον παγκόσμιο
ανταγωνισμό (όπως είναι οι οικολογικές βιο-
μηχανίες, ο ηλεκτρολογικός και οπτικός εξο-
πλισμός).

� προώθηση της δυνατότητας για καινοτο-
μία στις βιομηχανίες ιδίως με τη συγκέ-
ντρωση των πόρων που σπανίζουν, τη
μείωση του βαθμού του κατακερματισμού
των προγραμμάτων υποστήριξης της καινο-
τομίας και την εστίαση των ερευνητικών
έργων στην αγορά. Οι αγορές για βασικές
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (π.χ. νανο-
τεχνολογίες, προηγμένα υλικά, βιομηχανική
βιοτεχνολογία), για παράδειγμα, αναμένεται
να αυξηθούν έως και κατά 50% μέχρι το
2015, δημιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις
εργασίας με υψηλή προστιθέμενη αξία.

� προώθηση της βιωσιμότητας και αποδο-
τικότητας των πόρων ιδίως με την προώ-
θηση της καινοτομίας και της χρήσης
καθαρότερων τεχνολογιών, την εξασφάλιση
δίκαιης πρόσβασης και τιμολόγησης των
πρώτων υλών και της ενέργειας χωρίς στρε-
βλώσεις, καθώς και την αναβάθμιση και τη
διασύνδεση των δικτύων διανομής ενέρ-
γειας.

� βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος ιδίως με τη μείωση του διοικητικού
φόρτου για τις επιχειρήσεις και την προώ-
θηση του ανταγωνισμού μεταξύ των παρο-
χών υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τις
υποδομές στους τομείς των ευρυζωνικών δι-
κτύων, της ενέργειας και των μεταφορών.
Παράλληλα στηρίζει την ενίσχυση των υπο-
δομών όπως οι μεταφορές.

� αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ενιαίας
Ευρωπαϊκής αγοράς, με υποστήριξη των
καινοτόμων υπηρεσιών και με την πλήρη
εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία
αγορά.

� στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχει-
ρήσεων (ΜME), ιδίως με ευνοϊκή πρόσβαση
στη χρηματοδότηση, με διευκόλυνση της
διεθνοποίησης και της πρόσβασης στις αγο-
ρές και με την εξασφάλιση ότι οι δημόσιες
διοικήσεις μειώνουν το χρόνο πληρωμής.
Το συνέδριο χαιρέτησαν αρμόδιοι Ευρωβου-
λευτές, όπως η Francoise Grossetete, Υπουρ-
γοί Ευρωπαϊκών Κρατών όπως ο Υπουργός
Οικονομίας και Εργασίας  της Φινλανδίας,
εκπρόσωπος της προεδρεύουσας χώρας Πο-
λωνίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και  εκ-
πρόσωποι μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων
όπως την FORD και ΙΒΜ. Εντύπωση προκά-
λεσε η παρουσίαση του διεθνούς φήμης
Γάλλου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του
Χάρβαρντ  κ. Philippe Aghion ο οποίος υπερ-
τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνι-
στικότητας της Ευρώπης. 
Στο συνέδριο συμμετείχε και ο Διευθυντής
Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Ανδρέας
Αντωνιάδης.

Συνάντηση με Γενική Διεύθυνση 
Επιχειρήσεων 

Στα πλαίσια της επίσκεψης στις Βρυξέλλες
o Διευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκω-
σίας κ. Ανδρέας Αντωνιάδης είχε συνάντηση
με το νέο DESK OFFICER για την Κύπρο
στην Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κον Domenico
Lombardi, ο οποίος έχει την ευθύνη για πα-
ρακολούθηση των θεμάτων  επιχειρήσεων
και βιομηχανίας που αφορούν την Κύπρο.  

on line
Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας
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Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
κος Antonio Tajani, αρμόδιος για θέματα 

επιχειρήσεων και βιομηχανίας

Στιγμιότυπο από το συνέδριο με το Διευθυντή Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας 
κον Ανδρέα Αντωνιάδη ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση. 

Αναγκαία η βιομηχανία για την Ευρώπη


