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Χαιρετισμός Προέδρου ΕΒΕΛ

Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη 

του Επιμελητηρίου Λευκωσίας,

Η φετινή μας Ετήσια Γενική Συνέλευση συμπίπτει με σο-

βαρότατες εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία, οι οποίες 

μας προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, αλλά και προβλη-

ματισμό.

Η φονική έκρηξη της 11ης Ιουλίου στη ναυτική βάση 

«Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, εκτός της απώλει-

ας της ζωής 13 συνανθρώπων μας για τους οποίους το 

ΕΒΕΛ εκφράζει ξανά τη βαθειά θλίψη του και τα συλλυ-

πητήρια του προς τους συγγενείς τους, έχει αλλάξει άρ-

δην τα δεδομένα της οικονομίας και έχει επηρεάσει κα-

ταλυτικά το άμεσο μέλλον της. Η οικονομία από τη μια 

στιγμή στην άλλη βρέθηκε αντιμέτωπη με τεράστια και 

δισεπίλυτα προβλήματα, λόγω κυρίως της καταστρο-

φής του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στο Βασιλικό.

Οι καθημερινές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που 

ακολούθησαν τη φονική έκρηξη υπονόμευσαν την πα-

ραγωγή της οικονομίας θέτοντας την ουσιαστικά σε 

κατάσταση υπολειτουργίας. Το κόστος των ζημιών θα 

περάσει καιρός να καλυφθεί, ενώ η οπισθοδρόμηση της 

οικονομίας δεν ξέρουμε πότε θα ξεπεραστεί.

Εμείς, ως ΕΒΕΛ, από την πρώτη στιγμή του τραγικού 

συμβάντος κινητοποιηθήκαμε έντονα σε στενή συνερ-

γασία με το ΚΕΒΕ και τα άλλα Τοπικά Επιμελητήρια, με 

σκοπό:

 • Την εξεύρεση νέων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας.

 • Την επίλυση των πολλών προβλημάτων στις επιχειρήσεις 

μέλη μας.

 • Την κατάθεση εισηγήσεων και προτάσεων για ανατροπή 

της αρνητικής πορείας της οικονομίας.

Δυστυχώς, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν ήταν 

πολύ μεγάλα και η άμεση επίλυση τους πάρα πολύ δύ-

σκολη. Ακόμα μέχρι σήμερα, 3 μήνες μετά το τραγικό 

συμβάν, προβαίνουμε σε ενέργειες για αντιμετώπιση 

προβλημάτων λόγω της καταστροφής του σταθμού Βα-

σιλικού.

Η μεγάλη ατυχία για την οικονομία μας είναι ότι ενώ 

εξερχόμασταν της κρίσης και τομείς όπως ο τουρισμός 

άρχισαν να παρουσιάζουν θετικά σημάδια ανάπτυξης, 

ήρθε η φονική έκρηξη για να μας πάρει πολλά χρόνια 

πίσω. Μάλιστα, λίγο πριν την φονική έκρηξη κυβέρνηση  

και κόμματα συζητούσαν την προώθηση μέτρων στήρι-

ξης της οικονομίας και βελτίωση των δημοσίων οικονο-

μικών.

 Όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί ανατράπηκαν με αποτέλεσμα 

να κληθούμε να πάρουμε επιπρόσθετα μέτρα για να 

στηρίξουμε την οικονομία.

Ακόμα μια δεύτερη ατυχία την ίδια περίοδο ήταν το γε-

γονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε λύση στο πρό-

βλημα της κρίσης χρέους της Ελλάδας, λίγες μέρες 

μετά την έκρηξη. Τη στιγμή, λοιπόν, που η Κύπρος θα 

απολάμβανε έμμεσα θετικά οφέλη από τη διευθέτηση 

του προβλήματος της Ελλάδας, ήρθε το βαρύ κτύπημα 

της 11ης Ιουλίου να μας αποσυντονίσει και να μας ανα-

ποδογυρίσει.

Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σ΄ένα κρίσιμο μεταίχμιο. 

Η οικονομία τραυματισμένη ακόμα από την έκρηξη στο 

Μαρί προσπαθεί να βρει τους βηματισμούς της και να 

κλείσει το 2011 με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.

Δυστυχώς δεν ήμασταν  αρκούντως αποφασιστικοί να 

προωθήσουμε ριζοσπαστικά μέτρα στην οικονομία, με 

αποτέλεσμα η όποια βελτίωση στα δημόσια οικονομικά 

να γίνεται με ρυθμό χελώνας.

Παρά το ότι έχουν περάσει 3 μήνες από την έκρηξη και 

παρά το ότι έχουμε ξεπεράσει αρκετά από τα προβλή-

ματα, το ΕΒΕ επανατονίζει την ανάγκη για λήψη κι΄άλ-

λων μέτρων που θα μας απομακρύνουν οριστικά από τις 
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υποβαθμίσεις των οίκων αξιολόγησης και το μηχανισμό 

στήριξης της Ε. Ένωσης.

Δεν διστάζουμε να πούμε ότι αναμέναμε και αναμένου-

με περισσότερα από την κυβέρνηση και τα κόμματα. 

Θέλαμε μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις, δραστικότερα 

μέτρα, πιο τολμηρές ρυθμίσεις.

Και όλα αυτά, διότι βλέπουμε μπροστά μας πολλές 

δυσκολίες και πάμπολα προβλήματα. Ο επιχειρηματι-

κός κόσμος βρίσκεται στη δεινή θέση να μη μπορεί να 

συντηρήσει τις επιχειρήσεις του. Μέσα στα τρία χρόνια 

της κρίσης πολλές επιχειρήσεις μέλη μας ανέστειλαν τις 

εργασίες τους, άλλες συντηρούνται με υπέρογκα δάνεια 

από τις τράπεζες και άλλες είναι στα πρόθυρα της οι-

κονομικής κατάρρευσης. Ως ΕΒΕΛ κρούουμε ξανά τον 

κώδωνα του κινδύνου. Επαναλαμβάνουμε ότι ακόμα και 

τώρα μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, προωθώ-

ντας σωστικά μέτρα στην οικονομία. 

Και τα μέτρα αυτά πρέπει να κατατείνουν:

 • Στην κάθετη μείωση των κρατικών δαπανών και του 

κρατικού μισθολογίου.

 • Στον τερματισμό των προσλήψεων νέου προσωπικού 

στη δημόσια υπηρεσία.

 • Στην προώθηση της εναλλαξιμότητας στη δημόσια 

υπηρεσία.

 • Στη μείωση των μισθολογικών κλιμάκων για τους νεο-

εισερχόμενους δημόσιους υπαλλήλους.

 • Στην κατάργηση κρατικών οργανισμών και υπηρεσιών 

που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους.

 • Στην επίλυση του συνταξιοδοτικού με τη συνεισφορά 

των δημοσίων υπαλλήλων στα πρότυπα των ιδιωτικών 

υπαλλήλων.

Τα πιο πάνω είναι μερικά από τα βασικά μέτρα που 

έπρεπε να ληφθούν από το 2009 και ακόμα εκκρεμούν 

λόγω διστακτικότητας της κυβέρνησης και των αντιδρά-

σεων των συντεχνιών. Εμείς, καλούμε ξανά τις συντεχνί-

ες να αρθούν στο ύψος των κρίσιμων περιστάσεων. Να 

δουν τις πραγματικότητες της οικονομίας και να σταμα-

τήσουν μόνο να έχουν αιτήματα. Οι ώρες που περνά η 

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης
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οικονομία μας είναι κρίσιμες. Όλοι πρέπει να αναλάβουν 

τις ευθύνες τους.

Το ΕΒΕΛ, πέραν των εξοικονομήσεων πόρων, δίνει ιδι-

αίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της οικονομίας. Χωρίς 

αναπτυξιακούς προσανατολισμούς καμία οικονομία δεν 

έχει μέλλον. Γι΄ αυτό επιμένουμε στην προώθηση ενός 

νέου αναπτυξιακού σχεδιασμού που θα στηρίζεται στα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα της οικονομίας μας. Σήμερα, 

κι΄ όχι αύριο είναι ανάγκη να αξιοποιήσουμε περισσότερο 

τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας μας, τους 

τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, της υψηλής τεχνο-

λογίας, της ιδιωτικής ιατρικής, της ιδιωτικής εκπαίδευ-

σης, της ναυτιλίας, κλπ.

Οι κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσουν 

τα μέγιστα και το στρατηγικό μας στόχο για να μετα-

τρέψουμε την Κύπρο σε Περιφερειακό Κέντρο Ξένων 

Επενδύσεων και Επιχειρήσεων. Τα οφέλη απ΄ αυτή τη 

δραστηριότητα φάνηκαν ξεκάθαρα την κρίσιμη περίοδο 

2009 -2011 όπου όλοι οι κύριοι τομείς της οικονομίας 

μας υπολειτουργούσαν και ο κλάδος των ξένων επενδύ-

σεων και επιχειρήσεων μας κράτησε ζωντανούς, δίνο-

ντας οξυγόνο στην οικονομία μας.

Η στρατηγική αυτή επιβάλλεται να ενισχυθεί περισ-

σότερο και λόγω της ανάληψης της Προεδρίας της Ε. 

Ένωσης από τη χώρα μας το β΄ εξάμηνο του 2012. Η 

εξέλιξη αυτή, πέραν των πολλών ευνόητων πολιτικών 

πλεονεκτημάτων για τη χώρα μας, ενέχει και τεράστια 

οικονομική σημασία για όλους μας. Ελπίζουμε όλα τα 

προγραμματισμένα έργα ανάπτυξης να έχουν ολοκλη-

ρωθεί μέχρι τον ερχόμενο Ιούλιο και η Κύπρος να πα-

ρουσιάσει μια επιτυχημένη Προεδρία της Ε. Ένωσης. Το 

ΕΒΕΛ θα παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις για 

την Προεδρία και ανάλογα θα παρεμβαίνει.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μέσα σ΄ αυτό το κλίμα και σ΄ αυτές τις δύσκολες συγκυ-

ρίες και προκλήσεις, ως ΕΒΕΛ κινηθήκαμε έντονα και για 

τα επιμέρους προβλήματα των μελών μας.

Κατά την απερχόμενη χρονιά ζητήσαμε και επιδιώξαμε 

την περαιτέρω ανάπτυξη των βιομηχανικών περιοχών 

και ζωνών, την επίλυση προβλημάτων της βιομηχανίας 

και του εμπορίου, την ενίσχυση των εξαγωγών και τη με-

γαλύτερη αξιοποίηση των προγραμμάτων της Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης για όλο το φάσμα της οικονομίας. Σε στε-

νή συνεργασία με τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό 

Συγκοινωνιών και Έργων και τον Έπαρχο Λευκωσίας, 

προσπαθήσαμε να δώσουμε λύσεις σε τομείς, όπως η 

ανάπλαση των βιομηχανικών περιοχών, η τουριστική 

αναβάθμιση της Λευκωσίας, ο ελεύθερος ανταγωνισμός 

στην αγορά, τα νέα έργα υποδομής στην πρωτεύουσα, 

τα νέα πολεοδομικά σχέδια, το οδικό δίκτυο της Λευκω-

σίας, κ.α.

Ειδικά για την τουριστική προβολή της Λευκωσίας ορ-

γανώσαμε σε συνεργασία με την Εταιρεία Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας το 

Σεπτέμβριο του 2010 τη Γιορτή Παγωτού, η οποία ξε-

πέρασε κάθε προσδοκία επιτυχίας. Η μεγάλη προσέλ-

κυση του κοινού, η αθρόα συμμετοχή των βιομηχανιών 

παγωτού και γενικά η επιτυχής διοργάνωση, μας ώθησαν 

στην απόφαση και καθιερώσαμε τη Γιορτή Παγωτού ως 

ετήσιο θεσμό που κάθε χρόνο θα γιορτάζεται τη Διεθνή 

Ημέρα Τουρισμού.

Κατά τη γνώμη του ΔΣ του ΕΒΕΛ το έργο που επιτε-

λέσθηκε το 2010 ήταν πολυσήμαντο και πολυεπίπεδο. 

Την απελθούσα χρονιά δεν είχαμε μόνο να αντιμετωπί-

σουμε τα τρέχοντα προβλήματα, αλλά και τις σοβαρές 

επιπτώσεις της πρωτοφανούς κρίσης / που έπληξε την 

Κύπρο και τις επιχειρήσεις - μέλη μας. Παρά την κάποια 

βελτίωση που σημειώθηκε στη συνολική οικονομία, λό-

γω κυρίως της μερικής αναθέρμανσης του τουρισμού, 

το ΕΒΕΛ πιστεύει ότι οι επόμενοι μήνες του 2011 και 

ίσως όλο το 2012 θα είναι κρίσιμο.

Χαιρετισμός Προέδρου ΕΒΕΛ



 ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

7

Η πλήρης ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας είναι 

το μέγα ζητούμενο και προς αυτή την κατεύθυνση θα 

στρέψουμε όλη την προσοχή μας. Θα συνεχίσουμε να 

ζητούμε νέα μέτρα από την κυβέρνηση και νέες πρωτο-

βουλίες από όλους τους εμπλεκόμενους για να μπορέ-

σει η οικονομία μας να σταθεί στα πόδια της. 

Θα εργαστούμε προς κάθε κατεύθυνση για να επουλω-

θούν οι ζημιές από τη φονική έκρηξη της 11ης Ιουλί-

ου. Στα πλαίσια αυτά, ζητούμε από το συνδικαλιστικό 

κίνημα να αφουγκραστεί τα μηνύματα των καιρών και 

να σταματήσει να αξιώνει αιτήματα πέραν των δυνατο-

τήτων των επιχειρήσεων. Το ίδιο ισχύει ειδικά για την          

ΠΑΣΥΔΥ, η οποία οφείλει να αντιληφθεί ότι τα μέλη της 

είναι οι μόνοι στην Κύπρο που δεν είχαν καμία απολύτως 

επίπτωση από την κρίση.

Στο εξωτερικό συνεχίσαμε την έντονη δράση μας διευ-

ρύνοντας τις σχέσεις μας με τα Επιμελητήρια της Ελλά-

δας και άλλους διεθνείς οργανισμούς, ενώ ενισχύσαμε 

τη συμμετοχή μας σε διεθνή και περιφερειακά συνέδρια 

στο εξωτερικό. Ενδεικτικό των επιτυχιών μας είναι και το 

γεγονός ότι καταφέραμε και εξασφαλίσαμε το πιστοποι-

ητικό ποιότητας CYS ΕΝ ISO 9001:2008

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αξιολογώντας τα όσα περάσαμε και βλέποντας προς το 

αύριο, δηλώνουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Το ΕΒΕΛ 

έχει μεγάλες προοπτικές, διότι είναι ο πραγματικός 

στυλοβάτης του επιχειρηματία της Λευκωσίας. Μαζί με 

εσάς, τα μέλη μας, είμαστε αποφασισμένοι να βελτιώ-

σουμε το κλίμα στο οποίο δρουν οι επιχειρήσεις, να ενι-

σχύσουμε την οικονομία, να καταστήσουμε τη Λευκωσία 

πρωταγωνιστή και γενικά να αναδείξουμε τους επιχειρη-

ματίες στη θέση που τους αξίζει. Ειδικά το 2012 με την 

Προεδρία της Ε. Ένωσης το ΕΒΕΛ και η Λευκωσία έχουν 

σημαντικό ρόλο να επιτελέσουν. Όλοι οι συνάδελφοι 

μου στο ΔΣ του ΕΒΕΛ σας διαβεβαιώνουμε ότι θα συ-

νεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και την ίδια εργατικότητα για 

το καλό του Επιμελητηρίου μας, του Επιμελητηριακού 

Θεσμού, της οικονομίας και της Λευκωσίας.

Με την ευκαιρία της αποχώρησης μου από την Προε-

δρία του ΕΒΕΛ λόγω συμπλήρωσης της θητείας μου, 

αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχα-

ριστίες μου προς τους Αντιπροέδρους και προς όλα τα 

μέλη του ΔΣ για τη σκληρή εργασία που επιτελούν για 

το ΕΒΕΛ.

Επίσης ευχαριστίες εκφράζω προς το Γενικό Διευθυντή 

κ. Σωκράτη Ηρακλέους, το Διευθυντή Βιομηχανίας και 

τα στελέχη του ΕΒΕΛ για τη μεγάλη συνδρομή τους στις 

δραστηριότητες του Επιμελητηρίου. Κυρίως, όμως, θα 

ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, τα απλά μέλη του 

ΕΒΕΛ που μας περιβάλλετε με την εμπιστοσύνη σας και 

μας δίνετε το δικαίωμα να σας εκπροσωπούμε. Φυσικά, 

προσωπικά θα είμαι πάντα δίπλα στο ΕΒΕΛ και στο ΚΕ-

ΒΕ για να συνεχίσουμε το εποικοδομητικό μας έργο για 

το καλό των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Τελειώνοντας, ευχαριστώ το ΚΕΒΕ, τον Πρόεδρο του κ. 

Μάνθο Μαυρομμάτη, την Εκτελεστική Επιτροπή, το Γε-

νικό Γραμματέα κ. Παναγιώτη Λοϊζίδη και τους συναδέλ-

φους των άλλων τοπικών Επιμελητηρίων για την άριστη 

και στενή συνεργασία μας.

Σας ευχαριστώ πολύ

Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης

Πρόεδρος ΕΒΕ Λευκωσίας
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Διοικητικό
Συμβούλιο 
ΕΒΕ Λευκωσίας 
2008 – 2011

Πρόεδρος: Αγκαστινιώτης Ε. Χριστόδουλος

Επίτιμοι Πρόεδροι: Κωνσταντινίδης Κώστας 

 Μιχαηλίδης Μιχαλάκης

 Μαυρομμάτης Μάνθος 

Αντιπρόεδροι: 

Εμπορίου: Αναστασιάδης Στέλιος

Βιομηχανίας: Παπαφιλίππου Παναγιώτης

Υπηρεσιών: Μουσιούττας Μιχάλης

Τουρισμού: Τάνου Έλενα 

Επίτιμος Αντιπρόεδρος: Λακούφης Νίκος

Επίτιμος Γραμματέας: Κωνσταντινίδης Ιάκωβος

Επίτιμος Ταμίας: Ζορπάς Κώστας

Επίτιμα Μέλη: Φωτιάδης Τάκης

 Σεβέρης Δημοσθένης

Γενικός Διευθυντής: Ηρακλέους Σωκράτης 

Μέλη: Αγρότης Πάμπος

 Αργυρού Γιάννος

 Γεωργαλλής Κώστας

 Δημοσθένους Δήμος

 Καλλής Μαρίνος

 Κελεπέσιης Άκης

 Λένας Μάριος

 Λοϊζίδης Ανδρέας

 Μιτσίδης Ντίνος

 Νουρής Νίκος

 Φωτιάδης Ιάκωβος

 Χριστοφόρου Χρίστης

 Ψημολοφίτης Γιώργος

Αριστίνδην Μέλη: Παρασκευαϊδης Ευθύβουλος 

 Σαρρής Μιχάλης

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας Εκδόσεων και Προβολής: Ιωσήφ Ιωσήφ

Σύμβουλος για Eνεργειακά Θέματα: Κατσιδιάρης Γιαννάκης 

Συνεργάτης Εργασιακών Θεμάτων: Στυλιανού Γιώργος

Δ/ντής Βιομ/νίας & Ευρωπαϊκών Θεμάτων: Ανδρέας Αντωνιάδης 

Ανώτ. Λειτουργός Τουρισμού : Νιόβη Παρισινού

Ανώτ. Γραμματέας: Αφρούλλα Χριστοδούλου

Γραμματέας: Χρύσω Χαραλάμπους

Στιγμιότυπο από 

την περσινή Ετήσια 

Γενική Συνέλευση 

του ΕΒΕΛ
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Η καταστροφή του Βασιλικού 
και οι επιπτώσεις στην οικονομία

Τεράστιες είναι οι επιπτώσεις και οι ζημιές που επήλθαν 

στην κυπριακή οικονομία από τη φονική έκρηξη της 11ης 

Ιουλίου στην ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο 

που είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή του ηλεκτροπα-

ραγωγού σταθμού στο Βασιλικό.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουρ-

γείο Οικονομικών, ο ρυθμός ανάπτυξης το 2011, από το 

+1,5% με +1,8% που υπολογίζετο θα καταλήξει να είναι 

μηδενικός, αν όχι αρνητικός. Η ίδια πρόβλεψη γίνεται και 

για το 2012, όπου ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται να 

κλείσει με αρνητικό πρόσημο.

Πέραν, όμως από την ανάπτυξη, επιπτώσεις θα υπάρξουν 

στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, στα έσοδα του κρά-

τους, στους καταναλωτές, στα δημόσια οικονομικά, στον 

τουρισμό και σε πολλά άλλα μεγέθη και κλάδους της οικο-

νομίας μας. Οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος υπονόμευ-

σαν την ομαλή λειτουργία της οικονομίας, η οποία για μήνες 

παρουσιάζει μειωμένη παραγωγή. Χωρίς την επανάκτηση 

της απαιτούμενης, με βάση τις ανάγκες μας, ποσότητα 

ηλεκτρικής ενέργειας, η οικονομία δεν μπορεί να επανέλθει 

στην προτέραν κατάσταση.

Ως ΕΒΕΛ ζητούμε τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων 

και τη στήριξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Αν 

και είμαστε σίγουροι ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος και 

πολλές προσπάθειες για να ανακάμψει πλήρως η οικονο-

μία, εντούτοις ζητούμε ενδιάμεσα μέτρα ανακούφισης των 

επιχειρήσεων – μελών μας. Στα πλαίσια αυτά ζητούμε από 

το κράτος να δει με κατανόηση τις δυσκολίες των επιχει-

ρήσεων και να φροντίσει να διαμορφώσει ένα καλύτερο 

επιχειρηματικό κλίμα στην Κύπρο.

Προβλήματα όπως το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, 

του πληθωρισμού, των επιτοκίων, των φορολογιών, της 

δανειοδότησης από τις τράπεζες πρέπει να εξεταστούν με 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια από το κράτος.

Οι επιχειρήσεις σήμερα βρίσκονται σε δεινή θέση και αν η 

κυβέρνηση δεν τις βοηθήσει θα έχουμε νέα λουκέτα και 

αύξηση της ανεργίας. Ως ΕΒΕΛ κρούουμε τον κώδωνα του 

κινδύνου και καλούμε όλους να συμβάλουν στην ενίσχυση 

της οικονομίας και στην ενδυνάμωση των επιχειρήσεων για 

να ξεπεράσουμε κι΄ αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Η καταστροφή του 

ηλεκτροπαραγωγού 

σταθμού 

στο Βασιλικό ήταν 

πλήρης με όλα 

τα γνωστά αρνητικά 

επακόλουθα

Παντού ζημιές και καταστροφές άφησε πίσω της 

η φονική έκρηξη στο Μαρί
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 Δραστηριότητες

Συνάντηση με Αβέρωφ Νεοφύτου

θέματα που αφορούν την οικονομία με έμφαση τα μέτρα 

που απαιτούνται για έξοδο από τη σημερινή ύφεση συζη-

τήθηκαν στη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας με 

τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού 

κ. Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης 

χαρακτήρισε τις συναντήσεις του Επιμελητηρίου με τις 

ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων εξαιρετικά επωφελείς για 

την παραγωγική ανταλλαγή απόψεων για θέματα που ενδι-

αφέρουν τον επιχειρηματικό κόσμο και ειδικότερα για τα 

θέματα της οικονομίας και τα μέτρα που επιβάλλεται να 

ληφθούν για έξοδο από την κρίση και για προώθηση πορεί-

ας προς τη σταθερότητα και την ανάπτυξη.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ τόνισε τις θέσεις 

του κόμματός του στα προβλήματα της οικονομίας οι οποί-

ες συνοψίζονται στην επείγουσα ανάγκη για εξυγίανση των 

δημόσιων οικονομικών με δραστικές περικοπές στις ανελα-

στικές δαπάνες και επικέντρωση σε αναπτυξιακή πολιτική. 

Ειδική αναφορά έκαμε στην ανάγκη για μείωση του κρα-

τικού μισθολογίου και διόρθωση του συνταξιοδοτικού των 

δημοσίων υπαλλήλων.

Ο κ. Αγκαστινιώτης επανέλαβε το ενδιαφέρον του επιχει-

ρηματικού κόσμου για την εξυγίανση των δημόσιων οικο-

νομικών. Συμφωνήθηκε να διατηρηθεί και αναβαθμισθεί η 

επαφή και ανταλλαγή απόψεων για το συμφέρον της οικο-

νομίας και την στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Συνάντηση  με κυβερνητικό εκπρόσωπο

Τις εξελίξεις στο κυπριακό και τις σκέψεις της κυβέρνησης 

για την οικονομία, ανέπτυξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 

κ. Στέφανος Στεφάνου σε ενημερωτική συνάντηση με το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι-

μελητηρίου Λευκωσίας (ΕΒΕΛ). Συγκεκριμένα, ο κ. Στεφά-

νου προσκλήθηκε από το ΕΒΕΛ σε τακτική συνεδρία του 

Δ.Σ. του, στην οποία  παρουσίασε τις πρόσφατες εξελίξεις 

στο κυπριακό και μίλησε για τις σκέψεις της κυβέρνησης 

για την οικονομία. 

Όπως είπε ο κ. Στεφάνου η διαδικασία των συνομιλιών 

μεταξύ του Προέδρου Χριστόφια και του Τουρκοκύπριου 

ηγέτη κ. Έρογλου δεν προχωρεί με το ρυθμό που θα ήθελε 

η πλευρά μας, λόγω της στάσης της τουρκικής πλευράς.

Ωστόσο, διευκρίνισε, η δική μας πλευρά είναι αποφασισμέ-

νη να φανεί συνεπής στις δεσμεύσεις  και στις υποχρεώσεις 

απέναντι στα Ηνωμένα Έθνη και το διεθνή παράγοντα και 

θα συνεχίσει με εποικοδομητικό τρόπο τις συνομιλίες. Ειδι-

κή αναφορά έκανε ο κ .Στεφάνου  στην ενταξιακή  πορεία 

της Τουρκίας  στην Ε.  Ένωση, λέγοντας ότι η δική της συ-

μπεριφορά και στάση εμποδίζει το κλείσιμο κεφαλαίων για 

Ο Αναπληρωτής 

Πρόεδρος 

του ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ 

Νεοφύτου εκφράζει 

τις απόψεις του 

στο Δ.Σ. του ΕΒΕΛ
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προώθηση της διαδικασίας.  Για την οικονομία, ο κ. Στεφά-

νου είπε ότι η κυβέρνηση ανησυχεί από τις επιπτώσεις του 

κρατικού μισθολογίου και του συνταξιοδοτικού πάνω στα 

δημόσια οικονομικά. Προσπαθούμε , πρόσθεσε, να βρούμε  

λύσεις για να βελτιωθεί η δημοσιονομική κατάσταση  και να 

μπορέσει η οικονομία να τεθεί σε τροχιά ανάπτυξης.  Τον 

κ. Στεφάνου καλωσόρισε στο ΕΒΕΛ ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

του κ. Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης, ο οποίος ζήτησε πε-

ρισσότερα μέτρα από την κυβέρνηση για να ορθοποδήσει 

η οικονομία. Ο κ. Αγκαστινιώτης  είπε στον κ. Στεφάνου ότι 

ο επιχειρηματικός κόσμος δέχεται αλλεπάλληλα πλήγματα 

από την οικονομική κρίση και δεν  μπορεί άλλο να βάζει 

(μόνος του) τους ώμους του για να συντηρεί το σπάταλο 

κράτος.

Στη συνέχεια μέλη του Δ.Σ. του ΕΒΕΛ υπέβαλαν σωρείαν 

ερωτήσεων στον κ. Στεφάνου τόσο για το κυπριακό όσο 

και για την οικονομία. Ο κ. Στεφάνου χαρακτήρισε πολύ 

εποικοδομητική τη συνάντηση και είπε ότι η κυβέρνηση 

στηρίζεται στον επιχειρηματικό κόσμο για πρόοδο και ανά-

πτυξη της οικονομίας.

Συνάντηση με τον Επικεφαλής της Γραμματείας 

της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συνάντηση με τον Επικεφαλής της Γραμματείας της Κυ-

πριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Ανδρέα 

Μολέσκη είχε σε διευρυμένη συνεδρία του το Διοικητικό 

Ο κυβερνητικός 

εκπρόσωπος 

κ. Στέφανος 

Στεφάνου 

ενημερώνει το Δ.Σ. 

του ΕΒΕΛ

Το θέμα της 

Προεδρίας της Ε.Ε. 

από την Κύπρο 

τέθηκε ενώπιον 

του Δ.Σ. του ΕΒΕΛ
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Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Λευκωσίας. Στη συνεδρία παρέστη και η Δήμαρχος Λευκω-

σίας κα. Ελένη Μαύρου.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Χριστόδουλος Ε. Αγκα-

στινιώτης αφού καλωσόρισε τον κ. Μολέσκη και την κα. 

Μαύρου, αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της ανάληψης 

από την Κυπριακή Δημοκρατία της Προεδρίας της Ευρω-

παϊκής Ένωσης, την οποία χαρακτήρισε μοναδική  ευκαι-

ρία όχι μόνο σε πολιτικά οφέλη αλλά και για ενίσχυση της 

Κύπρου ως ισότιμου και αξιόπιστου κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής οικογένειας. 

Ο κ. Ανδρέας Μολέσκης ανάφερε ότι η Κύπρος από την 

1ην Ιουλίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012 αναλαμβάνει την 

Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επεξήγησε τις κύρι-

ες ευθύνες της Προεδρεύουσας Κύπρου, με έμφαση στις 

προκλήσεις που παρουσιάζονται τόσο κατά την  προετοι-

μασία όσο και κατά  τη χρονική περίοδο της Προεδρίας, για 

την οποία αναφέρθηκε στο περιεχόμενο και τις βασικές λει-

τουργίες της και τους στόχους που έχουν τεθεί. Η Κύπρος, 

είπε ο κ. Μολέσκης, προγραμματίζει 3500 περίπου συνα-

ντήσεις περιεχομένου προεδρίας, 150 - 170 συναντήσεις 

στην Κύπρο, 8 - 15 συνεδρίες άτυπων Συμβουλίων Υπουρ-

γών και 140 - 155 συναντήσεις ανώτερων αξιωματούχων/

τεχνοκρατών, ενώ θα πραγματοποιηθούν και εκδηλώσεις 

πολιτιστικού και ενημερωτικού περιεχομένου σε όλες τις 

πόλεις της Κύπρου, στις Βρυξέλλες, σε άλλα κέντρα στην  

Ευρώπη, αλλά και διεθνώς.

Με την προεδρία,  πρόσθεσε, η Κύπρος  στοχεύει να ενι-

σχύσει τη συμμετοχή της στα Ευρωπαϊκά δρώμενα, να 

αποδείξει αποτελεσματικότητα σε κυβερνητικό και διοικη-

τικό επίπεδο, να οικοδομήσει το κύρος της στις Βρυξέλ-

λες, να εδραιώσει την στρατηγική της θέση στη Μεσόγειο 

και να προβληθεί ως ακαδημαϊκό, τουριστικό και επιχειρη-

ματικό κέντρο.  Ο Επικεφαλής της Γραμματείας τόνισε ότι 

η Προεδρία θα πρέπει να αποτελέσει κοινό εθνικό στόχο 

και προτεραιότητα, σε μια από τις μεγαλύτερες προκλή-

σεις που ανέλαβε ποτέ η Κυπριακή Δημοκρατία και χαρα-

κτήρισε την Κυπριακή Προεδρία στρατηγική επένδυση για 

ενίσχυση της Κύπρου, τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά, 

ενώ αυτή  θα δώσει και  το έναυσμα για αλλαγές σε εσω-

τερικές δομές. Μετά τις δηλώσεις ακολούθησε συζήτη-

ση για τη συμβολή του Επιχειρηματικού κόσμου στην όλη 

προσπάθεια.

Αδελφοποίηση του ΕΒΕ Λευκωσίας

με το Επιμελητήριο Εύβοιας 

Η αδελφοποίηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-

λητηρίου Λευκωσίας με το Επιμελητήριο Εύβοιας δεν είναι 

τυπική εκδήλωση αβρότητας αλλά πράξη αναγκαιότητας, 

τόνισε  ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας κ. Πανα-

γιώτης Σίμωσης κατά την τελετή της αδελφοποίησης που 

έγινε στο Επιμελητήριο Εύβοιας στη Χαλκίδα. Η αδελφο-

ποίηση των δύο Επιμελητηρίων, πρόσθεσε,  θα αποτελέσει 

αποφασιστικό παράγοντα για την περαιτέρω ενδυνάμωση 

 Δραστηριότητες

Μέλη του Δ.Σ. του 

ΕΒΕΛ σε τακτική 

συνεδρίαση για 

το θέμα της 

Προεδρίας της Ε.Ε. 

από την Κύπρο
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των εμπορικών σχέσεων των μελών των δύο Επιμελητηρί-

ων, εδραιώνοντας ένα δεσμό συνεργασίας που θα αποσκο-

πεί στην ανάπτυξη των δύο περιοχών μέσα στο δυσμενές 

Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Οικονομικό περιβάλλον. 

Η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου και ο σκληρός 

ανταγωνισμός που προέκυψε λόγω της παγκοσμιοποίησης 

των αγορών, καθιστούν ακόμη πιο αναγκαία την ενδυνά-

μωση εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο επιχειρηματικών 

κόσμων και η αδελφοποίηση θα βοηθήσει στη δημιουργία 

ενός ισχυρού πλέγματος αμφίδρομης συνεργασίας στους 

τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, του τουρισμού, του 

περιβάλλοντος και του πολιτισμού και θα ανοίξει νέες προ-

οπτικές για την αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέρο-

ντος. Η κοινή γλώσσα, οι κοινές πολιτιστικές καταβολές 

και παραδόσεις, τα κοινά πρότυπα ανάπτυξης και αντιμε-

τώπισης των σύγχρονων προβλημάτων, συνιστούν εγγύη-

ση ουσιαστικής συνεργασίας σε Ευρωπαϊκό και σε Διεθνές 

επίπεδο. Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Λευκωσίας κ. Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης 

στη δική του ομιλία στην τελετή αναφέρθηκε στην ιστορική 

σημασία  του γεγονότος και διαχρονικά στους δεσμούς της 

Κύπρου με την Εύβοια και στις σπουδαίες προοπτικές που 

ανοίγονται για τις δυο πλευρές. Ειδικότερα ανέφερε ότι «η 

φιλοξενία των προσφύγων – Κυπρίων στην Εύβοια το 1974 

υπήρξε ζεστή και η απορρόφηση τους για εργασία στις ευ-

βοϊκές επιχειρήσεις άμεση.  Οι δεσμοί φιλίας με την Εύβοια 

ενδυναμώθηκαν ακόμη περισσότερο μετά τις πυρκαγιές του 

Με πανηγυρικό 

τρόπο έγινε η 

αδελφοποίηση του 

ΕΒΕ Λευκωσίας με 

το Επιμελητήριο της 

Εύβοιας

Ο Πρόεδρος του 

ΕΒΕ Λευκωσίας 

κ. Χριστόδουλος 

Ε. Αγκαστινιώτης 

υπογράφει με 

τον Πρόεδρο του 

Επιμελητηρίου 

Εύβοιας κ. 

Παναγιώτη Σίμωση 

το έγγραφο της 

αδελφοποίησης
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Αντιπροσωπεία του 

ΕΒΕ Λευκωσίας 

συναντήθηκε με

 το Νομάρχη 

Εύβοιας κ. Αθανάσιο 

Μπουραντά

2007. Η Κύπρος που αποτελεί την πύλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στη Μέση Ανατολή και η Ελλάδα που είναι η πύ-

λη προς τα  Βαλκάνια ορίζουν την αδελφοποίηση των δύο 

Επιμελητηρίων ως πολύ σημαντικό και χρήσιμο μοχλό ανά-

πτυξης και δημιουργίας για τις δύο πλευρές, υπογράμμισε 

ο κ. Αγκαστινιώτης.  Οι Πρόεδροι των δύο  Επιμελητηρίων 

στο πλαίσιο της Αδελφοποίησης υπέγραψαν Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας των δύο Φορέων και  η εκδήλωση έκλεισε με 

την απονομή βεβαιώσεων στους επιχειρηματίες μέλη του 

Επιμελητηρίου Εύβοιας που συμμετείχαν  στο πρόγραμμα 

Leonardo Da Vinci που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο τον 

Φεβρουάριο του 2010 με τίτλο «Εξαγωγικό Μάρκετινγκ».

Συνάντηση ΕΒΕΛ με το Νομάρχη Εύβοιας

Η αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας η οποία μετέβη στην 

Εύβοια για την τελετή αδελφοποίησης με το Επιμελητήριο 

της Εύβοιας είχε συνάντηση με το Νομάρχη Εύβοιας κ. 

Αθανάσιο Μπουραντά. Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Χριστό-

δουλος Ε. Αγκαστινιώτης αφού ευχαρίστησε το Νομάρχη 

για τη συνάντηση, αναφέρθηκε στους ιδιαίτερους δεσμούς 

του Επιμελητηρίου με τη Νομαρχία της Εύβοιας που ξε-

κίνησε τον Οκτώβριο του 2007 όταν αντιπροσωπεία του 

ΕΒΕΛ επισκέφθηκε την Εύβοια για να εκφράσει την αμέ-

ριστη και έμπρακτη συμπαράσταση του Επιμελητηρίου 

Λευκωσίας και των μελών του στους πληγέντες από την 

πύρινη λαίλαπα που κατέστρεψε μεγάλες περιοχές του ελ-

λαδικού χώρου. Ο κ. Μπουραντάς αφού καλωσόρισε  την 

αντιπροσωπεία ευχαρίστησε το ΕΒΕΛ για την επίσκεψη και 

αναφέρθηκε στα διάφορα προβλήματα που ταλανίζουν 

τον Νομό Εύβοιας εξ’αιτίας της οικονομικής κρίσης. Σε έν-

δειξη εκτίμησης προς το πρόσωπο του ο Πρόεδρος του 

ΕΒΕΛ επέδωσε στη Νομαρχία εκ μέρους του Επιμελητηρί-

ου  ασημένιο αντίγραφο του ναυαγίου της Κερύνειας.

Η αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας αποτελείτο από 

τους Αντιπρόεδρους κα Έλενα Τάνου, κ. Παναγιώτη Παπα-

φιλίππου, κ. Μιχάλη Μουσιούττα τα μέλη του Συμβουλίου 

κ.κ. Κώστα Γεωργαλλή και Πάμπο Αγρότη, το Διευθυντή κ. 

Σωκράτη Ηρακλέους και την Ανώτερη Λειτουργό κα. Νιόβη 

Παρισινού.

Αδελφοποίηση ΕΒΕ Λευκωσίας

με Επιμελητήριο Σερρών

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας και 

το Επιμελητήριο Σερρών προχώρησαν στην υπογραφή 

Μνημονίου Συνεργασίας – Αδελφοποίησης την Κυριακή 

5 Ιουνίου 2011.   Η τελετή της αδελφοποίησης έγινε στο 

Επιμελητήριο των Σερρών και το μνημόνιο υπέγραψαν ο 

Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Χριστόδουλος Ε. Αγκα-

στινιώτης και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών κ. 

Αριστείδης Δρογαλάς.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας στην ομιλία του ανέφερε 

ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η επίσημη πράξη που συντε-

 Δραστηριότητες
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Ανταλλαγή 

αναμνηστικών 

δώρων μεταξύ 

του ΕΒΕ Λευκωσίας 

και Επιμελητηρίου 

Σερρών

λείται από δύο ακρίτες του Ελληνισμού, το Επιμελητήριο 

Λευκωσίας που φυλάττει προμαχώνες και διεξάγει αγώνα 

για δικαίωση στον Ελληνικό νότο και το Επιμελητήριο των 

Σερρών που αμύνεται και προστατεύει εθνικά συμφέροντα 

στον Ελληνικό βορρά.

Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα, πρόσθεσε ο Χριστόδουλος 

Αγκαστινιώτης, να εκπροσωπώ στην τελετή αδελφοποίη-

σης το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας 

και τον επιχειρηματικό κόσμο της ημικατεχόμενης Κυπρια-

κής πρωτεύουσας και να σας μεταφέρω το χαιρετισμό της 

αδελφικής μας αγάπης και της ετοιμότητας για συνεργασία 

και κοινούς αγώνες για πραγμάτωση κοινών επαγγελματι-

κών και εθνικών στόχων.

Βαθιά εκτίμηση μεταφέρω στον Ελληνισμό των Σερρών για 

την κατά μαρτυρία ενεργό συμμετοχή του στον Κυπριακό 

αγώνα.  Η ανέγερση στην πόλη σας του μνημείου για τον 

τελευταίο αθάνατο Κύπριο έφηβο αγωνιστή του απελευθε-

ρωτικού μας αγώνα Ευαγόρα Παλληκαρίδη και οι εκδηλώ-

σεις που οργανώνονται τεκμηριώνουν τη μόνιμη διακήρυξη 

σας για αδελφική συμπαράσταση στον Κυπριακό αγώνα 

που συνεχίζεται μέχρι την απαλλαγή μας από την κατοχή 

και την αλλοίωση της ιδιαίτερης μας πατρίδας.

Η σημερινή τελετή είπε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ μαρτυρεί 

επίσης την αμοιβαία αποφασιστικότητα των δυο Οργανώ-

σεών μας να εμβαθύνουμε και να διευρύνουμε τη συνεργα-

σία μας και στον επιχειρηματικό τομέα. 

Και πρόσθεσε: «Τα δύο Επιμελητήρια δραστηριοποιούνται 

από δύο άκρα του Εθνικού χώρου και τόσο ο παράγων 

έδρα όσο και οι σχέσεις και συνεργασίας που αναπτύσσουν 

στις αντίστοιχες ευρύτερες περιφέρειες προσφέρονται για 

προσοδοφόρα κοινή αξιοποίηση. 

Στιγμιότυπο από 

την υπογραφή 

της αδελφοποίησης 

μεταξύ ΕΒΕ 

Λευκωσίας και 

Επιμελητηρίου 

Σερρών
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Η Κύπρος με την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει 

εδραιωθεί ως η πύλη της Ευρώπης προς τη Μέση Ανατο-

λή. Αντίστοιχα, η Ελλάδα και ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα 

είναι  πύλη της  Ευρώπης προς τα Βαλκάνια. Μέσα σε αυτά 

τα δεδομένα δημιουργούνται προοπτικές και  δυνατότητες 

για αξιοποίηση ευκαιριών, στις οποίες μπορούν να πρω-

τοστατήσουν τα δύο Επιμελητήρια μας, πρόσθετα προς  

τις μεταξύ τους διμερείς επιχειρηματικές συνεργασίες και 

εμπορικές συναλλαγές.

Εκφράζω τη βεβαιότητα ότι, στο άμεσο μέλλον θα έχου-

με ευνοϊκές εξελίξεις και στις δύο πλευρές. Είναι άλλωστε 

τούτο επιταγή των καιρών για τις Οργανώσεις μας». Στην 

ομιλία του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών κ. Αρι-

στείδης Δρογαλάς τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που έχει 

η τελετή αδελφοποίησης για την περαιτέρω ενδυνάμωση 

των εμπορικών σχέσεων των μελών των δύο Επιμελητηρί-

ων, σε μια ιδιαίτερη περίοδο για την περιοχή και ευρύτερα 

την Ελληνική επικράτεια λόγω της οικονομικής κρίσης.

Στην τελετή παρευρέθηκαν εκ μέρους του ΕΒΕ Λευκωσίας 

ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας κ. Παναγιώτης Παπαφιλίπ-

που, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μάριος Λέ-

νας και ο Διευθυντής κ. Σωκράτης Ηρακλέους. Παρόντες 

ήταν επίσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΚΑ  κ. Φάνος Λεβέντης 

και ο κ. Όμηρος Ηλιάδης. Εκ μέρους του Επιμελητηρίου 

Σερρών παρευρέθηκαν στην τελετή μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, βουλευτές και ο Μητροπολίτης Σερρών και 

Νιγρήτης κ.κ. Θεολόγος.

Νέος Σύνδεσμος στο ΕΒΕ Λευκωσίας

Την ένταξη και λειτουργία του Συνδέσμου Εμπόρων Χον-

δρικής Αγοράς Λευκωσίας κάτω από την αιγίδα του ΕΒΕ 

Λευκωσίας αποφάσισαν τα μέλη του σε συνέλευση τους 

στις 23 Νοεμβρίου 2010. Σκοπός του Συνδέσμου είναι η 

ενασχόληση με θέματα που απασχολούν τους εμπόρους 

που δραστηριοποιούνται εντός της Χονδρικής Αγοράς Λευ-

κωσίας. Γραμματέας του Συνδέσμου έχει οριστεί ο Διευθυ-

ντής Βιομηχανίας του Επιμελητηρίου Λευκωσίας κ. Ανδρέ-

ας Αντωνιάδης. 

Ο Σύνδεσμος εξέδωσε  σειρά ανακοινώσεων και πραγμα-

τοποίησε συναντήσεις με άλλους φορείς τόσο στη Λευκω-

σία όσο και στις άλλες επαρχίες με σκοπό την προώθηση 

των προβλημάτων του κλάδου.

Πρόσθετα στις 21 Φεβρουαρίου 2011 αντιπροσωπεία του 

Συνδέσμου συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη που συγκάλε-

σε το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με 

σκοπό την εξέταση του  προβλήματος στην παραγωγή και 

εμπορία φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην Κυπριακή 

αγορά. 

Ο Σύνδεσμος είχε επίσης συνάντηση στις 19 Μαΐου 2011 

με το Τμήμα Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Υγείας για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για το θέμα 

των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και των σχετικών δια-

δικασιών.

 Δραστηριότητες

Στιγμιότυπο 

από την τελετή 

αδελφοποίησης 

των Επιμελητηρίων 

Λευκωσίας

 και Σερρών
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Η Δήμαρχος 

Λευκωσίας κα Ελένη 

Μαύρου ενημερώνει 

το ΕΒΕΛ για τα έργα 

ανάπλασης 

της Λευκωσίας

Ανάπτυξη Λευκωσίας

Συναντήσεις  με τη Δήμαρχο Λευκωσίας

Κατά το χρόνο που μας πέρασε και στα πλαίσια της 

εποικοδομητικής συνεργασίας του ΕΒΕ Λευκωσίας με το 

Δήμο της πρωτεύουσας εκπρόσωποι του ΕΒΕΛ πραγ-

ματοποίησαν πολλές συσκέψεις με τη Δήμαρχο Λευκω-

σίας κα. Ελένη Μαύρου. Σκοπός των συσκέψεων ήταν 

η προώθηση έργων που προγραμματίζονται ή που βρί-

σκονται σε εξέλιξη και τα οποία θα συμβάλουν ουσιαστι-

κά στην ανάπτυξη και αναζωογόνηση της πρωτεύουσας 

και θα την τοποθετήσουν στο χάρτη του πολιτισμικού 

τουρισμού. Ιδιαίτερη έμφαση στις συναντήσεις δόθηκε 

στα τέσσερα μεγάλα έργα που προγραμματίζονται στη 

Λευκωσία και περιλαμβάνουν το Μέγαρο Πολιτισμού, το 

Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο στο χώρο του παλιού νο-

σοκομείου, την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και 

την ανάπλαση του παλιού ΓΣΠ. Στις συναντήσεις συζη-

τήθηκε επίσης το σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει η Λευκωσία, η μελέτη για την ανάπτυξη 

ολοκληρωμένου σχεδίου κινητικότητας για την πρωτεύ-

ουσα, η καθαριότητα της πόλης και άλλα συναφή θέ-

ματα.

Μέγαρο Πολιτισμού

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συνέχισε την ιδιαίτερα έντονη δρα-

στηριότητά του για υλοποίηση του προγράμματος  ανέ-

Ο Υπ. Εσωτερικών  

κ. Νεοκλής 

Συλικιώτης και 

η Δήμαρχος 

Λευκωσίας κα Ελένη 

Μαύρου σε σύσκεψη 

με το ΕΒΕΛ
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γερσης και λειτουργίας του Μεγάρου Πολιτισμού. Το 

όλο θέμα συζητήθηκε σε αρκετές συναντήσεις με τον 

Πρόεδρο και το Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Πολιτι-

σμού και τη Δήμαρχο Λευκωσίας.

Σε όλες τις συναντήσεις τονίσθηκε η αναγκαιότητα της 

άμεσης προώθησης και έναρξης των εργασιών για την 

ανέγερση του Μεγάρου Πολιτισμού, αφού αυτό θα έχει 

άμεσες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες συ-

νοψίζονται στα ακόλουθα:

1.  Απασχόληση 1500 περίπου ατόμων όλων των ειδικο-

τήτων κατά την κατασκευή του Έργου και θα τονωθεί 

η οικοδομική βιομηχανία σε μια δύσκολη περίοδο.

2.  Δημιουργία 55 μόνιμων θέσεων εργασίας με την έναρ-

ξη λειτουργίας του Μεγάρου.  Στον αριθμό αυτό θα 

πρέπει να προστεθούν και 175 περίπου επιπλέον 

άτομα μερικής απασχόλησης που θα απασχολούνται 

σε θέσεις που περιλαμβάνουν καλλιτέχνες, ταξιθέτες, 

εργάτες, προσωπικό κουζίνας, γκαρσόνια κλπ. 

3.  Θα ενισχύσει την ελκυστικότητα  του τουριστικού 

προϊόντος της Κύπρου μέσω του πολιτιστικού τουρι-

σμού και ειδικά της Λευκωσίας με συνακόλουθα θετι-

κά οφέλη στην τοπική οικονομία

4. Θα φέρει τον πολιτισμό πιο κοντά σε όλους τους πο-

λίτες και θα καταστήσει τον πολιτισμό πιο προσιτό σε 

ομάδες όπως οι συνταξιούχοι, οι νέοι κ.α. μέσω ειδι-

κών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα εκπονήσει 

5. Θα ενθαρρύνει τους νέους καλλιτέχνες και θα προβά-

λει καταξιωμένους Κυπρίους δημιουργούς

6. Θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να λειτουργήσει ως κα-

ταλύτης για την ιδιωτική επένδυση στον πολιτισμό

7. Να δώσει την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Κύπρο, το-

ποθετημένη στο σταυροδρόμι ανάμεσα σε τρεις 

ηπείρους, να αποτελέσει γέφυρα πολιτιστικής συνερ-

γασίας και ανάπτυξης ανάμεσα στην Ευρώπη και τη 

Νοτιοανατολική Μεσόγειο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει το έργο, και βάσιμη προσ-

δοκία είναι ότι η υλοποίησή του θα αναβαθμίσει πολι-

τιστικά τη χώρα μας και θα την ευθυγραμμίσει με την 

υπόλοιπη Ευρώπη. Το ΕΒΕ Λευκωσίας παρακολουθεί 

με ανησυχία τις προθέσεις κάποιων για ακύρωση του 

έργου και στηρίζεται στις δημόσιες και επανειλημμένες 

δημόσιες δεσμεύσεις του Προέδρου της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας ότι στηρίζει τον πολιτισμό και επί θητείας του 

κανένα έργο πολιτισμού δεν θα ακυρωθεί.

Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο

Την αναγκαιότητα για την άμεση έναρξη των εργασι-

ών της κατασκευής του Νέου Αρχαιολογικού Μου-

σείου υπογράμμισε ο Διευθυντής του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας κ. Σωκράτης 

Ηρακλέους σε συνάντηση με την Υπουργό Συγκοινω-

νιών και Έργων κα. Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή.Στη 

συνάντηση στην οποία παρευρίσκετο και η Δήμαρχος 

Λευκωσίας κα. Ελένη Μαύρου συζητήθηκε το χρονο-

διάγραμμα των σταδίων υλοποίησης της ανέγερσης 

του Νέου Κυπριακού Μουσείου μετά την απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου να συμπεριλάβει κον-

δύλι ύψους 200,000 Ευρώ στον προϋπολογισμό του 

2011.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας 

με πολλά διαβήματα 

του επιμένει στην 

ανέγερση του 

Μεγάρου Πολιτισμού 

στη Λευκωσία

Ανάπτυξη Λευκωσίας
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Το θέμα

 της κατασκευής 

του νέου 

Αρχαιολογικού 

Μουσείου έθεσε το 

ΕΒΕΛ 

στην κυβέρνηση

Το κονδύλι το οποίο προορίζεται για κάλυψη των δα-

πανών ετοιμασίας των εγγράφων και της προκήρυξης 

αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το νέο Αρχαιολογικό 

Μουσείο στην ουσία τροχοδρομεί την υλοποίηση του 

σημαντικότερου πολιτιστικού έργου όχι μόνο της πρω-

τεύουσας αλλά και ολόκληρης της Κύπρου.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας 

θεωρεί το έργο ύψιστης σημασίας και ευρύτερης εμβέ-

λειας που αναβαθμίζει την πολιτιστική μας υποδομή και 

συμβάλλει στην παρουσίαση και προβολή του αρχαιο-

λογικού πλούτου που θα στεγάσει και θα περιλαμβάνει 

όχι μόνο τις αρχαιότητες που σήμερα βρίσκονται στο 

Μουσείο της Λευκωσίας αλλά και ένα μεγάλο αριθμό εκ-

θεμάτων που για πολλά χρόνια βρίσκονται φυλαγμένες 

σε αποθήκες.

Στη συνάντηση παρευρίσκονταν επίσης ο Διευθυντής 

του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ο Διευθυντής Ελέγχου, 

η Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων και η  Ανώτε-

ρη Λειτουργός της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και 

Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας.

Mια από τις 

θέσεις του ΕΒΕ 

είναι η  άμεση 

αξιοποίηση 

του Δημοτικού 

Θεάτρου 

Λευκωσίας
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Αξιοποίηση από τη Βουλή 

του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας 

παρακολουθεί με εντεινόμενη ανησυχία τις διαφορετικές 

απόψεις των Κομμάτων στην  πρόταση του ΕΒΕ Λευκω-

σίας για αξιοποίηση του κτιρίου του Δημοτικού Θεάτρου 

από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ως γνωστόν οι προ-

σπάθειες για ανέγερση του νέου κτιρίου του Κοινοβου-

λίου στο χώρο που έχει επιλεγεί έχουν ανασταλεί λόγω 

της ανεύρεσης αρχαιοτήτων στο χώρο  και δεν προβλέ-

πεται στα  επόμενα χρόνια έναρξη των κατασκευαστι-

κών εργασιών.

Εξ’ άλλου το Δημοτικό Θέατρο μετά την κατάρρευση 

της οροφής του παραμένει ένα εγκαταλειμμένο κτίριο  

στο κεντρικότερο σημείο της πόλης έρμαιο στη φθορά 

του χρόνου και την εγκατάλειψη. Το ΕΒΕ Λευκωσίας, 

εν όψει της ανάληψης από την Κύπρο  της Προεδρίας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  το 2012 απαιτεί να δει μια 

Βουλή η οποία  επάξια θα μπορεί να φιλοξενήσει τους 

ηγέτες και τις σημαντικές προσωπικότητες των κρα-

τών μελών της Ε.Ε. που θα επισκεφθούν την Κυπριακή 

πρωτεύουσα.

Το ΕΒΕΛ υποστηρίζει ότι με την κατάλληλη αξιοποίηση  

του κτιρίου του Δημοτικού Θεάτρου θα έχει το κράτος 

την ευκαιρία  να στεγάσει τη Βουλή σε ένα σύγχρονο 

κτίριο με αξιόλογη αρχιτεκτονική, γεγονός που θα ανα-

βαθμίσει το κύρος του Κυπριακού Κοινοβουλίου. 

Χάρτης Λειψίας για Βιώσιμες Ευρωπαϊκές πόλεις

Ο Διευθυντής του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Σωκράτης Ηρα-

κλέους και η Ανώτ. Λειτουργός Τουρισμού κ. Νιόβη Πα-

ρισινού συμμετείχαν σε  ενημερωτικό σεμινάριο για την 

εφαρμογή του χάρτη της Λειψίας για Βιώσιμες Ευρωπα-

ϊκές πόλεις. 

Στη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από 

τον κ. Karel Willems, εκπρόσωπο του Ολλανδικού Ινστι-

τούτου NICIS το οποίο διαχειρίζεται τη φάση πιλοτικής 

εφαρμογής του πλαισίου αναφοράς για τις Βιώσιμες Πό-

λεις (Reference Framework for Sustainable Cities). Κατά 

τη διάρκεια της παρουσίασης ο κ. Willems επεξήγησε 

το ηλεκτρονικό εργαλείο που έχει διαμορφωθεί για την 

αξιολόγηση και παρακολούθηση πολιτικών ή / και έργων 

που αφορούν θέματα βιωσιμότητας στις ευρωπαϊκές 

πόλεις. 

Πολιτιστική Πρωτεύουσα

Σημαντικό γεγονός αποτελεί για την πόλη μας η διεκ-

δίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 

Ευρώπης για το 2017, από το Δήμο της Λευκωσίας. 

Βαρύνουσας σημασίας στην προσπάθεια αυτή είναι η 

συνεργασία όλων των Δήμων της επαρχίας Λευκωσίας, 

Στροβόλου, Λακατάμειας, Αγίου Δομετίου, Έγκωμης, 

Αγλαντζιάς, Λατσιών, Ιδαλίου καθώς και του Δήμου Λάρ-

νακας που τάσσονται επίσημα συνοδοιπόροι του Δήμου 

Λευκωσίας.

Αρωγός και συμπαραστάτης στην όλη προσπάθεια του 

Δήμου είναι και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-

ριο Λευκωσίας το οποίο συνεργάζεται στενά με το Δήμο  

στην υποβολή υποψηφιότητας. 

Ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας  δημιουργήθη-

κε με στόχο να συμβάλει στην προσέγγιση των λαών της 

Ευρώπης. Με βάση αυτό το σκεπτικό και κατόπιν πρω-

τοβουλίας της τότε Ελληνίδας Υπουργού  Μελίνας Μερ-

κούρη καθιερώθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο του 1985 με την πάρο-

δο του χρόνου ο θεσμός εξελίχθηκε και πλέον στοχεύει 

και στην προβολή του πολιτιστικού πλούτου, της πο-

λυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών και των κοινών 

τους χαρακτηριστικών, την καλύτερη αλληλογνωριμία 

των ευρωπαίων πολιτών και εμπέδωση της συνείδησης 

ότι ανήκουν στην ίδια ευρωπαϊκή κοινότητα. 

Οι πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης μπορούν να 

προσφέρουν τεράστια οφέλη σε μια πόλη από πολιτι-

στική, κοινωνική και οικονομική άποψη, κατά τη διάρκεια 

του ίδιου του έτους και μετά.  Πρόκειται για μια μοναδική 

ευκαιρία για αναζωογόνηση των πόλεων, για την αλλαγή 

της εικόνας τους και για να γίνουν καλύτερα γνωστές σε 

Ανάπτυξη Λευκωσίας

Αρωγός και συμπαραστάτης στην προσπάθεια του Δήμου Λευκωσίας 

για την ανακήρυξή της πόλης σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα το 2017 

είναι το ΕΒΕΛ
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ευρωπαϊκή και διεθνή κλίμακα, πράγμα που μπορεί να 

βοηθήσει στην ανάπτυξη του τουρισμού. Η Κύπρος θα 

μοιραστεί τον τίτλο με μια πόλη της Δανίας, η οποία θα 

ανακηρυχτεί, όπως και η πόλη της Κύπρου περί τα τέλη 

του 2012.

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περι-

φέρειας Λευκωσίας ενόψει της Διεθνούς Ημέρας Τουρι-

σμού, στις 27 Σεπτεμβρίου 2010 σε συνεργασία με το 

ΕΒΕ Λευκωσίας και με στήριξη του ΚΟΤ,  διοργάνωσε 

εκδηλώσεις στη Λευκωσία, με στόχο να προβάλει το 

τουριστικό πρόσωπο της πρωτεύουσας σε ντόπιους και 

ξένους τουρίστες.  Με σύνθημα «Γνωρίστε και Γευτεί-

τε τη Λευκωσία» και με έμφαση στην παράδοση, στην 

ιστορία και στον πολιτισμό της πρωτεύουσας, πραγμα-

τοποιήθηκαν οι εξής εκδηλώσεις:

 • Εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης με θέμα το παγωτό. 

Τα εγκαίνια έγιναν από τη Δήμαρχο Λευκωσίας κα. 

Ελένη Μαύρου στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη και η 

έκθεση παρέμεινε ανοικτή για το κοινό για 5 μέρες.

 • Προσφέρθηκε δωρεάν είσοδος και ξεναγήσεις στα 

Μουσεία του Παγκυπρίου Γυμνασίου, στο Βυζαντινό, 

στο Κυπριακό, στο Λεβέντειο, στο Πολιτιστικό  Ίδρυμα 

Τραπέζης Κύπρου και στης Ιστορικής Μοτοσυκλέτας 

Κύπρου. Επίσης, διοργανώθηκαν περίπατοι και 

Στιγμιότυπο από 

την απονομή 

των βραβείων

στο Φωτογραφικό 

διαγωνισμό με θέμα 

«το παγωτό»

Μεγάλη επιτυχία 

σημείωσε 

η διοργάνωση 

της Γιορτής 

Παγωτού που έγινε 

στην τάφρο 

της Πύλης 

Αμμοχώστου
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Στιγμιότυπο από 

το ψυχαγωγικό 

πρόγραμμα για 

παιδιά στην περσινή 

Γιορτή Παγωτού 

ξεναγήσεις στην παλιά πόλη. Τις δωρεάν ξεναγήσεις 

και περιπάτους απόλαυσαν τόσο οι ντόπιοι κάτοικοι, 

όσο και οι ξένοι τουρίστες.

 • Πραγματοποιήθηκε η «Γιορτή Παγωτού» στην Τάφρο 

της Πύλης Αμμοχώστου. Τα εγκαίνια της γιορτής τέλεσε 

ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. 

Αντ. Πασχαλίδης, ενώ απηύθυνε χαιρετισμό η Δήμαρχος 

Λευκωσίας κα. Ελένη Μαύρου και ο Πρόεδρος της 

Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περι-

φέρειας Λευκωσίας κ. Χρ. Αγκαστινιώτης. Στην εκδή-

λωση οι βιομηχανίες κυπριακού παγωτού πρόσφεραν 

δωρεάν παγωτό, ενώ υπήρχε πλούσιο ψυχαγωγικό 

πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Στη «Γιορτή Πα-

γωτού» έλαβαν μέρος πάνω από 7.000 άτομα, ντόπιοι 

και ξένοι. 

Στην ομιλία του ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού κ. Αντώνης Πασχαλίδης συνεχάρη τους δι-

οργανωτές και τόνισε ότι τέτοιες εκδηλώσεις ενισχύουν 

την τουριστική και άλλη προβολή της πρωτεύουσας. Η 

Λευκωσία, είπε χαρακτηριστικά, μπορεί να αποκτήσει 

Ανάπτυξη Λευκωσίας

Ξένοι τουρίστες 

ξεναγήθηκαν στα 

αξιοθέατα της 

Λευκωσίας στα 

πλαίσια 

της Διεθνούς 

Ημέρας Τουρισμού
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τουρισμό από τη στιγμή που θα προβληθούν τα πολλά 

πλεονεκτήματα της, όπως η παράδοση, η ιστορία και ο 

πολιτισμός της.

Υιοθέτηση Κυκλοφοριακού Κόμβου

Κατόπιν συνεννόησης με το Δήμο Λευκωσίας το ΕΒΕ 

Λευκωσίας αποφάσισε την υιοθέτηση του Κυκλοφορι-

ακού Κόμβου μπροστά από το Προεδρικό Μέγαρο στις 

συμβολές των οδών Δημοσθένη Σεβέρη, Κυριάκου Μά-

τση και Λεωφόρου Στροβόλου. 

Η επιλογή του συγκεκριμένου κόμβου έγινε καθ’ότι αυ-

τός αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς της πρωτεύ-

σας αφού βρίσκεται παρά το Προεδρικό Μέγαρο και το 

Υπουργείο Εξωτερικών. 

Η υιοθεσία συμπεριλαμβάνει εξωραϊσμό και τοπιοτέχνι-

ση του εν λόγω κόμβου με βάση αρχιτεκτονικό σχέδιο 

και διαχρονικά προνοεί τη συντήρηση του όλου έρ-

γου. Το ΕΒΕ Λευκωσίας ευχαριστεί τις εταιρείες J & P 

LTD, KPMG LTD, MARFIN POPULAR BANK LTD, και 

PETROLINA HOLDINGS (PUBLIC) LTD που ήσαν χορη-

γοί στην όλη προσπάθεια του ΕΒΕ Λευκωσίας.

Ο κυκλοφοριακός 

κόμβος απέναντι 

από το Προεδρικό 

Μέγαρο που 

αναβαθμίστηκε με 

πρωτοβουλία του 

ΕΒΕΛ

Άλλη μια όψη του 

αναβαθμισμένου 

κυκλοφοριακού 

κόμβου απέναντι 

από το Προεδρικό 

Μέγαρο
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Ξεπουλήματα

Η Επιτροπή Εμπορίου και το Διοικητικό Συμβούλιο του 

ΕΒΕ Λευκωσίας ασχολήθηκαν σε έκταση με το θέμα των 

ξεπουλημάτων και ιδιαίτερα με το Νομοσχέδιο «Ο περί των 

Προϋποθέσεων Πώλησης Εμπορευμάτων σε τιμές εκπτώ-

σεων Νόμος του 2011».

Το  Επιμελητήριο Λευκωσίας σαν θέμα αρχής τάχθηκε ενά-

ντια σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο το οποίο θέτει χρονικούς 

περιορισμούς στα ξεπουλήματα. Πάγια θέση του ΕΒΕΛ εί-

ναι ότι οι εκπτώσεις αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο του 

σύγχρονου Μάρκετινγκ και ο χρόνος πραγματοποίησής 

τους θα πρέπει να αφεθεί στην διακριτική ευχέρεια των 

επιχειρήσεων. 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας επανατονίζει τη θέση του για κατάρ-

γηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και εγκατάλειψη του 

προτεινόμενου νομοσχεδίου. Ταυτόχρονα υποστηρίζει την 

άποψη και είναι έτοιμο να συμβάλει εποικοδομητικά και δη-

μιουργικά στην κατεύθυνση εφαρμογής του Περί Εμπορι-

κών Περιγραφών Νόμου του 1987 αλλά και του Περί Αθέ-

μιτων Εμπορικών Πρακτικών και Επιχειρήσεων προς τους 

Καταναλωτές Νόμο του 2007 οι οποίοι διασφαλίζουν ότι 

οι εκπτώσεις και οι προσφορές είναι πραγματικές, λειτουρ-

γούν προς όφελος του καταναλωτή και δεν στοχεύουν 

στην εξαπάτηση του.

Κατώτατοι μισθοί

Έντονα αντέδρασε το Επιμελητήριο Λευκωσίας στην πρό-

θεση και τελικά την απόφαση της κυβέρνησης για αύξηση 

των κατώτατων μισθών. Με επιστολή του προς το Υπουρ-

γείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το ΕΒΕ Λευκω-

σίας τόνισε ότι αυτή δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για τους 

πιο κάτω λόγους:

α.  Η Κύπρος βρίσκεται εν μέσω της χειρότερης οικο-

νομικής κρίσης με τις επιχειρήσεις να καταβάλλουν 

υπεράνθρωπες προσπάθειες να κρατηθούν και να δια-

σώσουν θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερα ο τομέας του εμπο-

ρίου που το 2009 συρρικνώθηκε κατά 7% ο οποίος  

έχει επηρεασθεί περισσότερο από τους άλλους τομείς 

της οικονομικής δραστηριότητας, επηρεάζεται άμεσα 

από τυχόν αύξηση του κατώτατου μισθού, θα πληγεί 

ανεπανόρθωτα.

β.  Η αύξηση των κατώτατων μισθών δεν αφορά μόνο τις 

κατηγορίες των εργαζομένων που καταγράφονται στο 

διάταγμα αλλά επεκτείνεται αλυσιδωτά σε όλους τους 

εργαζόμενους της επιχείρησης.

γ. Τα σχέδια στήριξης της απασχόλησης με τα οποία το 

κράτος ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει τις επιχειρήσεις εί-

ναι  ανακριβή καθότι με τα σχέδια υποστηρίζονται για 6 

ή 9 μήνες 500 περίπου επιχειρήσεις, ενώ με το διάταγ-

μα επιβαρύνονται μόνιμα και διαρκώς όλες οι υπόλοι-

πες χιλιάδες επιχειρήσεις.

δ. Η μέθοδος υπολογισμού των μισθολογικών αυξήσεων σε 

διάφορους κλάδους της οικονομίας ώστε να υπολο-

γιστεί η ανάλογη αύξηση στους κατώτατους μισθούς  

στο διάταγμα είναι λανθασμένη.

ε.  Ο υπολογισμός του εθνικού εν διαμέσου μισθού πε-

ριέχει σειρά ουσιαστικών και σημαντικών στατιστικών 

λαθών.

στ. Η Κύπρος βρίσκεται πολύ ψηλά σε σχέση με τις άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες που έχει τους υψηλότερους  κατώ-

τατους μισθούς. Πέραν τούτου σε όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της οικονομικής κρίσης οι 

μισθοί μειώνονται και τα ωφελήματα καταργούνται ή 

αναστέλλονται για να διασωθούν επιχειρήσεις και θέ-

σεις εργασίας. 

Το Υπουργείο Εργασίας δεν εισάκουσε το ΚΕΒΕ και τα Το-

πικά Επιμελητήρια και προχώρησε στην αύξηση των κατώ-

τατων μισθών με όλα τα αρνητικά επακόλουθα όχι μόνο για 

τις επιχειρήσεις αλλά και για την οικονομία γενικότερα.

Καθορισμός τιμών χονδρικής και λιανικής πώλησης

Το ΕΒΕ Λευκωσίας μελέτησε τις πρόνοιες του νομοσχεδίου 

για τον καθορισμό ανώτατων τιμών χονδρικής και λιανικής 

πώλησης και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο νόμος αυ-

τός δεν μπορεί να εφαρμοσθεί σε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή 

χώρα. Ο καθορισμός ανώτατων τιμών χονδρικής και λιανι-

κής πώλησης αποτελεί στρέβλωση του υγιούς ανταγωνι-

σμού κατά παράβαση βασικής αρχής της ενιαίας αγοράς 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις απόψεις αυτές το ΕΒΕ Λευ-

κωσίας απέστειλε στο ΚΕΒΕ για προώθηση στο Υπουργείο 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Ωράρια Τουριστικής Περιόδου

Ο Διευθυντής του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Σωκράτης Ηρακλέους 

συμμετείχε στις συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Λευκωσίας στην οποία προεδρεύει ο Έπαρχος Λευκωσίας. 

Σκοπός των συνεδριάσεων ήταν η υποβολή εισηγήσεων 

προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ενόψει της επικείμενης έκδοσης του διατάγματος για τον 

καθορισμό της τουριστικής περιόδου, των τουριστικών Πε-

ριοχών/Ζωνών των ωραρίων και των αργιών των καταστη-

μάτων στις περιοχές αυτές με βάση τον περί της ρύθμισης 

Εμπόριο
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της λειτουργίας καταστημάτων και των όρων απασχόλη-

σης των υπαλλήλων τους Ν. 155(1) 2006.

Μεταφέροντας τις απόψεις του ΕΒΕ Λευκωσίας ο κ. Ηρα-

κλέους υπoστήριξε ότι όλες της δημαρχούμενες περιοχές 

της Λευκωσίας θα πρέπει να καθοριστούν ως τουριστική 

περιοχή γιατί αυτό θα λειτουργήσει ως μέτρο αντιμετώ-

πισης της οικονομικής κρίσης. Παράλληλα ανέφερε ότι 

σύμφωνα με την έκθεση της Περιφερειακής Στρατηγικής 

Τουρισμού της πόλης και επαρχίας Λευκωσίας,  αυτή  πα-

ρουσιάζει αυξημένο αριθμό επισκεπτών κατά τη περίοδο 

Νοεμβρίου- Μαρτίου. Οι μήνες με τον υψηλότερο αριθμό 

επισκεπτών στη Λευκωσία είναι ο Δεκέμβριος (11,3%), ο 

Ιανουάριος (9,7%) και ο Φεβρουάριος (6,6%). Η εποχικό-

τητα στην προσέλκυση τουριστών στη Λευκωσία  με αυξη-

μένες επισκέψεις κατά τη χειμερινή περίοδο τεκμηριώνεται 

και από στοιχεία του ΚΟΤ που παρουσιάζουν τις πληρότη-

τες των ξενοδοχείων της πόλης, οι οποίες είναι σημαντικά 

αυξημένες για τους μήνες Νοέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουά-

ριο και Μάρτιο.

Βραβείο Εξαγωγών 

Ο θεσμός του βραβείου εξαγωγών οργανώνεται από κοινού 

από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

και το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Τα Βραβεία Εξαγωγών Προϊόντων και Υπηρεσιών για το 

2009 απονεμήθηκαν στις πιο κάτω εταιρείες:

Α Βραβείο Εξαγωγών για Βιομηχανικά Προϊόντα:

 REMEDICA LTD

B Βραβείο Εξαγωγών για Γεωργικά Προϊόντα:

 ALION VEGETABLES & FRUITS CO LTD

Γ Βραβείο Εξαγωγών για τις Υπηρεσίες:

  AΝTHONI ASHIOTIS & CO

 KPMG LTD

  K. CHRYSOSTOMIDES & CO LLC

Δ Ειδικό Βραβείο Εξαγωγών Βιομηχανικών Προϊόντων:

 LEFKONITZIATIS DAIRY PRODUCTS LTD

Ε Βραβείο Εξαγωγών Τουριστικών Υπηρεσιών

 AJAX HOTEL LTD

Z Ειδικό Βραβείο Υπηρεσιών

 FXPRO FINCANCIAL SERVICES LTD

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συγχαίρει όλες τις εταιρείες που βρα-

βεύτηκαν και ιδιαίτερα τα μέλη του.

Στιγμιότυπο από 

τα Βραβεία 

Εξαγωγών 

Προϊόντων και 

Υπηρεσίων για 

το 2009

Οι βραβευθέντες 

σε αναμνηστική 

φωτογραφία για

τα Βραβεία 

Εξαγωγών 

Προϊόντων και 

Υπηρεσίων για 

το 2009
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Σημαντικές επαφές 

είχε στις Βρυξέλλες 

αντιπροσωπεία 

του ΕΒΕΛ με θέμα 

τη βιομηχανική 

πολιτική και 

τη βιώσιμη ανάπτυξη

Ο κλάδος της μεταποιητικής βιομηχανίας έχει συρρικνωθεί 

σημαντικά το 2010 λόγω της επιβράδυνσης της κυπριακής 

οικονομίας και  των επιμέρους κλάδων  που έχουν επηρεα-

στεί από την παγκόσμια οικονομική κρίση.

Η Λευκωσία παραμένει ο σημαντικότερος συνεισφορέας 

στον τομέα της μεταποίησης καθώς διαθέτει μια ιδιαίτερα 

ενισχυμένη υποδομή που περιλαμβάνει 17 Βιομηχανικές 

Ζώνες και 3 Βιομηχανικές Περιοχές. Με τη βελτίωση των 

στοιχείων στον τομέα του τουρισμού για το 2011 (σε σχέση 

με το 2010) άρχισαν  να διαφαίνονται σημεία βελτίωσης σε 

κάποιους κλάδους της μεταποιητικής βιομηχανίας, τουλά-

χιστον όσον αφορά τους πρώτους μήνες του 2011 (σε σύ-

γκριση με τους αντίστοιχους του 2010).

Δυστυχώς, τα τραγικά γεγονότα της 11ης Ιουλίου στη 

ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης με την ανυπολόγιστη 

απώλεια σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και τραγικές επιπτώ-

σεις στην ηλεκτροπαραγωγή έχουν επιφέρει τρομακτικά 

πλήγματα στην κυπριακή οικονομία, με εμφανέστατες συ-

νέπειες σε όλο το φάσμα της.

Η Επιτροπή Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας ασχολήθηκε  

διεξοδικά με τα θέματα βιομηχανίας, τόσο στο επίπεδο της 

βιομηχανικής πολιτικής όσο και στο επίπεδο των ειδικών 

τοπικών περιφερειακών προβλημάτων που απασχολούν τα 

μέλη του Επιμελητηρίου.

Στα πλαίσια αυτά, πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις, αλ-

λά και  συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους και  

επισκέψεις σε αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες με σκοπό την 

προώθηση των θέσεων του Επιμελητηρίου και στην αντιμε-

τώπιση συγκεκριμένων θεμάτων / προβλημάτων.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας στις Βρυξέλλες 

για Βιομηχανική Πολιτική και  Βιώσιμη Ανάπτυξη

Με εξαιρετική επιτυχία στέφθηκε η αποστολή που διοργά-

νωσε το ΕΒΕ Λευκωσίας στις Βρυξέλλες μεταξύ 9-13 Μα-

ΐου 2011. Αντικείμενο της εκπαιδευτικής αποστολής ήταν 

η «Βιομηχανική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Η μετά την 

οικονομική κρίση εποχή και οι εμπειρίες των Βελγικών Επι-

χειρήσεων».

Η αποστολή  έγινε σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυ-

ξης Ανθρώπινου  Δυναμικού η οποία και επιχορήγησε το 

σχετικό πρόγραμμα κάτω από τα πολυεπιχειρηματικά 

προγράμματα εξωτερικού. Το πρόγραμμα αφορούσε 

μετάβαση στο εξωτερικό ιδιοκτητών και διευθυντών επι-

χειρήσεων πρωτίστως από κλάδους της μεταποιητικής 

βιομηχανίας που είναι μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας 

του ΕΒΕ Λευκωσίας και των οικείων τοπικών επιτροπών 

βιομηχανικών ζωνών και περιοχών. Της αποστολής ηγεί-

το ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Χριστόδουλος Ε. 

Βιομηχανία
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Αγκαστινιώτης μαζί με  τον Αντιπρόεδρο Βιομηχανίας κ. 

Παναγιώτη Παπαφιλίππου. 

Βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν η κατανόηση της 

στρατηγικής για  βιώσιμη ανάπτυξη από τις  κυπριακές επι-

χειρήσεις  που αναζητούν προϊόντα ψηλής προστιθέμενης 

αξίας. Το περιεχόμενο του προγράμματος  εστιάστηκε σε 

τρεις παραμέτρους της βιώσιμης ανάπτυξης στις επιχειρή-

σεις, όπως η επιχειρηματική/οικονομική βιωσιμότητα και 

καινοτομία, η οικολογική δυναμική ανάπτυξη επιχειρήσεων 

και οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές. 

Το πρόγραμμα περιλάμβανε διαλέξεις/παρουσιάσεις, συ-

ναντήσεις με αρμόδιους φορείς καθώς και επισκέψεις σε 

ανάλογες επιχειρήσεις για αποκόμιση πρακτικών εμπειριών 

αναφορικά με το σχεδιασμό στρατηγικής και βέλτιστων 

πρακτικών για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Επίσκεψη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η επίσκεψη στη Γενική 

Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της  Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 

συναντηθούν και συνομιλήσουν με αρκετά στελέχη και να 

παρακολουθήσουν εξειδικευμένες διαλέξεις/παρουσιάσεις 

από αυτούς που συμβάλλουν στο σχεδιασμό  πολιτικών/

στρατηγικών  σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μεταξύ άλλων είχαν συνάντηση με την κα. Viola Groebner, 

Διευθύντρια της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής, τον 

κ. Γιώργο Λεμονίδη, Αναπληρωτή Διευθυντή της Μονάδας  

Στρατηγικής για Ευρώπη  2020 και εθνικής πολιτικής αντα-

γωνιστικότητας, τον κ. Christopher Allen Αναπληρωτή Δι-

ευθυντή της Μονάδας Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας, 

τον  κ. Patrick O’ Riordan για θέματα Βιώσιμης Βιομηχανι-

Αντιπροσωπεία 

του ΕΒΕ Λευκωσίας 

πραγματοποίησε 

επισκέψεις σε 

επιχειρήσεις

Στιγμιότυπο από 

το δείπνο που είχε 

αντιπροσωπεία του 

ΕΒΕΛ με το Μόνιμο 

Αντιπρόσωπο της 

Κύπρου στην Ε.Ε.
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κής Πολιτικής και την κα. Eva Maria Penarenda στο Τμήμα 

για την Πολιτική των ΜΜΕ. Συζητήθηκαν θέματα Βιομηχα-

νικής Πολιτικής, η πολιτική για βιώσιμη ανάπτυξη, η  Ευρώ-

πη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και περιεκτική ανάπτυξη, η 

βιομηχανική καινοτομία και η πολιτική για τις Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις. 

Συνάντηση με Επιμελητήριο Βρυξελλών

Με την ευκαιρία της αποστολής στις Βρυξέλλες, πραγμα-

τοποιήθηκε επίσκεψη στο Επιμελητήριο Βρυξελλών. Συζη-

τήθηκαν οι στρατηγικές ανάπτυξης του Επιμελητηρίου και 

πολιτικές/μέτρα για στήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης 

της πόλης και περιφέρειας Βρυξελλών ως της καλύτερης 

περιφέρειας για επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευ-

ρώπη. Παρουσιάστηκαν επίσης οι πρωτοβουλίες για προ-

ώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης προς τις επιχειρήσεις και 

διάφορους φορείς.

Συνάντηση με Μόνιμο Αντιπρόσωπο 

της Κύπρου στην Ε.Ε.

Εξαιρετικά χρήσιμη ήταν η συνάντηση που είχε  η αντιπρο-

σωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας με το Μόνιμο Αντιπρόσωπο 

της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πρέσβη κ. Ανδρέα 

Μαυρογιάννη στον οποίο παρέθεσε δείπνο. Κατά τη διάρ-

κεια του δείπνου δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες 

να ανταλλάξουν απόψεις με το Μόνιμο Αντιπρόσωπο για τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κυπριακές επιχειρήσεις 

στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τις δυ-

σκολίες για ανάπτυξη εργασιών στις Ευρωπαϊκές χώρες και 

τις επιπτώσεις από την οικονομική κρίση.

Επισκέψεις σε επιχειρήσεις

Αξιοζήλευτες είναι οι επιδόσεις των επιχειρήσεων τις οποί-

ες  στα πλαίσια της επίσκεψης επισκέφθηκαν τα μέλη της 

αποστολής και οι οποίες ενσωματώνουν με επιτυχία τις 

παραμέτρους της βιώσιμης ανάπτυξης στην στρατηγική 

τους. Αναφέρονται ενδεικτικά οι επισκέψεις στην SIOEN 

INDUSTRIES που πρωτοπορεί στα επιχρισμένα τεχνικά 

υφάσματα, στην εταιρεία ΕΧΚΙ AGORA που είναι αλυσίδα 

εστιατορίων γρήγορης σίτισης με προτίμηση στα φυσικά 

προϊόντα, στην εταιρεία IMEC που πραγματοποιεί πρωτο-

ποριακή έρευνα στην νανο-ηλεκτρονική (μεταξύ άλλων και 

για σκοπούς βελτίωσης της απόδοσης και κόστος των φω-

τοβολταϊκών/ηλιακών μονάδων). Τέλος στην εταιρεία DE 

SAEDELEIR που παράγει βιοαποσυντιθέμενα δάπεδα/χα-

λιά. Εξαιρετική θεωρήθηκε και η παρουσίαση του καθηγητή 

Geert Duysters, Επιστημονικού Διευθυντή στο Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο του Αϊντχόβεν  στην Ολλανδία αναφορικά με 

την πορεία της καινοτομίας και το ρόλο των ΜΜΕ στο ση-

μερινό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Βιομηχανία

Η αντιπροσωπεία 

του ΕΒΕΛ 

στη Γενική 

Διεύθυνση 

Επιχειρήσεων 

της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής
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Ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής 

Εμπορίου της 

Βουλής και 

Αντιπρόεδρος 

του ΔΗΣΥ 

κ. Λευτέρης 

Χριστοφόρου με 

το ΕΒΕΛ

Συζήτηση Προβλημάτων Βιομηχανίας 

με αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή

Τα προβλήματα βιομηχανίας στην περιφέρεια Λευκωσίας 

συζητήθηκαν σε σύσκεψη της Επιτροπής Βιομηχανίας του 

ΕΒΕ Λευκωσίας στις 5 Οκτωβρίου 2010 με προσκεκλημένο 

τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας της 

Βουλής των Αντιπροσώπων  κ. Λευτέρη Χριστοφόρου.  Ο 

Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Παναγιώ-

της Παπαφιλίππου, καλωσορίζοντας τον κ. Χριστοφόρου, 

τον ευχαρίστησε για την ιδιαίτερη συμβολή της Επιτροπής 

της οποίας προεδρεύει στη Βουλή για την προώθηση νο-

μοθετικής ρύθμισης για καθορισμό του ύψους ενοικίου για 

κρατικά τεμάχια σε βιομηχανικές ζώνες. 

Ακολούθως ο κ. Παπαφιλίππου αναφέρθηκε στη σημασία 

του κλάδου της μεταποιητικής βιομηχανίας στον τόπο και 

ιδιαίτερα στον τομέα της απασχόλησης καθώς και στα ιδιαί-

τερα χαρακτηριστικά της Λευκωσίας. Στη συνέχεια συζητή-

θηκαν θέματα όπως έργα υποδομής σε βιομηχανικές ζώνες 

/ περιοχές, το υψηλό κόστος του βιομηχανικού ρεύματος, 

η ανάγκη αύξησης του συντελεστή δόμησης / κάλυψης 

σε βιομηχανικές ζώνες / περιοχές, τα σχέδια στήριξης της 

ανταγωνιστικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Ο κ. Χριστοφόρου ενημερώθηκε και για τα προβλήμα-

τα που παρατηρούνται με την κατακράτηση ΦΠΑ και τις 

καθυστερήσεις στις σχετικές επιστροφές προς τις επιχει-

ρήσεις, τα ενοίκια στις Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές, το 

πλαφόν στις τιμές προϊόντων, τον κατώτατο μισθό καθώς 

και στην επιβολή φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας σε συμ-

βάσεις μίσθωσης. Η γενικότερη εντύπωση είναι οι αυξανό-

μενες δυσκολίες που προκύπτουν στο λειτουργικό πλαίσιο 

των βιομηχανιών, όπως αυξημένο κόστος ηλεκτρικού ρεύ-

ματος, αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς, τέλη εισόδου 

ΧΥΤΥ πέραν από τα τέλη ανακύκλωσης,  που αυξάνουν κα-

τακόρυφα το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων ιδιαίτε-

ρα την τελευταία πενταετία,  καθιστώντας τις βιομηχανίες  

λιγότερο βιώσιμες.

Πολεοδομική αμνηστία 

σε Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές

Η δυνατότητα επέκτασης του θεσμού της πολεοδομικής 

αμνηστίας ώστε να καλύπτει Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές 

και Βιοτεχνικές Ζώνες/Περιοχές ήταν το αντικείμενο συζή-

τησης στις 22 Οκτωβρίου 2010 στην Επιτροπή Εμπορίου 

και Βιομηχανίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η πρω-

τοβουλία αυτή στόχευε στην εφαρμογή της πολεοδομικής 

αμνηστίας για κάλυψη υφιστάμενων προσθηκών και παρα-

τυπιών όσον αφορά το συντελεστή κάλυψης και δόμησης, 

την αύξηση του αριθμού των ορόφων, τη διαφοροποίηση 

της χωροταξικής διάταξης και την τήρηση αποστάσεων.

Εκ πρώτης όψεως τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες, όσο και 

τα τοπικά Επιμελητήρια, αλλά και τα μέλη της Κοινοβου-

λευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας εξεφράστη-

καν θετικά για την εισαγωγή του θεσμού της πολεοδομικής 

αμνηστίας, εφόσον  η εφαρμογή του δεν θα επηρεάζει 

θέματα που άπτονται της ασφάλειας των βιομηχανικών/

βιοτεχνικών υποστατικών και περιοίκων. Στη σύσκεψη πα-

ρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομη-

χανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του 

Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου, 

καθώς και όλων των τοπικών Επιμελητηρίων. Το ΕΒΕ Λευ-
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κωσίας εκπροσωπήθηκε στη σύσκεψη από τον Αντιπρόε-

δρο Βιομηχανίας κ. Παναγιώτη Παπαφιλίππου και το Διευ-

θυντή Βιομηχανίας κ. Ανδρέα Αντωνιάδη.

Επίσκεψη της Υπουργού Εργασίας 

σε Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές

Με την ευκαιρία της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας 

στο Χώρο Εργασίας η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων κα. Σωτηρούλλα Χαραλάμπους επισκέφθη-

κε  στις 19 Οκτωβρίου 2010 τις βιομηχανικές μονάδες στη 

Δυτική Λευκωσία. Συγκεκριμένα η Υπουργός επισκέφθηκε 

την εταιρεία Παγωτά Παπαφιλίππου στη Βιομηχανική Ζώ-

νη Παλιομετόχου και τις εταιρείες Hadjikyriacos Alkis (Frou 

Frou) Ltd και Enfoton Solar Ltd στη Βιομηχανική Περιοχή 

Κοκκινοτριμιθιάς.  Κατά την επίσκεψη η Υπουργός ξεναγή-

θηκε στις εγκαταστάσεις των βιομηχανιών, όπου της επε-

ξηγήθηκαν οι διαδικασίες/λειτουργίες των μονάδων και τα 

αυστηρά μέτρα ασφάλειας που παίρνουν τόσο για τη δια-

σφάλιση του προσωπικού τους, όσο και της ποιότητας της  

εργασίας.

Ενημέρωση για τις διατιμήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα

Την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010 συνεδρίασε η Ειδική Επι-

τροπή του ΚΕΒΕ για το θέμα της αναθεώρησης των διατι-

Βιομηχανία

Η Υπουργός 

Εργασίας και 

Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

κα Σωτηρούλα 

Χαραλάμπους σε 

επιχειρήσεις μέλη 
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μήσεων ηλεκτρικού ρεύματος στην οποία συμμετέχουν και 

εκπρόσωποι του ΕΒΕ Λευκωσίας κ.κ. Παναγιώτης Παπαφι-

λίππου, Κώστας Γεωργαλλής, Μαρίνος Καλλής, Γιαννάκης 

Κατσιδιάρης και Ανδρέας Αντωνιάδης.

Στη συνάντηση παρέστησαν οι  εκπρόσωποι της ΑΗΚ κ.κ. 

Γιώργος Πετούσης και Μάριος Σκορδέλης οι οποίοι παρου-

σίασαν και ανέλυσαν τις προτάσεις που κατέθεσε η Αρχή 

Ηλεκτρισμού Κύπρου προς την ΡΑΕΚ σε σχέση με τη Δι-

αφοροποίηση και Αναϊσορρόπηση  των Διατιμήσεων ηλε-

κτρικού ρεύματος. Η συνάντηση έγινε με αφορμή τη Διαδι-

κασία Δημόσιας Διαβούλευσης την οποία εξήγγειλε η ΡΑΕΚ 

για την αναϊσορρόπηση των διατιμήσεων, βάσει της οποίας 

ορισμένες κατηγορίες πελατών θα υποστούν αυξήσεις ενώ 

ορισμένες άλλες θα  επωφεληθούν  μειώσεις. 

Υπενθυμίζεται ότι με βάση προηγούμενη απόφαση της ΡΑ-

ΕΚ το 2009 είχαν εγκριθεί γενικές αυξήσεις επί των διατιμή-

σεων της ΑΗΚ για 1,5 % από 1.1.2010, 1,5% από 1.1.2011 

και 1,5% από 1.1.2012. Η Ειδική Επιτροπή μελέτησε το 

περιεχόμενο της απόφασης της ΡΑΕΚ και διαβίβασε στο 

ΚΕΒΕ συγκεκριμένες απόψεις τις οποίες το Επιμελητήριο 

υπέβαλε στην ΡΑΕΚ.

Συνάντηση ΕΒΕΛ με το Δήμαρχο Στροβόλου

Συνάντηση με το Δήμαρχο Στροβόλου κ. Σάββα Ηλιοφώ-

του είχε την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010 αντιπροσωπεία του 

ΕΒΕ Λευκωσίας αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του κ. 

Χριστόδουλο Ε. Αγκαστινιώτη και το Διευθυντή Βιομηχανί-

ας κ. Ανδρέα Αντωνιάδη. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν 

τα προβλήματα που απασχολούν  τις βιομηχανίες στη δη-

μαρχούμενη περιοχή Στροβόλου καθώς και τα θέματα πυ-

ρασφάλειας/πυροπροστασίας των Βιομηχανικών Ζωνών/

Περιοχών. Ως αποτέλεσμα προηγούμενης σύσκεψης που 

είχε συγκαλέσει ο Δήμαρχος Στροβόλου για το θέμα της 

πυρασφάλειας/ πυροπροστασίας, το ΕΒΕ Λευκωσίας ανέ-

λαβε να διερευνήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης διάφορων 

πρωτοβουλιών. Ο Δήμαρχος Στροβόλου ενημερώθηκε για 

τα αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης και ακολούθως 

έγινε συντονισμός για περαιτέρω ενέργειες.

Συνάντηση με ΡΑΕΚ

Η αρμόδια Επιτροπή του ΚΕΒΕ για θέματα ηλεκτρικού ρεύ-

ματος στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι του ΕΒΕ 

Λευκωσίας είχε συνάντηση στις 17 Δεκεμβρίου 2010 με τη 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου.

Αντικείμενο της συνάντησης της συνάντησης ήταν το προ-

σχέδιο Απόφασης για Διαφοροποίηση και Αναϊσορρόπη-

ση των Διατιμήσεων της ΑΗΚ το οποίο η ΡΑΕΚ έθεσε σε 

δημόσια διαβούλευση. Στη συνάντηση η αντιπροσωπεία 

έθεσε τις ανησυχίες του εμποροβιομηχανικού κόσμου όσον 

αφορά τις προτεινόμενες αυξήσεις σε κάποιες διατιμήσεις 

μεσούσης τις οικονομικής κρίσης.

Τονίστηκαν οι προβληματισμοί του Επιμελητηρίου όσον 

αφορά την επιβάρυνση στο σύστημα παραγωγής που προ-

καλούν διάφοροι καταναλωτές σε βάρος της βιομηχανίας 

και την ανάγκη νέων μετρήσεων για τη διακύμανση φορτί-

ων των διάφορων καταναλωτών.

Ανησυχίες προκαλεί και ο τρόπος διαχείρισης του πιο σημα-

ντικού αντικειμένου κόστους της ΑΗΚ που είναι τα καύσι-

μα, αλλά και η ανάγκη εξοικονόμησης πόρων από την ΑΗΚ, 

παρά η διεύρυνση των εσόδων της με απανωτές αυξήσεις 

στις χρεώσεις. Τέλος η αντιπροσωπεία επανέλαβε την ανά-
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το Δήμαρχο 

Στροβόλου 

κ. Σάββα Ηλιοφώτου
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γκη για κατάργηση της μέγιστης ζήτησης που αποτελεί πά-

γιο αίτημα του ΚΕΒΕ, αλλά και για εκπόνηση μελέτης από 

εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για το κόστος ηλεκτρικού 

ρεύματος και την επιβάρυνση που προκαλείται από τις δι-

άφορες κατηγορίες πελατών/καταναλωτών. Οι θέσεις του 

ΚΕΒΕ υποβλήθηκαν με γραπτό σημείωμα προς την ΡΑΕΚ.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν από το ΕΒΕ Λευκωσίας ο 

Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου, 

οι κ.κ. Κώστας Γεωργαλλής, Μαρίνος Καλλής και Γιαννά-

κης Κατσιδιάρης καθώς και ο Διευθυντής Βιομηχανίας του 

ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Ανδρέας Α. Αντωνιάδης.

Οι τεκμηριωμένες απόψεις του Επιμελητηρίου συνέβαλαν 

ώστε στις διατιμήσεις που ανακοινώθηκαν να υπάρξουν και 

αρκετές περιπτώσεις μειώσεων παρά αυξήσεων όπως ήταν 

ο αρχικός σχεδιασμός.

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκή Τεχνική 

Επιτροπή για  Διαχείριση Καινοτομίας

Συνεδρίασε στις 11 Ιανουαρίου 2011 στις Βρυξέλλες η Τε-

χνική Επιτροπή CEN/TC 389 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Τυποποίησης για τη Διαχείριση Καινοτομίας.

Ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή στις εργασίες της συγκεκριμένης Τεχνικής Επιτρο-

πής για τη Διαχείριση Καινοτομίας, αποτελεί επιστολή που 

απέστειλε  ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας. Απευθυνόμενος στην Τεχνι-

κή Επιτροπή αναφέρει ότι αυτή «παράγει σημαντική εργα-

σία στον τομέα της διαχείρισης / διεύθυνσης καινοτομίας 

που δυνατό να  έχει μακρόχρονη επίδραση στην ανάπτυξη 

υποστηρικτικών θεσμών/μηχανισμών στην Ευρώπη».

Η συγκεκριμένη Τεχνική Επιτροπή αποσκοπεί στην τυπο-

ποίηση εργαλείων, μεθόδων και διαδικασιών που επιτρέ-

πουν σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να αναπτύξουν τη 

διαχείριση καινοτομίας.

Από τις μέχρι σήμερα διεργασίες διαφαίνεται η προοπτική 

για μελλοντική κατάληξη σε κείμενο Τεχνικών Προδιαγρα-

φών το οποίο θα αποσταλεί, με βάση τις καθορισμένες δι-

αδικασίες,  για έγκριση και υιοθέτηση από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Τυποποίησης (CEN).

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης αποδίδει ιδιαίτερη 

σημασία στα θέματα καινοτομίας και για αυτό το λόγο συμ-

μετέχει στην Τεχνική Επιτροπή CEN/TC 389 σαν πλήρες 

μέλος. Ο CYS εκπροσωπείται στην Τεχνική Επιτροπή από 

τον κ. Ανδρέα Α. Αντωνιάδη, Διευθυντή Βιομηχανίας του 

ΕΒΕ Λευκωσίας ο οποίος και παρέστη στη συνάντηση των 

Βρυξελλών.

Σεμινάριο για πρότυπα και σήμανση CE

Στα πλαίσια της αποστολής του για ενημέρωση των μελών 

του και προσαρμογή σε νέους κανόνες λειτουργίας το ΕΒΕ 

Λευκωσίας διοργάνωσε στις 16 Δεκεμβρίου 2010 σεμινάριο 

σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης. 

Αντικείμενο του Σεμιναρίου ήταν τα «Εναρμονισμένα Πρό-

Βιομηχανία
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τυπα & Σήμανση CE στον Ηλεκτρομηχανολογικό Τομέα».

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στη συμμόρφωση με την 

εναρμονιστική νομοθεσία και τα εναρμονισμένα πρότυπα 

όσον αφορά τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό χαμηλής τάσης, 

μηχανήματα, ηλεκτρομηχανολογική συμβατότητα, εξοπλι-

σμό υπό πίεση και συσκευές αερίου. Το αντικείμενο του 

σεμιναρίου ήταν πολύ εξειδικευμένο και προσέλκυσε το 

ενδιαφέρον αρκετών επιχειρήσεων και βιομηχανιών, μέλη 

του ΕΒΕ Λευκωσίας.

Εισηγητές ήταν στελέχη του Κυπριακού Οργανισμού Τυπο-

ποίησης καθώς και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας 

και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Χαι-

ρετισμούς απεύθυναν  ο Διευθυντής Τυποποίησης του CYS 

κ. Πάμπος Καμμάς και ο Διευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ 

Λευκωσίας κ. Ανδρέας Α. Αντωνιάδης.

Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών 

Ο Δήμαρχος Στροβόλου συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη την 

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010, με όλους τους εμπλεκό-

μενους φορείς για συζήτηση του κινδύνου από πυρκαγιά 

στις Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές και του καθορισμού μέ-

τρων πρόληψης και αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών.

Στη σύσκεψη το ΕΒΕ Λευκωσίας εκπροσωπήθηκε από το 

Διευθυντή Βιομηχανίας κ. Ανδρέα Α. Αντωνιάδη και τον 

Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπή κ. Γιαννάκη Κατσιδιάρη. 

Παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι πολλών εταιρειών μελών 

του ΕΒΕ Λευκωσίας που δραστηριοποιούνται στη Βιομηχα-

νική Περιοχή/Ζώνη Στροβόλου.

Ακολούθησαν νέες συσκέψεις για επανεξέταση του ιδίου  

θέματος στις 4 Φεβρουαρίου 2011 και 4 Μαΐου 2011.

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Χάρτη Επικίνδυνων 

/Εύφλεκτων υλικών στις Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές

Μετά την εξασφάλιση σχετικής χορηγίας ύψους 12.000 

Ευρώ από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρι-

σμού, το ΕΒΕ Λευκωσίας σε συνεργασία με το Δήμο Στρο-

βόλου και την τεχνική υποστήριξη της CYTA προχωρεί στη 

δημιουργία Ηλεκτρονικού Χάρτη Επικίνδυνων/Εύφλεκτων 

υλικών το οποίο στην πιλοτική φάση θα αφορά την Βιομη-

χανική Περιοχή/Ζώνη Στροβόλου.

Η όλη πρωτοβουλία προέκυψε όταν σε σύσκεψη που 

συγκάλεσε  τον Οκτώβριο  2010 ο  Δήμαρχος Στρο-

βόλου, στην οποία το ΕΒΕ Λευκωσίας εκπροσωπήθηκε 

από τον Διευθυντή Βιομηχανίας κ. Ανδρέα Α. Αντωνιάδη,  

διαφάνηκε η ανάγκη για τη δημιουργία ηλεκτρονικού μη-

τρώου/χάρτη με σχετικές πληροφορίες για επικίνδυνα/

εύφλεκτα υλικά σε εγκαταστάσεις στις Βιομηχανικές Ζώ-

νες/Περιοχές.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια το ΕΒΕ Λευκωσίας ανέλαβε να 

διερευνήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός τέτοιου εργα-

λείου σε πιλοτική βάση για τη Βιομηχανική Περιοχή/Ζώνη 

Στροβόλου και είχε συναντήσεις με το Υπουργείο Εμπορί-

ου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τη CYTA, την Πυροσβεστι-

κή Υπηρεσία και το Δήμο Στροβόλου. 

Στόχος του εργαλείου αυτού είναι όπως οι αρμόδιες υπη-

ρεσίες καταφεύγουν στον ηλεκτρονικό χάρτη/μητρώο για 

να καθορίζουν σχέδιο δράσης για αντιμετώπιση πυρκαγιών. 

Θα ενημερώνονται για το βαθμό επικινδυνότητας υποστα-

τικών, τα επικίνδυνα/εύφλεκτα υλικά και τις ποσότητες που 

είναι αποθηκευμένες, την πρόσβαση, κλπ. ώστε να απο-

φασίζουν για το είδος του εξοπλισμού που θα χρειαστούν 

(αφρό, νερό κλπ), πόσα οχήματα χρειάζονται, εάν υπάρχει 

Τα θέματα 

πυρασφάλειας 
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ανάγκη για σχέδιο εκκένωσης της περιοχής κλπ. 

Εάν το συγκεκριμένο εργαλείο λειτουργήσει αποτελεσμα-

τικά κατά τη δοκιμαστική περίοδο τότε θα μπορεί να επε-

κταθεί για να καλύψει τις υπόλοιπες Βιομηχανικές Ζώνες/

περιοχές της Λευκωσίας, και γιατί όχι και τις υπόλοιπες πό-

λεις της Κύπρου. Προκαταρκτικά υπολογίζεται ότι το ερ-

γαλείο αυτό θα τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή προς το τέλος 

του 2011.

Αιμοδοσία: Σημαντική Πρωτοβουλία 

του ΕΒΕ Λευκωσίας 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2010 

η αιμοδοσία που διοργάνωσε το ΕΒΕ Λευκωσίας σε συνερ-

γασία με την Τοπική Επιτροπή Βιομηχάνων του συμπλέγ-

ματος Βιομηχανικών Ζωνών και Περιοχών της Δυτικής 

Λευκωσίας που καλύπτει τη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινο-

τριμιθιάς, τη Βιομηχανική Ζώνη Παλιομετόχου και τη Βιοτε-

χνική Ζώνη Μάμμαρι.

Η ανταπόκριση των επιχειρήσεων μελών του ΕΒΕ Λευκωσί-

ας ήταν σημαντική με αποτέλεσμα να στεφθεί με επιτυχία 

η όλη εκδήλωση. Έκκληση προς τις επιχειρήσεις μέλη του 

ΕΒΕ Λευκωσίας για στήριξη του θεσμού της αιμοδοσίας σε 

Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές απηύθυνε ο αντιπρόεδρος 

τού ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου, σημει-

ώνοντας παράλληλα την πολύ θετική  ανταπόκριση στη 

φετινή διοργάνωση. Με την πρωτοβουλία αυτή του ΕΒΕ 

Λευκωσίας και της Τοπικής Επιτροπής Βιομηχάνων δημι-

ουργείται η προσδοκία ότι θα προωθηθεί περαιτέρω αυτός 

ο ωραίος και ανθρωπιστικός θεσμός ώστε η αιμοδοσία στις 

επιχειρήσεις να γίνεται σε πιο οργανωμένη και συστηματική 

βάση. Στις 24 Φεβρουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκε νέα 

μικρότερης κλίμακας αιμοδοσία στην περιοχή.

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Αρκετές επιχειρήσεις μέλη του ΕΒΕ Λευκωσίας έλαβαν 

επιστολή για την υποβολή σχετικών στοιχείων με σκοπό 

την επιβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας από το Τμήμα 

Εσωτερικών Προσόδων.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας απευθύνθηκε στο Νομικό του Σύμ-

βουλο για γνωμάτευση αναφορικά με την επιβολή φόρου 

ακίνητης ιδιοκτησίας σε υποστατικά εντός κρατικών Βιομη-

χανικών Ζωνών. Ακολούθως  εξασφάλισε πρόσθετη διευ-

κρινιστική γνωμάτευση και κατόπιν μελέτης του όλου θέμα-

τος θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες/μέτρα.

Βιομηχανία

Βιομήχανοι 

συμμετέχουν κάθε 

χρόνο σε αιμοδοσία 

που οργανώνει 

το ΕΒΕΛ
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Στην πόλη και επαρχία Λευκωσίας είναι χωροθετημένες 

τρεις Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές. Σε αυτές εξα-

κολουθούν να παρατηρούνται ελλείψεις σε σημαντικά έργα 

υποδομής (π.χ. χώροι στάθμευσης, πεζοδρόμια, οδοδεί-

κτες/πινακίδες, φωτισμός, περίφραξη) και σε υποστηρικτι-

κές υπηρεσίες όπως αστυνόμευση και  πυρόσβεση.

Πρόσθετα, ιδιαίτερο πρόβλημα προκύπτει στην εξασφάλι-

ση  επαρκούς και ασφαλούς προσβασιμότητας στις βιο-

μηχανικές περιοχές. Τόσο η είσοδος και έξοδος στις Βιο-

μηχανικές περιοχές σε ώρες αιχμής, όσο και η ασφαλής 

διέλευση φορτηγών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων 

καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη σε κάποιες Βιομηχανικές Πε-

ριοχές.

Συνάντηση με το Τμήμα Δημοσίων Έργων

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου 2011 στο 

Τμήμα Δημοσίων Έργων όπου συζητήθηκαν τα οδικά προ-

βλήματα στην είσοδο της Λευκωσίας  που επηρεάζουν τη 

Βιομηχανική Περιοχή/Ζώνη Στροβόλου και ιδιαίτερα στη 

Λεωφ. Καλαμών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η κα. Χρυστάλλα Μαλλούπ-

πα, Πρώτη Εκτελεστική Μηχανικός και ο κ. Γιαννάκης Χ΄΄ 

Ιωσήφ του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ενώ από το ΕΒΕ 

Λευκωσίας παρευρέθηκαν το μέλος του Διοικητικού Συμ-

βουλίου κ. Κώστας Γεωργαλλής, ο Διευθυντής Βιομηχανίας 

κ. Ανδρέας Α. Αντωνιάδης και ο εκπρόσωπος της περιοχής 

Καλαμών  στη Βιομηχανική Ζώνη Στροβόλου κ. Άγγελος 

Τσιρίδης.

Οι εκπρόσωποι του ΕΒΕ Λευκωσίας τόνισαν την ανάγκη 

για προώθηση άμεσων μέτρων για απάμβλυνση της κυκλο-

φοριακής συμφόρησης που έχει προκληθεί τα τελευταία 

χρόνια στην οδό Καλαμών αλλά και τροχοδρόμηση μακρο-

πρόθεσμων έργων που αναμένεται να επιλύσουν οριστικά 

το πρόβλημα.  

Βελτιωτικά έργα στη Βιομηχανική 

Περιοχή Στροβόλου

Το ΕΒΕ Λευκωσίας χαιρετίζει την ολοκλήρωση δύο βελτιω-

τικών έργων στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου.

Το πρώτο αφορά τη βελτίωση της συμβολής της οδού 

Προπυλαίων με την Λεωφόρο Δημήτρη Βικέλα με την κα-

τασκευή πρόσθετης αριστερόστροφης εξόδου. Το δεύτε-

ρο αφορά την κατασκευή οδικής πρόσβασης από την οδό 

Προπυλαίων προς το νέο χώρο στάθμευσης μεταξύ Προ-

ποντίδος και Προπυλαίων (πίσω από το εργοστάσιο J.K. 

Switchboards).

Υπενθυμίζεται ότι η προώθηση των έργων αυτών ήταν το 

αποτέλεσμα των ενεργειών του ΕΒΕ Λευκωσίας και μετά 

από συνάντηση με το Διευθυντή του Τμήματος  Δημοσίων 

Έργων.

Σύσκεψη στη Βιομηχανική Περιοχή Εργατών

Στις 7 Ιουλίου 2011 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο πολυ-

δύναμο κέντρο της Βιομηχανικής Περιοχής Εργατών στην 

οποία παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος και μέλη της Τοπικής 

Επιτροπής Βιομηχάνων καθώς και ο Αντιπρόεδρος Βιομη-

χανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου 

και ο Διευθυντής Βιομηχανίας κ. Ανδρέας Αντωνιάδης. 

Ο πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής κ. Νίκος Σωκράτους 

αφού καλωσόρισε τους εκπροσώπους του ΕΒΕ Λευκωσί-

ας και τα μέλη της επιτροπής αναφέρθηκε στα διαχρονικά 

προβλήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις στη Βιομη-

χανική Περιοχή Εργατών. 

Οι εκπρόσωποι του ΕΒΕ Λευκωσίας τοποθετήθηκαν επί 

των συγκεκριμένων θεμάτων όπως στα θέματα διαχείρισης 

της Βιομηχανικής Περιοχής, το πολεοδομικό διάταγμα, τις 

ανανεώσεις συμβάσεων και ενοικίων καθώς και το κόστος 

ηλεκτρικού ρεύματος  και υδατοπρομήθειας. Ακολούθη-

σε εποικοδομητική συζήτηση  και οι εκπρόσωποι του ΕΒΕ 

Λευκωσίας ανέλαβαν να προωθήσουν συγκεκριμένα θέμα-

τα που προέκυψαν από τη συζήτηση.       

Παρέμβαση για τα έργα 

στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου

Σύσκεψη συγκάλεσε το ΕΒΕ Λευκωσίας  στις 9 Νοεμβρίου 

2010 για εξέταση των προβλημάτων που προέκυψαν με τα 

οδικά έργα παρά το νέο χώρο στάθμευσης (μεταξύ οδού 

Προπυλαίων και Προποντίδος)  στη Βιομηχανική Περιοχή 

Στροβόλου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν όλες οι εμπλεκό-

μενες υπηρεσίες (Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τοπική Επιτροπή 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ/ΠΕΡΙΟΧΩΝ
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Θέματα που 

αφορούν

 τους βιομήχανους 

συζήτησε το ΕΒΕΛ 

με τον Έπαρχο 

Λευκωσίας κ. Αργύρη 

Παπαναστασίου

Βιομηχάνων) ο Διευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκω-

σίας καθώς και επηρεαζόμενα μέλη, όπου εξετάστηκε η 

περίπτωση του κάθε υποστατικού ξεχωριστά  και με την 

καταλυτική παρέμβαση του ΕΒΕ Λευκωσίας επιλύθηκαν τα 

προβλήματα και το έργο όδευσε προς ολοκλήρωση.

Βιομηχανικές ζώνες

Στη Λευκωσία είναι χωροθετημένες 17 Βιομηχανικές Ζώνες 

καθώς και αριθμός βιοτεχνικών περιοχών/ζωνών. Το ΕΒΕ 

Λευκωσίας παρακολουθεί συστηματικά τα προβλήματα 

που αφορούν τις Βιομηχανικές Ζώνες και συνεργάζεται με 

την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομη-

χανίας και Τουρισμού καθώς και την Επαρχιακή Διοίκηση 

για την προώθηση και υλοποίηση των προτεραιοτήτων 

κάθε ζώνης. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλει και η στενή 

συνεργασία του ΕΒΕ Λευκωσίας με τις Τοπικές Επιτροπές 

Βιομηχάνων τις οποίες έχει συστήσει και καλύπτουν τις 

πλείστες από τις Βιομηχανικές Ζώνες. Οι βασικότερες ελ-

λείψεις υποδομής στις Βιομηχανικές Ζώνες είναι η ασφαλ-

τόστρωση του κεντρικού οδικού άξονα, η χάραξη εσωτε-

ρικού οδικού δικτύου, οι πεζόδρομοι, ο φωτισμός και οι 

κατευθυντήριες πινακίδες.

Έργα υποδομής για τη βιομηχανία 

στη δυτική Λευκωσία 

Στις 6 Δεκεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη την 

οποία συγκάλεσε το ΕΒΕ Λευκωσίας για να εξετασθούν 

τα προβλήματα που απασχολούν τη Βιομηχανική Ζώνη 

Παλιομετόχου και τη Βιοτεχνική Ζώνη Μάμμαρι. Στη σύ-

σκεψη παρέστησαν ο Έπαρχος Λευκωσίας κ. Αργύρης 

Παπαναστασίου, ο Υπεύθυνος για θέματα Βιομηχανικών 

Ζωνών/Περιοχών στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανί-

ας και Τουρισμού κ. Γιώργος Μιχαήλ ενώ από το ΕΒΕ 

Λευκωσίας ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας κ. Παναγιώτης 

Παπαφιλίππου και ο Διευθυντής Βιομηχανίας κ. Ανδρέας 

Αντωνιάδης.

Συζητήθηκαν τα θέματα χάραξης οδικού δικτύου στη Βιο-

μηχανική Ζώνη Παλιομετόχου και μερικής συντήρησης του 

δρόμου προσπέλασης της Ζώνης και έγινε συντονισμός 

των αρμόδιων υπηρεσιών στην προώθηση των έργων υπο-

δομής στην ευρύτερη περιοχή.  Πρόσθετα προγραμματί-

ζονται έργα συντήρησης στη Βιοτεχνική Ζώνη Μάμμαρι και 

ιδιαίτερα όσον αφορά το  οδικό δίκτυο.

Η ολοκλήρωση του έργου της επέκτασης σε τρεις λω-

ρίδες του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού από 

τη Λευκωσία μέχρι την Αλάμπρα αναμένεται να συμβάλει 

σημαντικά στη βελτίωση της προσβασιμότητας στις Βιο-

μηχανικές Ζώνες Ιδαλίου, Πέρα Χωρίου Νήσου, Τσερίου 

και Αλάμπρας. Με την ολοκλήρωση της γέφυρας/κόμβου 

στο ύψος του ζυγιστικού σταθμού παρά τον υπεραστικό 

δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού (γνωστός ως κόμβος Πήττα) 

αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά η κυκλοφορία οχημά-

των προς τις Βιομηχανικές Ζώνες Λατσιών και Γερίου.

Ειδικά Θέματα Βιομηχανικών Ζωνών/Περιοχών
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Προβλήματα Σήμανσης Βιομηχανικής Ζώνης Ιδαλίου

Το ΕΒΕ Λευκωσίας με ανακοίνωσή του εξέφρασε την ικα-

νοποίησή του για την ολοκλήρωση του οδικού έργου επί 

της Τεύκρου Ανθία στη Βιομηχανική Ζώνη Ιδαλίου. Με την 

αναβάθμιση του κεντρικού οδικού άξονα ενισχύεται σημα-

ντικά το οδικό δίκτυο της Βιομηχανικής Ζώνης. 

Παρόλα αυτά ο σχεδιασμός κυκλοφοριακών νησίδων, με 

συνεχόμενες άσπρες γραμμές, σχεδόν σε όλο το μήκος της 

Τεύκρου Ανθία περιορίζει την ουσιαστική χρήση του οδικού 

άξονα. Ιδιαίτερο πρόβλημα παρατηρείται στις περιπτώσεις 

εισόδου προς βιομηχανικά υποστατικά από την απέναντι 

λωρίδα κυκλοφορίας, που είναι εφικτό, στις πλείστες περι-

πτώσεις,  μόνο με επαναστροφή.

Το θέμα της ταλαιπωρίας που δημιουργείται ήγειρε το 

ΕΒΕ Λευκωσίας στο Τμήμα Δημοσίων Έργων από το οποίο 

δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι θα επανασχεδιαστούν οι νησί-

δες και θα γίνει εκτεταμένη χρήση διακεκομμένης άσπρης 

γραμμής.

Σημειώνεται ότι με παρέμβαση του ΕΒΕ Λευκωσίας επι-

σπεύθηκε το άνοιγμα της λωρίδας εξόδου από τη Βιομη-

χανική Ζώνη Ιδαλίου με κατεύθυνση τη Λευκωσία (έξοδος 

Πιστακιών) κατά τη διάρκεια των εργασιών για επέκταση 

του αυτοκινητόδρομου από δύο σε τρεις λωρίδες.

Συνάντηση με Έπαρχο Λευκωσίας

Συνάντηση με τον Έπαρχο Λευκωσίας κ. Αργύρη Παπανα-

στασίου είχαν στις 2 Μαΐου 2011 αντιπροσωπεία του ΕΒΕ 

Λευκωσίας αποτελούμενη από τον κ. Παναγιώτη Παπαφι-

λίππου Αντιπρόεδρο Βιομηχανίας και κ. Ανδρέα Αντωνιάδη.  

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η προώθηση προβλημά-

των που αφορούν την υποδομή Βιομηχανικών και Βιοτεχνι-

κών Ζωνών και ιδιαίτερα αυτές του Μάμμαρι, των Λυμπιών 

και του Παλιομετόχου.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τρόποι επίσπευσης διαφό-

ρων έργων υποδομής. καθώς και επίλυση συγκεκριμένων 

προβλημάτων.

Συνακόλουθα ο Έπαρχος Λευκωσίας συγκάλεσε δύο νέες 

συνεδρίες στις 16 Μαρτίου 2011 και 17 Ιουνίου 2011 για το 

θέμα των Λυμπιών.
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Τουρισμός

Μια μικρή αύξηση καταδεικνύουν τα στατιστικά στοιχεία 

της τουριστικής βιομηχανίας του 2010 έναντι του προηγού-

μενου χρόνου. Η βελτίωση αυτή οφείλεται και σε κάποιο 

βαθμό στις εξελίξεις σε ανταγωνιστικούς προορισμούς γει-

τονικών χωρών. Συγκεκριμένα, οι αφίξεις τουριστών πολυ-

ήμερης παραμονής κατά το 2010 έφθασαν τις 2.172.998 

έναντι 2.141.193 της προηγούμενης χρονιάς, σημειώνοντας 

αύξηση της τάξης του 1.5%. Tα έσοδα από τον τουρισμό 

ανήλθαν σε 1.570.000 εκ. Ευρώ το 2010 έναντι 1.510,0 

εκ. Ευρώ του 2009 σημειώνοντας δηλαδή αύξηση της τά-

ξης του 4%. 

Οι παγκόσμιες εξελίξεις διαδραματίζουν σίγουρα σημαντικό 

ρόλο στον τομέα του Τουρισμού, ιδιαίτερα για την Κύπρο, 

μια χώρα που η οικονομία της στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό 

στον τουρισμό. Τόσο οι δημόσιοι φορείς όσο και οι ιδιωτι-

κοί θα πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα για την αναβάθμιση, 

βελτίωση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. 

Επιπρόσθετα πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα μέ-

σω της ποιότητας. 

Η πόλη και επαρχία Λευκωσίας εξακολουθεί να είναι o ου-

ραγός στην τουριστική βιομηχανία. Η Εταιρεία Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας υπό την 

προεδρία του Προέδρου του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Χριστόδου-

λου Ε. Αγκαστινιώτη καταβάλλει συστηματική προσπάθεια, 

πάντoτε σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, 

για αναβάθμιση της απαραίτητης υποδομής και  εκτέλεσης 

έργων, βελτίωσης και προβολής /προώθησης της Λευκωσί-

ας ως τουριστικό προορισμό.

Ακάλυπτες Επιταγές

Η Επιτροπή Εμπορίου του ΕΒΕ Λευκωσίας μελέτησε διε-

ξοδικά το πρόβλημα των ακάλυπτων επιταγών που εξακο-

λουθεί να ταλανίζει τις Κυπριακές Επιχειρήσεις δημιουργώ-

ντας τους σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Σύμφωνα με 

στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας ο αριθμός και 

η αξία των ακάλυπτων επιταγών που καταχωρήθηκαν στο 

Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ) το 2010 ήταν ελα-

φρώς καλύτερη σε σύγκριση με το 2009. 

Συγκεκριμένα η συνολική  αξία των ακάλυπτων επιταγών 

που καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ ήταν το 2010 7.3 εκατομ-

μύρια  Ευρώ σε σύγκριση με 9.3 εκατομ. το 2009, ενώ για 

την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2011 ο αριθμός των ακά-

λυπτων επιταγών επιδεινώθηκε σημαντικά σε σχέση με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2010 φθάνοντας σε 1849 έναντι 

1698 παρουσιάζοντας αύξηση 8.9%. 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας προώθησε τις θέσεις του για το πρό-

Υπηρεσίες

Η τουριστική 

ανάπτυξη 

της πόλης είναι 

στις προτεραιότητες 

του ΕΒΕΛ
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βλημα στο ΚΕΒΕ το οποίο σε συνάντηση με το Διοικητή 

της Κεντρικής Τράπεζας τις τροχοδρόμησε προς διευθέτη-

ση. Συγκεκριμένα τέθηκε το θέμα της ανάκλησης των επι-

ταγών (Stop Payment) χωρίς λόγο και το θέμα της εξόδου 

από το ΚΑΠ.   

  

Ξένο Εργατικό Δυναμικό

Το ΕΒΕ Λευκωσίας απασχόλησε η πολιτική του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην αυστηρή περι-

οριστική πολιτική σε ό,τι αφορά την απασχόληση εργαζο-

μένων από τρίτες χώρες, μειώνοντας τις άδειες εργασίας 

αλλοδαπών. 

Το ΕΒΕΛ σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ έχει προειδοποιήσει 

ότι η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση είναι λανθασμέ-

νη καθότι οι επιχειρήσεις απασχολούν αλλοδαπούς αφού 

προηγουμένως εξάντλησαν όλες τις διαδικασίες για εξεύ-

ρεση κυπρίων ή κοινοτικών. Αναμφίβολα η πολιτική αυ-

τή πλήττει περισσότερο τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 

ανάγκη τους αλλοδαπούς καθότι συμπληρώνουν τις κενές 

θέσεις που δημιουργούνται. Το Επιμελητήριό μας σε συ-

νεργασία με το ΚΕΒΕ θα συνεχίσουν να βοηθούν τα μέλη 

τους στην προώθηση των αιτημάτων τους για εξασφάλιση 

αδειών εισαγωγής ξένων εργατών.

Τιμητική διάκριση στον Πρόεδρο 

του ΕΒΕ Λευκωσίας

Στην Ετήσια Εκδήλωση Ποιότητας 2010 του Κυπριακού 

Τα θέματα 

των ακάλυπτων 

επιταγών μαστίζουν 

τον επιχειρηματικό 

κόσμο και το ΕΒΕΛ 

ζητά τη λήψη 

μέτρων

Ο Πρόεδρος 

του ΕΒΕΛ 

κ. Χριστόδουλος 

Ε. Αγκαστινιώτης 

παραλαμβάνει 

την τιμητική 

διάκριση για 

την προσφορά του 

στον τομέα 

της μεταποίησης
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Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) και της Κυπριακής Εται-

ρείας Ποιότητας (ΚΕΠ) τιμήθηκε ο κ. Χριστόδουλος Ε. 

Αγκαστινιώτης Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Λευκωσίας Διευθύνων Σύμβουλος της εται-

ρείας Vitatrace Nutrition Ltd, για την αξιόλογη προσφορά 

του στον τομέα της μεταποίησης. 

Σε σύντομη ομιλία του κ. Αγκαστινιώτης ανέφερε τα εξής: 

Η επιδίωξη υψηλής ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες 

και προϊόντα πρέπει να αποτελεί σίγουρα κεντρικό σημείο 

κάθε επιχειρησιακού σχεδιασμού ο οποίος έχει σαν στόχο 

την ανάπτυξη, πρόοδο και επιτυχία του. Το πλαίσιο για την 

αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση της ποιότητας 

καθορίζεται και επιβεβαιώνεται μέσω συγκεκριμένων συ-

στημάτων ποιότητας και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η 

πιστοποιημένη ποιότητα είναι μακροπρόθεσμα η μοναδική 

υπόσχεση ευημερίας.

Ξεφεύγοντας από την αυστηρή έννοια του ορισμού «ποι-

ότητα», όπως την καθορίζει ο Διεθνής Οργανισμός Τυπο-

ποίησης, και υιοθετώντας την ετυμολογική ερμηνεία (η 

προέλευση της λέξης είναι λατινική (qualitas) και σημαίνει 

«το ποιόν ή η φύση ενός ανθρώπου ή πράγματος»), έχω 

την άποψη ότι η διαρκής στόχευση στην ποιότητα και στην 

αριστεία είναι προϋπόθεση επιτυχίας που οφείλει να γίνει 

ευρύτερος τρόπος σκέψης.

Να γίνει συνείδηση σε όλους μας και να έχει εφαρμογή σε 

όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Στις σχέσεις μας με τους 

προϊσταμένους αλλά προπάντων με τους υφισταμένους 

μας, στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους συνεργάτες 

μας είτε αυτοί είναι προμηθευτές ή πελάτες, στον τρόπο 

που αντιμετωπίζουμε τους ανταγωνιστές μας, τους πολι-

τικούς μας αντιπάλους, τους φίλους μας και τους εχθρούς 

μας. Η ποιότητα είναι αξία που πρέπει να υιοθετήσουμε σε 

κάθε τομέα της ζωής και της επιχείρησης μας.

Και επειδή μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις έχω επιλέξει να 

προβάλω αυτό που κατά την γνώμη μου είναι το πιο επι-

τυχημένο λογότυπο που έχω δει όλα αυτά τα χρόνια σε 

σχέση με την ποιότητα. ”Quality for Life”.

Είναι αυτές τις αξίες που πάντοτε με τους συνεργάτες μου 

τόσο στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσί-

ας, του οποίου έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος, όσο και 

στην Εταιρεία VitaTrace Nutrition Ltd την οποία διευθύνω, 

φροντίσαμε και επιδιώξαμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα 

χρόνια με σκοπό και στόχο την πρόοδο και επιτυχία αυτών 

των οργανισμών. Στην εκδήλωση απενεμήθη στο Εμπορικό 

και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας το πιστοποιητικό 

για εφαρμογή του συστήματος CYS EN ISO 9001:2008. Το 

πιστοποιητικό παρέλαβε ο Διευθυντής του ΕΒΕ Λευκωσίας 

κ. Σωκράτης Ηρακλέους.

Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας 

με επιχειρηματίες του Επιμελητηρίου Εύβοιας

Συνάντηση με επιχειρηματίες μέλη του Επιμελητηρίου 

Υπηρεσίες

Στιγμιότυπο από 

την απονομή 

στο ΕΒΕΛ του 

πιστοποιητικού για 

εφαρμογή 

του συστήματος CYS 

EN ISO 9001:2008 
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Εύβοιας είχε αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβου-

λίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Λευκωσίας.

Οι Ευβοιώτες επιχειρηματίες επισκέφθηκαν την Κύπρο σε 

πρόγραμμα εκπαιδευτικής αποστολή που διοργανώθηκε 

από το Επιμελητήριο Εύβοιας στα πλαίσια του προγράμ-

ματος “Leonardo Da Vinci” με τίτλο Χρηματοοικονομικό 

Management στους τομείς της ασφαλιστικής διαμεσολά-

βησης και μεσιτείας. Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. 

Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης αφού καλωσόρισε την 

αντιπροσωπεία τους ενημέρωσε για το πεδίο δράσης του 

Επιμελητηρίου.

Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα προβλήματα των επιχειρη-

ματιών συνεπεία της  οικονομική κρίσης και τα οποία  τα-

λαιπωρούν ιδιαίτερα τους Ελλαδίτες επιχειρηματίες και 

ανταλλάχθηκαν απόψεις για στενότερη συνεργασία και 

αλληλοενημέρωση των Κυπρίων επιχειρηματιών με τους 

συναδέλφους τους της Εύβοιας.

Στιγμιότυπο από 

τη συνάντηση της 

αντιπροσωπείας 

του ΕΒΕΛ με 

επιχειρηματίες 

– μέλη του 

Επιμελητηρίου 

της Εύβοιας

Στιγμιότυπο από 

τη συνάντηση 

των Επιμελητηρίων 

Λευκωσίας και 

Εύβοιας
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Αύξηση μελών

Το ΕΒΕ Λευκωσίας έχει καταφέρει παρά το δύσκολο οικονομικό 

κλίμα που διανύουμε, το οποίο κυρίως επηρεάζει τις επιχειρήσεις, 

να αυξήσει τον αριθμό των μελών του. Τούτο έγινε κατορθωτό με 

τη συνεχή και έντονη δραστηριότητα του Επιμελητηρίου και τις 

σοβαρές τεκμηριωμένες απόψεις και παρεμβάσεις του καθώς και 

την προώθηση και επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων που 

απασχολούν τα μέλη του.

Ιστοσελίδα ΕΒΕ Λευκωσίας

Σημαντική ενημέρωση 

σε ό,τι αφορά τις δρα-

στηριότητες του Επιμε-

λητηρίου καθώς και για 

θέματα που τους αφο-

ρούν μπορούν τα μέ-

λη να αντλήσουν και 

από την ιστοσελίδα 

του ΕΒΕ Λευκωσίας 

http://www.ncci.org.cy. 

Η ιστοσελίδα αναβαθμίζεται συνεχώς με κύριο σκοπό την καλύ-

τερη εξυπηρέτηση και την παροχή χρήσιμων πληροφοριών τόσο 

στους Κύπριους όσο και τους ξένους επιχειρηματίες που επισκέ-

πτονται την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου.

Ηλεκτρονική έκδοση ΕΒΕ Λευκωσίας

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμβαδίζοντας 

με τη σύγχρονη τεχνολογία συνέχισε 

να εκδίδει την ενημερωτική έκδοση 

με τίτλο «Επιχειρηματικά Νέα του 

ΕΒΕ Λευκωσίας». Πρόκειται για μια 

τετρασέλιδη εφημερίδα η οποία 

αποστέλλεται σε ηλεκτρονική 

μορφή σε όλα τα μέλη του Επι-

μελητηρίου. Μέσα από τις σελίδες 

της έκδοσης μπορεί ο κάθε επιχει-

ρηματίας να ενημερώνεται σωστά 

και έγκαιρα για διάφορα οικονομικά 

θέματα και για τις δραστηριότητες 

του ΕΒΕ Λευκωσίας ενώ αποκτά 

και τη δυνατότητα να εκφράζει τις 

απόψεις του για θέματα γενικότερου 

ενδιαφέροντος. Στόχος είναι η νέα 

αυτή μορφή πληροφόρησης, που 

χρησιμοποιεί τις διευκολύνσεις της νέας τεχνολογίας, να είναι ιδι-

αίτερα εξυπηρετική για τα μέλη του Επιμελητηρίου.

Χριστουγεννιάτικα δώρα σε καταδρομείς

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Εμπορικού και Βιο-

μηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας, αντιπροσωπεία του Διοικη-

Εσωτερικά θέματα

Το ΕΒΕΛ στα πλαίσια 

της καθιερωμένης 

επίδοσης 

χριστουγεννιάτικων 

δώρων 

στα στρατευμένα 

παιδιά μας, 

επισκέφθηκε 

το στρατόπεδο 

καταδρομών και 

μοίρασε δώρα
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τικού του Συμβουλίου από την Αντιπρόεδρο κα. Έλενα Τάνου, τα 

μέλη κ.κ. Κώστα Γεωργαλλή, Ιάκωβο Φωτιάδη και Μάριο Λένα, 

το Διευθυντή του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Σωκράτη Ηρακλέους και το 

μέλος κ. Ανδρέα Γεωργαλλή επισκέφθηκε με την ευκαιρία των 

εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους μονάδα Κατα-

δρομέων στην περιοχή Λευκωσίας. 

H αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου προσέφερε στους εθνο-

φρουρούς ως Χριστουγεννιάτικα δώρα υπνόσακους μέρος των 

οποίων αποτελούν ευγενική προσφορά του μέλους του Διοικητι-

κού Συμβουλίου κ. Κώστα Γεωργαλλή  για τις ανάγκες των στρα-

τιωτών.

Η Αντιπρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κα. Έλενα Τάνου σε σύ-

ντομη προσφώνηση ανέφερε ότι οι χειρονομίες αυτές αποδει-

κνύουν την έμπρακτη στήριξη και εκτίμηση του Επιχειρηματι-

κού κόσμου της Λευκωσίας προς τα στρατευμένα νιάτα για το 

Εθνικό καθήκον που επιτελούν. Ειδικότερα, τόνισε,  εμείς στη 

Λευκωσία βιώνουμε καθημερινά τις πικρές εμπειρίες της κατο-

χής, της διαίρεσης και της αποδυνάμωσης της πόλης μας που 

παραμένει η μόνη διχοτομημένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη 

αλλά και ευρύτερα.

Όλοι, είπε, προσδοκούμε σε καλύτερες μέρες και ευχόμαστε ο 

νέος χρόνος να τερματίσει τη διαίρεση, να επανενώσει την πόλη 

μας και το νησί μας και σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας να ερ-

γαστούμε όλοι για την ευημερία και την εδραίωση σταθερής ανά-

πτυξης για όλο το λαό μας χωρίς κατοχή, απειλές και κινδύνους 

για μας και τις μέλλουσες γενιές.

Σε σεμνή τελετή που έγινε από την μονάδα οι  καταδρομείς έπαι-

ξαν και τραγούδησαν τα κάλαντα δημιουργώντας μια ξεχωριστή 

και ζεστή εορταστική ατμόσφαιρα.

Βράβευση εθνοφρουρών

Μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής του προσφοράς 

το ΕΒΕ Λευκωσίας συνέχισε το θεσμό της βράβευσης επίλεκτων 

κληρωτών στρατιωτών για το ήθος και τις επιδόσεις τους στην 

Εθνική Φρουρά. Συνεργάτης στην όλη προσπάθεια είναι η Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) η οποία ανέλαβε κάθε χρόνο να 

είναι ο χορηγός των βραβείων που δίνονται στους εθνοφρουρούς. 

Το βραβείο ήθους και αρετής απονεμήθηκε για το 2009 κατά τη 

διάρκεια της περσινής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης σε τρεις επί-

λεκτους στρατιώτες (στον καθένα ξεχωριστά).

Οι στρατιώτες που έλαβαν το βραβείο είναι:

1ο Βραβείο 

Υποδεκανέας Πεζικού Πουγιούκκας Κωνσταντίνος του Χριστάκη.

2ο Βραβείο 

Λοχίας Πεζικού Φραγκέσκος Κυριάκος του Ανδρέα.

3ο Βραβείο 

Στρατιώτης Πεζικού Κοντός Αβραάμ του Μιχαήλ.

Σε σύντομη ομιλία της πριν την τελετή βράβευσης η Αντιπρόε-

δρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κα. Έλενα Τάνου ανέφερε ότι η Εθνική 

Φρουρά επιτελεί πολύτιμο έργο προς την κατεύθυνση ολοκλή-

ρωσης της προσωπικότητας πολιτών του αύριο. Σύμφωνα με 

την κα. Τάνου, η Ε.Φ εφοδιάζει με υψηλές αρχές και ιδανικά και 

ενδυναμώνει το αίσθημα ευθύνης προς τον συνάνθρωπο και το 

κοινωνικό σύνολο.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας στα πλαίσια και της ευρύτερης κοινωνικής του 

δράσης, καθιέρωσε τον θεσμό βράβευσης Εθνοφρουρών που 

μπορούν να προβληθούν ως «πρότυπα» για την προσωπικότητα 

και τη δράση τους, ανάμεσα σε συναδέλφους του και μη, στρέ-

φοντας ταυτόχρονα την ματιά των νέων μας σε διαφορετικές κα-

Οι τρεις 

εθνοφρουροί που 

βραβεύτηκαν από 

το ΕΒΕΛ μαζί με 

τον Υπουργό 

Άμυνας κ. Κώστα 

Παπακώστα και τον 

Αρχηγό της Ε.Φ. κ. 

Πέτρο Τσαλικίδη
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τευθύνσεις προς αναζήτηση υγιών-δημιουργικών προτύπων μα-

κριά από αυτά της γενικότερης ευτέλειας που προβάλλονται στην 

καθημερινότητά μας και λειτουργούν αποπροσανατολιστικά. 

Η επιλογή των εθνοφρουρών, που βραβεύονται γίνεται με βάση 

σχετικά κριτήρια, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 

Φρουράς. Οι εθνοφρουροί που βραβεύονται, διακρίνονται για το 

ήθος, την άψογη συμπεριφορά και τις υψηλές επιδόσεις τους.

To ΕΒΕ Λευκωσίας τίμησε πρωταθλήτρια μαθήτρια

Σε συνεδρία του το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βι-

ομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας τίμησε τη μαθήτρια Σώτια 

Ζένιου για την επιτυχία της να κερδίσει  Πανευρωπαϊκό μετάλ-

λιο στο καράτε, στο οποίο κατετάγη 3η στην κατηγορία νεανί-

δων στην κατηγορία κάτω των 15 ετών και κάτω των 47 kg. Η 

Σώτια είναι άριστη μαθήτρια σε ιδιωτικό σχολείο όπου φοιτά με 

πλήρη υποτροφία τα τελευταία 4 χρόνια ενώ σε ηλικία μόλις 15 

ετών έχει εξασφαλίσει και υποτροφία από το πανεπιστήμιο της 

Πενσυλβάνιας όπου θα φοιτήσει εκεί για 6 εβδομάδες σαν μέλος 

επίλεκτης ερευνητικής ομάδας που ασχολείται με το περιβάλλον. 

Επίσης ασχολείται με πολλά άλλα σπόρ.

Η τιμητική διάκριση έγινε μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής προ-

σφοράς του Επιμελητηρίου της Λευκωσίας και ως εκδήλωση της 

ιδιαίτερης ευαισθητοποίησης του σε θέματα που αφορούν τους 

νέους.

Την πλακέτα επέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Στέφα-

νος Στεφάνου ο οποίος ήταν προσκεκλημένος στη συνεδρία του 

Συμβουλίου.

Εσωτερικά θέματα

Ακόμα μια 

πρωτοβουλία για 

τους νέους ήταν 

η βράβευση 

μαθήτριας για 

τις επιδόσεις 

της στον αθλητισμό. 

Τη βράβευση έκανε 

ο κυβερνητικός 

εκπρόσωπος 

κ. Στέφανος 

Στεφάνου
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης     

  

Μέλη: Κώστας  Κωνσταντινίδης 

 Στέλιος Αναστασιάδης         

 Παναγιώτης Παπαφιλίππου 

         Έλενα Τάνου          

 Μιχάλης Μουσιούττας         

 Ιάκωβος Κωνσταντινίδης 

         Κώστας  Ζορπάς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Πρόεδρος: Παναγιώτης Παπαφιλίππου

         

Μέλη: Κώστας Γεωργαλλής         

 Δήμος Δημοσθένους

 Κώστας Ζορπάς  

 Μαρίνος  Καλλής  

         Ντίνος  Μιτσίδης  

 Γιώργος Ψημολοφίτης

          

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Πρόεδρος: Στέλιος Αναστασιάδης

          

Μέλη: Πάμπος Αγρότης  

          Κώστας Ζορπάς  

         Μαρίνος  Καλλής 

 Ιάκωβος Κωνσταντινίδης 

 Ανδρέας Λοϊζίδης  

          Νίκος  Νουρής  

 Παναγιώτης Παπαφιλίππου

 Ιάκωβος Φωτιάδης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πρόεδρος: Μιχάλης Μουσιούττας 

 

Μέλη: Γιάννος Αργυρού  

 Δήμος  Δημοσθένους  

  Άκης  Κελεπέσιης 

 Μάριος Λένας 

 Φειδίας Πηλείδης

 Έλενα Τάνου

 Χρίστης Χριστοφόρου 

 Εκτελεστική Επιτροπή ΕΒΕ Λευκωσίας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  &  ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Πρόεδρος: Έλενα Τάνου

Μέλη: Άκης Κελεπέσιης

 Νίκος Λακούφης

 Ανδρέας Λοϊζίδης

 Ντίνος  Μιτσίδης

 Νίκος Νουρής

 Παναγιώτης Παπαφιλίππου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Πρόεδρος: Ιάκωβος Κωνσταντινίδης  

      

Μέλη: Μαρίνος Καλλής        

 Μιχάλης Μουσιούττας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Πρόεδρος: Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης

Μέλη:  Στέλιος Αναστασιάδης

 Κώστας Γεωργαλλής

 Κώστας Ζορπάς

 Γιαννάκης  Κατσιδιάρης

 Ιάκωβος Κωνσταντινίδης

 Κώστας Κωνσταντινίδης

 Μιχάλης Μουσιούττας

 Παναγιώτης Παπαφιλίππου

 Έλενα Τάνου

 Γιώργος Ψημολοφίτης    

               

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πρόεδρος: Νίκος Νουρής 

Μέλη:  Πάμπος Αγρότης

 Μάριος Λένας

 Aνδρέας Λοϊζίδης

 Μιχάλης Μουσιούττας

 Παναγιώτης Παπαφιλίππου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πρόεδρος: Γιώργος  Στυλιανού

Μέλη:  Πάμπος Αγρότης       

 Γιάννος Αργυρού

 Κώστας  Γεωργαλλής

 Ανδρέας Λοϊζίδης

 Ιάκωβος Φωτιάδης



ΕΤΗΣΙΑ
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Τοπικές Επιτροπές ΕΒΕ Λευκωσίας

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΖΩΝΗΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Πρόεδρος: Γιαννάκης Κατσιδιάρης

Μέλη:  Χριστόδ. Ε. Αγκαστινιώτης      

 Κώστας Γεωργαλλής

 Χριστίνα Παπαβασιλείου 

 Ντίνος Σπύρου

 Έλενα Χαρτούτσιου

 Κρις Χριστοδούλου

       

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ

Πρόεδρος: Νίκος Σωκράτους

Αντιπρόεδρος: Νίκος Παρλάτας

Γραμματέας: Αντώνης Πρωτοπαπάς

Ταμίας: Ηλίας Ψημολοφίτης

Μέλη:  Γιάννος Χ΄΄ Γιάννης

 Μιχάλης Χ΄΄ Κωστής

 Σταύρος Χαραλάμπους

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΓΚΩΜΗΣ

Πρόεδρος: Σάββας Βαρναβίδης

Μέλη:  Άλκης Χ’’ Κυριάκου

 Χρυστάλλα Τσιούπη           

 Χριστάκης Σεζίδης

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ, 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ 

ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ

Πρόεδρος: Παναγιώτης Παπαφιλίππου 

Μέλη:  Αγαθοκλής Αγαθοκλέους  

 Ιάκωβος Νεοφύτου     

 Ανδρέας Ξιναρής

 Μάριος Ξενοφώντος           

 Ανδρέας Κυριακίδης

 Ανδρέας Κωνσταντινίδης



 ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
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ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΑΤΣΙΩΝ

Πρόεδρος: Άθως Πήττας

Μέλη:  Χριστόδουλος Παπαδόπουλος

 Ιάκωβος Φωτιάδης

 Πάνος Πέρος

 Ζήνωνας Μαρκίδης

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΣΕΡΙΟΥ

Πρόεδρος: Γεώργιος Κωνσταντίνου         

Μέλη:  Παναγιώτης Νικολάου

 Σωτήρης Κωνσταντίνου

 Μάριος Βασιλειάδης

 Κωνσταντίνος Σεβαστίδης

 Κούλλης Γεωργίου

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΙΔΑΛΙΟΥ / ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ

Πρόεδρος: Ντίνος Μιτσίδης

Μέλη:  Λάκης Ζωτιάδης   

 Ανδρέας Ιωάννου

 Σάββας Νικολάου

 Φαίδων Παπαδόπουλος     

 Χρίστος Ττοφή    

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ/ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 

Πρόεδρος: Γιάννης Βαλανίδης 

Μέλη:   Κώστας Καρσεράς 

 Χρίστος Ζαννέτος   

 Παύλος Λοϊζου

 Δημοσθένης Σεβέρης  

 Πάμπος Αγρότης

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΕΡΙΟΥ 

Πρόεδρος: Σταύρος Ελληνας

Μέλη: Γιάννος Πυρίσης

 Γιώργος Χριστοδούλου

 Κάρολος  Πέτρου

Τοπικές Επιτροπές ΕΒΕ Λευκωσίας



ΕΤΗΣΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ2010
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1 Ίδρυμα Παλιάς Λευκωσίας

    Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Χριστόδουλος Ε. 

Αγκαστινιώτης

2 Συμβουλευτική Επιτροπή Αναπτύξεως Λευκωσί-

ας

 Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Χριστόδουλος Ε. 

Αγκαστινιώτης

3 Συμβουλευτική Επιτροπή Λευκωσίας 

 Ο κ. Σωκράτης Ηρακλέους

4 Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχανικών Περιοχών

 Οι κ.κ. Γιαννάκης  Κατσιδιάρης, Λάκης Ψημολοφίτης

5 Κοινό Συμβούλιο Λευκωσίας

 Ο κ. Σωκράτης Ηρακλέους

6 Κοινό Συμβούλιο Νότιας Λευκωσίας

 Ο κ. Ανδρέας Αντωνιάδης

7 Κοινό Συμβούλιο Τσερίου

 Ο κ. Ανδρέας Αντωνιάδης

8 Κοινό Συμβούλιο Έγκωμης

 Ο κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου

9 Επαρχιακή Συντονιστική Επιτροπή Τουρισμού

 Ο κ. Ανδρέας Λοϊζίδης

10 Επιτροπή Κοινωνικών, Βιομηχανικών και Εμπορι-

κών Υπηρεσιών

 Ο κ. Άθως  Πήττας

11 Επιτροπή για όρους Προσφορών των Κρατικών 

Αποθηκών

 Ο κ. Κώστας Γεωργαλλής

12 Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Λατσιών

 Ο κ. Άθως  Πήττας

13 Συμβούλιο Φυλακών 

 Ο κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου

14 Συμβούλιο Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς

 Ο κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου

15 Συμβούλιο Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης 

Ποιότητας (Κ.Ο.Π.Π.)

 Ο κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου

16 Επιτροπή Επαρχιακού Συμβουλίου Πολιτικής 

Άμυνας

 Ο κ. Ανδρέας Λοϊζίδης

17 Επιτροπές Μαθητείας

 Οι κ.κ. Σωκράτης Ηρακλέους, Ανδρέας Αντωνιάδης   

18 Επαρχιακή Επιτροπή Απασχόλησης του Επαρχια-

κού Γραφείου Εργασίας Λευκωσίας

 Ο κ. Ανδρέας Αντωνιάδης

 Επιτροπές που συμμετέχει το ΕΒΕ Λευκωσίας     




