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ΕΜΠΟΡΙΚΟ BΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο χαιρετισμός μου στη φετινή Ετήσια Έκθεση του ΕΒΕΛ γίνεται 

κάτω από μεγάλο προβληματισμό και περίσκεψη, αφού βιώνουμε 

μια ρευστή οικονομικά περίοδο κατά την οποία κανείς δεν μπορεί 

να προβλέψει το μέλλον. Η κυπριακή οικονομία βρίσκεται ενώπιον 

τρομερών αδιεξόδων και προβλημάτων χωρίς να βλέπουμε σύντο-

μα έξοδο. Δυστυχώς, φτάσαμε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. 

Την απερχόμενη χρονιά βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πρωτοφανή 

προβλήματα στην οικονομία μας. Προβλήματα που έχουν τη ρίζα 

τους στη διεθνή οικονομική κρίση, στη δική μας πολιτική ατολμία 

για να λάβουμε έγκαιρα τα αναγκαία και σωστικά μέτρα, αλλά 

και στις λανθασμένες αποφάσεις και στην απληστία των τραπε-

ζών μας. Η Κύπρος άργησε να αντιδράσει στην αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της κρίσης και συνεχίζει το ίδιο μοτίβο με αποτέλε-

σμα σήμερα να είμαστε ενώπιον μιας πρωτόγνωρης αρνητικής 

συγκυρίας. Τα αδιέξοδα εστιάζονται τόσο στη δημοσιονομική κα-

τάσταση του κράτους, όσο και στην κεφαλαιακή επάρκεια των 

τραπεζών μας.

Ο επιχειρηματικός κόσμος έχει περιέλθει σε δεινή θέση και δεν θα 

ήταν υπερβολή να πούμε ότι αδυνατεί να επιβιώσει. Η μια μετά 

την άλλη οι επιχειρήσεις αναστέλλουν τις εργασίες τους, μη μπο-

ρώντας να αυτοσυντηρηθούν ή να εξασφαλίσουν επιπρόσθετα δά-

νεια, το κόστος των οποίων έγινε απαγορευτικό.

Η κατάσταση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε δεν είναι ούτε εύ-

κολη, ούτε απλή. Η πρόσκληση προς την Τρόικα για να καλύψει 

τις χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους, μιλά από μόνη της. Η 

Κύπρος αδυνατεί να εξεύρει χρήματα από τις διεθνείς αγορές, οι 

τράπεζες απέτυχαν στην ανακεφαλαιοποίηση τους, οι δημοσιονο-

μικοί δείκτες συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται από αρνητικό πρόση-

μο, η ανεργία αυξάνεται και η ύφεση συνεχίζει να πλανάται πάνω 

από τον ουρανό της κυπριακής οικονομίας.

Ως ΕΒΕ Λευκωσίας προειδοποιήσαμε έγκαιρα γι’ αυτές τις εξελί-

ξεις. Από τις αρχές του 2011 με δημόσιες παρεμβάσεις μας ζητή-

σαμε τη λήψη τολμηρών μέτρων και τομών για την οικονομία. Με 

καθαρότητα και σαφήνεια υποδείξαμε ότι οι επιχειρήσεις αντιμε-

τωπίζουν δισεπίλυτα προβλήματα, τα οποία θα υπονόμευαν πε-

ρισσότερο την πορεία τους. Σε όλους τους τόνους διαμηνύσαμε 

στην κυβέρνηση και στη Βουλή ότι θα πρέπει να καταρτιστεί ένα 

πρόγραμμα εξυγίανσης και ανάπτυξης της οικονομίας με συγκεκρι-

μένο χρονοδιάγραμμα.

Δυστυχώς, για πολλούς και διάφορους λόγους δεν προχωρήσαμε 

σε εκπόνηση ενός τέτοιου προγράμματος ή σε ουσιαστικές παρεμ-

βάσεις στην οικονομία. Αφήσαμε τα πράγματα να εξελιχθούν από 

μόνα τους και σήμερα φτάσαμε στο σημείο να ανησυχούμε για το 

ενδεχόμενο το κράτος να κηρύξει στάση πληρωμών! Τα όσα αρνη-

τικά βιώνουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα και της δικής μας ολιγω-

ρίας για να κινηθούμε προς την ορθή κατεύθυνση. Φταίμε κι’ εμείς 

που δεν μπορέσαμε να ανατρέψουμε το αρνητικό σκηνικό που μας 

έφερε η διεθνής κρίση, η κρίση-χρέους της Ελλάδας και η οικονο-

μική αναταραχή της ευρωζώνης. Ίσως, ως Επιμελητήριο να φταίμε 

που δεν αντιδράσαμε ακόμη πιο δυναμικά και δεν βγήκαμε στους 

δρόμους για να διεκδικήσουμε άμεσα τη λήψη μέτρων.  Η Κύπρος, 

ως μια μικρή και ευέλικτη οικονομία, θα μπορούσε με ελάχιστα βή-

ματα μπροστά να δημιουργήσει τις απαραίτητες αντιστάσεις για να 

αποφύγουμε την πλήρη διάβρωση.

Όμως, για ακόμα μια φορά αποδειχθήκαμε κατώτατοι των περι-

στάσεων. Η μεν κυβέρνηση επέδειξε υπέρμετρη αισιοδοξία για 

την εξέλιξη της οικονομίας, ενώ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 

επαναβεβαίωσαν την άτεγκη στάση τους, όταν θίγονται τα ταξικά 

τους συμφέροντα. Παρά τις υποδείξεις της Βουλής και τις έντονες 

παρεμβάσεις του ΕΒΕΛ και του ΚΕΒΕ, δεν υπήρξαν οι αναγκαίες 

πρωτοβουλίες, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σ’ ένα «μίνιμουμ» 

πακέτο δημοσιονομικών μέτρων στο τέλος του 2011 που δεν είναι 

ούτε ικανοποιητικό, ούτε ουσιαστικό. Αποτέλεσμα αυτής της στά-

σης μας είναι η μη ανατροπή των αρνητικών δεδομένων. 

Σήμερα, το κράτος χαρακτηρίζεται από μεγάλες δημοσιονομικές 

«τρύπες», οι τράπεζες δεν έχουν τα απαιτούμενα κεφάλαια, η 

ανεργία βρίσκεται στα ύψη, η ύφεση απλώνεται παντού, οι επιχει-

ρήσεις κλείνουν η μια μετά την άλλη, ζωτικοί κλάδοι είναι σε απο-

σύνθεση, το κόστος χρήματος έγινε απαγορευτικό για επενδύσεις 

και ανάπτυξη. 

Οι επόμενοι μήνες είναι πολύ κρίσιμοι. Οι διαπραγματεύσεις με την 

Τρόικα και η διαμόρφωση του Μνημονίου θα κρίνουν πολλά. Αν 

όλοι συνεργαστούμε εποικοδομητικά με σκοπό να ανατρέψουμε 

τα αρνητικά δεδομένα και να θέσουμε τις βάσεις για μια νέα αρχή, 

τότε έχουμε μέλλον. Αν όμως επιμένουμε ο καθένας στα κεκτημέ-

να του, τότε το αύριο της κυπριακής οικονομίας είναι πολύ αμφί-

βολο. Καλούμε τις συντεχνίες και ειδικά την ΠΑΣΥΔΥ να σταθούν 

στο ύψος των σημερινών κρίσιμων περιστάσεων, να δουν τις πραγ-

ματικότητες και να προσγειωθούν. Δεν μπορεί η Κύπρος να απει-

λείται με πτώχευση και η κρατική μηχανή να αμείβεται με πολλα-

πλάσια πάνω από την παραγωγικότητα της. Κατά τη γνώμη μας τα 

μέτρα στο δημόσιο τομέα είναι μονόδρομος. Δεν πρέπει όμως να 

περιμένουμε να μας τα υποδείξει η Τρόικα ή οποιοσδήποτε άλλος 

ξένος. Για το ΕΒΕΛ «εδώ και τώρα» απαιτείται:

•  Μείωση των κρατικών δαπανών, του κρατικού μισθολογίου και 

του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων.

•  Άμεση προώθηση του θεσμού της εναλλαξιμότητας και αύξηση 

της παραγωγικότητας στο δημόσιο τομέα.

• Άμεση μείωση του διοικητικού φόρτου.

•  Συνεισφορά στο συνταξιοδοτικό των δημοσίων υπαλλήλων και 

εναρμόνιση του ύψους των συντάξεων με τον ιδιωτικό τομέα.

Εμείς, ως ΕΒΕΛ δεν έχουμε ψευδαισθήσεις. Βλέπουμε την κατά-

σταση ως έχει και λέμε τα πράγματα όπως πρέπει. Δεν προσπα-

θούμε να σπρώχνουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Είμαστε 

ειλικρινείς και με τους εαυτούς μας και με όλους τους άλλους.

Στα πλαίσια αυτά δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι θα στηρίξουμε τα ανα-

γκαία μέτρα για την οικονομία από όπου και εάν προέρχονται. Θα 

βοηθήσουμε στο να συγκρατηθεί το σπάταλος κράτος, να μειωθεί 

το κρατικό μισθολόγιο, να εξορθολογιστούν τα λεγόμενα κεκτημέ-

να, τα επιδόματα και τα προνόμια του δημόσιου τομέα, να αυξηθεί 

η παραγωγικότητα, να μειωθεί η ανεργία, να αναβαθμιστεί ο ρόλος 

και η δράση του ιδιωτικού τομέα, να προχωρήσουν οι αναγκαίες 

μετοχοποιήσεις, να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, να στηριχθούν 

Χαιρετισμός Προέδρου ΕΒΕ Λευκωσίας
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2011ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Χαιρετισμός Προέδρου ΕΒΕ Λευκωσίας

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής

οι επιχειρήσεις, να τονωθούν οι ξένες επενδύσεις, να υποβοηθηθεί 

το μοντέλο μας για προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων και επενδύ-

σεων, να εξυγιανθεί και τελικά να αναδιαρθρωθεί το μοντέλο της 

οικονομίας μας.

Η προσπάθεια μας αυτή δε θα είναι εύκολη. Όπως πάντα θα συ-

ναντήσουμε δυσκολίες και αντιδράσεις. Το συνδικαλιστικό κίνημα 

αποδείχθηκε ότι δεν είναι συνεργάσιμο στην ανασύσταση και τον 

επανασχεδιασμό της οικονομίας μας. Γι’ αυτό ζητούμε από όλα 

τα μέλη μας να έρθουν πιο κοντά, στον επιμελητηριακό θεσμό, 

ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τη δύναμη και τις δυνατότη-

τες μας. Η σημερινή δύσκολη συγκυρία απαιτεί τη μαζικότητα και 

τη συσπείρωση του επιχειρηματικού κόσμου. Όλοι οι επιχειρημα-

τίες μαζί θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να βοηθή-

σουμε τόσο την οικονομία όσο και τις επιχειρήσεις μας. Χωρίς την 

κοινή ανάληψη δράσης δεν μπορούμε να πετύχουμε τα απαραίτη-

τα για επιβίωση.

Το ΕΒΕΛ έχει ξεκάθαρες θέσεις και για την ανάπτυξη.

Χρειάζονται μέτρα που να ενισχύουν το αναπτυξιακό προσανα-

τολισμό της οικονομίας. Χωρίς ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει 

ανάκαμψη στην οικονομία. 

Οι τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, της τεχνολογίας, της ια-

τρικής, της εκπαίδευσης, της ναυτιλίας κλπ, μπορούν να συμβά-

λουν στην ανάπτυξη. Δυστυχώς, όμως σήμερα, η χρηματοδότηση 

τους είναι αδύνατη και απαγορευτική.

Ακόμα και τα απλά αιτήματα του Επιμελητήριου μας για ανάπτυξη 

των βιομηχανικών περιοχών και ζωνών, προσκρούουν στα δυσκί-

νητα κρατικά γρανάζια.

Η τουριστική ανάπτυξη της Λευκωσίας, που για τόσα χρόνια συ-

ζητείται έχει μείνει μόνο στη θεωρία. Το μέλλον του Πολιτιστικού 

Μεγάρου ακόμη δεν ξεκαθάρισε, ενώ το πιο σημαντικό και απα-

ραίτητο έργο, το Μουσείο, είναι ακόμη στα σπάργανα. Η παλιά 

πόλη που θα έπρεπε να είναι το διαμάντι της Λευκωσίας, υποφέ-

ρει, καταντώντας μέρος προς αποφυγή αντί για αξιοθέατο!

Η αγοραστική δύναμη των πολιτών έχει μειωθεί τα τελευταία 2 

χρόνια κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό έχει επιπτώσεις στους 

χαμηλά αμειβόμενους και στους συνταξιούχους, ενώ οι προνομι-

ούχοι συνεχίζουν να σφυρίζουν αδιάφορα.

Η άρνηση μας να δούμε την πραγματική εικόνα της οικονομίας 

υπονομεύει την ίδια την ανάπτυξη. Αντί να παραμένουμε προ-

σηλωμένοι στα δημοσιονομικά νούμερα και στους αριθμούς, θα 

έπρεπε να επικεντρωθούμε στις ανάγκες της πραγματικής οικο-

νομίας. Απ’ ότι φαίνεται η έγνοια μας είναι μόνο η εξασφάλιση των 

αναγκαίων πόρων για κάλυψη των αναγκών του κράτους και των 

ελλειμμάτων του τραπεζικού τομέα, αντί της ενίσχυσης της πραγ-

ματικής οικονομίας που προάγει την ανάπτυξη και την πρόοδο.

Η Κύπρος χρειάζεται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και πρόσθετα 

θεσμικά μέτρα για να επιβιώσει. Ακόμα και στην αγορά εργασίας 

κυριαρχούν οι παραδοξότητες. Ενώ ως χώρα έχουμε πάνω από 

36.000 ανέργους, την ίδια ώρα εργοδοτούμε πέραν των 120.000 

ξένων εργαζομένων, μη υπολογίζοντας τους παράνομους.

Η κατάσταση όπως παρουσιάζεται σήμερα είναι τραγική. Τα μέ-

τρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα δεν επιτρέπουν την επιβίωση 

της Κυπριακής οικονομίας. Αυτό δεν το λέει αυθαίρετα το ΕΒΕΛ. 

Μας το υπέδειξε η Ε.Ε. και το αγνοούμε. Οι υποδείξεις της Ε.Ε. 

για έλεγχο των κρατικών δαπανών, για συλλογή φορών, για κατα-

πολέμηση της φοροδιαφυγής, για εξυγίανση των τραπεζών, για 

ενίσχυση της υγείας, για εξορθολογισμό των συντάξεων, για προ-

ώθηση της καινοτομία, για περικοπές στην ΑΤΑ, κλπ είναι πολύ 

ενδεικτικές.

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Οι μήνες ή και χρόνια που έρχονται είναι πολύ δύσκολα. Μέσα στο 

επόμενο διάστημα είμαι σίγουρος ότι θα ληφθούν αποφάσεις που 

θα κρίνουν όχι μόνο το σήμερα, αλλά και το αύριο και το μεθαύριο 

της οικονομίας και των επιχειρήσεων μας. Γι’ αυτό σας καλούμε 

να συστρατευθούμε όλοι μαζί γύρω από το ΕΒΕΛ για να διεκδι-

κήσουμε μια νέα πιο σύγχρονη οικονομία, ένα καινούργιο και πιο 

υποσχόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, ένα καλύτερο μέλλον 

για όλους μας.

Τελειώνοντας θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς 

τους Αντιπρόεδρους, τον επίτιμο Γραμματέα και προς όλα τα 

μέλη του Δ.Σ. για τη σκληρή δουλειά που επιτελούν και τη βοή-

θεια τους προς εμένα και το ΕΒΕΛ γενικότερα.

Επίσης ευχαριστίες θέλω να εκφράσω προς το Γραμματέα/Διευ-

θυντή κ. Σωκράτη Ηρακλέους, το Διευθυντή Βιομηχανίας κ. Αν-

δρέα Αντωνιάδη, την Ανώτερη Λειτουργό Τουρισμού κα Νιόβη Πα-

ρισινού και όλο το προσωπικό του ΕΒΕΛ για τη μεγάλη συνδρομή 

τους στην ομαλή λειτουργία του Επιμελητηρίου και της βοηθείας 

τους και στήριξη τους στις διάφορες εκδηλώσεις.

Τέλος, εκ μέρους του Δ.Σ. θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, 

τα απλά μέλη του ΕΒΕΛ, που μας έχετε εμπιστευτεί και μας δώ-

σατε την ευκαιρία να σας αντιπροσωπεύσουμε σε αυτές τις δύ-

σκολες ώρες.

Κώστας Γεωργαλλής

Πρόεδρος ΕΒΕ Λευκωσίας
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Αριστίνδην μέλη: Σαρρής Μιχάλης

 Χαραλάμπους Χριστάκης

Διοικητικό Συμβούλιο 

ΕΒΕ Λευκωσίας 2011 - 2014

Στιγμιότυπο από την περσινή Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΕΒΕΛ

Διευθυντής/Γραμματέας: Ηρακλέους Σωκράτης

Μέλη:  Αγρότης Πάμπος 

 Αναστασιάδης Στέλιος 

 Αργυρού Γιάννος

 Δημοσθένους Δήμος

 Ευγενίου Ευγένιος

 Ζορπάς Κώστας 

 Καλλής Μαρίνος 

 Κρίγγου Θεόδωρος

 Κωνσταντινίδης Ιάκωβος 

 Λένας Μάριος 

 Νουρής Νίκος 

 Τάνου Έλενα 

 Ψημολοφίτης Γιώργος  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Eκδόσεων: Ιωσήφ Ιωσήφ

Σύμβουλος για Ξενοδ. Θέματα:  Μιχαήλ Χάρης

Προσωπικό EBEΛ:

Διευθυντής/Γραμματέας:  Ηρακλέους  Σωκράτης

Διευθυντής Βιομηχανίας: Αντωνιάδης Ανδρέας 

Ανώτ. Λειτουργός Τουρισμού: Παρισινού Νιόβη

Ανώτ. Γραμματέας: Χριστοδούλου Αφρούλλα

Γραμματέας: Χαραλάμπους Χρύσω
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Η οικονομία μπροστά 

σε μεγάλες προκλήσεις 

Το 2011 ήταν ακόμα μια δύσκολη χρονιά για την κυπρι-

ακή οικονομία. Η συνέχιση της κρίσης που ξεκίνησε από 

το 2009 συνεχίστηκε και επιδεινώθηκε  και το 2011/2012, 

επηρεάζοντας όλους τους κλάδους της οικονομίας μας. 

Φυσικά, η επιδείνωση της κατάστασης οφείλεται εν πολ-

λοίς και στην τραγική έκρηξη που σημειώθηκε τον  Ιούλιο 

του 2011 στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο 

Μαρί, όπου πέραν των 13 συνανθρώπων μας, που έχασαν 

άδικα τη ζωή τους, κτυπήθηκε και η καρδιά της οικονομί-

ας, λόγω της καταστροφής του ηλεκτροπαραγωγού σταθ-

μού στο Βασιλικό. 

Το τραγικό αυτό συμβάν, με τις τεράστιες οικονομικές 

προεκτάσεις του και με απώλεια σημαντικού μέρους του 

ΑΕΠ της χώρας μας, φόρτωσε στην ήδη ασθενή οικονομία 

μας αρκετά εκατομμύρια ευρώ ζημιές, αυξάνοντας τα αδι-

έξοδα της.

Ενδεικτικό της τελικής εικόνας που παρουσίασε η οικονο-

μία μας το 2011, είναι η χειροτέρευση των δημοσιονομικών 

δεικτών (δημοσιονομικό έλλειμμα 6.3% του ΑΕΠ και δημό-

σιο χρέος 70% του ΑΕΠ) καθώς και η διατήρηση σε αρνη-

τική τροχιά του ρυθμού ανάπτυξης (-0.9%). Την ίδια ώρα ο 

αριθμός των ανέργων διευρύνθηκε και ξεπέρασε τις 36.000 

άτομα, ενώ η επιχειρηματική δραστηριότητα παρουσίασε 

κάμψη σε όλους σχεδόν τους τομείς.

Μέσα στη χρονιά που πέρασε διαφάνηκαν και τα πρώτα 

προβλήματα στον τραπεζικό τομέα, εξ’ αιτίας κυρίως του 

«κουρέματος» του δημοσίου χρέους της Ελλάδας που στην 

ουσία απομείωσε τις επενδύσεις των κυπριακών τραπεζών 

σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. 

Η εξέλιξη αυτή έφερε στην επιφάνεια σοβαρές ζημιές για 

τις κυπριακές τράπεζες, που σε συνδυασμό με την έκθεση 

τους σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην ελληνική αγορά 

δημιούργησε σοβαρές επιπτώσεις στην κεφαλαιακή επάρ-

κεια τους. Η εξέλιξη αυτή, μαζί με την ταυτόχρονη απαί-

τηση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για αυξημένους 

δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, έφερε τις τράπεζες μας 

σε δυσκολότερη θέση και στην ανάγκη να προχωρήσουν σε 

ανακεφαλαιοποίηση από την αγορά. 

Η διαδικασία αυτή έλαβεν (ανεπιτυχώς) χώραν στις αρχές 

του 2012 με τη Λαϊκή Τράπεζα να καθίσταται στην ουσία 

κρατική τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου να χρήζει κρατι-

κής βοήθειας αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.

Το διττό αυτό πρόβλημα, δηλαδή δημοσιονομικές «τρύ-

πες» και  έλλειψη κεφαλαιακής επάρκειας για τις τράπεζες, 

συναποτελούν σήμερα το βασικό πρόβλημα της κυπριακής 

οικονομίας. 

Όπως είναι φυσικό τα προβλήματα αυτά προκάλεσαν αλυ-
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σιδωτές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία, με αποτέ-

λεσμα κατά το 2011:

•  Η Κύπρος και η οικονομία της να δεχθούν σωρείαν υπο-

βαθμίσεων από τους ξένους οίκους αξιολόγησης.

•  Η Κύπρος να αποκλειστεί από τις ξένες αγορές για δα-

νειοδότηση.

•  Η ρευστότητα χρήματος να εξαφανιστεί από την αγορά.

•  Το κόστος του χρήματος να εκτοξευθεί στα ύψη.

•  Ζωτικοί τομείς, όπως τα ακίνητα, η βιομηχανία και το 

εμπόριο να δεχθούν νέα πλήγματα.

•  Η ανεργία να συνεχίσει την αυξητική της πορεία.

Λόγω αυτών των επιπτώσεων, η οικονομία εισήλθε σε μια 

αδιέξοδη κατάσταση, με την κυβέρνηση να υποχρεώνεται 

κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τις αντι-

δράσεις φορέων της οικονομίας να προωθεί προς το τέλος 

του 2011 μέτρα στη Βουλή για δημοσιονομική εξυγίανση. 

Δυστυχώς, όμως, αφενός η καθυστέρηση στη λήψη των μέ-

τρων και αφετέρου η έλλειψη τολμηρών τομών δεν έφερε 

τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Με τα μέτρα που λήφθηκαν στο τέλος του 2011, ούτε η 

δημοσιονομική εκτροπή περιορίστηκε, ούτε η πολυπόθητη 

ανάπτυξη ήρθε, ούτε η ανεργία μειώθηκε, ούτε η επιχειρη-

ματική δραστηριότητα ανέκαμψε.

Η εικόνα, δυστυχώς, συνεχίζει να παραμένει αρνητική με 

τα αδιέξοδα να διευρύνονται και τις πληγές να αυξάνονται. 

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση δεν βρίσκουν κοινά σημεία 

επαφής, οι συντεχνίες δεν συνηγορούν σε λύσεις που θα 

συγκρατήσουν τις κρατικές δαπάνες, οι επιχειρήσεις είτε 

συρρικνώνονται και κλείνουν, είτε απομακρύνονται από 

επενδυτικά ρίσκα, η επιδεινούμενη κρίση-χρέους της Ελ-

λάδας  επηρεάζει αμεσότερα την κυπριακή οικονομία, ενώ 

η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της ευρωζώνης 

ασκεί αρνητικές επιδράσεις και στην Κύπρο. 

Το γκρίζο τοπίο καλύπτει όλους σχεδόν τους τομείς, με 

αποτέλεσμα το 2012 να φτάσουμε στο σημείο να ζητή-

σουμε επίσημα χρηματοδοτική βοήθεια από το Μηχανισμό 

Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ήδη, στα μέσα της χρονιάς κλιμάκιο της Τρόικας (Ευρω-

παϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο) επισκέφθηκε δύο φορές την Κύπρο 

και συζήτησε με την κυβέρνηση, τα κόμματα, εργοδοτικές 

οργανώσεις και συντεχνίες την κατάσταση της οικονομίας 

και κυρίως τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Από τις συ-

ναντήσεις που έγιναν φάνηκε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν 

συγκλίσεις και η κάθε πλευρά προσπαθεί να προστατεύσει 

τα δικά της συμφέροντα. Ωστόσο, η Τρόικα διαμηνύει ξεκά-

θαρα ότι για να προχωρήσει στη χορήγηση της χρηματοδο-

τικής βοήθειας θα πρέπει να συμφωνηθεί ένα Μνημόνιο μέ-

τρων, με βάση το οποίο θα διασφαλίζεται το λαβείν της. Το 

Μνημόνιο αναμένεται να συμφωνηθεί μέχρι τον Οκτώβριο, 

αλλά κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος για κάτι τέτοιο. 

Αβεβαιότητα υπάρχει και για το ακριβές ποσό που θα χρει-

αστεί η Κύπρος, αφού θα πρέπει να καλυφθούν τόσο οι 

ανάγκες του κράτους όσο και οι ανάγκες των τραπεζών. 

Η κυβέρνηση για να αποφύγει περιπέτειες με τη ρευστότη-

τα της απευθύνθηκε στη Ρωσία για διακρατικό δάνειο, ενώ 

επέβαλε και πήρε από ημικρατικούς οργανισμούς (CYTA, 

Αρχή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αρχή Λιμένων) γύρω στα 

200 εκατ. ευρώ για τις τρέχουσες ανάγκες της.

Τώρα βρισκόμαστε σ’ αυτό το κομβικό σημείο με τους επό-

μενους μήνες του 2012 να είναι αρκετά κρίσιμοι, αφού θα 

πρέπει να υπογραφεί το Μνημόνιο και να αρχίσει η εφαρ-

μογή των μέτρων που θα συμφωνηθούν.  

Στο μεταξύ, με τις προβλέψεις να μιλούν για ένα δύσκολο 

οικονομικό έτος το 2013, που πιθανόν να επεκταθεί και το 

2014, η Κύπρος εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο για τις 

προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου του 2013. Όλα δεί-

χνουν ότι το 2013 θα είναι μια πολύ κρίσιμη και καθοριστική 

χρονιά για την Κύπρο, αφού αναμένεται να διαφανεί κατά 

πόσον θα ισορροπήσουμε οικονομικά ή θα εγκλωβιστούμε 

περισσότερο στα γρανάζια της ύφεσης.

Η οικονομία μπροστά 

σε μεγάλες προκλήσεις 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Συνάντηση με τους Υπουργούς Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού

Θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τον επιχειρηματικό κόσμο 

της Λευκωσίας συζητήθηκαν σε συνάντηση του Διοικητικού Συμ-

βουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκω-

σίας με την Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κα. 

Πραξούλλα Αντωνιάδου Κυριακού στις 12 Δεκεμβρίου 2011.

Η Υπουργός ανέφερε ότι αυτές οι συναντήσεις προσφέρονται για 

παραγωγική ανταλλαγή απόψεων για θέματα που αφορούν τον 

επιχειρηματικό κόσμο της πρωτεύουσας και ειδικότερα για θέμα-

τα και προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εμπόριο, η Βιομηχανία, 

οι Υπηρεσίες και ο Τουρισμός, ιδιαίτερα στην περίοδο της οικο-

νομικής κρίσης. Τόνισε δε ιδιαίτερα την ανάγκη για επικέντρωση 

στην ανάπτυξη της οικονομίας μέσω των επιχειρήσεων.

Στη συνάντηση με την Υπουργό ανταλλάχθηκαν απόψεις και συζη-

τήθηκαν θέματα όπως τα ξεπουλήματα, τα ωράρια των καταστη-

μάτων, προβλήματα που απορρέουν από τα τραπεζικά ιδρύματα, 

όπως οι πιστώσεις, οι ακάλυπτες επιταγές και η ρευστότητα, το 

κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, η ανανέωση των συμβάσεων μί-

σθωσης των οικοπέδων στις βιομηχανικές περιοχές και άλλα συ-

ναφή.

Η Υπουργός ενημέρωσε επίσης το Συμβούλιο για τις εξελίξεις στο 

θέμα των ερευνών για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Ειδική 

αναφορά έκανε και στις προοπτικές του τουρισμού. Το ΕΒΕ Λευ-

κωσίας από πλευράς του ενημέρωσε την Υπουργό και ζήτησε την 

αρωγή και συμπαράσταση της στο θέμα του Φωτοθεραπευτικού 

Τουρισμού, την ανάγκη λειτουργίας καζίνου στη Λευκωσία, καθώς 

και την ανάθεση του Συνεδριακού Κέντρου της Λευκωσίας μετά το 

2012 στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περι-

φέρειας Λευκωσίας.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Λευκωσίας σε συνεδρία της ολομέλειας του στις 

30 Ιουλίου 2012 συναντήθηκε με τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομη-

χανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη. 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα της τρέχουσας επικαιρότη-

τας όπως τις εξελίξεις στην οικονομία, τα θέματα του φυσικού 

αερίου, η Τουριστική Ανάπτυξη της Λευκωσίας, το Εμπόριο και η 

Βιομηχανία. Συγκεκριμένα τέθηκαν θέματα που επηρεάζουν την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τα ξεπουλήματα. Συζη-

τήθηκαν τα προβλήματα που παρατηρούνται στο Τμήμα του Έφο-

ρου Εταιρειών και η ανάγκη για απλοποίηση των διαδικασιών στην 

εγγραφή εταιρειών ως επίσης και η επίσπευση της ολοκλήρωσης 

της μηχανογράφησης της υπηρεσίας. Ανταλλάχθηκαν απόψεις για 

τους τρόπους ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος και αντιμετώ-

πισης της εποχικότητας του τουριστικού ρεύματος. 

Το ΕΒΕΛ επανέφερε την εισήγησή του για προώθηση καινοτόμων 

ιδεών ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη όπως το πρόγραμμα του 

Φωτοθεραπευτικού Τουρισμού το οποίο λόγω έλλειψης χρηματο-

δότησης παραμένει αναξιοποίητο. Ο κ. Συλικιώτης αναφέρθηκε 

επίσης στη σύσταση εγγυοδοτικού οργανισμού για βοήθεια προς 

Στιγμιότυπο από 

τη συνάντηση του 

ΕΒΕΛ με την τέως 

Υπουργό Εμπορίου, 

Βιομηχανίας 

και Τουρισμού 

κα Πραξούλλα 

Αντωνιάδου 

Κυριακού
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τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανάγκη για αύξηση των συ-

ντελεστών κάλυψης και δόμησης στις βιομηχανικές ζώνες και πε-

ριοχές. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ψηλό κόστος του ηλεκτρικού 

ρεύματος, για το οποίο αφού έχει μειωθεί η έκτακτη εισφορά ανα-

μένεται περαιτέρω μείωση της τάξης του 3% με τη διαφοροποίη-

ση των ταριφών. Το ΕΒΕ Λευκωσίας χαιρέτησε τη δημιουργία του 

Μηχανισμού Ταχείας Αδειοδότησης Στρατηγικών Επενδύσεων και 

τη δέσμευση της κυβέρνησης να προβεί σε νέα Δήλωση Πολιτικής 

για την οποία το ΕΒΕΛ θα καταθέσει τις απόψεις του για μεγάλα 

αναπτυξιακά έργα και εκτός αστικών περιοχών. 

Συνάντηση με την Υπουργό Εσωτερικών κα. Ελένη Μαύρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-

λητηρίου Λευκωσίας συναντήθηκε με την Υπουργό Εσωτερικών 

κα. Ελένη Μαύρου στις 11 Ιουνίου 2012.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Θέματα όπως 

η οικονομία, το 

φυσικό αέριο 

και η βιομηχανία 

συζητήθηκαν με τον 

Υπουργό Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και 

Τουρισμού κ. Νεοκλή 

Συλικιώτη

Στιγμιότυπο από τη 

συνάντηση του ΕΒΕΛ 

με την Υπουργό 

Εσωτερικών κα Ελένη 

Μαύρου
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής καλωσο-

ρίζοντας την Υπουργό έκανε αναφορά στην ιδιαίτερα καλή σχέση 

του ΕΒΕΛ με την Υπουργό και τόνισε ότι η άψογη και στενή συ-

νεργασία του Επιμελητηρίου όταν η κα. Υπουργός ήταν Δήμαρχος 

Λευκωσίας συνεχίζεται και ενδυναμώνεται. Η Υπουργός ανέφερε 

ότι με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκε την πρόσκληση του ΕΒΕ Λευκω-

σίας να παρευρεθεί στη συνεδρία του Διοικητικού του Συμβουλίου 

που προσφέρεται για εποικοδομητική συζήτηση θεμάτων ή προ-

βλημάτων που έχουν άμεση σχέση με το Υπουργείο της και αφο-

ρούν τον επιχειρηματικό κόσμο της πρωτεύουσας.

Στη συνέχεια ανταλλάχθηκαν απόψεις και συζητήθηκαν θέματα 

όπως τα ενοίκια για κρατικά τεμάχια σε Βιομηχανικές Ζώνες, η 

αύξηση συντελεστών δόμησης/κάλυψης σε Βιομηχανικές Ζώνες 

και Περιοχές, οι ενστάσεις αναφορικά με τα τοπικά σχέδια και το 

στάδιο στο οποίο ευρίσκονται τα έργα ανάπτυξης στη Λευκωσία 

όπως η ανάπλαση του χώρου του παλιού ΓΣΠ, το Μέγαρο Πολιτι-

σμού, το Αρχαιολογικό Μουσείο και η Πλατεία Ελευθερίας. Εκτός 

από την Υπουργό στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Γενικός Δι-

ευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Ανδρέας Ασσιώτης.

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Προεδρίας 

για Ευρωπαϊκά Θέματα

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Προεδρίας για Ευρωπαϊκά θέματα 

Πρέσβη Ανδρέα Μαυρογιάννη είχε το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας στη συνε-

δρία του ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2012 .

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας τόνισε ότι η ανάληψη της 

Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. από την Κυπριακή Δημο-

κρατία και το γεγονός ότι για πρώτη φορά η χώρα μας αναλαμ-

βάνει μια τέτοια διοργάνωση, αποτελεί πρόκληση και καθιστά 

απαραίτητο να γνωρίζουμε το ρόλο και τις υποχρεώσεις που 

αναλαμβάνουμε καθώς και τα πιθανά οφέλη που μπορούν να 

προκύψουν γενικά για τον τόπο, αλλά και ειδικότερα για τον 

επιχειρηματικό κόσμο.

Ο κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης ανέφερε ότι οι προκλήσεις που πα-

ρουσιάζονται ειδικά για τη χρονική περίοδο της Κυπριακής προε-

δρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2012 είναι τεράστιες όχι μόνο κατά 

τη διάρκεια της, αλλά και κατά την προετοιμασία της. Πρέπει, τό-

νισε, να καταβληθεί προσπάθεια από όλους για να πετύχει η Προ-

εδρία, γιατί τα οφέλη που θα προκύψουν είναι σημαντικά και θα 

ενισχύσουν τη χώρα μας.

Ο κ. Μαυρογιάννης επεξήγησε τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις 

της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την Προεδρία, τις πολ-

λές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν, τις οποίες χαρακτή-

ρισε μεγάλης σημασίας, καθώς και όλες τις παράπλευρες δρα-

στηριότητες που θα γίνουν. 

Ο κ. Υφυπουργός τόνισε επίσης ότι η προσπάθεια που καταβάλ-

λεται πρέπει να αγκαλιασθεί από όλους και να αποτελέσει κοινό 

εθνικό στόχο και προτεραιότητα όλων στη μεγαλύτερη πρόκληση 

που ανέλαβε μέχρι σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία. Στη συνάντη-

ση έγινε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για την εμπλοκή του 

επιχειρηματικού κόσμου στην όλη προσπάθεια.

Το Δ.Σ. του ΕΒΕΛ 

συναντήθηκε με 

τον Υφυπουργό 

Προεδρίας για 

Ευρωπαϊκά θέματα
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Ο Διευθυντής του 

ΕΒΕΛ κ. Σωκράτης 

Ηρακλέους με 

τον Αντιπρόεδρο 

της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής 

για θέματα 

βιομηχανίας και 

επιχειρηματικότητας 

κ. Αntonio Tajani

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Επιμελητήριο Λευκωσίας σε Συνέδριο 

Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών

Το Εμπορικό και βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας συμμετείχε 

με το Διευθυντή του κ. Σωκράτη Ηρακλέους στο 12ο Συνέδριο του 

Οργανισμού Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών που πραγματοποιήθηκε 

στη Ρώμη. Στον Οργανισμό συμμετέχουν εκπρόσωποι 13 Ευρω-

παϊκών Πρωτευουσών.

Θέμα του συνεδρίου ήταν η «Αριστεία των Ευρωπαϊκών Πρωτευ-

ουσών» («The Excellence of European Capitals»). Χαιρετισμούς 

και παρουσιάσεις για τις διάφορες πτυχές του θέματος έγιναν 

από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Ρώμης κ. Giancarlo 

Cremonesi, το Δήμαρχο της Ρώμης k. Gianni Alemanno, τον 

Πρόεδρο του Οργανισμού Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών κ. Artuto 

Fernandez, το Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αττικής και 

Πειραιώς κ. Δημήτρη Μαθιό και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, αρμόδιο για θέματα βιομηχανίας και επιχειρηματικό-

τητας κ. Antonio Tajani.

Οι ομιλητές κάλυψαν το θέμα της Αριστείας των Ευρωπαϊκών 

Πρωτευουσών με αναφορές σε εμπειρίες των πόλεών τους. Οι 

ομιλίες κάλυψαν τους τρόπους διοίκησης ακυβέρνητων πόλεων, 

την πολυπλοκότητα των σχέσεων και τις αλληλοεπιδράσεις των 

μεγαλουπόλεων οι οποίες εμπλέκονται στη διακυβέρνηση και 

στρατηγικό σχεδιασμό με αντίκτυπο στο κόστος και την ποιότητα 

της ζωής των πολιτών.

Οι ομιλητές ανέλυσαν επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

οι Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες συνεπεία της οικονομικής κρίσης 

και της ύφεσης που μεταξύ άλλων παρεμποδίζουν την ανάπτυξη 

και αυξάνει την ανεργία.

Στις 22 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση του Συμ-

βουλίου του Οργανισμού στο Παρίσι στην οποία συζητήθηκαν οι 

εξελίξεις σε ότι αφορά τις πρωτεύουσες μέλη του Οργανισμού κυ-

ρίως σε θέματα οικονομίας και πώς αυτές επηρεάζουν την ανερ-

γία, τα αναπτυξιακά έργα των πόλεων υπό σχεδιασμό και εξέλιξη 

κλπ. Έγιναν παρουσιάσεις από τον κ. Julen Guez διευθυντή Οι-

κονομικών της MEDEF Με θέμα «Πολιτική, Οικονομική και Κοι-

νωνική κατάσταση στην Γαλλία μετά την εκλογή του Προέδρου 

Francois Hollande» και την κα Chiara Corraza γενική διευθύντρια 

του Greater Paris Investment Agency με θέμα «Paris Region: 

Economic Situation and Grand Paris Projects – Paris is on the 

Move». Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε μετά από πρόσκλη-

ση του κ. Σωκράτη Ηρακλέους όπως η επόμενη Γενική Συνέλευση 

του Οργανισμού Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών για το 2013 πραγμα-

τοποιηθεί στη Λευκωσία. 

Συνάντηση με τον Πρέσβη της Ελλάδας

Οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της επιχειρηματικής συνερ-

γασίας με την Ελλάδα συζητήθηκαν σε συνάντηση του Έλληνα 

Πρέσβη κ. Βασίλη Παπαϊωάννου με τη ηγεσία του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας. 

Mε τον Πρέσβη, τον οποίο συνόδευε ο Προϊστάμενος Οικονομι-

κών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας κ. Βασίλης Σκρό-
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νιας, καλύφθηκαν θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους 

Κύπριους επιχειρηματίες που έχουν συναλλαγές με Ελλαδίτες ή 

δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο και κατατέθηκαν συγκε-

κριμένες εισηγήσεις για υποβοήθησή τους.

Συνάντηση με την Πρέσβειρα της Ολλανδίας

Συνάντηση με τη νέα Πρέσβειρα της Ολλανδίας στην Κύπρο κα. 

Brechje Schwachöfer είχε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-

τήριο Λευκωσίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε για σκοπούς γνωριμίας της Πρέ-

σβειρας με το Επιμελητήριο, για τους στόχους και τη δράση του. 

Έγινε συζήτηση και κατατέθηκαν εκτιμήσεις για τις προοπτικές 

της Κυπριακής Οικονομίας και γενικότερα της Ευρωζώνης.

Από πλευράς ΕΒΕΛ δόθηκαν πληροφορίες για τις ευρύτατες 

Στιγμιότυπο από τη 

συνάντηση του ΕΒΕΛ 

με τον Πρέσβη 

της Ελλάδας 

κ. Βασίλη 

Παπαϊωάννου

Στιγμιότυπο από τη 

συνάντηση του ΕΒΕΛ 

με την Πρέσβειρα                

της Ολλανδίας
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Αντιπροσωπεία 

του ΕΒΕΛ 

συναντήθηκε με το 

Δήμαρχο Λατσιών 

κ. Παναγιώτη 

Κυπριανού

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

προοπτικές επιχειρηματικής συνεργασίας της Κύπρου όχι μόνο 

στον Κοινοτικό χώρο αλλά και ευρύτερα, ιδιαίτερα με τις ευκαιρί-

ες που διανοίγονται στον τομέα της ενέργειας μετά τον εντοπισμό 

κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Κυπριακή ΑΟΖ. Και οι δύο 

πλευρές δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν και εμβαθύνουν τις διαβου-

λεύσεις και τη συνεργασία τους.

Συνάντηση με το Δήμαρχο Λατσιών

Αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας της οποίας ηγείτο ο Πρόε-

δρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής συναντήθηκε 

στις 2 Απριλίου 2012 με το Δήμαρχο Λατσιών κ. Παναγιώτη Κυ-

πριανού. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πάγι-

ας πολιτικής και της στόχευσης του ΕΒΕ Λευκωσίας για ενδυνά-

μωση και περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων με τους Δήμους της 

Λευκωσίας.

Με την ευκαιρία της συνάντησης εκφράστηκε από πλευράς του 

ΕΒΕΛ ανησυχία για τις αρνητικές επιπτώσεις της περικοπής των 

χορηγιών της κυβέρνησης προς τους Δήμους εξ’αιτίας της οικονο-

μικής κρίσης που πιθανόν να οδηγήσει σε αύξηση των Δημοτικών 

Φορολογιών με αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηματικότητα. 

Το ΕΒΕΛ παρακάλεσε όπως οι Δημοτικές Φορολογίες παραμεί-

νουν οι ίδιες για τα επόμενα 2 χρόνια. Στη συνάντηση συζητήθη-

καν επίσης τα προβλήματα του οδικού δικτύου, η αύξηση των συ-

ντελεστών κάλυψης/δόμησης σε Βιομηχανικές Ζώνες, η αύξηση 

του συντελεστή για γραφεία σε βιομηχανικά τεμάχια πέραν του 

30%, καθώς και η ανάγκη ίδρυσης πυροσβεστικού σταθμού στα 

Λατσιά. Από πλευράς του Επιμελητηρίου παρευρέθηκαν επίσης 

στη συνάντηση ο κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου, Επίτιμος Γραμ-

ματέας, ο κ. Σωκράτης Ηρακλέους, Διευθυντής και ο κ. Ανδρέας 

Αντωνιάδης Διευθυντής Βιομηχανίας.

Συνάντηση με το Δήμαρχο Έγκωμης

Συνάντηση με το νέο Δήμαρχο Έγκωμης κ. Ζαχαρία Κυριάκου 

είχε αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας στις 20 Μαρτίου 2012. 

Η συνάντηση ήταν η πρώτη μεταξύ ΕΒΕΛ και του νέου Δημάρ-

χου Έγκωμης. Με την ευκαιρία αυτή ανταλλάχθηκαν απόψεις 

για συγκεκριμένα θέματα και προβλήματα. Συζητήθηκαν τα 

αναπτυξιακά έργα που θα γίνουν στην περιοχή Έγκωμης όπως 

τα σχέδια του κράτους για μεταφορά κυβερνητικών υπηρεσι-

ών στους χώρους της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων, η μετατροπή 

της Βιομηχανικής Ζώνης Έγκωμης σε μεικτή εμπορική ζώνη, η 

αναβάθμιση της περιοχής της οδού 28ης Οκτωβρίου και άλλα. 

Συζητήθηκαν επίσης τα προβλήματα του οδικού δικτύου και η 

κυκλοφοριακή συμφόρηση που παρατηρείται στην περιοχή και 

ζητήθηκαν μέτρα για απάμβλυνση, καθώς και το θέμα της αύ-

ξησης των δημοτικών φορολογιών. Η αντιπροσωπεία του ΕΒΕ 

Λευκωσίας αποτελείτο από τον Πρόεδρο κ. Κώστα Γεωργαλλή, 

τον Επίτιμο Γραμματέα κ. Παναγιώτη Παπαφιλίππου, το Διευ-

θυντή κ. Σωκράτη Ηρακλέους και την Ανώτερη Λειτουργό κα. 

Νιόβη Παρισινού.
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Αντιπροσωπεία του 

ΕΒΕΛ συναντήθηκε με 

το Δήμαρχο Έγκωμης            

κ. Ζαχαρία Κυριάκου

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του 

ΕλληνοΑυστραλέζικου Επιμελητηρίου

Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-

μελητήριο Λευκωσίας πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του 

Ελληνο-Αυστραλέζικου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι-

μελητηρίου κ. Γιώργος Μαυράκης. Σε μια ατμόσφαιρα αλλη-

λοενημέρωσης ο κ. Μαυράκης συναντήθηκε με το Διευθυντή 

του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Σωκράτη Ηρακλέους όπου συζητή-

θηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Έγινε ειδική αναφορά 

σε θέματα οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Αυ-

στραλίας και η προοπτική διεύρυνσης της. Στη συνάντηση 

επίσης συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας με τα δύο Επιμε-

λητήρια. Τον κ. Μαυράκη συνόδευε η συνεργάτης του στην 

Κύπρο κα. Ξένια Φωτίου Νομικός.

Εκδήλωση ΕΒΕΛ με τους υποψήφιους Δημάρχους Λευκωσίας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με τους υποψή-

Το ΕΒΕΛ συναντήθηκε 

με τον Πρόεδρο 

του Ελληνο – 

Αυστραλέζικου 

Επιμελητηρίου



16

ΕΜΠΟΡΙΚΟ BΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Μεγάλη επιτυχία 

σημείωσε η εκδήλωση 

του ΕΒΕΛ με 

τους υποψηφίους 

Δημάρχους 

Λευκωσίας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

φιους Δημάρχους Λευκωσίας κα. Ελένη Μαύρου, κ. Κωνστα-

ντίνο Γιωρκάτζη και κ. Κωνσταντή Καντούνα που οργάνωσε το 

Επιμελητήριο Λευκωσίας στις 28 Νοεμβρίου 2011. Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των προσπαθειών του Επιμε-

λητηρίου να γνωρίσει ο επιχειρηματικός κόσμος τις προτάσεις 

των υποψηφίων.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας, αφού ευχαρίστησε τους 

υποψηφίους Δημάρχους για την παρουσία τους, ανέφερε ότι 

το ΕΒΕΛ ενδιαφέρεται για τις θέσεις και τις απόψεις των υπο-

ψηφίων δημάρχων για τη Λευκωσία, διότι από τις πολιτικές 

που θα ακολουθήσουν θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και η 

δράση των επιχειρήσεων - μελών του Επιμελητηρίου. Το ΕΒΕΛ 

είναι στενός συνεργάτης του Δημαρχείου Λευκωσίας, αφού 

από κοινού προωθούνται πολλά σχέδια και προγράμματα για 

τη Λευκωσία.

Από την πλευρά τους οι υποψήφιοι δήμαρχοι παρουσίασαν στους 

παρευρισκόμενους το όραμα και το πρόγραμμά τους για την πρω-

τεύουσα και απάντησαν σε ερωτήσεις των παρευρισκόμενων.

Δράση Συνδέσμου Εμπόρων Χονδρικής Αγοράς Λευκωσίας

Επίσκεψη στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών και συνάντηση με 

τον Σύνδεσμο Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών πραγμα-

τοποίησε στις 21 Φεβρουαρίου 2012 αντιπροσωπεία του Συνδέ-

σμου Εμπόρων Χονδρικής Αγοράς Λευκωσίας ο οποίος είναι εγγε-

γραμμένος στο ΕΒΕ Λευκωσίας. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν 

η ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου Εμπόρων Χονδρικής Αγο-

ράς Λευκωσίας για τον τρόπο λειτουργίας της Κεντρικής Λαχανα-

γοράς Αθηνών, του οικείου Συνδέσμου, τον τρόπο οργάνωσης, το 

νομοθετικό πλαίσιο, τα θέματα ασφάλειας/υγείας και τους κανόνες 

καλής εμπορικής πρακτικής. Ενημερώθηκαν επίσης για τρέχουσες 

εξελίξεις αναφορικά με την τυποποίηση και συσκευασίες, τη σή-

μανση, τα θέματα εργοδότησης καθώς και τα ωράρια λειτουργίας. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων Χονδρικής Λαχα-

ναγοράς Αθηνών κ. Νικόλας Καλόγρης, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη 

του Συνδέσμου ξενάγησαν την κυπριακή αντιπροσωπεία στους χώ-

ρους της Αγοράς.Ο Σύνδεσμος είχε επίσης συνάντηση με το Δή-

μαρχο Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη στις 4 Μαΐου 2012 για 

τα προβλήματα που αφορούν την Χονδρική Αγορά Λευκωσίας. 

Ο Σύνδεσμος 

Εμπόρων Χονδρικής 

Αγοράς Λευκωσίας 

συναντήθηκε με το 

Σύνδεσμο Εμπόρων 

Αθηνών στην Αθήνα
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Συνάντηση με το Δήμαρχο της πρωτεύουσας 

Θέματα που αφορούν την πρωτεύουσα συζητήθηκαν στην 

πρώτη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπο-

ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας με το 

Δήμαρχο Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη. 

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ αναφέρθηκε στη διαχρονικά στενή 

και εποικοδομητική συνεργασία του Επιμελητηρίου με το 

Δήμο της Πρωτεύουσας και τόνισε την έντονη προσδοκία 

του ΕΒΕΛ για τη συνέχισή της. Είναι, πρόσθεσε, ταυτόση-

μοι και συνυφασμένοι οι στόχοι του Επιμελητηρίου Λευκω-

σίας με το Δήμο της πρωτεύουσας. 

Στόχος όλων μας είπε είναι να καταστήσουμε την πρωτεύ-

ουσα ελκυστική τόσο για τους τουρίστες όσο και για τους 

επιχειρηματίες Κύπριους και ξένους. Από πλευράς του ο 

κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης ενημέρωσε το Συμβούλιο για 

τους στόχους και τη στρατηγική του σε ό,τι αφορά το Δήμο 

της Λευκωσίας.

Το ΕΒΕΛ εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για την απόλυτη 

σύμπνοια με τον κ. Γιωρκάτζη στη στρατηγική που θέλει 

να ακολουθήσει σε ότι αφορά την αναπτυξιακή του πολιτι-

κή ενόψει και της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2012. 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων το θέμα του 

Μεγάρου Πολιτισμού, το οποίο όπως συμφωνήθηκε απο-

τελεί σημαντικό έργο υποδομής για την πρωτεύουσα. Το 

ΕΒΕ Λευκωσίας στηρίζει απόλυτα τις προσπάθειες του 

Δήμου για την έναρξη των εργασιών για την αναμόρφω-

ση της Πλατείας Ελευθερίας και σε σχέση με τις επικεί-

μενες εξελίξεις εξέφρασε τις ανησυχίες του για την πιθα-

νότητα της μη απρόσκοπτης λειτουργίας του Εμπορικού 

Κέντρου στην εντός των τειχών Λευκωσία κατά τη διάρκεια 

των εργασιών. Το Επιμελητήριο έθεσε στο Δήμαρχο την ει-

σήγησή του για ενοποίηση της Βουλής των Αντιπροσώπων 

με το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, καθιστώντας τη Βου-

λή λειτουργική σε ένα σύγχρονο κτίριο αξιόλογης αρχιτε-

κτονικής. Στη συνάντηση συζητήθηκαν και διάφορα άλλα 

θέματα όπως η καθαριότητα της πόλης, η ανάπλαση του 

παλιού ΓΣΠ και άλλα. 

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο έθεσε το ΕΒΕ Λευκωσί-

ας στη διάθεση του Δημάρχου για της διεργασίες για την 

ανακήρυξη της Λευκωσίας σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα το 

2017 και δεσμεύτηκε να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο 

χρειαστεί.

Συνάντηση με την Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου

Σε μνημόνιο συνεργασίας προχωρεί το Επιμελητήριο Λευ-

κωσίας (ΕΒΕΛ) με την Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, με 

στόχο την περαιτέρω συνεργασία τους. Σε συνάντηση τους, 

οι δύο φορείς αντάλλαξαν απόψεις και συζήτησαν θέματα 

που αφορούν την Αρχή Κρατικών Εκθέσεων. Συγκεκριμένα, 

συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω εμπλοκής του Επιμελητη-

ρίου Λευκωσίας στην όλη προσπάθεια για μεγαλύτερη συμ-

μετοχή εκθετών, στη διοργάνωση εξειδικευμένων εκθέσεων 

και στην προσπάθεια να καταστεί η Αρχή χώρος προσέλκυ-

σης περιφερειακών εκθέσεων. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής κ. Λοΐζος Κωνσταντίνου ενημέρω-

σε την αντιπροσωπεία του ΕΒΕΛ για τα σχέδια της Αρχής 

σε ό,τι αφορά την ανάπλαση και τον επανασχεδιασμό των 

περιπτέρων καθώς και όλου του χώρου της Έκθεσης. Τέ-

λος, οι δύο φορείς της Λευκωσίας συμφώνησαν να προχω-

ρήσουν σε μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την περαιτέρω 

στήριξη των σχέσεων τους.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκ μέρους του ΕΒΕΛ ο Πρό-

Το ΕΒΕΛ 

συναντήθηκε με 

το Δήμαρχο της 

πρωτεύουσας
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εδρος κ. Κώστας Γεωργαλλής, ο Επίτιμος Γραμματέας κ. 

Παναγιώτης Παπαφιλίππου και ο Διευθυντής κ. Σωκράτης 

Ηρακλέους. Εκ μέρους της Αρχής συμμετείχαν ο Πρόεδρος 

κ. Λοϊζος Κωνσταντίνου, ο Γενικός Διευθυντής κ. Μιχάλης 

Μιχαήλ και το μέλος του Συμβουλίου κα. Νίκη Λαζαρίδου.

Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας έχει 

μελετήσει επισταμένα τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου 

Λευκωσίας και έχει υποβάλει ενστάσεις για το σύνολο της 

ευρύτερης περιοχής της Λευκωσίας.

Γενικά το Αστικό Εμπορικό Κέντρο (ΑΕΚ) της πόλης, ιδιαί-

τερα της πρωτεύουσας, διαδραματίζει ένα κριτικό ρόλο ως 

το κέντρο για τη χωροθέτηση όλων των διοικητικών, εμπο-

ρικών, γραφειακών πολιτιστικών και πολλών άλλων διευ-

κολύνσεων και χρήσεων που καλύπτουν, τόσο την ανάγκη 

της πόλης και της επαρχίας, όσο και σε ορισμένους τομείς, 

ολόκληρης της Κύπρου. 

Το ΑΕΚ Λευκωσίας, αντίθετα με τις φραστικές προθέσεις 

των έκαστων Τοπικών Σχεδίων, συνεχώς φθίνει, εντός 

και εκτός των τειχών. Από την εφαρμογή του Νόμου Περί 

Πολεοδομίας και Χωροταξίας το Δεκέμβριο του 1990 μέ-

χρι σήμερα, πολλές βασικές χρήσεις αναγκαίες για οι-

κονομικά ορθή και βιώσιμη λειτουργία του ΑΕΚ, λόγω 

λανθασμένων χειρισμών ή/και αποφάσεων έχουν χωρο-

θετηθεί εκτός του κέντρου, με αποτέλεσμα κεντρικές ση-

μαντικές περιοχές του να υπολειτουργούν. 

Η μη ικανοποιητική κυκλοφοριακή διαχείριση και έλλει-

ψη χώρων στάθμευσης λόγω και του υφιστάμενου πυκνού 

ιστού της πόλης, οδήγησε στην απομάκρυνση σημαντικών 

εμπορικών και γραφειακών συγκροτημάτων με την ανοχή 

των Αρμοδίων Αρχών με όλες τις αρνητικές συνέπειες στη 

βιωσιμότητα του κέντρου. 

Η παλιά πόλη εντός των τειχών γενικά αλλά κυρίως κατά 

μήκος της Πράσινης Γραμμής, εκτός από μικρές εξαιρέ-

σεις, παραμένει εγκαταλειμμένη. Τα εναπομείναντα κατα-

στήματα υπολειτουργούν, και μεγάλες περιοχές φθίνουν 

χωρίς συντήρηση. 

Το ΕΒΕΛ υποστηρίζει ότι για αναστροφή της παρούσας κα-

τάστασης, πέραν των γενικών προνοιών του Τοπικού Σχε-

δίου Λευκωσίας και των επί μέρους μελετών για δύο Πο-

λυλειτουργικά Κέντρα στο ΑΕΚ, πρέπει να ετοιμαστεί ένα 

λεπτομερές Σχέδιο Περιοχής που να καλύπτει όλο το ΑΕΚ 

με πρόνοιες για μέτρα και κίνητρα που θα βοηθήσουν στην 

ανάκαμψη του και θα δώσουν τη θέση που του αρμόζει. 

Το ΕΒΕΛ εκτιμά ότι οι πρόνοιες αυτές θα πρέπει να καλύ-

πτουν τους ακόλουθους τομείς:

Ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Κέντρου  •

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Σε Μνημόνιο 

συνεργασίας 

προχώρησε το 

ΕΒΕΛ με την Αρχή 

Κρατικών Εκθέσεων 

Κύπρου
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για προσέγγιση σύγχρονων επιχειρηματικών αναπτύξεων 

που θα συμβάλουν στην οικονομική βιωσιμότητα του.

Ενθάρρυνση επιχειρηματιών να επενδύσουν στο ΑΕΚ, με  •

νέα και αυξημένα κίνητρα όπως αυξημένοι συντελεστές 

δόμησης, αυξημένοι όροφοι, μεικτές χρήσεις κ.α. 

Ανάδειξη του κέντρου σαν τουριστικό και πολιτιστικό  •

προορισμό, αξιοποιώντας την πλούσια υφιστάμενη 

υποδομή της εντός των τειχών Λευκωσίας και 

εμπλουτίζοντας την με νέες εγκαταστάσεις.

Προώθηση/τροχιοδρόμηση έργων των οποίων η  •

υλοποίηση καθυστερεί για οικονομικούς ή άλλους λόγους, 

π.χ. Αρχαιολογικό Μουσείο, Εθνική Πινακοθήκη, Μέγαρο 

Πολιτισμού, Κτίριο Βουλής, Δημοτικό Μέγαρο, Ανάπλαση 

του ΓΣΠ, κ.α.

Αναζωογόνηση της Πράσινης Γραμμής με ειδικά κίνητρα  •

και χρηματοδοτήσεις και αναπαλαίωση/αναδόμηση 

όπου κρίνεται αναγκαίο, με πλήρη χρηματοδότηση από 

το κράτος, ώστε να καταστεί πάλι ελκυστική σαν χώρος 

κατοικίας ή επιχείρησης.

Τροχοδρόμηση νέων έργων υποδομής, αναγκαίων για  •

την επιτυχή προώθηση των στόχων αναζωογόνησης και 

εμπλουτισμού του κέντρου, τέτοια είναι:

Δημιουργία χώρων πρασίνου και πλατειών έστω και  •

μικρών, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται απαλλοτριώσεις 

και κατεδαφίσεις υφιστάμενων οικοδομών, για δημιουργία 

ενός καλύτερου και πιο ανθρώπινου περιβάλλοντος. Η 

Λευκωσία είναι από τις λίγες πρωτεύουσες που στερείται 

επαρκών χώρων πρασίνου και πλατειών.

Για το σκοπό αυτό να αξιοποιηθεί και η τάφρος εκτός των 

τειχών, μεγάλα τμήματα της οποίας χρησιμοποιούνται μόνο 

σαν χώροι στάθμευσης.

Δημιουργία πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμου που  •

να συνδέουν τις πλατείες και τους χώρους πρασίνου 

μεταξύ τους και με το Γραμμικό Πάρκο του Πεδιαίου που 

καταλήγει στο δυτικό άκρο του ΑΕΚ.

Νέα προσέγγιση της κυκλοφορίας οχημάτων στο ΑΕΚ.  •

Με εξαίρεση την κυκλοφορία οχημάτων των μονίμων 

κατοίκων του ΑΕΚ, ελαχιστοποίηση της διακίνησης του 

ιδιωτικού αυτοκινήτου με:

α) πυκνή χρήση μικρών λεωφορείων που να καλύπτουν την 

περιοχή του κέντρου και 

β) με την ταυτόχρονη κατασκευή πολυώροφων χώρων 

στάθμευσης στην περίμετρο του αστικού κέντρου. 

Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού εντός και εκτός των  •

τειχών με προσεκτική επιλογή υλικών και εξαρτημάτων 

για πεζοδρόμια, πλακόστρωτα, παγκάκια, καλάθους 

σκυβάλων, φωτιστικά, πινακίδες, κ.α.

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει για το ξενοδοχείο  •

Λήδρα Πάλλας το οποίο ευρίσκεται σε κομβικό σημείο 

στην Πράσινη Γραμμή και η αξιοποίησή του θα μπορούσε 

να αποτελέσει μοχλό τουριστικής ανάπτυξης.

Η τάφρος και τα ενετικά τείχη παραμένουν εντελώς  •

αναξιοποίητα και έχουν καταστεί χώρος στάθμευσης με 

όλες τις αρνητικές επιπτώσεις.

Το ΕΒΕΛ είναι πρόθυμο να συνεργαστεί και να βοηθήσει 

Το Μέγαρο 

Πολιτισμού
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όπως μπορεί για επίτευξη των πιο πάνω στόχων. 

Πολιτιστική Πρωτεύουσα 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας ως 

ο επίσημος φορέας, που εκφράζει τον επιχειρηματικό κό-

σμο της Πρωτεύουσας, χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση 

την επιλογή της Λευκωσίας στη δεύτερη και τελική φάση. 

Στις 19 Ιουλίου, η Λευκωσία παρέδωσε την πρότασή της 

στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Η πρόταση θα 

αξιολογηθεί από 13μελή Επιτροπή (7 Ευρωπαίους και 6 

Κύπριους) και θα παρουσιαστεί ενώπιον της στις 14 Σε-

πτεμβρίου. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν 

ανεπίσημα περί τα τέλη Σεπτεμβρίου ενώ επίσημη ανακή-

ρυξη θα γίνει από το Συμβούλιο της ΕΕ τον Μάιο του 2013. 

Τα οφέλη για την Λευκωσία είναι πολλαπλά. Αξιοσημείω-

τες είναι οι πολιτιστικές και κοινωνικοοικονομικές συνέπει-

ες. 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 έτους και μετά. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαι-

ρία για αναζωογόνηση των πόλεων, ανάπτυξη της επισκε-

ψιμότητας τους, αλλαγή της εικόνας τους και για να γίνουν 

ευρύτερα γνωστές σε ευρωπαϊκή και διεθνή κλίμακα. 

Η πρόταση της Λευκωσίας συνοψίζεται στο μότο 

“Convergence Zone (Ζώνη Επικοινωνίας, Δημιουργίας 

και Αλλαγής): reshaping our future by bridging the buff ers 

between us (αναπλάθουμε το μέλλον μας, γεφυρώνοντας 

τις νεκρές ζώνες μεταξύ μας)”. Το ΕΒΕ Λευκωσίας και όλα 

του τα μέλη στηρίζουν έμπρακτα και ενεργά την προσπά-

θεια για να καταστεί η Λευκωσία Πολιτιστική Πρωτεύουσα 

της Ευρώπης για το 2017.

Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση το Εμπορικό και Βιομηχανι-

κό Επιμελητήριο Λευκωσίας χαιρέτησε την απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου για προκήρυξη διεθνούς αρχιτε-

κτονικού διαγωνισμού για την ανέγερση του κτηρίου του 

Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στο χώρο του Παλιού Νο-

σοκομείου Λευκωσίας.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη διε-

θνούς διαγωνισμού με κύριο στόχο την εμπλοκή στο έργο 

αρχιτεκτόνων με πείρα στο σχεδιασμό μουσείων. Το οικο-

νομικό κόστος του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού αναμένε-

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Το ΕΒΕΛ χαιρετίζει την 

προσπάθεια για να καταστεί 

η Λευκωσία Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης 

για το 2017

Στιγμιότυπο από τη 

συνάντηση του ΕΒΕΛ 

με τον Πρόεδρο 

και το Διευθυντή 

του Ιδρύματος 

Πολιτισμού κ. Κίκη 

Λαζαρίδη και Τάσο 

Αγγελή αντίστοιχα
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ται να ανέλθει στα €750,000, ενώ το κόστος ανέγερσης του 

μουσείου υπολογίστηκε γύρω στα €110 εκ.

Το έργο μπορεί να τροχιοδρομηθεί άμεσα αφού αυτό μπο-

ρεί να βοηθήσει άμεσα στην μείωση της ανεργίας. Στο τα-

μείο που ιδρύθηκε με νόμο το 1987 με αποκλειστικό σκοπό 

την ανέγερση του μουσείου στο οποίο κατατίθεται το 15% 

των κερδών από τα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ στην Κύ-

προ έχουν ήδη συγκεντρωθεί €45 εκατ. Το ΕΒΕ Λευκωσίας 

θεωρεί το νέο αρχαιολογικό μουσείο έργο υψίστης σημα-

σίας και ευρύτερης εμβέλειας που αναβαθμίζει την πολι-

τιστική μας υποδομή και συμβάλλει στην παρουσίαση και 

προβολή του αρχαιολογικού πλούτου που θα στεγάσει και 

θα περιλαμβάνει όχι μόνο τις αρχαιότητες που βρίσκονται 

στο Μουσείο της Λευκωσίας, αλλά και ένα μεγάλο αριθμό 

εκθεμάτων που για πολλά χρόνια βρίσκονται στοιβαγμένα 

σε αποθήκες.

Μέγαρο Πολιτισμού

Το ΕΒΕ Λευκωσίας κατά τον επισκόπηση χρόνο συνέχισε 

την ιδιαίτερη έντονη δραστηριότητά του για επίσπευση της 

διαδικασίας για άμεση έναρξη των εργασιών για ανέγερση 

και λειτουργία του Μεγάρου Πολιτισμού.

Το όλο θέμα συζητήθηκε σε αρκετές συναντήσεις με τον 

Πρόεδρο και το Γενικό Διευθυντή του Μεγάρου, με το Δή-

μαρχο Λευκωσίας την υπουργό Εσωτερικών και άλλους 

φορείς.

Σε όλες τις συναντήσεις τέθηκε από το ΕΒΕ Λευκωσίας 

η θέση ότι το Μέγαρο Πολιτισμού αποτελεί για την πόλη 

μας εξαιρετικά σημαντικό έργο οικονομικής και πολιτιστι-

κής ανάπτυξης. Η κατασκευή του Μεγάρου Πολιτισμού Κύ-

πρου μπορεί να αρχίσει μετά την αποδέσμευση των σχετι-

κών κονδυλίων από τη Βουλή. Πρόκειται για έργο μακράς 

πνοής με ποικίλα οφέλη για την ποιότητα ζωής των πολι-

τών, που θα σημαδέψει την πορεία της κοινωνίας για πολ-

λές δεκαετίες,

Η διαδικασία προσφορών για την κατασκευή του έργου 

βρίσκεται στο τελικό στάδιο και αναμένεται να ολοκληρω-

θεί σε μερικές εβδομάδες. Η χρονική συγκυρία αυξάνει τις 

ευεργετικές επιπτώσεις του έργου, αφού θα δώσει ισχυρή 

αναπτυξιακή ώθηση αυτή την κρίσιμη περίοδο και θα προ-

σφέρει άμεσα εργασία σε 1500 άτομα διαφόρων ειδικο-

τήτων, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της ανεργίας. 

Ταυτόχρονα είναι τώρα δυνατή η εξασφάλιση ανταγωνιστι-

κών προσφορών και η σημαντική μείωση του κατασκευα-

στικού κόστους.

Το Μέγαρο Πολιτισμού Κύπρου είναι το πρώτο Μεγάλο 

Έργο που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας για χρηματοδότηση από τα Διαρ-

θρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προγραμ-

ματική Περίοδο 2007 – 2013.

Πέρα από τα άμεσα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που έχουν 

ήδη αναφερθεί, η δημιουργία του Μεγάρου Πολιτισμού Κύ-

πρου θα προσφέρει:

Δημιουργία εκατοντάδων μόνιμων και άλλων θέσεων  •

εργασίας, άμεσα και έμμεσα, με την έναρξη λειτουργίας 

του Μεγάρου. 

Βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου και  •

ειδικά της Λευκωσίας με τα συνεπακόλουθα θετικά οφέλη 

στην τοπική οικονομία.

Θα αποτελέσει μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, θα  •

αναβαθμίσει αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά την 

πρωτεύουσα και θα βελτιώσει ουσιαστικά την ποιότητα 

ζωής των Κυπρίων. 

Θα φέρει τον πολιτισμό πιο κοντά σε όλους τους  •

πολίτες, καθιστώντας τον πιο προσιτό σε ομάδες όπως 

συνταξιούχοι, νέοι κλπ μέσω ειδικών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων.

Θα ενθαρρύνει τους νέους καλλιτέχνες και να προβάλει  •

καταξιωμένους Κυπρίους δημιουργούς.

Θα δώσει την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Κύπρο,  •

τοποθετημένη στο σταυροδρόμι ανάμεσα σε τρεις 

ηπείρους, να αποτελέσει γέφυρα πολιτιστικής 

συνεργασίας και ανάπτυξης ανάμεσα στην Ευρώπη και 

τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο με τα ανάλογα οικονομικά 

και πολιτικά οφέλη.

Επιπλέον το Μέγαρο Πολιτισμού θα αποτελέσει σημαντικό 

σημείο αναφοράς για το 2017, όταν μια από τις υποψή-

φιες κυπριακές πόλεις (ανεξάρτητα του ποια πόλη τελικά 

θα επιλεγεί) θα καταστεί Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευ-

ρώπης. Το Μέγαρο θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη και πιο 

σημαντική πολιτιστική υποδομή του τόπου, προσφέροντας 

χώρους πολιτιστικής δραστηριότητας τους οποίους η Κυ-

πριακή Δημοκρατία έχει το θλιβερό προνόμιο να αποτελεί 

τη μόνη ευρωπαϊκή χώρα που τους στερείται. 
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Καζίνο

Την άμεση λήψη απόφασης από την κυβέρνηση για ίδρυση 

και λειτουργία καζίνο στην Κύπρο, ζήτησε επανειλημμένα 

το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας. Το 

ΕΒΕΛ με ανακοίνωση του εξέφρασε την πλήρη απογοήτευ-

σή, του γιατί το θέμα δεν συμπεριλήφθηκε στα μέτρα ανά-

πτυξης που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Πάγια θέση του ΕΒΕΛ είναι ότι η λειτουργία καζίνου στη 

Λευκωσία είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ, 

γιατί θα επενεργήσει ευνοϊκά στην αναβάθμιση του τουρι-

στικού προϊόντος της πρωτεύουσας, η οποία ως μη πα-

ραλιακή πόλη χρειάζεται άλλους τρόπους προσέλκυσης 

τουριστικού ρεύματος. Ένα καζίνο στην πρωτεύουσα νο-

ουμένου ότι θα είναι υψηλών προδιαγραφών, θα αποτελεί 

σημείο αναφοράς της ευρύτερης περιοχής. Η Λευκωσία 

αναμφίβολα πρέπει να αποκτήσει το πρώτο καζίνο υψη-

λής στάθμης λειτουργίας που θα περιλαμβάνει εμπλου-

τισμένες ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις και ανέσεις. Πέραν 

τούτου, όμως, η Λευκωσία η μόνη μοιρασμένη πόλη της 

Ευρώπης ήδη προσφέρεται ως πρόσβαση στους τουρί-

στες για επισκέψεις στα καζίνα που λειτουργούν στα κα-

τεχόμενα, τακτική η οποία θα αντιστραφεί με την προσφο-

ρά καζίνου υψηλής στάθμης στην ελεύθερη πλευρά της 

πρωτεύουσας.Επισημαίνεται επίσης ότι η λειτουργία καζί-

νου στην ελεύθερη περιοχή της πρωτεύουσας θα επενερ-

γήσει ανασταλτικά και στη μετάβαση ελληνοκυπρίων στα 

κατεχόμενα, τα οποία αποδεδειγμένα επισκέπτονται για 

να χρησιμοποιούν τα καζίνα που λειτουργούν εκεί και θα 

θέσει τέλος στις εκροές εισοδημάτων και φόρων προς τα 

κατεχόμενα κάτι που αποτελεί εθνική υποχρέωση. Πέραν 

τούτου θα τερματιστεί το φαινόμενο όπου εκατοντάδες 

παράνομα καζίνο λειτουργούν παράνομα και χωρίς οποιο-

δήποτε έλεγχο από το κράτος. Αναμφίβολα, η ίδρυση κα-

ζίνου στη Λευκωσία θα βοηθήσει στην αύξηση των επισκε-

πτών της πόλης όπως και σε αύξηση των διανυκτερεύσεων 

οι οποίες, συνολικά κατ’ έτος, είναι οι χαμηλότερες παγκύ-

πρια. Το ιδεώδες είναι το καζίνο στη Λευκωσία να βρίσκε-

ται σε σημείο που θα αυξήσει τον αριθμό των περιηγητών 

στην πόλη δρώντας έτσι ως «μαγνήτης» αυξημένης κινητι-

κότητας εντός της πόλης.

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέ-

ρειας Λευκωσίας ενόψει της Διεθνούς Ημέρας Τουρισμού 

27 Σεπτεμβρίου 2011 και με στήριξη του ΚΟΤ, διοργάνωσε 

εκδηλώσεις στη Λευκωσία, με στόχο να προβάλει το τουρι-

στικό πρόσωπο της πρωτεύουσας σε ντόπιους και ξένους 

τουρίστες. 

Με σύνθημα «Γευτείτε τη Λευκωσία» και με έμφαση στην 

παράδοση, στην ιστορία και στον πολιτισμό της πρωτεύου-

σας, πραγματοποιήθηκαν οι εξής εκδηλώσεις:

Στιγμιότυπο από 

την απονομή των 

βραβείων στο 

Φωτογραφικό 

διαγωνισμό με θέμα 

«το παγωτό»
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης με θέμα το παγωτό. Τα  •

εγκαίνια έγιναν από τη Δήμαρχο Λευκωσίας κα. Ελένη 

Μαύρου στην Τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου και η έκθεση 

παρέμεινε ανοικτή για το κοινό για 5 μέρες.

Πραγματοποιήθηκε η «Γιορτή Παγωτού» στην Τάφρο  •

της Πύλης Αμμοχώστου. Τα εγκαίνια της γιορτής τέλεσε 

η Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

κα. Πραξούλλα Αντωνιάδου, ενώ απηύθυνε χαιρετισμό 

η Δήμαρχος Λευκωσίας κα. Ελένη Μαύρου και ο 

Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και 

Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρ. Αγκαστινιώτης. 

Στην εκδήλωση οι βιομηχανίες κυπριακού παγωτού 

προσφέρανε δωρεάν παγωτό, ενώ υπήρχε πλούσιο 

ψυχαγωγικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. 

Μεγάλη επιτυχία 

σημείωσε και η 

περσινή διοργάνωση 

της Γιορτής 

Παγωτού που έγινε 

στην τάφρο της 

Πύλης Αμμοχώστου 

Η τέως Δήμαρχος 

Λευκωσίας κα Ελένη 

Μαύρου χαιρετίζει τη 

«Γιορτή Παγωτού»
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Στη «Γιορτή Παγωτού» έλαβαν μέρος πάνω από 9.000 άτο-

μα, ντόπιοι και ξένοι. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δό-

θηκε ενημερωτικό υλικό για τη Λευκωσία. 

Στην ομιλία της στη «Γιορτή Παγωτού» η Υπουργός Εμπο-

ρίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κα. Πραξούλλα Αντωνι-

άδου συνεχάρη τους διοργανωτές και τόνισε ότι τέτοιες 

πρωτοβουλίες συμβάλλουν στην ενίσχυση του τουριστικού 

προϊόντος της πρωτεύουσας. Η Λευκωσία, είπε χαρακτηρι-

στικά, μπορεί να αποκτήσει τουρισμό από τη στιγμή που θα 

προβληθούν τα πολλά πλεονεκτήματα της, όπως η παρά-

δοση, η ιστορία και ο πολιτισμός της.

Φεστιβάλ Μπύρας Septemberfest

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περι-

φέρειας Λευκωσίας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-

λητήριο Λευκωσίας, και η DISPLAY ART συνδιοργάνωσαν 

για πρώτη φορά στην πρωτεύουσα το Σεπτέμβριο 2011 

το Φεστιβάλ Μπύρας με την ονομασία SEPTEMBERFEST 

NICOSIA BEER FUN FESTIVAL. Το Φεστιβάλ έγινε στο 

χώρο της Τάφρου Κωστάντζα και στην όλη δραστηριότητα 

συμμετείχαν εστιατόρια και μπυραρίες από την εντός των 

τειχών πόλη. Στόχος το φεστιβάλ να καταστεί ετήσιος θε-

σμός και σημείο αναφοράς για τη Λευκωσία. 

Το Φεστιβάλ ήταν υπό την αιγίδα του Δήμου Λευκωσίας. 

Τα εγκαίνια τέλεσε η Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού, κα. Πραξούλλα Αντωνιάδου Κυριακού, η οποία 

τόνισε ότι τέτοιες εκδηλώσεις αναζωογονούν την πόλη και 

προσελκύουν ξένους και ντόπιους επισκέπτες. 

Το Φεστιβάλ διήρκησε πέντε ημέρες και το επισκέφθηκαν 

πέραν των 15.000 ατόμων. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαι-

ρία να δοκιμάσουν τις 50 διαφορετικές μπύρες, κυπριακές 

και εισαγόμενες, να απολαύσουν την ποικιλία φαγητών και 

να διασκεδάσουν με το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ καταναλώθηκαν περίπου 

20.000 pint μπύρας, δηλαδή 10.000 λίτρα.  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Μεγάλη επιτυχία 

σημείωσε και το 

Φεστιβάλ Μπύρας, 

που διοργανώθηκε 

για πρώτη φορά στην 

Τάφρο Κωνστάνζα 

στη Λευκωσία
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Συνάντηση με τον Πρόεδρο της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών

Θέματα που αφορούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου 

συζήτησε σε συνεδρία της η Επιτροπή Εμπορίου του ΕΒΕ Λευ-

κωσίας στην οποία παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Κοινοβου-

λευτικής Επιτροπής Νομικών και Νομικός Σύμβουλος του ΕΒΕ 

Λευκωσίας κ. Ιωνάς Νικολάου. Από τα μέλη της Επιτροπής εκ-

φράστηκε η έντονη ανησυχία για την παρατηρούμενη αύξηση των 

ακάλυπτων επιταγών και την πρακτική των τραπεζών να χορη-

γούν ανεξέλεγκτα σε πελάτες τους βιβλιάρια επιταγών.

Ο κ. Νικολάου συζήτησε με τα μέλη της Επιτροπής μέτρα που θα 

μπορούν να αποτελέσουν  ασφαλιστικές δικλείδες για την  έκδο-

ση βιβλιαρίου επιταγών από τις τράπεζες, καθώς και τις επιπτώ-

σεις σε όσους εκδίδουν ακάλυπτες επιταγές.

Με την ευκαιρία της συνάντησης  ο κ. Νικολάου ενημέρωσε την 

Επιτροπή για την ετοιμασία νομοσχεδίου που αφορά την επίλυση 

διαφορών σε εμπορικές και αστικές υποθέσεις, μέσω διαμεσολά-

βησης. Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε πολύ επωφελής και για τις 

δύο πλευρές. Επειδή τα προβλήματα εντείνονται λόγω της οικο-

νομικής κρίσης αποφασίστηκε να  πραγματοποιούνται συχνά πα-

ρόμοιες συναντήσεις για παρακολούθηση της όλης κατάστασης.

Ξεπουλήματα

Τόσο η Επιτροπή Εμπορίου όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο του 

ΕΒΕΛ ασχολήθηκαν επισταμένα με το νομοσχέδιο που έχει ετοι-

μαστεί από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

με θέμα «Ο Περί των Προϋποθέσεων Πώλησης Εμπορευμάτων σε 

τιμές Εκπτώσεων Νόμος του 2011».

Το ΕΒΕ Λευκωσίας σαν θέμα αρχής τάσσεται ενάντια σε οποιο-

δήποτε νομοσχέδιο το οποίο θέτει περιορισμούς στα ξεπουλήμα-

τα. Πάγια θέση μας είναι ότι οι εκπτώσεις αποτελούν θεμελιώδες 

στοιχείο του σύγχρονου Μάρκετινγκ και ο χρόνος και ο τρόπος 

υιοθέτησης τους θα πρέπει να αφήνεται στην διακριτική ευχέρεια 

των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα με τα σημερινά δεδομένα της οικονο-

μικής κρίσης είναι ιδιαίτερα προφανές ότι αυτή  ακριβώς την τα-

κτική  ζητά η αγορά και οι καταναλωτές.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας κρίνει ότι ο περιορισμός στα ξεπουλήματα 

είναι αναχρονιστικός και ξεπερασμένος θεσμός και για το λόγο 

αυτό επανατονίζει την αντίθεσή του στην προώθηση του προτει-

νόμενου νομοσχεδίου και την κατάργηση της υφιστάμενης νομο-

θεσίας. Ταυτόχρονα όμως υποστηρίζει την άποψη και είναι έτοι-

μο να συμβάλει εποικοδομητικά και δημιουργικά στην κατεύθυνση 

εφαρμογής του Περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμου του 1987 

αλλά και του Περί Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχει-

ρήσεων προς τους καταναλωτές Νόμο του 2007 οι οποίοι δια-

σφαλίζουν ότι οι εκπτώσεις και οι προσφορές είναι πραγματικές, 

λειτουργούν προς όφελος του καταναλωτή και δε στοχεύουν στην 

εξαπάτησή του.

Αύξηση του κατώτατου μισθού

Το ΕΒΕ Λευκωσίας διαφώνησε με την απόφαση της Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αύξηση του κατώτατου 

Στιγμιότυπο από τη 

συνάντηση του ΕΒΕΛ 

με τον Πρόεδρο της 

Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Νομικών 

της Βουλής κ. Ιωνά 

Νικολάου

ΕΜΠΟΡΙΟ
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ΕΜΠΟΡΙΟ

μισθού για τους εργαζομένους. 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη σχε-

τική απόφαση και τονίζει ότι η τυχόν αύξηση του κατώτατου μι-

σθού θα επιτείνει τα πολλά υφιστάμενα προβλήματα στις επι-

χειρήσεις και θα οδηγήσει σε νέα αδιέξοδα τον επιχειρηματικό 

κόσμο. 

Ακόμα, η απόφαση αυτή, αναφέρει το ΕΒΕΛ θα διευρύνει το πρό-

βλημα της ανεργίας, αφού οι επιχειρήσεις αφενός δεν θα μπο-

ρούν να απορροφήσουν ανέργους από την αγορά και αφετέρου 

θα υποχρεωθούν να απολύσουν προσωπικό, λόγω των αλυσιδω-

τών επιπτώσεων πάνω στο κόστος μισθολογίου του υφιστάμενου 

προσωπικού τους. 

Τονίστηκε από το ΕΒΕΛ ότι σε μια εποχή, όπου η βιωσιμότητα 

και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων κρέμεται από μια κλω-

στή, είναι αδιανόητη, καταστροφική και εκτός τόπου και χρόνου, 

η απόφαση για αύξηση του κατώτατου μισθού.

Όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώ-

σεις της κρίσης και να βοηθήσουν τις οικονομίες τους, μειώνουν 

τους κατώτατους μισθούς, η Κύπρος δεν μπορεί να προχωρεί σε 

αύξηση τους. 

ΑΤΑ

Με ανακοίνωσή του το ΕΒΕ Λευκωσίας χαρακτηρίζει αυθαίρετη 

και ανορθόδοξη την προσέγγιση της Κυβέρνησης στο θέμα του δι-

αλόγου για την ΑΤΑ, καθώς η Υπουργός Εργασίας έχει αποφασί-

σει να διαβουλευτεί μόνο με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις απο-

κλείοντας τις επιχειρηματικές και εργοδοτικές οργανώσεις από τη 

διαμόρφωση κοινής πρότασης. 

Πρόσθετα, το Επιμελητήριο τονίζει ότι το περιεχόμενο των 

προτάσεων, όπως αναφέρονται σε σχετικά δημοσιεύματα, 

θα είναι χωρίς ουσιαστική επίδραση στην οικονομία από τη 

στιγμή που ξεφεύγουν από τη λογική του κατώτατου μισθού, 

καθώς συνεχίζουν την αντιπαραγωγική δομή της ΑΤΑ. Με τις 

προτάσεις αυτές δεν αναμένονται ουσιαστικές εξοικονομή-

σεις τόσο για το δημόσιο όσο και ιδιωτικό τομέα, διαιωνίζο-

ντας με αυτό τον τρόπο τη διάβρωση της ανταγωνιστικότη-

τας της οικονομίας. Η προτεινόμενη αναδιάρθρωση της ΑΤΑ 

θα αποφέρει εξοικονομήσεις γύρω στα 20 – 30 εκ., ευρώ, ενώ 

η διασύνδεση της ΑΤΑ με τον κατώτατο μισθό θα αποφέρει 

συνολικές μειώσεις γύρω στα 120 – 140 εκ. ευρώ.   

Ωράρια Τουριστικής Περιόδου

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαρίνος Καλλής και ο 

Διευθυντής του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Σωκράτης Ηρακλέους συμμε-

τείχαν στις συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον κα-

θορισμό της Τουριστικής Περιόδου τω τουριστικών περιοχών/ζω-

νών και των ωραρίων και αργιών των καταστημάτων στις περιοχές 

αυτές με βάση τον περί ρύθμισης της λειτουργίας των καταστη-

μάτων και των όρων απασχόλησης των υπαλλήλων τους Ν. 155(1) 

2006.

Σκοπός των συνεδριάσεων στις οποίες προεδρεύει ο Έπαρχος 

Λευκωσίας είναι η υποβολή εισηγήσεων προς την Υπουργό Εργα-

σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με το θέμα.

Οι εισηγήσεις του ΕΒΕΛ για το 2012 είναι:
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Ως τουριστική περιοχή να καθοριστούν οι Δήμοι της μείζονος  •

Λευκωσίας.

Η τουριστική περίοδος να ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του  •

χρόνου.

Τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων στην τουριστική  •

περιοχή να είναι αυτά που προβλέπονται από το Διάταγμα για 

το έτος 2011.

Όσον αφορά τις αργίες, να τηρηθούν αυτές της Πρωτοχρονιάς,  •

Κυριακής και Δευτέρας του Πάσχα.

Περαιτέρω, οι εκπρόσωποι του ΕΒΕΛ ζήτησαν όπως ληφθούν 

υπόψη τα πιο κάτω:

Παρατηρείται αυξημένη τουριστική κίνηση στη Λευκωσία την  •

περίοδο Νοεμβρίου – Μαρτίου.

Λόγω της επικείμενης ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής  •

Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, αναμένεται ότι κατά 

τους επόμενους μήνες θα επισκεφτούν την Κύπρο περίπου 

50000 – 60000 άτομα.

Το ΕΒΕΛ θεωρεί τις πιο πάνω ρυθμίσεις και ως μέτρο μείωσης  •

των αρνητικών επιπτώσεων επί της Κυπριακής οικονομίας από 

την οικονομική κρίση με την επιπρόσθετη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας.

Βραβεία εξαγωγών

Μέσα στα πλαίσια του θεσμού που ξεκίνησε το 1982 και οργα-

νώνεται από κοινού από το Κυπριακό και Εμπορικό και Βιομη-

χανικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού τα βραβεία εξαγωγών προϊόντων και Υπηρε-

σιών κατά το χρόνο που μας πέρασε απονεμήθηκαν στις πιο 

κάτω εταιρείες:

Το Βραβείο Εξαγωγών Βιομηχανικών Προϊόντων για επιχειρήσεις  •

με προσωπικό μέχρι 50 άτομα στην εταιρεία VITATRACE 

NUTRIITON LTD.

Το Βραβείο Εξαγωγών Βιομηχανικών Προϊόντων για επιχειρήσεις  •

με προσωπικό πέραν των 50 ατόμων στη βιομηχανία 

EPIPHANIOU SCRAP METALS LTD.

Το βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιχειρήσεις με προσωπικό  •

μέχρι 50 άτομα στη βιομηχανία PETROU BROS DAIRY 

PRODUCTS LTD.

Το Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιχειρήσεις με προσωπικό  •

πέραν των 50 ατόμων στην εταιρεία ALCO FILTERS (CYPRUS) 

LTD.

Το ειδικό βραβείο για εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων στην  •

εταιρεία A.A.S. ADVANCED AUTOMATION SYSTEMS LTD.

Βραβείο Υπηρεσιών στην εταιρεία OXFORD MANAGEMENT  •

LTD.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συγχαίρει όλες τις πιο πάνω εταιρείες και ιδι-

αίτερα τα μέλη του για τις σημαντικές επιχειρηματικές τους δρα-

στηριότητες.

Στιγμιότυπο από τα 

βραβεία εξαγωγών για 

το 2011
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Η μεταποίηση αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της βιομηχα-

νίας και η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές 

έφτασε το 2010 τα €3.253,9 εκ. Η προστιθέμενη αξία του το-

μέα  μειώθηκε στα €1.167,8 εκ. και η απασχόληση στις 34,5 

χιλιάδες. 

Η αρνητική πορεία της Κυπριακής οικονομίας έχει επηρεά-

σει δυσμενώς τον κλάδο της βιομηχανίας. Ο γενικός δείκτης 

βιομηχανικής παραγωγής για τους πρώτους τέσσερεις μήνες 

του 2012 παρουσιάζει μείωση γύρω στο 10% σε σχέση με την 

αντίστοιχη περίοδο το 2011.

Η Λευκωσία παραμένει ο σημαντικότερος συνεισφορέας στον 

τομέα της βιομηχανίας και ειδικότερα της μεταποίησης. Σε 

αυτό συμβάλλει η ιδιαίτερα ενισχυμένη υποδομή που διαθέτει 

και η οποία περιλαμβάνει 17 Βιομηχανικές Ζώνες, 3 Βιομηχα-

νικές Περιοχές και αρκετές Βιοτεχνικές Ζώνες/Περιοχές.

Η Επιτροπή Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας ασχολήθηκε 

επισταμένα με τα θέματα βιομηχανίας τόσο όσον αφορά θέ-

ματα πολιτικής όσο και ειδικά τοπικά/περιφερειακά προβλή-

ματα που απασχολούν τα μέλη του Επιμελητηρίου Λευκωσί-

ας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια έγιναν συναντήσεις με αρμόδια 

κρατικά τμήματα/υπηρεσίες και πραγματοποιήθηκαν ειδικές 

συνεδρίες/συσκέψεις με σκοπό την προώθηση των θέσεων 

του Επιμελητηρίου και τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης συγκε-

κριμένων θεμάτων/προβλημάτων. 

Παράλληλα η Επιτροπή του ΕΒΕΛ συμμετείχε στην αρμόδια 

Επιτροπή Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ.

Κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ΕΒΕ Λευκωσίας

Κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχα-

νίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε συνάντηση με αντιπρο-

σωπεία της Επιτροπής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας στις 

9 Φεβρουαρίου 2012.

Η επίσκεψη του κλιμακίου της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρή-

σεων και Βιομηχανίας εντάσσεται στα πλαίσια των διερευνη-

τικών αποστολών που διενεργούν κλιμάκια της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και αποσκοπούν στη διερεύνηση και καλύτερη κα-

τανόηση των συνθηκών που επικρατούν στις χώρες μέλη της 

Ε.Ε. ώστε να γίνεται ορθολογική και αντικειμενική παρακο-

λούθηση της αναθεωρημένης διαδικασίας ελέγχου προϋπο-

λογισμών αλλά και της πολιτικής « Ευρώπη 2020». 

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το επιχειρηματικό περι-

βάλλον, η βιομηχανική πολιτική, η καινοτομία και η αειφόρος 

ανάπτυξη υπό το πρίσμα της έκθεσης ανταγωνιστικότητας 

και της χάρτας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια έγινε αναφορά στα θέματα βιομη-

χανίας, στα  εργαλεία καινοτομίας, στην πρόσβαση σε χρη-

ματοδότηση, στη ρευστότητα και το κόστος χρήματος, στην 

εφαρμοσμένη έρευνα, στην  αποτελεσματική/αποδοτική δια-

χείριση των διαρθρωτικών ταμείων, στο εργατικό κόστος, στο 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Κλιμάκιο της 

Γενικής Διεύθυνσης 

Επιχειρήσεων 

και Βιομηχανίας 

της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής 

επισκέφθηκε το 

ΕΒΕΛ
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διοικητικό φόρτο,  στην οδηγία περί καθυστερημένων πλη-

ρωμών, στο κόστος ενέργειας, και στην οδηγία περί παροχής 

υπηρεσιών. Πρόσθετα αναφέρθηκε και η ανάγκη για προώθη-

ση μέτρων ανάπτυξης της οικονομίας των αυστηρών μέτρων  

δημοσιονομικού ελέγχου.

Κατά γενική ομολογία ήταν μια εποικοδομητική συνάντηση 

που επέτρεψε στους παρευρισκομένους να αναπτύξουν θέ-

σεις, απόψεις και εκτιμήσεις μέσα από ειλικρινή διάλογο.

Το κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομη-

χάνων αποτελείτο από τον κ. Lauro Panella, Οικονομικό Σύμ-

βουλο σε θέματα Βιομηχανικής Πολιτικής, τον κ. Domenico 

Lombardi, Cyprus Desk Offi  cer και τον κ. Claudiu Cristea, 

SBA Desk Offi  cer.

Από πλευράς ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. 

Κώστας Γεωργαλλής, ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας κ. Ντίνος 

Μιτσίδης, τα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας κ.κ. Παναγιώ-

της Παπαφιλίππου, Μαρίνος Καλλής, και Δήμος Δημοσθέ-

νους καθώς και ο Διευθυντής Βιομηχανίας κ. Ανδρέας Αντωνι-

άδης. Προσκεκλημένοι στη συνάντηση ήταν εκπρόσωποι του 

Κυπριακού Συνδέσμου Έρευνας και Καινοτομίας κ.κ. Αλέξαν-

δρος Μιχαηλίδης και Παναγιώτης Φιλίμης, ο κ. Πάνος Πρω-

τοπαπάς και ο κ. Μάριος Τσιακκής, Αναπληρωτής Γενικός 

Γραμματέας του ΚΕΒΕ. Σημειώνεται ότι το ΕΒΕ Λευκωσίας 

είχε επισκεφθεί τις Βρυξέλλες το Μάιο του 2011 στα πλαίσια 

αποστολής στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχα-

νίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο τη «Βιομηχα-

νική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη». 

Αναγκαία η Βιομηχανία για την Ευρώπη

Την ανάγκη για επανατοποθέτηση της βιομηχανικής πολιτικής 

στην καρδιά της πολιτικής για βιώσιμη ανάπτυξη της  Ευρώ-

πης τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

αρμόδιος Επίτροπος για θέματα Βιομηχανίας και Επιχειρημα-

τικότητας κος Antonio Tajani σε συνέδριο που πραγματοποι-

ήθηκε στις Βρυξέλλες στις 24 Νοεμβρίου 2011. 

Το συνέδριο με θέμα την «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτι-

κή για την εποχή της παγκοσμιοποίησης» διοργανώθηκε από 

τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής  με την ευκαιρία  της συμπλήρωσης  ενός 

έτους  από την εξαγγελία της νέας βιομηχανικής πολιτικής 

στα πλαίσια της στρατηγικής «Ευρώπης 2020». Το συνέδριο 

παρακολούθησε εκ μέρους του ΕΒΕ Λευκωσίας ο Διευθυντής 

Βιομηχανίας κ. Ανδρέας Αντωνιάδης.

Ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου, ο κος Tajani  σημεί-

ωσε ότι έχει παρέρθει ο καιρός όπου οι υπηρεσίες μπορούν 

πλέον  από μόνες τους να αποτελούν  την κινητήρια δύνα-

μη για την ανάπτυξη της Ευρώπης. Η οικονομική κρίση έχει 

Ο Αντιπρόεδρος 

της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής κ. Antonio 

Tajani τονίζει την 

αναγκαιότητα της 

βιομηχανίας για την 

Ευρώπη
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αποδείξει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να στηρίζεται σε 

στέρεες βάσεις γι’ αυτό επιβάλλεται η επαναδραστηριοποίη-

ση της μεταποίησης με τον επανασχεδιασμό της βιομηχανικής 

πολιτικής. Δεν πρέπει να χαθεί η συσσωρευμένη γνώση και 

ικανότητα να παράγει η Ευρώπη. 

Η αύξηση της συνολικής ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 

βιομηχανίας έχει ουσιαστική σημασία γι’ αυτό και η Ε.Ε. έχει 

προσδιορίσει συγκεκριμένους  τομείς για ενίσχυση της αντα-

γωνιστικότητας της οικονομίας προκειμένου να σημειωθεί ση-

μαντική πρόοδος για την επίτευξη των στόχων της στρατηγι-

κής «Ευρώπη 2020», ενώ αναμένονται πρόσθετοι σχεδιασμοί 

για ενίσχυση της βιομηχανίας.

Το συνέδριο χαιρέτησαν Ευρωβουλευτές, όπως η Francoise 

Grossetete, Υπουργοί Ευρωπαϊκών Κρατών όπως ο Υπουρ-

γός Οικονομίας και Εργασίας  της Φινλανδίας, εκπρόσωπος 

της προεδρεύουσας χώρας Πολωνίας του Ευρωπαϊκού Συμ-

βουλίου και  εκπρόσωποι μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων 

όπως της FORD και της  ΙΒΜ. Εντύπωση προκάλεσε η πα-

ρουσίαση του διεθνούς φήμης Γάλλου καθηγητή στο Πανεπι-

στήμιο του Χάρβαρντ  κ. Philippe Aghion ο οποίος υπερτόνισε 

την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. 

Στα πλαίσια της πιο πάνω επίσκεψης στις Βρυξέλλες  o Δι-

ευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας είχε συνάντηση με 

το νέο DESK OFFICER για την Κύπρο στη Γενική Διεύθυν-

ση Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κον Domenico 

Lombardi, ο οποίος έχει την ευθύνη για παρακολούθηση των 

θεμάτων  επιχειρήσεων και βιομηχανίας που αφορούν την Κύ-

προ.

Στη Βουλή για το Ηλεκτρικό Ρεύμα

Το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν στην ημερήσια διά-

ταξη της συνεδρίας της Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανί-

ας της  Βουλής των Αντιπροσώπων στις 3 Ιουλίου 2012 στην 

οποία αναζητήθηκαν λύσεις στο καυτό πρόβλημα του υπερ-

βολικά υψηλού κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος στον τόπο. 

Προηγήθηκε ευρεία σύσκεψη της ΡΑΕΚ με τα Επιμελητήρια 

και την ΟΕΒ όπου συζητήθηκαν διεξοδικά τρόποι για τη μεί-

ωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος το οποίο έχει 

εκτροχιαστεί από την έκρηξη στο Μαρί και εντεύθεν. Το ΕΒΕ 

Λευκωσίας συμμετείχε τόσο στην ευρεία σύσκεψη όσο και στη 

συνεδρία της Βουλής.

Πρόσθετα το ΕΒΕ Λευκωσίας ετοίμασε ολοκληρωμένο σημεί-

ωμα, αντιπαραβάλλοντας την Κυπριακή Νομοθεσία με σχετι-

κή Ευρωπαϊκή οδηγία, με έμφαση στη διευκόλυνση του αντα-

γωνισμού και το άνοιγμα της αγοράς, το κόστος ηλεκτρικού 

ρεύματος και την έκτακτη προσαύξηση καθώς και τρόπους 

για μείωση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος στις επιχειρή-

Ο Διευθυντής 

Βιομηχανίας του 

ΕΒΕΛ  συναντήθηκε 

με το νέο Deck 

Offi  cer για την 

Κύπρο κ. Domenico 

Lombardi
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σεις. Το περιεχόμενο του κειμένου είχε υιοθετηθεί σχεδόν 

στην ολότητα του από το ΚΕΒΕ.

Στη συνεδρία της Βουλής υπεβλήθηκε αίτημα για κατάργηση 

της μέγιστης ζήτησης της περιόδου αιχμής για τους εναπο-

μείναντες τρεις μήνες του καλοκαιριού. Βασική επιδίωξη είναι 

όπως δοθεί ανάσα στις επιχειρήσεις κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες, ώστε να αποφευχθεί το κλείσιμο τους και να συγκρα-

τηθεί η ανεργία. Το ΕΒΕ Λευκωσίας με ανακοίνωσή του στις 

18/07/2012 υπογραμμίζει  ότι είναι από το 2007 που υποδει-

κνύει ότι η Κύπρος κατατάσσεται στις χώρες με το ακριβό-

τερο βιομηχανικό ρεύμα και ότι αυτό θα είχε καταστροφικές 

επιπτώσεις στην οικονομία του τόπου. Η κάθε αύξηση στο κό-

στος ηλεκτρικής ενέργειας έχει πολλαπλασιαστική επίδραση 

σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. εργα-

τικό κόστος, πρώτες ύλες, πληθωρισμός κλπ) με αποτέλεσμα 

τη συστηματική διάβρωση της ανταγωνιστικότητας. 

Παράλληλα το  ΕΒΕ Λευκωσίας θεωρεί ότι είναι αδικαιολό-

γητο σε μια τέτοια δύσκολη χρονιά, τόσο με την οικονομική 

κρίση όσο και με τις επιπτώσεις από  την έκρηξη στο Μαρί, η 

ΑΗΚ να επιμένει στην πραγματοποίηση κερδών. 

Πρόσθετα θεωρείται παράλογο να συνεχίζεται η επιβολή 

έκτακτης αύξησης με τη δικαιολογία ότι είναι απαραίτητο για 

την επανάκτηση της δυνατότητας παραγωγής, ενώ  προφα-

νής στόχος είναι η  διατήρηση των κερδών της  ΑΗΚ όπως 

ήταν προϋπολογισμένα. Ακόμη μια παραδοξότητα είναι η επι-

βολή της έκτακτης αύξησης στη ρήτρα καυσίμων που είναι 

μεταβλητό έξοδο και έχει ήδη σχεδιαστεί για να αναπροσαρ-

μόζεται ανάλογα με τις εκάστοτε τιμές καυσίμων. Ουσιαστικά 

σημειώνεται διπλή αύξηση στην τιμολόγηση καυσίμων.

Τέλος, σημειώνεται  ότι η αξιοποίηση διαφόρων προνοιών της 

σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας όπως για αυτοπαραγωγή και 

κλειστά συστήματα διανομής, η ορθολογιστική αξιοποίηση 

των εφεδρικών συστημάτων παραγωγής καθώς και των ΑΠΕ 

για ιδίαν κατανάλωση  θα επιτρέψουν  να  αντιμετωπιστεί  το 

πρόβλημα της  μέγιστης ζήτησης αλλά και να  μειωθούν οι λο-

γαριασμοί  ηλεκτρικού ρεύματος.

Τέλος, το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε στη Δημόσια Διαβού-

λευση στις 30 Μαΐου 2012 αναφορικά με την τροποποίηση 

της νομοθεσίας περί ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρισμού.

Ηλεκτρονικός Χάρτης Επικίνδυνων/Εύφλεκτων 

Υλικών για Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές

Στις 22 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφι-

κή διάσκεψη για παρουσίαση του περιεχομένου και των δυ-

νατοτήτων του Ηλεκτρονικού Χάρτη Επικίνδυνων/Εύφλεκτων 

υλικών για τη Βιομηχανική Ζώνη/Περιοχή Στροβόλου. Η δημι-

ουργία του Ηλεκτρονικού Χάρτη Επικίνδυνων/Εύφλεκτων Υλι-

κών συντονίζεται από το ΕΒΕ Λευκωσίας και υλοποιείται σε 

συνεργασία με το Δήμο Στροβόλου, με την τεχνική υποστήρι-

ξη της Cyta και ενισχύεται με την ευγενή χορηγία του Υπουρ-

γείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

Στιγμιότυπο από 

την παρουσίαση 

του Ηλεκτρονικού 

Χάρτη Επικίνδυνων/ 

Εύφλεκτων υλικών 

για τη Βιομηχανική 

Ζώνη/Περιοχή 

Στροβόλου
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Το έναυσμα για την πρωτοβουλία αυτή έδωσε η προσπάθεια 

που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο 2010 για προώθηση μέτρων/

δράσεων, με στόχο την αντιμετώπιση και αποτελεσματική δι-

αχείριση των κινδύνων που προέρχονται από τη χωροθέτηση 

βιομηχανικών ζωνών/περιοχών στα όρια του Δήμου Στροβό-

λου. Η προσπάθεια αυτή έχει καρποφορήσει και μια από τις 

δράσεις που έχουν προκύψει είναι η δημιουργία του ηλεκτρο-

νικού χάρτη με σχετικές πληροφορίες για επικίνδυνα/εύφλε-

κτα υλικά σε εγκαταστάσεις στη Βιομηχανική Ζώνη/Περιοχή 

Στροβόλου.

Το  Επιμελητήριο Λευκωσίας ανέλαβε να διερευνήσει τη δυ-

νατότητα ανάπτυξης ενός τέτοιου εργαλείου σε πιλοτική 

βάση για τη Βιομηχανική Ζώνη/Περιοχή Στροβόλου. Εξασφά-

λισε την τεχνική υποστήριξη της Cyta για το έργο, καθώς και 

την απαραίτητη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εμπορί-

ου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.  Ακολούθησαν διαβουλεύ-

σεις με διάφορες εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Πυροσβεστική, 

Αστυνομία, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Υπηρεσία Περι-

βάλλοντος) και τους υπόλοιπους εταίρους  και  σχεδιάστηκε 

το περίγραμμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.  Στη συνέχεια 

στάληκε ερωτηματολόγιο στις επιχειρήσεις που δραστηριο-

ποιούνται στη Βιομηχανική Ζώνη/Περιοχή Στροβόλου, όπου 

κατέγραψαν τα στοιχεία τόσο όσον αφορά την επιχείρηση 

(στοιχεία επικοινωνίας, άτομα επικοινωνίας, χωροθέτηση ση-

μαντικών στοιχείων) όσο και τα επικίνδυνα εύφλεκτα/υλικά, 

απόβλητα, αλλά και υλικά σε μεγάλες ποσότητες που μπορεί 

δυνητικά  να αποτελέσουν κίνδυνο. Ακολούθησε η καταχώρη-

ση των στοιχείων στον ηλεκτρονικό χάρτη.

Στο σύστημα μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω ενός τερ-

ματικού, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Αστυνομία, ο Δήμος 

Στροβόλου, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και το Υπουρ-

γείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Στη συνέχεια το 

σύστημα θα λειτουργήσει πιλοτικά για κάποιους μήνες, ώστε 

να εντοπιστούν προβλήματα και δυσλειτουργίες  και να δι-

ορθωθούν. 

Στόχος του εργαλείου αυτού είναι όπως οι αρμόδιες υπηρε-

σίες καταφεύγουν στον ηλεκτρονικό χάρτη/μητρώο για να 

καθορίζουν σχέδιο δράσης για αντιμετώπιση πυρκαγιών. Από 

το χάρη θα ενημερώνονται εύκολα και γρήγορα για τα υπο-

στατικά, τα επικίνδυνα/εύφλεκτα υλικά και τις ποσότητες 

που είναι αποθηκευμένες, για την πρόσβαση και το ευρύτερο 

οδικό δίκτυο, τα γειτονικά υποστατικά κλπ., ώστε να αποφα-

σίζουν αποτελεσματικά το σχέδιο δράσης τους, όπως π.χ. το 

είδος του εξοπλισμού που θα χρειαστούν (αφρό, νερό κλπ) 

και τον αριθμό των οχημάτων, όπως επίσης και για ετοιμασία 

σχεδίου για εκκένωση της περιοχής. 

Πρόσθετα, θα υπάρχουν πληροφορίες για υποδομές/υπη-

ρεσίες, όπως υποστατικά ΑΗΚ, πυροσβεστικά υδροστόμια, 

άλλα επικίνδυνα σημεία κλπ. 

Οι αρμόδιοι  θα μπορούν  να εισέρχονται  στον ηλεκτρονικό 

χάρτη μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή  ή μέσω tablet, όπου 

θα είναι εγκατεστημένο το εργαλείο. Με το πάτημα στο χάρ-

τη ή την καταχώρηση του ονόματος του υποστατικού στο 

ευρετήριο, θα  καταλήγουν στο χάρτη της περιοχής με όλες 

τις λεπτομέρειες που απαιτούνται για την προετοιμασία για 

αντιμετώπιση της πυρκαγιάς/κρίσης.  

Πρόσθετα, το εργαλείο αυτό θα δίνει τη δυνατότητα στις αρ-

μόδιες υπηρεσίες να προβαίνουν σε προληπτικές ενέργειες / 

σχεδιασμούς. Αφού μελετήσουν τα στοιχεία για το κάθε υπο-

στατικό, θα μπορούν, με βάση τα δεδομένα, να καθορίζουν 

το βαθμό επικινδυνότητας των υποστατικών και να συμφω-

νούν πρόσθετα μέτρα/ενέργειες.

Τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα θα επικαιροποιούνται  

μια φορά το χρόνο, στα πρώτα χρόνια μέσω ερωτηματολο-

γίου και στη συνέχεια με την αποστολή κωδικού/κλειδί με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλες τις επιχειρήσεις,  ώστε να 

προβαίνουν στις ανάλογες διορθώσεις. Επίσης, λαμβάνονται 

όλα τα μέτρα για την ασφαλή διαχείριση και φύλαξη των δε-

δομένων και για την  πρόσβαση στο σύστημα.

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του Ηλεκτρονικού Χάρτη, ο 

οποίος συντονίζεται από το ΕΒΕΛ, υλοποιείται σε συνεργασία με το 

Δήμο Στροβόλου και την τεχνική υποστήριξη της Cyta
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Ο Υπουργός Υγείας σε αιμοδοσία του ΕΒΕ Λευκωσίας 

Με εξαιρετική επιτυχία στέφτηκε η αιμοδοσία που διοργάνω-

σε στις 13 Οκτωβρίου 2011 το ΕΒΕ Λευκωσίας σε συνεργασία 

με την Τοπική Επιτροπή Βιομηχάνων του συμπλέγματος Βιο-

μηχανικών Ζωνών και Περιοχών Δυτικής Λευκωσίας που κα-

λύπτει τη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς, τη Βιομη-

χανική Ζώνη Παλιομετόχου και τη Βιοτεχνική Ζώνη Μάμμαρι. 

Αυτή είναι η όγδοη χρονιά που διοργανώνεται αιμοδοσία από 

την οικεία τοπική επιτροπή και η πρωτοβουλία αυτή χαιρετί-

στηκε από τον Υπουργό Υγείας κον. Σταύρο Μαλά ο οποίος 

επισκέφτηκε το χώρο της αιμοδοσίας. 

Στην αιμοδοσία παρέστησαν επίσης ο Πρόεδρος του ΕΒΕ 

Λευκωσίας κος Κώστας Γεωργαλλής, ο Πρόεδρος της Τοπι-

κής Επιτροπής κος Παναγιώτης Παπαφιλίππου, ο Διευθυντής 

Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας και ο κος Παναγιώτης Χρι-

στοφόρου εκ μέρους της εταιρείας Παγωτά Παπαφιλίππου 

που φιλοξένησε την αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις τους. 

Προσπάθειες επέκτασης του θεσμού  της 

αιμοδοσίας από το ΕΒΕ Λευκωσίας

Στις 24 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία που διορ-

γάνωσε το ΕΒΕ Λευκωσίας σε συνεργασία με την Τοπική Επι-

τροπή Βιομηχάνων για πρώτη φορά  στη Βιομηχανική Ζώνη 

Ιδαλίου – Πέρα Χωρίου Νήσου.

Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εται-

ρείας Aphrostrom στη Βιομηχανική Ζώνη Πέρα Χωρίου - Νή-

σου και έγινε εις μνήμη του πυροσβέστη Βασίλη Κρόκου ο 

οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη φονική έκρηξη της 11ης 

Ιουλίου 2011 στο Μαρί, και του οποίου η μητέρα εργάζεται 

για περισσότερα από 16 χρόνια  στη βιομηχανία  Aphrostrom. 

Με τις πρωτοβουλίες αυτές το ΕΒΕ Λευκωσίας προσδοκεί 

ότι θα προωθηθεί περαιτέρω αυτός ο ωραίος και ανθρωπι-

στικός σκοπός και ότι η αιμοδοσία στις Βιομηχανικές Ζώνες/

Περιοχές θα γίνεται σε οργανωμένη και συστηματική βάση. Ο 

κ. Γεωργαλλής εξέφρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κ. Πα-

ναγιώτη Παπαφιλίππου, Επίτιμο Γραμματέα του ΕΒΕ Λευκω-

σίας,  εμπνευστή της όλης προσπάθειας για προώθηση του 

θεσμού της αιμοδοσίας στις Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές η 

οποία όπως φαίνεται αποδίδει καρπούς καθώς βρίσκει αντα-

πόκριση. 

Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας 

στις Βιομηχανικές Περιοχές

Συνάντηση με το Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων 

κ. Γιώργο Πούφο είχε στις 27 Απριλίου 2012 αντιπροσωπεία 

του ΕΒΕ Λευκωσίας. Η αντιπροσωπεία αποτελείτο από τον 

Πρόεδρο του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστα Γεωργαλλή, το Διευ-

θυντή Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας, Ανώτερο Λειτουργό 

Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ και συνοδευόταν από  το νομικό σύμ-

Στιγμιότυπο από 

την επίσκεψη του 

Υπουργού Υγείας κ. 

Σταύρου Μαλά στο 

χώρο της αιμοδοσίας
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βουλο του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Ιωνά Νικολάου.

Η ανάγκη για τη συνάντηση προέκυψε με αφορμή επιστολή 

του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων για καταβολή φορολο-

γίας ακίνητης ιδιοκτησίας για βιομηχανικά τεμάχια σε κρατικές 

Βιομηχανικές Περιοχές. Το ΕΒΕ Λευκωσίας ενεργώντας άμε-

σα ζήτησε γνωμάτευση από το νομικό σύμβουλο του με βάση 

την οποία η υποχρέωση καταβολής του φόρου ακινήτου ιδιο-

κτησίας προκύπτει για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου (δηλαδή το 

κράτος) και όχι για το μισθωτή.

Μετά την εξέλιξη αυτή το ΕΒΕ Λευκωσίας ζήτησε συνάντηση 

με το Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων. Στη 

συνάντηση παρατέθηκαν τα γεγονότα και η σχετική επιχειρη-

ματολογία από το νομικό σύμβουλο του ΕΒΕ Λευκωσίας. Τελι-

κά  συμφωνήθηκε όπως τα σχετικά στοιχεία αποσταλούν στο 

Γενικό Εισαγγελέα για γνωμάτευση. Από το αποτέλεσμα θα 

εξαρτηθούν και οι παραπέρα ενέργειες του Επιμελητηρίου.

Συμμετοχή στην πλατφόρμα για μελλοντικές 

Βιομηχανικές Τεχνολογίες

Πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2012 η ιδρυτική συνάντη-

ση της Κυπριακής Πλατφόρμας για τις Μελλοντικές Βιομη-

χανικές Τεχνολογίες στην οποία συμμετέχει ως μέλος και το 

ΕΒΕ Λευκωσίας. Στην ιδρυτική συνάντηση της πλατφόρμας 

το ΕΒΕ Λευκωσίας εκπροσωπήθηκε από το Διευθυντή Βιο-

μηχανίας.

Η Κυπριακή Πλατφόρμα MANUFUTURE – CY θα αποτελεί 

την εθνική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατ-

φόρμας για τις μελλοντικές Βιομηχανικές Τεχνολογίες και έχει 

ως σκοπό να ευθυγραμμίζει την πολιτική και τις δραστηριό-

τητες της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας με τις ανάγκες της Τοπι-

κής Βιομηχανίας και να προσφέρει στην Κυπριακή Βιομηχανία 

πρόσβαση στα χρηματοδοτικά προγράμματα και στις συνερ-

γασίες της πλατφόρμας. Στρατηγική της MANUFUTURE είναι 

ο επαναπατρισμός της βιομηχανίας στην Ευρώπη. Οι στόχοι  

της πλατφόρμας είναι η ανταγωνιστικότητα στις κατασκευ-

αστικές / μεταποιητικές βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων, 

πρωτοπορία στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται από τις 

βιομηχανίες, οικολογικά και βιομηχανικά προϊόντα και τέλος 

πρωτοπορία σε προϊόντα / διαδικασίες καθώς και στις πολιτι-

στικές, ηθικές και κοινωνικές αξίες.   

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει το θεσμό των 

Πλατφόρμων για την προώθηση αποτελεσματικών συνεργα-

σιών και συνεταιρισμών που  αποτελούν κλειδί στην επιτυχή 

αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Οι πανευρωπα-

ϊκές πλατφόρμες έχουν αντίστοιχες εθνικές τοπικές  πλατ-

φόρμες για την καλύτερη οργάνωση τους και για να λαμβά-

νουν υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες.

Στιγμιότυπο από 

την αιμοδοσία που 

διοργάνωσε το ΕΒΕΛ 

στη Βιομηχανική 

Ζώνη Ιδαλίου – Πέρα 

Χωρίου Νήσου
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Η κυπριακή βιομηχανία οργανωμένη στα πλαίσια της Ευρω-

παϊκής τεχνολογικής πλατφόρμας για τις μελλοντικές βιομη-

χανικές τεχνολογίες MANUFUTURE θα έχει συγκροτημένη και 

τεκμηριωμένη άποψη.

Συνάντηση με το Υπουργείο Εσωτερικών 

για τα ενοίκια σε Βιομηχανικές Ζώνες

Συνάντηση με το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερι-

κών κ. Ανδρέα Ασσιώτη είχε στις 17 Ιουλίου 2012 αντιπροσω-

πεία του ΕΒΕ Λευκωσίας αποτελούμενοι από τον Πρόεδρο κ. 

Κώστα Γεωργαλλή και το Διευθυντή Βιομηχανίας. Κύριο αντι-

κείμενο της συνάντησης ήταν οι συμβάσεις μίσθωσης για τε-

μάχια σε Βιομηχανικές Ζώνες (διευκρινίζεται ότι δεν αφορά 

Βιομηχανικές Περιοχές) και τα αυξημένα ενοίκια που προέκυ-

ψαν από την ανανέωση των συμβάσεων. Η συνάντηση  ήταν 

συνέχεια της σύσκεψης του ΕΒΕ Λευκωσίας με την Υπουργό 

Εσωτερικών στις 11 Ιουνίου 2012.

Ο Γενικός Διευθυντής τόνισε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών 

αντιμετωπίζει με κατανόηση τα προβλήματα που αναφύονται 

από τις συμβάσεις μίσθωσης και θα επιδειχθεί η απαραίτητη 

ευαισθησία.        

Σαν πρώτο μέτρο, ο Γενικός Διευθυντής ανέφερε ότι οι επι-

χειρήσεις θα μπορούν να προσέρχονται στο Υπουργείο Εσω-

τερικών για ανανέωση της σύμβασης τους τουλάχιστον 2 χρό-

νια πριν τη λήξη της σύμβασης τους. 

Επιπρόσθετα θα επισπευθούν οι διαδικασίες αναθεώρησης 

της εκτίμησης για τις περιπτώσεις στις οποίες επίκειται ανα-

νέωση της σύμβασης. Εκ πρώτης όψεως το Υπουργείο επιδει-

κνύει την απαιτούμενη ευαισθησία για ρεαλιστική αναθεώρη-

ση των ενοικίων μέσα σε λογικά πλαίσια. Τέλος συζητήθηκαν 

προβλήματα που αφορούν τη διάρκεια των συμβάσεων και τη  

δήλωση πολιτικής. 

Ανανέωση των Συμβάσεων Μίσθωσης 

στις Βιομηχανικές Περιοχές

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε σε σύσκεψη στο Υπουργείο 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στις 15 Δεκεμβρίου 

2011 με αντικείμενο τις διαδικασίες ανανέωσης των συμβάσε-

ων μίσθωσης στις Βιομηχανικές Περιοχές.

Με βάση σχετικό έγγραφο που ετοιμάστηκε και συζητήθηκε 

μεταξύ Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και 

των Επιμελητηρίων οριστικοποιήθηκαν οι διαδικασίες για την 

ανανέωση των συμβάσεων μίσθωσης που λήγουν.

Συντελεστές Δόμησης / Κάλυψης στις 

Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές

Πάγιο αίτημα του ΕΒΕ Λευκωσίας είναι η αύξηση των συντε-

λεστών δόμησης/κάλυψης αλλά και του αριθμού ορόφων στις 

Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές.

Με την πρόταση αυτή, μεταξύ άλλων, μεγιστοποιείται η αξι-

οποίηση των υφιστάμενων βιομηχανικών τεμαχίων που είναι 

περιορισμένα σε αριθμό, προωθείται η ανάπτυξη του βιομη-

χανικού τομέα με την επέκταση υποστατικών χωρίς να υπάρ-

χει ανάγκη αγοράς νέων τεμαχίων, ανταποκρίνονται οι επιχει-

ρήσεις στις εναρμονιστικές υποχρεώσεις και συγκρατούνται 

και οι σχετικές αξίες στις τιμές γης.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας έθεσε το θέμα αυτό στις συναντήσεις με 

τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στις 30 

Ιουλίου 2012 και την Υπουργό Εσωτερικών στις 11 Ιουνίου 

2012.  Πρόσθετα προέβαλε σθεναρά το αίτημα του μέσα από 

τη διαδικασία αναθεώρησης των τοπικών σχεδίων Λευκωσίας, 

Νότιας Λευκωσίας και Τσερίου, όπου συμμετείχε με εκπροσώ-

πους του στα κοινά Συμβούλια.

Τέλος,  το ΕΒΕ Λευκωσίας προέβη σε ενστάσεις κατά του Το-

πικού Σχεδίου Λευκωσίας αναφορικά με τους συντελεστές 

δόμησης και κάλυψης.

Μείωση του χώρου πρασίνου στα βιομηχανικά τεμάχια

Ο συντελεστής κάλυψης 50% σε συνδυασμό με το 15% πρα-

σίνου είναι ανασταλτικός παράγοντας για τη μέγιστη αξιοποί-

ηση μικρών βιομηχανικών τεμαχίων.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας διαφωνεί με την αύξηση του παραχωρημέ-

νου ποσοστού πρασίνου για τα μεγάλα τεμάχια κατά τα πρό-

τυπα των Τοπικών Σχεδίων (15%+). Θα πρέπει να εξευρεθεί 

ένας πιο ορθολογιστικός τρόπος αξιοποίησης των υφιστάμε-

νων χώρων πρασίνου παρά αύξηση του ποσοστού, γιατί απλά 

στους χώρους αυτούς θα καταλήξουν να υπάρχουν μεγαλύτε-

ροι σκουπιδότοποι από αυτούς που υπάρχουν σήμερα.

Γι’ αυτό το λόγο το ΕΒΕ Λευκωσίας είχε υποβάλει σχετική έν-

σταση στο Τοπικό σχέδιο Λευκωσίας.
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ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ/ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Η Λευκωσία παραμένει η επαρχία με τη μεγαλύτερη βιομηχανι-

κή υποδομή. Στην πόλη και επαρχία Λευκωσίας είναι χωροθε-

τημένες τρεις  Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές. Σε αυτές 

εξακολουθούν να παρατηρούνται ελλείψεις σε σημαντικά έργα 

υποδομής (π.χ. χώροι στάθμευσης, πεζοδρόμια, οδοδείκτες/πι-

νακίδες, φωτισμός, περίφραξη) και σε υποστηρικτικές υπηρε-

σίες όπως αστυνόμευση/ασφάλεια και πυρόσβεση.

Πρόσθετα, ιδιαίτερο πρόβλημα προκύπτει στην εξασφάλιση 

επαρκούς και ασφαλούς προσβασιμότητας στις Βιομηχανικές 

Περιοχές σε ώρες αιχμής, καθώς η ασφαλής διέλευση φορτη-

γών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων καθίσταται ιδιαίτερα 

δύσκολη σε κάποιες Βιομηχανικές Περιοχές.

Στη Λευκωσία είναι επίσης χωροθετημένες 17 Βιομηχανικές 

Ζώνες καθώς και ο 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, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού καθώς και την Επαρχιακή Διοίκηση για την προώ-

θηση και υλοποίηση των προτεραιοτήτων κάθε ζώνης. Στην 

προσπάθεια αυτή συμβάλλει 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 ελλείψεις υποδομής στις Βιομηχανικές 

Ζώνες είναι η ασφαλτόστρωση του κεντρικού οδικού άξονα, η 

χάραξη εσωτερικού δικτύου, οι πεζόδρομοι, η ασφάλεια, ο φω-

τισμός και οι κατευθυντήριες πινακίδες.

Συζήτηση των προβλημάτων βιομηχανίας με το Υπουργείο

Τα προβλήματα βιομηχανίας που απασχολούν τα μέλη του ΕΒΕ 

Λευκωσίας στις Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές συζητήθηκαν σε 

συνεδρία της Επιτροπής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας στις 

8 Νοεμβρίου 2011. Στη συνεδρία προσκλήθηκε ο κος Γιώργος 

Μιχαήλ, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Βιομηχανικών Περιοχών 

στο Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας ο οποίος ανέπτυ-

ξε στα μέλη της επιτροπής τους σχεδιασμούς του Υπουργεί-

ου Εμπορίου και Βιομηχανίας αναφορικά με τα έργα υποδομής 

στις βιομηχανικές ζώνες/περιοχές και τις αντικειμενικές δυσκο-

λίες που αντιμετωπίζονται λόγω της στενότητας των δημόσιων 

οικονομικών. 

Συζητήθηκαν επίσης θέματα επέκτασης των συντελεστών δό-

μησης/κάλυψης στις βιομηχανικές ζώνες/περιοχές στα πλαίσια 

αναθεώρησης των τοπικών σχεδίων. Της επιτροπής προήδρευ-

σε ο νεοεκλεγείς Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας κος Ντίνος Μιτσί-

δης και παρέστησαν επίσης ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας 

κος Κώστας Γεωργαλλής καθώς και ο τέως Πρόεδρος κος Χρι-

στόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης.

Προώθηση προβλημάτων υποδομής στη Δυτική Λευκωσία

Μαζική ήταν η προσέλευση στη σύσκεψη που διοργάνωσε το 

ΕΒΕ Λευκωσίας στις 2 Φεβρουαρίου 2012 αναφορικά με τα 

προβλήματα υποδομής που απασχολούν το σύμπλεγμα Βιο-

μηχανικών Ζωνών/Περιοχών στη Δυτική Λευκωσία (Βιομηχανική 

Ζώνη Παλιομετόχου, Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς, 

Βιοτεχνική Ζώνη Μάμμαρι). 

Στιγμιότυπο από 

τη συνεδρία μεταξύ 

του ΕΒΕΛ και 

του Υπουργείου 

Εμπορίου
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Στη συνάντηση παρέστησαν ο Έπαρχος Λευκωσίας κ. Αργύρης 

Παπαναστασίου, ο Διευθυντής Βιομηχανικής Ανάπτυξης του 

Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιάννης 

Κοντός, ο προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας Βιομηχανι-

κών Περιοχών, κ. Γιώργος Μιχαήλ και  εκπρόσωποι των Τοπι-

κών Αρχών. Από το ΕΒΕ Λευκωσίας παρέστη ο Πρόεδρος κ. 

Κώστας Γεωργαλλής, ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής κ. 

Παναγιώτης Παπαφιλίππου, ο Διευθυντής Βιομηχανίας καθώς 

και μέλη του ΕΒΕ Λευκωσίας που δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Γεωργαλλής καλωσορί-

ζοντας τους προσκεκλημένους αναφέρθηκε στη συστηματική 

και διαχρονική εποικοδομητική συνεργασία του Επιμελητηρίου 

Λευκωσίας με την Επαρχιακή Διοίκηση, το Υπουργείο Εμπορί-

ου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και τις Τοπικές Αρχές 

στην προώθηση και επίλυση των προβλημάτων που αφορούν 

την υποδομή στις οικείες ζώνες / περιοχές. Ακολούθησε συζή-

τηση επί βασικών προβλημάτων όπως το οδικό δίκτυο ιδιαίτε-

ρα της Βιομηχανικής Ζώνης Παλιομετόχου και της Βιοτεχνικής 

Ζώνης Μάμμαρι, τα θέματα ασφάλειας / πυρασφάλειας, η συλ-

λογική διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων, τα ενοίκια στις Βι-

ομηχανικές Ζώνες / Περιοχές, το ιατρικό κέντρο, τα σκύβαλα, 

τις βιομηχανίες τροφίμων και την υδροδότηση. 

Με την ουσιαστική συμβολή του Επάρχου Λευκωσίας και των 

στελεχών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρι-

σμού τροχοδρομήθηκαν άμεσες λύσεις για κάποια βασικά θέ-

ματα, ενώ έγινε προγραμματισμός ενεργειών για αρκετά άλλα.

Σε συνέχεια των πιο πάνω ακολούθησε νέα σύσκεψη στις 15 

Ιουνίου 2012 για ανασκόπηση των προβλημάτων που απασχο-

λούν τα μέλη του ΕΒΕ Λευκωσίας που δραστηριοποιούνται στο 

σύμπλεγμα Βιομηχανικών Ζωνών/Περιοχών Δυτικής Λευκω-

σίας. Στη σύσκεψη παρέστησαν οι Πρόεδροι των Κοινοτικών 

Συμβουλίων Μάμμαρι, Παλιομετόχου και Κοκκινοτριμιθιάς, ο 

Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής κ. Παναγιώτης Παπαφιλίπ-

που καθώς και ο Διευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας. 

Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας και Δήμου 

Ιδαλίου για τις Βιομηχανικές Ζώνες

Συνάντηση με το Δήμαρχο Ιδαλίου κ. Λεόντιο Καλλένο είχε 

αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας την Παρασκευή 16 Μαρ-

τίου 2012.  Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα προβλήματα 

υποδομής στην βιομηχανική ζώνη Ιδαλίου, η οποία αποτελεί τη 

μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη παγκύπρια. Συζητήθηκαν επίσης 

θέματα που αφορούν το τοπικό σχέδιο Νότιας Λευκωσίας.

Εκφράστηκαν επίσης ανησυχίες για τις συνεχώς αυξανόμε-

νες κλοπές και διαρρήξεις που παρατηρούνται στην περιοχή 

γι’ αυτό και προωθείται ειδική πρωτοβουλία για αντιμετώπιση 

του φαινομένου σε συνεργασία του ΕΒΕ Λευκωσίας, του Δήμου 

Ιδαλίου και της αστυνομίας. 

Το ΕΒΕΛ συζητά 

τα προβλήματα 

υποδομής στη Δυτική 

Λευκωσία

Μαζική ήταν η προσέλευση στη σύσκεψη που διοργάνωσε το ΕΒΕΛ 

στη Δυτική Λευκωσία

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ/ΠΕΡΙΟΧΩΝ
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Της αντιπροσωπείας του ΕΒΕ Λευκωσίας ηγείτο ο Πρόεδρος  

κ. Κώστας Γεωργαλλής ο οποίος συνοδευόταν από τον κ. Πα-

ναγιώτη Παπαφιλίππου, Επίτιμο Γραμματέα και το Διευθυντή 

Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας. 

Συνάντηση ΕΒΕΛ με το Δήμαρχο Στροβόλου 

για Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές

Συνάντηση με το Δήμαρχο Στροβόλου Δρα Λάζαρο Σαββίδη 

είχε αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας στις 7 Μαρτίου 2012. 

Η συνάντηση είχε φιλοφρονητικό χαρακτήρα, καθώς ήταν η 

πρώτη συνάντηση του νέου Δημάρχου με το  ΕΒΕ Λευκωσίας 

αλλά με την ευκαιρία αυτή συζητήθηκαν και συγκεκριμένα θέ-

ματα/ προβλήματα.

Αξιολογήθηκε η πορεία ανάπτυξης του Ηλεκτρονικού Χάρτη 

Επικίνδυνων / Εύφλεκτων υλικών που συντονίζεται από το ΕΒΕ 

Στιγμιότυπο από τη 

συνάντηση του ΕΒΕΛ 

και του Δήμου Ιδαλίου 

για τις Βιομηχανικές 

Ζώνες

Στιγμιότυπο από 

τη συνάντηση του 

ΕΒΕΛ με το Δήμαρχο 

Στροβόλου για τις 

Βιομηχανικές Ζώνες

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ/ΠΕΡΙΟΧΩΝ
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Λευκωσίας και υλοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Στρο-

βόλου, την τεχνική υποστήριξη της Cyta και τη χορηγία του 

Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

Συζητήθηκαν επίσης τα προβλήματα οδικού δικτύου και προ-

σβασιμότητας στη Βιομηχανική Περιοχή/Ζώνη Στροβόλου κα-

θώς και στην ευρύτερη περιοχή και στην είσοδο  Λευκωσίας. 

Εκφράστηκε επίσης ανησυχία για τις συνεχώς αυξανόμενες φο-

ρολογίες από Δημοτικές Υπηρεσίες, εν μέσω οικονομικής κρί-

σης, και η παράκληση του ΕΒΕ Λευκωσίας όπως αυτές περιο-

ριστούν για 1-2  χρόνια. 

Της αντιπροσωπείας του ΕΒΕ Λευκωσίας ηγείτο ο Πρόεδρος  

κ. Κώστας Γεωργαλλής ο οποίος συνοδευόταν από τον κ. Πα-

ναγιώτη Παπαφιλίππου, Επίτιμο Γραμματέα και το Διευθυντή 

Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας. 

Ευρεία Σύσκεψη για τις Βιομηχανικές 

Ζώνες/Περιοχές Στροβόλου

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε ευρεία σύσκεψη που διοργάνωσε 

το ΕΒΕ Λευκωσίας στις 30 Μαΐου 2012 με αντικείμενο τα προ-

βλήματα που απασχολούν τα μέλη του που δραστηριοποιού-

νται στη Βιομηχανική Ζώνη/Περιοχή Στροβόλου.

Στη σύσκεψη παρέστησαν ο Δήμαρχος Στροβόλου Δρ. Λάζα-

ρος Σαββίδης και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δημαρ-

χείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού καθώς και μέλη του ΕΒΕ Λευκωσίας. Από το ΕΒΕ 

Λευκωσίας παρέστησαν ο Πρόεδρος κ. Κώστας Γεωργαλλής, 

ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ κ. Χριστόδουλος Ε. 

Αγκαστινιώτης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Βιομηχα-

νίας  κ. Γιαννάκης Κατσιδιάρης και ο Διευθυντής Βιομηχανίας 

του ΕΒΕΛ. Η συζήτηση κάλυψε θέματα υποδομής, λειτουργικό-

τητας και βιομηχανικής πολιτικής στα οποία τοποθετήθηκαν οι 

αρμόδιες υπηρεσίες. Τα παρευρισκόμενα μέλη είχαν την ευκαι-

ρία να αναδείξουν νέα  θέματα/προβλήματα και να υποβάλουν 

ερωτήσεις.

Τόσο ο Δήμαρχος Στροβόλου όσο και οι εκπρόσωποι του 

Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέλαβαν 

να διερευνήσουν και να προωθήσουν συγκεκριμένα προβλήμα-

τα που συζητήθηκαν και παραμένουν σε εκκρεμότητα. Μετα-

ξύ άλλων στη συζήτηση αναφέρθηκαν τα προβλήματα οδικού 

δικτύου και πρόσβασης στις Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές, η 

ασφάλεια και αστυνόμευση, οι Δημοτικές Φορολογίες, η σύν-

δεση των υποστατικών με το αποχετευτικό σύστημα, η καθα-

ριότητα και συντήρηση χώρων πρασίνου, η επιδιόρθωση πεζο-

δρομίων, τα αδέσποτα ζώα, οι φορολογίες και τα ενοίκια στις 

Βιομηχανικές Ζώνες. Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη ελεγχόμε-

νων  εισόδων/εξόδων στις Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές και 

η τοποθέτηση κατατοπιστικών πινακίδων. Τέλος αναφέρθηκε 

επίσης η ανάγκη όπως γίνουν μέτρα ευπρεπισμού κατά μήκος 

της Βιομηχανικής ζώνης/περιοχής Στροβόλου ενόψει της Κυ-

πριακής Προεδρίας.

Πρωτοβουλίες ΕΒΕ Λευκωσίας για Ασφάλεια 

Επιτυχής ήταν 

η σύσκεψη που 

διοργάνωσε το ΕΒΕΛ 

για τις Βιομηχανικές 

Ζώνες Στροβόλου

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ/ΠΕΡΙΟΧΩΝ
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Το ΕΒΕΛ 

αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες 

για την ασφάλεια 

των Βιομηχανικών 

Ζωνών της Νότιας 

Λευκωσίας

Βιομηχανικών Ζωνών Νότιας Λευκωσίας

Σύσκεψη για τα θέματα ασφάλειας/αστυνόμευσης στη Βιομη-

χανική Ζώνη Ιδαλίου – Πέρα Χωρίου Νήσου συγκάλεσε στις 28 

Μαΐου 2012 το ΕΒΕ Λευκωσίας.

Η ραγδαία ανάπτυξη που παρατηρείται στις Βιομηχανικές Ζώ-

νες Ιδαλίου και Πέρα Χωρίου-Νήσου αλλά και οι ανησυχητικές 

διαστάσεις που παίρνουν οι αυξανόμενες κλοπές αποτέλεσαν 

το αντικείμενο της σύσκεψης όπου και τροχιοδρομήθηκαν διά-

φορες ενέργειες και πρωτοβουλίες.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ιδαλίου, κ. Λεόντιος 

Καλλένος εκπρόσωποι του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Χω-

ρίου Νήσου, εκπρόσωπος του Γραφείου Πρόληψης Εγκλημά-

των του Αρχηγείου Αστυνομία, ο Σταθμάρχης του Αστυνομικού 

Σταθμού Πέρα Χωρίου Νήσου, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσί-

ας κ. Κώστας Γεωργαλλής, ο αντιπρόεδρος Βιομηχανίας του 

ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Ντίνος Μιτσίδης,  τα μέλη της Τοπικής Επι-

τροπής και ο Διευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας.

Συνάντηση με Δημόσια Έργα

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου 2011 στο Τμή-

μα Δημοσίων Έργων όπου συζητήθηκαν τα οδικά προβλήματα 

στην είσοδο της Λευκωσίας και ιδιαίτερα στη Λεωφ. Καλαμών. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η κα. Χρυστάλλα Μαλλούππα, Πρώ-

τη Εκτελεστική Μηχανικός και ο κ. Γιαννάκης Χ΄΄ Ιωσήφ του 

Τμήματος Δημοσίων Έργων, ενώ από το ΕΒΕ Λευκωσίας πα-

ρευρέθηκαν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κώστας 

Γεωργαλλής, ο Διευθυντής Βιομηχανίας και ο εκπρόσωπος της 

περιοχής Καλαμών στη Βιομηχανική Ζώνη Στροβόλου κ. Άγγε-

λος Τσιρίδης.

Οι εκπρόσωποι του ΕΒΕ Λευκωσίας τόνισαν την ανάγκη προ-

ώθησης άμεσων μέτρων για απάμβλυνση της κυκλοφοριακής 

συμφόρησης που έχει προκληθεί τα τελευταία χρόνια στην οδό 

Καλαμών αλλά και την τροχοδρόμηση μακροπρόθεσμων έργων 

που αναμένεται να επιλύσουν οριστικά το πρόβλημα.  

Τοπικό Σχέδιο Νότιας Λευκωσίας και Τσερίου

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε με εκπρόσωπό του στις εργα-

σίες του Κοινού Συμβουλίου για το Τοπικό Σχέδιο Νότιας Λευ-

κωσίας που καλύπτει το Δήμο Ιδαλίου και τις Κοινότητες Πέρα 

Χωρίου Νήσου, Αγίας Βαρβάρας, Αλάμπρας και Λύμπια. Πα-

ράλληλα συμμετείχε στις εργασίες του Κοινού Συμβουλίου για 

το Τοπικό Σχέδιο Τσερίου. Για όλες τις υπό αναφορά περιοχές 

προβλήθηκε και τεκμηριώθηκε το αίτημα του ΕΒΕ Λευκωσίας 

όπως υπάρξουν επεκτάσεις στις Βιομηχανικές Ζώνες, καθορι-

σμός εμπορικού άξονα, καθορισμός ειδικών χρήσεων και αύξη-

ση των συντελεστών δόμησης/κάλυψης.

Βελτιωτικά έργα

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια 

της επέκτασης του κεντρικού οδικού άξονα της οδού Σμύρνης 

στη Βιομηχανική Ζώνη Ιδαλίου. Το έργο υλοποιήθηκε από το 

Δήμο Ιδαλίου μέσα από τη σχετική διαδικασία όπως προβλέπε-

ται από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.  

Παράλληλα, μετά από πρωτοβουλία του ΕΒΕ Λευκωσίας, σε 

συνεργασία με την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, έγινε προ-

σωρινή επίστρωση του κεντρικού άξονα της Βιοτεχνικής Ζώνης 

Μάμμαρι. Τέλος, μετά από παρακινήσεις του ΕΒΕ Λευκωσίας 

προς το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το 

Τμήμα Δημοσίων Έργων ανέλαβε την βελτίωση/ανακατασκευή 

κρασπέδων και πεζοδρομίων στη Βιομηχανική Περιοχή Στρο-

βόλου.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ/ΠΕΡΙΟΧΩΝ
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Μεγάλη επιτυχία 

σημείωσε η 

εκδήλωση του ΕΒΕΛ 

για την κυπριακή 

οικονομία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τουρισμός

Αύξηση καταδεικνύουν τα στατιστικά στοιχεία της τουριστι-

κής βιομηχανίας του 2011 έναντι του προηγούμενου χρό-

νου. Συγκεκριμένα, οι αφίξεις τουριστών πολυήμερης παρα-

μονής κατά το 2011 έφθασαν τις 2.392,228 έναντι 2.172,998 

της προηγούμενης χρονιάς, σημειώνοντας αύξηση της τάξης 

του 10%. Tα έσοδα από τον τουρισμό ανήλθαν σε 1.767,0 εκ. 

ευρώ το 2011 έναντι 1.570,0 εκ. ευρώ του 2010 σημειώνοντας 

δηλαδή αύξηση της τάξης του 12,5%.

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 ιδιωτικοί θα πρέπει να συ-

νεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για την αναβάθμιση, βελτίωση 

και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. Επιπρόσθε-

τα πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα μέσω της ποιό-

τητας.

Η πόλη και επαρχία Λευκωσίας απορρόφησε το 5.6% των αφί-

ξεων παγκύπρια κατά το έτος 2011. Το ΕΒΕ Λευκωσίας από 

κοινού με την  Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 

Περιφέρειας Λευκωσίας καταβάλλει συστηματική προσπάθεια, 

πάντοτε σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, για 

αναβάθμιση της απαραίτητης υποδομής και  εκτέλεσης έργων, 

βελτίωσης και προβολής /προώθησης της Λευκωσίας ως του-

ριστικό προορισμό.

Εκδηλώσεις για την Οικονομία

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας πραγ-

ματοποίησε δύο σημαντικές εκδηλώσεις για την οικονομία. Και 

οι δύο εκδηλώσεις σημείωσαν εξαιρετική επιτυχία και τις πα-

ρακολούθησε μεγάλος αριθμός μελών και άλλων ενδιαφερο-

μένων. 

Η πρώτη εκδήλωση η οποία είχε θέμα «Η Κυπριακή Οικονομία 

μπροστά στο μικροσκόπιο των Βρυξελλών» πραγματοποιήθη-

κε στις 5 Δεκεμβρίου 2011.

Κύριοι ομιλητές ήταν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κίκης Καζα-

μίας, ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γιώρ-

γος Βασιλείου και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών κ. Μιχάλης 

Σαρρής. Συντονιστής ήταν ο επίτιμος Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. 

Μάνθος Μαυρομμάτης.

Σε εισαγωγική ομιλία του ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Κώστας Γε-

ωργαλλής  τόνισε τη σημασία της εκδήλωσης και ανάφερε ότι 



42

ΕΜΠΟΡΙΚΟ BΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ο επιχειρηματικός κόσμος ταλανίζεται από βασανιστικά ερω-

τήματα λόγω της παρατεταμένης κρίσης. Αφού είπε ότι ο ιδι-

ωτικός τομέας πληρώνει το μεγαλύτερο κόστος της κρίσης, 

επισήμανε ότι η Κύπρος πρέπει να προχωρήσει στη λήψη των 

μέτρων που συμφώνησαν κυβέρνηση και κόμματα, ώστε να 

αποφευχθεί η ένταξη της Κύπρου στο Μηχανισμό Στήριξης.

Ο κ. Γεωργαλλής χαιρέτησε τη συναίνεση των πολιτικών δυνά-

μεων για την οικονομία και κάλεσε όλους σε συστράτευση για 

ανατροπή των αρνητικών δεδομένων της οικονομίας.

Στη δική του ομιλία, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κίκης Κα-

ζαμίας είπε ότι τα μέτρα είναι απαραίτητα για να στείλουμε 

στο εξωτερικό το μήνυμα ότι η Κύπρος μπορεί να διορθώσει 

μόνη της τα δημόσια οικονομικά της. Χαρακτήρισε τα μέτρα 

δίκαια προς όλες τις κατευθύνσεις αλλά  είπε ότι δεν γνωρίζει 

κατά πόσον οι Οίκοι Αξιολόγησης θα αναβαθμίσουν με τα μέ-

τρα αυτά την Κύπρο.

Ο κ. Καζαμίας ανάφερε ότι είναι κάτι περισσότερο από αισι-

όδοξος και επισήμανε ότι στόχος είναι η μείωση του ελλείμ-

ματος το 2012 κάτω του 3%. Αναφορά έκαμε και στο θέμα 

του δανείου από τη Ρωσία λέγοντας ότι δεν υπάρχει οποιαδή-

ποτε πολιτική, οικονομική ή εμπορική δέσμευση της κυβέρνη-

σης προς τη Ρωσία. Οι όροι του δανείου, είπε, είναι ξεκάθαροι, 

αλλά λόγω του ότι αφορούν διμερή συμφωνία δεν μπορούν να 

δημοσιοποιηθούν.

Στη δική του ομιλία ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας κ. Γιώργος Βασιλείου μίλησε για την ανάγκη ενί-

σχυσης του χρηματοοικονομικού κέντρου της Κύπρου και την 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας μας. Ο κ. Βασιλείου επέκρινε 

όσους δεν συνειδητοποιούν την κρισιμότητα των καιρών και 

αντιδρούν στα νέα μέτρα. Ακόμα, καυτηρίασε τη στάση των 

συντεχνιών, με αφορμή τα νέα μέτρα. Αφού είπε ότι καθυστε-

ρήσαμε στη λήψη μέτρων, μίλησε για την ανάγκη συναντίληψης 

και συναίνεσης για να ξεπεράσουμε τη δύσκολη συγκυρία. Ο κ. 

Βασιλείου καθησύχασε τους παρευρισκόμενους ότι η Ευρωζώ-

νη δεν κινδυνεύει να διαλυθεί, γιατί η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 

είναι η μόνη λύση για την Ευρώπη.

Τέλος στη δική του ομιλία ο πρώην Υπουργός Οικονομικών κ. 

Μιχάλης Σαρρής ανέλυσε τις εξελίξεις στην ευρωζώνη, τονίζο-

ντας ότι κανένας δεν μπορεί να προβλέψει πως θα εξελιχθούν 

τα πράγματα. Αναφερόμενος στην Κύπρο, είπε ότι παρά το 

ότι όλοι απευχόμαστε την ένταξη στο Μηχανισμό Στήριξης, η 

κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ένα ανοιχτό διάλογο με τους ευ-

ρωπαίους, ώστε αν χρειαστεί να είμαστε προετοιμασμένοι για 

ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Και οι τρεις ομιλητές απάντησαν σε πολλές ερωτήσεις των 

παρευρισκομένων. Την όλη εκδήλωση χορήγησε η Pwc.

Στιγμιότυπο από την 

εκδήλωση

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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Η δεύτερη εκδήλωση με θέμα «Η Κυπριακή Οικονομία Σήμε-

ρα και Αύριο» πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2012 με ομι-

λητές τον Υπουργό Οικονομικών κ. Βάσο Σιαρλή, το Διοικητή 

της Κεντρικής Τράπεζας κ. Πανίκο Δημητριάδη και τον πρώ-

ην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γιώργο Βασιλείου. 

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κος Ανδρέας Χριστοφίδης 

Διευθύνων Σύμβουλος της KPMG.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής, υπο-

γράμμισε το γεγονός ότι τα μέλη του ΕΒΕΛ βρίσκονται σε από-

Επιτυχής ήταν η 

εκδήλωση του ΕΒΕΛ 

με ομιλητές τους κ.κ. 

Βάσο Σιαρλή, Πανίκο 

Δημητριάδη και 

Γιώργο Βασιλείου

Στιγμιότυπο από την 

εκδήλωση

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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γνωση, γιατί αφενός βλέπουν τις ανυπέρβλητες δυσκολίες που 

έχουν μπροστά τους και αφετέρου δεν βλέπουν πρωτοβουλίες 

και ενέργειες που θα μας βγάλουν από την ύφεση.

Στη συνέχεια, ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών να ενη-

μερώσει τους συμμετέχοντες για τις σκέψεις της κυβέρνησης 

σχετικά με την οικονομία.  

Από το Διοικητή ζήτησε ενημέρωση για τις προσπάθειες ανα-

κεφαλαιοποίησης των κυπριακών τραπεζών,  για το φαινόμενο 

της έλλειψης ρευστότητας χρήματος, για τις δυσκολίες χρημα-

τοδότησης των επιχειρήσεων από τις τράπεζες, για το ψηλό 

κόστος της χρηματοδότησης, για τα προβλήματα του κυπρια-

κού τραπεζικού συστήματος και άλλα σχετικά με το θέμα της 

οικονομίας. 

Από τον κ. Βασιλείου ζήτησε εισηγήσεις σχετικά για το πώς θα 

εξέλθει η κυπριακή οικονομία από την ύφεση και τη στασιμό-

τητα που σήμερα χαρακτηρίζει την οικονομία μας.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Οικονομικών κ. Βάσος Σιαρ-

λή είπε ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε και συνεχίζει να 

έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία, όπως 

αποτυπώνεται στους μακροοικονομικούς δείκτες, δηλαδή αρ-

νητικοί ρυθμοί ανάπτυξης, υψηλή ανεργία, και επιδείνωση των 

δημόσιων οικονομικών. 

Αναφερόμενος στις δύο μεγάλες κυπριακές τράπεζες, ο κ. 

Σιαρλή τόνισε ότι θα πρέπει να ενδυνμώσουν την κεφαλαιακή 

τους βάση με σημαντικά ποσά μέχρι το τέλος Ιουνίου. Πρώτι-

στη επιλογή, πρόσθεσε, είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση 

του θέματος της κεφαλαιοποίησης των τραπεζών μέσω ιδιω-

τικών λύσεων. 

Με βάση όμως τα σημερινά δεδομένα, υπάρχει μεγάλη πιθανό-

τητα το κράτος να χρειαστεί να παρέμβει για στήριξη μιας από 

τις κυπριακές τράπεζες. 

Η στήριξη αυτή, συνέχισε ο κ. Σιαρλή,  είτε θα προέλθει από 

διακρατικό δάνειο από τρίτη χώρα, είτε μέσω του μηχανισμού 

στήριξης της Ε.Ε.

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Πανί-

κος Δημητριάδης είπε ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα 

προχωρήσει σε βάθος έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν τις 

δύο μεγάλες κυπριακές τράπεζες στη σημερινή τους κατάστα-

ση. Σε σχέση με την μικροοικονομική πτυχή του τραπεζικού 

συστήματος και τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθε-

ρότητας, ο κ. Δημητριάδης είπε πως θα επιδιωχθούν αφενός 

οργανωτικές βελτιώσεις μέσα στην ίδια την Κεντρική Τράπεζα 

της Κύπρου, που θα στοχεύουν στη ενδυνάμωση του εποπτι-

κού πλαισίου και αφετέρου ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης 

των χρηματοοικονομικών κινδύνων στις ίδιες τις τράπεζες.

Ο κ. Δημητριάδης απηύθυνε μήνυμα συγκρατημένης αισιοδο-

ξίας ότι, παρά τις πολύ σημαντικές προκλήσεις που βρίσκο-

νται ενώπιον μας, με σκληρή δουλειά, με αγαστή συνεργασία 

ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, μεθοδικότητα και λε-

πτούς χειρισμούς, τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου, οι σημε-

ρινές δυσκολίες θα ξεπερασθούν.

Τέλος, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κ. Γιώργος Βα-

σιλείου ζήτησε να ληφθούν αποφάσεις τώρα, πριν από τις ελ-

ληνικές εκλογές, τονίζοντας ότι οι τράπεζες δεν είναι το μονα-

δικό μας πρόβλημα. 

Είπε ακόμα ότι έχει σημασία «να κάνουμε αυτά που μας λένε 

εγκαίρως. Δεν έχει σημασία αν θα φτάσουν τα 150 ή 200 εκα-

τομμύρια ευρώ για τις ανάγκες μας. Σημασία έχει ότι τόσο και-

ρό το λέμε και δεν το κάνουμε, και πρέπει να το κάνουμε».

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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EN ISO 9001:2008

Το ΕΒΕ Λευκωσίας εξακολουθεί να εφαρμόζει το σύστημα 

EN ISO 9001:2008. 

Σε επιθεώρηση που έγινε από την Κυπριακή Εταιρεία Πι-

στοποίησης – ΚΕΠ αναφέρονται τα εξής:

Διαπιστώθηκε ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-

ριο Λευκωσίας συνεχίζει να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου  EN 

ISO 9001:2008. Το ΕΒΕΛ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στα επιχειρηματικά δρώμενα της Λευκωσίας μέσα από τη 

στήριξη των επιχειρήσεων αλλά και τη διοργάνωση σημα-

ντικών εκδηλώσεων και συνεδρίων.

Ιστοσελίδα ΕΒΕ Λευκωσίας

Σημαντική ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες 

του Επιμελητηρίου καθώς και για θέματα που τους αφο-

ρούν μπορούν τα μέλη να αντλήσουν και από την ιστοσελί-

δα του ΕΒΕ Λευκωσίας.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας έχει προχωρήσει σε πλήρη αναβάθμι-

ση της ιστοσελίδας του (www.ncci.org.cy). H νέα δυναμι-

κή ιστοσελίδα ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις των 

μελών του ΕΒΕΛ. Η νέα δομή επιτρέπει στα μέλη να πλοη-

γούνται με ευκολία και ταχύτητα.

Η αναβαθμισμένη ιστοσελίδα δίνει στο ΕΒΕΛ μια αποτελε-

σματικότερη και δυναμική παρουσία στο διαδίκτυο.

Ηλεκτρονική έκδοση ΕΒΕ Λευκωσίας

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμβαδίζοντας με τη σύγχρονη τεχνο-

λογία συνέχισε να εκδίδει την ενημερωτική έκδοση με τίτλο 

«Επιχειρηματικά Νέα». Πρόκειται για εφημερίδα η οποία 

αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή σε όλα τα μέλη του 

Επιμελητηρίου. Μέσα από τις σελίδες της έκδοσης μπορεί 

ο κάθε επιχειρηματίας να ενημερώνεται σωστά και έγκαι-

ρα για διάφορα οικονομικά θέματα και για τις δραστηριό-

τητες του ΕΒΕ Λευκωσίας, ενώ αποκτά και τη δυνατότητα 

να εκφράζει τις απόψεις του για θέματα γενικότερου ενδι-

αφέροντος.

Τροποποίηση Καταστατικού

Πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου 2011 Έκτακτη Κα-

ταστατική Συνέλευση του ΕΒΕ Λευκωσίας για έγκριση Ει-

δικού Ψηφίσματος για τις καταστατικές αλλαγές του ΕΒΕ 

Λευκωσίας.

Οι καταστατικές αλλαγές οι οποίες έγιναν και αφορούν 

όλα τα Τοπικά επιμελητήρια όπως και το ΚΕΒΕ αφορούν 

κυρίως τη διαφοροποίηση στην εκπροσώπηση των Τοπι-

κών Επιμελητηρίων στο ΚΕΒΕ.

Οι αλλαγές αυτές συνοψίζονται στα εξής: 

Η σύσταση από το ΚΕΒΕ εκλεκτορικού σώματος που  •

αποτελείται από 105 μέλη που θα εκλέγει τον Πρόεδρο και 

τους πέντε Αντιπροέδρους τους ΚΕΒΕ. Το ΕΒΕ Λευκωσίας θα 

εκπροσωπείται στο ΚΕΒΕ από 24 μέλη.

Δημιουργείται θέση Αντιπροέδρου Οικονομικών αρμόδιου για  •

θέματα οικονομίας και οικονομικών του ΕΒΕ Λευκωσίας και 

καταργείται η θέση του Επίτιμου Ταμία.

Επίτιμος Αντιπρόεδρος ΕΒΕ Λευκωσίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Λευκωσίας σε συνεδρία του ημερομηνίας 

17 Οκτωβρίου 2011 απεφάσισε ομόφωνα όπως ανακη-

ρύξει τον κ. Ανδρέα Λοϊζίδη σε «Επίτιμο Αντιπρόεδρο του 

ΕΒΕ Λευκωσίας» .

Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕ 

Λευκωσίας ελήφθη σε ένδειξη της ελάχιστης αναγνώρισης 
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Στιγμιότυπο 

από την περσινή 

Γενική Συνέλευση 

του ΕΒΕΛ, όπου 

πρόσφερε εισφορά 

στη Ναυτική 

Βάση «Ευάγγελος 

Φλωράκης»

των υπηρεσιών που ο κ. Λοϊζίδης πρόσφερε στο Επιμελη-

τήριο Λευκωσίας κατά την πολύχρονη υπηρεσία του στο Δι-

οικητικό Συμβούλιο. 

Εισφορά στη Ναυτική Βάση Ευάγγελος Φλωράκης

Το ΕΒΕ Λευκωσίας στα πλαίσια της ετήσιας στήριξης του 

προς την Εθνική Φρουρά και της ευρύτερης κοινωνικής του 

προσφοράς αποφάσισε και στη περσινή Ετήσια Γενική Συ-

νέλευση αντί να βραβεύσει τους άριστους εθνοφρουρούς 

– πρότυπα ήθους και αρετής- να προσφέρει εισφορά στη 

Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης», η οποία υπέστη 

καταστροφικές ζημιές από την τραγική έκρηξη στο Μαρί.

Μέσω της εισφοράς αυτής το ΕΒΕΛ εξέφρασε την βαθειά 

του θλίψη και ταυτόχρονα απεριόριστη εκτίμηση για τα θύ-

ματα της τραγωδίας στη Βάση αξιωματικούς και άνδρες.

Το ΕΒΕΛ  ευχαριστεί ιδιαίτερα την Εθνική Τράπεζα της Ελ-

λάδος Κύπρου η οποία ήταν ο χορηγός.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Κώστας Γεωργαλλής 

Πρώην Πρόεδρος: Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης       

Επίτ. Πρόεδροι:   Κώστας Κωνσταντινίδης 

 Μιχαλάκης Μιχαηλίδης 

        

Μέλη:  

 Ιάκωβος Φωτιάδης 

 Ντίνος Μιτσίδης 

 Μιχάλης Μουσιούττας 

 Άκης Κελεπέσιης 

 Χρίστης Χριστοφόρου 

 Παναγιώτης Παπαφιλίππου 

        

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

Πρόεδρος: Άκης Κελεπέσιης 

 

Μέλη  Πάμπος Αγρότης 

 Νίκος Λακούφης 

 Θεόδωρος Κρίγγου 

 Ιάκωβος Κωνσταντινίδης 

 Μάριος Λένας 

 Χάρης Μιχαήλ 

 Νίκος Νουρής  

 Μιχάλης Μουσιούττας 

 Παναγιώτης Παπαφιλίππου 

 Έλενα Τάνου 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Πρόεδρος: Ντίνος Μιτσίδης 

             

Μέλη: Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης

 Δήμος Δημοσθένους 

 Κώστας Ζορπάς 

 Μαρίνος Καλλής 

 Παναγιώτης Παπαφιλίππου 

 Γιώργος Ψημολοφίτης                   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Πρόεδρος: Ιάκωβος Φωτιάδης 

            

Μέλη:  

 Πάμπος Αγρότης 

 Στέλιος Αναστασιάδης 

 Κώστας Ζορπάς 

 Μαρίνος Καλλής 

 Ντίνος  Μιτσίδης 

 Νίκος Νουρής  

 Παναγιώτης Παπαφιλίππου 

 Χριστάκης Χαραλάμπους 

Επιτροπές Εργασίας ΕΒΕ Λευκωσίας
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Πρόεδρος: Μάριος Λένας 

  

Μέλη : Μαρίνος Καλλής 

 Θεόδωρος Κρίγγου 

 Μιχάλης Μουσιούττας 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Πρόεδρος: Κώστας  Γεωργαλλής 

           

Μελη :  Χριστόδουλος  Ε. Αγκαστινιώτης          

 Στέλιος Αναστασιάδης 

 Άκης  Κελεπέσιης 

 Κώστας Κωνσταντινίδης 

 Μάνθος  Μαυρομμάτης 

  Ντίνος Μιτσίδης 

  Μιχαλάκης Μιχαηλίδης 

  Μιχάλης Μουσιούττας 

  Παναγιώτης Παπαφιλίππου 

  Ιάκωβος Φωτιάδης 

  Χρίστης Χριστοφόρου 

  Γιώργος Ψημολοφίτης                  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πρόεδρος: Χρίστης Χριστοφόρου 

 

Μέλη:  

 Ευγένιος Ευγενίου 

 Μαρίνος Καλλής 

 Θεόδωρος Κρίγγου 

 Μάριος Λένας 

 Μιχάλης Μουσιούττας 

 Χριστάκης Χαραλάμπους 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πρόεδρος: Μιχάλης Μουσιούττας 

 

Μέλη : Γιάννος  Αργυρού 

 Ευγένιος Ευγενίου 

 Άκης Κελεπέσιης 

 Θεόδωρος Κρίγγου 

 Ιάκωβος  Κωνσταντινίδης 

 Μάριος Λένας                             

 Έλενα Τάνου 

 Χρίστης Χριστοφόρου 

 

Επιτροπές Εργασίας ΕΒΕ Λευκωσίας
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Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Περιοχής και Ζώνης Στροβόλου

Πρόεδρος: Γιαννάκης Κατσιδιάρης 

 

Μέλη: Χριστόδ. Αγκαστινιώτης      

 Κώστας Γεωργαλλής 

 Χριστίνα Παπαβασιλείου  

 Ντίνος Σπύρου 

 Έλενα Χαρτούτσιου 

 Κρις Χριστοδούλου 

 

Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Περιοχής Εργατών

Πρόεδρος Νίκος Σωκράτους 

Αντιπρόεδρος: Νίκος Παρλάτας 

Γραμματέας: Αντώνης Πρωτοπαπάς 

Ταμίας: Ηλίας Ψημολοφίτης 

 

Μέλη: Γιάννος Χ’’ Γιάννης 

 Μιχάλης Χ’’ Κωστής 

 Σταύρος Χαραλάμπους       

 

Τοπική Επιτροπή Έγκωμης

Πρόεδρος: Σάββας Βαρναβίδης 

 

Μέλη: Άλκης Χ’’ Κυριάκου 

 Χρυστάλλα Τσιούπη 

 Χριστάκης Σεζίδης 

 

Τοπική Επιτροπή Παλαιομετόχου και Κοκκινοτριμιθιάς

Πρόεδρος: Παναγιώτης Παπαφιλίππου 

 

Μέλη: Αγαθοκλής Αγαθοκλέους  

 Ιάκωβος Νεοφύτου 

 Ανδρέας Ξιναρής 

 Μάριος Ξενοφώντος 

 Ανδρέας Κυριακίδης 

 Ανδρέας Κωνσταντινίδης 

Τοπικές Επιτροπές
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Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Ζώνης Λατσιών

Πρόεδρος: Άθως Πήττας 

 

Μέλη : Χριστόδουλος Παπαδόπουλος 

 Ιάκωβος Φωτιάδης 

 Πάνος Πέρος 

 Ζήνωνας Μαρκίδης 

Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Ζώνης Τσερίου

Πρόεδρος: Γεώργιος Κωνσταντίνου 

         

Μέλη: Παναγιώτης Νικολάου 

 Σωτήρης Κωνσταντίνου 

 Μάριος Βασιλειάδης 

 Κωνσταντίνος Σεβαστίδης 

 Κούλλης Γεωργίου 

  

Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Ζώνης 

Ιδαλίου / Πέρα Χωρίου Νήσου

Πρόεδρος: Ντίνος Μιτσίδης 

Μέλη : Λάκης Ζωτιάδης 

 Ανδρέας Ιωάννου 

 Σάββας Νικολάου 

 Φαίδων Παπαδόπουλος 

       Χρίστος Ττοφή 

         

Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Ζώνης 

Καϊμακλίου/Παλλουριώτισσας 

Πρόεδρος:  Γιάννης Βαλανίδης 

  

Μέλη:  Κώστας Καρσεράς  

 Χρίστος Ζαννέτος   

  Παύλος Λοϊζου 

 Δημοσθένης Σεβέρης 

 Πάμπος Αγρότης

 

Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Ζώνης Γερίου 

Πρόεδρος : Σταύρος Έλληνας 

Μέλη: Γιάννος Πυρίσης 

 Γιώργος Χριστοδούλου 

 Κάρολος  Πέτρου

Τοπικές Επιτροπές
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Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Οδός Δεληγιώργη 3

ΜΕΓΑΡΟ ΚΕΒΕ, 2ος όροφος,

Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία

Τηλ. +357 22889600, Φαξ: +357 22667433

e-mail: reception@ncci.org.cv

www.ncci.org.cy


