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Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

on line

•Πρόεδρος ΕΒΕΛ: Οι επιχειρήσεις 
δεν αντέχουν άλλο την αβεβαιότητα. 
Δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος
των σημερινών εκκρεμοτήτων. 
Δεν έχουν άλλες δυνάμεις

Λεπτομέρειες στη σελ. 2 

•Ανάμεσα στα θέματα του συνεδρίου
ήταν οι επιχειρηματικές προοπτικές
εν μέσω οικονομικής κρίσης

Λεπτομέρειες στη σελ. 3

Συμμετοχή του ΕΒΕΛ στο
πολυσυνέδριο «Καινοτομία

και Ανάπτυξη»

•Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων 
αφορά την εκπαίδευση στη διοίκηση

Λεπτομέρειες στη σελ. 4

Συμμετοχή του ΕΒΕΛ στην
εναρκτήρια συνάντηση

Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε

Μηνιαία ενημερωτική έκδοση του ΕΒΕ Λευκωσίας � Τεύχος 48 � ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Βράβευση της
Εταιρείας Παγωτά
Παπαφιλίππου για

την καινοτομία

Σελ. 3

Η Λευκωσία συμμε-
τείχε σε τουριστική

έκθεση στο Λονδίνο 

Σελ. 4

Έργα υποδομής
στη Βιομηχανική
Ζώνη Πέρα Χωρίου

Νήσου

Σελ. 3

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής

Το ΕΒΕ Λευκωσίας κρούει τον κώδωνα κινδύνου



Ο
επιχειρηματικός κόσμος παρακολου-
θεί με αγωνία τις διαπραγματεύσεις
της κυβέρνησης με την Τρόικα. Βιώ-

νοντας πρωτόγνωρες δυσκολίες, οι επιχειρη-
ματίες έχουν τα μάτια τους στραμμένα στο πάρε
– δώσε της κυβέρνησης με την Τρόικα. Καθη-
μερινά παρακολουθούμε τα δρώμενα και ανη-
συχούμε. Οι εξελίξεις φαίνεται ότι δεν είναι εν-
θαρρυντικές.
Ως ΕΒΕ Λευκωσίας, είπαμε και στην πρόσφα-
τη Γενική Συνέλευση μας, ότι εμείς ούτε υπερ-
θεματίζουμε, ούτε αναθεματίζουμε την Τρόικα.
Στη δεινή κατάσταση που έχει περιέλθει η οι-
κονομία μας, εκείνο που χρειάζεται είναι να
υπάρξουν λύσεις που να ξεκαθαρίσουν τη ση-
μερινή αβεβαιότητα. Λύσεις τόσο για τα δη-
μοσιονομικά, όσο και για την ανακεφαλαιοποί-
ηση των τραπεζών. Αν οι λύσεις αυτές μπορούν
να προέλθουν μέσα από ένα ισορροπημένο και
αποτελεσματικό Μνημόνιο με την Τρόικα, τότε
να το επιδιώξουμε με σοβαρότητα, υπευθυνό-
τητα και κυρίως σωστούς χειρισμούς. 
Πρέπει "εδώ και τώρα" να βρεθούν λύσεις.
Σύμφωνα με το ΕΒΕΛ, τα περιθώρια χρόνου
εξαντλούνται. Οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν
άλλο την αβεβαιότητα. Δεν μπορούν να σηκώ-
σουν το βάρος των σημερινών εκκρεμοτήτων.
Δεν έχουν άλλες δυνάμεις.
Αυτή τη στιγμή και λίγο πριν λήξει το 2012, οι
περισσότερες επιχειρήσεις:
•Παρουσιάζουν σοβαρή μείωση κύκλου εργα-
σιών και πολλές συσσωρευμένες ζημιές.
•Έχουν αδυναμία στην είσπραξη των τιμολογίων

για τις πωλήσεις τους.
•Αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα ρευστό-
τητας χρήματος.
•Είναι αντιμέτωπες με μεγάλες επιβαρύνσεις σε
επιτόκια και άλλες χρεώσεις  από τις Εμπορι-
κές Τράπεζες.
•Έχουν μεγάλες πιέσεις από τις Εμπορικές Τρά-
πεζες για ισοσκελισμό των προβληματικών
λογαριασμών τους.
Την ίδια ώρα που συμβαίνουν αυτά, οι επιχει-
ρήσεις έχουν τεράστια αύξηση στα λειτουργι-
κά τους κόστη, λόγω της μεγάλης αύξησης της
τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και των άλλων
συντελεστών παραγωγής (πρώτες ύλες, κλπ).
Στην απόγνωση τους και στην προσπάθεια
τους να ανταπεξέλθουν, οι επιχειρήσεις προ-
χωρούν σε μαζικές απολύσεις εργαζομένων,
κάτι όμως που δεν αποτελεί λύση, αφού αυτό
μειώνει την παραγωγικότητα τους και τις πραγ-
ματικές δυνατότητες τους.
Η κατάσταση βρίσκεται στο απροχώρητο. Οι επι-
χειρήσεις, δεν εκπέμπουν απλά σήμα κινδύνου,
αλλά είναι στα όρια της κατάρρευσης. 
Βρίσκονται στην ώρα μηδέν.
Ως ΕΒΕ Λευκωσίας, κρούουμε για ύστατη
φορά τον κώδωνα του κινδύνου προς όλους
τους αρμόδιους και συναρμόδιους φορείς του
κράτους: 
Πάρτε γρήγορα τις αποφάσεις σας για να αλ-
λάξουν τα δεδομένα στην οικονομία. 

Αποφασίστε έγκαιρα τι θα γίνει, για να ξεκα-
θαρίσει το σκοτεινό τοπίο στην αγορά.
Ενδεικτικό του πόσο αρνητικά επηρεάζει η αβε-
βαιότητα και η ρευστότητα την οικονομία είναι
και το ότι ενώ οδεύουμε προς τις γιορτές των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και όλοι
θα έπρεπε να ασχολούμαστε με τις σχετικές
προετοιμασίες, κανένας δεν κάνει τίποτα. Και
αυτό, γιατί οι ενδείξεις είναι ότι η αγορά μας δεν
θα λειτουργήσει κανονικά. Μάλλον θα είναι νε-
κρή τις γιορτές! 
Οι εμπορευόμενοι (όσοι έμειναν) φοβούνται να
βάλουν νέες παραγγελίες, ενώ οι καταναλωτές
είναι πλήρως μουδιασμένοι. Αν επιβεβαιωθούν
οι ενδείξεις ότι η χριστουγεννιάτικη αγορά θα
υπολειτουργήσει, τότε αντιλαμβάνεστε σε τι κα-
τάσταση θα περιέλθουν οι επιχειρήσεις.
Άρα, η παρούσα αβεβαιότητα και εκκρεμότητα
δεν υποσκάπτει απλώς, αλλά σκοτώνει την αγο-
ρά και την οικονομία.
Εμείς, ως ΕΒΕΛ, τονίζουμε την ανάγκη έγκαι-
ρης και άμεσης λήψης αποφάσεων. Αποφάσε-
ων που θα μας βγάλουν από τα σημερινά αδιέ-
ξοδα και που θα τερματίσουν την αβεβαιότητα.
Οι ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας είναι πολύ με-
γάλες. Ευχόμαστε να μη πάμε στις γιορτές μέσα
σ’ αυτό το κλίμα, γιατί ο Ιανουάριος θα βρει τον
τόπο, όχι μόνο με αυξημένη ανεργία, αλλά και
χωρίς επιχειρήσεις…

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
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Ώρα μηδέν για τις επιχειρήσεις

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής
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on line
Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Γ
ια τη συμβολή στην ανάπτυξη και καινοτόμα δράση
της βραβεύτηκε η εταιρεία Παγωτά Παπαφιλίππου
στα πλαίσια συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη στις 9 Νο-

εμβρίου 2012.
Το συνέδριο είχε ως  θέμα την καινοτομία και ανάπτυξη και
διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της περιφερειακής  κεντρι-
κής  Μακεδονίας με υποστηρικτές το  Σύνδεσμο Βιομηχά-
νων Βόρειας Ελλάδας, το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βόρειας
Ελλάδας, το ΚΕΒΕ και τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Κύπρου
Ελλάδας. Τιμώμενη χώρα ήταν η  Κύπρος.
Το βραβείο για την εταιρεία Παγωτά Παπαφιλίππου παρέ-
λαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Παναγιώτης
Παπαφιλίππου από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ).

Σ
υνάντηση με την Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμή-
ματος Δημοσίων Έργων κα. Χρυστάλλα Μαλλούππα
και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων είχε αντιπρο-

σωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας αποτελούμενη από τον Πρόε-
δρο κ. Κώστα Γεωργαλλή, τον Επίτιμο Γραμματέα κ. Πανα-
γιώτη Παπαφιλίππου και το Διευθυντή Βιομηχανίας.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα διάφορα έργα υποδο-
μής που εξυπηρετούν τις Βιομηχανικές Ζώνες Περιοχές κα-
θώς και κύριες οδικές αρτηρίες/άξονες στην ευρύτερη Λευ-
κωσία,  υπό το φως των περιορισμών που έχουν επιβληθεί
λόγω της επιδείνωσης των δημοσίων οικονομικών.
Η αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας ενημερώθηκε για τους
σχεδιασμούς του Τμήματος  Δημοσίων Έργων καθώς και για
την εξέλιξη διαφόρων έργων. Τέλος συμφωνήθηκε η επί-
σπευση κάποιων έργων υποδομής που ενισχύουν την ασφά-
λεια του οδικού δικτύου και συμβάλλουν στην αποσυμφόρησή
του.

Τ
ο ΕΒΕ
Λ ε υ κ ω -
σίας συμ-

μετείχε στο πολυ-
συνέδριο «Καινο-
τομία και Ανάπτυ-
ξη» που διοργα-
νώθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη υπό την
αιγίδα της Περι-
φέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας με
υποστηρικτές το
Σύνδεσμο Βιομη-
χάνων Βόρειας
Ελλάδας, το Σύνδε-
σμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας, το
ΚΕΒΕ και τον Επιχειρηματικό Σύνδε-
σμο Κύπρου – Ελλάδας. 
Την εκδήλωση χαιρέτησαν, μεταξύ
άλλων, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρ-
χης  Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και
ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα
κ. Ιωσήφ Ιωσήφ.
Το πρόγραμμα του συνεδρίου ήταν δο-
μημένο σε 5 μεγάλες ενότητες με κυ-
ρίαρχο στοιχείο σε όλες αυτό της και-
νοτομίας και ανάπτυξης. Εξαιρετικό

ενδιαφέρον παρουσίασαν οι ενότητες

«Επιχειρηματικές Προοπτικές εν μέσω

οικονομικής κρίσης» στην οποία μί-

λησε ο Υπουργός Μακεδονίας – Θρά-

κης κ. Θεόδωρος Καράογλου και η

«Θεσσαλονίκη Καινοτομεί» με ομιλη-

τές καθηγητές αλλά και ερευνητές

από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τε-

χνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) της

Ελλάδας. Το ΕΒΕ Λευκωσίας εκπρο-

σωπήθηκε στο συνέδριο από το Διευ-

θυντή Βιομηχανίας.

Συμμετοχή του ΕΒΕΛ στο πολυσυνέδριο
«Καινοτομία και Ανάπτυξη»

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο 
από τη βράβευση

Στιγμιότυπο από το συνέδριο 

Τ
α εγκαίνια του κεντρικού οδικού
άξονα (Οδός Αλυκού  Ποτα-
μού) της Βιομηχανικής Ζώνης

Πέρα Χωρίου Νήσου πραγματοποιήθη-
καν στις 29 Οκτωβρίου 2012 από τον
Υπουργό Εμπορίου,  Βιομηχανίας και
Τουρισμού,
στην παρου-
σία των Το-
πικών Αρ-
χών, Επαρ-
χιακής Διοί-
κησης, διά-
φορων κρα-
τικών υπηρε-
σιών και το-
πικών παρα-
γόντων.
Το έργο ανα-
μένεται να
δώσει τόνωση
στη Βιομηχανική Ζώνη  Πέρα Χωρίου
Νήσου που ήδη προσελκύει το ενδια-
φέρον αρκετών επιχειρήσεων λόγω
στρατηγικής θέσης. Με το έργο αυτό
βελτιώνεται αισθητά η οδική κυκλοφο-

ρία στην περιοχή, αλλά αυξάνεται ση-
μαντικά και η οδική ασφάλεια στην ευ-
ρύτερη Βιομηχανική Ζώνη.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε με δαπάνη
του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχα-
νίας και Τουρισμού, του Κοινού Συμ-

βουλίου Πέρα
Χωρίου Νή-
σου και της
Επαρχιακής
Δ ι ο ί κ η σ η ς
Λευκωσίας,
με  το Τμήμα
Δ η μ ο σ ί ω ν
Έργων να
έχει το συ-
ντονισμό και
επίβλεψη του
έργου.
Από το ΕΒΕ

Λ ε υ κ ω σ ί α ς
στην τελετή εγκαινίων παρέστησαν ο
Πρόεδρος του κ. Κώστας Γεωργαλλής,
ο Επίτιμος Γραμματέας κ. Παναγιώτης
Παπαφιλίππου και ο Διευθυντής Βιομη-
χανίας.

Στιγμιότυπο από την τελετή εγκαινίων

Έργα υποδομής στη Βιομηχανική
Ζώνη Πέρα Χωρίου Νήσου

Συνάντηση ΕΒΕΛ 
με τα Δημόσια Έργα

Βράβευση της Εταιρείας 
Παγωτά Παπαφιλίππου 

για την Καινοτομία

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση



M
ε απόλυτη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε
το διήμερο 1-2 Νο-

εμβρίου 2012 στη Λευκωσία η
εναρκτήρια συνάντηση του Ευ-
ρωπαϊκού Προγράμματος
LEAN (Learning from Analogies)
κάτω από τη δράση Λεονάρντο
Ντα Βίντσι (Μεταφορά Καινο-
τομίας). Συντονιστής του έργου
είναι ο Κυπριακός Συμβουλευ-
τικός Οργανισμός Eurosuccess
Consulting  και σε αυτό συμμε-
τέχουν το ΕΒΕ Λευκωσίας, το
ISTUD Ιταλίας, το OIC Πολω-
νίας και το CPIP Ρουμανίας.
Το πρόγραμμα LEAN αφορά
τη δημιουργία δεξαμενών εκ-
παίδευσης και την ανάπτυξη
των επιδεξιοτήτων διευθυντι-
κών στελεχών και επιχειρημα-

τιών διαμέσου της μεταφοράς

μιας καινοτόμου μεθοδολογίας

που βασίζεται στη χρήση «ανα-

λογιών» σχετικά με την εκπαί-

δευση στη διοίκηση. Στην εναρ-

κτήρια συνάντηση καθορίστη-

καν το σχέδιο δράσης, τα πα-

κέτα εργασίας καθώς και τα πα-

ραδοτέα υλικά.

Στη δεύτερη μέρα των εργα-

σιών παρέστησαν επίσης εκ-

πρόσωποι του Κυπριακού Ιδρύ-

ματος Διαχείρισης Ευρωπαϊ-

κών Προγραμμάτων Δια Βίου

Μάθησης, οι οποίοι παρουσία-

σαν τους οδηγούς/κανονισμούς

για τις οικονομικές και συμβα-

τικές υποχρεώσεις και στη συ-

νέχεια ακολούθησε συζήτηση

με τους εταίρους του έργου.

on line
Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας
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Εναρκτήρια Συνάντηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Μ
ε το Γενικό Γραμματέα των Ευρω-
επιμελητηρίων κ. Arnaldo Abruzzi-
ni είχε την ευκαιρία να συναντηθεί

ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γε-
ωργαλλής, στα πλαίσια της Συνέλευσης για τις
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που διοργανώ-
θηκε στη Λευκωσία στις 15-16 Νοεμβρίου 2012
από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της Γενι-
κής  Διεύθυνσης Επιχειρήσεων  και Βιομηχα-
νίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο κ. Γεωργαλλής είχε την ευκαιρία να ενημε-
ρώσει τον κ. Abruzzini για τις δραστηριότητες
του ΕΒΕ Λευκωσίας ενώ στη συνέχεια ενη-
μερώθηκε για τις νέες πρωτοβουλίες των Ευ-
ρωεπιμελητηρίων προς χώρες της Ασίας.

Η
Εταιρεία Τουριστι-
κής Ανάπτυξης και
Προβολής Περιφέ-

ρειας Λευκωσίας συμμετείχε
στην Τουριστική Έκθεση WTM
στο Λονδίνο.
Η Έκθεση που διήρκησε 4 μέ-
ρες (από τις  05 μέχρι τις 08
Νοεμβρίου) έχει ιδιαίτερη βα-
ρύτητα για τη χώρα μας, λόγω
της σημαντικής προσέλκυσης
Βρετανών του-
ριστών. 
Η παρουσία
της Εταιρείας
στην κορυφαία
αυτή τουριστι-
κή διοργάνω-
ση, της έδωσε
την ευκαιρία
να έρθει σε
επαφή με φο-
ρείς της Βρε-
τανίας καθώς
και με άλλες
Ευρωπαϊκές
και μη χώρες
που συμμετείχαν και αποτελούν σημαντική
πηγή για τον εισερχόμενο τουρισμό στη
χώρα μας. 
Στα πλαίσια της έκθεσης η εκπρόσωπος της

Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας,
κα. Νιόβη Παρισινού πραγματοποίησε
επαφές με τουριστικούς παράγοντες
και δημοσιογράφους κατά τις οποίες
είχε την ευκαιρία να τονίσει τις του-
ριστικές πτυχές της κυπριακής πρω-
τεύουσας και ειδικότερα τις προδια-

γραφές της για πολιτιστικό και θεματικό του-
ρισμό.  Ειδική αναφορά έγινε στην πρόοδο
των εργασιών για τα μεγάλα αναπτυξιακά
έργα της πρωτεύουσας.

Συνάντηση με τα 
Ευρωεπιμελητήρια

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση των εταίρων του έργου LEAN 
με τους εκπροσώπους του Κυπριακού Ιδρύματος Διαχείρισης 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Στιγμιότυπα από την Τουριστική 
Έκθεση στο Λονδίνο

Η Λευκωσία συμμετείχε 
σε τουριστική έκθεση στο Λονδίνο


