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Ο Έφορος Αποκρατικοποιήσεων 
ενημέρωσε το Συμβούλιο για την 
πορεία αποκρατικοποίησης της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, για την 
κρατική γη κ.α. 

l

Λεπτομέρειες στη σελ. 2 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Συζήτηση για την 
πρόληψη πυρκαγιών στις 

Βιομηχανικές Ζώνες 

σελ.3

Κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στο ΕΒΕ 

Λευκωσίας 

σελ. 2

Ενημέρωση για τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία στη 

Βιομηχανία

σελ. 3

Ενημέρωση για τις εξελίξεις 
στην αγορά Ηλεκτρικής  Ενέργειας

Το ΕΒΕΛ τόνισε ότι πρώτιστο μέλημα 
του είναι η εξασφάλιση χαμηλότερου 
κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τις 
επιχειρήσεις, καθώς το υψηλό κόστος 
ηλεκτρικού ρεύματος διαβρώνει την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε 
όλους τους τομείς

l

Λεπτομέρειες στη σελ. 3
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Γ ια την πορεία του προγράμματος 
των αποκρατικοποιήσεων των ημι-
κρατικών οργανισμών ενημέρωσε 

το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας, ο 
Έφορος Αποκρατικοποιήσεων κ. Κωνσταντί-
νος Ηροδότου.

Ο κ. Ηροδότου ενημέρωσε το Συμβούλιο για 
την πορεία αποκρατικοποίησης της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών, τα καθορισμένα προαπαι-
τούμενα του Μνημονίου και για τις τέσσερις 
επιλογές που προσφέρθηκαν στους εργαζό-
μενους. 

Όσον αφορά την κρατική γη, είπε πως μετά 
από τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, 
έχουν εντοπιστεί 18 περιπτώσεις στις οποί-
ες πρέπει να γίνουν συναλλαγές σε κρατικά 
τεμάχια στην Κύπρο, σε περίοδο 5 χρόνων. 
Οκτώ από αυτά τα τεμάχια αφορούν τη Λευ-
κωσία, εκ των οποίων τα 5 προορίζονται για 
πώληση, τα 2 για μίσθωση και το τελευταίο 
για πώληση και μίσθωση. Στη συζήτηση του 
θέματος της κρατικής γης συνέβαλε και ο 
Πρόεδρος του Πολεοδομικού Συμβουλίου, κ. 
Παύλος Φιλίππου, ο οποίος τόνισε ότι για την 
επιτυχή συναλλαγή των κρατικών τεμαχίων 
πρέπει να γίνει ένας ευρύτερος πολεοδομι-
κός σχεδιασμός σε συνεργασία με τα πανεπι-
στήμια και τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.

Έγινε επίσης, μια σύντομη ενημέρωση για 
τα υπόλοιπα θέματα που χειρίζεται ο Έφορος 
όπως είναι τα Εμπορικά Σήματα και λογότυπα 
των Κυπριακών Αερογραμμών, το Κρατικό 
Λαχείο και τα Κρατικά Περιουσιακά Στοιχεία 

της Ευρύτερης Περιοχής Τροόδους. 

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και απα-
ντήθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινή-
σεις επί σειρά θεμάτων.

On line ενημερωτική 
έκδοση του ΕΒΕ Λευκωσίας 
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Το ΕΒΕ Λευκωσίας ενημερώθηκε 
για το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων

Κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 στο ΕΒΕ Λευκωσίας

Σ υνάντηση με κλιμάκιο της Ευρω- 
παϊκής Επιτροπής είχε αντιπρο-
σωπεία του Εμπορικού και Βιο-

μηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας.  Η 
επίσκεψη εντασσόταν στα πλαίσια της  
ετοιμασίας από την 
Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή της έκθεσης 
Ανταγωνιστικότη-
τας.

Το κλιμάκιο απο-
τελείτο από εκ-
προσώπους της 
Γενικής Διεύθυν-
σης GROW, της 
Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών 
Υποθέσεων και της Μονάδας Υποστήριξης 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

Αντικείμενο της επίσκεψης του κλιμακίου 
ήταν το επιχειρηματικό περιβάλλον, η πρό-

σβαση στη χρηματοδότηση, η εξωστρέφεια 
και οι εξαγωγές, οι κατασκευές και τα θέ-
ματα έρευνας και καινοτομίας. Κατά τη δι-
άρκεια της συνάντησης υπήρξε  ανταλλαγή 
απόψεων και δημιουργικός διάλογος.

Το ΕΒΕ Λευκωσί-
ας φιλοξενεί ανά-
λογες επισκέψεις 
κλιμακίων από το 
2012, ενώ πέρυσι  
διοργάνωσε απο-
στολή στις Βρυξέλ-
λες με συναντήσεις 
σε αρκετές Γενικές 
Διευθύνσεις της 
Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής.

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από τη συνά-
ντηση με το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής στα γραφεία του ΕΒΕ Λευκωσίας.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση με τον Έφορο Αποκρατικοποιήσεων
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Τ ο ΕΒΕ Λευκωσίας συγκάλεσε σύσκε-
ψη με αρμόδιες υπηρεσίες για συ-
ζήτηση του θέματος της πρόληψης 

πυρκαγιών στις Βιομηχανικές Ζώνες από 
σπαρτά στις παρυφές βιομηχανικών υποστα-
τικών.

Στη σύσκεψη πα-
ρέστηκαν εκπρό-
σωποι του Υπουρ-
γείου Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βι-
ομηχανίας και 
Τουρισμού, της 
Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, της 
Επαρχιακής Διοί-
κησης Λευκωσί-
ας, του Τμήματος 
Επιθεώρησης Ερ-
γασίας, καθώς και 
του  Δήμου Γερίου 
και της  Τοπικής Επιτροπής Βιομηχάνων Βιο-
μηχανικής Ζώνης Γερίου.

Η σύσκεψη συγκλήθηκε με αφορμή προη-
γούμενη συνάντηση που διοργάνωσε το ΕΒΕ 
Λευκωσίας στη Βιομηχανική Ζώνη Γερίου 
καθώς προκύπτει σοβαρός κίνδυνος κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο για πυρκαγιά και μετά-
δοσης της στα βιομηχανικά υποστατικά από 

σπαρτά σε τεμάχια που γειτνιάζουν με βιομη-
χανικά τεμάχια που πολλές φορές φτάνουν 
μέχρι τις παρυφές της περίφραξης.

Οι επιχειρήσεις έχουν προβεί στις δικές τους 
ενέργειες για 
μείωση του 
κινδύνου στο 
εσωτερικό των 
εγκαταστάσε-
ών τους αλλά 
είναι αδύνατο 
να ελέγξουν το 
τι γίνεται εκτός 
του τεμαχίου 
τους. Πρέπει  
να αντιμετω-
πισθεί το όλο 
θέμα συνολικά 

και συλλογικά 
καθώς οι απο-

σπασματικές ενέργειες των επηρεαζόμενων 
επιχειρήσεων δεν έχουν φέρει οποιοδήποτε 
αποτέλεσμα.

Η συζήτηση ήταν πολύ παραγωγική, αναλύ-
θηκαν τα διάφορα θέματα, μελετήθηκαν οι 
διάφορες επιλογές και καθορίστηκαν συγκε-
κριμένα σχέδια δράσεις πάνω σε  τρεις άξο-
νες προς επίλυση του προβλήματος.

Σ υνάντηση με το νέο Πρόεδρο και 
Αντιπρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) είχε πρό-

σφατα αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας.

Η αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας συνε-
χάρη τα νέα μέλη της ΡΑΕΚ  για το διορισμό 
τους και τους ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο 
έργο τους.

Τόνισε ότι πρώτιστο μέλημα του Επιμελητηρί-
ου είναι η εξασφάλιση χαμηλότερου κόστους 
ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις κα-
θώς το υψηλό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος 
διαβρώνει την ανταγωνιστικότητα της οικονο-
μίας σε όλους τους τομείς (βιομηχανία, τουρι-
σμός, γεωργία). 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν το άνοιγμα της 

αγοράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για 
να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός που θα οδηγήσει 
σε χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος 
και οι εξελίξεις αναφορικά με την εφαρμογή 
του νέου μοντέλου αγοράς. Έγινε επίσης ανα-

φορά στις  υπό σχεδιασμό νέες διατιμήσεις 

και η ανάγκη όπως αυτές ανταποκρίνονται 

στις  ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσε-

ων. Τονίστηκε επίσης η υποχρέωση  για δια-

φάνεια στους λογαριασμούς της ΑΗΚ. Τέλος, 

τονίστηκε η ανάγκη για ακύρωση του τέλους 

ΑΠΕ που επιβάλλεται στην παραγόμενη ενέρ-

γεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας όπως 

επίσης και ρύθμιση της αυτοπαραγωγής τα 

Σαββατοκύριακα η οποία σήμερα δίνεται στο 

δίκτυο δωρεάν.

Στη συνάντηση υπήρξε παραγωγική και δημι-

ουργική ανταλλαγή απόψεων  και οι δύο φο-

ρείς δεσμεύτηκαν όπως συνεχίσουν τον εποι-

κοδομητικό διάλογο μεταξύ τους.

Ενημέρωση για τις εξελίξεις 
στην αγορά Ηλεκτρικής  Ενέργειας

Ενημέρωση για τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία 
για τη Βιομηχανία

Σ υνάντηση με τον κ. Κώστα Ια-
κώβου, Διευθυντή Προγραμ-
ματισμού στη Γενική Διεύ-

θυνση Ερευνητικών Προγραμμάτων 
Συντονισμού και Ανάπτυξης είχε η Επι-
τροπή Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας 
στις 8/1/2016.

Αφορμή για τη συνάντηση ήταν η επί-
σκεψη που διοργάνωσε το ΕΒΕ Λευκω-
σίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο 
του 2015 και ιδιαίτερα στη Γενική Διεύ-
θυνση Περιφερειακής Πολιτικής. 

Ο κ. Ιακώβου επεξήγησε το πλαίσιο που 
διέπει την κατανομή των διαρθρωτικών 
ταμείων καθώς και τα ποσά που κατανέ-
μονται για σκοπούς Μικρομεσαίων Επι-
χειρήσεων και για τη Βιομηχανία.

Τα μέλη της Επιτροπής τόνισαν την ανά-
γκη όπως ενισχυθούν τα μέτρα προς τη 
βιομηχανία καθώς και οι δράσεις που 
αφορούν την εξωστρέφεια.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Στιγμιότυπο από τη σύσκεψη 
για την πρόληψη πυρκαγιών

Συζήτηση για την πρόληψη 
πυρκαγιών στις Βιομηχανικές Ζώνες 
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