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Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

on line

•Πρόεδρος ΕΒΕΛ: Η οικονομία βρίσκεται
στον αναπνευστήρα, με αποτέλεσμα την
αποδιοργάνωση της πραγματικής
οικονομίας, το κλείσιμο πολλών
επιχειρήσεων και τα ασήκωτα χρέη για τον
επιχειρηματικό κόσμο

Λεπτομέρειες στις σελ. 2 - 3

•Υπουργός Εμπορίου,
Βιομηχανίας και
Τουρισμού:
Η κυβέρνηση δεν
αδρανεί, αλλά συνεχίζει
να διαμορφώνει τη δική
της πολιτική

Λεπτομέρειες στη σελ. 3

Σήμα κινδύνου από τον Πρόεδρο του ΕΒΕ
Λευκωσίας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Κώστας Γεωργαλλής
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Συνάντηση ΕΒΕΛ με
τον Υπουργό Εμπορίου,
Βιομηχανίας και 

Τουρισμού

Σελ. 4

Το ΕΒΕΛ χαιρετίζει την 
απόφαση της κυβέρνησης 
για προώθηση του 

Μεγάρου Πολιτισμού

Σελ. 5

Μεγάλη επιτυχία 
σημείωσαν οι εκδηλώ-
σεις της Λευκωσίας
για τη Διεθνή Ημέρα
Τουρισμού

Σελ. 6

•Πρόεδρος ΚΕΒΕ:
Πρέπει όλοι μαζί να
βρούμε σημεία
συνεννόησης για το
καλό της οικονομίας

Λεπτομέρειες στη σελ. 3

•Δήμαρχος
Λευκωσίας:
Το ΕΒΕΛ συμβάλλει
ουσιαστικά στην
ανάπτυξη και πρόοδο
της πρωτεύουσας

Λεπτομέρειες στη σελ. 3



Σ
ΗΜΑ κινδύνου για την κατάσταση στην
οποία βρίσκονται οι επιχειρήσεις εξέπεμ-
ψε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-

λητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ), ασκώντας παράλλη-
λα αυστηρή κριτική για την καθυστέρηση στη λήψη
μέτρων στην οικονομία. 
Μιλώντας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των με-
λών του ΕΒΕΛ στις 4 Οκτωβρίου 2012 ο Πρόεδρος
του κ. Κώστας Γεωργαλλής τόνισε ότι η οικονομία
βρίσκεται στον αναπνευστήρα, με αποτέλεσμα την
αποδιοργάνωση της πραγματικής οικονομίας, το
κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων και τα ασήκωτα
χρέη για τον επιχειρηματικό κόσμο. 
Αναφερόμενος στην ευρύτερη κατάσταση της οι-
κονομίας, είπε ότι η ανεργία εκτοξεύθηκε στο
11,7%, το έλλειμμα είναι πολύ μακριά από το στό-
χο του 2,5% του ΑΕΠ και το χρέος θα ξεπεράσει
το 90% του ΑΕΠ.
Το εμπόριο και η βιομηχανία, πρόσθεσε, συρρι-
κνώνονται συνεχώς με τους επιχειρηματίες να ση-
κώνουν ψηλά τα χέρια, αφού αδυνατούν να αντι-
μετωπίσουν τις καταστροφικές επιπτώσεις της κρί-

σης. Ο τομέας των υπηρεσιών, επισήμανε, έχει πε-
ριέλθει σε φαύλο κύκλο λόγω των μεγάλων προ-
βλημάτων του τραπεζικού συστήματος. Ο μόνος το-
μέας που φαίνεται να κινείται θετικά, είπε, είναι ο
τουριστικός, ο οποίος επηρεάστηκε θετικά από τη
στροφή της Ρωσικής αγοράς προς την Κύπρο. 
Και ενώ, πρόσθεσε, η εικόνα είναι από γκρίζα μέ-
χρι μαύρη, η επίσημη Πολιτεία σφυρίζει αδιάφορα
για την κατρακύλα της πάλαι πότε δυναμικής και
εύρωστης κυπριακής οικονομίας.
Ο κ. Γεωργαλλής κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι
προέβη σε λανθασμένες εκτιμήσεις για την έκτα-
ση, το εύρος και τις επιπτώσεις της κρίσης και για-
τί καθυστέρησε να λάβει τα αναγκαία μέτρα στην
οικονομία. Ακόμα επέκρινε έντονα το συνδικαλι-
στικό κίνημα για ανευθυνότητα και έλλειψη σο-
βαρότητας σ’ αυτές τις κρίσιμες στιγμές. 
Αναφορά  έκανε ο κ. Γεωργαλλής, και για το τρα-
πεζικό σύστημα το οποίο όπως είπε άφησε την αγο-
ρά χωρίς ρευστότητα και με υψηλά επίπεδα επι-
τοκίων. Όπως χαρακτηριστικά, είπε «οι τράπεζες
έχουν κλειδώσει τα ταμεία τους και έχουν αφήσει
εκτεθειμένους όλους τους επιχειρηματίες, οι
οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για τις
ανεπάρκειες και τις αδυναμίες των τραπεζών».
Ο κ. Γεωργαλλής κάλεσε την κυβέρνηση να δια-
πραγματευθεί σοβαρά και υπεύθυνα με την Τρόι-
κα, ώστε να ξεπεραστούν τα αδιέξοδα της οικο-
νομίας.
Καταθέτοντας τις προτάσεις του ΕΒΕΛ ζήτησε με-
ταξύ άλλων:
- Σημαντική μείωση των κρατικών δαπανών.
- Μείωση του μισθολογίου στον κρατικό και ημι-
κρατικό τομέα για να εναρμονισθεί στο επίπεδο του
ιδιωτικού τομέα. 
- Σταδιακή μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλ-
λήλων για να αποφευχθεί η απότομη αύξηση της
ανεργίας.
- Άμεση εφαρμογή του θεσμού της εναλλαξιμό-
τητας και μεταξύ Υπουργείων.
- Αύξηση της παραγωγικότητας στο δημόσιο και
ημικρατικό τομέα, που σήμερα αμείβονται κατά
180% περισσότερο από την παραγωγικότητα
τους.
- Επέκταση του χρόνου παγοποίησης της ΑΤΑ. 
Αν επιλεγεί η πρόταση που εισηγείται το ΕΒΕΛ και
η οποία βασίζεται στις μηνιαίες απολαβές γύρω στα

€1,000  το όφελος υπολογίζεται σε 136 εκατ. ευρώ
ετησίως. Ενδεικτικά ανέφερε ότι για το 2011 το
πρόσθετο κόστος από την αύξηση της ΑΤΑ υπο-
λογίζεται στα 253 εκατ. ευρώ.
- Αναπροσαρμογή της συνεισφοράς των δημοσίων
υπαλλήλων στο συνταξιοδοτικό, ώστε να κατα-
βάλλουν τα ίδια με τους εργαζόμενους του ιδιω-
τικού τομέα, με ανάλογη αναπροσαρμογή των συ-
ντάξεων τους.
- Κατάργηση όλων των προνομίων, της πολιτικής
των επιδομάτων χωρίς στόχευση και των ξεπε-
ρασμένων κεκτημένων που διογκώνουν τα έξοδα
του δημοσίου.
Για τη φοροδιαφυγή ειδικά είπε ότι το ΕΒΕΛ πά-
ντα ήταν και είναι εναντίον αυτών των φαινομένων,
προσθέτοντας ότι η φοροδιαφυγή δεν γίνεται από
τους επιχειρηματίες, αλλά από άλλες τάξεις πο-
λιτών, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι δη-
μόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι ασκούν δεύτερο και τρί-
το επάγγελμα.
Αναφερόμενος στα προβλήματα των μελών του
ΕΒΕΛ είπε ότι αυτά αφορούν:
•Μείωση εργασιών και παντελής έλλειψη κερδο-
φορίας.
•Απουσία χρηματοδότησης από τις τράπεζες και
υψηλό κόστος δανεισμού.
•Δυσκολίες στην είσπραξη τιμολογίων και τις
ακάλυπτες επιταγές
•Υψηλό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος. 
•Βελτίωση των έργων υποδομής στις βιομηχανικές
ζώνες και περιοχές.
•Παραχώρηση κινήτρων για ενίσχυση της επιχει-
ρηματικότητας και καινοτομίας.
•Εξασφάλιση προγραμμάτων της Ε. Ένωσης για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Μιλώντας για την ανάπτυξη της Λευκωσίας είπε ότι
πρέπει να δώσει έμφαση στα συγκριτικά πλεονε-
κτήματα της που είναι η πλούσια ιστορική κληρο-
νομιά της, η πολιτιστική κουλτούρα της και η επι-
χειρηματική ζωή της. 
Στα πλαίσια αυτά ζήτησε:
•Επίσπευση των έργων για ανάπλαση της Λευκω-
σίας (π.χ. Πλατεία Ελευθερίας, παλιό ΓΣΠ, κλπ).
•Δρομολόγηση νέων αναπτύξεων που εμπλουτί-
ζουν το πολιτιστικό πρόσωπο της πρωτεύουσας.

Μηνιαία on line ενημερωτική 
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Κρούει τον κώδωνα κινδύνου το ΕΒΕΛ

Συνέχεια στη σελ. 3

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση
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on line
Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Ο
Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού κ. Νεοκλής Συλικιώτης, αφού
ευχαρίστησε το ΕΒΕ Λευκωσίας για την

πρόσκληση του να παραστεί και να απευθύνει χαι-
ρετισμό στη Γενική του Συνέλευση, ανάφερε ότι
σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, η Κυβέρνηση και ει-
δικότερα το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού, δεν αδρανεί, αλλά συνεχίζει να δια-
μορφώνει τη δική του πολιτική στους τομείς του
εμπορίου, της βιομηχανίας, του τουρισμού, των
υπηρεσιών και της ενέργειας.
Ακολούθως, ο κ. Συλικιώτης ανάφερε ότι το
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

επιδιώκει την ανάπτυ-
ξη νέων, καινοτόμων
επιχειρήσεων και την
απασχόληση νέων επι-
στημόνων, την ανοι-
κοδόμηση των υπαρ-
χουσών βιομηχανιών,
την αύξηση της παρα-
γωγικότητας, την προ-
σέλκυση ξένων επεν-
δύσεων και την αξιο-
ποίηση των ενεργεια-
κών πόρων.

Ιδιαίτερη έμφαση, συνέχισε ο κ. Συλικιώτης, απο-
δίδει το Υπουργείο στους τομείς της έρευνας και
της καινοτομίας, ως βάση για την ανάπτυξη βιο-
μηχανίας υψηλής τεχνολογίας. Στα πλαίσια αυτά,
πρόσθεσε ο κ. Συλικιώτης, η πολιτική καινοτομίας
του Υπουργείου βασίζεται στους άξονες της ενί-
σχυσης των επιχειρήσεων, της συνεισφοράς του
Δημόσιου τομέα στην Καινοτομία μέσω των δη-
μόσιων αγορών, της δημιουργίας δικτύου συνερ-
γασίας των καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρή-
σεων, της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τη
δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρε-
σιών από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, της Βελ-
τίωσης και απλοποίησης των διαδικασιών στήριξης
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και δημιουργίας
ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις να
καινοτομούν, της προώθησης της ενεργής συμ-
μετοχής των επιχειρήσεων στις Ευρωπαϊκές πρω-
τοβουλίες και τέλος της ενημέρωσης και της
προώθησης της συμμετοχής όλων στην καινοτο-
μία.
Στο τέλος, ο κ. Συλικιώτης κάλεσε τον εμπορο-
βιομηχανικό κόσμο να ανταποκριθεί στις νέες εξε-
λίξεις και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και τις και-
νοτομίες που παρουσιάζονται και οι οποίες θα οδη-
γήσουν στον εκσυγχρονισμό του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος του τόπου μας.

Σ
το δικό του χαιρετισμό ο Δήμαρχος
Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκά-
τζης, αφού ευχαρίστησε το ΕΒΕ Λευ-

κωσίας, για την πρόσκληση να απευθύνει
χαιρετισμό στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του,
αναφέρθηκε στην προτεραιότητα του Δήμου,
που είναι η οικονομική εξυγίανση του.
Μερικές από τις ήδη τροχιοδρομημένες ενέρ-
γειες του Δήμου, συνέχισε ο κ. Γιωρκάτζης,
για την εξυγίανση των οικονομικών και λει-
τουργιών του είναι η δημιουργία Ad Hoc Επι-
τροπής για τα οικονομικά όπου συμμετέχουν
και ξένοι σύμβουλοι, η παγοποίηση μισθών και

προσλήψεων, η
μείωση υπερωριών
κατά 50%, η μείω-
ση του προϋπολο-
γισμού σε δευτε-
ρεύουσες λει-
τουργίες του δή-
μου, η πλήρης κα-
ταγραφή υποστα-
τικών του δήμου
με στόχο την αύ-
ξηση των εισοδη-
μάτων, η ελάχιστη

αύξηση τελών σκυβάλων, η δημιουργία  ομά-
δα δράσης για τους αυξανόμενους χρεώστες
και πολλά άλλα.
Αναφορικά με τα αναπτυξιακά έργα της πρω-
τεύουσας, ο κ. Γιωρκάτζης ανάφερε ότι συ-
νεχίζεται η υλοποίηση όλων των τροχιοδρο-
μημένων αναπτυξιακών έργων, παρά τις αντί-
ξοες οικονομικές συνθήκες.
Ακολούθως, ο Δήμαρχος Λευκωσίας έκανε
λόγο και για την αναζωογόνηση, την ανάπτυξη
και την πρόοδο της πρωτεύουσας, τονίζοντας
ότι αυτό θα επέλθει με τη διατήρηση του ρό-
λου της ως διοικητικού κέντρου, με τη διατή-
ρηση και ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, με την ενδυνάμωση της πολιτιστικής
της δραστηριότητας, με τη δημιουργία μόνι-
μων υποδομών με την παροχή όλων των
αναγκαίων κινήτρων στον επιχειρηματικό κό-
σμο για να επενδύσουν στην Πρωτεύουσα.
Τέλος, ο κ. Γιωρκάτζης, τόνισε ότι η Λευκω-
σία είναι και πρέπει να παραμείνει το κατ’ εξο-
χήν διοικητικό, οικονομικό, εμπορικό και χρη-
ματοπιστωτικό κέντρο. Το ΕΒΕ Λευκωσίας,
πρόσθεσε ο Δήμαρχος είναι ο σύμμαχος και
συνεργάτης του Δημοτικού Συμβουλίου της
πρωτεύουσας που εργάζονται για την ανά-
πτυξή της.

Σ
το δικό του χαιρετισμό ο Πρόε-
δρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πη-
λείδης, αφού ευχαρίστησε το

ΕΒΕ Λευκωσίας, για την πρόσκληση να
απευθύνει χαιρετισμό στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση του, είπε ότι η άσχημη πορεία
της οικονομίας αποτυπώνεται στους κύ-
ριους δείκτες της που όλοι σχεδόν κι-
νούνται αρνητικά. 
Αυτό φαίνεται, είπε ο κ. Πηλείδης, στο
ρυθμό ανάπτυξης που είναι στο πλην,
στην ανεργία που ξεπέρασε το 11%, στο
δημοσιονομικό έλλειμμα που βρίσκεται

στο 4,5%
του ΑΕΠ,
στο δημόσιο
χρέος το
οποίο εκτο-
ξεύθηκε πέ-
ραν του 90%
του ΑΕΠ,
στον πληθω-
ρισμό που εί-
ναι στο 4%,
στις επενδύ-
σεις οι οποί-

ες έχουν εξαφανιστεί, στο δείκτη αγο-
ράς ακινήτων που έχει φτάσει στο ναδίρ
και στο κλείσιμο των επιχειρήσεων που
έχει γίνει καθημερινό φαινόμενο.
Κατά τη γνώμη του ΚΕΒΕ, συνέχισε ο κ.
Πηλείδης, η κατάσταση έφτασε στο
απροχώρητο και θα πρέπει τάχιστα να
παρθούν αποφάσεις. Η σημερινή ανα-
βλητικότητα στις αποφάσεις, τόνισε ο
Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, δεν βοηθά ούτε
την οικονομία, ούτε τον τόπο. Αντίθετα,
διαιωνίζει τα προβλήματα και αυξάνει την
αβεβαιότητα για όλους. Το ΚΕΒΕ, πρό-
σθεσε ο κ. Πηλείδης, δεν θεωρεί την
Τρόικα πανάκεια και ούτε  δέχεται τη δαι-
μονοποίηση και τον αναθεματισμό της.
Ακολούθως, κάλεσε την κυβέρνηση, τα
κόμματα, τις συντεχνίες και όλους τους
παράγοντες της οικονομίας να αφή-
σουν στην άκρη αυτά που τους χωρίζουν
και να δουν αυτά που τους ενώνουν. 
Αναφορικά με την πόλη της Λευκωσίας,
ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ είπε ότι χρειά-
ζεται ένα δυνατό «λίφτινγκ», μέσω του
οποίου θα αναδείξει τα συγκριτικά της
πλεονεκτήματα. Και αυτά, πρόσθεσε,
αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά
της και το επιχειρηματικό προφίλ της.

Υπουργός Εμπορίου Δήμαρχος Λευκωσίας Πρόεδρος ΚΕΒΕ

Απαραίτητο το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ
χαιρέτισε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργι-
κού Συμβουλίου για την προώθηση του Μεγάρου
Πολιτισμού.
•Ενθάρρυνση με παροχή κινήτρων των επενδύ-
σεων του ιδιωτικού τομέα στην παλιά Λευκωσία.
•Δημιουργία υποδομών για τουριστική ανάπτυξη,
κυρίως στον τομέα του συνεδριακού  και επιχει-
ρηματικού τουρισμού.
•Παροχή όλων των διευκολύνσεων στις επιχει-

ρήσεις για μετατροπή της πρωτεύουσας σε περι-
φερειακό επιχειρηματικό κέντρο. 
Ο κ. Γεωργαλλής αφού συγχάρηκε την Πάφο για
την ανάδειξη της σε Πολιτιστική πρωτεύουσα της
Ευρώπης, είπε ότι το ΕΒΕΛ δεν θα ανεχθεί δια-
κρίσεις σε βάρος της Λευκωσίας στο σχεδιασμό
και στην εκτέλεση νέων έργων. Επίσης, κάλεσε το
Δήμαρχο Λευκωσίας να προχωρήσει σε λύσεις που
αφορούν τρέχοντα προβλήματα της Λευκωσίας.
Καταλήγοντας ο κ. Γεωργαλλής είπε ότι οι ώρες

που βιώνουμε είναι πολύ δύσκολες. Το κράτος κιν-
δυνεύει με στάση πληρωμών, οι τράπεζες δεν
έχουν τα απαιτούμενα κεφάλαια και οι επιχειρή-
σεις βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο της
χρεοκοπίας. Στα πλαίσια αυτά έκανε έκκληση σε
όλους, κυβέρνηση, Βουλή, συντεχνίες και εργο-
δότες, ώστε όλοι μαζί να συνεργαστούν για να
βγούμε από το στενωπό της κρίσης. Χαρακτηρι-
στικά είπε ότι «όλοι είμαστε στην ίδια βάρκα που
κινδυνεύει να βουλιάξει».

Συνέχεια από σελ. 2



Τ
ο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορι-
κού και Βιομηχανικού Επιμελητηρί-
ου Λευκωσίας σε συνεδρία της ολο-

μέλειας του συναντήθηκε με τον Υπουργό
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ.
Νεοκλή Συλικιώτη. 
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα της
τρέχουσας επικαιρότητας όπως τις εξελίξεις
στην οικονομία, του φυσικού αερίου,  την
Τουριστική Ανάπτυξη της Λευκωσίας, το
Εμπόριο και την Βιομηχανία.
Συγκεκριμένα τέθηκαν θέματα που επηρεά-
ζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρή-
σεων και τα ξεπουλήματα. Συζητήθηκαν τα
προβλήματα που παρατηρούνται στο τμήμα
του Έφορου Εταιρειών και η ανάγκη για
απλοποίηση των διαδικασιών στην εγγραφή
εταιρειών ως επίσης και η επίσπευση της ολο-
κλήρωσης της μηχανογράφησης της υπηρε-
σίας. Ανταλλάχθηκαν απόψεις για τους τρό-

πους  ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος

και αντιμετώπισης της εποχικότητας του

τουριστικού ρεύματος. 

Το ΕΒΕΛ επανέφερε την εισήγησή του για

προώθηση καινοτόμων ιδεών ώστε να προ-

ωθηθεί η ανάπτυξη όπως το πρόγραμμα του

Φωτοθεραπευτικού Τουρισμού το οποίο λόγω
έλλειψης χρηματοδότησης παραμένει ανα-
ξιοποίητο. Ο κ. Συλικιώτης αναφέρθηκε επί-
σης στη σύσταση εγγυοδοτικού οργανισμού
για βοήθεια προς τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις και την ανάγκη για αύξηση των συ-
ντελεστών κάλυψης και δόμησης στις βιο-
μηχανικές ζώνες και περιοχές. 
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ψηλό κόστος
του ηλεκτρικού ρεύματος, για το οποίο αφού
έχει μειωθεί η έκτακτη εισφορά αναμένεται
περαιτέρω μείωση της τάξης του 3% με τη
διαφοροποίηση των ταριφών.  
Το ΕΒΕ Λευκωσίας χαιρέτησε τη δημιουργία
του Μηχανισμού ταχείας αδειοδότησης Στρα-
τηγικών Επενδύσεων και τη δέσμευση της κυ-
βέρνησης να προβεί σε νέα Δήλωση Πολιτι-
κής για την οποία το ΕΒΕΛ θα καταθέσει τις
απόψεις του για μεγάλα αναπτυξιακά έργα και
εκτός αστικών περιοχών.
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Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας με τον Υπουργό Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

Σ
υνάντηση με το Γενικό

Διευθυντή του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών κ. Αν-

δρέα Ασσιώτη είχε αντιπροσω-

πεία του ΕΒΕ Λευκωσίας, απο-

τελούμενοι από τον Πρόεδρο κ.

Κώστα Γεωργαλλή και το Διευ-

θυντή Βιομηχανίας. 

Κύριο αντικείμενο της συνάντη-

σης ήταν οι συμβάσεις μίσθωσης

για τεμάχια σε Βιομηχανικές Ζώ-

νες (διευκρινίζεται ότι δεν αφο-

ρά τις Βιομηχανικές Περιοχές) και

τα αυξημένα ενοίκια που προέ-

κυψαν από την ανανέωση των

συμφωνιών. 

Ο Γενικός Διευθυντής τόνισε ότι

το Υπουργείο Εσωτερικών αντι-

μετωπίζει με κατανόηση τα προ-

βλήματα που αναφύονται από

τις συμβάσεις μίσθωσης και θα

επιδειχθεί η απαραίτητη ευαι-

σθησία.        

Σαν πρώτο μέτρο, ο Γενικός Δι-

ευθυντής ανέφερε ότι οι επιχει-

ρήσεις θα μπορούν να προσέρ-

χονται στο Υπουργείο Εσωτερι-

κών για ανανέωση της σύμβασης

τους τουλάχιστον 2 χρόνια πριν

τη λήξη της σύμβασης τους. 

Επιπρόσθετα θα επισπευθούν οι

διαδικασίες αναθεώρησης της

εκτίμησης για τις περιπτώσεις

στις οποίες επίκειται ανανέωση

της σύμβασης. Εκ πρώτης όψεως

το Υπουργείο επιδεικνύει την

απαιτούμενη ευαισθησία για ρε-

αλιστική αναθεώρηση των ενοι-

κίων μέσα σε λογικά πλαίσια.  

Τέλος συζητήθηκαν προβλήματα

που αφορούν τη διάρκεια των

συμβάσεων και τη  δήλωση πο-

λιτικής.

Α
υθαίρετη και ανορ-
θόδοξη χαρακτηρί-
ζει το ΕΒΕ Λευκω-

σίας την αρχική  προσέγγιση
της Κυβέρνησης στο θέμα
του διαλόγου για την ΑΤΑ κα-
θώς η Υπουργός Εργασίας
έχει αποφασίσει να διαβου-
λευτεί μόνο με τις συνδικαλι-
στικές οργανώσεις αποκλείο-
ντας τις επιχειρηματικές και
εργοδοτικές οργανώσεις από
τη διαμόρφωση κοινής πρό-
τασης.
Πρόσθετα, το Επιμελητήριο
τονίζει ότι το περιεχόμενο
των προτάσεων, όπως ανα-
φέρεται σε σχετικά δημοσι-
εύματα, θα είναι χωρίς ου-
σιαστικό όφελος για την οι-
κονομία από τη στιγμή που ξε-
φεύγουμε από τη λογική του
κατώτατου μισθού, ενώ συ-
νεχίζει η αντιπαραγωγική

δομή της ΑΤΑ. Με τις προτά-
σεις αυτές τονίζει το ΕΒΕΛ
δεν αναμένονται ουσιαστικές
εξοικονομήσεις τόσο για το
δημόσιο όσο και για τον ιδιω-
τικό τομέα, διαιωνίζοντας με
αυτόν τον τρόπο τη διάβρωση
της ανταγωνιστικότητας της
οικονομίας.
Η προτεινόμενη αναδιάρθρω-
ση της ΑΤΑ θα αποφέρει εξοι-
κονομήσεις ενδεικτικά γύρω
στα 28εκ. ευρώ, ενώ η πρό-
ταση του ΕΒΕΛ η οποία βασί-
ζεται σε μηνιαίες απολαβές
γύρω στα 1.000 ευρώ, το όφε-
λος υπολογίζεται στα 136
εκατ. ευρώ ετησίως. Είμαστε
σχεδόν βέβαιοι ότι οι επιση-
μάνσεις αυτές θα αποτελέ-
σουν αντικείμενο συζήτησης
στις διαπραγματεύσεις με την
Τρόικα.

Θετική αντιμετώπιση από το
Υπουργείο Εσωτερικών για τα
ενοίκια σε Βιομηχανικές Ζώνες

Αυθαίρετη και 
ανορθόδοξη η προσέγγιση

της Κυβέρνησης 
στο διάλογο για την ΑΤΑ

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση
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Τ
ο Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Λευκωσίας
χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικα-

νοποίηση την απόφαση του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου να προωθηθεί η
κατασκευή  του Μεγάρου Πολιτι-
σμού. Το ΕΒΕΛ θεωρεί απαράδεκτο
τον πόλεμο που διεξάγεται από ορι-
σμένα  κυβερνητικά τμήματα  όπως
και από μερίδα του τύπου με στόχο
την  ματαίωση του σημαντικού αυτού
έργου για την πρωτεύουσα. 
Το ΕΒΕ Λευκωσίας υποστηρίζει ότι
το Μέγαρο Πολιτισμού αποτελεί
έργο εξαιρετικής σημασίας αστικής και οικο-
νομικής ανάπτυξης της διχοτομημένης πόλης
της Λευκωσίας που  θα ενισχύσει την ελκυστι-
κότητα του τουριστικού μας προϊόντος μέσω
του Πολιτιστικού Τουρισμού και ειδικά της πό-
λης μας με όλα τα συνακόλουθα θετικά οφέλη
στην τοπική οικονομία και ολόκληρη την Κύπρο.
Με την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή
του έργου  θα τονωθεί η οικοδομική βιομηχα-
νία σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο αφού

αναμένεται ότι  συνολικά θα εργοδοτηθούν πε-

ρίπου 1500 άτομα όλων των ειδικοτήτων.

Στα πλαίσια του έργου, το οποίο αναμένεται ότι

θα κοστίσει 115 εκατ. Ευρώ θα κατασκευασθούν

πέραν του Μεγάρου, Πλατεία, Αστικό Πάρκο και

υπόγειος χώρος στάθμευσης, για τις ανάγκες

της Λευκωσίας.

Για το Μέγαρο Πολιτισμού έχει αποφασισθεί

από την κυβέρνηση να δαπανηθεί  ποσό €68 εκ.

από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής

Ένωσης μέσα στα πλαίσια του
επιχειρησιακού προγράμματος
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Αντα-
γωνιστικότητα» στο οποίο το Μέ-
γαρο Πολιτισμού αναφέρεται ονο-
μαστικά. 
Το Επιμελητήριο Λευκωσίας καλεί
τη Γενική Ελέγκτρια να διερευνή-
σει κατά πόσο το δεσμευμένο
κονδύλι τον 68 εκατ. Ευρώ για
υλοποίηση του έργου εξακολου-
θεί να βρίσκεται  στα ταμεία του
κράτους ή έχει παραχωρηθεί για
άλλα έργα χωρίς την έγκριση του

Υπουργικού Συμβουλίου και της Κοινοβουλευ-
τικής Επιτροπής Οικονομικών. Σε μια τέτοια πε-
ρίπτωση θα πρέπει οι πολίτες του κράτους να
ενημερωθούν ποιά έργα έχουν προωθηθεί, σε
ποιες πόλεις και από ποιούς.
Το ΕΒΕ Λευκωσίας καλεί την κυβέρνηση να
προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στην υλο-
ποίηση της απόφασης της για την κατασκευή
του έργου του Μεγάρου Πολιτισμού το οποίο
θα δώσει νέα πνοή στην Λευκωσία.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας 
σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Συνάντηση με τον Υπουργό
Ναυτιλίας και Αιγαίου

Τ
ο Εμπορι-
κό και Βιο-
μηχανικό

Επιμελητήριο Λευ-
κωσίας (ΕΒΕΛ), σε
συνεργασία με διά-
φορους εταίρους
προερχόμενους
από χώρες όπως η
Ιταλία, Πολωνία και Ρουμανία,
έχει εγκριθεί για να συμμετάσχει
στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό έργο
Learning from Analogies  (LEAN),
κάτω από τη δράση Λεονάρντο
Ντα Βιντσι (μεταφορά καινοτο-
μίας) του προγράμματος Δια Βίου
Μάθησης (LLP). Συντονιστής του
συγκεκριμένου έργου είναι ο Κυ-
πριακός Συμβουλευτικός Οργα-
νισμός Eurosuccess Consulting.
Σκοπός  του εν λόγω έργου είναι
η δημιουργία δεξαμενών εκπαί-
δευσης και η ανάπτυξη των επι-
δεξιοτήτων διευθυντικών στελε-
χών και επιχειρηματιών διαμέσου
της μεταφοράς καινοτόμου με-
θοδολογίας που βασίζεται στη
χρήση «αναλογιών» σχετικά με

την εκπαίδευση
στη διοίκηση. 
Για επιχειρήσεις
και διευθυντικά
στελέχη «η σκέ-
ψη μέσα από
αναλογίες» ση-
μαίνει να σκέ-
φτονται μέσα

από τον παραλληλισμό όρων και
γεγονότων που δεν συνδέονται
άμεσα με τις δραστηριότητές
τους. Η κατάρτιση στην «αναλο-
γική» προσέγγιση βασίζεται στην
προϋπόθεση ότι κουλτούρες και
πρακτικές που είναι διαφορετικές
από αυτές που αντιμετωπίζουμε
στην καθημερινή εργασία μπορεί
να αναδείξουν καινοτόμες προ-
σεγγίσεις για επιχειρηματικά και
διευθυντικά στελέχη.
Βασική αρμοδιότητα του ΕΒΕΛ
κατά τη διεκπεραίωση του έργου
αποτελεί η οργάνωση και υλο-
ποίηση των θεμάτων διάχυ-
σης/προώθησης καθώς και η πι-
λοτική εφαρμογή στις ομάδες-
στόχους.

Σ 
υνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου της

Ελλάδος κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη είχε ο Διευ-

θυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσία στις 5 Σε-

πτεμβρίου 2012. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου βρισκόταν

στην Κύπρο στα πλαίσια επίσημης επίσκεψης.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα επιχειρηματικής ανάπτυ-

ξης και διερευνήθηκαν οι δυνατότητες ευρύτερης συνεργασίας.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Το ΕΒΕΛ χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης για
την προώθηση της κατασκευής του Μεγάρου Πολιτισμού
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Μ
εγάλη επιτυχία σημείωσε το

2ο Φεστιβάλ Μπύρας

SeptemberFest Nicosia Beer

Fun Festival που συνδιοργανώθηκε από την

Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προ-

βολής Περιφέρειας Λευκωσίας, το Εμπο-

ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευ-

κωσίας και την Εταιρεία DISPLAY ART.   

Το Φεστιβάλ ήταν υπό την αιγίδα του Δή-

μου Λευκωσίας και διήρκεσε από τις 18 μέ-

χρι και τις 23 Σεπτεμβρίου. Τα εγκαίνια τέ-

λεσε ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας

και Τουρισμού, κ. Νεοκλής Συλικιώτης,

στις 18 Σεπτεμβρίου.

Το Φεστιβάλ επισκέφθηκαν γύρω στα

25.000 άτομα. Οι επισκέπτες είχαν την ευ-

καιρία να δοκιμάσουν τις 60 διαφορετικές

μπύρες, κυπριακές και εισαγόμενες, να

απολαύσουν την ποικιλία φαγητών και

εδεσμάτων και να διασκεδάσουν με το

πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.  Κατα-

ναλώθηκαν περίπου 30.000 pint μπύρας, δη-

λαδή 15.000 λίτρα.

Στόχος των διοργανωτών είναι  το Φεστι-

βάλ Μπύρας να καταστεί θεσμός για την

Πρωτεύουσα. 

Το επόμενο SeptemberFest Nicosia Beer

Fun Festival θα πραγματοποιηθεί το Σε-

πτέμβριο του  2013.

Η
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας
ενόψει της Διεθνούς Ημέρας Τουρι-

σμού, διοργάνωσε εκδηλώσεις στη Λευκωσία,
με στόχο να προβάλει το τουριστικό πρόσωπο
της πρωτεύουσας σε ντόπιους και ξένους του-
ρίστες. 
Με έμφαση στην παράδοση, στην ιστορία και
στον πολιτισμό της πρωτεύουσας, πραγματο-
ποιήθηκαν οι εξής εκδηλώσεις:
•Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012 έγιναν τα
εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης με θέμα το πα-
γωτό. Τα εγκαίνια έγιναν από το Δήμαρχο Λευ-
κωσίας κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη στην Πύλη
Αμμοχώστου και η έκθεση παρέμεινε ανοικτή
για το κοινό μέχρι και το Σάββατο 29 Σεπτεμ-
βρίου. 
•Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 από τις 10:30
μέχρι τις 17:00 προσφέρθηκε δωρεάν είσοδος
και ξεναγήσεις στα Μουσεία του Παγκυπρίου
Γυμνασίου, στο Βυζαντινό, το Κυπριακό, το Λε-
βέντειο, το Πολιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου
και της Ιστορικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Επί-
σης, από τις 15:00 το απόγευμα μέχρι τις
17:00 διοργανώθηκαν περίπατοι και ξεναγήσεις
στην παλιά πόλη. Τις δωρεάν ξεναγήσεις και πε-
ριπάτους απόλαυσαν περισσότεροι από 600
ντόπιοι  και ξένοι τουρίστες.
•Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 πραγματο-
ποιήθηκε η "Γιορτή Παγωτού" στην Τάφρο της

Πύλης Αμμοχώστου. Τα εγκαίνια της γιορτής τέ-
λεσε η Υπουργός Εσωτερικών κα. Ελένη Μαύ-
ρου, ενώ απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος
Λευκωσίας κος Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης και
ο Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανά-
πτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας
κ. Χρ. Αγκαστινιώτης. Στην εκδήλωση οι βιο-
μηχανίες κυπριακού παγωτού πρόσφεραν δω-
ρεάν παγωτό, ενώ υπήρχε πλούσιο ψυχαγωγικό
πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Στη
«Γιορτή Παγωτού» έλαβαν μέρος πάνω από
13.000 άτομα, ντόπιοι και ξένοι. 
Στην ομιλία της στη «Γιορτή Παγωτού» η
Υπουργός Εσωτερικών κα. Ελένη Μαύρου
αφού συνεχάρη τους διοργανωτές, είπε ότι  οι
Κύπριοι παρασκευαστές παγωτού είναι σύμβολα
και παραδείγματα της επιχειρηματικής νοο-
τροπίας. Η Λευκωσία, είπε χαρακτηριστικά, μπο-
ρεί να αποκτήσει τουρισμό από τη στιγμή που
θα προβληθούν τα πολλά πλεονεκτήματα της,
όπως η παράδοση, η ιστορία και ο πολιτισμός
της. Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Λευκω-

σίας κος Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης χαιρέτισε
την εκδήλωση και είπε ότι η Λευκωσία έχει πολ-
λές δυνατότητες για την προσέλκυση τουρι-
σμού. Με τα έργα υποδομής που προωθούνται,
πρόσθεσε ο κ. Γιωρκάτζης,  είμαστε αισιόδοξοι
για το μέλλον.
Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανά-
πτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας
κ. Χρ. Ε. Αγκαστινιώτης επισήμανε ότι η Λευ-
κωσία μπορεί να μετατραπεί σε Περιφερειακό
Κέντρο στην περιοχή μας, όπου μπορεί να συ-
νυπάρξει ο τουρισμός με άλλες δραστηριότη-
τες. Η προσπάθεια μας, είπε ο κ. Αγκαστινιώ-
της, θα συνεχιστεί γιατί πιστεύουμε στο μέλ-
λον της πρωτεύουσας.

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το Φεστιβάλ Μπύρας

•Μεγάλη επιτυχία στη 
«Γιορτή Παγωτού» με τη 

συμμετοχή άνω των 13.000 ατόμων
•Ξεναγήσεις σε μουσεία, περίπατοι

στην παλιά πόλη 

Με πλούσιες εκδηλώσεις γιόρτασε 
η Λευκωσία τη Διεθνή Ημέρα Τουρισμού

Στιγμιότυπο από τη 
“Γιορτή Παγωτού”στη Λευκωσία

Στιγμιότυπο από το Φεστιβάλ Μπύρας


