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Ο επιχειρηματικός κόσμος στήριξε 
και θα στηρίζει την προσπάθεια για 
επανεκκίνηση της οικονομίας, αλλά 
δεν είναι διατεθειμένος να χαριστεί 
σε κανένα που είτε ηθελημένα, είτε 
αθέλητα θα μπει τροχοπέδη στην 
προσπάθεια για επαναφορά του 
τόπου σε ανάπτυξη.

l

Βράβευση Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη για τη 
συμβολή του στην πολιτιστική ανάπτυξη 
της Λευκωσίας
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Ο επιχειρηματικός κόσμος στήριξε 
και θα στηρίζει την προσπάθεια για 
επανεκκίνηση της οικονομίας, αλλά 

δεν είναι διατεθειμένος να χαριστεί σε κανένα 
που είτε ηθελημένα, είτε αθέλητα θα μπει τρο-
χοπέδη στην προσπάθεια για επαναφορά του 
τόπου σε ανάπτυξη. Αυτό το μήνυμα έστειλε 
ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωρ-
γαλλής, μιλώντας στην Ετήσια Γενική Συνέ-
λευση του Επιμελητηρίου.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Γεωργαλλής, 
ο επιχειρηματικός κόσμος κι ο ιδιωτικός τομέ-
ας που πληρώνει το μεγαλύτερο τίμημα από 
την κρίση, πέρασε και περνά από πολλές συ-
μπληγάδες, αλλά με σοβαρές προσεγγίσεις, 
με μεγάλη υπευθυνότητα και σωστούς χειρι-
σμούς το ΕΒΕΛ κατάφερε να διαφυλάξει τη 
λειτουργία των περισσοτέρων επιχειρήσεων 
- μελών του.

Οικονομική κρίση
Αναφερόμενος αρχικά στο θέμα της οικονο-
μικής κρίσης, ο κ. Γεωργαλλής είπε ότι υγι-
είς και βιώσιμες επιχειρήσεις βρέθηκαν στην 
τραγική κατάσταση να αδυνατούν να ανταπο-
κριθούν στις υποχρεώσεις τους λόγω της μεί-
ωσης στον όγκο εργασιών τους, του βάρους 
του τραπεζικού δανεισμού τους, της καθυστέ-
ρησης στις εισπράξεις τους και της απουσίας 
νέων προοπτικών.

Στα πλαίσια αυτά, είπε ο κ. Γεωργαλλής, αντι-
προσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας επισκέφθηκε 
όλες τις μεγάλες τράπεζες και την Κεντρική 
Τράπεζα και συζήτησε τρόπους μείωσης των 
επιτοκίων. Το ζητούμενο, συνέχισε ο κ. Γε-

ωργαλλής ήταν η μείωση των επιτοκίων κατά 
3% με όφελος τόσο για τις τράπεζες και τους 
πελάτες τους, όσο και για την οικονομία ως 
σύνολο. Δυστυχώς όμως, είπε ο κ. Γεωργαλ-
λής, η πρόταση του ΕΒΕΛ δεν εισακούστηκε.

Αλλοπρόσαλλη νοοτροπία
Αναφερόμενος στην αλλοπρόσαλλη νοοτροπία 
μας, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας άσκησε 
έντονη κριτική για τους χειρισμούς στο θέμα 
των εκποιήσεων ακινήτων, στην αντίδραση 
των συντεχνιών για τη φορολόγηση του εφά-
παξ των δημοσίων υπαλλήλων και στις διεργα-
σίες για το ΓΕΣΥ.

Πιο συγκεκριμένα, για το θέμα των εκποιήσε-
ων των ακινήτων, είπε ότι αντί όλοι οι φορείς 
να συμφωνήσουν τη γραμμή πλεύσης και να 
διαπραγματευθούν υπεύθυνα με την τρόικα, 
ώστε να μην κινδυνεύσει το πρόγραμμα διά-
σωσης, το αποτέλεσμα ήταν να καθυστερήσει 
η καταβολή της δόσης των €336 εκατ. και να 
επανέλθει η αβεβαιότητα στο τραπεζικό σύ-
στημα.

Οι ίδιοι παραλογισμοί, συνέχισε ο κ. Γεωργαλ-
λής, ακολούθησαν και για το θέμα της φορο-
λόγησης του εφάπαξ των δημοσίων υπαλλή-
λων. 

Αρνητικές εξελίξεις σημειώνονται και στο 
θέμα του ΓΕΣΥ, επεσήμανε ο κ. Γεωργαλ-
λής, αφού η πρόταση του Υπουργού Υγείας 
για τη μεταφορά του Ταμείου του Οργανισμού 
Ασφάλισης Υγείας στο Υπουργείο του βρίσκει 
κάθετα εναντίον  το Επιμελητήριο. 

On line ενημερωτική 
έκδοση του ΕΒΕ Λευκωσίας 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & 
Οδός Δεληγιώργη 3

 Τ.Κ. 21455, 1509 Λευκωσία, 
Τηλ. 22889600, Φαξ 

22667433, Λευκωσία, Κύπρος
 e-mail: reception@ncci.org.cy, 
website: http://www.ncci.org.cy

Δημοσιογραφική επιμέλεια 
και τεχνική επεξεργασία

FMW FINANCIAL MEDIA WAY 
Αρμενίας 23Β, 2003 Γρ. 101, 

Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλ.: 22342005, Φαξ 22342006, 

e-mail: info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy

Ο επιχειρηματικός κόσμος 
δεν θα ανεχθεί τροχοπέδη

στην ανάπτυξη της οικονομίας

Συνέχεια στη σελ. 3

Στιγμιότυπο από τη Συνέλευση του ΕΒΕ Λευκωσίας

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΕΒΕ Λευκωσίας 
2014 – 2017

Πρόεδρος: Αναστασιάδης Στέλιος

Πρώην Πρόεδρος:  Γεωργαλλής Κώστας

Επίτ. Πρόεδροι:  Κωνσταντινίδης Κώστας
 Μαυρομμάτης Μάνθος
 Μιχαηλίδης Μιχαλάκης

Επίτ. Αντιπρόεδροι: Λακούφης Νίκος
 Λοίζίδης Ανδρέας
 
Αντιπρόεδροι:   
Εμπορίου: Φωτιάδης Ιάκωβος
Βιομηχανίας: Ζορπάς Κώστας 
Υπηρεσιών: Ευγενίου Ευγένιος
Τουρισμού: Τάνου Έλενα
Οικονομικών: Χριστοφόρου Χρίστης

Επίτ. Γραμματέας: Παπαφιλίππου Παναγιώτης
   
Διευθυντής: Ηρακλέους Σωκράτης

Επίτ. Μέλος: Σεβέρης Δημοσθένης 

Μέλη: Αγρότης Πάμπος 
 Αργυρού Γιάννος  
 Δημοσθένους Δήμος  
 Καλλής Μαρίνος 
 Κελεπέσιης Άκης
 Κρίγγου Θεόδωρος
 Κωνσταντινίδης Ιάκωβος 
 Λένας Μάριος 
 Μιτσίδης Ντίνος
 Μιχαήλ Χάρης 
 Μουσιούττας Μιχάλης 
 Νουρής Νίκος
 ΧαραλάμπουςΧριστάκης
 
Αριστίνδην Μέλη: Πρωτοπαπάς Πάνος
 Σαρρής Μιχάλης
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on line Επιχειρηματικά Νέα
 του ΕΒΕ Λευκωσίας

Συνέχεια από σελ. 2

Τ ο ΕΒΕ Λευκωσίας, μετά το πέρας 
της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 
του ΕΒΕ Λευκωσίας, απένειμε 

φόρο τιμής στο Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λε-
βέντης για τη σημαντική συμβολή του στην 
πολιτιστική ανάπτυξη της Λευκωσίας. Τόσο 
το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο, όσο και η 
Λεβέντειος Πινακοθήκη είναι έργα ορόσημα 
για την καλλιτεχνική και πολιτιστική ζωή της 
πρωτεύουσας. Το βραβείο παρέλαβε ο κ. 
Αναστάσιος Λεβέντης, Πρόεδρος του Ιδρύ-
ματος Α.Γ. Λεβέντη.

Βράβευση Ιδρύματος 
Α.Γ. Λεβέντη

Στιγμιότυπο από τη βράβευση 
του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας
με το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τ ο ΕΒΕ Λευκωσίας, τονίζοντας τον 
ιδιαίτερο  ρόλο που διαδραμα-
τίζουν η έρευνα και καινοτομία, 

προχώρησε στην υπογραφή Πρωτοκόλλου 
Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
στα πλαίσια των εργασιών της Γενικής Συ-
νέλευσης του ΕΒΕ Λευκωσίας. Με την υπο-
γραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας δια-
νοίγονται μεγάλες 
δυνατότητες και 
προοπτικές που 
θα είναι επωφε-
λείς για την οικο-
νομία, την κοινω-
νία και τον τόπο 
μας γενικότερα.
Οι δύο πλευρές 
επιθυμούν να συ-
νεργαστούν μέσα 
σε μια κοινή προ-
σπάθεια για:

1. Προώθηση της 
επιχειρηματικής, 
οικονομικής, επι-
στημονικής εκ-
παιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας 
και επέκταση της ήδη στενής συνεργασίας 
μεταξύ ΕΒΕΛ και Πανεπιστημίου Κύπρου.
2. Αμοιβαία συνεργασία που θα οδηγήσει 
στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευ-

νας που παρέχεται στο Πανεπιστήμιο με τις 
επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Λευ-
κωσίας

3. Ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών σε θέμα-
τα καινοτομίας, εκπαίδευσης –κατάρτισης, 
εφαρμοσμένης έρευνας και προώθησης 
της επιχειρηματικότητας που ανταποκρίνο-

νται στα σύγχρονα 
δεδομένα και τις 
ανάγκες της πραγ-
ματικής οικονομί-
ας.

Με την υπογραφή 
του Πρωτοκόλλου 
Συνεργασίας δια-
νοίγονται μεγάλες 
δυνατότητες και 
προοπτικές που θα 
είναι επωφελείς 
για την οικονο-
μία, την κοινωνία 
και τον τόπο μας 
γενικότερα. Το 
Πρωτόκολλο Συ-

νεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους του ΕΒΕΛ 
ο πρόεδρος κ. Κώστας Γεωργαλλής και εκ 
μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύ-
τανης κ. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης.

Στιγμιότυπο από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου 
Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Υποσχόμενοι τομείς
Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο Πρόεδρος του 
ΕΒΕ Λευκωσίας αναφέρθηκε στους τομείς της 
ενέργειας, των ξένων επενδύσεων, του τουρι-
σμού, των υπηρεσιών και της βιομηχανίας, οι 
οποίοι μπορούν να επαναφέρουν την οικονο-
μία σε τροχιά ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργαλλής είπε ότι 
ο τομέας της ενέργειας είναι πολύ υποσχόμε-
νος για την οικονομία και ότι αναμφίβολα το 
κέρδος θα προκύψει από τη στιγμή που θα 
αρχίσει η εμπορική αξιοποίηση του φυσικού 
αερίου. 

Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, συνέχισε 
ο κ. Γεωργαλλής είναι επίσης πολύ σημαντική 
για την ανάπτυξη της οικονομίας, ιδιαίτερα με 
τις αποφάσεις της κυβέρνησης για τις απο-
κρατικοποιήσεις ημικρατικών οργανισμών και 
τη δημιουργία έργων υποδομής. 

Αναφορικά με τον τουρισμό, ο Πρόεδρος του 
ΕΒΕΛ είπε ότι ο τουρισμός κατά τη διάρκεια 
των ετών 2013 και 2014, όχι μόνο βοήθησε 

την οικονομία αλλά συντήρησε χιλιάδες επιχει-
ρήσεις και έδωσε θέσεις εργασίας σε χιλιάδες 
πολίτες.

Ο τομέας των υπηρεσιών, καθώς και της βιο-
μηχανίας είναι εξίσου σημαντικοί αφού συμ-
βάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στην προώθηση 
της καινοτομίας, της τεχνολογίας, της έρευ-
νας, της ιατρικής και της ναυτιλίας.

Ανάπτυξη Λευκωσίας
Αναφορικά με την ανάπτυξη της Λευκωσίας, 
ο κ. Γεωργαλλής εξέφρασε τις ανησυχίες του 
για τη μη ολοκλήρωση έργων στην πρωτεύ-
ουσα, όπως είναι η πλατεία Ελευθερίας, αλλά 
και για τη μη αξιοποίηση χώρων όπως του πα-
λιού ΓΣΠ, της Αρχιγραμματείας, του οικοπέ-
δου απέναντι από το ξενοδοχείο Hilton και το 
παλιό Γενικό Νοσοκομείο.

Παράλληλα, χαιρέτισε την απόφαση της κυ-
βέρνησης για τη μετατροπή του Δημοτικού 
Θεάτρου Λευκωσίας σε Μέγαρο Πολιτισμού 
και  εξέφρασε την ελπίδα ότι μέχρι το τέλος 

του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
για το Σχέδιο Περιοχής Λευκωσίας.

Καζίνο
Για το θέμα της ίδρυσης και λειτουργίας καζί-
νο, ο κ. Γεωργαλλής είπε ότι το ΕΒΕΛ συμφω-
νεί με την απόφαση της κυβέρνησης για ίδρυση 
ενός καζίνο υψηλών προδιαγραφών, το οποίο 
θα προσελκύσει νέους τουρίστες στη χώρα μας.

Ταυτόχρονα, τόνισε ότι το καζίνο πρέπει να γί-
νει στην ευρύτερη περιοχή Λευκωσίας, για να 
μπορέσει να προσελκύσει ξένους επισκέπτες 
καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Το ΕΒΕΛ, 
πρόσθεσε, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για να πείσει τους ενδιαφερόμενους 
επενδυτές να προτιμήσουν τη Λευκωσία.

Καταλήγοντας ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ είπε ότι 
οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι 
πολύ μεγάλες, οι πληγές δεν έχουν κλείσει και 
τα εμπόδια δεν έχουν υπερπηδηθεί. Όμως, 
συνέχισε,  ο επιχειρηματικός κόσμος απέδειξε 
πολλές φορές ότι ξέρει πώς να αντιδρά στις 
προκλήσεις.
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Χαιρετισμοί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΕΒΕ Λευκωσίας

Υπουργός Εμπορίου 
Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, αφού 
ευχαρίστησε το ΕΒΕ Λευκωσίας για την πρό-
σκληση του να παραστεί και να απευθύνει χαι-
ρετισμό στη Γενική του Συνέλευση, είπε ότι η  
ανάπτυξη του εμπορίου για παράδειγμα, καθώς 
και η καθιέρωση της Κύπρου ως ένα σύγχρο-
νο και αξιόπιστο επιχειρηματικό και επενδυτικό 
κέντρο, αποτελούν βασικές προτεραιότητες για 
την Κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τον κ. Λακ-
κοτρύπη, κατά το τρέχον 
έτος, το Υπουργείο Ενέρ-
γειας, σε συνεργασία 
με τα Εμπορικά Κέντρα 
που διαθέτει στο εξωτε-
ρικό, αλλά και άλλους 
αρμόδιους φορείς, προ-

γραμματίζει και υλοποιεί ενέργειες οι οποίες 
επικεντρώνονται στις δυνατότητες και προοπτι-
κές συνεργασίας που διανοίγονται σε διεθνές 
επίπεδο.

Αναφορικά με την πολιτική ενίσχυσης της επι-
χειρηματικότητας, ο Υπουργός είπε ότι η κυ-
βέρνηση συνεχίζει να προωθεί τη λειτουργία 
εκσυγχρονισμένων Σχεδίων και Προγραμμάτων 
χορηγιών για τεχνολογική αναβάθμιση των υφι-
στάμενων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) 
και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών. Παράλληλα, συνέχισε ο κ. Λακ-
κοτρύπης, η κυβέρνηση θα εισάγει στις αρχές 
του 2015 ένα νέο πρόγραμμα για στήριξη των 
ΜμΕ μέσω της δημιουργίας Συστάδων/Συμπρά-
ξεων Επιχειρήσεων.

Ακολούθως, ο κ. Λακκοτρύπης αναφέρθηκε 
στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της κυβέρ-
νησης για τη βέλτιστη αξιοποίηση των γηγενών 
αποθεμάτων υδρογονανθράκων. Πιο συγκεκρι-
μένα αναφέρθηκε στις συμφωνίες της Κύπρου 
με την Αίγυπτο το 2003, με το Λίβανο το 2007 
και με το Ισραήλ το 2010. Ακόμα, αναφέρθηκε 
και στην κοινοπραξία ENI/KOGAS που δραστη-
ριοποιείται στα τεμάχια 2, 3, και 9 εντός της 
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου, 
η οποία έχει ήδη ξεκινήσει το εντατικό ερευνη-
τικό της πρόγραμμα και το οποίο θα διαρκέσει 
τουλάχιστον 12 μήνες.

Ολοκληρώνοντας το χαιρετισμό του, ο Υπουρ-
γός Ενέργειας είπε ότι το Υπουργείο του σε 
συνεργασία με το ΕΒΕ Λευκωσίας θα συνεχίσει 
τις κοινές προσπάθειες για επαναφορά της οι-
κονομίας στην ανάπτυξη, προωθώντας σημαντι-
κά έργα υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των 
μαρίνων, των γηπέδων γκολφ και φυσικά του 
πολυθεματικού καζίνο.

Δήμαρχος Λευκωσίας
Στο δικό του χαιρετισμό ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. 
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, αφού ευχαρίστησε το ΕΒΕ 
Λευκωσίας για την πρόσκληση να απευθύνει χαιρε-
τισμό στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του, είπε ότι 
παρόλο που το κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου 
που πέρασε ήταν, και δυστυχώς παραμένει να  είναι 
η πρωτόγνωρη οικονομική κρίση,  η Λευκωσία ήδη 
βρίσκεται σε πορεία αλλαγής.

Αυτή η πορεία αλλαγής της Λευκωσίας οφείλεται, 
σύμφωνα με το Δήμαρχο, στα 
πιο κάτω:

•Στα έργα ανάπλασης από την 
Πύλη Αμμοχώστου (περιοχή 
Τακτ-Ελ-Καλέ), την περιοχή του 
παλιού Δημαρχείου μέχρι την 
Πύλη Πάφου ολοκληρώνονται.
•Στο Σχέδιο Περιοχής που εκ-

πόνησε ο Δήμος για την ανάπτυξη του κέντρου της 
πόλης έχει ήδη κατατεθεί στο Πολεοδομικό Συμβούλιο 
και σύντομα θα εγκριθεί.
•Στην επαναλειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου. 
•Στην ετοιμασία ρυθμιστικού σχεδίου για ριζικό επα-
νασχεδιασμό του εμπορικού τριγώνου Μακαρίου, Ευ-
αγόρου και Στασικράτους.
•Στην πραγματοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
(όπως μονοδρόμηση της Μακαρίου σε συνδυασμό με 
την ανάπλαση και μονοδρόμηση της Καλλιπόλεως). 
•Στη δημιουργία Δικτύου Μικρών Λεωφορείων που 
θα συνδέει την παλιά πόλη με το αστικό κέντρο.

Αναφορικά με την καθυστέρηση του έργου της Πλα-
τείας Ελευθερίας, ο Δήμαρχος είπε ότι δυστυχώς το 
έργο εντάχθηκε στην προγραμματική περίοδο μόλις 
το 2011 και υπήρξαν επιπρόσθετες  καθυστερήσεις 
λόγω της ανασκαφής μέρους του προμαχώνα, αλλά 
και αργότερα λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης. 
Σημείωσε όμως ότι σήμερα έχουν επαναπροκηρυχθεί 
προσφορές η προθεσμία καταβολής των οποίων λήγει 
τέλος Οκτωβρίου.

Αναφερόμενος στις καθυστερήσεις, ο κ. Γιωρκάτζης 
είπε ότι ο Δήμος πράττει το καθήκον του, αλλά χρειά-
ζεται και σημαντικές επεμβάσεις από το κράτος. Μέσα 
στο κέντρο της Λευκωσίας υπάρχουν μεγάλες εκτά-
σεις αναξιοποίητης κρατικής γης, για αρκετές από τις 
οποίες υπάρχουν μεν σχεδιασμοί αλλά η προώθηση 
τους καθυστερεί, όπως για παράδειγμα η περιοχή του 
παλιού ΓΣΠ και η περιοχή του παλαιού νοσοκομείου.

Τέλος, ο κ. Γιωρκάτζης είπε ότι η Λευκωσία είναι και 
πρέπει να παραμείνει το κατ’ εξοχήν διοικητικό οικονο-
μικό, εμπορικό και χρηματοπιστωτικό κέντρο.

Πρόεδρος ΚΕΒΕ
Στο δικό του χαιρετισμό ο Πρόεδρος του 
ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης, αφού ευχαρί-
στησε το ΕΒΕ Λευκωσίας, για την πρόσκλη-
ση να απευθύνει χαιρετισμό στην Ετήσια Γε-
νική Συνέλευση του, είπε ότι τα προβλήματα 
της πραγματικής οικονομίας συνεχίζουν 
να ταλανίζουν τα μέλη του ΚΕΒΕ, ενώ το 
γενικότερο κλίμα της οικονομίας, παρά τη 
βελτίωση κάποιων δημοσιονομικών δεικτών, 
χαρακτηρίζεται από ρευστότητα και αβεβαι-

ότητα.

Δυστυχώς, παρά τα 
πολλά και ορθά μέτρα 
που λήφθηκαν, ανέ-
φερε ο κ. Πηλείδης, 
ακόμα δεν έγινε κα-
τορθωτό να ενισχυθεί 
η ρευστότητα χρήμα-

τος στην αγορά, να μειωθούν αισθητά τα 
επιτόκια στα επιχειρηματικά δάνεια, να πε-
ριοριστεί το μεγάλο ποσοστό της ανεργίας, 
να έρθουν σοβαρές ξένες επενδύσεις, να 
αυξηθεί η κατανάλωση και γενικά να επανα-
κάμψει η οικονομία.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ έκανε 
λόγο για τον τουριστικό τομέα, όπου παρα-
τηρείται μια αύξηση της τάξης του 6% στις 
αφίξεις και στα έσοδα, ενώ οι άλλοι τομείς 
της οικονομίας συνεχίζουν να επηρεάζονται 
από την πολύχρονη και πολυεπίπεδη  κρίση.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ είπε ότι 
το ΚΕΒΕ δεν είναι ικανοποιημένο με την 
τροπή που προσέλαβαν οι εξελίξεις για τις 
εκποιήσεις ακινήτων και ότι οι χειρισμοί που 
έγιναν και η ασυνεννοησία που επιδείχθηκε 
προκάλεσε σοβαρό κόστος για την οικονο-
μία και κατ’ επέκταση στις δραστηριότητες 
του επιχειρηματικού κόσμου.

Ακόμα, πρόσθεσε ότι το ΚΕΒΕ ανησυχεί από 
την καθυστέρηση στην προώθηση των ανα-
γκαίων μεταρρυθμίσεων στην οικονομία και 
από τα εμπόδια που τίθενται από διάφορους 
σε θεσμικές αλλαγές. Ενδεικτικό παράδειγ-
μα, συνέχισε ο κ. Πηλείδης αποτελεί ο τρό-
πος που αντέδρασε το Συνδικαλιστικό κίνη-
μα στο θέμα της φορολόγησης του εφάπαξ 
των δημοσίων  υπαλλήλων.

Στο τέλος του χαιρετισμού του, ο κ. Πηλεί-
δης τόνισε το γεγονός ότι για το ΚΕΒΕ η 
σωτηρία της οικονομίας αποτελεί ύψιστο κα-
θήκον. Παρά τα προβλήματα και τις πολλές 
δυσκολίες, το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι η οικονομία 
θα ανακάμψει και θα επανέλθει σε θετικούς 
ρυθμούς. 
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Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ 
των Εμπορικών και Βιομηχανικών 

Επιμελητηρίων Λευκωσίας και Κιέβου

Τ ο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο Λευκωσίας και το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του 

Κιέβου προχώρησαν στην υπογραφή Μνη-
μονίου συνεργασίας. 
Η τελετή αδελφοποίησης έγινε στα γραφεία 
του ΕΒΕ Λευκωσίας και το μνημόνιο υπέγρα-
ψαν ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Στέ-
λιος Αναστασιάδης και ο Πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου του Κιέβου κ. Mykola Zasulski. 
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας στην ομιλία 
του ανέφερε ότι είναι με ιδιαίτερη τιμή που 
υποδεχόμαστε στο ΕΒΕΛ τον εξοχότατο πρέ-
σβη της Ουκρανίας στην Κύπρο, τον Πρόε-
δρο της Ένωσης Επιμελητηρίων Ουκρανίας, 
τους 5 Προέδρους των Τοπικών Επιμελητηρί-

ων της Ουκρανίας (Κιέβου Τσερκάζι, Ντιτνο-
πρετβόσκ, Κιροβοκράντ, Σούνι) και τον Πρό-

εδρο του ΚΕΒΕ στην τελετή αδελφοποίησης. 
Η υπογραφή μνημονίου είπε, θέτει τα θεμέ-
λια για την στρατηγική συνεργασία μεταξύ 
των δύο Επιμελητηρίων που πέραν της προ-
ώθησης των  αμοιβαίων συμφερόντων των 
μελών μας, ενδυναμώνει τις σχέσεις των δύο 
χωρών.  
Η σημερινή αδελφοποίηση πρόσθεσε, μαρτυ-
ρεί την αμοιβαία αποφασιστικότητα των δύο 
οργανώσεων μας να εμβαθύνουμε και να δι-
ευρύνουμε την στρατηγική συνεργασίας στον 
επιχειρηματικό τομέα.  
Στη συνάντηση μνημόνιο συνεργασίας υπέ-
γραψε επίσης το ΚΕΒΕ με την Ένωση Επιμε-
λητηρίων Ουκρανίας. 

ΕΤΑΠ Λευκωσίας: 
Θετική εξέλιξη η διεύρυνση 

του ωραρίου σε μουσεία 
της Λευκωσίας

Π ραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η 
συνεδρία του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του οργανισμού Ευ-

ρωπαϊκών Πρωτευουσών (OPCE)  στην 
οποία εκ μέρους  του Εμπορικού και 
βιομηχανικού 
Επιμελητηρί-
ου  Λευκωσί-
ας συμμετέχει 
ο Διευθυντής 
κ. Σωκράτης 
Ηρακλέους.
Κατά τη συ-
νεδρία απο-
φ α σ ί σ θ η κ ε 
όπως στα 
πλαίσια των 
προσπαθειών 
του OPCE για 
δ η μ ι ο υ ρ γ ί α 
και ανάπτυξη 
κ α ι ν ο τ ό μ ω ν 
επιχειρήσεων 
υποβληθούν από τον Οργανισμό προτά-
σεις που θα διευκολύνουν την κινητικότη-
τα των στελεχών και του προσωπικού των 
επιχειρήσεων. 
Επίσης αποφασίσθηκε όπως ο Οργανι-
σμός μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες που 
παρουσιάζονται για τις εταιρείες που 
εδρεύουν στις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες 

για πραγματοποίηση συναντήσεων και 
ανάπτυξη επαφών που θα τις βοηθήσει 
να επεκταθούν και σε γειτονικές αγορές.
Στην ίδια συνεδρία έγιναν αρχαιρεσίες 
και το Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα πρό-

εδρο του OPCE 
τον κ. Jean-
Louis Schilansky 
Πρόεδρο του 
MEDEP Paris.
Το Συμβούλιο 
σ υ ν α ν τ ή θ η κ ε 
στο Δημοτικό 
Μέγαρο με τον 
Α ν τ ι δ ή μ α ρ χ ο 
Παρισιού κ. 
Jean –Louis 
Missika υπεύθυ-
νο για την οικο-
νομική ανάπτυξη 
και τον πολεοδο-
μικό σχεδιασμό 
του Παρισιού, 

ο οποίος μετέφερε στα μέλη του Συμ-
βουλίου τις εμπειρίες του Παρισιού σε 
ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη, τη 
δημιουργία ελκυστικού και φιλικού πε-
ριβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται για την 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων και εται-
ρειών στη Γαλλική πρωτεύουσα.

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προ-
βολής Περιφέρειας Λευκωσίας εκφράζει 
ιδιαίτερη ικανοποίηση  και επικροτεί την 

απόφαση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων 
και του Τμήματος Αρχαιοτήτων για διεύρυνση του 
ωραρίου στο Κυπριακό Μουσείο και στο Εθνολογι-
κό Μουσείο Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου.Η πιο πάνω 
απόφαση, διευκολύνει τους τουρίστες να επισκέπτο-
νται τα δύο μουσεία στη Λευκωσία σε μέρα και ώρα 
που τους βολεύει. 
Πιο συγκεκριμένα, το ωράριο στα δύο μουσεία είναι 
το εξής:

Κυπριακό Μουσείο
Δευτέρα   Κλειστό
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 
08.00-18.00
Σάββατο   09.00-17.00
Κυριακή 10.00-13.00
Κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα μέχρι τις 20.00

Εθνολογικό Μουσείο Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου
Δευτέρα  Κλειστό
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή  
08.30-15.30
Σάββατο   09.00-17.00
Κυριακή  κλειστό

Το πιο πάνω διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των δύο 
Μουσείων τέθηκε σε ισχύ από την Τρίτη 14 Οκτω-
βρίου 2014.

Στιγμιότυπο από την υπογραφή του Μνημονίου 
Συνεργασίας μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε  στη 
συνεδρία του Δ.Σ. του Οργανισμού 
Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (OPCE)

Ο Διευθυντής του ΕΒΕ Λευκωσίας 
κ. Σωκράτης Ηρακλέους με το νέο Πρόεδρο του 

Οργανισμού Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών 
κ. Jean – Louis Schilansky
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Συμμετοχή ΕΒΕ Λευκωσίας στους εορτασμούς 
της Διεθνούς Ημέρας Προτύπων από τον CYS

Μ εγάλη επιτυχία σημείωσε ο 
εορτασμός της Διεθνούς Ημέ-
ρας Προτύπων με την ημερίδα 

“CYStandardDay 2014”  την οποία διοργά-
νωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης 
(CYS) στις 14 Οκτωβρίου, 2014 στo Υπουρ-
γείο Οικονομικών.
Την Ημερίδα χαιρέτησε ο Γενικός Διευθυντής 
του Υπουργείου Οικονομικών Χρ. Πατσαλίδης 
ο οποίος  συνεχάρη τον CYS  για το πολύπλευ-
ρο και σημαντικό έργο που επιτελεί. Στο κα-
λωσόρισμα της η Πρόεδρος του Οργανισμού 
Κικούλα Κότσαπα, τόνισε ότι  σκοπός του CYS 
είναι η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των 
εταίρων του για το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Σύ-
στημα Τυποποίησης και η διάδοση των προ-
τύπων και της χρησιμότητας που προσδίδουν 
στην καθημερινότητα.  
Το μήνυμα του εορτασμού της Παγκόσμιας 
Ημέρας Προτύπων από τους Διεθνείς Οργα-
νισμούς Τυποποίησης ανέγνωσε ο Διευθυντής 
του Οργανισμού Πάμπος Καμμάς ο οποίος και 
συντόνιζε την Ημερίδα. Ακολούθησαν παρου-
σιάσεις από  Λειτουργούς του Οργανισμού οι 
οποίοι ενημέρωσαν για τη λειτουργία του Εθνι-

κού Συστήματος Τυποποίησης και τη διασύν-
δεση του με το αντίστοιχο  Ευρωπαϊκό, στις κυ-
ριότερες δραστηριότητες του Οργανισμού, στις 
διαδικασίες εκπόνησης ενός Ευρωπαϊκού προ-
τύπου, τους σύγχρονους  τρόπους επικοινωνί-
ας του Οργανισμού με τους εξωτερικούς του 
συνεργάτες όπως το λογισμικό  “ISOlutions” 
και το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο “CYS 
Connect“. 
Ακολούθως δύο εθνικοί αντιπρόσωποι  σε Τε-
χνικές Επιτροπές μοιράστηκαν τις γνώσεις, τις 

εμπειρίες αλλά και τα οφέλη που αποκόμισαν 
μέσα από τη συμμετοχή τους στις δραστηριό-
τητες της τυποποίησης.
Ο Διευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσί-
ας κ. Ανδρέας Αντωνιάδης, μέλος της Τεχνι-
κής Επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 389 με 
αντικείμενο τη Διαχείριση Καινοτομίας,μιλώ-
ντας στην ημερίδα, αναγνώρισε  ως εμπειρίες 
και οφέλη τη δικτύωση και συνεργασία με Ευ-
ρωπαϊκούς εταίρους, την ενίσχυση του κύρους 
και αξιοπιστίας του Οργανισμού και της χώρας 
μας και τη δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων και 
εξάσκησης διαμεσολαβητικού ρόλου.
Στη συνέχεια ο Εκτελεστικός Μηχανικός του 
Τμήματος Δημοσίων Έργων Γιώργος Χατζη-
σάββας, παρουσίασε τη δική τους εμπειρία 
στην αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Προτύπου 
για τους φυσικούς ογκόλιθους.  Καταληκτικό 
συμπέρασμα είναι ότι η συμμετοχή της Κύ-
πρου στις αρμόδιες τεχνικές επιτροπές με εκ-
προσώπους της είναι απόλυτα αναγκαία για να 
μπορεί να παρεμβαίνει άμεσα και προληπτικά 
επιτυγχάνοντας τη διασφάλιση των συμφερό-
ντων της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές 
επίπεδο.

Δωρεάν ξεναγήσεις 
στο Κυπριακό 

Μουσείο από την 
ΕΤΑΠ Λευκωσίας Τ ις τουριστικές δυνατότητες 

της Λευκωσίας παρουσίασε η 
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυ-

ξης και Προβολής Περιφέρειας Λευ-
κωσίας (ΕΤΑΠ Λευκωσίας) στην κορυ-
φαία σημασίας 
για την Κύπρο 
Τουριστική Έκ-
θεση WTM στο 
Λονδίνο.
Η Έκθεση που 
ο ρ γ α ν ώ θ η κ ε 
(από τις 3 μέχρι 
και τις 6 Νοεμ-
βρίου) έχει ιδι-
αίτερη βαρύτητα 
για τη χώρα μας, 
λόγω της προ-
σπάθειας που 
κα ταβάλλε τα ι 
για τη διατήρηση 
και την αύξηση της προσέλκυσης Βρε-
τανών τουριστών. 
Η παρουσία της Εταιρείας στην έκθε-
ση, της έδωσε την ευκαιρία να έρθει σε 
επαφή με φορείς της Βρετανίας, αλλά 
και άλλων χωρών από την Ευρώπη και 
άλλες ηπείρους που συμμετείχαν και οι 

οποίες αποτελούν σημαντική πηγή για 
τον εισερχόμενο τουρισμό στη χώρα 
μας. 
Η εκπρόσωπος της Εταιρείας Του-
ριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 

Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς 
Λευκωσίας, κα. 
Νιόβη Παρισινού 
πραγματοποίησε 
στα πλαίσια της 
WTM επαφές 
με τουριστικούς 
παράγοντες και 
δημοσιογράφους 
κατά τις οποίες 
είχε την ευκαιρία 
να τονίσει τις του-
ριστικές πτυχές 
της κυπριακής 
π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α ς 
και ειδικότερα 

τις προδιαγραφές της για πολιτιστικό 
και θρησκευτικό τουρισμό. Μέσω των 
επαφών διαφάνηκε μεγάλο ενδιαφέ-
ρον από τους ξένους για τις πολιτιστι-
κές και ιδιαίτερα για τις θρησκευτικές 
επιλογές τουρισμού που προσφέρει η 
Λευκωσία.

Ν έα πρωτοβουλία λαμβάνει η Εταιρεία Του-
ριστικής Aνάπτυξης και Προβολής Περιφέ-
ρειας Λευκωσίας στα πλαίσια προώθησης 

των πολιτιστικών θησαυρών και αναβάθμισης τουρι-
στικού προϊόντος της πρωτεύουσας.
Πιο συγκεκριμένα, η ΕΤΑΠ Λευκωσίας προσφέρει 
δωρεάν ξεναγήσεις στην αγγλική γλώσσα στο Κυ-
πριακό Μουσείο στη Λευκωσία σε μεμονωμένους 
επισκέπτες κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 10.00 
– 11.15 και 11.45 – 13.00 και κάθε Τετάρτη στις 
15:00-16:15. Επίσης την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου και 
την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου θα υπάρχει επιπλέον ξε-
νάγηση στις 17:30 – 18:45.  Οι ξένοι επισκέπτες θα 
πληρώνουν μόνο το εισιτήριο εισόδου που ανέρχεται 
στο ποσό των €4.50.
Οι δωρεάν ξεναγήσεις θα διαρκέσουν μέχρι τέλος Δε-
κεμβρίου 2014.
Το πρόγραμμα αυτό γίνεται σε πιλοτική βάση σε συ-
νεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων και το Σύνδεσμο Ξεναγών.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστο-
σελίδα www.visitnicosia.com.cy και στο facebook.
com/VisitNicosia. 

Ο Διευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕΛ μίλησε 
στην ημερίδα για τη Διαχείριση Καινοτομίας

Η Λευκωσία συμμετείχε σε κορυφαία  
τουριστική έκθεση στο Λονδίνο

Στιγμιότυπο από την Τουριστική 
Έκθεση στο Λονδίνο


