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Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

on line

•Πρόεδρος ΕΒΕΛ:
Η μεγάλη
πρόκληση για τη
χώρα μας είναι να
πετύχει η διοργάνωση της Προεδρίας και η ευκαιρία 
να αξιοποιήσουμε τα οφέλη για το καλό της οικονομίας
μας Λεπτομέρειες στη σελ. 2

Το Μέγαρο Πολιτισμού 
θα αλλάξει το πρόσωπο

της Λευκωσίας

Σελ. 2

Πρόκληση και ευκαιρία
η Προεδρία της Ε.Ε.

•Έντονη ανησυχία των
μελών του ΕΒΕΛ 
για την αύξηση των
ακάλυπτων επιταγών
και την πρακτική
των τραπεζών να
χορηγούν ανεξέλεγκτα σε πελάτες τους βιβλιάρια
επιταγών Λεπτομέρειες στη σελ. 3

•ΕΒΕΛ: Να κατανοήσουν όλοι τα πολλά προβλήματα 
της οικονομίας και των επιχειρήσεων

Λεπτομέρειες στη σελ. 5

Οι επιπτώσεις της οικονομικής 
κρίσης συζητήθηκαν στο ΕΒΕΛ 

με τον κ. Ιωνά Νικολάου

Καταστροφική η οποιαδήποτε αύξηση
του κατώτατου μισθού

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε

Μηνιαία ενημερωτική έκδοση του ΕΒΕ Λευκωσίας � Τεύχος 45 � ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

Συνάντηση ΕΒΕΛ με το
Δήμαρχο Στροβόλου

Σελ. 3

ΕΒΕΛ και Δήμος Ιδαλίου
συζήτησαν για τις 

Βιομηχανικές Ζώνες

Σελ. 3

Συνάντηση ΕΒΕΛ 
με το Δήμαρχο Έγκωμης

Σελ. 4

Από την Κύπρο το Β’ εξάμηνο



Η
Κύπρος έχει μπροστά της μια μεγάλη
πρόκληση, αλλά και μια μεγάλη ευ-
καιρία. Αναφερόμαστε στην Προε-

δρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα λάβει χώ-
ραν το β’ εξάμηνο του 2012.

Το γεγονός αυτό, πέραν της πολιτικής του
διάστασης, ενέχει και μεγάλη οικονομική ση-
μασία για τον τόπο μας.

Ως χώρα που προσπαθούμε να προσελκύ-
σουμε ξένες επιχειρήσεις και επενδύσεις έχου-
με μια χρυσή ευκαιρία αφενός να επιδείξουμε
τις ικανότητες του εργατικού δυναμικού μας και
αφετέρου να προβάλουμε τα συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα μας. Μέσα από την εξάμηνη Προ-
εδρία της Ε. Ένωσης θα επισκεφθούν την Κύ-
προ πάρα πολλοί ευρωπαίοι και άλλοι, οι οποί-
οι θα δουν τη χώρα μας, θα  έρθουν σε επαφή
με τους επιχειρηματίες μας και θα χρησιμο-
ποιήσουν τις υπηρεσίες μας (αεροδρόμια, τη-
λεπικοινωνίες, κλπ).

Η μεγάλη πρόκληση για τη χώρα μας είναι να
πετύχει η διοργάνωση της Προεδρίας και η ευ-
καιρία να αξιοποιήσουμε τα όποια οφέλη για το
καλό της οικονομίας μας. 

Μέσα απ’ αυτό το πρίσμα και με άμεσο εν-
διαφέρον την προβολή της Πρωτεύουσας, το
ΕΒΕ Λευκωσίας είχε συνάντηση με τον Υφυ-
πουργό για την Προεδρία κ. Α. Μαυρογιάννη και
εν συνεχεία με άλλους λειτουργούς της υπη-
ρεσίας του με τους οποίους συζήτησε όλο το
πλέγμα που αφορά την οργάνωση της Προε-
δρίας. 

Γνωρίζοντας την επαγγελματικότητα και
το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών των μελών μας,
πιστεύουμε ότι μπορούν να βοηθήσουν τα μέ-

γιστα την κυβέρνηση στην οργάνωση μιας άρ-
τιας και επιτυχημένης Προεδρίας. 

Καλούμε την κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει
τις επιχειρήσεις μέλη του ΕΒΕΛ σ’ αυτή τη ση-
μαντική διοργάνωση από την Κύπρο. Ο ιδιωτι-
κός τομέας είναι σε θέση να ανταποκριθεί με με-
γάλη επιτυχία σ’ αυτήν την πρόκληση. Με το δυ-
ναμισμό και την ταχύτητα που τον διακρίνει μπο-
ρεί να μετατρέψει την πρόκληση σε ευκαιρία.
Την ίδια ώρα ζητούμε από την κυβέρνηση να
αναδείξει τη Λευκωσία και τα συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα της.

Μέσα από τις πολλές συνεδριάσεις και εκ-
δηλώσεις που προγραμματίζονται, θα πρέπει η
Λευκωσία να δείξει το πλούσιο πρόσωπο της.
Ένα πρόσωπο το οποίο είναι κρυμμένο από το
συρματόπλεγμα που χωρίζει την πόλη εδώ και
38 χρόνια. Η Λευκωσία έχει πολλά να επιδείξει
και πρέπει να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία. 

Οι σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις των
επιχειρήσεων της, η πολιτιστική κληρονομιά της,
οι άριστες υπηρεσίες της, οι παραδοσιακές γει-
τονιές της, η κουλτούρα της είναι πτυχές που
αξίζουν να προβληθούν.

Είμαστε σίγουροι ότι η κυβέρνηση που έχει
την ευθύνη αυτής της σημαντικής διοργάνωσης
θα προβάλει τη Λευκωσία και τα ιστορικά και πο-
λιτιστικά της αξιοθέατα. 

Εμείς ως ο επιχειρηματικός κόσμος της πρω-
τεύουσας, όπως πάντα, θα κάνουμε ότι μπο-
ρούμε για να αναδείξουμε την πόλη μας και να
προβάλουμε την οικονομία μας. 

Άποψη του Κώστα Γεωργαλλή
Προέδρου ΕΒΕ Λευκωσίας 

Τ ην Ιδιαί-
τερη ικα-

νοποίησή του
εκφράζει το
Εμπορικό και
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο
Λ ε υ κ ω σ ί α ς
(ΕΒΕΛ) για
την απόφαση
της Επιτροπής
Οικονομικών
της Βουλής
για να αποδεσμεύσει το κον-
δύλι για την ανέγερση του
Μεγάρου Πολιτισμού στη
Λευκωσία. 
Το ΕΒΕ Λευκωσίας έχει επα-
νειλημμένα τονίσει ότι το
Μέγαρο Πολιτισμού θα απο-
τελέσει ένα εξαιρετικά ση-

μαντικό έργο οικονομικής και

πολιτιστικής ανάπτυξης που

θα μεταμορφώσει εντελώς

το τοπίο της χώρας μας, ενώ

θα αναβαθμίσει ουσιαστικά

και τη ζωή της πρωτεύου-

σας. 

Το ΕΒΕΛ ζητά επίσπευση της

διαδικασίας
για άμεση
έναρξη των
εργασιών για
την ανέγερση
του Μεγάρου,
η οποία θα
έχει σημαντι-
κά κοινωνικο-
ο ικονομ ικά
οφέλη και θα
συμβάλει στη
μείωση της

ανεργίας, αφού μόνο για την
κατασκευή του έργου ανα-
μένεται να απασχοληθούν
1500 περίπου άτομα όλων
των ειδικοτήτων, γεγονός
που θα έχει άμεσες θετικές
επιπτώσεις  στη μείωση της
ανεργίας. 

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

Το Μέγαρο Πολιτισμού θα αλλάξει 
το πρόσωπο της Λευκωσίας
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Η Προεδρία της Ε. Ένωσης 
είναι πρόκληση και ευκαιρία
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on line
Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Σ
υνάντηση με το νέο Δή-
μαρχο Στροβόλου Δρα
Λάζαρο Σαββίδη είχε αντι-

προσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας
την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012. Η συ-
νάντηση είχε φιλοφρονητικό χα-
ρακτήρα καθώς ήταν η πρώτη συ-
νάντηση του νέου Δημάρχου με το
ΕΒΕ Λευκωσίας, αλλά με την ευ-
καιρία αυτή συζητήθηκαν και συ-
γκεκριμένα θέματα/ προβλήματα.
Αξιολογήθηκε η πορεία ανάπτυξης
του Ηλεκτρονικού Χάρτη Επικίν-
δυνων / Εύφλεκτων υλικών που
συντονίζεται από το ΕΒΕ Λευκω-
σίας και υλοποιείται σε συνεργα-
σία με το Δήμο Στροβόλου, την τεχνική υπο-
στήριξη της CYTA και τη χορηγία του Υπουρ-
γείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 
Συζητήθηκαν επίσης τα προβλήματα οδικού δι-

κτύου και προσβασιμότητας  στη Βιομηχανική

Περιοχή/Ζώνη Στροβόλου καθώς και στην ευ-

ρύτερη περιοχή και στην είσοδο  Λευκωσίας. 

Εκφράστηκε επίσης ανησυχία για τις συνεχώς

αυξανόμενες φορολογίες από τις
Δημοτικές Υπηρεσίες, εν μέσω της
οικονομικής κρίσης, και η παράκλη-
ση του ΕΒΕ Λευκωσίας όπως πε-
ριοριστούν αυτές για 1-2  χρόνια. 
Τέλος, ο Δήμαρχος Στροβόλου απο-
δέχτηκε πρόσκληση του Προέδρου
του ΕΒΕΛ όπως παραστεί σε επό-
μενη συνεδρία της ολομέλειας του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕ
Λευκωσίας. Πρόσθετα το ΕΒΕΛ
ανέλαβε να διοργανώσει επίσκεψη
και σύσκεψη στη Βιομηχανική
Ζώνη/Περιοχή Στροβόλου.
Της αντιπροσωπείας του ΕΒΕ Λευ-
κωσίας ηγείτο ο Πρόεδρος  κ. Κώ-

στας Γεωργαλλής ο οποίος συνοδευόταν από
τον κ. Παναγιώτη Παπαφιλίππου, Επίτιμο Γραμ-
ματέα και το Διευθυντή Βιομηχανίας του ΕΒΕ
Λευκωσίας. 

Συνάντηση ΕΒΕΛ με το Δήμαρχο Στροβόλου 

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Σ υνάντηση με το Δήμαρχο Ιδαλίου κ. Λεόντιο Καλλένο
είχε αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας την Παρασκευή

16 Μαρτίου 2012.  Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα προ-
βλήματα υποδομής στη βιομηχανική ζώνη Ιδαλίου, η οποία
αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη παγκύπρια. Συ-
ζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν το τοπικό σχέδιο Νό-
τιας Λευκωσίας.
Εκφράστηκαν επίσης ανησυχίες για τις συνεχώς αυξανόμε-
νες κλοπές και διαρρήξεις που παρατηρούνται στην περιοχή,
γι’ αυτό και προωθείται ειδική πρωτοβουλία για αντιμετώπι-
ση του φαινόμενου σε συνεργασία του ΕΒΕ Λευκωσίας, του
Δήμου Ιδαλίου και της αστυνομίας. 
Της αντιπροσωπείας του ΕΒΕ Λευκωσίας ηγείτο ο Πρόεδρος
κ. Κώστας Γεωργαλλής ο οποίος συνοδευόταν από τον κ. Πα-
ναγιώτη Παπαφιλίππου, Επίτιμο Γραμματέα και το Διευθυντή
Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας. 

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

ΕΒΕ Λευκωσίας και Δήμος 
Ιδαλίου συζήτησαν

για τις Βιομηχανικές Ζώνες

Θ έματα που αφορούν το χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα της

Κύπρου συζήτησε σε συνεδρία της
η Επιτροπή Εμπορίου του Εμπορι-
κού και Βιομηχανικού Επιμελητη-
ρίου Λευκωσίας στην οποία πα-
ρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νο-
μικών και Νομικός Σύμβουλος του
ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Ιωνάς Νικολάου.
Από τα μέλη της Επιτροπής εκ-
φράστηκε  έντονη ανησυχία για την
παρατηρούμενη αύξηση των ακά-
λυπτων επιταγών και την πρακτική
των τραπεζών να χορηγούν ανε-
ξέλεγκτα σε πελάτες τους βιβλιά-
ρια επιταγών.
Ο κ. Νικολάου συζήτησε με τα
μέλη της Επιτροπής μέτρα που θα

μπορούν να αποτελέσουν  ασφα-
λιστικές δικλίδες για την  έκδοση βι-
βλιαρίου επιταγών από τις τράπεζες
καθώς και τις επιπτώσεις σε όσους
εκδίδουν ακάλυπτες επιταγές.
Με την ευκαιρία της συνάντησης  ο
κ. Νικολάου ενημέρωσε την Επι-
τροπή για την ετοιμασία νομοσχε-
δίου που αφορά την επίλυση δια-
φορών σε εμπορικές και αστικές
υποθέσεις, μέσω διαμεσολάβησης.
Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε πολύ
επωφελής και για τις δύο πλευρές.
Επειδή τα προβλήματα εντείνονται
λόγω της οικονομικής κρίσης απο-
φασίστηκε να  πραγματοποιούνται
συχνά παρόμοιες συναντήσεις για
παρακολούθηση της όλης κατά-
στασης.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Οι επιπτώσεις της οικονομικής 
κρίσης συζητήθηκαν στο ΕΒΕΛ 

με τον κ. Ιωνά Νικολάου



Σ 
υνάντηση με το νέο Δήμαρχο
Έγκωμης κ. Ζαχαρία Κυριάκου είχε
αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκω-

σίας την Τρίτη 20 Μαρτίου 2012.
Η συνάντηση ήταν η πρώτη μεταξύ ΕΒΕΛ
και του νέου Δημάρχου. 
Με την ευκαιρία αυτή ανταλλάχθηκαν και
απόψεις για συγκεκριμένα θέματα και προ-
βλήματα.
Συζητήθηκαν τα αναπτυξιακά έργα που θα
γίνουν στην περιοχή Έγκωμης όπως τα
σχέδια του κράτους για μεταφορά κυβερ-
νητικών υπηρεσιών στους χώρους της Αρ-
χής Κρατικών Εκθέσεων, η μετατροπή της
Βιομηχανικής Ζώνης Έγκωμης σε μεικτή
εμπορική ζώνη, η αναβάθμιση της περιοχής
της οδού 28ης  Οκτωβρίου και άλλα.
Συζητήθηκαν επίσης τα προβλήματα του οδι-
κού δικτύου και η κυκλοφοριακή συμφόρη-
ση που παρατηρείται στην περιοχή και ζη-
τήθηκαν μέτρα για απάμβλυνση  της περιο-
χής.
Εκφράστηκε επίσης ανησυχία για τις αυξα-
νόμενες φορολογίες από τις Δημοτικές
Υπηρεσίες, με αρνητικές επιπτώσεις στην

επιχειρηματικότητα σε περίοδο οικονομικής

κρίσης και η παράκληση του ΕΒΕ Λευκωσίας

όπως περιοριστούν για τα επόμενα χρόνια

στο ελάχιστο.

Η αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας απο-

τελείτο από τον Πρόεδρο κ. Κώστα Γεωρ-
γαλλή, τον Επίτιμο Γραμματέα κ. Παναγιώ-
τη Παπαφιλίππου, το Διευθυντή κ. Σωκράτη
Ηρακλέους και την Ανώτερη Λειτουργό του
ΕΒΕ Λευκωσίας κα. Νιόβη Παρισινού. 

on line
Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας
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Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Προβλήματα της περιοχής Έγκωμης 
συζήτησε το ΕΒΕΛ με το Δήμαρχο

Α
ντιπροσωπεία του
ΕΒΕ Λευκωσίας
της οποίας ηγείτο

ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευ-
κωσίας κ. Κώστας Γεωργαλ-
λής συναντήθηκε πρόσφατα
με το Δήμαρχο Λατσιών κ.
Παναγιώτη Κυπριανού.
Η συνάντηση πραγματοποι-
ήθηκε στα πλαίσια της πά-
γιας πολιτικής και της στό-
χευσης του ΕΒΕ Λευκωσίας
για την ενδυνάμωση και πε-
ραιτέρω ανάπτυξη των σχέ-
σεων με το  Δήμο Λατσιών.
Με την ευκαιρία της συνά-
ντησης εκφράστηκε από
πλευράς του ΕΒΕΛ η ανη-
συχία για τις αρνητικές επι-
πτώσεις της περικοπής των
χορηγιών της κυβέρνησης
προς τους Δήμους εξαιτίας
της οικονομικής κρίσης που πιθανόν να οδηγήσει σε αύξηση των Δη-
μοτικών Φορολογιών με αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηματικό-

τητα. Το ΕΒΕΛ παρα-
κάλεσε όπως οι Δημο-
τικές Φορολογίες πα-
ραμείνουν οι ίδιες για
τα επόμενα 2 χρόνια.
Στη συνάντηση συζη-
τήθηκαν επίσης τα προ-
βλήματα του οδικού δι-
κτύου, η αύξηση των
συντελεστών κάλυ-
ψης/δόμησης σε Βιομη-
χανικές Ζώνες, η αύ-
ξηση του συντελεστή
για γραφεία σε βιομη-
χανικά τεμάχια πέραν
του 30%, καθώς και η
ανάγκη ίδρυσης πυρο-
σβεστικού σταθμού στα
Λατσιά. Από πλευράς
του Επιμελητηρίου  πα-
ρευρέθηκαν στη συνά-

ντηση ο κ. Παναγιώτης
Παπαφιλίππου, Επίτιμος Γραμματέας, ο κ. Σωκράτης Ηρακλέους, Δι-
ευθυντής και ο κ. Ανδρέας Αντωνιάδης Διευθυντής Βιομηχανίας.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συναντήθηκε με το Δήμαρχο Λατσιών

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση
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on line
Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Κ
αταστροφική και εκτός τόπου και χρόνου θεωρεί το ΕΒΕ Λευ-
κωσίας την οποιανδήποτε ενδεχόμενη απόφαση για αύξη-
ση του κατώτατου μισθού για τους εργαζομένους. 

Ενόψει της σχετικής συζήτησης στη Συμ-
βουλευτική Επιτροπή του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ΕΒΕ Λευ-
κωσίας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και
τονίζει ότι η τυχόν απόφαση για αύξηση του
κατώτατου μισθού θα επιτείνει τα πολλά υφι-
στάμενα προβλήματα στις επιχειρήσεις και θα
οδηγήσει σε νέα αδιέξοδα τον επιχειρηματι-
κό κόσμο. 
Ακόμα, μια τέτοια απόφαση θα διευρύνει το
πρόβλημα της ανεργίας, αφού οι επιχειρήσεις αφενός δεν θα μπορούν
να απορροφήσουν ανέργους από την αγορά και αφετέρου θα υπο-
χρεωθούν να απολύσουν προσωπικό, λόγω των αλυσιδωτών επι-

πτώσεων πάνω στο κόστος μισθολογίου του υφιστάμενου προσωπι-
κού τους. 
Σε μια εποχή, όπου η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα των επι-

χειρήσεων κρέμεται από μια κλωστή, τονίζει το
ΕΒΕΛ, θα ήταν αδιανόητη, καταστροφική και
εκτός τόπου και χρόνου μια απόφαση για αύξη-
ση του κατώτατου μισθού.
Όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να αντιμε-
τωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης και να βοη-
θήσουν τις οικονομίες τους, μειώνουν τους κα-
τώτατους μισθούς, η Κύπρος δεν μπορεί να συ-
ζητά θέμα αύξησης τους. 
Το ΕΒΕ Λευκωσίας καλεί την κυβέρνηση και το

συνδικαλιστικό κίνημα να συνειδητοποιήσουν τα άσχημα δεδομένα
της οικονομίας και των επιχειρήσεων και να εγκαταλείψουν κάθε ιδέα
για αύξηση του εργατικού κόστους. 

Σ
ε συνάντηση αντιπροσωπείας του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Λευκωσίας με τον Αστυνομικό Διευθυντή Λευ-
κωσίας, ο  Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωρ-

γαλλής ανέφερε ότι το ΕΒΕ Λευκωσίας παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανη-
συχία τα αυξανόμενα κρούσματα διαρρήξεων και κλοπών που παρα-
τηρούνται σε εμπορικά και βιομηχανικά υποστατικά, καθώς και οικιστικές
μονάδες στην ευρύ-
τερη περιοχή της Λευ-
κωσίας ακόμα και
στους πιο εμπορικούς
δρόμους στην καρδιά
της πρωτεύουσας.
Το ΕΒΕΛ, πρόσθεσε ο
κ. Γεωργαλλής γίνεται
δέκτης της εντεινό-
μενης ανησυχίας των
μελών του – και όχι
μόνο – λόγω της χει-
ροτέρευσης της κα-
τάστασης εξαιτίας της
οικονομικής κρίσης με
εμφανέστατα τα αρ-
νητικά αποτελέσματα
για την επιχειρηματι-
κότητα και γενικά τη
διαβίωση στην πόλη
μας.
Το ΕΒΕ Λευκωσίας
ζήτησε από τις αστυνο-
μικές αρχές ενίσχυση των μέτρων για την ασφάλεια της πόλης και των
κατοίκων της με εντατικοποίηση των περιπολιών,  η οποία εκεί  όπου
εφαρμόστηκε οδήγησε σε σημαντική βελτίωση.
Από πλευράς της η Αστυνομία αναφέρθηκε στα μέτρα που λαμβάνο-

νται, τα οποία θεώρησε επιτυχημένα καθότι με τις αυξανόμενες συλ-
λήψεις έχει μειωθεί το φαινόμενο των κλοπών και διαρρήξεων. Η Αστυ-
νομία πρόσθεσε ο Αστυνομικός Διευθυντής εργάζεται με ζήλο και αυ-
τοθυσία και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα.
Και από τις δύο πλευρές η συνάντηση χαρακτηρίζεται  ιδιαίτερα ση-
μαντική και αποφασίστηκε όπως το ΕΒΕΛ σε συνεργασία με την αστυ-

νομία ενημερώσει τα μέλη
του για τα μέτρα και  τρό-
πους πρόληψης, τα οποία
αποτελούν την καλύτερη
διαδικασία για πάταξη της
παρανομίας.
Τέλος αποφασίστηκε
όπως συνεχισθεί η επαφή
μεταξύ ΕΒΕ Λευκωσίας
και Αστυνομίας σε ότι
αφορά τα θέματα ασφά-
λειας.
Η αντιπροσωπεία του ΕΒΕ
Λευκωσίας αποτελείτο
από τον Πρόεδρο κ. Κώ-
στα Γεωργαλλή, τον Αντι-
πρόεδρο κ. Μιχάλη Μου-
σιούττα, το Διευθυντή κ.
Σωκράτη Ηρακλέους και
το Διευθυντή Βιομηχανίας
κ. Ανδρέα Αντωνιάδη.
Από πλευράς Αστυνομίας

παρέστησαν ο κ. Κύπρος Μι-
χαηλίδης, Αστυνομικός Διευθυντής Λευκωσίας, ο κ. Κυριάκος Φράγκος,
Υπεύθυνος Κ.Ε.Μ. ΟΥ.ΛΑ.Ε, ο κ. Κώστας Γεωργίου, Υπεύθυνος Υπαί-
θρου και ο κ. Γιώργος Σούπερμαν, Υπεύθυνος ΟΠΕ.

Καταστροφική η οποιαδήποτε αύξηση του κατώτατου μισθού

Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας με την Αστυνομία

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση 

Να κατανοήσουν όλοι τα
πολλά προβλήματα της

οικονομίας και των
επιχειρήσεων
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