
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ � ΤΕΥΧΟΣ 46 � ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012                 1

Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

on line

•Πρόεδρος ΕΒΕΛ: Τα μέλη του ΕΒΕ
Λευκωσίας βρίσκονται σε απόγνωση, γιατί
αφενός βλέπουν τις ανυπέρβλητες δυσκολίες
που έχουν μπροστά τους και αφετέρου δεν
βλέπουν πρωτοβουλίες και ενέργειες που θα
μας βγάλουν από την ύφεση

Λεπτομέρειες στη σελ. 2

•Η άψογη και στενή συνεργασία
συνεχίζεται και ενδυναμώνεται

Λεπτομέρειες στη σελ. 3

Επιτυχής η εκδήλωση του ΕΒΕΛ 
για την κυπριακή οικονομία

Συνάντηση ΕΒΕΛ με την
Υπουργό Εσωτερικών

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε

•Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν τα
προβλήματα που υπάρχουν στη
Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου

Λεπτομέρειες στη σελ. 3

Σύσκεψη ΕΒΕΛ και Δήμου
Στροβόλου
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Συμμετοχή στην Πλατφόρμα
για μελλοντικές βιομηχανικές

τεχνολογίες

Σελ. 4

ΕΒΕΛ και CYTA ενισχύουν
τη συνεργασία τους

Σελ. 5

Πρωτοβουλίες ΕΒΕΛ για
ασφάλεια Βιομηχανικών

Περιοχών

Σελ. 6



Μ
ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκ-
δήλωση του ΕΒΕ Λευκωσίας με θέμα
«Η κυπριακή οικονομία σήμερα και

αύριο» με ομιλητές τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Βάσο Σιαρλή, το Διοικητή της Κεντρικής Τρά-
πεζας της Κύπρου κ. Πανίκο Δημητριάδη και τον
πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.
Γιώργο Βασιλείου.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας
Γεωργαλλής, αφού ευχαρίστησε τους ομιλητές
για την παρουσία τους, υπογράμμισε το γεγο-
νός ότι τα μέλη του ΕΒΕΛ βρίσκονται σε από-
γνωση, γιατί αφενός βλέπουν τις ανυπέρβλη-
τες δυσκολίες που έχουν μπροστά τους και αφε-
τέρου δεν βλέπουν πρωτοβουλίες και ενέργειες

που θα μας βγάλουν από την ύφεση.
Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργαλλής ζήτησε από

τον Υπουργό Οικονομικών να ενημερώσει τους
παρευρισκομένους για τις σκέψεις της κυβέρ-
νησης σχετικά με την οικονομία.  Από το Διοι-
κητή ζήτησε ενημέρωση για τις προσπάθειες
ανακεφαλαιοποίησης των κυπριακών τραπεζών,
για το φαινόμενο της έλλειψης ρευστότητας
χρήματος, για τις δυσκολίες χρηματοδότησης
των επιχειρήσεων από τις τράπεζες, για το
ψηλό κόστος της χρηματοδότησης, για τα
προβλήματα του κυπριακού τραπεζικού συ-
στήματος και άλλα σχετικά με το θέμα της οι-
κονομίας. Από τον κ. Βασιλείου ζήτησε ειση-
γήσεις σχετικά για το πώς θα εξέλθει η κυπριακή
οικονομία από την ύφεση και τη στασιμότητα
που σήμερα χαρακτηρίζει την οικονομία μας.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Οικονομικών
κ. Βάσος Σιαρλή είπε ότι η παγκόσμια οικονο-
μική κρίση είχε και συνεχίζει να έχει σημαντι-
κές επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία, όπως
αποτυπώνεται στους μακροοικονομικούς δεί-
κτες, δηλαδή αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης,
υψηλή ανεργία, καθώς και επιδείνωση των δη-
μόσιων οικονομικών. Αναφερόμενος στις δύο
μεγάλες κυπριακές τράπεζες, ο κ. Σιαρλή τόνισε
ότι θα πρέπει να ενδυναμώσουν την κεφαλαι-
ακή τους βάση με σημαντικά ποσά μέχρι το τέ-
λος Ιουνίου. Πρώτιστη επιλογή, πρόσθεσε, εί-
ναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέμα-
τος της κεφαλαιοποίησης των τραπεζών μέσω
ιδιωτικών λύσεων. Με βάση όμως τα σημερινά
δεδομένα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το κρά-
τος να χρειαστεί να παρέμβει για στήριξη μίας
εκ των κυπριακών τραπεζών. Η στήριξη αυτή,
συνέχισε ο κ. Σιαρλή,  είτε θα προέλθει από δια-
κρατικό δάνειο από τρίτη χώρα, είτε μέσω του
μηχανισμού στήριξης της Ε.Ε.

Από την πλευρά του ο Διοικητής της Κεντρι-
κής Τράπεζας της Κύπρου κ. Πανίκος Δημη-
τριάδης αφού ανέλυσε το ευρωπαϊκό τραπεζι-

κό σύστημα εισηγήθηκε όπως η Κεντρική Τρά-
πεζα της Κύπρου προχωρήσει σε βάθος έρευ-
να για τα αίτια που οδήγησαν τις δύο μεγάλες
κυπριακές τράπεζες στη σημερινή τους κατά-
σταση. Σε σχέση με την μικροοικονομική πτυ-
χή του τραπεζικού συστήματος και τη διασφά-
λιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ο
κ. Δημητριάδης είπε πως θα επιδιώξουν αφενός
οργανωτικές βελτιώσεις μέσα στην ίδια την Κε-
ντρική Τράπεζα της Κύπρου, που θα στοχεύουν
στη ενδυνάμωση του εποπτικού πλαισίου και
αφετέρου ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης
των χρηματοοικονομικών κινδύνων στις ίδιες τις
τράπεζες.

Ακόμα, απηύθυνε μήνυμα συγκρατημένης
αισιοδοξίας ότι, παρά τις πολύ σημαντικές
προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιον μας, με
σκληρή δουλειά, με αγαστή συνεργασία ανά-
μεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, μεθοδικό-
τητα και λεπτούς χειρισμούς, τόσο εντός όσο
και εκτός Κύπρου, οι σημερινές δυσκολίες θα
ξεπερασθούν.

Τέλος, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Γιώργος Βασιλείου ζήτησε να ληφθούν απο-
φάσεις τώρα, πριν από τις ελληνικές εκλογές,
τονίζοντας ότι οι τράπεζες δεν είναι το μονα-
δικό μας πρόβλημα. Είπε ακόμα ότι έχει σημα-
σία «να κάνουμε αυτά που μας λένε εγκαίρως.
Δεν έχει σημασία αν θα φτάσουν τα 150 ή 200
εκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες μας. Σημα-
σία έχει ότι τόσο καιρό το λέμε και δεν το κά-
νουμε, και πρέπει να το κάνουμε».

Και οι τρεις ομιλητές απάντησαν σε ερωτή-
σεις των παρευρισκομένων. Την εκδήλωση χο-
ρήγησε η KPMG, ενώ συντονιστής ήταν ο κ. Αν-
δρέας Χριστοφίδης, Διευθύνων Σύμβουλος
της KPMG.

Μηνιαία on line ενημερωτική 
έκδοση του ΕΒΕ Λευκωσίας 
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Επιτυχής η εκδήλωση του ΕΒΕΛ 
για την κυπριακή οικονομία

Στιγμιότυπα από τη εκδήλωση
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on line
Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Σ
υνάντηση με το Διευθυ-

ντή Τμήματος Εσωτερι-

κών Προσόδων κ. Γιώργο

Πούφο είχε αντιπροσωπεία του

ΕΒΕ Λευκωσίας. Η αντιπροσω-

πεία αποτελείτο από τον Πρόε-

δρο του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστα

Γεωργαλλή, το Διευθυντή Βιομη-

χανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας, τον

Ανώτερο Λειτουργό Βιομηχανίας

του ΚΕΒΕ και συνοδευόταν από

το νομικό σύμβουλο του ΕΒΕ

Λευκωσίας κ. Ιωνά Νικολάου.

Η ανάγκη για συνάντηση προέ-

κυψε με αφορμή επιστολή του

Τμήματος Εσωτερικών Προσό-

δων για καταβολή φορολογίας

ακίνητης ιδιοκτησίας για βιομη-

χανικά τεμάχια σε κρατικές Βιο-

μηχανικές Περιοχές.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας ενεργώντας

άμεσα ζήτησε γνωμάτευση από

το νομικό σύμβουλο, βάση της

οποίας η υποχρέωση καταβολής

του φόρου ακινήτου ιδιοκτησίας

προκύπτει για τον ιδιοκτήτη του

ακινήτου (δηλαδή το κράτος) και

όχι για το μισθωτή.

Μετά την εξέλιξη αυτή το ΕΒΕ

Λευκωσίας ζήτησε συνάντηση

με το Διευθυντή του Τμήματος

Εσωτερικών Προσόδων. Στη συ-

νάντηση παρατέθηκαν τα γεγο-

νότα και η σχετική επιχειρημα-

τολογία από τον νομικό σύμβου-

λο του ΕΒΕ Λευκωσίας. Τελικά

συμφωνήθηκε όπως τα σχετικά

στοιχεία αποσταλούν στο Γενικό

Εισαγγελέα για γνωμάτευση.

Αναλόγως του αποτελέσματος

θα εξαρτηθούν και οι παραπέρα

ενέργειες του Επιμελητηρίου.

Φορολογία 
Ακίνητης

Περιουσίας Θ
έματα που αφορούν τον επι-
χειρηματικό κόσμο της Λευ-
κωσίας συζήτησε το Διοικη-

τικό Συμβούλιο του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκω-
σίας με την Υπουργό Εσωτερικών κα.
Ελένη Μαύρου.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ.
Κώστας Γεωργαλλής καλωσορίζοντας
την Υπουργό έκανε αναφορά στην ιδι-
αίτερα καλή σχέση του ΕΒΕΛ με την
Υπουργό την οποία όπως είπε θεω-
ρούμε φίλη του Επιμελητηρίου.
Η άψογη και στενή συνεργασία την
οποία είχαμε όταν η κα. Υπουργός
ήταν Δήμαρχος, είπε, συνεχίζεται και
ενδυναμώνεται.
Η Υπουργός ανέφερε ότι με ιδιαίτερα
χαρά αποδέχτηκε την πρόσκληση  του ΕΒΕ Λευ-
κωσίας να παρευρεθεί στη συνεδρία του Διοικη-
τικού του Συμβουλίου με σκοπό την εποικοδομη-
τική συζήτηση  θεμάτων ή προβλημάτων που
έχουν άμεση σχέση με το Υπουργείο της και αφο-
ρούν τον επιχειρηματικό κόσμο της πρωτεύουσας.
Στη συνέχεια ανταλλάχθηκαν απόψεις και συζη-
τήθηκαν θέματα, όπως τα ενοίκια για κρατικά τε-
μάχια σε Βιομηχανικές Ζώνες, η αύξηση συντε-

λεστών δόμησης/κάλυψης σε Βιομηχανικές Ζώνες
και Περιοχές, οι ενστάσεις αναφορικά με τα τοπικά
σχέδια και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται τα έργα
ανάπτυξης στη Λευκωσία, όπως η ανάπλαση του
χώρου του παλιού ΓΣΠ, το Μέγαρο Πολιτισμού, το
Αρχαιολογικό Μουσείο και η Πλατεία Ελευθερίας.
Εκτός από την Υπουργό στη συνάντηση παρευ-
ρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσω-
τερικών κ. Ανδρέας Ασσιώτης.

Μ
ε μεγάλη επιτυχία στέφθηκε
σύσκεψη που διοργάνωσε
το ΕΒΕ Λευκωσίας με αντι-

κείμενο τα προβλήματα που απασχο-
λούν τα μέλη του που δραστηριοποι-
ούνται στη Βιομηχανική Ζώνη/Περιοχή
Στροβόλου.
Στη σύσκεψη παρέστησαν ο Δήμαρχος
Στροβόλου Δρ. Λάζαρος Σαββίδης και
άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες του
Δημαρχείου, εκπρόσωποι του Υπουρ-
γείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Του-
ρισμού καθώς και μέλη του ΕΒΕ Λευ-
κωσίας.
Από το ΕΒΕ Λευκωσίας παρέστησαν ο
Πρόεδρος κ. Κώστας Γεωργαλλής, ο Αντιπρόεδρος
Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ κ. Χριστόδουλος Ε. Αγκα-
στινιώτης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Βιο-
μηχανίας κ. Γιαννάκης Κατσιδιάρης και ο Διευθυ-
ντής Βιομηχανίας του ΕΒΕΛ κ. Αντρέας Αντω-
νιάδης.
Η συζήτηση κάλυψε θέματα υποδομής, λειτουρ-
γικότητας και βιομηχανικής πολιτικής στα οποία το-
ποθετήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Τα παρευ-
ρισκόμενα μέλη είχαν την ευκαιρία να αναδείξουν
νέα  θέματα/προβλήματα και να υποβάλουν ερω-
τήσεις.
Τόσο ο Δήμαρχος Στροβόλου όσο και οι εκπρό-
σωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού ανέλαβαν να διερευνήσουν και να
προωθήσουν συγκεκριμένα προβλήματα που συ-
ζητήθηκαν και παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Μεταξύ άλλων στη συζήτηση αναφέρθηκαν τα
προβλήματα οδικού δικτύου και πρόσβασης στις
Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές, η ασφάλεια και
αστυνόμευση, οι Δημοτικές Φορολογίες, η σύν-
δεση των υποστατικών με το αποχετευτικό σύ-
στημα, η καθαριότητα και συντήρηση χώρων πρα-
σίνου, η επιδιόρθωση πεζοδρομίων, τα αδέσποτα
ζώα, οι φορολογίες και τα ενοίκια στις Βιομηχα-
νικές Ζώνες. Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη ελεγ-
χόμενων  εισόδων/εξόδων στις Βιομηχανικές Ζώ-
νες/Περιοχές και η τοποθέτηση κατατοπιστικών πι-
νακίδων.
Τέλος αναφέρθηκε επίσης η ανάγκη όπως γίνουν
μέτρα ευπρεπισμού κατά μήκος της Βιομηχανικής
ζώνης/περιοχής Στροβόλου ενόψει της Κυπριακής
Προεδρίας.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Στιγμιότυπο από τη σύσκεψη στις εγκαταστήσεις της εταιρείας 
J. K. Switchboards στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου.

Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας 
με την Υπουργό Εσωτερικών 

Συνάντηση ΕΒΕΛ με το Δήμο Στροβόλου



Ε 
θιμοτυπική επίσκεψη στο Εμπο-
ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο Λευκωσίας πραγματοποίησε ο

Πρόεδρος του Ελληνό-Αυστραλέζικου
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
κ. Γιώργος Μαυράκης.
Σε μια ατμόσφαιρα αλληλοενημέρωσης ο
κ. Μαυράκης συναντήθηκε με το  Διευθυ-
ντή του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Σωκράτη Ηρα-
κλέους με τον οποίο συζητήθηκαν θέματα

κοινού ενδιαφέροντος.
Έγινε ειδική αναφορά σε θέματα οικονο-
μικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και
Αυστραλίας και προοπτική διεύρυνσης
της.
Στη συνάντηση επίσης συζητήθηκαν θέ-
ματα συνεργασίας με τα δύο Επιμελητήρια.
Τον κ. Μαυράκη συνόδευε η συνεργάτης
του στην Κύπρο κα. Ξένια Φωτίου, Νομική
Σύμβουλος.

Α
νασκόπηση των προβλημάτων που
απασχολούν τα μέλη του ΕΒΕ Λευ-
κωσίας που δραστηριοποιούνται στο

σύμπλεγμα Βιομηχανικών Ζωνών/Περιοχών
Δυτικής Λευκωσίας απασχόλησαν σύσκεψη
που συγκάλεσε το ΕΒΕ Λευκωσίας στις 15 Ιου-
νίου 2012.
Στη σύσκεψη παρέστησαν οι Πρόεδροι των
Κοινοτικών Συμβουλίων Μάμμαρι, Παλιομε-
τόχου και Κοκκινοτριμιθιάς, ο Πρόεδρος της
Τοπικής Επιτροπής κ. Παναγιώτης Παπαφι-
λίππου καθώς και ο Διευθυντής Βιομηχανίας
του ΕΒΕ Λευκωσίας. Η συνάντηση αυτή απο-
τελεί ουσιαστικά συνέχεια προηγούμενης ευ-
ρείας σύσκεψης που έγινε στις 2 Φεβρουαρί-
ου 2012. 
Έγινε ανασκόπηση των προβλημάτων υποδο-
μής των Βιομηχανικών Ζωνών/Περιοχών και
ιδιαίτερα όσον αφορά την πυρασφάλεια, το
οδικό δίκτυο και την υδροδότηση. Πρόσθετα
οι Πρόεδροι των τριών  Κοινοτικών Συμβουλίων
ανέλαβαν να διερευνήσουν τη δυνατότητα για
την από κοινού περισυλλογή οικιακών και
βιομηχανικών αποβλήτων στις οικείες Βιομη-
χανικές Ζώνες/Περιοχές.

on line
Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας
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Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

O Πρόεδρος του ΕλληνοΑυστραλέζικου
Επιμελητηρίου στο ΕΒΕ Λευκωσίας

Π
ραγματοποιήθηκε η ιδρυτική συ-

νάντηση της Κυπριακής Πλατ-

φόρμας για τις Μελλοντικές Βιο-

μηχανικές Τεχνολογίες στην οποία συμμε-

τέχει ως μέλος και το ΕΒΕ Λευκωσίας. Στη

συνάντηση το ΕΒΕ Λευκωσίας εκπροσω-

πήθηκε από το Διευθυντή Βιομηχανίας.

Η Κυπριακή Πλατφόρμα MANUFUTURE –

CY θα αποτελεί στην εθνική πρωτοβουλία

της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας

για τις μελλοντικές Βιομηχανικές Τεχνο-

λογίες και έχει ως σκοπό να ευθυγραμμίζει

την πολιτική και τις δραστηριότητες της Ευ-

ρωπαϊκής Πλατφόρμας με τις ανάγκες της

Τοπικής Βιομηχανίας και να προσφέρει

στην Κυπριακή Βιομηχανία πρόσβαση στα

χρηματοδοτικά προγράμματα και στις συ-

νεργασίες της πλατφόρμας. Στρατηγική

της MANUFUTURE είναι ο επαναπατρι-

σμός της βιομηχανίας στην Ευρώπη.

Οι στόχοι  της πλατφόρμας είναι:

•Η ανταγωνιστικότητα στις κατασκευαστι-

κές/ μεταποιητικές βιομηχανίες παραγωγής

προϊόντων

•Πρωτοπορία στην τεχνολογία που χρησι-

μοποιείται από τις βιομηχανίες 

•Οικολογικά προϊόντα και βιομηχανικά 

•Πρωτοπορία σε προϊόντα / διαδικασίες κα-

θώς και στις πολιτιστικές, ηθικές και κοι-

νωνικές αξίας.   

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει

το θεσμό των Πλατφόρμων για την προώ-

θηση αποτελεσματικών συνεργασιών και συ-

νεταιρισμών καθώς αποτελούν κλειδί στην

επιτυχή αντιμετώπιση των σύγχρονων προ-

κλήσεων.  Οι πανευρωπαϊκές πλατφόρμες

έχουν αντίστοιχες εθνικές τοπικές  πλατ-

φόρμες για την καλύτερη οργάνωση τους

και να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές τοπικές

συνθήκες.

Η κυπριακή βιομηχανία οργανωμένη στα

πλαίσια της Ευρωπαϊκής τεχνολογικής

πλατφόρμας για τις μελλοντικές βιομηχα-

νικές  τεχνολογίες MANUFUTURE θα έχει

συγκροτημένη και τεκμηριωμένη άποψη.

Συμμετοχή στην πλατφόρμα 
για μελλοντικές Βιομηχανικές Τεχνολογίες 

Προβλήματα Βιομη-
χανικών Ζωνών/

Περιοχών Δυτικής
Λευκωσίας



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ � ΤΕΥΧΟΣ 46 � ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012                 5

on line
Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Τ
ην έντονη δυ-
σαρέσκειά της
εκφράζει η

Εταιρεία Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβο-
λής Περιφέρειας Λευ-
κωσίας, αναφορικά με
την καθυστέρηση της
ανέγερσης του Νέου
Αρχαιολογικού Μου-
σείου της Λευκωσίας.
Οι διαδικασίες για την
ανέγερση του Νέου Αρ-
χαιολογικού Μουσείου
άρχισαν πριν από δύο
χρόνια, όταν προκηρύ-
χθηκε ο αρχιτεκτονι-
κός διαγωνισμός.
Ωστόσο, ο αρχιτεκτο-
νικός διαγωνισμός ακυ-
ρώθηκε και το Υπουρ-
γείο Υγείας αποφάσισε
την παραμονή των λυό-
μενων εξωτερικών ια-

τρείων στο χώρο που
θα ανεγειρόταν το νέο
Μουσείο μέχρι το 2015!
Έκτοτε, δεν έχουν γίνει
διαβήματα για να υλο-
ποιηθεί αυτό το έργο,
αφού πρέπει πρώτα να
επαναπροκηρυχθεί ο
αρχιτεκτονικός διαγω-
νισμός.
Η Εταιρεία Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβο-
λής Περιφέρειας Λευ-
κωσίας θεωρεί ότι πρέ-
πει να επισπευσθεί άμε-
σα αυτό το έργο, αφού
όχι μόνο η Λευκωσία
αλλά και ολόκληρη η
Κύπρος χρειάζεται ένα
Νέο Αρχαιολογικό
Μουσείο το οποίο θα
διαφυλάξει και θα δια-
σώσει την πολιτιστική
μας κληρονομιά. 

Α
ντιπροσωπεία της
CYTA είχε συνά-
ντηση με το ΕΒΕ

Λευκωσίας. Η συνάντηση
είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα
με σκοπό την καλύτερη γνω-
ριμία στελεχών της CYTA
με μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του  ΕΒΕ Λευκω-
σίας στα πλαίσια της συ-
νεργασίας που έχει αναπτυ-
χθεί τα τελευταία χρόνια.
Από την CYTA παρέστησαν ο
κ. Μάρος Καρατζιάς, Ανώ-
τερος Διευθυντής Υπηρε-
σίες Πελατών, ο κ. Μιχάλης
Παπαδόπουλος, Διευθυντής
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Λευκωσίας και ο κ. Γιάγκος Γιαγκουλλή της
Υπηρεσίας Πελατών.

Από το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχαν ο Πρόε-

δρος κ. Κώστας Γεωργαλλής, ο Αντιπρόεδρος

Υπηρεσιών κ. Μιχάλης Μουσιούττας, ο Επίτ.

Γραμματέας κ. Παναγιώτης Πα-
παφιλίππου το Μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, κ. Μάριος
Λένας, ο Διευθυντής κ. Σωκρά-
της Ηρακλέους, ο Διευθυντής
Βιομηχανίας κ. Ανδρέας  Αντω-
νιάδης και η Ανώτερη Λειτουρ-
γός κα. Νιόβη Παρισινού.
Κατά τη συνάντηση συζητήθη-
καν τρόποι περαιτέρω ενίσχυ-
σης της συνεργασίας των δύο
οργανισμών, η προώθηση του
ψηφιακού χάρτη επικίνδυ-
νων/εύφλεκτων υλικών για Βιο-
μηχανικές Ζώνες/Περιοχές στο
οποίο είναι εταίροι οι δύο ορ-
γανισμοί, η προώθηση δι-

κτύων/υποδομών, η υποστήριξη της CYTA στην
αναβάθμιση της ιστοσελίδας του ΕΒΕ Λευκω-
σίας καθώς και άλλες εξελίξεις.

Η ανέγερση του Νέου 
Αρχαιολογικού Μουσείου
πρέπει να ξεκινήσει άμεσα

Μ
ε αφορμή τη συζήτηση που

έγινε στην αρμόδια επι-

τροπή της Βουλής, το ΕΒΕ

Λευκωσίας υπογραμμίζει  ότι είναι από

το 2007 που υποδεικνύει ότι η Κύπρος

κατατάσσεται στις χώρες με το ακρι-

βότερο βιομηχανικό ρεύμα και ότι

αυτό θα είχε καταστροφικές επιπτώ-

σεις στην οικονομία του τόπου. Η κάθε

αύξηση στο κόστος ηλεκτρικής ενέρ-

γειας έχει πολλαπλασιαστική επί-

δραση σε όλο το φάσμα της οικονο-

μικής δραστηριότητας (π.χ. εργατικό

κόστος, πρώτες ύλες, πληθωρισμός

κλπ) με αποτέλεσμα τη συστηματική

διάβρωση της ανταγωνιστικότητας. 

Το  ΕΒΕ Λευκωσίας θεωρεί ότι είναι

αδικαιολόγητο σε μια τέτοια δύσκολη

χρονιά, τόσο με την οικονομική κρίση

όσο και με τις επιπτώσεις από  την

έκρηξη στο Μαρί, η ΑΗΚ να επιμένει

στην επίτευξη κερδών. 

Πρόσθετα θεωρείται παράλογο να

συνεχίζεται η επιβολή έκτακτης αύ-

ξησης με τη δικαιολογία ότι είναι

απαραίτητο για την επανάκτηση της

δυνατότητας παραγωγής αλλά προ-

φανώς για τη διατήρηση των κερδών

της ΑΗΚ όπως ήταν προϋπολογισμέ-

να. Ακόμη μια παραδοξότητα είναι η

επιβολή της έκτακτης αύξησης στην

ρήτρα καυσίμων που είναι μεταβλητό

έξοδο και έχει ήδη σχεδιαστεί για να

αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις

εκάστοτε τιμές καυσίμων. Ουσιαστικά

σημειώνεται διπλή αύξηση στην τι-

μολόγηση καυσίμων.

Τέλος σημειώνεται  ότι η αξιοποίηση

διαφόρων προνοιών της σχετικής Ευ-

ρωπαϊκής Οδηγίας όπως για αυτοπα-

ραγωγή και κλειστά συστήματα δια-

νομής, η ορθολογιστική αξιοποίηση

των εφεδρικών συστημάτων παρα-

γωγής καθώς και των ΑΠΕ για ιδίαν

κατανάλωση  θα επιτρέψουν  να  αντι-

μετωπιστεί  το πρόβλημα της  μέγι-

στης ζήτησης αλλά και να  μειωθούν

οι λογαριασμοί  ηλεκτρικού ρεύματος.

ΕΒΕΛ: Καταστροφικό το ψηλό
κόστος ηλεκτρικού ρεύματος 

για την οικονομία

ΕΒΕ Λευκωσίας και CYTA  ενισχύουν τη συνεργασία τους
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Σ
τις 24 Μαΐου 2012 πραγμα-
τοποιήθηκε αιμοδοσία που
διοργάνωσε το ΕΒΕ Λευ-

κωσίας σε συνεργασία με την Τοπι-
κή Επιτροπή Βιομηχάνων στη Βιο-
μηχανική Ζώνη Ιδαλίου – Πέρα Χω-
ρίου Νήσου.
Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας
Aphrostrom στη Βιομηχανική Ζώνη
Πέρα Χωρίου - Νήσου και έγινε εις
μνήμη του πυροσβέστη Βασίλη Κρό-
κου ο οποίος έχασε τη ζωή του
κατά τη φονική έκρηξη της 11ης Ιου-
λίου 2011 στο Μαρί, του οποίου η μη-
τέρα εργάζεται άνω των 16 χρόνων
στη βιομηχανία  Aphrostrom. 
Με τις πρωτοβουλίες αυτές το ΕΒΕ Λευκωσίας
προσδοκεί ότι θα προωθηθεί περαιτέρω αυτός ο
ωραίος και ανθρωπιστικός σκοπός και ότι η αι-
μοδοσία στις Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές θα

γίνεται σε οργανωμένη και συστηματική βάση.
Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας
κ. Κώστας Γεωργαλλής, αυτή πρόκειται για την
πρώτη αιμοδοσία που γίνεται στη Βιομηχανική

Ζώνη Ιδαλίου – Πέρα Χωρίου
Νήσου αλλά η ένατη που διορ-
γάνωσε το ΕΒΕ Λευκωσίας.
Ο κ. Γεωργαλλής εξέφρασε ιδι-
αίτερες ευχαριστίες στον κ. Πα-
ναγιώτη Παπαφιλίππου Επίτιμο
Γραμματέα του ΕΒΕ Λευκωσίας,
εμπνευστή της όλης προσπά-
θειας για προώθηση του θεσμού
της αιμοδοσίας η οποία όπως
φαίνεται αποδίδει καρπούς κα-
θώς βρίσκει ανταπόκριση και σε
άλλες Βιομηχανικές Ζώνες/Πε-
ριοχές. Τέλος ευχαρίστησε  όλες
τις επιχειρήσεις μέλη του ΕΒΕ
Λευκωσίας που συμμετέχουν
ενεργά στην αιμοδοσία. 

Τ
ην απόλυτα δικαιολογημένη

αγανάκτηση του επιχειρη-

ματικό κόσμου και γενικό-

τερα του κοινού εκφράζει το Εμπο-

ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Λευκωσίας για τις βιαιοπραγίες στην

πρωτεύουσα από ανεγκέφαλους νε-

αρούς οπαδούς ποδοσφαιρικών ομά-

δων.  

Με μόνο δικαιολογητικό την αναζή-

τηση ευκαιρίας για βίαιες δράσεις

εναντίον περιουσιών αλλά και πο-

λιτών, οι νεαροί που παρουσιάζονται

ως οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδων

προκάλεσαν ζημιές σε περιουσία

πολιτών και του Δήμου και επιτέθη-

καν εναντίον ατόμων προκαλώντας

αναστάτωση στην ομαλή διαβίωση

των κατοίκων της Λευκωσίας.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας καλεί τις αρμό-

διες αρχές να τελούν σε πλήρη

εγρήγορση και ετοιμότητα για έγκαι-

ρη και αποτελεσματική πρόληψη

των απαράδεκτων αυτών συμπερι-

φορών και σε ότι αφορά συλλη-

φθέντες υπεύθυνους ζητά την πα-

ραδειγματική τους τιμωρία. Το Επι-

μελητήριο καλεί επίσης τις διοική-

σεις των ποδοσφαιρικών σωματείων

να συνειδητοποιήσουν επιτέλους

και τις δικές τους ευθύνες ώστε να

προβούν σε όλα τα αναγκαία μέτρα

για οριστική εξάλειψη παρόμοιων κα-

ταστρεπτικών φαινομένων.

Τέλος ο επιχειρηματικός κόσμος

εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια

του για τα θλιβερά αυτά φαινόμενα

τα οποία δεν βοηθούν την επιχει-

ρηματικότητα ιδιαίτερα σ’ αυτές τις

δύσκολες οικονομικές συγκυρίες. 

Στήριξη της Αιμοδοσίας από το ΕΒΕ ΛευκωσίαςΑρμόδιοι και
εμπλεκόμενοι 

να δραστηριοποιη-
θούν κατά των 
ανεγκέφαλων
ζητά το ΕΒΕ 
Λευκωσίας

Σ
ύσκεψη για τα θέ-
ματα ασφάλει-
ας/αστυνόμευσης

στη Βιομηχανική Ζώνη Ιδα-
λίου – Πέρα Χωρίου Νήσου
συγκάλεσε το ΕΒΕ Λευ-
κωσίας.
Η ραγδαία ανάπτυξη που
παρατηρείται στις Βιομη-
χανικές Ζώνες Ιδαλίου και
Πέρα Χωρίου-Νήσου αλλά
και οι ανησυχητικές διαστάσεις που παίρνουν οι αυξανόμενες κλοπές αποτέλεσαν το αντικείμε-
νο της σύσκεψης όπου και τροχιοδρομήθηκαν διάφορες ενέργειες και πρωτοβουλίες.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ιδαλίου, εκπρόσωποι του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Χω-
ρίου Νήσου, εκπρόσωπος του Γραφείου Πρόληψης Εγκλημάτων του Αρχηγείου Αστυνομία, ο Σταθ-
μάρχης του Αστυνομικού Σταθμού Πέρα Χωρίου Νήσου, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώ-
στας Γεωργαλλής, ο αντιπρόεδρος Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Ντίνος Μιτσίδης, τα μέλη
της Τοπικής Επιτροπής και ο Διευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας.

Στιγμιότυπο από τη σύσκεψη

Στο κέντρο της φωτογραφίας η μητέρα 
του Βασίλη Κρόκου κα Τασσούλα

Στιγμιότυπο από την αιμοδοσία

Πρωτοβουλίες ΕΒΕ Λευκωσίας 
για Ασφάλεια Βιομηχανικών Ζωνών


